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

4JEditorial
Vacances i festes populars

Ja ha arribat estiu. Les vacances han començat o són a punt amb

obligat èxode de la majoria de llucmajorers cap a les localitats i urbanit-

zacions costaneres. La barriada de s' Arraval, amb la seva tremponada,

donava el sus a les festes populars que ràpidament enllacen amb les de

Sant Cristòfol de s' Arenal i quan les celebracions arenaleres acaben ja

guaita Santa Càndida, parèntesi obligat per festejar la Santa Patrona de

LI ucmajor.

En aquesta ocasió seran unes festes marcades per la polèmica. La

majoria municipal ha tornat a contractar espectacles amb una de les em-

preses que són investigades pel jutjat núm. 6 de Palma per un pressump-

te delicte de prevaricació i finançament il.legal denunciat pel PSOE.

Deixant de banda la política, la Mare de Déu de Gràcia i la seva presèn-

cia a l' església parroquial marcarà especialment Santa Càndida d' en-

guany. Obligada pels desprendiments de sa Falconera, la imatge també ha

abandonat el santuari per a unes vacances que esperem que no siguin gai-

re llargues.

Llucmajor de Pinte en Ample també se suma a aquest descans col.lec-

tiu i treu al carrer, com sempre, el número de juliol i d' agost. Es tracta

d' un breu parèntesi informatiu en el contacte mensual amb lectors i

anunciant. Contacte que renovarem a començament de setembre coinci-

dint amb els preparatius de mestres, professors i alumnes per al retorn a

les aules.

La cita encara és enfora però els mesos més calorosos semi els que més

ràpidament acaben. No ens adonarem i el full del calendari serà el de se-

tembre. No cridem el mal temps! Bones vacances!
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18 aniversari de la fundació de
l'Associació de la 3a Edat

El passat dia 31 de maig es va celebrar el 18 aniversari de
la fundació de l'Associació de pensionistes, jubilats i 3a edat
del carrer de Sant Joan de Llucmajor.

Es varen reunir unes 400 persones, que després d'una
passejada pel Nord de l'illa, varen anar a dinar al Rest. Bini-
comprat.

Assistiren a la festa l'Honorable S. D. Antoni Garcies,
Conseller de Presidència del Govern de les Illes Balears,
l'Excellentíssim S. D. Lluc Tomas, Batle de Llucmajor, Da
Miquela Salva i Da Joana Manera, del Consell de Mallorca,
els representants de les dues Federacions, els Delegats de
les entitats bancàries, "Sa Nostra" i La Caixa i el Regidor de
assumptes socials, D. Guillem Salvà.

Després de dinar, el cor de l'Associació, "La flor de l'A-
vior" cantaren dues cançons.

A continuació es feren entrega d'una placa i un obsequi a
les vuit parelles que dins aquest any compleixen ses noces
d'or.

El Sr. Lluc Tomas, va fer entrega d'una placa a D. Anto-
ni Gamundí per la seva dedicació i la magnífica tasca al front
de l'Associació. També va fer entrega d'una altra placa a la
nova presidenta la Sra. Ursula Oliver per l'Associació.

Que per molts d'anys poguem gaudir d'una festa com
aquesta.

MOLTS D'ANYS.

Homenatge al compositor
Miguel janer

El passat 1 de juny es va dur a terme un homenatge al
compositor Miguel Janer a la Fundació ACA Son Bielí-Bú-
ger.Presentaren l'acte el Sr. Antoni Caimari,president de la
Fundació ACA i Damià Garcies,autor juntament amb en
Cristòfol Barros,del Ilibre d'obres completes de Miguel Ja-

ner.
Josep Sbert va interpretar una selecció d'obres per a gui-

tarra i després actuaren els Sonadors de Llucmajor,dirigits
per Miguel Janer.

També es va projectarei vídeo-concert de l'obra "Curo-
iles de roter" interpretat per l'Orquestra Simfònica "Ciutat de
Palma",dirigida per Agustí Aguiló i que fou estrenada el pas-
sat 2 de novembre al Teatre Recreatiu de Lluemajor.

El batle de Llucmajor Sr. Lluc Tomas va cloure l'acte.

CENTRE D'ESPECIALITATS MEDIQUES
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Dos negocis nous a Llucmajor
Teka Ardin és un negoci de venda de mobles per a te-

rrassa i jardins de fusta de teca,apropiada per a interiors i ex-
teriors,i d'objectes de decoració.S'ha inaugurat fa uns mesos
a la Ronda Ponent núm 4,i l'encarregat és en T. Lindemeier.

El restaurant Gran Via de la Ronda Migjorn núm. 2 ha
experimentat una bella reforma i ara a més de restaurant té
uns serveis de menjars preparats per dur-se'n a casa,bar i ca-
feteria,panaderia,pastisseria,bomboneria i caramels,xarcute-
ria i vins.

Els encarregats de dur a terme aquest nou negoci són en
Joan i na Margalida Ramis,els fills de la casa.

Recaptació de contribucions
especials a la urbanització

de Sa Torre
Arnau Tomàs

Entre els pocs assumptes importants presentats per a l'
aprovació en el plenari ordinari de l' Ajuntament de Lluc-
major, fou aprovat per l' equip de govern municipal, la ven-
da d' un solar municipal a la urbanització de Son Verí Nou,
amb el vot en contra de l' oposició formada pel PSM, PSOE
I UM, tot al.legant que es ven un solar que forma part del pa-
trimoni municipal, sense especi ficar on es destinaran els do-
blers de la venda d'aquest solar. El batle, Lluc Tomàs, va jus-
ti ficar la venda dient que es destinarà per a l' adquisició d' al-
tres immobles i que, a més, la urbanitzadora " havia de do-
nar-nos els doblers i no els solars."

Un altre tema aprovat, amb abstenció del PSOE, va
ser la inclusió dins del conveni de recaptació, de les contri-
bucions especials, de les quotes de la urbanització de Sa To-
rre, excepte la illeta la. Segons va explicar el batte, Ajun-
tament no va tenir altre remei que acceptar aquesta urbanit-
zació perquè el promotor no havia complit tots els compro-

missos de finalització.
D'altres assumptes aprovats varen ser aquests:
- Declaració d' interès municipal de diverses associa-

cions.
- Conveni de col.laboració amb Ajuntament de Palma

per a la utilització del centre de son Reus.
- Declaració de festes locals per a l' any 2003, les de

Sant Miguel i el Firó.
- Pagament de factures de l' any 2001, amb el vot en

contra del PSOE.

Aclariments
A la carta titulada "Se necessita una pluja de milions" co-

rresponent a la revista del mes passat, allà on deia: "el drenat
del port, arranjament de pantalans... pressupostats en 40 mi-
lions, que units als 5 milions..." havia de dir: "... pressupos-
tats en 40 milions, que units als 58 milions".

A "Sa Penya d'es Falcó" del mes passat (juny 2002) el
contingut de l'article podia fer pensar que la finca que apareix
a la foto no té aparcaments i en té. Per tant, fet està aquest
aclariment.
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Llucmajor el Centre d'Especialitats Médiques CEM.

• Tenirn totes les cliniques de Balears.

• Les minors cliniques centres hosvirtalaris d'Espanya
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sobre l'eliminació de carències.
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LOCAL
El col-legi Nostra Senyora de Gràcia

premiat a Costa Nord
Coloma Julia

El passat dia 5 de juny Costa Nord
va celebrar el dia internacional del Me-
di Ambient i per aquest motiu s'havia
convocat un concurs de dibuixos i mu-
rals anomenat "Projecte Tramunta-
na".En aquest projecte hi participaren
diversos col.legis,i un dels guanyadors
va ser el de Nostra Senyora de Gracia
de Llucmajor,juntament amb tres altres
centres de Palma,Calvia i Pollença.

El mural de Llucmajor era obra
dels alumnes de 1r i 2n de Primaria de
l'esmentat colgegi,sobre l'elaboració de
l'oli,des de la collida de l'oliva fins al
producte elaborat.EI títol era "De la te-
rra a la taula" i els sis millors dibuixos
del mural foren premiats amb 100 euros
per a cada un dels autors de 2n de
Primaria:Isabel Matas,Joan
Garcies,Francesc Miguel Clar,Joan Ge-
labert,Maria Antònia Marzo i també per
a Josep M. Tornero de ir de Primaria.

A l'acte hi assistiren l'actor Micha-
el Douglas,president de Costa Nord;la
presidenta del Conseil de Mallorca,Ma-
ria Antònia Munar;e1 batle de Valide-

mossa,Joan Muntaner;i d'altres perso-
nalitats relacionades amb el medi am-
bient.

Michael Douglas va agrair als nins
i nines el seu interès per tots els projec-
tes sobre la Serra de Tramuntana i els
va demanar que estimassin i respectas-
sin la natura.

Els alumnes de 1r i 2n de Primaria

de Nostra Senyora de Gracia passaren
un dia d'esplai a Costa Nord (Valide-
mossa) juntament amb altres nins i ni-
nes de diversos col.legis de Mallor-
ca.Visitaren el taller
mediambiental,participaren a un taller
de reciclatge i presenciaren l'escenifi-
cació d'un conte.

GERMANDAT DE DONANTS DE SANG DE MALLORCA

Coda 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 Dijous 18 de JULIOL

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

Mossén Joan Crespí, pregoner
de les festes de Sant Cristòfol

Tomeu Sbert

Per aquests dies, com cada
any, ens trobam en plena cele-
bració d' actes de les tradicio-
nals festes populars de Sant
Crist6fol.

Tot començà amb la col.lo-
cació de la bandera de la festa a
dalt de l' arquitectònic campa-
nar de la Capella antiga. El se-
gon acte fou el pregó de festes,
enguany a càrrec de mossèn Jo-
an Crespí Coll, un capellà que
va estar uns anys de rector a s'
Arenal ( 1951-56 ). La presenta-
ció va ser feta per Nofre Llinàs i

el mateix vespsre va ser repartit el pregó de l' any passat, que
va dir Antònia Salvà Sastre.

D' altra banda, els actes més habituais varen ser ball de bot,
berbena, manifestacions culturals, esportives, religioses. La
missa major, amb assistència de les autoritats, dia 14 de juliol
I a continuació benedicció de vehicles, amb la col.laboració del
Club "Es Pistó".

Inauguració
Ha estat inaugurat un nou part infantil, situat en terrenys

del Parc Urbà, devora la Plaça Major. És una zona verda amb
diverses fonts i brolladors, i a partir d' ara ofereix un nou ser-
vei per als més petits, amb tobogans, engronsadores, cava-
nets, escales, laberints i altres atraccions, totes construïdes ob-
servant exigencies modernes i de seguretat per als infants.

Un nou collegi?
Duu camí de fer-se realitat això de la construcció d' un nou

centre escolar a la urbanització de son Verí Nou. Alfons Fe-
rrón del Río, gerent de l' empresa promotora, ha declarat que

"la construcció d' aquest centre contribuirà a una millor esco-
larització. Tendrà cinquanta aules, amb menjador, laboratori i
gim nàs".

S' ha comentat que darrera de tot això hi ha un grup de so-
cis que faran aportacions  econòmiques i que quasi tots ells són
mallorquines. És tracta d' una cooperativa.

Campanya sobre mediambient
El Club Nitutic de s' Arenal posà en funcionament una

campanya sobre mediambient amb la qual tracta d' ensenyar,
i educar, a nins i nines en edat escolar sobre l' esmentada
temàtica. Aquesta campanya porta per títol " Tofolet "i va en-
caminada principalment a millorar les platges, aigua de la
mar i sobretot a conscienciar la gent jove de la importància que
té no contaminar les aigijes costaneres. És un programa per a
nins però aiximateix en podran prendre exemple els majors.
De moment hi ha 80 inscripcions fetes i ho coordina el direc-
tiu Jordi Granados.

Noticies Breus
-La temporada turística a començaments de juliol no es pot

considerar bona. Fins i tot dins la zona de s' Arenal de Lluc-
major hi ha dos hotels que no han obert, com són "Europa
i "isla Dorada".

Es parla que l' Ajuntament de Palma vol posar en funcio-
nament un trnet elèctric al llarg de la primera línia de la mar.
Hi ha veus que ja han dit que, de posar trenet a davant de tot,
res de res; per tant, polèmica a la vista.

La UD Arenal, que continua a la III Divisió va celebrar un
sopar de companyonia al restaurant "Tay-Tay" aquest passat 5
de juliol.

El CN Arenal va celebrar un sopar de benvinguda als socis
i amics de temporada turística. Va presidir i digue un breu
parlament el nou president de l' entitat, Antoni Galmés.
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LOCAL
Nostra senyora de Gràcia cerca

aixopluc a Llucmajor      

El perill de desprendiments de sa
Falconera i la clausura del santuari
motiven el trasllat de la imatge a l'es-
glésia parroquial.

El president del Govern anuncia
una inversió de 600.000 euros per a
les obres de consolidació del penyal.

Es la cinquena vegada que la
Verge deixa la cova de s' Aresta i
baixa a la ciutat.
Francesc Verdera
Fotos:C. Julia

Els desprendiments de pedres i te-
rra motivats pels forts ruixats i vents
no només han propiciat el tancament
de l' accés al santuari i voltants, sinó
que també han obligat Nostra Senyora
a cercar aixopluc segur a l' església pa-
rroquial de Llucmajor. Així, el passat 9
de juny, la imatge, acompanyada per
nombrosos Ilucmajorers, va deixar la
cova de s' Aresta per passar unes va-
cances, podem dir que forçoses, a les
altes naus de la parròquia de Sant Mi-
guel.

Un informe tècnic de l' Institut Ge-
ològic Miner, efectuat a Sa Falconera,
va aconsellar la clausura del santuari
amb objectiu de prevenir danys per-
sonals a causa del volum d' algunes pe-
dres caigudes. Aquestes pedres, no pro-
venen només de la monumental cova
que cobreix el santuari, sinó que part
dels desprendiments pocedeixen d' una
paret d' una pleta de Sant Honorat, pa-
ret que s' ubica a escassos metres del
penya-segat.

batle, Miguel Mataró.
Tretze anys més tard, el 1939, sem-

bla que baixaren Nostra Senyora de
Gracia a Llucmajor per tal de celebrar
el final de la guerra civil espanyola. Per
preparar el dogma de l' Assumpta es
va organitzar a tot Mallorca una pere-
grinació de la imatge de la Mare de
Déu de Lluc, portaren totes les Mares
de Déu de Mallorca a la Seu de Ciutat,
per aquest motiu la nostra Verge torna
a baixar a Llucmajor. Era el 28 de maig
de 1949 quan les imatges marianes de
tot Mallorca, en tren especial, foren
portades a Ciutat després d' haver re-
corregut cada una el seu respectiu po-
ble.

L' Any Maria de 1988, per Pasqua,
Ia imatge de Gracia baixà altra vegada
a Llucmajor i fou la que saluda el Crist
Ressuscitat davant la Casa de la Vila a
Ia processó de l' Encontrada. El rector
era Jaume Serra i el bade, Joan Monse-
rrat.

En l ocasió actual, la baixada de
Nostra Senyora de Gracia ha estat per
una causa excepcional. Recordant uns
versos de Maria A. Salva: "Verge i Ma-
re tota pura / fot de gracia divinal/ que
brollau damunt I' altura/ pel dosser d'
un alt panyal/ escampau per la planura/
la frescor celestial"/. El perill d'esbu-
cament se centra en aquest dosser, se-
guint la bella descripció de la poetessa
i per aquest motiu la venerada imatge
deixarà per un temps les altures de
Gracia i una mica obligada per les cir-
cumstancies estarà en contacte més im-
mediat amb els Ilucmajorers.

Les pujades en solemne processó
dels llucmajorers fins al santuari de
Gracia varen ser frequents durant els
segles XVIII i XIX a causa de les terri-
bles sequeres que assotaven la marina
de Llucmajor i també per implorar la
intervenció de la Verge en cas d'alguna
epidèmia mortal. D' altra banda, es po-
den comptar amb els dits d' una ma les
vegades que la imatge, considerada la
més antiga que a Mallorca es venera de
la Immaculada Concepció de Maria, ha
davallat fins a la ciutat de Llucmajor.

Així, el novembre de 1926 tenia
Hoc la Peregrinació franciscana amb
motiu del setè centenari de la mort de
Sant Francesc, i es va decidir " com
que en el santuari de Gracia no hi ha
cabuda per milers de peregrins, la ve-
nerada imatge es trasIladara a la Parrò-
quia". El rector era Andreu Pont, i el



Solucionar el
problema

El tancament del santuari ha supo-

sat també per al donat Sebastià Amen-

gual, un important entrebanc. Tenia

contractades devers quaranta celebra-

cions: noces, batejos i comunions. El

risc de peril físic per la caiguda de pe-

dres es real, pen) les perdues econò-

miques del donat i de la seva família

també són importants. Aquestes cele-

bracions fan possible la presencia de

Sebastià Amengual en el santuari. Una

presencia que a més d' atendre a la

conservació de les dependencies, s' ha

traduit en importants i constants mi-

llores en les quals sempre ha anat per

davant el respecte amb entorn i el

medi ambient. Qui ho posi en dubte,

que visiti Gràcia i contempli les nom-

broses parets segues o zones ajardina-

des.

Aquesta vegada, tot sembla indicar

que el Govern Balear i els ajuntaments

de Llucmajor i Algaida han pres cons-

ciencia del problema. Així, el passat

26 de juny, en una reunió celebrada a

les dependencies de Sant Honorat, el

president Francesc Antich va assegu-

rar que les obres de consolidació de

les rogues que aguanten l' ermita de

Sant Honorat i cobreixen Gràcia s'

executaran com abans millor i tendran

un cost de 600.000 euros ( devers 100

milions de pessetes).

El president Antich va manifestar

que les obres seran possibles gràcies a

un conveni amb el Bisbat i el Govern,

afegint que l' ideal seria concloure els

treballs abans de les pluges del proper

mes de setembre. La reacció, de mo-

ment, ha estat immediata i en aquest

sentit dóna resposta al termini d' un

any que el donat demanava per execu-

tar les reformes necessàries.

Antich també va assegurar que en-

cara es desconeixia la tècnica que s'

utilitzaria per consolidar el penyal així

com l' empresa responsable de les

obres. "El tema es en mans dels tèc-

nics", va concloure.

Ara només cal esperar i confiar que

els tècnics espavilin. Les vacances són

aquí i després, vénen les pluges de se-

tembre. Queda poc temps per instal.lar

una xarxa — els projectes semblen

apuntar a aquesta solució- que cobrei-

xi el penyal.

Que les obligades vacances de

Nostra Senyora i del donat siguin cur-

tes, senyal que els problemes de Grà-

cia  s'hauran solucionat.

CONSUM
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BOTICA DE CADA DIA
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Taula rodona sobre
integració lingüística         

Ramon Tous
Fotos: C. Julià

El passat dia 7 de juny, al cafè Co-
lon de Plaça, va tenir Hoc una taula ro-
dona sobre immigració i integració lin-
güística. Aquesta activitat va estar es-
tretament relacionada amb el final del
curs de català per a estrangers que s'ha
impartit a Llucmajor des del mes de fe-
brer fins al mes de maig. El curs, orga-
nitzat per l'Ajuntament i el Consorci
per al Foment de la Llengua Catalana,
ha estat tot un kit, tal com comentà-
vem al número d'abril de Llucmajor de
pinte en ample.

La taula rodona, organitzada per la
Direcció General de Política Lingüísti-
ca i l'Obra Cultural Balear de Llucma-
jor, va començar amb la projecció del
vídeo Gent d'aquí, produit i editat per
la Conselleria d'Educació i Cultura del
Govern de les Dies Balears.

Aquest vídeo es va elaborar a partir
dels programes homònims emesos an-
teriorment per Canal 4 i recull el testi-
moni de residents a les Hies Balears
que han optat pel coratjós camí de la
integració lingüística i que han decidit,
per tant, esser realment gent d'aquí

A continuació, Catalina Font, pro-
fessora d'aquest primer curs de català
per a estrangers a Llucmajor i directo-
ra de la nostra revista, va presentar els
participants en la taula rodona.

Alfredo Nussbaumer, un dels alum-

Cultura davant aquest nou repte de la
societat mallorquina.

La nostra companya Catalina Font
també va donar la seva visió del tema i
va aportar el seu punt de vista com a
professora d'aquest curs i com a cone-
guda activista i professional de dilatada
carrera docent.

Finalment, el públic assistent va
poder conèixer, a través d'una petita
mostra, els principals materials i edi-
cions que es dissenyen des de la Direc-
ció General de Política Lingüística dins
Ia seva línia d'afavorir la integració lin-
güística dels immigrants.

nes dels cursos d'enguany, va explicar
la seva experiència com a aprenent de
català. Aquest metge pediatre suís, que
resideix a Porreres des de fa uns anys,
va explicar —en un català perfecte i ex-
tremadament genuí— com varen viure,
ell i els seus companys, el procés d'in-
tegració lingüística, el coneixement de
la gent i la cultura del seu nou país,
l'acostament als costums i el valor de
la llengua dins la nostra societat.

D'altra banda, Joan Melià, director
general de Política Lingüística, va co-
mentar la situació lingüística de les Ba-
tears en relació al tema de la immigra-
ció i, molt especialment, detallà les ac-
tivitats i línies d'actuacions que duu
endavant la Conselleria d'Educació i
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II Trobada d'escoles de
ball de bot defesta

Foto Maria Gardas

De la mateixa manera que l'any
passat a Inca, vàrem organitzar la pri-
mera trobada d'escoles de ball de bot,
enguany, hem celebrat a Llucmajor
aquesta segona trobada, amb una mica
mês d'experiència i amb moltes il.lu-
sions perque anás molt millor que la
primera.

Enguany, la convocatória anava
més oberta a totes les escoles de batid
de bot, no sols a les de DEFESTA, i
també a tots els balladors que disfruten
de sortir a la plaça a escoltar i ballar
amb bona música en directe.

L'acte va començar amb una con-
feréncia a came de Felip Munar i Mu-
nar, que ens va deleitar amb la seva sa-
piéncia damunt les glosses i glosadors.
En principi estava previst al saló de
plens de l'Ajuntament de Llucmajor,
pea) degut a la afluéncia de públic, el
váren canviar al casal de Ca S'Hereu
on hi ha una sala preparada per fer con-
feréncies. La gent va gaudir dde l'art
del glosat, inclús, hi havia familiars de
glosadors que en Felip Munar anava
anomenant. També tenguerem el gust
de sentir gloses d'un Llucmajorer que
ne va dir un parell a pèl i en directe.

Després, la trobada va seguir a la
plaça de la vila, ben engalanada amb
un gran escenari i una bona il.lumina-
ció, que ajuda a dignificar encara més
Ia nostra música, no quedant rebaixada
a petits escenaris sense hum o en males
condicions.

Començaren els xeremiers, que
després de donar una volta pel poble
per cridar la gent a la festa, pujaren da-
munt l'escenari a fer l'obertura del
ball, amb jotes i boleros, els xeremiers
de Llucmajor, Binissalem i Son Roca,
començaren a encalentir l' ambient i els
balladors, començaren a llevar-se la ca-
lor de damunt amb voltes, bots i ria-
Iles.

Els grups que participaren varen ser
Brostada i Xaloc Música els quals ens
varen donar més de 3 hores de ball de
bot, obert, a la plaça.

També, i degut a que l'any passat
va funcionar la cosa, varem repartir ai-
gua, aquest any fresca, pels balladors, i
un tros de coca d'aubercoc per ajudar a

repostar forces per seguir la ballada.
Estrenàrem una pancarta nova, per-

què el mês important d'un logotip no
és que sia bonic, sinó que transmetri el
que és la nostra aportació i hem fet un
disseny temporal amb el fons de la nos-
tra senyera.

Estam animats perquè la cultura
popular, esdevé també, un lligam entre
la nostra gent i la nostra terra, i com a
eix vertebrador d'un nombrós col.lec-
tiu.

Hem d'agrair a tots els que han fet
possible aquest acte, en primer lloc a la
CAM "Caja de Ahorro del Mediterrá-
neo", que té la seva central a Alacant,

per patrocinar aquesta trobada i que és
la segona vegada que ens dóna suport,
i que no sia la darrera. Gràcies al Sr.
Joan Daviu, cap d'Obres Socials de la
CAM. A l'Ajuntament de Llucmajor,
per la seva collaboració i ajuda amb
el cadafal, la sala de conferéncies i ade-
més..., al Conseil Insular de Mallorca,
departament de cultura, als monitors i
alumnes de les escoles, pel seu esforç i
constància i en general a tots els que
varen venir a la plaça de la vila.

Centre de Difussió de Cultura Popular
DEFESTA
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Això era I no era...
Foana Font

Fotos: Video Foto 3

Dissabte dia 15 de juny, els Iluc-

majorers compliren amb la ja tradicio-

nal cita amb el Fi de Curs de l'escola

de ballet.

El teatre recreatiu de gom en gom,

els nervis dels pares de les ballarines,

l'expectació de padrins, amicss I pú-

blic en general. En definitiva un am-

bient de gran estrena. Les artistes pre-

parades dins els camerinos i quan

s'alçà el teló ens trobarem immersos

dins un món de contes: La Caputxeta

Vermella, el Flautista d'Hamelín que

recollia les ratetes —que pel fet d'esser

les artistes mês joves foren les mês

aplaudides-, l'Alicia en el País de les

Meravelles, el Llibre de la Selva, na

Ventafocs, l'Aneguet Lleig, el Solda-

det de Plom, na Blancaneus I els set

nans I el Gat amb botes foern els

conntes que ens representaren les

alumnes de Dans Art, escoles de dan-

sa de Palma I Llucmajor que dirigeix

la mestra Margalida Ferrer.

Una vetllada de dansa que no va

defraudar el nombrós públic assistant

I que donà molta de satisfacció a les

alumnes participants i de ben segur a

la mestra.

Aprofitam l'aviantesa per donar

l'enhorabona a tots amb el desig que

l'espectacle de l'any que vê sigui tan

acertat com el d'enguany.

I vataquí un gat, vataquí un gos,

aquest conte ja s'ha fos.
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Concert de la Banda Juvenil

Pere Garcias
Foto: C. Ju lià

El passat divendres, 14 de juny, a
l'església de Sant Bonaventura es va fer
el "Concert de la Banda Juvenil 2002"
amb el següent programa:

I PART

"Adspirantenmars", marxa J. Van Bee-
kum

"Contredanse en rondeau" W. A. Mo-
zart

"Concert albun núm. 1	 Arranj. D.
Stone

1.- Pavan
2.- Canon
3.- Passion Chorale

II PART

"Ballester, Marxa" Arranj. J. Barros
"La Bella y la Bestia" (de W. Disney)

A. Menken
"Come follow the band" C. Coleman
"Gaudeamus igitur" (himne acadèmic)

J. Brahms. Arr. T. Barros

Sens dubte va ser, aquest, un con-
cert important i emotiu per una sèrie
de factors entre els que destacaria
l'absència del director titular D. Vicenç
Castellano per la defunció de la seva
mare (descansi en pau). Sàpiga, D. Vi-
cenç, que els llucmajorers -com va dir
el batle, Lluc Tomàs- l'acompanyàvem
de tot cor en moments tan difícils, i que
el fruit de la seva tasca de preparació
del concert va quedar ben entesa amb
l'excel.lent música que escoltàrem. En
segon Hoc val dir que la suplència en la
direcció fou assumida, amb molt d'en-
cert, per Tbfol Barros. En tercer Hoc,
l'estrena de Joan Barros com a arran-
gista (de la Marxa Ballester). També
resultà emotiva la reestrena de la Mar-
xa Ballester amb presència d'alguns
membres de la Banda "Laus Deo" del
Collegi de Sant Bonaventura: Sebastià
Cardell Tomàs, Miguel Janer Mora, Jõ-
sep Vidal Marroig, Llorenç Oliver
Sbert, Mateu Monserrat Pastor, Joan
Garau Sal vù, Monserrat Pons Pons,
Antoni Mir Jaume i SebastiA Rubí Fe-
rretjans. Un altre moment d'emoció va
ser la cessió de la batuta al mestre Mi-

quel Janer per a dirigir aquesta obra
musical. Crec que és d'interès per a tots
aquells que ens agrada la tasca de re-
cerca de qualsevol tipus de manifesta-
ció cultural, saber que la recuperació
d'aquesta "Marxa Ballester" fou possi-
ble gràcies a la petició feta pel Sr. Car-
den i a la troballa d'un paper manuscrit
de cometí (molt complet) a un llibre
publicat en motiu del Centenari dels
Franciscans. A partir d'aquesta partitu-
ra es pogué reconstruir tota la instru-
mentació.

Cal dir que va ser la primera vega-
da que la Banda Juvenil va actuar com-
pletament sola, sense l'ajuda de cap
dels membres adults que formen la
Banda Municipal de Llucmajor, i que
comença a tenir un repertori propi. Es
aquest un motiu de satisfacció perquè
els assistents poguérem comprovar l'al-
ta qualitat de la música interpretada per
tan nombrós grup de joves. Excel.lent
Ia repetició de la "Marxa Ballester" a
petició del públic.
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Concert dels "Sonadors de Llucmajor"

Pere Garcias Serra
Foto: C. Julià

El passat divendres, 28 de juny, al
Cafe Colon va haver-hi una vetlada de
música tradicional amb el concert dels
"Sonadors de Llucmajor". El progra-
ma fou el següent:

1.- "Ximbombers i Sonadors" de
Miguel Janer (variant de "sa Xim-
bomba").

2.- "L'hereu Riera" tradicional ca-
talana. Arr. Miguel Janer.

3.- "Entrant dins el poble" ("Na
Cicflia"). Recollida a Llucmajor per
B. Samper, l'any 1925. Revisada,
completada i harmonitzada per Pere
Garcias.

4.- "Fandango festós". Popular, re-
collida a Llucmajor per l'Arxiduc
Lluís Salvador. Arr. Miguel Janer.

5.- "Marieta". Lletra de Simó Coll
i música de Miguel Janer.

6.- "Jota de Pagesia". Popular.
7.- "Blancaflor". Romanç popular

mallorquí. Arr. Miguel Janer.
8.- "Jo hi vull ballar" ("Polca") de

Pere Garcias. (Estrena).
9.- "Fandando reposat''. Popular,

recollida per Miguel Massot. Revisa-
da, completada i harmonitzada per
Miguel Janer.

10.- "Jota darrera" de Miguel Ja-
ner.

11.- "Ses Panades". Popular. Re-
collida a Llucmajor, obra musical tro-
bada pel Pare Riera Estarelles en un
manuscrit a la Rectoria. Arr. Miguel
Janer.

12.- "Coses d'enamorats" ("Glo-
sat"). Popular. Arr. Miguel Janer.

13.- "Bolero de Galania" de Pere
Garcias. (Estrena).

14.- "Ziguzf, les trompes sonen".
Cançó-joc que es cantava d'asseguts
entorn de la "post" mentre es pelaven
les ametlles. Recollida a Llucmajor
per B. Samper l'any 1925. Revisada,
completada i harmonitzada per Pere
Garc ias.

El grup de Sonadors vol donar les
gràcies a tots els assistents i, molt es-
pecialment, a en Llorenç i na Maria
"d'es Colon" per acollir el concert al

seu local i als germans Toni i Tomeu
Puigserver per la cessió totalment de-
sinteressada del seu equip de so i per
l'excel.lent labor que realitzaren com a
tècnics.



Festes d'estiu S'arraval 2002
Aina Maria Liompart
Fotos: Benet Llompart

Amb la mateixa il.lusió de cada any
na Joana Xamena, en Joan Rabassa i
na Xesca ens avisaren per organitzar el
programa de les festes de S'Arraval.
Amb la festa preparada en Joan i na Jo-
ana partiren cap a Menorca amb un
grapat de Ilucmajorers a celebrar Sant
Joan i a cantar havaneres i tornaren ben
xalests cap a S'Arraval, amb la recepta
del ginet i a punt de continuar la festa,
tot i l'enyorança de les corregudes dels
cavalls. A tots els Joans i Joanes, molts
d'anys!

Dijous 27 de juny, devers les cinc,
començarem la tasca de penjar els pa-
perins: Miguel Pou, Joan Rabassa i Ai-
na Llompart s'enfilaren al terrat de ca'n
Damià Salva "Quinto" i com cada any
l'equip format pels joves de can Vi-
cens s'aferraren a la tasca i amb una es-
cala enramellaren l'altra costat de la
placeta. A continuació arriba una peti-
ta camiona i començaren a sortir un pa-
rell de joves, andamios i una gran pan-
talla, un equip de so i encara quedaven
a dedins un projector de fer cine. A les
deu començava la fantàstica pel.lícula
El senyor dels anells, on les forces del
136 (els hobbits, elfs, nans, homes i el
mag GandaIf) s'uneixen per defensar
els seus regnes contra un ull de foc que

encara no ha agafat forma corpòrea i
que domina les terribles forces del mal
(aspectres, orcs, monstres antics, uruk-
hais i el malvat mag Saruman) que per-
segueixen l'Anell totpoderós que porta
el noble hobbit Frodo Bo!son que amb
Ia Companyia de vuit herois es dirigeix
cap a la terra inhòspita de Mordor on
haura de destruir l'Anell tirant-lo al foc.

Divendres a vespre Agustin El Cas-
ta ens contà una història senzilla i co-
neguda: La Boda. Des del moment que
es prometen dos joves comença un cò-
mic periple que es repeteix inexplica-
blement a totes les noces on he anat. I
per ser fidels a les noces continuarem
amb un poc de ball de la ma d'Atrezzo
i després ens anàrem a fer dues copes a
un Pub.

Anys després de les noces aparei-
xen les comunions, i aquesta setmana
els joves de Can Pericas i na Xesca
Rebassa escaparen cap al Pou de Lloret
i cap a Binicomprat, després d'ajudar
un poc als experts en tremponades que
estaven ubicats a la portassa de Son
Reus: Francesc, Margalida, Andreu,
Joan, Antònia, Miguel... amb les ma-
quines de tallar trempó del forn de Can
Bagur i de Can Tofolet ben esmola-
des. A les cinc i mitja de l'horabaixa
els joves del LLAC feren servir els ri-
bells, papers de diari, cigrons, bufetes
d'aigua per jugar amb els nins. Els Xe-

remiers de Sa Marina, Pere Maiol amb
Ia Xeremia i Tomeu Gomila amb el fla-
biol sortiren com cada any a la festa i
amb els dimonis i els al.lots feren la
cercavil.la i recolliren de les cantines
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un parell de joies per les corregudes de
diumenge.

A les nou tot estava a punt per dis-
frutar del tempo i les ensaïmades, amb
les taules preparades i el carrer de Sant
Miguel ben il.luminat ja que comptam
amb la destresa habitual dels veïnats
de S'Arraval, sota la direcció de l'en-
ginyós Sebastià Rubí. Tothom estava
ben animat, la gent gran asseguda a les
taules i els més menuts botaven davant
can Xiu, dins un castell inflable. La
sorpresa d'enguany ha estat la camiona
d'un feriant amb la paradeta de bes-
sons, cotó de sucre, gelats i dues atrac-
cions, un bon trui que va arribar diven-
dres horabaixa i va romandre fins diu-
menge.

No hi podia faltar la música, i a les
deu i mitja del vespre començà la ba-
llada popular amb els grups S'Estol Po-
rrerenc, Tralai i Xaloc. Els balladors i
balladores feren un seguit de fandangos
i boleros, jotes i mateixes, polques i
cercles circasians que anaven agafant
forma a la placeta de S'Arraval, fins
que entrada la nit l'esplèndida veu de
Pilar Reiona i els músics de Xaloc co-
mençaren a sonar la bullenguera.

Diumenge a les sis i mitja co-
mençaren les corregudes al carrer Jau-
me II, des dels quatre anys fins als ve-
terans es disputaren les joies: juguetes,
camisetes, una pilota de futbol de Can
Prohens, el gall i una Armera. Després
començà la festa infantil, música i jocs
de la mà de tres pallassos, que es diuen
Cucavela i contaren amb l'alegria d'un
bon grapat d'al.lots. A les deu del ves-
pre, com si fos Santa Càndida, es ban-
yaren els paperins i els veins de S'A-
rraval, jaqueta i paraigua en mà, espe-
raren la comèdia del grup Passatemps,
de Son Sardina, que com l'any passat,
encalentiren les rialles amb la repre-
sentació de l'obra Amb la mà al cor.

La festa fou acompanyada pels sor-
teigs i els sortats se n'anaren ben con-
tents amb els licors de fruites, palo i
herbes de Can Vidal, ensaïmades de
Can Bagur i de Can Tofolet, la mel i
altres productes de Tot Remei, produc-
tes de la carnisseria de Can Brou, les
flors i els antiparàsits de Ca'n Xiu, els
pentinats de la perruqueria Puigserver i
de la perruqueria Matas i un regal de la
Tabacaleria del carrer de St. Miguel.
Enhorabona a tots i bon estiu!
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Joana Ferretjans:
"Hem vull dedicar d'una ma-
nera especial, a foravila"

Catalina Font
Coloma Julia

Com resumiries Ia teva trajectòria docent?
n Molt positiva. M'agradava tant esser professora que

hagués pagat per anar a fer feina. Vaig començar el 67 a l'
Institut "Puig Castellar " de Santa Coloma de Gramanet.
hi vaig estar 9 anys. Després vaig venir a "Ca'n Mataró".

Aprovades les oposicions em destinaren al Ramon Llu II de
Palma, un any i quan vaig elegir plaça va ser Llucmajor on
he estat fins ara.

Acadèmicament he tengut tres categories: professora de
"Enseñanzas Medias" ( el batxillerat començava als 11 anys
fins als 18), Professora de BUP ( batxiller unificat poliva-
lent., que començava als 14 anys fins als 17 ) i Professora d'
Ensenyament Secundari, que va dels 16 als 17 anys .

Què destacaries dels teus primers alumnes i dels teus
darrers?

Els meus primers alumnes eren d' una barriada de Bar-
celona, la majoria immigrants. El medi social i econòmic era
molt precari i dur i tots tenien molt clar que l' única manera
de sortir-se'n era estudiar i...vaja si ho feien!, malgrat les
condicions familiars i econòmiques. Els alumnes de "Ca' n
Mataró" i de l' Institut " Maria A. Salve eren ben distints.
Menys problemàtics, més tranquils, més dòcils i més rics (
se'ls comprava la moto per anar a l' escola o després d' apro-
var el primer curs), però feien feina perquè venien motivats
pels pares que els deien: "Quan vagis a l' institut haul-As d'
estudiar molt ". I els que tenien ganes d' aprendre, aprova-
ven.

I aquí vull fer constar que, a la década dels 80, l' Institut
de Llucmajor era un dels centres de Batxillerat millors de l'
illa, d'on els alumnes sortien molt ben preparats i aim') grà-
cies a l' esforç de tots.

A l' actual IES Llucmajor hi ha dues classes d' alumnes:
els de Batxillerat, que són bons i especialment enguany n' he
tengut de molt bons i els d' ESO, que vénen, la majoria,
obligats i aquests no tenen hàbits de feina i tenen poc interès
per aprendre i aims) fa que sigui difícil treballar-hi.

Com yens actual IES Llucmajor?
n Massa gran. Segons la meva opinió, quan es va fer la

unificació hauria d' haver passat a ser un centre de Batxille-
rat i de Cicles Formatius ( amb mòduls professionals ).

Que fat-As a partir d' ara?
Si tenc salut, pens fer moltes de coses. M' encanta fora-

vila i vull de dicar-m'hi d' una manera especial. M'agrada la
llar i he d' acabar d' enllestir-la. Tenc molts de hobbis: res-
taurar mobles, llegir, fer ganxet, pintar figures de guix, es-
coltar música.. .No crec que tengui temps d' avorrir-me i so-
bretot, fer tot això poc a poc i sense presses. Ja he corregut
tota la vida.

CENTRE RECONEIXEMENT	 METGE OCULISTA
MEDIC - PSICOLÒGIC	 Dra. Núria Busquets

Antoni Isern Oliver	 (EQUIP CLINICA JUANEDA)

CERTIFICATS MEDICS
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---- Servei de begudes
i menjars de qualitat

a bon preu

SOCIETAT

\ 0114- >C\s/ artes
Contestant a uns seguidors del C.D. Llucmajor

Per què no, Llucmajor?

Perquè en primer lloc, els únics que ho poden decidir
són els socis del C.D. España en assemblea i de manera de-
mocràtica, i no perquè uns quants ressentits com vosaltres
(que me pareix que ni sou soics) ho trobeu.

El C.D. España es va fundar l'any 1939 després d'haver
acabat la Guerra Civil. Per les festes de Santa Càndida de
1939, encara, el C.D. Lluchmayor va jugar el partit que ca-
da any s'ha celebrat per aquesta data.

Abans de començar la temporada 1939-1940, existien en
el poble dos equips: el C.D. Lluchmayor i el C.D. España,
pet-6 amb bon criteri dels seus dirigents, per fer una pinya i
tenir més força decidiren fusionar-se i començar el campio-
nat amb el nom de C.D. España.

Jo crec que no hi ha ningú que impedesqui el canvi de
no, perquè com he dit abans, si els socis ho decidissin, re-
petesc, democràticament, així quedaria aprovat.

A mi me fa oi (per no dir pena) qur vos satisfaci veure
perdre els equips del nostre poble i que vos alegreu de la
pèrdua de categoria, perque així demostrau la vostra poca
sensibilitat al futbol llucmajorer, i crec, que encara que es
canviés el nom, no el seguiríeu ni l'ajudaríeu fent feina pel
Club i pel futbol.

Vos deis seguidors del C.D. Llucmajor i jo crec que el
seguíreu ben poc, perquè ignorau que el nom vertader era
Club Futbol Llucmajor i no Club Deportiu Llucmajor, i un
seguidor d'un club, em pens que almenys ha de saber el
nom correcte del seu club.

Fa uns quants d'anys que es va fundar el C. F. Llucma-
jor i si vosaltres que vos anomenau seguidors d'ell hagués-
siu col.laborat fent feina i donant suport econòmic, tal ve-
gada avui no hagués desaparegut i amb la vostra ajuda i sa-
piència que vos pensau tenir hauríeu passat per damunt el

C.D. España i ara no tendrfeu aquest greu problema que pa-
reix que avui teniu.

Esper que els vostres dubtes de PER QUE NO, LLUC-
MAJOR? quedin així resolts.

Un ex-jugador, ex-entrenador, ex-directiu, soci d'honor i

seguidor del C.D. España, avalat per més de vint-i- cmn socis.

Tampoc no tenia raó l'advo-
cat, el senyor Sastre

L'advocat del club de s'Estanyol, el febrer passat mani-
festava públicament que amb l'ampliació s'aconseguiria la
"celebració d'actes en el local social la qual cosa contribui-
ria a enriquir la vida d'aquest enclau costaner -afegint- no
hem volgut entrar en batalles, ni rectificar mentides i res-
ponent a acusacions falses..." Quants plets ha guanyat el
club?

Idó bé, de manera intencionada, s'oblida que l'anterior
president a Ginard, justament per enriquir la vida social del
Club i amb autorització d'una assemblea, va construir l'ac-
tual SALÓ en el qual, des de sempre, hi hagué la televisió i
un mobiliari adequat per a tertúlies i reunions entre socis i
residents, i amb la particularitat que, a més d'aquesta sala,
es va deixar la, saleta situada devora el Bar justament per a
"jocs d'envit i d'atzar" en el qual Ginard disfrutava amb el
póquer.

I calla el senyor Sastre, que va ser Ginard que als pocs
dies del seu nomenament de president, va canviar la finali-
tat de l'esmentat saló i el va destinar a sala de jocs, tal i com
continua actualment. Aleshores, per què necessiten la ma-
leida ampliació?

També s'ha de lamentar que Sebastià Garau publiqui
que "quan es va construir el Club, era un dels clubs punters
i ara ens trobam en el vagó de la cua"; en canvi també calla
que les anteriors Juntes defensaven i estimaven el Club i no
els interessos personals.

VArem tenir millors i més honrats presidents que, junta-
ment amb els socis formaven una Associació Esportiva. No
era privada, com s'esdevé des de fa devers cinc anys per
obra i gràcia de Ginard. Tots sabem i consentim que des de
d'aleshores no hi ha escola d'Optimist ni regates de cap ti-
pus i que ells diuen: "Que bé, mentrestant governam el
Club"!

També ens sap greu que Emilio Moreno digui que "el
negoci del restaurant no va molt bé, ja que els caps de set-
mana ve gent, però la resta de dies gairebé no hi ha clients."
S'oblida que Ginard està enemistat amb la majoria de resi-
dent i estiuejants de s'Estanyol, tant per l'ampliació com per
voler llevar-los definitivament el "varadero" públic.
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Et demanarás, estimat lector, què deim de la Directiva?
Ja que els seus capritxos ens poden costar molts MILIONS:

1. Recordem els guardes jurats impedint accés al Club
dels socis injustament expulsats conforme a una sentència.

2. Nombrossos procediments judicials perduts amb con-
demna al pagament de les factures del seu advocat Sr Sastre
i Procurador així com a tais professionals contraris.

3. Fa alguns anys i sense consultar el POBLE de s'Es-
tanyol, "va crear devers 7 o 8 Hoes d'amarrada" en el con-
tradic del port que s'han destinat per vaixells transeünts o
viatgers.

I aquests llocs d'amarrada són:
-Contraris a les !leis i per tant il.legals ja que es troben

en una zona de la mar que és de domini públic conforme sap
el Sr. Sastre.

-Impedeixen que qualsevol persona pugui nedar en
aquest Hoc, com es podia fer fa uns anys.

-De nit i amb algun veler amarrat, poden ocórrer acci-
dents amb embarcacions ja que aquestes transiten obligatò-
riament devora aquells. Si aim) passa, qui pagarà, Sr. Sas-
tre?

-Cobren els patrons d'aquests velers; és a dir, perjudi-
cant al mateix temps al Club de sa Rápita que compleix la
llei. Veritat, senyor advocat?

Jo era hora, ja que es comenta en els establiments del
poble, que ja s'ha formulat la denúncia a la Conselleria de
Costes. Què feim, Directiva, els llevam o esperam el mal re-
sultat que ens hi obligui?

I també resulta vergonyós que havent perdut el plet de
l'AMPLIACIÓ, encara la graciosa directiva mantengui el
rètol devora l'entrada del recinte del port anunciant la
"VENTA D'AMARRES".

Deu ser per si "pica" algun comprador milionari.
Enhorabona pel vostre éxit, amics de les Associacions

del Varader i de son Reinés.
Que descansi en pau l'altra associació. Plores, Santiago

Llabrés?

J. Fiol i M. Hidalgo

Trobada de cuina interacional
al Col.legi Rei Jaume III

Una fabulosa iniciativa per part d' aquest col-legi, que es
va dur a terme el dia 30 de maig.

Tots els pares i mares, padrins o padrines, vàrem cuinar
un plat típic de cada Hoc d' on són els alumnes. A la mostra
podíem trobar plats de diferents pasos del món: Anglaterra,
França, Marroc, Alemanya, Xina, Argentina... Era una gran
riquesa gastronòmica.

Però el que em fa escriure aquestes lletres com a mare d'
un alumne d' aquest Centre, és veure com el meu fill va
creixent dins un ambient obert a tothom, conviu amb infants
d' altres llocs del món, diferents de color de pell, de Ilen-
gijes i de costums, però amb igualtats de drets i de deures. A
I' escola, com a casa, sempre s' ha inculcat el respecte cap
a totes les races i el fet d' entendre el perquè de tanta im-
migració avui a Mallorca.

Fa tres mesos, uns fills de cosins de l' Argentina han
arribat al nostre poble, per raons que tothom ja sap, el seu
país està en la riffna i ells varen haver de prendre una deci-
sió molt important, deixar-ho tot i venir i començar una no-
va vida, perquè les seves filles, Catalina i Lurdes, alumnes
d' aquest col.legi poguessin créixer amb les mateixes opor-
tunitats que tots els nostres fills.

Ara ja entenen la nostra llengua i comencen a parlar-la,
tot gràcies a la bona acollida que aquesta escola els va ofe-
rir; tenen amics i amigues, han trobat a Llucmajor, un poble
que els ha obert els braços, la família, l' escola, els
veins.. .gent que els respecta i aprecia, i aim') ha fet que l'
adaptació hagi estat més lleugera.

Allà deixaren els padrins, els cosins, els amics, les  jo-
guines.. .però aquí han aconseguit sentir-se com a casa i això
no saben com agrair-ho.

I per aquesta raó vull donar l' enhorabona a l' equip do-
cent d' aquest col.legi, per haver aportat el seu granet d'
arena per tal que aquestes dues nines avui ja se sentin Iluc-
majoreres. I també enhorabona per defensar un ensenya-
ment en la riquesa de la diversitat.

Em sent orgullosa de tenir un fill en aquesta escola, un
altre que ja hi ha passat i un de petit que també hi passará.

Gràcies.

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

SOCIETAT

Un abocador incontrolat

No sé com començar per dir-vos sa malsofridura que duc
damunt, i això que jo som mal de treure de polleguera. Ben
aprop de ca nostra passa una carretera enclotada. Sa carrete-
ra és talment un terraplè de devers 60 metres de llargària i 3
d' alçada a un des costats. A ambdós costats hi ha planxes de
ferro o tanques protectores perquè es vehicles no surtin de sa
carretera. Per() aquestes planxes acaben una mica abans d' on
acaba es desnivell, de manera que fa com un buit per on es
vehicles poden redolar per sa vorera. A més, hi ha un ponte-
rró que travessa es terraplè i per on passa s' aigua quan
plou. Pere) s' estrevé — mirau per on- que un bocí de sa me-
va partió està ben arran d' aquest desnivell de 3 metres. Per
què dic aim)? Perquè en 4 mesos hi ha hagut tres accidents i
sortosament cap mort per() amb prou nafres . En poc temps sa
carretera torna a estar neta — no sé qui la fa neta — però es
meu redol està ple de tanques arrabassades, ferros torçats, vi-
dres, plàstics i deixalles de tota mena. Coses que no puc
aprofitar gens, ni per fer un estaló. Com més m' ho mir, pens
que han triat aquest Hoc per fer un abocador incontrolat. Ara
jo deman a qui té s' encàrrec de netejar sa carretera: Per què
no ho trabucau tot damunt sa meva partió i jo ja triaré el que
puc aprofitar, com ràdios, cassettes, crics, rodes de recanvi,
ulleres de sol i de ses altres... Perquè sa darrera vegada no-

més vaig poder aprofitar una ampolla petita d' aigua i això
que ja estava encetada. I perquè aquestes deixalles no aturin
s' aigua i la deixin córrer quan plou, allà em veus amb un ca-
rretonet de mA aplegant-les i traginant-les a un altre Hoc a fi
de fer un caramull gros i que una pala ( pagada per mi ) s' en-
dugui tot aim). I si això no els cau bé, que s' enduguin tot el
que resta damunt sa carretera escampat damunt es meu se-
menter... 0 no pens bé?

Marcel Sastre

4Z/1/•-111--

Boutique

Atenció especial als Ilucmajorers

C/. Impremta, n 9 1 - (Pas d'en Quint)

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

GIMNAS
A PUNT 1 4

CRUP ESCOLAR, 68 - LLUCMAJOR - TEL.: 971 12 10 81

Activitats per a tota la família

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 maquines i el millor

equip huma al teu servei

T'assessoram i t'ajudam a elegir les activitats

mós adequades a les teves necessitats



Xerrades

Les piscines de Llucmajor
i el Santuari de Gràcia

Un que escoltava

- Vaja unes piscines que tenim al camp municipal d'Es-
ports de Llucmajor!

- Sí, ara per prendre banys, no importara anar a s'Arenal.
- I encara, segons diuen, ens falta el més important en

qüestió de piscines.
- Ah sí? I qué és això?
- Idel que en fan unes de climatitzades, per poder banyar-

se a l'hivern, amb aigua tèbia, en combinació econòmica amb
el Conseil Insular.

- Això també vol dir que estam en bones relacions amb la
senyora Munar.

- També s'hi faran cursets de natació.
- Molt interessant, perquè si al camp de futbol l'equip de

l'Espanya no funciona, per ventura ens surt un campió de na-
tació.

- Saps si en aquestes piscines hi haurà un vigilant per tal
que els nins no es puguin negar ni asfixiar? Perquè cada dia,

els diaris en conten de tristes per accidents a les piscines.
- Sí que n'hi haura, hi haurà un vigilant per evitar acci-

dents.
- També pens que aquesta coliaboració amb el Conseil es

fa extensiva al Santuari de Gracia, perquè adobin aviat el pe-
rill de les pedres que cauen, que vénen, sembla de Sant Ho-
norat.

- Pareix que aquest desprendiment de pedres va ser perquè
de Sant Honorat varen fer un pou i grataren massa endins.

- Jo no ho crec, perquè sempre n'hi ha que cerquen cinc
peus al moix, el que és més normal és que aquests desprendi-
ments de pedres hagin estat causats per la pluja que enguany
ha estat tan abundant, i la humitat ha duit aquests problemes.

- I els perjudicis que ha suposat per al donat, que no ha po-
gut oferir els seus excel.lents menús que li havien comanat.

- Crec que ho arreglaran aviat perquè és ben necessari, a
més també hi haura la col.laboració del Conseil Insular o del
Govern Balear.

- No siguis tan optimista, perquè a més, això no és una
obra que es pugui fer en dos dies, i aquestes institucions no
amollen els euros així com així.

- Pena com que s'acosten les eleccions, la propaganda
electoral també passa per Llucmajor i tots ja fan la seva pro-
paganda...

- I tenint un Ilucmajorer molt influent, crec que aviat es fa-
ran les obres al nostre Santuari.

- A més a més, Algaida té molta terra en aquesta muntan-
ya i el President del Govern es algaidí.

- Tot influirà...

Cursos de

ALEMAN • INGLES
ESPAÑOL (para extranjeros)

REPASO DE INGLÉS
Primaria - ESO - Bachiller

LLUCMAJOR Idiomes Europa Tel. 971 66 44 37 616 403 800



la fotografia superior
lelicóptero con especifica.

de sus principales eia.
os. A) Brazo del tren
terrizaje. B) Ruedas de
.ntación. C) Amorrtigiza-
le las ruedas. D) Tubos
cape del motor. E) Rue-
e cola. F) Hélice 2_11[1-
ie fuerzas. G) Mecanis-
el comando general y de
iación de la cabeza de
H) Palas del rotor. I)

na de mando. J) Motor.
krbol de transmisión
al. L) Cabine de carga
aje. M) Cola y transmi-

sión a la (hélice antipar. N)
Puerta corredera de la cabina
de carga. 0) Cabina de man-
dos. P) Aleta estabilizadora.

En el gráfico inferior los
procesos de ascención y des-
censo del helicóptero.

ASCENSION

El helicóptero sube cuando
Ia potencia de rotor supera el
peso del vehiculo.

DESCENSO

El helicóptero baja cuando

ia potencia del rotor es me-
nor que el 'peso del vehiculo.

AVANCE

Cuando la potencia del ro-
tor es igual al peso del ve-
hiculo, el aparato queda sus-
tentado, pero la inclinación
que el rotor da a las palas hace
que el aparato avance (menor
ángulo de inclinación de cada
paleta cuando ésta se encuen-
tra delante del aparato y ma-
yor angulo al pasar por de-
tras).

Cuando el helicóptero a
za tiende a dar vueltas s n
si mismo debido a la fu
de la rotación de las p
Ello se corrige con la pe
fia hélice de cola, que crec
sistema de fuerzas contra
a las desarrolladas por la t
las, equilibrando la esta
dad dei aparato.

La potencia del rotor
determinada por la veloc
de rotación que da a las
tas, según las haga por
rente paso, a igual gut
cambio- de marchas de un
che.

El precursor de l'helicòpter: el cometagiroavió de Llucmajor (1928) i l'helicòpter actual (devers el
1950). Ambdós es fonamenten amb idèntics principis físico -mecànics. Al Regne Unit jais EEUU sí

que pensaren que aquella idea tenia molta utilitat practica.

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 Salvà Caldés

(VI PART)
El desenllaç
Passaven els dies, els

mesos i els anys. La història
de l'autogir inventat a Lluc-
major esdevenia ja una Ile-
genda a cada casa. Les po-
ques possibilitats de trobar

algú en qui confiar no exis-
tien. Tot havien estat qui-
meres d'un home avançat al
seu temps i que no va trobar
el redós humà que calia. Ni
Ia Diputació Provincial de
Balears es va sensibilitzar
per a l'empresa de l'inven-

tor:
Enterada la Comisión

Gestora de esta Diputación
Provincial en la sesión que
celebró el dia de la fecha de
Ia instancia por Vd. presen-
tada solicitando una sub-
vención de 4900'- pesetas

para matricularse en la Es-
cuela de Aviación que diri-
gida por D. Federico Esteve
funciona en esta ciudad,
acordó significar a Vd. que
aunque lo lamenta vivamen-
te no es posible acceder a
dicha solicitud.
Palma, 13 de noviembre de
1934

Podríem publicar moltes
mostres més de sollicituds i
denegacions. Pens que així
ja n'hi ha prou per adonar-
se'n de la realitat adversa
d'aquella societat, la dels
nostres avis. únicament la
revista Concepción Arenal i
més tard el diari La Húltima
Hora li dediquen articles
d'elogi. Concepción Arenal
era una revista molt avant-
guardista i compromesa
amb la denúnica de les in-
jústícies. El seu caire femi-
nista, però, no va impedir
que sortis a la defensa de
l'inventor.

En Pere va tornar des-
confiat, solitari i escèptic.
Es va tancar en un mutis-
me resignat. Però el que és
més important de tot és
l'exemple de tenacitat i ca-
parrudesa d'intuïció cien-
tífica. Aquest exemple
d'obstinació davant
l'evidència científica inne-
gable de que era possible
l'enlairament vertical es el
que hem de valorar les ge-
neracions posteriors i, tarn-
bé, reivindicar el Hoc que li
correspon dins la história de
l'aviació. D'això se n'hau-
rien d'ocupar els represen-
tants del poble, és a dir, els
polítics. No debades es ben
cert que Pere Sastre havia
ideat el primer helicòpter



Transports

PER AIRE I PER MAR
Des de l'Antiguitat, solcar els aires i els oceans ha
estat el somni de molts homes. La història és plena
de pioners que van idear i van atrevir-se a provar
els primers ginys. A mesura que la tecnologia
avançava, aquestes màquines es van anar perfec-
cionant fins arribar a ser més segures i més ràpides.
El segle XX ha significat, sens dubte, la revolució
dels transports marítims i aeris.

El Flyer, primer avid
a motor, va ser inventat pels

germans Wright.

['any 1903, els germans
Wright (fotos superiors)

van construir i tripular el
primer avió a motor de
la história. El vol va
durar names 12 segons.
El brasiler Alberto Santos

Dumont (a deli,
esquerra) va fer el

primer vol a motor a
Europa l'octubre del

1906 tripulant el seu
invent, un biplà que

va anomenar
14 bis (a bobs).

POWS avions de tramped

Vaviador frames louis
Blind l va ser la primera
persona que va (mar el
Canal de la Menego, el
1909, a bord d'un aeropla
amb motor de motocidela
de tres cilindres. times va
t rigor 43 minuts a efecluar
quest vol histeria.

L'EVOLUC1O DEL TRANSPORT AERI

(inventor alemany comae
Ferdinand von Zeppelin va
construir l'ony 1915 un
dirigible rigid amb
estructura d'alumini que
sumo gracies o l'hidrogen
Eh primers zeppelins
podien volar a 24 km/h.

11 Appelin 1915

111.091111 de Blitiot	 Lea dei err

(pm en nitres molts
invents, lo guerra va servir
per convertir les worms
en maquines deuces i
patents. El [VG
transportava el pilot i un
observador en robines
separodes.

Citernes, primer Red o mddli

Una petita htstaria de l'aviació. On és en Pere?

l'any 1928, empresa que en-
Ilestiren del tot els anglesos
i nord-americans entre el
1942 i 1944. Però fins el
1950 no començaria la seva
producció per a finalitats de
rescat, salvament j, sobretot,
militars.

I per acabar la dissortada
història vegem-ne el se-
güent escrit:

Si mi memoria no me es
infiel hará cosa de unos dos
años como máximo, salió en
Ia Gaceta de Madrid una
R.O. (si mal no recuerdo de
Ia Presidencia del Consejo
de Ministros) por la cual se
daba cuenta de un acuerdo
recaido sobre concesión de
unas subvenciones a todas
aquellas personas que por
falta de medios económicos
no pudiesen continuar expe-
rimentos empezados sobre
alguna invención, desde
luego que ello se concedia
con ciertos requisitos que
tampoco recuerdo. ¿Seria
ello, tal vez, de exacta apli-
cación a mi caso? Puede sí.

Pere Sastre Obrador
Si va trobar un amic que

el va entendre i comprendre
aquest va ser el músic Joan
Xamena, contemporani d'en
Pere. Qui era Pere Sastre
per al mestre Xamena? Ve-
gem-ho en aqueste gloses:

Bajito de estatura
de mirada inteligente
de craneo pequeño

que encierra una gran
mente

Leyendo y leyendo está
buscando una nueva

aurora
andando cerca de una

legua
en pos de la Háltima

Nora
Aix( passaren els anys.

Esperant una subvenció que
mai no arribà. En Pere ana-
va pel carrers dels poble,
misteriós i totsol. De tant en
tant trobava qualcú i feia
una discreta conversadeta.
A pets i recol7at al manillar 
de la seva bicicleta, amb

dues senalletes penjades,
anava de Llucmajor a son
Gall i de son Gall a Llucma-
jor. Anava al café, Ilegia la
premsa i se'n tornava.
L'any 1946 un cop de bona
sort va fer que li tocassin
vint mil duros de la loteria
del Nin, per a Nadal. Encara
no li bastaren per quedar ca-
bal amb els seus creditors.
Molts n'estigueren ben con-
tents perquè pogueren co-
brar.

Però la mala sort perse-
guia aquell monstre de
grans pales i una Mice al
davant que Pere havia dis-
senyant i constuit. Un cap-
vespre silenciós, en què els
sementers de son Gall roma-
nien quiets i tranquils es va
sentir un fort renou d'esbol-

dregament, una boira de
pols s'aixecava damunt la
porxada ,-l'hàngar-, del co-
metagiroavió. La *sera de
fusta que feia de suport a les
bigues s'havia trencat, com
si volgués fer de sepultura
de tantes illusions.

Cap al mes de novembre
de 1965 en Pere va faltar a
la seva visita diària al poble.
Uns amics pagesos el troba-
ren a son Gall retut de fred i
malalt. Mort el dia 8 de de-
sembre de 1965 a la casa
hospici de Llucmajor, assis-
tit per les monges de la Ca-
ritat i per uns pocs amics.
S'havia acabat una Iluita
aferrissada per aconseguir
donar a la societat un nou
invent i una crida en va a les
institucions estatals i socials

d'aleshores. Per aquestes ra-
ons crec que tenim sobrades
raons i l'obligació moral de
conèixer l'obra d'aquest
Ilucmajorer, precursor, si
més no, de l'helicòpter.

Als llucmajorers ja no
els quedà més que la Ilegen-
da. Hom sabia que Pere ha-
via enviat els plànols a Ma-
drid, al mininistre Juan de la
Cierva i Codorniu, alesho-
res component del Govern
del president D. Antoni
Maura. També es sabia que
el fill del ministre (que no-
mia igual que el pare) in-
ventà l'autogir el 1924. Tot
plegat va fer néixer la Ile-
genda del plagi.

Joan Salvà i Caldés, 29 de
juny de 2002, dia de Sant Pere
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re, Jefatura de Enseñanza, in-
teresándose por el asurtto, car-
ta que nos ha producido una
gratísima sorpresa.
EL JUSTO LUGAR QUE
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EN 1921 ELf GOBIERNO LE DIJO QUE SU INVENTO (CARECIA DE' UTILIDAD)

PERO EL -MODESTO Y AUTODIDACTA-

A CONSTRUIU EL - AVION CON SUS PROPIAS
SIN DESANIMARSE, LLEGO

MANOS Y A SUS EXPENSAS
El 25 de abril de 1964, en

estas mismas columnai que
por entonces se listaban
"Pequeños Reportajes 4 pu-
blicábamos una entrevisia con
el campesino Ilucmaya4ense
Pedro Sastre, inventor yeons-
tractor del primer "Ceta

-Giro-Avión", y al preeer
precursor de los modem s he-
licópteros adelantindo in-
cluso al propio invento e La
Cierva.

Era la primera vez en cua-
renta años o más, que Pedro
Sastre, ya anciano y vencido
por el tiempo y por el imar-
go recuerdo del naufragio de
sus ilusiones, recibía un
periodista y hablaba tie su
Invento. Siempre había..tetha-
zado inapelablemente a pe-
riodistas nacionales e incluso
extranjeros que se habías in-
teresado por la cuestiói4 tCó-
mo conseguimos nosotriiv este
reportaje? Sería largolst, fa-
tigoso de contar, y además
ahora ya ni tan siquierit.trie-
ne a cuento,

Pedro Sastre rrurik-asivslñs_
en su modestísima casa rural
de las afueras de Llucmayor.
Y cuando creíamos que de él
solamente quedaba un vago
recuerdo entre algunos de sus
paisanos, cuando ya dábamos
por descontado que consigo
enterró su pequeña grandeza
y su gran servidumbre, nos lle-
ga una carta con membrete de
Ia Academia General del Ai-

me agradaría poder conocer
este episodio, pues tengo la
confianza de que por su sig-
nificado merezca ser incluído
en tales sucesos. Por ello nie
decido a escribirle estas líneas
con el ruego de que, si le es
posible: me faciliten alguna
información acerca del expre-
sado Ilucmayorense y de su
presunto invento.. , pues con-
sidero que de ser cierto debe
ocupar el justo lugar que le
corresponda en el cuadro his-
tórico de la Aeronáutica Es-
pañola",
ALGO SOBRE EL

"COMETA-GIRO-AVION"

liemos consultado la colec-
ción de "BALEARES", y con
un poco de emoción y mucha
nostalgia (;ah, cómo pasa el
tiempo!) en una página ya un
poco amarillenta del periódi-
co de la fecha, encontramos la
historia de Pedro Sastre y su
invento, en boca del propio
autor. Vamos a rememorar
ahkra Iv ezenelal- dt- ia
misma... quizás porque, este-
mos a lo mejor en vísperas
de que al fin --y a título pós-
turno-- se le de algo del re-
conocimiento que siempre en
vida le fue negado,

Allá por el afio 1914, Pedro
Sastre comenzó a concebir la
idea de construir un avión que
participase al mismo tiempo
de las características del aero-
plano y del helicóptero. Envió
su proyecto al Ministerio de
Guerra, quien le desanimó co-
municándole que carecía de
utilidad y del requisito legal
de que los proyectos de avio-

(Conti/124 en la página 12)

don Luis Manuel Miró Josa,
he tenido conocimiento de que
en alguna ocasión han dedi-
cado ustedes en las páginas
dti su diario atención a un ve-
cino de Llucrnayor que, al pa-
recer, fue precursor en la in-
vención del "autogiro".

"Como quiera que me en-
cuentro recopilando fichas de
efemérides aeronáuticas que
son leídas a los Caballeros
Alumnos de esta Academia,

La carta en cuestión, dice
entre otras cosas lo siguiente:

"Por mediación de un oficial
mallorquín que fue profesor
de esta Academia, el Capitán

I
f
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PEDRO SASTRE, 'EXPI:taisik 'A NUESTRO REDACTOR —ES-
TAMOS EN ABRIL DE 1.964—LAS CIRCUNSTANCIAS Y POR-
MENORES DE SU INVENTO, POR PRIMERA VEZ EN SU VIDA.

(Foto aarchivo»)

L'Acadèmia General de l'aire mostra interès per l'inventor de Llucmajor (1970) però no s'ha sabut res més.



Primer Congreso Internacional Concepcionista

Se han empezado a cursar las car-
tas a las mas eminentes persona'ida-
des para constituir el Comité de Ho-
nor Hasta ahora han sido - nombra-
dos miembros honorarios los emi-
nentes doctores FERNAND() AsuErzo,
SANTLAC,0 RAMON I' CAJAI„ GRE:i0R10
'1ARASION1 Ia doctora en derecho CLA-

RA CAMPOAMOP; MISS TRURU SHISKAWA,

consúl general del Japón; la ptimera
mujer que ocupa cargo diplomático;
Miss MEDAN+ LI.011) GEoRciE hija del cé-
lebre David Lloyd CreorV; Lady
CYNTHIA MOSLEY, hija del marquas
Curzon; I s doctoras ETHEL BEaarliAm
y Mamox PIMPS. presidenta de j a

Ai.lrupación femenina de Inglaterra:
Mss PICHTON TURBINVILLE; la cilittiell-
te eConomisia Mistress alAia FlAmita

TON; la duquesa de ATDot.I.; Lady
AsmoR, Miss SUZANEE LAWRENCE: Miss
MAROARET BONOttliit.D y miss JENN, LEE.
prestigiosa intelectual; en plena ju-
ventud (26 años) hija de un minero
elevada al Parlamento británico y
cuya actuación es considerada como
eminente legisladora. Otras dos per-
sonalidades femeninas; - MOLLY RAY
CARoaa, profesora de sociología de ia
Universidad de Chicago y Mistrers
Frances M Sterne, tesoier° de la
liga internacional femenina.

De las demás naciones, así como
de Espr4ia serán nombradas las mas
relevantes damas que se han distin-
guido. extraordinariamente ea la cru-
zada santa de la rmancipación de la
inujar. cuyos nombres en el nú nero

próximo daremos a conocer.
Otra personalidad nombrad

miembro de honor es MADAME Bot
NIER, la viuda del eminente médic
Pedro Bonnier, doctora en medicim
que ha continuado propagando la
doctrinas de su malogrado espos(

Una vez nombrado el Comité d
Honor se procederá al nombramient
del Comité Ejecutivo, procediéndos
a invitar a todos los gobiernos par
que cooperen al éxito del mismo
procediéndose a confeccionar el lla
mamiento y lijar la fecha.

Como es sabido, el objeto de est
Primer Congreso es la propagind
Ile las doctriniis de Concepción Are
nal.                                

Noticiatio de Lluchmayor

Pedro Sastre •
Volvemos a insistir sobre P :ro

Sastre. Nuestro anterior articuii: Lié
comentadísimo y esto es lo que que-
ríamos; que se rompiera el circulo
de hierro que aprisionaba al joven
inventor. Volvemos a decir que no-
sotros no sabernos si el inverno podrá
ponerse en práctica o n6. Pero lo que
sí queremos es que el ambiente cona
trario que rodea a Sastre no siga
pesandole como losa. Nosotros ad-
miramos en Pedro Sastre su volun-
tad; el ánsia de estudio que le domi-
na incluso saliendo que los dispen-
dios hechos rierman su patrimonio.
Nada le ha detenido; ni la murmura-
ción, ni el desprecio, ni el sarcasmo.
Esto demuestra que es todo un ca-
racier.

Un día hablando con Pedro Sastre
nos dió estas notas, las únicas que
nos han de servir de guía pera saber

algo de in que planea, llevado con
un perfecto secreto que a nadie revela
ni revelai á nunca hesta que esté se-
guro del x' to. l'orque lo exit-am - di-

irio de Pedro Siistte es que tiene la
excelsa v ii toil de no descubrir a na-
die lo que esta realizando. Una mo.
desti !alma ha sido toda
vida y comb:di:10 daspiadadiani ute
por slis convec nos no ha o rdul°
usa «se' enidad» patrinionUi dei hom-
bre de talento.

El (Ira que habhimos con él, nos
dijo poco más o menos:

«Mis estudios los he hecho siempre
»teniendo presente la confección Je
sun Duey° hei coplano, que denomi-
»no CosinirA - GIRO AViON.>>

«C.'onstiluirà unit- maquina acres
»mixta, qué tendrá a la vi z de heli- -
»coptero y de aeroplano ruyas'carac-
Pteristices en liners generales, Será ti:
»elevación y descenso vertical; (sta-
»cionamiento o detención en ei ai re
3CuLtDR) tiempo se desee; mantiene
»en todo tiempo v a trai és del espa
cio la estabilidaZI en todos sentidos

>.en relación a su centro de gravedad:
;n . sera de temer la pérdida de velo-
»c dad y tendra medics de planeo.»

Continu6 diciéndonos:
«Ea COMETA GIRO - Av!ON será un

»aparato practico y sencillo y coin -
»prenderá en si unos important( s (lis -
»positivos, sitinalo uno de ellos el
).>qtre, - girando las hélices Sin direc-
»ción opuesta al subir el aparato di-
»rectamente, quedará anulado el par
»giratorio por partirse en dos la re-
»sultante dé las fueizas que sobre él
actúan one pasan por la vertical.»

Poco más nos dijo y nosotros no
quisimos romper el siléficio del in-
ventor esperanzado en el triunfo. So-
lo pudimos conjetiirar que una vez
construído el aparato que, tantos sa-
crificios cuesta a Sastre, es su deseo
que se efectúen las pruebas en Lluch-
mayor, la misma ciudad que le es
Contraria ahora. Consistirán en un
ascenso vertical y avance horizontal
con una velocidad lenta de dos kiló-
metros por hora; una estación aerea
de quince minutos; otro vuelo hori-

zonta'; una bajada vertical haSta (
suelo con motoi; otro ascenso verti
cal; vuelo horizontal y descenso Ver

Deal sin motor.
( mind° el cal acter de nuestri

Revista es, francamente espirn
ta. y esta inateria viene a serie t xtra
ña no hemos querido silent:aria imr
que debeinos aleutar al hombre di
estudio sea cual lucre si en él vino:
unidas. como en Pedro Sasue.
modeatia v la fé i n sí. Esta tn le Hey:

a ch cir: «Mi Cometa - giro - aviOn se
rá el primer aparat() más r.esado qui
et aire, de aspecto y propiedade;
comunes al helicópteto y al aeropia.
110, aunque tendrá diferencias con
dios y contribuirá a resolver los in
trincados problemas de la aviación »

Esneremos, pues , que prosiga Pc -
dio Sastre sus esludios; pero, bueno
stifía que el Ayuntamiento de Lluch
mayor se preocupase por facilitar
labor del estudioso jóven que hasta
hera nada ha pedido. Crremos no

faltara alguien avuda en su auxilio'
pues todos estos trabajos son de un
crecido disP.-mlio y la falta de estos
recursos hará tal vez inevitable qui-
Já invención no se realice, lo que sería
una verdadera lásiima porque todos
debemos acudir en auxilio del qu e .
estudia para el progreso de la cienciai
aunque se equivoque, que el fracaso
de un talento siempre es glorioso atir)

cuando se crea lo contrario.
J. A. R.

Monumento ciclopeo
. • En la carretera de El Arenal a

Lluchmayor y en la posesión c onoci ,
da por Son Noguera existe un monu-
mento ciclope° «talayot» que debe
ser considerado como de los mas
bellos e imponentes que existen en
España. Corno hasta ahora habrá si-
'do mirado :con indiferencia y de su
existencid nadase sabía en elcontinen
te nosotros vamos a solicitar del pro
pietario de la finca, senor Ripoll, que
permita pueda ser visitado por las
personas que lo deseen. Los N't6DOs
le habían dado un nombre «torre de
los moros», pero sirvan estas líneas

Una curiosa revista editada a s'Arenal es feia ressò de l'existència de ['inventor i del desinterès de les institucions.
Es deia Concepción Arenal i editava Margarita Leclerc, a la Plaça Nova, 6 (actual Plaça de la Reina Maria Cristina).
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OPINIÓ

Ignasi Barceló
Antoni Monserrat

La fotografia d'aquest mes ens
mostra els "artistes" d'una comèdia
que es va fer a ca les monges dels Sa-
grats Cors devers l'any 1943.

Els actors, que aleshores eren uns
infants, ens han pogut donar poca in-
formació del motiu pel qual es va fer la
representació. Noma hem pogut esbri-
nar que; aquells que a primera vista
pareixen soldadets que guarden el Nin
Jesús, en realitat són camillers que as-
sisteixen el malalt o l'accidentat. La
missió del pagès no l'hem poguda des-
cobrir.

1.- Miguel Ros, metge. Casat amb
Magdalena Salva (a.Espirut) . Viuen a
Ciutat.

2.- Josep Tomàs, metge, (a.Ran-
der). Casat amb Francina Tomas (de
ca n'Eserè ).

3.-Batomeu Manresa, (de Guia-
mara) . Casat amb Maria Ant. Burgue-
ra (de sa Barrala).

4.-Miquel Tomas, feia feina al Crè-
dit Balear. Casat amb Margalida Car-
dell (des molí d'en Franc ).

5.-Antoni Mut, (a.Caragolet) casat
amb Antònia (a.Barraqueta).Viuen al
carrer de sa Font .

6.-Joan Fornés, vivia al carrer Ma-

rina . Actualment viu a S'Arenal.
7.-Bernat Vidal, militar, (de ca' s

cabo des caminers). Germa de na Co-
loma, casada amb Joan Noguera,
(a. .Cresta).

8.-Bernat Mut, frare franciscà.
Germa d'en Francesc "des Monterrey"
i d'en Lluc.

9.-Pere Canyelles, (de son Mulet).
Casat amb Catalina Salva (a. Perdiu).

10.-Bernat Salva Gelabert (a. Mis-
ser). Casat amb Catalina Julia, viuen al
carrer Mut, 8.

11.-Pau Carbonell. Germa d'en Go-
ri de la bodega de can Ripoll. Viu a
Felanitx.

SERVE! TALLER MECÀNIC J.TOMAS -Cl. Antoni Maura, 50- Tel. Fax: 971 66 14.Z24.1ucmajek.
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12.-Bartomeu Llompart, des molí
de n'Avella. Casat amb Aina Tomas,
(de can Gamundí).

13.-Julia Monserrat, de son Munar.
Casat amb Antònia Ballester (de can
Feliu ) de Campos.

Volem donar les gracies a tots
aquells que ens han ajudat, donant-nos
informació referent a la foto i espe-
cialment a Bartomeu Manresa Tomas.

Al mateix temps vos agrOrfem
que si creis que hi ha qualque equivo-
cació o teniu més informació mos ho
comuniqueu al núm. 971 660 190.
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Industries Semar, s.a
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OPINIÓ

¿Quaderns de
Fum ma:J(3r

Santa Càndida en perill, i altres
proemis estivals

Miguel Carded
Estimada amiga:
El dissabte de Sant Joan un petita

colla d'amics Ilucmajorers ens des-
plaçàrem fins a Alaró. Dos de nosaltres
hi anàvem convidats com a poetes a
participar a la Festa de la Flama, que
l'ajuntament d'aquell poble ha recupe-
rat els darrers anys, donant així conti-
nuïtat a la iniciativa que havien tengut,
fa aproximadament un segle, un grupet
d'intellectuals, amb la idea de celebrar
Ia festa nacional dels Països Catalans
amb una festa que era una reivindicació
de la Ilengua catalana i la seva unitat.
Llavors, fa cent anys, es feien festes
semblants a distintes muntanyes del
Principat, i hi ha qui diu que , d'una a
altra, es podien veure els Ilumenarets
de les fogueres.

Enguany, després d'uns anys de ce-
lebrar-se a la plaça del poble, la festa va
tornar al seu emplaçament original, al
Castell alaroner, que és un indret d'una
bellesa enorme i un punt monacal, amb
unes vistes que tallen l'alè, i tot un re-
gruix d'història i també de llegendes,
centrades algunes de les més belles i
fantàstiques precisament en aquella nit
de màgic prestigi.

Però no és d'aquella festa que et vo-
lia parlar, i això que tenir poesia i
música de jazz i foc i pa amb oli en bo-
na companyia i una memorable dava-
liada des del castell fins als cotxes a la
claror d'una lluna esplèndida. I aim)
que la temptació de comparar politi-
ques municipals dispendioses i suspec-
tes de luxes estèrils amb iniciatives
amb tant d'encant i sentit com aquella
és punyent i bona d'aprofitar. Es de la
sensació que vàrem tenir aquell hora-
baixa en arribar a Alaró, i asseure'ns a
un bar de la plaça a fer una canya: hi
havia gent pels carrers, un punt endiu-
menjada, que es passejava i andoiava,
conversant o bevent als bars. Unes sen-
yes de vitalitat que no vàrem poder evi-
tar comparar amb l'esmorteït panora-
ma que sol oferir la vila en circumstàn-

cies comparables.

Com jo mateix, pots comprovar un
dia i un altre que, quan no és hora del
traiillar inevitable i obligat , sovint
Púnica cosa semblant a un senyal de
vida que es manifesta pels carrers de la
vila és el renou dels cotxes i, sobretot,
de les motos. Aquestes motos sobre les
quills els nostres joves es juguen sovint
Ia integritat amb permís de tots i per a
major alegria del gran negoci que hi ha
muntat en aquest sentit. Quan arriba la
calor i no tenim altre remei que obrir
les finestres , aquest renou esdevé una
invasió terrorista, molesta fins al dolor,
continuada. I no puc deixar de pensar
que, ja que el seny collectiu no sembla
prou per evitar-la, és a les autoritats
municipals a qui correspon prendre les
mesures per defensar-nos-en, que tam-
poc no sembla que sien tan complica-
des; pep) és més que evident que els
qui ens governen no estan per aquesta
feina, com per tantes d'altres.

* * *

Per exemple, la recollida de fems,
que funciona a la vila d'una manera im-
puntual ( que al Carrer del Convent so-
vint arribi migdia i encara hi hagi l'es-
tesa de bosses, algunes senceres, altres
escampades per animals a lloure o jo-
venets futbolistes, és símptoma d'un
problema d'ordre sanitari i mediam-
biental de nivell molt tercer món). I
d'una manera francament escassa, com
acabava de quedar clar el dia de la vaga
general, amb aquell ban municipal que
informava que no hi hauria recollida,
fet que, coincidint la convocatória amb
un dijous, ens va obligar a guardar el
recapte a casa des del dimarts dematí
fins al dissabte: quatre dies i amb tem-
peratures estivals, ja t'ho pots imagi-
nar, quines fermentacions tan substan-
cioses. Cosa que passa regularment ca-

da vegada que s'interromp el servici
que només rebem tres dies per setmana.
Però, has sentit algú plantejar la neces-
sitat de cercar alternatives millors i més
adequades als nostres temps i les nos-
tres perspectives?

La vaga , ja que en parlam, que el
govern d'Aznar va decretar, ja a les
vuit del matí del dia assenyalat, que ha-
via estat un fracàs. Això són mostres
de rigor i responsabilitat exemplars, i
de clarividència, i la resta vuits i nous.
Sobretot perquè és evident que no va
ésser tan així; però anc que a la llarga
ho hagués estat.

Al cap i a la fi, tant si hi estaves
d'acord com si no, tant si hi va haver
comportaments poc respectuosos i pi-
quets evitables o serveis minims abu-
sius com si no, el fet de posar-se en va-
ga, a més de ser un dret democlitic es-
sencial, no és un dret que es decideixi
exercir frívolament, perquè si. Recorda
que, a un treballador d'allò més nor-
mal, fer vaga li significa, a l'hora de
cobrar, una reducció d'ingressos de
quinze o vint-i-cinc mil pessetes pel
cap baix. Només per això, i perquè amb
les peles ningú no hi juga, el fet que
una part de la població decideixi que
s'ho paga prescindir d'uns ingressos
necessaris per manifestar una opinió,
dóna a aquest pronunciar-se un pes i un
significat, una serietat, que el fa digne
de respecte i consideració. Tant si és
un trenta per cent de la població com si
és un cinquanta. I tot aim) no fa l'efec-
te que els aznaristes de la majoria ab-
soluta ho hagin tengut gens ens comp-
te.

* * *

Si ho hem de jutjar pel que fan a la
vila, els del PP i el seu aliat populista,
sembla que els seus maldecaps van en
altres sentits. L'informe que publicava
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el mes passat aquesta revista sobre la
presumpta, molt presumpta diria jo,
xarxa de linanpment i influència i pro-
paganda rabasquista n'és una part i un
símptoma; pert, la cosa no sembla aca-
bar així. Les denúncies de l'oposició
municipal sobre les successives despe-
ses en plans de política juvenil, no apli-
cats i que semblen correspondre a in-
versions en propaganda partidista i al-
tres presumptes quasi prevaricacions i
malbarataments de cabdals públics ens
poden servir de pistes, si hi volem veu-
re i pensar.

L'altre dia, ja que en pari, vaig veu-
re al Canal 9 una vella coneguda del
públic Ilucmajorer, una presumpta ve-
det que nom no-sé-que Gràcia, que fa
un parell d'anys va actuar per Santa
Càndida, al medic preu de set milions
de pessetes de Ilavors. Resulta que ara,
aquesta famosíssima artista (?) de la
qual jo no en sé res, forma part d'un
grup de senyores , com ella pneumAti-
ques, de vertiginosos volums silicónics
, que es diu una cosa així com Sexy
Pop, no ho se molt be, un doi així. Re-
sulta que deien per la tele que cada una,
i són quatre, cobra mig mil ió de pesse-
tes per gala. I també resulta que per
una, vàrem pagar aquí més de tres ve-
gades el que costen quatre.

Qui ho va cobrar , que se'n va fer
pel camí i que costava la feta , clar, són
altres temes que s'acosten a la dimen-
sió desconeguda. Com s' hi acosta que
enguany la senyora molt presumpta-
ment implicada en la trama rabasquista
tornava a optar a organitzar les Festes
de la vila. També hi optava una famosa
empresa d'espectacles, a la qual en
obrir les pliques li varen observar la
manca d'un requisit: : demostrar la ca-
pacitat per organitzar les festes, cosa
que no deixa de tenir gràcia, ja que
aquesta empresa, pròxima al PP, al
manco en temps de Don Gabriel i
l'escAndol del túnel, ha organitzat les
lestes Ilucmajoreres devers una dotzena
d' anys.

En fi, la policia investiga, i pot ser
algú els expliqui qui va anar al repre-
sentant de Sergio Dalma a pagar amb
un maletí de doblers, suposant que la
cosa no es les per la via normal i molt
controlable , i demostrable, de la tran-
sacció bacaria... i quina quantitat hi ha-
via dins el maletí, i si era o no era la
que n'hem pagat ( i, si no ho era, quina

diferència hi havia). Si es que hi havia
maletí.

* * *

Amb això, hi ha remors escoltables
que diuen que enguany podríem tenir
concert de Els Pets , pot ser per allò de
tirar terra sobre l'escàndol que l'any
passat va afectar el grup Antònia Font,
escàndol J' incompetència i incompli-
ment de contracte per part dels organit-
zadors, perquè no tenc cap notícia que
s'hagi formalitzat cap demanda per in-
compliment de contracte contra el grup,
com era obligació d'ajuntament i em-
presa concessionària si els comunicats
oficials eren certs ( Uns organitzadors
que ja ha quedat clar que deuen anar
escassos de pressupost, o prefereixen
destinar-lo a altres causes no sé si més
nobles que la de donar a les berbenes
de la vila un so digne del pressupost
que en pagam: incompliment de con-
tracte? ).

Pere el fet és que enguany vendrà
ben just que no ens quedem sense les-
tes. Resulta que, com ja saps, hi ha pen-
dents de pagar els obligatoris i precep-
tius drets d'autor corresponents a di-
verses celebracions municipals. EL
nostre es un dels tretze municipis de les
illes que està en una situació així. I la
Societat General d'Autors, els ha duit
al jutjat. El primer d'aquests plets, que
afecta a Selva , ja té sentencia. I la
sentencia obliga a l'ajuntament a pagar
el que deu... i prohibeix fer cap espec-
tacle sense el corresponent permís de
la Societat d'Autors. Ai, ai, ai. Ja no
ens en mancaria d'altra.

* * *

Mentre no arriba Santa CAndida, i
San Cristóbal , molts de Ilucmajorers
ens n' anam a cercar la fresca i l'es-
tiueig vorera de mar. Com jo mateix.
La meva darrera passejada nocturna per
la vila de la temporada, a part de les
motos corresponents, entre elles dues
motetes amb quatre tripulants adolles-
cents, sense casc i a tota, que en deu
minuts varen passar quatre vegades pel
carrer del Convent lent-ho tremolar tot,
va topar amb una escena com a poc cu-
riosa. Dos jovenets xinesos que, al ca-
rrer mig a les fosques, entre els cotxes
estacionats, jugaven amb una piloteta
pales «aquestes que la gent sol endur-
se a la platja.

Llavors, l'endemà dematí, mentre
anava al forn a comprar panets per be-
renar, em vaig creuar amb dos germans
que es barallaven en angles i, un poc
més envant, al carrer de la Fira, una jo-
ve, recolzada a la finestreta d'un cotxe,
un model presumptuós de fa quinze o
vint anys, que parlava, em va semblar
que en Arab, amb home assegut darre-
re el volant: amb aquestes li va fer una
breu, expressiva, amable i tendre carí-
cia a la galta.

Són imatges del Llucmajor d'avui,
del futur que ja es aquí. Un futur plural
i, se suposa, que enriquidor. La pre-
gunta segueix essent en quin idioma
ens comunicarem entre nosaltres els
mallorquins de procedències tan diver-
ses. En castellà o en catall I no es una
pregunta beneita ni banal. El que si que
no deixa de ser es una pregunta
ca.

* * *

Una bona pregunta en dies que, en-
tre la rellançada caspa d'Eurovisión i
el Mundial de Futbol, hem estat sotme-
sos a un bany extra d'immersió dins un
massiu bombardeig d'agitació ultrana-
cionalista espanyola. Si en nom de les
Illes Balears, o dels Països Catalans, o
de Catalunya o Euzkadi , es proferís
una desena part de les animalades que
s'han arribat a dir en nom de nosotros
los espanyoles , tots els autoanomenats
antinacionalistes, cosmopolites, etc que
tant han callat, encara ara tocarien
trompes d'anatema i blasfemia intole-
rant, provinciana, tancada i xovinista.

Mentre, l'Aznarisme, corejat tots
els seus corifeus benintencionats o no,
prossegueix, com en el cas dels bisbes,
amb una política nacionalista i totalitA-
ria, de pensament Link:, de cacera de
bruixes contra tothom que no li diu
amen en el tema base. Confonent, no
crec que innocentment, la necessAria
Iluita contra el terrorisme, amb la des-
quail ficació i intenció de callar qualse-
vol veu que no combregui amb la seva
interpretació dels fets, el problema i les
vies de solució.

Com qui no ha vist niai que la de-
mocràcia, amb les seves limitacions i
les seves grandeses, té uns preus que
no es poden deixar de pagar. Com el
que enunciava crec que Voltaire en re-
lació a la Ilibertat d'expressió: Abomin
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de les teves idees, però donaria la vida
pel teu dret d'expressar-les. Santes i
poc escoltades paraules.

Per allunyar-me de tot això, si és
possible, de la calor brutal que aclapa-
ra la vila , m'apunt a l'èxode estival,
deix d'engreixar la mai explicada plaga
de moscards que emprenya pel meu ba-
ni Ilucmajorer i me'n vaig a engreixar
Ia plaga de moscards que, des del salo-
brar, emprenya per la Colònia de Sant
Jordi.

Però qui fuig del dimoni debades
corre. També aqui és Mallorca, i una
brutal onada de construcció arrasa qual-
sevol espai amb quatre pins , tornant a
plantejar la urgencia de posar limits a
l'excés. Fins i tot el mig ministre d'am-
bient, Jaunie Matas, el destructor de
fons marins i gran depredador hidrolò-
gic de l'Ebre, hi ha posat el seu granet
de formigó, amb la història del passeig,
si, i arrasant un parell de centenars de
metres quadrats de pins per construir-hi
un modern centre que demostrara a les
clares corn es preocupa per la conser-
vació de la naturalesa. Si, com ho diu

aquesta bella campanya publicitaria
que paga amb els imposts. Llàstima
que el ministeri no s'ho cregui i ho
apliqui.

* * *

Però al mateix temps, entre turistes
i manobres immigrats de mil procedèn-
cies i llengües, devora els ciutadans
acastellanats trob a aquest indret de la
costa mallorquina un important contin-
gent de mallorquins del Pla, cosa que
permet viure situacions que m'emocio-
nen, en la mesura que ja no són habi-
tuals en la mewl vida i em semblen es-
quitxos una mica utòpics, com rars i
preciosos exemplars d'una papallona
blaveta de supervivencia gens garanti-
da en aquests dies de balearització fe-
rotge i canvi climatic: parl del fet d'es-
coltar un nin assegut a una terrassa que
canta persistent, amb aquesta concen-
tració tan seriosa dels infants, Cap pelat
titilla sense cap cabell...; o la dona de
mitja edat que saluda la jove: Amor de
Ia meva vida...; o el pare que adverteix
el fill en bicicleta: Has de tenir més es-
ment als cantons... Són fragments so-
nors que m'arriben com joies d'una po-

esia bella i rara, emocionant.

Bé, estimada amiga, que els heures
estivals et siguin propicis, que no et
manqui l'espectacle inacabable de la
mar, ni el goig de les llargues converses
a la fresca, ni les copes i les músiques
d'unes festes que ho siguin de veres.
Sal ut.

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

Com a soci gaudiràs de molts avantatges i serveis:

• Assistència mecànica a tota Europa
• Assistència personal i sanitària urgent a tot

el món, dia i nit, 365 dies a l'any

• Agencia de viatges

• Assegurances als millors preus i amb les millors

cobertures. I a endemés, en cas d'accident,
li deixam un altre cotxe mentres reparin el seu.

• Recursos de multes gratuits

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

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

l'art icle 15 de la ini 9-92

Corresponsal del RACC a Llucmajor
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Ho diu
el Mari

De les confusions sobre
els convenis d'educació

al llibre sobre Gaudí

Maties Garcias

No ho hem llegit en el diari, pea:, sí en aquesta revista.
Per dos mesos consecutius, hem vist informacions  errònies
sobre un conveni que han de signar l'Ajuntament de Lluc-
major i el Consell Insular per fer obres en dos centres edu-
catius. En el número del mes de maig, a la secció dialogada
"Xerrades de café", comentant les reformes que s'han de fer
al col.legi públic Rei Jaume III (Ses Escoles), un dels inter-
locutors diu: "I aquesta obra nova, l'haun'A de pagar el nostre
Ajuntament?". L'altre li respon: "No, diuen que el Consell
Insular ens donarà una mà". I el mes de juny, a la crònica del
ple municipal, es diu que, per unanimitat, s'ha aprovat sololi-
citar "un conveni amb el Consell per a obres a l'Institut de
s' Arenal".

Aquestes informacions són Ileugerament equivocades i
no hi és sobrat fer-hi unes precisions perquè els convenis
que ha de firmar l'Ajuntament per finançar obres en els cen-
tres educatius no són amb el Consell Insular de Mallorca, si-
nó amb la Conselleria d'Educació i Cultura.

El Consell de Mallorca (l'adjectiu "insular" darrerament
ha desaparegut de la denominació usual) és presidit per Ma-
ria A. Munar i, tot i el presidencialisme que caracteritza la
institució, té un govern d'UM i PSM. El seu àmbit d'actua-
ció és estrictament mallorquí. No té competències en matèria
d'educació. Per tant, no crea ni finança centres educatius
com són col.legis públics o instituts.

La Conselleria d'Educació i Cultura és un departament
del Govern de les Illes Balears. Al capdavant d'aquesta con-
selleria hi ha Damià Pons, del PSM. Entre les seves actua-
cions li correspon crear, finançar i dirigir la vida dels centres

educatius de totes les Illes Balears.
Cal recordar que l'any 1988 es varen transferir les com-

petències en matèria d'educació des de l'Estat a la Comuni-
tat Autónoma. En els dos àmbits, flavors, governava el PP.
Sempre s'ha dit i repetit que aquesta transferència de com-
petències es va fer an+ una dotació económica massa min-
vada per poder fer front a les enormes despeses de personal,
d' infraestructura i de manteniment que necessita el sistema
educatiu de les Illes Balears. En poques paraules, l'Estat es
va llevar una responsabilitat i la va assumir el Govern amb
poc mitjans i en uns moments en què la població escolar
creixia.

Per fer front a aquesta situació, la Conselleria d'Educació
i Cultura ha hagut de cercar recursos per fer front a les ne-
cessitats econòmiques que reclama un ensenyament de qua-
litat i a l'abast de tothom. Per tal motiu, s'han signat conve-
nis que permeten, mitjançant un acord entre ajuntaments,
conselleria i el Banc de Crédit Local, trobar doblers per pa-
gar obres de centres escolars. En aquest repartiment de pa-
pers, l'ajuntament fa d'avalador i qui retorna el capital i els
interessos és la Conselleria. Els convenis que s'executaran a
Llucmajor serviran per pagar la reforma integral del col.legi
públic Rei Jaunie III i la reforma de l'institut d'ensenyament
secundari de Llucmajor (no el de s'Arenal).

A part d'aquestes questions, la commemoració de l'Any
Gaudí ha comportat l'aparició de Baltasar Coll a les Ogines
d'El Mundo (6 de juny) Hi és entrevistat com a investigador
de la petja de l'arquitecte modernista a Mallorca. El canonge
i historiador Ilucmajorer, que es recupera d'una malaltia, ha
de treure un llibre que recull els treballs de 17 anys  d'inves-
tigacions.

En el cjiari, Mn. Coll i Tomàs fa un repàs sumari de les
creacions de Gaudí a Palma: "Hi va fer de tot menys d'ar-
quitecte", diu referint-se als treballs que va deixar en forma
d'escales, vitralls, claus, banderoles o objectes litúrgics. Al-
gunes d'aquestes creacions han desaparegut irremissible-
ment. "El que és vertaderament terrible són els tèrmits hu-
mans", sentencia tot fent referència als múltiples exemples de
patrimoni històric que han destruït les persones i no la for-
miga blanca.

En tot cas, esperam que Baltasar Coll recuperi la salut
corn més aviat millor i que surtin a la hum els seus estudis
sobre Gaudí. Poden ser una bona lectura estiuenca.  

majorset	  perruqueriaunisex  
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Testimonis documentals de la nostra
història (XLVII) Carnatge, 1861

Sebastià Cardell i Tomàs

Bartomeu Font i Obrador

Llucmajor coneix avançaments de tot tipus a la segona
meitat del segle XIX. L'any 1861 presidia el Consistori Pe-
re Antoni Socias de Son Reus. Una de les seves preocu-
pacions fou la sanitat pública que fi ns aleshores no havia
estat objecte de l'atenció que pertocava. A mitjorn, prop
del Molí de ses Basses, hi havia el carnatge o earner al
qual s'hi destinaven els animals morts, especialment els de
trossada (grossos) que s'arreplegaven a tot arreu on apa-
reixien.

La situació era preocupant tant per als veins com per
als vianants. Es feia necessari cercar un hoc lluny de la po-
blació i això fou possible gràcies a la intervenció de
Mossèn Miguel Salvà i Llompart, es capellà Cànoves, que
estigué disposat a canviar la seva finca o sort des Masroig,
situada al camí de Son Pieres pel solar del carnatge proper
a la mateixa vila. Estimaren la quantitat de 50 Iliures amb-
dues.

La publicació l'any 1862 de les Ordenances Munici-
pals, particularment quant a la referència de venda de
cams i sacrifici d'animals, en 15 articles, evidencia la pre-
ocupació de la Municipalitat davant el desconcert i desídia
existents.

L'acord de l'Ajuntament és del 25 de maig de 1861 i
diu així:

Medidas gubernativas de índole sanitaria obligaron a
cerrar el muladar tan cercano a la población y trasladarlo
a otro paraje distante y apartado para que no siguiera es-
tando tan presente y no resultara perjudicial a la salud pú-
blica. Una pequeña finca situada en el Camí de Son Per-
diuet fue escogida para destinar a tal fi n y ello fue objeto
de negociación y acuerdo.

Se ha gestionado todos los inconvenientes de este
asunto para su mejor acierto teniendo noticia que D. Mi-
guel (Salvà) Llompart Pbro. de esta vecindad posee una
propiedad sita en este término y lugar llamado el Marroig
sitio bastante capaz y cómodo para contener el local de
que se trata manifestando los deseos de permutarla con la
que actualmente sirve para dicho objeto de esta municipa-
lidad; considerando que dicho terreno se halla situado en
paraje escondido al mismo tiempo que reune las circuns-
tancias necesarias que exigen las medidas higiénicas y de
salubridad pública se resolvió trasladar dicho muladar al
terreno y punto de que va expresado por medio del con-
trato de permuta que convencionalmente se tiene pactado
con el citado Señor (Salvá) Llompart, reduciéndose a es-
critura pública que firmará el alcalde en representación
de este Ayuntamiento formalizando dicha escritura con
Ias cláusulas de derecho y estilo, la de evicción y sanea-

miento del caso y señalándose por último el valor de cin-
cuenta libras cada una de las dos piezas que se concam-
bian sin tener que devolverse uno a otro cantidad alguna.

En el contenido del acta consistorial del 25 de mayo de
1861. Un paso más en la supresión de ganados en calles de
Ia villa, como los mismos sesteadores que tanto detestaban
sus moradores. Todavía en 1881 los vecinos de la calle
Pescadores quejábanse de que Bartolomé Contestí y An-
tonio Catañy tuvieran sus corrales de ganado ovino inme-
diatas a algunas de sus viviendas. Una semana de tiempo
dispusieron para abandonarlos.

AMLL, LA-21
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Els Gelats
El fet senzill de preparar un gelat no ho era tant abans de

disposar d' elements ara habituais, com un frigorífic o apa-
relis elèctrics. Encara record l' acte festiu estiuenc dels gelats
casolans, preferentment d' avellana, ametlla o mantegada,
elaborats dins ia" bomba".

Proveïts d' almenys mitja arrova de gel, sal abundant i la
" bomba ", es començava el ritual. En primer lloc es prefu-
maya la llet, l' ingredient bàsic; s' lii afegia el sucre i espé-
cies adequades. Acabat tot el procés, després que la protago-
nista, la bomba de fer el gelat, hagués rebut les atencions i es-
forços de tota la família ( en forma de centenars de rodades
a la manivela ) arribava el moment expectant d' obrir. Aler-
ta! Que no hi entri sal!, deien els més vells i experimentats.

I sortia del cilindre, el gelat cremós i aromàtic, millor del
món.

Actualment és possible trobar en comerços especialitzats
" bombes " actualitzades on hi podreu gelar qualsevol d'
aquestes preparacions.

Gelat d'ametlla

Ingredients:
200 grams d' ametlles escaldades i pelades
400 grams de sucre
2 cm. De canó de canyella
la pell de mitja llimona
2 litres d'aigua
Hem de bullir durant 3 m. L'aigua , el sucre i aromàtics.

Ho colam i dins el xarop obtingut afegim les ametlles fina-
ment capolades i tornam a bullir 5 m. Més. Es refreda i gela.

Gelat mantegada ( 'mantecado ")

Ingredients:
I litre de llet, sis ous, 200 grams de sucre, 1 cullerada de

farina, la pell de mitja llimona, 1 cm. De canó de canyella, un
polset de vainilla.

Hem de posar _ de litre de la Ilet al foc, sense aturar de re-
menar incorporarem el sucre, la farina i els aromàtics. Arri-
bant el punt d' ebullició, es fa coure dos minuts; retiram els
aromàtics i afegim els vermells d' ou que tendrem a part
mesclats amb el _ de Ilitre de !let que havíem reservat.

Ho deixarem coure, muntarem els blancs a punt de neu i
els mesclarem a la crema obtinguda i queda llest per gelar.
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Sa penya
'e s falcó

Una de calç. A l'article local de la
Policia Municipal de Llucmajor a
S' Arena!, al costat del "corté" de la
Guardia Civil, s'ha obert un Club de
Joves, on els nins arenalers s'hi poden
reunir i organitzar les seves activitats
sense necessitat de'haver d'estar dins
un bar, on degut a la seva edat no hi
poden anar, o al carrer on estan a l'abast
de companyies perilloses. Aquest fet

poodria ser un bon presagi, ja que per-
ventura a remote de S'Arenal els nins
de Llucmajor qualque dia també en ten-
dran un.

I una d'arena. Darrerament ha aug-
mentat la sensació d'inseguretat ciuta-
dana a Llucmajor. Hi ha hagut varis

forçaments de portes, cops a cotxes i el
robatori d'una radio, també d'un vehi-
cle. Esperem que les autoritats posin en
marxa les mesures necessàries per
aconseguir aturar als delinquents.

L'Ajuntament de Llucmajor ha fet
repartir, signat amb el segell de la Poli-
cia local, un avfs recordatori de les Or-
denances Municipals de Medi Ambient,
(regidoria de la qual n'és cap Sebastià
Artigues) en les quals està prohibit:

Art. 45: Abandonar els excrements
que puguin produir els cans I altres ani-
mals, fent responsables als seus propie-
taris de la infracció.

Ja ens imaginam (quan "els amics
dels animals" facin una desfilada amb
les galeres, carruatges, cabriols...) a
certes Autoritats fent de merda-cava-
llers, si no van proveïts de missatge.

Art. 46: Els animals domèstics hau-
ran de dur-se subjectes mitjançant co-
rretja o cadena I si són perillosos aniran
proveïts de morral.

De morrals no és necessari ni par-
lar-ne, ja que no hi ha cap, o casi cap
animal perillós a parer de l'amo, i quan
ens mossega sol dir: -No havia mosse-
gat a nigú mai!-. De corretges en solen
dur els cans petits, el que no se sap és si
és degut a l'ordenança, per que no mo-
lestin, o és perquè no els trepitgin o es
puguin escapar.

Art. 49: els animals que es trobin
amollats o perduts a les vies públiques
seran recollits pels serveis municipals,
en recollir-los s'hauran de pagar la ma-
nutenció I la multa.

En la carta no es posa el telèfon
d'avís per a què els ciutadans puguin
collaborar amb Creuada Merdancanera
de l'Ajuntament.

Nosaltres, que creim que si aim') de
posar ordre a qualque Hoc, seria una co-
sa magnífica, volem col.laborar apor-
tant el nostre granet d'arena.

Telèfons de col-laboració amb l'Au-
toritat.

Ajuntament: 971 66 00 50
Policia Municipal: 971 66 90 00



Bienvenido al vuelo de Internet...

Entre ahora y descubra sus ventajas.
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Decrets de batlia
del mes de juny
S'ha contractat Miguel Salvador

Cibrian, per procediment negociat
sense publicitat, per a l'assistència
tècnica que se precisa per a la gestió,
organització i control d'activitats i ins-
tal-lacions esportives a S' Arenal durant
un any, per 21.035 euros (3.500.000
pta), que es pagaran en 12 mensuali-
tats.

S'ha aprovat el plec de clàusules
administratives per a la contractació
pel procediment negociat sense publi-
citat per a l'assistència tècnica que se
precisa per a l'elaboració d'un estu-
di i catalogació de les infrastructu-
res existents en el municipi per a
l'acollida i promoció del turisme de
qualitat.

Encara es paguen factures de l'en-
terro de la Sardina:

S'ha pagat una factura de 169,92
euros a Plaça 18 de jerseis i estampa-
ció d'obsequis per l'enterro de la Sar-
dina a S'Arenal.

A Promociones Arabesco 2000
S.L., li han adjudicat l'assistència que
se precisa per a la redacció i implanta-
ció dels plans d'autoprotecció escolar
als col.legis públics i privats de Lluc-
major, per 29.150,89 euros (4.850.295
pta).

El mes passat ja comentarem que
s'havien aprovat les clausules per po-
der fer la contractació i que l'equip de
govern, en un acte al qual convidaran
representants de diferents escoles, re-
partiren uns documents que es titula-
ven exactament això: "Plan de auto-
protección escolar". El que no sabem
és si paguen ara el pla que ja han re-
partit o si en fan un altre.

Dia 8 de maig, es signà el cessa-
ment automAtic del senyor Sergio Ro-
driguez Farre com a assessor i dia 22
de maig es nomenà Juan Ignacio Re-
gajo Borrego, funcionari eventual per
ocupar el lloc de treball d'assessor amb
una retribució de 250.000 pta men-
suals.

Sembla que el primer va perdre la
confiança de l'equip de govern i que el
substindren pel segon. Diuen que ha
d'assessorar el baile i l'equip de go-
vern, però (de moment) només fa feina
a S'Arenal.

Aix() sí, Sergio Rodriguez ha cobrat

els dies de vacances que li tocaven.
El "Club Fútbol Playas Arenal"

ha rebut una subvenció de 3.000 euros.
TAO-TÈCNICS ha cobrat

22.025,33 euros (3.664.706 pta) per
materials i programes informàtics i per
assistència tècnica.

A l'empresa RODEMA SWIN,
SL, li adjudicaren l' actuació de los
Marismeilos a la festa del Rocío de
S'Arenal. per 30.000 euros. La con-
tractació es va fer per procediment ne-
gociat sense publicitat i l'Ajuntament
convidà a participar, a més de RODE-
MA, les empreses RETSAR MUSIC i
TENEDI AMBIENTE.

Aquestes empreses, representades
totes per M. del Amor Aldao
han sortit als diaris relacionades amb

Ia investigació que du a terme el jutjat.
La festa del Rocío ha donat de sí

moltes contractacions, a més de l'em-
presa que va dur la música:

- A Plaça 18 li contractaren el sub-
ministrament de mocadors triangulars
per la festa rociera de S'Arenal, per
1.219,16 euros.

- També s'adjudicà a Vicente Cla-
vijo Oliver la contractació de la pro-
ducció i emissió en emissores de ràdio
de publireportatges i publicitat per a
Ia promoció de la festa rociera, per
2.130 euros.

- A l'empresa JORVICH, SL,
contractaren el subministrament de
cartells "La Virgen del Rocio" per
688,11 euros.



\Esports
Coloma Julià Noguera,

al campionat d'Espanya
C.F.

Na Coloma Julià i Noguera, de 12
anys, va participar al Campionat de Es-
panya de la Joventut, a Saragossa, en
representació de les files Balears, el
passat mes de Juny.

Tingué una bona actuació i aconse-
guí:

-Medalla d'argent als 200 m. lliures
amb un temps de 2'22"

-Medalla de bronze als 400 m. Mu-
res amb un temps de 4'56"

1 formant part de l'equip de natació
femení de la nostra Comunitat Autò-
noma aconseguí:

-Medalla d'argent en la prova de
4x100 lliures

-Medalla d'argent en la prova de
4x20011iures.

També va quedar classificada en
cinquena posició en la prova de 800 m.
lliures.

Durant el passat Maig també va
participar al Campionat de Balears
Aleví, que se celebrà a Ciutadella que-
dant

-Campiona de Balears en 100 m.
Lliures.

-Campiona de Balears en 200 m.
Lliures.

expert
ELÈCTRICA

.1.fdro

Sens dubte te convencerei   

INSTAL • LACIONS - SERVEI TÈCNIC - ELECTRODOMÈSTICS
OBJECTES DE REGAL - CLUB DE VIDEO

C/. Sa Fire:, 3 - Tel. 66 19 01 (Llucmcifor)	 C/. Nou, 85 - Tel. 65 28 36 (Campos)



T LLUO°
Enhorabona a tots els participants i

als patrocinadors. A veure si l'any que
ve se celebra el III Trofeu.

-Campiona de Balears en 400
LI jures.

Fa molt temps que practiques
aquest esport?

Vaig començar als 2 anys als cur-
sets de natació a les piscines munici-
pals de Llucmajor als estius, quan tenia
6 anys vaig començar com a cursetista
al Club Natació Palma, annant-hi tres
dies a la setmana i als pocs mesos vaig
començar a nedar a l'escola de natació
del mateix club 4 o 5 dies per setmana,
una hora els capvespres.

Quin temps dediques actualment
a l'entrenament?

Diàriament faig, 1 hora de prepara-
ció física, després dintre de l'aigua en-
trén 1h. i 30 min. Durant aquest temps
faig una mitjana de 4000 a 5000 me-
tres.

Que és el que t'agrada més d'
aquest esport?

Que hi ha poques lesions, molt bo-
na companyonia i un bon entrenador.
Diuen que és l'esport més complert.

Quins clubs hi ha a les illes?
El Club Natació Palma, el Club Na-

tació la Salle, el Club Natació Voltor
Balear a Palma. A la part forana hi ha
el Club Natació Calvià, el Club Nata-
ció Esport Inca i el Club Aigua Esport

Arta. A Menorca hi ha el Club Natació
Maó. A Eivissa n'hi ha 2 el Club Nata-
ció Eivissa i el Club Natació Santa
Eulàlia. M'agradaria molt que aviat po-
gués dir que hi ha un club de natació a
Llucmajor.

Quines competicions feis?
Feim una lliga de 6 jornades on ne-

dem tots els estils, distancies i a cada

jornada se'ns va puntuant. Després ne-
dem distints trofeus durant la tempora-
da.

I per acabar donar-vos les gracies i
dir-vos que també la meva germana
practica aquest mateix esport i dintre
de la categoria de la seva edat també ja
comença a destacar.

Basket

II Trofeu Promocions Prats Garcia
Com l'any anterior, s'ha volgut la

continuïtat d'aquest trofeu en diferents
partits de bàsquet amistosos que se ce-
lebraren amb gran èxit. Hi va haver pri-
merament els nins més petits de l'esco-
leta, o sia iniciació, que va acabar amb
el resultat de:

Llucmajor 16 - Porreres 5
Els benjamins:

Llucmajor 44 - Porreres 9
Cadets:
Llucmajor 54 - Bàsquet Pla 51
Un cop acabats els partits es va fer

entrega de medalles i trofeus. Hi va ha-
ver berenar per als més petits i una
gran torrada; la gent se va animar i la
festa no acaba fins passada la una de la
matinada.



FUNERARIA

SUCCESSOR DE TOMEU BLANCH "PORTASSA"

G. Oliver
Fotos: C. Jail

El passat dia 9 de juny
se reuniren jugadors, fami-
liars, directius i simpatit-
zants del Club, a efectes de
passar un dia d'esbarjo i
amistat. La reunió va ser, en
principi, enrevoltant una

gran paella de la qual en va-
ren poder menjar tots.

Després va continuar la
diada amb un concurs de tirs
de personals i triples.

El moment emotiu el va
representar el fet d'entregar
plaques commemoratives a
tots els entrenadors i sobre-

tot al jugador que deixa l'es-
port, diu, definitivament, en
Bernat Sastre un dels tres
bessons que durant tants
d'anys han donat suport al
bàsquet Ilucmajorer.

Li desitjam molta de sort
i li agraïm la feina feta en el
Club.

Per acabar, un grup d'a-
nimació infantil va donar la
nota simpática. Els més pe-
tits s'ho passaren dallò mi-
llor.

ESPORTS
Basket - Final de temporada

Diada de companyonia

Guillem Oliver

A l'hora de tancar agues-
ta edició està anunciat i a
punt de començar, com anys
anteriors el Campus de Bàs-
quet Ilucmajorer; quan la re-
vista sigui al carrer ja haurá
acabat.

La data de comença-
ment és l'u de juliol i la du-

Campus
rada fins al dia 5; empara
nins i nines de 6 a 16 anys,
que a hores d'ara n'hi ha ins-
crits més de 60, tot un èxit
de participació.

Organitza: Club Bàsquet
Joventut de Llucmajor i la
Federació de Básquet Illes
Balears.

Patrocina: Ajuntament

de Llucmajor.
Col.laboren: Aquacity,

Banc de Sabadell, Water
Park, Coca-Cola, Bar Tropi-
cal, BiVesla, Panrico,
Quely, Bodegues J. LI. Fe-
rrer i Destil.leries Vidal Ca-
tany.

La preparació i l'entu-
siasme de tots els partici-

pants, jugadors, directius,
monitors és important, és
d'esperar que els resultats
seran un gran kit.

Está preparada la parti-
cipació d'algun jugador ca-
talá internacional com és ara
Rodríguez; per questions
d'última hora no s'ha pogut
confirmar l'assistència de
Pau Gasol.

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

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

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

SERVEIS:
Particulars

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

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

Previsora • Lloret • NorteHispania

Domicili: C. Joan Mesquida, 10 (Santa Maria)
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Instal-lacions sanitàries - Calefacció
Piscines - Aire condicionat

Amb calefacció i aigua
calenta sanitaria

Si teniu qualque problema
cridau-nos.

Estam al vostre servei

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

Taekwondo

Trofeu Fires de Manacor
C. Font

El passat mes de maig,
concretament dia 28, va te-
nir Hoc el Trofeu Fires de
Manacor de taekwondo en
modalitat individual i trios.
En aquest Trofeu hi partici-
paren 29 esportistes de l' es-
co 1 a de Taekwondo de
Llucmajor ( Gimnàs A Punt
) i obtengueren uns bons re-
sultats en vistes al proper
Campionat de Balears que
se celebra aquest mes de ju-
liol.

Els resultats aconseguits
pels representants Ilucmajo-
rers en les diferents catego-
ries foren aquests:

Individuals
Guillem Morro ( Or)
Laura Garau (Plata)
Lluís Virgili ( Bronze )
Joana Vives ( Plata )
Catalina Mut ( Bronze )
Laura Cayuela ( Bronze )

Juniors femení
Aina M. Sáez ( Or)

Seniors femení
Antònia Leon ( Or )
Sílvia Oliver ( Plata )

Juniors masculí
David Rosillo ( Bronze )

Trios
Només hi havia dues ca-

tegories i varen obtenir me-
dalla els següents:

Or
Joana Vives
Catalina Mut
Tomeu Boscana

Plata
Maria A. Paredes
Laura Cayuela
Cristina Benítez

Bronze
Guillem Morro
Marta Garau
Delfí Torres
Josep A. Rosillo

Lluís Virgili
Laura Garau



ESPORTS
Tennis

Pedro Clar, campió dels
VI Jocs de les Illes

Antoni Matira, 15 • Tel. 971-.00 03 17
Ronda Migjorn, /* fel  971 . 1212.74

67\620 Lltiétiijor (Mallorca) '

C. Font

La Selecció de les Illes Balears

de tennis, formada per Pedro Clar (

Mallorca ) i Nacho Coll ( Menorca

) va participar en els VI JOCS DE

LES ILLES que enguany es varen

celebrar a Sardenya des del passat

29 de maig al 2 de juny.

En aquests Jocs varen competir

les seleccions de les Illes Açores,

Canàries, Cap Verd, Corfú, Gua-

dalupe, Martinica, Còrsega, Creta,

Sicília, Madeira, Malta i Sarden-

ya.

La selecció de les Illes Balears

es va proclamar campiona en de-

rrotar a les Illes Canàries, Guada-

lupe, i Sardenya a la final.

Estau d' enhorabona!

pastisseria d'autor

CLINICA DENTAL
Dr. Ll. Galmés Ferrer

HORARI:

Dilluns, dimecres i divendres (9 a 14)

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

Divendres horabaixa (1630 a 20h)

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



OPINIÓ

Entre noltros
Naixements

- Sebastián Ballester
Coll, fill de Pedro Antonio i
María, nasqué el 29-5-02.

- Naty Diop, fill d'Iba i
Maryam, nasqué el 29-5-
02.

- Sheila Mercedes Gar-
cía Correa, filla de Antonio
i Yanet, nasqué el 31-5-02.

- Maria Delgado Solive-
lias, filla d'Enrique i Mar-
garita, nasqué el 28-5-02.

- Noelia Cantero de Pa-
blo, filla de Manuel i Jose-
fa, nasqué el 8-6-02.

- Pau Martí Noceda, fill
de Daniel i Rosario, nasqué
el 23-5-02.

- Sara de Haro Tapia, fi-
lla de Juan Manuel i Rosa
María, nasqué el 6-6-02.

- Alejandro Maestre Dí-
az Salazar, fill de Javier i
Sonia, nasqué el 31-5-02.

- Sebastià Cloquet! Fe-
rragut, fill de Baltasar Joan
i Catalina, nasqué el 14-6-
02.

- Catalina Ruiz Ariza,
filla d'Andrés i Catalina,
nasqué el 9-6-02.

- Alejandro Morón Bar-
celó, fill de Francisco Javier
i Bárbara, nasqué el 26-5-
02.

- Nerea Rodríguez Na-
varro, filla de Francisco i
Dolores Vanessa, nasqué el
15-6-02.

- José Antonio Mójer
Llabrés, fill de Lorenzo i
Yolanda, nasqué el 15-6-
02.

- Adrián Barquero Gu-
tiérrez, fill d'Agustín i Ma-
ría José, nasqué el 10-6-02.

- Diana Torrecillas Sán-
chez, filla de Filiberto i Ma-
ría del Pilar, nasqué el 13-6-
02.

- Damià Tomás Moll,

fill de Cosme i Antònia,
nasqué el 20-6-02.

- Myna Arramdani Az-
zouzi, filla de Miloud i Me-
riem, nasqué el 12-6-02.

- Miguel Angel Riera
Cabrera, fill de Francisco i
Manuela, nasqué el 22-6-
02.

- Yoann Toni Crul, fill
de Toni i Natalie Helene,
nasqué el 18-6-02.

Matrimonis

- Gabriel Vaguer Bauzá
i Maria Antonia Mulet Sit-
jar, es casaren el 18-5-02 al
Convent de St. Bonaventu-
ra.

- Antoni Banus Janer i
Catalina Barceló Riera, es
casaren el 25-5-02 a la Casa
Consistorial.

- José Senso Martín i
Iryna Nechayeva, es casa-
ren el 21-6-02 al Jutjat de
Pau.

- Melitón Sierra Moro i
Manuela Noble Galán, es
casaren el 21-6-02 al Jutjat
de Pau.

Defuncions

- Charles Eugene Ghis-
lain Wallemacq, morí el 4-
6-02 als 72 anys.

- Amo Wolf, morí el 3-
6-02 als 65 anys.

- Miguel Garcias Mulet,
morí el 8-6-02 als 89 anys.

- Francisca Torrent
Marquès, morí el 13-6-02
als 93 anys.

- Josef Hermann Sten-
pass, morí el 2-6-02 als 84
anys.

- María Dolores de la
Torre Carrillo, morí el 18-
6-02 als 89 anys.

Dades facilitades per
l'encarregat del Cemente-
ri Municipal de Llucma-
jor, Joan Lascolas, referi-
des als enterraments efec-
tuats entre el 1 de juny i el
29 de juny del 2002.

1 de juny. Antonio
Aceiton Calderón, morí als
52 anys.

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

2 de juny. Josep Her-
mann Stepa, morí als 84
anys.

3 de juny. ApoIonia Sa-
las Oliver, moríais 87 anys.

3 de juny. Arno Wolf,
morí als 66 anys.

4 de juny. Charles Eu-
gene Ghislaim Wallemacq,
morí als 72 anys.

8 de juny. Miguel Gar-
cias Mulet, morí als 89
anys.

9 de juny. Jerónima
Company Catany, morí als
85 anys.

9 de juny. Gabriel Ra-
mis Barceló, morí als 85
anys.

10 de juny. Maria Mar-
torell Sitjar, morí als 93
anys.

12 de juny. Juan Anto-

nio Capó Fernández, morí
als 33 anys.

18 de juny. Antonio
Vich Artigues, morí als 42
anys.

18 de juny. Julian Mut
Puig, morí als 55 anys.

18 de juny. Dolores de
Ia Torre Carrillo, morí als
81 anys.

19 de juny. Juana Pons
Serra, morí als 82 anys.

20 de juny. Jaime Fe-
brer Nadal, morí als 62
anys.

26 de juny. José Manuel
Aguilera Jiménez, morí als
86 anys.

26 de juny. Mateo An-
drés Gambín, morí als 17
dies.

26 ce juny. Miguel An-
gel Puertas Cabot, morí als
2 anys.

28 de juny. Gainet Too-
mes, morí als 58 anys.

28 de juny. Juan Do-
mínguez Morlà, morí als 34
anys.

29 de juny. Margalida
Tomás Barceló, morí als 89
anys.

CLASSICS • NOVETATS • IMPORTACIÓ

Teixits Llevant
Atenció Especial als Llucmajorers

Plaça Barcelona, 2 (zona Es Fort()

Tel.: 45 70 78 • PALMA
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Sopa de lletres
Llorenç Mascaró

12 parts que té un vaixell
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Solució del mes passat

- Calçons amb Bufes

- Calces Blanques

- Espardenyes d'Espart

- Camia Blanca
- Faixa
- Mocador

En diferents ocasions hem xerrat de la manca d'inver-

sions pel manteniment de les coses de l'Ajuntament i d'a-

quelles que en té la responsabilitat de la conservació.

Camins de foravila als quals, en Hoc d'asfaltar-ne un ca-

da parell d'anys, hi posen un pegat, un clot si i un clot no,

quan tenen el cuc de l'orella malalt de sentir -no escoltar- les

demandes dels usuaris.

Unes voravies intransitables per les quals no hi poden

anar ni els yells ni els no tant yells, pel perill que represen-

ten.

Les zones ajardinades que tampoc va fer aquest Ajunta-

ment, ni l'anterior, ni el d'abans, tampoc s'escapen de Ilasti-

mosa tònica general que presideix la política municipal lo-

cal. Així les podeu veure, plenes de males herbes, ja segues,

i amb les plantes amb les fulles mig tancades lluitant per la

subsistència, degut a la falta d'aigua, a pesar de tenir a es-

cassos metres les boques de reg.



Cursos de

ALEMAN • INGLES
ESPAÑOL (Para extranjeros)

REPASO DE INGLÉS
Primaria ESO - Bachiller

LLUCMAJOR Idiomes Europa Tel. 971 66 44 37 616 403 800

CENTRE D'ESPECIALITATS MÈDIQUES

MAI

LLUCMAJOR

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

IMEQBA
CAN PLANAS

Clinica Dental
Odontologia

Medicina Estètica
OrtodCmcia

Maxi lo Facial
Traumatologia i Cirurgia Ortopèdica

Ortopedia
Rehabilitació i Fisioteràpia

Oftalmologia
R.X. Radiologia

Ecografies
Otorrinolaringologia

Podologia
Centre Auditiu
Endocrinologia

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

ASSEGURANCES: AXA - ADESLAS - AGRUPACK3 MUTUA - ASISA - IMECO CAJA SALUD
MEDIFIATC - GROUPAMA - NOVOMEDIC - ONCE - D.K.V. PREVIASA - SANITAS - VITALICI

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

Plaça (l'Espanya, 6 - Tel.: 971 12 00 64 - Fax: 971 120 426 - C/. Ciutat, 12 - Tel.: 971 12 00 21



BLAUPUNKT

SE	 F

AlliedSignal
AUTOMOT I V t

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

El primer servei Bosch es

va fundar a Hamsburg l'any

1921. I ja el 1930 existien

2.750 serveis a 78 països del món,
Actualment existeixen 10.000
serveis a 121 països.

Recanvis originals amb la garantia

del recanvi i ma d'obra

Mecánica en general.

Especialitat en electrônica.

Injecció gasolina.

Frens ABS I ASR.

Direcció.

Amortiguament.

Aire Condicionat.




