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4-Editorial
Nadal en català

D' aquí a no res tornarà ser Nadal. La tlevisió, amb els bombardejos publicitaris

habituals, ens acosta de cada vegada més prest l'esdeveniment més important que viu

el Cristianisme: el naixement de Jesús.

Aquest fet, com molts d'altres, s'ha anat desvirtuant amb el desenvolupament de

Ia nostra societat i per a molts ha perdut el significat religiós per convertir-se tan sols

en una activitat frenètica a l'hora de consumir productes i de gastar doblers.

Sortosament però, encara queda gent que, com els infants, creuen que la recon-

ciliació i la pau són possibles, que la humanitat no està perduda i Iluiten des de les se-

ves possibilitats per fer, com diu Lluís Llach, "un món millor".

Als mitjans de comunicació, malgrat les noticies negatives, també es fa ressò

d'aquelles que comporten voluntat de millorar Ambits de la nostra societat. Per

exemple, enguany se celebra el 40 aniversari de l'Obra Cultural Balear. Fa quaran-

ta anys que aquesta entitat treballa per la nostra llengua i cultura, fa quaranta anys

que dedica tots els esforços a avançar en matèria de normalització lingüística, amb

la tsca duita a terme per les delegacions que té escampades arreu de les Ines Balears.

A Miramar, no fa gaire, varen ser guardonats els socis que feia 30 anys o més que ho

eren i entre ells, la família Moll, descendent d'un dels fundadors de l'OCB, l'eminent

filòleg Francesc de Borja Moll del qual, l'any 2003 es commemora el centenari del

naixement.

L'any 2003, aquest que arriba ara, és dedicat al reconeixement de la figura i de

l'obra de Francesc de B. Moll, reconeixement que no es limita a un acte d'homenat-

ge sinó que es tradueix en la recuperació de la seva obra i en la difusió dels valors

i el compromís social de què el lingüista, fiiòieg, folflorista...va fe mostra de ma-

nera infatigable al llarg de la seva vida.

Pel que fa a l'àmbit d'oci, també veim que és possible un Nadal en català perquè

l'oferta cinematogràfica, amb el doblatge a la nostra liengua ja és un fet. Aquestes

festes podem gaudir de les aventures de la segona novella de J.K.RoWlings, Harry

Potter i la cambra secreta, de El planeta del tresor, El pianista i, a finals d'any,

de la segona part de El senyor dels anells: Les dues torres.

Els més petits, per tercer any consecutiu, poden adreçar-se als Reis d'Orient per

demanar les juguetes, fent tis de les cartes en català, perquè, recordem-ho i recordem-

ho als nins i nines, que els Reis d'Orient saben TOTES les llengües del món.

Per tant, tot i el desig d'algun partidet malanomenat politic, d'entestar-se a eli-

minar qualsevol expressió i sentiment de mallorquinitat/catalanitat mitjançant ac-

tuacions personals i a través d'un programa electoral absurd i insultant, hi ha una so-

cietat que Iluita fermament per tal d'avançar en els nostres Ambits lingüístics i cul-

turals.

I, tanmateix, ho aconsegueix.

Bon Nadal!



LOCAL

Crèdit extraordinari per a la
ronda d'Antoni Ramis

Arnau Tomàs. -

Pet procediment d'urgència varen
presenta-se en el plenari ordinari de
l'Ajuntament, mitjançant el grup
PSOE, dues mocions d'urgència que,
com sembla ja que és costum, varen ser
rebutjades amb els vots en contra del
govern municipal majoritari (PP-AS!).

La primera moció sobre els serveis
aeris i aeroportuaris, que sollicitava
que s'acceleri "l'obligació de servei
públic com a instrument legal que per-
meti una regulació de preus i de quali-
tat".

La segona, va ser sobre la Llei de
Qualitat d'Ensenyament, sol.licitant al
govern de la Nació la retirada del Con-

grés de Diputats aquest projecte, La ne-
gativa d'admetre aquestes dues mo-
cions va ser que són temes que no són
competencia de l'Ajuntament.

Els altres assumptes importants
aprovats, varen ser una modificació
pressupostària en la modalitat de credit
extraordinari per a les obres de per-
llongació de la Ronda d'Antoni Ramis
i la rotonda de la carretera de Randa-
Algaida, amb un préstec al Govern de
quasibé 2 milions d'euros.

L'aprovació inicial del catàleg de
protecció del patrimoni històric del ter-
me municipal de Llucmajor. Els grups
del PSM i UM es varen abstenir tot
allegant deficiencies en aquest catàleg.

Modificació de l'article 61-62 del
conveni subscrit amb la Direcció Ge-
neral del Claustre.

I, entre els precs i les questions, la
regidora del PSM, Joana Lluïsa Mas-
caró, es va tornar a interessar per l'an-
helat Casal de Joves, i el batte, Lluc
Tomàs va contestar que el tema es tro-
ba en Concurs mitjançant el BOIB,a la
recerca d'un Hoc adient.

També, i fora de l'ordre del dia, el
batte va anunciar haver fi rmat un con-
veni amb el Bisbat per tal de començar
les obres necessàries per a la protecció
del Santuari de Gràcia, del desprendi-
ment de terres causat pel temporal d'ai-
gua i de vent sofert ja fa alguns mesos.

Tres negocis nous a Llucmajor

Euroclinic Llucmajor acaba d'obrir les portes, al C. Vall
núm. 100. L'equip de metges de l'Euroclinic Son Veil acu-
deixen en hores concertades a les dependencies del Dr. Rafel
Llompart, recentment acondicionades per a "Vall 100 medi-
ca S.L."

Al nou centre s'ofereixen els serveis de medicina general,
anàlisis cliniques, oftalmologia, cardiologia, traumatologia...
i pràcticament totes les especialitats mediques. Al mateix
temps compten amb una llarga llista d'assegurances medi-
ques concertades, com Mapfre-Salud, Asisa, Adeslas, Medi-
fiatc, Sanitas, Axa, Planas Salud etc.

L'horari d'atenció al públic és de dilluns a divendres de
9 a 13 h i de 16 a 20h

"El mercadillo de mueble" és el nou negoci que va obrir
les portes per la darrera Fira al C. Sindicat,28 a càrrec d'una
comunitat de bens formada per cinc persones. Es tracta de
mobles de pi procedents del nord d'Europa, sobretot per a
cuina i menjador: armaris, caixoneres, taules,
escriptoris...També hi ha mobles ecològics, amb certificat
PSC procedents de boscs recultivats, com a mesura per a
protegir els boscs.

Aquest local està obert els horabaixes de les 17 a les 21 h.
La Galeria Llucmajor fa dos mesos que es va inaugurar

a la Ronda Migjorn,43. L'encarregada és na Hanne llolze, i

aquest nou local compta amb una ùmplia exposició i venda
de quadres originals d'en Wulf-Dieter Wiernstrath i de la
seva companya Hanne Holze.

L'horari d'atenció al públic és de dilluns a divendres de
les 10,30 a les 13 h i de les 16 a les 19 h; els dissabtes de les
10,30 a les 13 h.
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PASSEIG JAUME III, 2 A

Nova Junta Directiva de la
Premsa Forana de Mallorca

Jaume Ordinas, de "Campanet"

El 28 de novembre i en el trans-
curs de l'assemblea general extra-
ordinaria celebrada a la seu social a
Sant Joan es va constituir la nova
junta directiva de l'Associació de
Premsa Forana de Mallorca, inte-
grada per cinc membres de la junta
anterior i dos de nous: en Rafel Oli-
ver de la revista "N'Alf" i en Jaume
Ordinas de la revista "Campanet".

La nova junta va quedar consti-
tuïda de la manera següent:

- President: Biel Marcè, de "Veu
de Sailer", vocal de la junta ante-
rior.

- Vicepresident: Rafel Oliver, de
"N'Alf" d'Andratx.

- Secretaria: Joana Mora, de
"Llum d'oli" de Porreres.	 - Vocals: Miguel Company, de	 - Magí Ferriol, de "Fent carre-

-Tresorera: Maria Galmés, de	 "Mel i sucre" de Sant Joan, presi-	 rany" de Maria de la Salut, secreta-
"Flor de Card" de Sant Llorenç.	 dent de la junta anterior , 	ri de la junta anterior.



Representació dels Geganters de Llama* a Inca

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

Amb la finalitat de poder prestar els serveis funeraris
sense necessitat que la família s'hagui de molestar

per ser ben atesa, tant a Palma com a Llucmajor,
posam a la vostra disposició el telèfon de servei
permanent: 971 62 01 46, i a Llucmajor vos
informaran al C/. Ciutat, 127-1r, Tel.: 971 66 18 62

LOCAL

Els gegants de Llucmajor visiten
Inca i Sa Pobla

Pau Tomàs Ramis
Foto: Catalina Mascaró

El passat dia 10 de novembre, una
representació dels gegants i geganters
de Llucmajor assistiren a la III Troba-
da de Gengants d'Inca, celebrada en
motiu de la diada de Santa Maria La
Major, patrona de l'Església d'aquella
ciutat. L'acte, emmarcat entre la Ter-
cera Fira i el Dijous Bo, organitzat per
l'Ajuntament inquer i coordinat per la
Regidoria de Participació Ciutadana i
Festes, consistí en una plantada de ge-
gants a la Plaça d'Espanya, seguit d'un
recorregut pels carrers dels centre de la
vila, acompanyats de xeremiers, fabio-
lers i tamboriners, per acabar amb una
espectacular ballada de gegants davant
l'Ajuntament. A la festa hi assistiren
colles geganteres de set localitats ma-
llorquines; Alaró, amb els gegants
d'en Cabrit i en Bassa, Calvià, amb el
Rei en Jaume i la Reina Violant
d'Hongria, Inca, amb dos gegants que
representaven les figures d'un sabater i
una sabatera, Manacor, amb un ge-
gant moro i una pagesa, Palma, amb
na Francinaina i en Teifol mês dos xe-
remiers, Sa Pobla, amb n'Antoni i na
Margalida i la nostra, la de Llucmajor,
que va acudir a la cita amb en Miguel,
na Càndida i la Fada Morgana. En to-
tal desset gegants i gegantes que feren
gaudir de la festa tant als nins com als
majors que hi acudiren.

Una setmana més tard, dia 17, els
Xeremiers i Geganters de Llucmajor,
amb els gegants d'en Miguel i na Càn-
dida assistiren, convidats per l'Ajunta-
ment de Sa Pobla, a la VIII Trobada de
Xeremiers i Fira de Luthiers i III Tro-
bada de Gegants que es celebrà a aque-
lla localitat en motiu de la XII Fira de
Tardor. Un acte multitudinari, coordi-
nat per les regidories corresponents i
per l'Associació Cultural Albopàs, on
hi acudiren, a més de les colles que set
dies abans havien anat a Inca, sis grups
venguts expressament des de Barcelo-
na per participar-hi. En total es reuni-
ren, entre gegants, gegantons, capa-
rrots,..., vint-i-vuit figures de tretze co-
Iles diferents que, acompanyats per la

música dels xeremiers, recorregueren i
ballaren pels carrers i places de Sa Po-
bla i feren disfrutar de valent, una ve-
gada mês, a la gentada que s'hi con-
gregà.

En ambdós casos era la primera ve-
gada que els gegants de l'Ajuntament
de Llucmajor assistien a les festes
d'Inca i Sa Pobla, iniciant així una sè-
rie d'actes i de sortides que tenen com
a finalitats les de potenciar la tradició
gegantera del nostre poble i donar a
conèixer a les demés viles de Mallorca

els nostres gegants. Per aquest motiu,
si hi ha joves llucmajorers o Ilucmajo-
reres interessats en formar part del
grup de Geganters i vulguin gaudir de
portar algun gegant, no han de fer res
mês que informar a qualsevol dels
membres de la colla gegantera de
Llucmajor o enviar un correu electrò-
nic a l'adreça geganters_de_llucma-
jor@hotmail . com hi podran partici-
par a la consolidació de la festa i tradi-
ció gegantera de la nostra vila.
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El grup Xaloc música en plena amuck',

LOCAL
S'Arenal

Fou presentat un pla d'excel•lència
turística per a s'Arenal (Llucmajor)

Tomeu Sbert
Foto: Jaume Llinàs

Un nou pla d'Excel.lència Turísti-
ca de s' Arena! (Llucmajor) va ser
presentat en roda de premsa a l'edifi-
ci de l'Associació d'Hotelers. Les ex-
plicacions anaren a càrrec del batle
llucmajorer, Lluc Tomàs, junt amb el
president dels hotelers, Jordi Cabrer.

Hem de dir també que el Pla
d'Excel.lència de s'Arenal ( Palma )
fa temps que està aprovat i aquest hi-
vem començaran les obres de millo-
ra, en particular, a segona i tercera If-
nia de la mar.

A la part llucmajorera l'esmentat
Pla durà una sèrie d'actuacions de
millora de l'entorn urbà en general:

tfr El llibre de Xaloc
Música

A l'església parroquial de s'Are-
nal va tenir Hoc una vetlada musical
dins la cloenda del cicle de conferèn-
cies de Fe i Cultura. Va actuar el grup
"Xaloc" el qual, també va presentar el
seu llibre "Música a sa plaça", on es fa
un repàs del món de la música mallor-
quina amb moltes dades interessants.
"Xaloc" va interpretar cançons noves i
antigues, romanços i poesies, i
cançons de ball.

actuacions també a la primera línia:
xarxa viària, zones verdes, millores
de caire estètic, amb un pla de gestió
de millores també en qualitat am-
biental així com la previsió d'una os-
tensible millora dels serveis públics.

S'Arenal llucmajorer fou una de
les zones de Mallorca on la transfor-
mació turística, diguem moderna dels
anys seixanta i setanta, va créixer
més ràpidament ( per ventura massa i
tot ), i, en conseqüència, hi ha bas-
tantes deficiències. Així com es va
fer aleshores segurament quedava bé,
però avui per avui l'assumpte queda
obsolet o antiquat...Aquest nou Pla
pot dur una important reconversió en
cercar el bé comú, i això significaria

posar les coses al seu Hoc, agradi o
no.

S'Arenal (Llucmajor) ja té 9.344
habitants censats ( incloent son Verí
). Té 17 hotels de tres estrelles, dos
de quatre, 7 de dues. Sumen un total
de 9.121 places ( incloent Son An-
tem-Marriot, que és un hotel de cinc
estrelles).

En definitiva, si es duu a terme
l'esmentat Pla, quedarà assegurada
l'harmonia i la sostenibilitat; hi haurà
una millora en la qualitat de tots els
serveis turístics de la zona, una
transformació important de l'entorn
urbà i natural, serveis públics pres-
tats d'acord amb el nivell d'excel.lèn-
cia turística que es pretén...

CENTRE RECONEIXEMENT	 METGE OCULISTA
MEDIC - PSICOLÒGIC	 Dra. Núria Busquets

Antoni Isern Oliver	 (EQUIP CLINICA JUANEDA)

CERTIFICATS MEDICS
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CONDUIR I D'ARMES

	
CI Antoni Garcias 1-A

Tel. 66 22 82 (Llucmajor)



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

07620 LLUCMAJOR (Mallorca)

0401:ass ALENAN•INGLESosto
ESPAÑOL (Para extranjeros)

Noticies breus
- A l'església parroquial, un grup

de 25 joves va rebre el sacrament de la
Confirmació.

- Els conferenciants de la setmana
de Fe i Cultura varen ser: Mn. Joan
Servera Ginard, Mn. Antoni Gili Fe-
rrer, Mn. Josep Estelrich Costa, sor
Magdalena Moya Pons i el canonge
de la Seu, Bru Morey Fiol.

- La pluja, durant el mes d'octu-
bre, ha estat de 19,00 litres

- El capita de la Unió Esportiva
Arenal, Josep M. Andrés es va casar
amb na Susanna. Enhorabona.

- Roberto és el maxim golejador
de la UD Arenal i encapçala la classi-
ficació , del trofeu Sbert-Axa, agèn-
cia de s'Arenal. El segueixen Carlos,
Toni, Reus, Loren, Jesús i Quetglas.

- La classificació per optar a
l'"Arenaler de l'any", en data de dia 1
de desembre es troba així: l'encapçala
n'Aina Rodríguez Sanchez ( portaveu
del grup Antidelinqiiència i Seguretat
Ciutadana ), la segueixen Joan Ferré
Pomar, Bartomeu Xamena Simonet,
Jaume Llinàs Mateu, Quique Ogazón
Marl, Marc Patitio Jordi, Francesc

Mulet Clar, Andreu Canals Salva i Jo-
an Garcias Campos, entre d'altres.

- Imma Benito és la nova gerent
de l'Associació d'hotelers, que substi-
tueix a Xavier Vall de Porcioles, el
qual ha passat a treballar a la Conse-
lleria de Turisme.

- Representants de l'esmentada as-
sociació hotelera, han assitit a dife-
rents Fires Turístiques celebrades a
l'estranger, entre elles, Berlín i Lon-
dres.

- Nom Jaume Real Palmer, té 11
anys, estudia al col.legi Francesc de
B. Moll de s'Arenal i acaba de guan-
yar un premi literari que consisteix en
un viatge a Disneyland París. Enhora-
bona!

- Hi ha una polèmica sobre la reti-
rada de palmeres que fa pocs anys fo-
ren sembrades a primera línia de la
mar. Es diu que es tallen perquè estan
malaltes, però la gent opina que les
han de deixar fer perquè resulten agra-
dables.

- A la sala de congressos de l'edi-
fici dels hotelers, es varen celebrar
unes jornades sobre planificació i ges-
tió de turisme a Palma. El mateix pre-
sident Jordi Cabrer va pronunciar una

conferència sobre el tema.
- Una arenalera, Reme López, fou

nomenada "Miss Gordi" en un con-
curs celebrat a la sala de festes "Ti-
to's". Na Reme té 22 anys i pesa 95
quilos, i treballa en un hotel.

- El pintor Toni Jordi ha aconse-
guit un gran èxit a la sala d'art Ga-
briel Vanrell.

Cursos Intensivos de

Cursos intensivos de dos horas diarias
de español, alemán e inglés.

Del 10 de gener al 20 de febrer.

LLUCMAJOR	 Idiomes Europa	 Tel. 616 403 800



LOCAL

Llucmajor es tira a la piscina

T.S.
Fotos: C. Julià

Si demanem als nostres pa-
drins i padrines, i fins i tot a
molts de pares, si saben nedar,
és molt probable que ens diguin
que ells no varen tenir mai
l'oportunitat d'aprendrer-ne.

Actualment, molts d'ells
acompanyen els seus fills i néts
als cursets de natació que es rea-
litzen a les piscines municipals
de Llucmajor i On els primers
que s'omplen de satisfacció
veient com els petits aprenen
all() que ells no varen tenir mai
l'oportunitat d'aprendre.

Els llucmajorers gaudeixen
ara, d'un privilegi del que molts
pocs pobles de l'illa en poden
presumir: nedar en qualsevol
moment.

Ja inagurada la nova piscina,
el passat mes de novembre es
varen posar en funcionament to-
ta una sèrie d'activitats aquati-
ques diverses. L'oferta és am-
plia: natació per a nadons (a par-
tit de 6 mesos), natació infantil,
natació per a adults, natació per
a la tercera edat, aquafitness,
gimnàstica aquàtica i gimnàsti-
ca per a embarassades. Qualse-
vol llucmajorer és apte per esser
inscrit als cursets, des d'aquell
que encara ha de fer les primeres
pases (tingui els anys que tingui)
fins aquells que ja cerquen un
perfeccionament i millora del
seu estil o la seva condició fisi-
ca.

Segons el coordinador de les
activitats, "l'orientació dels cur-
sets pot esser variada. Qualsevol
programa d'activitats aquatiques
que es planteja en una comuni-
tat, ha d'esser pluralista i donar
una resposta a totes les finalitats
possibles (utilitaria, recreativa,
terapèutica, competitiva, sa-
lut...) si el que es pretén, és es-
ser realment útil a la comunitat.
AII6 que nosaltres perseguim no



és la consecució d'un Link ob-
jectiu, sin6 tot al contrari, inten-
tar complir amb tots i cada un
dels plantetejaments que es po-
den fer dins el conjunt de les ac-
tivitats aquatiques".

"El que vertadament ens pre-
ocupa, és satisfer les expectati-
ves de cada una de les persones
que s'inscriuen a qualsevol acti-
vitat. Per aconseguir-ho cal des-
tacar:

-La implicació professional i
sobretot humana dels monitors i
socorristes contractats per l'em-
presa IBE (Institut Balear
d'Emergències).

-La constant preocupació de
l'Ajuntament en les activitats i
en el bon funcionament de la
piscina, important a l'hora de
superar certes dificultats que es
presenten en un primer mo-
ment."

El nombre de persones abo-
nades a la piscina s'aproxima a
900, i d'aquestes, unes 360 han
pres part en les activitats durant
el primer mes.

Pel que fa a l'equip de moni-

tors consta de 9 membres. S'ha
mantingut (amb alguna incorpo-
ració) el personal que des de
l'any 1997 es dedica de maera
seriosa i responsable a la realit-
zació dels cursets d'estiu, i que
cada any ha vist reconeguda la
seva tasca professional i humana
amb l'aprovació de la gent.

A partir d'ara, amb el funcio-
nament d'aquesta nova piscina i
de les activitats que s'hi oferei-
xen, els llucmajorers tenen una
oportunitat única de millorar la
seva qualitat de vida, mitjançant
una practica saludable i a l'abast
de qualsevol persona com és la
Natació.

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

Vetllada de Santa Catalina
Maria del Mar Vanrell.-

Ja fa cinc anys de la primera sortida de Santa Catalina
d'Alexandria Fou una sortida costosa i això que no l'hagué-
rem de passejar a be coll.

Jo fa cinc anys que la Santa aparegué acompanyada d'un
Ilenço1 blanc que feia de pantalla on s'hi projectaven diverses
imatges que voltaven al so de la música: en Catalí, el foc, el
pagès que volta en la roda de l'any natural, la roda dentada i
el card (instruments de tortura de Santa Catalina), etc.

Ja fa cinc anys que la Santa intentà (mirau que ho va ser,
de difícil) que el foc no fos una torradora de llangonissa i bo-
tifarró, ans tot el contrari. El foc havia de servir (com ja fa una
partida d'anys enrere) de purificador de l'aire fins a l'extrem
de protegir els blats davant l'atac del negrelló i afavorir el be-
nestar d'homes i animals. En un temps en què l'agricultura ja
no és la font de riquesa ni tan sols un mitjà de subsistència, el
foc cataliner havia de ser un generador d'iliusió, de festa, de
màgia.

Ja fa cinc anys que aquesta Santa fou capaç, amb la seva
vivor d'esperit, de reunir, en una sola nit, tots els grups Iluc-
majorers de música tradicional que existien aleshores.

Catalina s'ha passejat durant aquests cinc anys per la
Plaça d'Espanya, per la Placeta de Sant Miguel, per la de
Sant Bonaventura i ha tornat aquesta any a la Placeta de Sant
Miguel. Enguany gaudírem de l'actuació del grup llumajorer

Capocorb i del grup convidat Herbes Dolces. Hi hagué músi-
ca i ball fins tard. Hi hagué torrada de llangonissa i botifarró.

Durant aquests anys, LLAC ha pretès que la festa de San-
ta Catalina fos acollida novament pel poble llucmajorer. Es
per això, que aquesta vetllada ha sofert una sèrie de canvis
durant aquests anys. Perquè volem que el poble no sigui tan
sols un espectador. El poble ha de poder intervenir en la fes-
ta, participar-hi, sentir-s'hi inclòs i part activa. Llavors, potser,
podrem tornar a parlar del vertader sentit d'aquests foguerons.

PERRUQUERIA

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

SYP CONSUM 

VOS DESITJA
UN BON NADAL

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



Estem per la qualitat de vida.

Estem per la salut.
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a mes deis minors centres dels Està

• Assistência urgent a Espanya i a l'estranger
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• Revisió ginecològica anual.
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Wonderbrass o la barreja de bona música i humor  

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

CENTRE OPTIC
EXPOLENT

Cl. Sant Cristòfol, 30
Tel. 44 13 74

S'ARENAL

LOCAL

Concert de Santa Cecilia
Maria del Mar Vanrell.-

Wonderbrass o la barre-
ja de bona música i humor.
Una bona definició per a
aquest grup que el diven-
dres 15 de novembre al
Café Colon encetà el pro-
grama d'actes musicals de-
dicats a la patrona de la mú-
sica. Un programa que ha
pretès per damunt de tot,
que tots aquells que vivim
d'aprop la música, ja sigui
com a públic o com a intèr-
pret, estAssim en contacte
durant tres caps de setmana
en un ambient, volguda-
ment, musical.

Wonderbrass ens oferí
durant quasi una hora i mit-
ja un programa variat tant
pel tipus de música com per
les intervencions que feren
entre tema i tema que acon-
seguiren que el públic estàs
sempre amb la rialla a la bo-
ca. Com a públic puc dir
que em fou facia sentir-me
part activa en el concert ja
que la seva actuació reque-
ria en moments determinats
que els espectadors cantàs-
sim, féssim silenci absolut
per afavorir la seva concen-
tració i que, fins i tot, fés-
sim gimnàstica.

Ens oferiren temes tan
coneguts com Tin roof
blues, Els Picapedra, L'ins-
pector de Mancini, Water-

melon man, Sing sing sing;
també n'interpretaren de
versionats per ells com Soy
guapo o el variadíssim Yo
quiero ser el más chulín
(When the saints..) que el
sonaren fent una mena de
cercavila improvisada entre
les taules del café.

Wonderbrass presenta
també, un espectacle teatral
que ja han representat a
molts llocs com a la Fira de
teatre de Manacor, al teatre
Sa Societat de Calvià o a la
Fira de teatre de TArrrega.

Consisteix en una actuació
musical, semblant a la que
feren a Llucmajor, que fa
d'acompanyament a una sè-
rie de gags que protagonit-
zen ells mateixos.

La següent actuació mu-
sical la protagonitzà la Ban-
da de Música de Llucmajor
amb un concert dedicat a la
música de cinema. Interpre-
taren la marxa Colonel Bo-
gey (entrant des del pati de
butaques en formació de ca-
rrer), el primer temps de
Carros de foc, The Entertai-

ner (The Sting) i Jesucrist
Superstar. En la segona
part: Lawrence d'Aràbia,
Gabriel's Oboe (La Mis-
sió), Titanic i The Glenn
Miller Story. La Banda feu
d' acompanyament als frag-
ments dels films que es pro-
jectaren damunt unes pelli-
cules gegants que penjaven
de la part alta de l'escenari.

Els petits i joves de l'es-
cola de la Banda també tin-
gueren el seu espai i oferi-
ren un concert en grupets
instrumentals, a més de tres



Concert de la Banda Juvenil

peces vocals: Els ocells can-
ten, Quan la nit ja tornai El
Pastor. Se sentiren temes
classics com el segon movi-
ment de la Simfonia núm. 7
de Beethoven o l'Andante

per a flauta de Mozart i al-
tres de més moderns dels
inoblidables Beatles, per
exemple, com All my loving
i Hey Jude. Per tancar el
concert, la Banda Juvenil

sota la direcció de Vicenç
Castellano, feu la seva inter-
venció que repetí el dia se-
güent en un concert-inter-
canvi amb la Banda Juvenil
de Ses Salines.

La Banda Juvenil de
Llucmajor tingué l'oportu-
nitat de conèixer una altra
Banda, uns altres músics
però sobretot uns nous com-
panys de faristol. La Banda
Juvenil de Ses Salines, diri-
gida per Andreu Julià Serra
i formada per músics fins a
16 anys, oferí un concert
que permeté fer un viatge en
el temps i en l'espai amb la
Marxa Militar de Schubert,
amb temes de la dècada dels
60 i del moviment hippy
(Flower Power) o amb el ja
més proper One moment in
time de Whitney Houston.
La Banda Juvenil de Lluc-
major interpreta peces com
Blues for a Killed Kat, Con-
tradansa en rondeau de
Mozart i Himne a Santa
Cecilia. El concert no podia
acabar sense una interven-
ció conjunta, ens oferiren la
Marxa Adspiranten sota la
batuta del director Vicenç
Castellano Alcaide.    

UJ    
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Installacions 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

Fontaneria Llucmajor vos

comunica que a mitjan mes de

desembre obrirà les noves

installacions d'exposició i

venda al públic de sales de bany

i diversos materials de

fontaneria.

Agraïm la vostra visita i vos

desitjam unes bones festes.



LOCAL

di Quatre mots
"Els Siurells",

un jove grup musical

Coloma Julia
Com va néixer la idea de formar el grup?
La idea va sorgir l'estiu de 2001, a s'Arenal. Som un

grup d'amics que, o bé hi estiuejam, o bé hi vivim tot
l'any. Com que tots tocam algun instrument i a tots ens
agrada de fer música, varem suggerir: "Per què no assa-
jam tots plegats peces que ens agradin?". I de seguida
posarem fil a l'agulla i començarem a treballar la idea.
En Sebastià, com a director i arranjador, es va posar a
preparar les peces, i així va començar tot. És a dir: "Es
Siurells" va néixer ben casualment, entre un grup
d'amics i amigues arenalers; el nom va sorgir després
d'un assaig, primer va ser el grup que no el nom, volíem
un nom relacionat simbòlicament amb la nostra terra i
sens va ocórrer aquest.

Qui sou i quins instruments tocau?
De moment, al grup som sis, per?) tenim les portes

obertes a tothom. Especialment, ens fan falta més ins-
truments de corda fregada. Ara som: Isabel M. Servera
(sax6fon), Llorenç Vidal (violí), Sebastià Salva (violí,
arranjador i director), Francesca Aulet (violí), Maria Vi-
dal (viola) i Margarida Salva (violoncel). Una cosa sí
que volem precisar, per tal de desfer alguns malentesos:
tots devem la nostra formació i bagatge musical a l'Es-
cola de Música de l'Associació Amics de la Música, a la
Banda de Música de Llucmajor o al Conservatori Pro-
fessional de Música i Dansa de Palma, però el grup és
totalment independent de qualsevol d'aquestes institu-
cions.

Quin tipus de música assajau per als vostres con-
certs?

Una mica de tot i també segons les possibilitats que
tenim. Tocam cançons populars o tradicionals, com La
Balanguera i Sor Tomasseta, temes actuals que ens
agraden a tots, com Dile que la quiero, de David Civera,
cançons que han esdevingut classics inoblidables, com
Un beso y una flor, de Nino Bravo, temes de bandes so-
nores (Somriures i ¡lagrimes, Aladdin, La Sireneta), etc.

Quins concerts heu fet, fins ara? Teniu projectes
de cara al futur?

Com que es tracta de treball d'estiu, que és quan
coincidim, esperam seguir assajant peces i cançons va-
riades dins la línia abans esmentada. En principi tocam
per passar-nos-ho bé tots junts i practicar els nostres
instruments. Si després ens demanen per tocar amb mo-
tiu d'alguna avinentesa, ho feim de molt bon gust (si no
hi ha impediments de força major, per mor dels estudis
que tots cursam). Fins ara, hem tocat per a amics i fami-
liars, i també varem voler donar suport a la programació
de les Fires amb el concert des Firó. Així mateix, també
hem actuat al local de l'Associació de Persones Majors
de Llucmajor, i no podem oblidar-nos del concert que
aquest estiu varem tenir ocasió de compartir amb el
col.lectiu "El Meu Violí", a les festes de Son Sardina,
gracies a la invitació que ens feren Gabriel Martí i Ber-
nat Pomar (professors de violí).
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C.Music Joan Xamena, 10 Tel. 971 664485 (Llucmajor)

OPINIÓ

Fòrum Jove versus Casal de joves
Redacció.-

Recentment s'ha pre-
sentat al Casal de Gomera,
el FORUM JOVE, una de
les "Iniciatives immedia-
tes" que es posaran en mar-
xa tan aviat com l'Ajunta-
ment hagi aprovat el "Pla
Estratègic de Joventut".

Aquesta presentació va
anar a càrrec del Sr. Tara-
bini i del Sr. Vellibre. El
primer va explicar quina
era l'activitat i quina es
també la problemàtica dels
joves. Pel que fa aquest
punt, el Sr. Tarabini va in-
formar que les activitats
que fan els joves fora del
context escolar, per aquest
ordre es ESCOLTAR
MÚSICA, MIRAR LA TE-
LEVISIÓ (tot relacionant
el fracàs escolar amb les
hores de televisió, sobretot
en emissions nocturnes).
També va destacar la im-
portància d' Internet com a
mitjà de comunicació alho-
ra que va assenyalar el pe-
rill que pot suposar engan-
xar-s'hi, cosa que també va
fer extensiva al telèfon mò-
bil. Va afegir que els joves
tenen unes preocupacions
concretes com són la vi-
venda, què han de fer a la
vida, els conflictes

però que agues-
tes preocupacions no les
lligava amb els seus valors
abstractes, cosa que dificul-
ta la participació entre ells.
A més a més, va insistir en
el fet que no es l'Ajunta-
ment qui ha de dir com ho
han de fer sinó que els jo-
ves tenen capacitat per fer-
ho. Tarabini va dir també
que avui en dia tothom vol
"muntar tinglados", pet-6
que el que es important no
es muntar-los sinó fer-los
perdurar, independentment
de l'Ajuntament que gover-
ni.

Fent referencia al Fe-
rum Jove, es va informar
que aquest era un Hoc a In-
ternet on els joves poden
desenvolupar les seves ide-
es, una eina oberta a tota la
joventut de Llucmajor, un
espai de trobada i de diàleg
entre la joventut Ilucmajo-
rera i les persones majors
així com també l'Ajunta-
ment i la societat civil.

S'assenyalà també que,
a causa de la manca de par-
ticipació dels joves, que ge-
neralment només es mouen
"a nivell individual", posar
en marxa aquest projecte
pot ser difícil i per ventura
passar uns anys abans
d'aconseguir-ho.

Al torn de preguntes,
que fou molt actiu, tot i que
en un principi el Sr. Tarabi-
ni intentava debades que
qualcú començAs, el va
obrir la regidora pel PSM,
Joana Lluïsa Mascaró, la
qual va dir que creia que
una cosa de la qual es de-
manava continuïtat en el
temps, i col.laboració entre
els distints sectors de la so-
cietat, no s'havia de pre-
sentar sense haver-ne par-
lat amb part dels represen-
tants del poble.

Una altra persona del
públic va demanar si
aquesta iniciativa havia
sortit de l'Ajuntament o
dels joves perquè creia que
són ells els que haurien de
dir el que necessiten.

El batle, Lluc Tomàs,
va intervenir dient que era
cosa de l'Ajuntament. Que
ara que estaven en el go-
vern municipal volien sa-
ber el parer dels joves i q
ue s'havien fet unes passes
en aquest sentit afegint que
a través del Fòrum, per In-
ternet, els joves podran dir
quins són els seus interes-
sos.

A partir d'aquests mo-
ments, varen començar les
intervencions per part del
jovent que va assistir a
l'acte. Així, la Presidenta
de l' associació Casal de
Joves, Aina Llompart, di-
gué que no entenia com es
perdia tant de temps en po-
sar en marxa coses que la
joventut no demanava i, en
canvi, no es proporcionava
un Hoc on els joves es pu-
guin reunir, tema que els
joves vénen demanant des
de fa tant de temps i amb
tanta insistencia. A més a
més, A. Llompart va recor-
dar que ja s'havien gastat
més de vint-i-sis milions de
pessetes en estudis mentre
que els joves continuaven
sense tenir res.

El batle va contestar
dient que s'havia cercat
una casa com a local per als
joves, que ja feia sis mesos
que pagaven el lloguer però
que no era el lloc adequat
alhora que creia que en un
curt termini de temps això
ja seria possible perquè ara
a Llucmajor es fan moltes
obres i sortirà algun local.

Els joves varen dema-
nar si era a causa de les
eleccions que ara tractaven
aquest tema perquè fa mas-
sa temps que el tenen obli-
dat i al mateix temps de-
nunciaren les moltes ajudes

que seguit seguit reben les
persones de les associa-
cions de la Tercera Edat.
Les necessitats dels joves
es resumiren així: " Neces-
sitam un lloc on ens po-
guem reunir i parlar amb
els amics. Necessitam una
associació més real que no
virtual".

El Sr. Tarabini, veient
eito que prenia el diàleg
entre batle i joves comentà:
"Crec que té un bon proble-
ma, l'Ajuntament" i va ma-
tisar, "Be, l'Ajuntament, el
poble de Llucmajor".

El President del Club de
Tennis de Llucmajor, Pere
Maimó, va intervenir en
nom de l'entitat que repre-
senta dient que creu neces-
sari un lloc on els joves es
puguin reunir i recordar al
batle que davant la man-
cança d'un local, es podria
tenir en compte l'espai co-
ben sense aprofitar que hi
ha a l'antic escorxador,
però el batte va descartar
aquesta possibilitat.

El col.loqui no va de-
caure en cap moment, per-
que aquest es un tema molt
important però Lluc Tomàs
va considerar que l'acte ha-
via d'acabar i el va tancar
convidant tots els assistents
a un aperitiu en el mateix
Hoc on es va fer la presen-
tació.
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Li oferim el
nou servei de
buffets a domicili
(freds i calents)

OPINIÓ

¿Quaderns de
1-um Major

Gent xunga
Miguel Cardell

Són les sis de l'horabaixa
i fa fosca negra. Comença
Desembre i ens troba, com
sempre, ja submergits en la
nadalització obligatòria. No
sé gens que puc escriure, o,
més exactament, res del que
hauria d'escriure, res del que
toca, per dir-ho així, no em
fa ganes. 0 són només re-
mors, xep-a-xeps locals que
no demostren res del que
diuen; però potser demostren
molt del que la gent, o certa
gent, de la vila està disposa-
da a creure dels qui ens go-
vernen.

Perquè, la veritat, s'ha
d'estar molt escalivat, molt
cremat, per estar disposat a
creure, per exemple, que les
pressions en favor de l'esco-
la famosa de Son Verí, que
ha indisposat el PP local
amb tot un sector de les se-
ves bases naturals, vénen de
la cúpula espanyola del par-
tit. Per no parlar de les bõfi-
gues de mapaus, formente-
res, bitels i prescripcions en
generals que t'han de coure a
la sensibilitat per combregar
amb una mena de profecia
sobre els terminis preelecto-

rals dins els quals no senti-
rem parlar ni motar de la in-
vestigació judicial que hi ha
oberta sobre la possible xar-
xa de finançament d'AS!,
certs contractes de l'Ajunta-
ment de la vila, i qui paga la
publicitat del bàndol rabas-
quista. Una profecia que
apunta a un peix gros del
Partit popular llucmajorer i
remoreja suposades influèn-
cies partidàries dins institu-
cions i òrgans teòricament
independents, que resultaria
molt més pintoresca i inver-
semblant si no hi hagués tot
un seguit de contractes ra-
rencs...o un pacte de govern
municipal mai no explicat, i
d' allò més mal d'entendre.
Mal d'entendre si partim de
la hipòtesi que els populars
formen un partit veritable-
ment democratic, Iliure de
tics franquistes, que seria en
principi un partit pel qual la
democracia és un valor en
ella mateixa, a defensar, a
aprofundir, a ampliar i no un
tràmit formal que s'ha de su-
perar amb els mínims pro-
blemes possibles. Una hipò-
tesi que, a aquest servidor, li
resulta un punt benevolent,

optimista, ingènua i exagera-
da, tot s'ha de dir.

Bono, com que ja en par-
lam, tornem a parlar de la
publicitat del partit rabas-
quista. I no per insistir en la
pregunta essencial, la que
demana com un grupúscul
quasi residual pot disposar
de pressuposts publicitaris
evidentment superiors als de
Ia majoria de partits amb re-
presentació parlamentaria.

M'han tornat a posar a
les mans un prospecte seu
que insisteix en la que sem-
bla ser la seva única, ehem,
idea: la denúncia del que ells
anomenen la imposició del
català al món educatiu de les
files : El miedo a la libertat
vuelve al cole, porta per títol
l'invent.

No deixa de ser signifi-
catiu: descriu la situació
d'una forma exagerada, però
la interpreta d'una manera
significativa. Reconeix que,
com passa, la política lin-
güística que s'aplica ( no tant
com ell diu, i tant, vaja) es
basa en les heis estatals ( i

una Ilei orgànica com la
LOGSE, és a dir, que va ne-
cessitar una molt ampla ma-
joria al Parlament Espanyol)
i autonòmiques, entre elles
un decret que va aprovar
quan governava el seu actual
soci a l'ajuntament Ilucma-
jorer, el PP. I reconeix tam-
bé que l'aplicació concreta a
cada centre passa pel Projec-
te Lingüístic de Centre, que
ha d'aprovar el Conseil es-
colar, on tenen representació
tots els implicats, professors,
pares, alumnes, etc.

I conclou , aguanta, que
d'un procés que té practica-
ment tantes garanties de-
mocràtiques com és possible
imaginar ( moltes més que a
Ia majoria de temes que ens
afecten igualment) se'n
desprèn una situació dictato-
rial i poc respectuosa amb
les Ilibertats individuals...

Ho explica, ho intenta
explicar, amb una sèrie de
fets. D'una banda, que el sin-
dicat majoritari a l'ensenya-
ment es clarament naciona-
lista i alliçona els seus afi-
liats en aquesta direcció.
no és lliure l'afiliació sindi-
cal? ( cufiosament, algú que
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s'ha aprofitat, sense permís,
de les Associacions de Vícti-
mes del Terrorisme fa la
mateixa acusació de crip-
toindependentisme contra el
sindicat STEI en un docu-
ment de procedència illoca-
litzable que s'ha fet arribar
aquests dies a certs mitjans
de comunicació). De l'altra
que el actual Conseller de
Educación pertenece al par-
tido nacionalista radical
PSM, siempre apoyado por
el PSOE, LU, los Verdes,
Um y dirigentes del PP co-
mo Pere Rotger, actual alcal-
de de Inca.

Vaja, que Rabasco ano-
mena imposició el que des-
criu com opció voluntaria de
la majoria dels professors,
deis òrgans democràtics de
les escoles... i de la practica
totalitat (leis partits politics,
democràticament votats, i els
seus militants, tant de dretes
com d'esquerres. Personal-
ment ho consider una des-
cripció una mica exagerada,
però admetent-la com a
hipòtesi, la meva lectura és
que només quatre arreple-
gats o ressentits s'oposen de
manera palpable a una políti-
ca que no té la realitat que
ell descriu ( que més voidria
jo).

D'acord amb els seus
mateixos arguments, el que
fa Rabasco és incitar un sec-
tor de la societat a militar
contra una política quasi
unanimement acceptada.
Crear un problema on no hi

és... o ilegir-lo d'una mane-
ra que mena al conflicte. Tot
per odi; perquè s'ha d'estar
molt ressentit per escopir a
la cara d'una societat que et
demana que t'integris, que
t'ofereix el seu idioma, parti-
cipar al seu projecte de futur
.... 0 per la comoditat de vo-
ler seguint gaudint d'uns pri-
vilegis de castellanoparlant
heretats de segies de, en
aquest cas sí, imposicions de
governs no democràtics,
quan no directament dictato-
rials i genocides.

Avui, en parlar de la pro-
blematica que comporten les
onades migratòries, les per-
sonalitats menys sospitoses
de tics racistes accepten que
, en un marc democratic, la
integració necessària dels
immigrants passa per una
mena de negociació, a la
qual la societat receptora
també té coses a dir, condi-
cions a posar, elements a
conservar... i la liengua és
en el nostre cas, una
d'aquestes condicions. Els
mallorquins, o al manco una
proporció significativa, hem
deixat clar, segurament no
prou ciar, que consideram la
llengua pròpia un valor a
conservar, un element d'in-
tegració i convivência, un
valor que oferir i compartir
amb els qui vénen a fer casa
seva del nostre país.

La de Rabasco és la res-
posta del colonitzador, de
l' intolerant... o del populista
que vol aprofitar-se del pati-

ment que significa emigrar,
del trauma de la migració
que han de patir molts deis
espanyols que les darreres
décades han vengut aquí i
no han aconseguit integrar-
se.... pot ser perquè la nostra
societat, maimenada pel
franquisme ( i tota la tradició
espanyola que aquest i els
seus hereus han continuat)
no va tenir les eines morals,
materials ni legais per fer-ho
al seu moment.. , que eren
anys de dictadura després de
segies d'imposició de l'es-
panyol, per força i decret o
mañosamente, com demos-
tra la història, per molt que
el Rei d'Espanya ho hagi ne-
gat a un discurs lamentable.

En el fons, el seu és un
projecte de societat xapada
per motius d'idioma, que
confia en una realitat inne-
gable: si ningú hi posa re-
mei, en dues generacions el
català , i totes les seves tan
ponderades modalitats dia-
lectals, sera pura arqueolo-
gia. D'això, que reconeixen i
adverteixen tots els linguis-
tes que ho estudien, no en
diu ni paraula. No li cal.

A veure, on són les vin-
dicacions de iliure elecció
lingüística de Rabasco en re-
lació a l'oferta cinematogrà-
fica, de diaris, de televisions,
de radios, de maquines au-
tomatiques de tabac, de de-
pendents comercials, de po-

licies nacionals, de jutjats, i
així successivament.
Aquests dies, per exemple
s'estrena la segona part de
Harry Potter: només el deu
per cent de els còpies, a Ca-
talunya, són en català... i a
Mallorca? protesta Rabasco?
Demana aquí llibertat de
triar idioma? I el govern del
nacionalisme constitucional
espanyol , que en diu de l'es-
pecial respecte i protecció
que la constitució espanyo-
iíssima ens assigna?

* * *

Ja hi som, no són els del
bilinguator arenaier argu-
ments tan distints del que
utilitzen membres del PP,
com en Domatigues, el Mi-
nistre del medi ambient (
cambiar el mundo sin des-
truir el planeta, quins or-
gues), que pot ser no té al-
tres arguments, perquè no
deu voler fer campanya elec-
toral amb la seva gestió de
les marees negres a Galícia,
o amb l'estirada d'orelles
que les institucions europe-
es han donat a la seva políti-
ca d'arrasar fons marins per
"rehabilitar" platges a Ma-
llorca. Perquè, cal insistir, si
el nuestrolíder arenaler és on
és i fa el que fa, és perquè el
PP ho consent, si no ho fo-
menta, si no paga el beure.
En el fons, votar els populars
també és d'una manera o al-
tra votar Rabasco.
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Activitats per a tota la familia

Fitness (estar en forma)

Aeròbic

Step

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

Taekwon -do (Infantil i adult)

Hapkido
Defensa personal

Sauna i raigs uva (preus especials)
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,,

CHAT, E.MAL

VIDEOJUEGOS

MÓVILES

OPINIÓ
I els populars, aquests

dies opinen que no hi ha pro-
blema si a la Biblioteca Na-
cional , d'Espanya, clar, de
la seva una , gran i a les or-
dres de Bush, els llibres en
català es classifiquen per
idioma català, valencià o ba-
lear segons el lloc de naixe-
ment de l'autor. Per() aquest
gran criteri cientí fic.... per-
què no l'apliquen també als
llibres en espanyol... així
Lorca escriuria en andalús, el
manco de Lepanto en cas-
tellà, i Blasco Ibáñez? en va-
lencia com Joan Fuster...?
ai!, i Juan Marsé... en català
com Josep Pla? I Borges en
argentí?

Quina quantitat d'absurd,
d'agressiu i racial nacionalis-
me gens constitucional
gens respectuós ni democrà-
tic. Quina quantitat de racis-
me.

Són els mateixos popu-
lars que, des del Govern i els
ajuntaments del País Valen-
cia han negat qualsevol aju-
da per l'obertura a Alcoi
d'un espai en memória
d'Ovidi Montllor. Tant de
rancor, tanta vilesa, tanta in-
justícia, tanta essència fran-
quista de requionalismo ani-
quilador. Record Joan Fus-
ter: Ens volen arraconar al
reducte folklòric... O recupe-
ram la nostra unitat o deixa-
rem d'existir com a poble. I
era tan valencià, al manco,
com ells.

De moment, els populars
de la vila tornen a apostar
per un nou camp de golf.
Fins i tot si es necessari des-
vestir el nou camp dels pro-
jectes hotelers que, no hi ha-
vien pensat?, l'acompanyen.
Com si no ens hagués bastat
Ia que ens clavaren per la
porta de darrera a Son An-
telm, amb el rollo del balne-
ari i els vellets reumàtics.

Certament, diuen les da-

rreres mesures que l'aqiiffer
de Llucmajor és el que té el
nivell més alt de l'illa, i això
hauria de fer esperar que la
qualitat de l'aigua també fos
relativament bona. Es una
bona notícia.. però no obli-
dem que un camp de golf
gasta tanta d'aigua com un
poble de deu mil habitants...

M'agradaria saber que en
pensen els conscienciats de
Son Verí, de tot això.

Clar que, de mogudes ur-
banístico-escolars també
sembla que se'n preparin al
poble. Resulta que el nostre
creixement demogràfic crea
problemes de capacitat a Ses
Escoles. En base a això hi ha
ja el projecte d'un segon
centre públic a la Vila, que
sembla que hauria d'estar a
la part Nord el poble, dins les
rondes i fora del que ara és
poble. Ja n'hi ha que fan ca-
rreres. I propietaris de fi n-
ques que han rebut advertèn-
cies de o m'ho vens o t'ho
expropiaran.

Si necessitam una escola
nova , que es faci en bona
hora. Pere, això no fa ne-
cessária una nova orgia d'es-
peculació, ni una nova onada
d'urbanisme tipus Son Go-
tleu. I la primera condició
necessária és que tot el pro-
cés sigui públic i publicitat,
amb llum i taquígrafs. Un
camí que no pareix el que les
coses duen ara mateix. Com
al Carrer Marineta?

Bé, em sembla que el
més relaxant que pue fer es
escoltar el nou Cd, Gente
chunga, d'aquests històrics i
incombustibles herois del
punk cocarroinóman que són
La abeja Maya i tota la seva
reconsagrada família. A mi
em sembla evident que els
xungos són uns altres.
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Xerrades
4:3L 

Inici de les obres del
Santuari de Gràcia

Un que escoltava.-

-Ara pareix que van de veres en el santuari de Gràcia.

- Què és, que se'l volen endur a una altra bada?
- No diguis dois, el que passa és que des d'aquella tem-

pesta d'aigua i vent, en què caigueren tantes de pedres del
penyal damunt el santuari o a prop, encara no han fet res per
començar les obres corresponents perquè no puguin caure
més pedres.

- Sí, pareix que l'únic que han fet és dur-se'n la Mare de
Déu de Gràcia a l'església parroquial de Llucmajor, per por,
sembla, que no pugui caure una pedra grossa damunt el san-
tuari i espenyi, per mala sort, aquesta venerable Verge.

- És natural, perquè si hagués succeït un accident
d'aquests, tal vegada hagués bastat per minvar la devoció a
Nostra Senyora de Gràcia.

- No vagis de herbes, perquè és un assumpte molt seriós,
perquè unes obres per evitar aquest perill d'enderrocament,
no és cap romanço.

- Bé, idei, el que volia dir és que ara pareix que tant les au-
toritats eclesiàstiques com les polítiques, inclòs el nostre ba-
tle, diuen que han posat fil a l'agulla perquè aquestes obres es
facin aviat.

- Seran de veure, perquè enfilar-se damunt aquest penyal
és ben arriscat.

- Sí, no poden tenir vertigen.
- És que si no fos tan complicat, crec que el nostre Donat,

en Sebastià, ja ho hauria adobat tot.
- Bé dius, perquè amb tantes reformes com ha fet al san-

tuari, i en aquest cas no poder fer res, crec que deu passar
molta pena.

- I els doblers que haul-à perdut per no poder atendre tants
de compromisos de celebracions...

- Sí, en aquests esdeveniments, també és un especialista.
- Saps que n'hem tenguda de sort de trobar un Donat tan

bo!
- Així, idò, aviat podrem tornar la Mare de Déu al San-

tuari.
- Home...! Aviat, aviat...Podria ser en un any, perquè com

heu dit, és una obra molt delicada. Si per Pasqua la poden
tornar a ca seva, crec que seria una bona notícia.

- I una altra cosa. Qui pagarà aquestes obres?
- Per aim') no passis pena, els diners o euros, sortiran

d'allà on sigui.
- Manco, em pens, del Bisbat, perquè diuen que en té

tants pocs...
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Cocada i toros al velòdrom

Clients de la "Granja Frigo" 1957

Ignasi Barceló
Antoni Monserrat

Les fotos que publicam aquest mes
varen ser fetes l'any 57 al velòdrom de
Llucmajor, aleshores transformat en
sala de festes i local d'esports on s'hi
practicava bàsquet, patinatge, tennis,
boxa i gimnàstica. Els comensals de la
cocada eren els clients joves, de la
Granja Frigo, antic cafe de ca'n Carras-
quet, del qual varem parlar el mes pas-
sat. Aleshores, duien "la Granja" els
germans Antoni i Pep Salva Ferretjans
amb l'ajuda de les seves dones, na Pe-
reta i na Margalida.

La cocada de companyonia, acom-
panyada de bon vi, va anar seguida de
la foto de tots els assistents, i va acabar
en una "corrida" de toros en la qual el
"toro" era el biscuter d'en Pep de telè-
fons.

1. Miguel Manresa Puig. Casat amb
na Jerònia Noguera (a. Boia). Tenen
dos fills, en Sebastià i na Maria.

2. Josep Caste11 Vidal (a. en Pep de
telèfons). Casat amb n'Antònia Salvà.

Tenen dos fills, en Rafel i na Catalina.
3. Sebastià Gamundí. Casat amb na

Maciana, pares d'un fill, en Joan.
4. Francisco Rosselló Garcias (a. en

Paco Punyil). Casat amb na Margalida
Soler Oliver. Varen tenir 4 filles: na
Catalina, na Margalida, na Joana Maria
i n'Esperança.

5. Damià Salva (a. es sastre Quin-
to). Casat amb na Maria Ramonell. Te-
nen una filla, na Francisca.

6. Antoni Garcia Duran. Casat amb
na Pereta Vaguer Roig. Varen tenir una
filla, na Maria del Mar.

7. Maties Mut. Casat amb na Joana
Fullana (a. de son Avail). Varen tenir
tres fills, en Maties, en Miguel i na
Francisca Maria.

8. Bartomeu Martín Burguera. Ca-
sat amb na Margalida Mascaró. Varen
tenir dos fills, n'Asterio i en Miguel.

9. Pep Joan Mesquida. Casat amb
na Maria Garau Mascaró. Pares de na
Catalina i na Maria.

10. Joan Jaume Nadal (a. Mòjer).
Casat amb n'Isabel Boyer. Varen tenir

una filla, na Joana Maria.
11. Julia Tomas. Casat amb na Ma-

ria Servera. Pares de na Catalina i na
Mercè.

12. 
13. Miguel Mulet Morla (a. de can

Reus). Pintor.
14. Antoni Vidal (a. Tonió). Casat

amb na Maria Tomas (a. Gamundí).
Pares d'un fill, en Nadal.

15. Antoni Mut. Casat amb n'Antò-
nia Oliver (a. Barraqueta). Tenen dos
fills, na Joana i n'Antoni.

16. Benet Llompart (a. Matalasser).
Casat amb n Magdalena Suau (a. de
Purgatori). Tenen cinc fills: N'Antoni,
en Guillem, en Benet, en Francesc i
n'Aina Maria.

17. Rafel Fiol (a. de ses Arnaules).
De l'autoescola Fiol.

18. Gregori Carbonell. Casat amb
n'Isabel Tomas (a. Moret). Varen tenir
tres fills, en Llorenç, en Lluc i na Mar-
galida.

19. Joan Me)jer. Germa de na Joana
Meijer, dona d'en Julia Puig.



Avda. Caries V, s/n Tel. 66 23 II (Llucmajor)

Clínica Dental
Odontologia

Medicina Estètica
Ortodòncia

Maxi lo Facial
Traumatologia i Cirurgia Ortopèdica

Ortopèdia
Rehabilitació i Fisioterapia

Oftalmologia
R.X. Radiologia

Ecografies
Otorrinolaringologia

Podologia
Centre Auditiu
Endocrinologia

20. Pep Tomas Mir (a. Ros). Casat amb na Llucia Can-
yelles. Pares de tres fills, na Francisca, en Josep Miguel i en
Maties.

21. Bartomeu Garcias (a. Piculín). Casat amb na Marga-
lida Serra (a. de Passa). Tenen dos fills, en Damià i en Pere.

22. Francesc Duran Sastre. Casat amb na Paquita Coll.
Són pares de cinc fills: en Joan, en Toni, en Xisco, na Joana
Aina i na Xisca.

23. Joan Garau (a. des forn de son Mut). Casat amb na
Llucia Garcias (a. Galineta). Pares d'un fill, en Joan.

24. Bartomeu Manresa Tomas. Casat amb na Maria
Antònia Burguera (a. de sa Barrala). Tene un fill, en Jaume.

25. Joan Noguera (a. Cresta). Casat amb na Coloma Vi-
dal (a. Galineta). Tenen sis fills: na Catalina, na Coloma, na
Francisca, na Joana, na Maria de Gracia i en Joan.
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Industries Semar, s.a

C/. Tomas Moserral, 6 - 8
Tel. 66 01 57- FOX: 66 29 01 (LLUCMAJOP)

26. Bartomeu Pastor Catany. Casat amb na Margalida
Llompart (a. Matalassera). Varen tenir dos fills, en Bartomeu

CENTRE D'ESPECIALITATS MEDIQUES

LLUCMAJOR

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

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

Alergologia

ASSEGURANCES: AXA - ADESLAS - IMEQBA CAN PLANAS - AGRUPACIÓ MUTUA - ASISA
IMECO CAJA SALUD - MEDIFIATC - GROUPAMA - NOVOMEDIC - CAESER - D.K.V.- AEGON - SANITAS - VITALICI

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

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



i na Margalida.
27. Francesc

Seguí. Va ser ju-
gador del Mallor-
ca. Se'n va anar a
viure a S'Arenal
on va dur el bar
Sol.

28. Gabriel
Tomàs Obrador (a.
Carro). Casat amb
na Jerkia Clar, (a.
de son Fideu).

29. Julià Puig
Manresa (a. de
ca'n Puig des si-
fons). Casat amb
na Joana Meljer.
Tenen dos fills, en
Julià i na Marta.

30. Antoni
Pons (a. Ponset).
Casat amb na Joana (de Ses Salines).

31. Josep Garf Puigserver (a. des
Ron del Moro). Casat amb na Catalina.
Pares de tres fills, en Josep Ignasi, na
Maria Coloma, i en Guillem.

NOTA: a la foto del mes passat,
els lloros de ca'n Carrasquet", al núme-
ro 25, on diu: Antoni Salvà (a Natzarè).
Casat amb una al-lota de ca'n Cantó.
Tingueren tres filles, na Francinaina,
n'Antkia i n'Aina, hauria de dir: casat
amb na Margalida (a. Cantó). Varen te-
nir una filla, n'Aina.

AGRAÏMENTS: Donam les grà-
cies a totes les persones que ens han
ajudat a identificar les persones de la
foto, de manera especial a en Benet
Llompart, na Magdalena Suau, n'An-
toni Mut i na Catalina Fiol.

Abans de la cocada, després...

...Cursa de toros amb biscuter

j\\
Servei de begudes

i menjars de qualitat
a bon preu

Rtaçoss TOoton

frillarcoria - ,=.1reitcaritz

grodeti.3

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

SOCIETAT
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Eta ce,
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CULTURA

Gloses i canons

La glosa que reproduïm avui me-
resqué una menció honorífica del ju-
rat qualificador del VI concurs de
gloses de la Festa del Vermar de Bi-
nissalem 2002.

Guillem Oliver

Aka-0u
de setembre

A n'es vermar, Miquelona
si hi vas, tastaràs es vi
i no me'n donis a mi
que s'ocell de cop s'entona,
llavors tu no vas de res,
tot sol m'he de fer sa festa
quina cosa més feresta
s'aixeca i guaita sa testa
i no li serveix de res.

I és que això no té consol
tenir aquesta calentura
i amb so vi mai no s'atura,
més i més temperatura
i ningú baix des llençol.

Vine, reina i t'ho faré
ara que es bou vol verdura,
es vi fa fuguir s'agrura
i un tassel te'n donaré
i un altre que jo en beuré
per pujar sa calentura,
i llavors ja me diràs
si vols que tornem rebatre,
tant me seran tres com quatre,
fins que t'assaciaràs.

I si es vi me fa anar fort
en es Hit seré un artista
que no hem de perdre de vista
que no hi ha cosa més trista
que fer-ho amb so pardal mort.



Testimonis documentals de la nostra història

Sebastià Cardell Tomás
Bartomeu Font i Obrador

La Unió Obrera Balear, de
Llucmajor, nasqué com a filial de
la de Palma i els Estatuts eren els
mateixos amb la ironia però de
prohibir-se les discussions políti-
ques i els jocs vedats i tot això per
la pròpia naturalesa societária ja
resultava un contrasentit.

El document que aclaria el seu
carácter com a societat instructiva,
cooperativa i de socors mutus era
del 15 de desembre de 1884 i el seu
president Joan Ginard Fullana go-
vernava 300 socis.

Tot el que reproduïm és la peti-
ta història d'un grapat de llucmajo-
rers que tenien aspiracions comuns
i representatives del seu pensa-
ment, molt abans de produir-se, en
el primer quart del segle XX, les
polítiques de l'obrerisme i la in-
dustrialització que commogueren
Europa.

En 27 de enero de 1885 el Go-
bernador comunica al Alcalde que
accediendo a lo solicitado por el
Presidente de la Asociación coope-
rativa y de socorros mutuos titula-
da Unión Obrera Balear estableci-
da en Palma que la de Llucmajor
se rija por sus mismos estatutos en
Ia prevención de que no podrán
suscitarse discusiones políticas ni
dedicarse a juegos prohibidos, en
cuyo caso quedaría disuelta.

El 31 de diciembre anterior el
presidente había hecho aquella pe-
tición y al recibir confirmación gu-
bernativa lo informó al alcalde de
nuestra villa. Aquel 28 de enero de
1885 lo acreditó el presidente Félix
Mateu con el visto bueno de Anto-
nio Berga Más, firmando por orden
del Secretario General.

Con fecha 4 de febrero de 1886
el presidente Juan Ginard partici-
pó al Alcalde del Pueblo el camio
domiciliario, de la casa de Juan
Oliver de la plaza, por no reunir las
condiciones necesarias para cele-

(L) Unió Obrera, 1887

brar sus juntas, que son los prime-
ros domingos mensuales, a la casa
de ca'n Boscana de la calle de San
Miguel.

El 17 de junio siguiente en car-
ta al Alcalde Constitucional se
ofrecían estos datos: es una socie-
dad instructiva, cooperativa y de
socorros mutuos, fue formada el 15
de diciembre de 1884, aprobada
por el Gobernador el 27 de enero
de 1885, el nombre del presidente
era Juan Ginard y Fullana, consta
de 300 socios y se remite un ejem-
plar de los estatutos.

El 2 de febrero de 1887 es re-
cordable porque se denuncia a un
socio, Bernardo Puigserver y Coll
quien ha dado un grito subversivo
de fuera en el momento que se ce-
lebraba la función del entierro del
Carnaval; la junta directiva celosa
del cometido que desempeña, no
puede consentir el ultraje de uno
de sus miembros y le impone una
sanción. La lista de funciones y
obras teatrales de enero y primeros
días de febrero de aquel año es un
documento bien expresivo del ca-
rácter satírico en que los socios de
la Unión Obrera de Llucmajor se
jactaban en sus ratos de esparci-
miento y ocio.

En abril, dia 10, el secretario
suscribió la composición de su jun-
ta de gobierno que era como a con-
tinuación se indica:

Presidente Juan Ginard Fullana;
Vice-Presidente Martin Frau y Oli-
ver, Vice-Presidente Sebastián Ma-
rroig Pizá; Secretario Miguel To-
más Sastre; Vice-Secretario Mi-
guel Moger y Más; Vice-Secreta-
rio Rafael Rubí y Garcías; Vice-
Secretario Juan Salvá y Tomás;
Contador Julián Puig y Duran; De-
positario Sebastián Stela y Zano-
guera; Vocales Jaime Salvá y Sal-
vá, Francisco Tomás y Alonso, Ig-
nacio Puigserver y Salvá y Pedro
Clar Arbós.

Funciones de teatro y baile se
notificaban de inmediato a la auto-
ridad. Y una contestación, la del 8

de abril, no puede ser más ajustada
a derecho. Ginard le manifestó al
Alcalde: contestando a su respeta-
ble comunicación de fecha de hoy,
en que me precisa consigne el
nombre de los autores de las fun-
ciones dramáticas que se han dado
en el salón de esta sociedad, con
fecha de ayer, le proporcioné cuan-
tos antecedentes radicaban en la
misma y teniendo en cuenta el Re-
glamento de Teatros de fecha 2 de
agosto del año último publicado en
la Gaceta en aquella fecha, no es
dable con tanta precisión consignar
los autores de las obras representa-
das.

Al Alcalde Miguel Verdera
contestó Ginard, negándose a una
exigencia de dar nombres dados de
alta y baja: no me es posible cum-
plimentarlo categóricamente cual
me ordena, puesto que todos los
meses remite esta sucursal a la
Central de Palma las alteraciones
que ha tenido la misma durante el
mes anterior y sí unicamente puedo
facilitar a V. una lista nominal de
los individuos que estén inscritos
con expresión de su domicilio,
edad y estado, si me lo ordena. Con
todo su poder coercitivo respon-
dióle el presidente de la municipa-
lidad: no pudiendo bajo ningún
concepto admitir la manifestación
que hace en su oficio del 18 del
que cursa, sino como un pretexto
bastante burdo, para eludir las ór-
denes emenadas de mi autoridad,
en desprestigio de la misma con un
fin preconcebido, he resuelto ha-
ciendo uso de las atribuciones que
me confiere el artículo 77 de la vi-
gente Ley Municipal, imponer a V.
por falta de cumplimiento del refe-
rido servicio, la multa de veinticin-
co pesetas, que hará V. efectivas
en el papel correspondiente dentro
de diez días, bajo apercibimiento
de lo que haya lugar. Su fecha, 20
de abril de 1887.

AMLL, LA- 25 i 26, s.f.
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CULTURA

Cuina
Tradicional

Antònia M. Bonet.-

Per celebrar Nadal i la Segona Festa és impensable
variar el menú de cada família. Es conserva la tradició
i es repeteix amb solemnitat l'àpat festiu sense cap va-
riant; arrossos i rostits omplen les taules Ilucmajoreres;
pareixeria un acte de traïció la més mínima variació.
Ni els més avançats ho consentirien!

La darrera nit de l'any, la més vella, la de Santa
Coloma i Sant Silvestre, és una nit especial on s'esde-
vé tot el contrari. Al sopar de comiat es permeten totes
les Ilicències, igual que ens hem permès adoptar tots
els costums venguts de l'exterior.

L'illa, que des de sempre ha estat hospitalària, re-
ceptiva, tolerant, deixa que els costums dels qui ens
colonitzen, dominen, conquisten o visiten, s'amalga-
min amb les ancestrals tradicions; l'arbre ornat de
llums i d'objectes confraternitza amb el Betlem i el
Pare Noel, vengut aquest de fredíssimes latituds, resta
protagonisme a "Melcion, Gaspar i Baltasar".

Que passeu un bon Nadal!

Vet aquí uns plats refrescants apropiats per fer des-
cansar els cossos fatigats de tants excessos gastron6-
mics:

Amanida de Niça

Ingredients:
4 patates bullides amb la pell
200 grams de mongetes verdes també bullides
unes fulles blanques de lletuga
2 tomAtigues i una ceba
1 pebre vermeil i un de verd, tallats amb anelles

primes
6 ous bullits, tallats per la meitat
olives verdes i negres
2 llaunes de tonyina
2 llaunes de musclos en escabetx
12 filets d'anxova de l'Escala
Es col-loquen per aquest ordre dins una plata: les

patates pelades i tallades a rodanxes, les verdures, ous
i tots els altres ingredients.

Apart, mesclarem el suc d'una llimona, un all ca-
polat, sal, pebreb6, una culleradeta de mostassa de Di-
jon i un dl. d'oli d'oliva.

Amb aquesta citroneta regarem el plat.

Amanida d'anxoves i formatge

Es posa dins cada plat unes fulles de lletugues de

diferent classe, quatre llonzes de formatge de cabra,
quatre anxoves de l'Escala sense espines, que haurem
fet marinar una hora dins una mescla de vi blanc, pe-
breb6 esclafat, una ceba en juliana, unes fulles de juli-
vert i dues cullerades de vinagre de xerès.

Dins un morter reunirem els ingredients sòlids de la
marinada i els picarem lleugerament. Afegirem oli
d'oliva abundant i tendrem la salsa necessària per ama-
nir el plat.



FABRICA DE JOIERIA GARAt J
(Ca'n Cajeta)

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

OFERTA ESPECIAL

NADAL I REIS 
Brillants i Diamants de
totes les talles, l a qualitat

Joies d'estil mallorqui

Descomptes especials
en tots els articles de
Plata de l a llei

FESTINA

LOTUS
ORO

V
VICEROY

ORO

Vateta, 
e4/te41

CA Born, 29 - Tel. 66 04 03 - LLUCMAJOR
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Acrílic / Bong. Acrílico sobre lienzo. 200x 150 cm.

Col.lecci6 de l'ortisto

Bienvenido al vuelo de Internet...

Entre ahora y descubra sus ventajas.

Ia tienda
telyco PUNTO DE VENTA PROFESIONAL   

TELYCO LLUCMAJOR TELYCO ARENAL TECNOFONIA S.L. TECNOFONIA S.L.
Servicio Tetnico Post-yenta

Plaza España, 54 Trasimé, 16 HMO C/ Luca de Tena, 12 bjos.
Tel: 971 12 10 83 Tek 971 26 93 10 Reyes Catalicos, 33 Tel: 971 24 03 41
Fax: 971 66 40 46 Fax: 971 26 93 10 Tel: 971 27 34 06 Fax: 971 24 78 11
07620 Uucmajor 07610 El Arenal Fax: 971 25 02 71 07500 Palma

07007 Palma

CULTURA

Feito, l'esclatar de la pintura
Francesca Ciar.-

Ens hem avesat a veure l'obra
pictòrica com una representació del
món extern; aquest referent es traslla-
daria al quadre per l'artista, tot ama-
rant-lo d'una manera de sentir perso-
nal. Àdhuc en les abstencions, hi ha
una mena de predisposició a entreveu-
re quelcom de fora, de l'estat d'ànim
del pintor, o alguna significació oculta
i vinculable a l'entorn conegut.

Pere) hi ha altres plantejaments. La
pintura és una realitat en si mateixa: té
un cos, un color, una textura..., i apli-
cada sobre el suport rep una extensió,
un tractament, s'organitza en una com-
posició adquirint una determinada Hu-
minositat...Es a dir, l'obra esdevé un
univers autònom.

Des de començaments del S. XX,
moltíssims exploradors s' han endin-
sat a la recerca d'una expressió pura.

Lluis Feito ( Madrid, 1929 ) és d'un
d'aquests, un clàssic contemporani —
pertany a la primera generació de crea-
dors "no figuratius" espanyols-, i un
savi mestre en la praxis de la pintura.

Ara, a Palma, durant dos mesos
hem pogut gaudir d'una gran retros-
pectiva, Feito. Obres 1952-2002; inte-
ressant no sol pel fet d'oferir-nos una
revisió a la seva trajectòria, sinó també
per incloure la seva producció més re-
cent.

Són llenços de gran format, realit-
zats enguany, d'una vitalitat i vigor

que corprèn. La seva depuració formal
respon al desig d'evidenciar la tensió
complementària, així la gestualitat ex-
pansiva del vermeil s'oposa l'ordre li-
neal i mesurat del negre. Ambits d'un
dinamisme poderós i harmònic, culmi-
nació d'una tasca marcada amb el
temps, per un contingut recurrent , la
dualitat de forces, i per l'ús del procés
creatiu com a manifestació del "jo"més
pregon.

Es tracta d'una actitud pròpiament
"informalista". Feito es capbussa en
l'acció de crear, fent de la immediatesa

i espontaneïtat un mecanisme d'apro-
ximació intuRiva a l'essència pictòrica.
Sota aquesta concepció formarà part
del nucli fundador de El Paso ( Ma-
d rid 1977 ), un d'aquells grups
d'avantguarda sorgits a l'Espanya fran-
quista, que a la dècada dels anys 50
començava a obrir-se a l'exterior.

Feito, mogut per l'anhel de conei-
xença, anà a París, i entrà en contacte
amb el corrent abstracte d'aleshores (
"l'informalisme" i "I' expressionisme
abstracte"). La situació dins l'estat es-
panyol era prou diferent; s'imposava
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FABRICA DE JOIERIA GARAU
(Ca'n Cajeta)

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

JOIES D'ESTIL  MALLORQUÍ
Gran exposició de plateria

de la firma de Pedro Duran.

Canelobres, gerres, plats, palanganes,

lampares, marcs, etc, etc.

C/. Rom. 29 - Tel. 971 66 04 03 - f,LEJCMA ¡OR

una tendència a l'academicisme i a la
composició ensucrada, aliena als caires
de renovació plàstica anterior a la Gue-
rra Civil. Treballar i resistir al marge,
era tota una Iluita. Així doncs, amb la
voluntat de transformació social i ar-
tística, apareixen les primeres agrupa-
cions d'artistes i intel.lectuals
avançats.

Aquest art s'exhibeix pel règim, a
les mostres internacionals; una contra-
dicció deguda a la necessitat de donar
una imatge més sincr6nica.L'èxit fou
sobtat, i d'aquesta manera Feito s'in-
tegrà en els ciurcuits del mercat estran-
ger.

Compromès amb la investigació i
sobri en els recursos, el seu treball no
perd empenta. L'atracció informalista
pel material sols apunta en el gust pel
contrast en la textura i densitat de la
pintura. Un contrast accentuat als anys
60, amb Ilenços de trama lleument ten-
yida, d'on brollen centres incandes-
cents, fets de capes de color matéric.
Són obres de fort dramatisme, intensi-
ficat per la pinzellada instintiva i per la
saturació cromAtica. El color esdevé
expressió de la hum: així la claror dels
grocs i vermells s'encén enmig dels
tons neutres i de la foscor del negre.

Sovint s'ha vinculat a Feito al dra-
matisme punyent de la tradició pictòri-
ca espanyola, del barroc a Goya; un
impuls temperamental que anirà ce-
dint, en etapes posteriors, a un procedir
més analític i asserenat, més proper a
l'estètica oriental. Primer en obres on
la geometria impera sobre l'energia ex-
pansiva del caos. Les composicions
ens evoquen fragments d'un mandala, i
en la seva estructura lineal plana, no hi
puc deixar de veure una personal assi-
milació de "l'abstracció postpict6rica"
americana. Després, es farà més i més
palesa la seva voluntat de desprendi-
ment.

Les pintures conjuguen les forces
duals amb harmònica simplicitat: cla-
ror-fosca, quietud-moviment, fondària-
planor, precisió-suggeriment, automa-
tisme-reflexi6...Aixf, l'art es regeix
anàleg a la natura.

L'expressió d'aquest alè místic fre-
ga la perfecció en uns dibuixos recents.
Creats gairebé d'un sol gest, la pinze-
llada plena, esquitxa i esclata en el buit
del paper formant un cosmos bell i ac-
tiu. I de segur és en la senzillesa
d'aquesta poètica on rau el coneixe-
ment.
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Ens plau convidar-vos a iniciar junts les festes nadalenques. BON NADAL!

NIT DE LA CULTURA 2002
XVI GALA PREMIS 31 DE DESEMBRE

Acompanyau-nos dissabte, dia 21 de desembre de 2002, a les 21.30 hores,
al Conservatori Superior de Música i Dansa de les Illes Balears (c. de Capità Salom, 64 Palma),

en aquest concert únic per cloure la celebració del quarantè aniversari de
l'Obra Cultural Balear a través d'un recorregut per quatre dècades de música,

el mateix dia en què Francesc de B. Moll amb altres prohoms la feren realitat el 1962.

Artistes convidats.

Recital antològic de RAMON.

Concert acústic crANTÓNIA FONT.
Actuacions de JOAN BIBILONI, CONXA BUIKA, TOMEU PENYA,

Preu per a socis: 15 C
(Preu per als qui no són socis:  30 6)

Venda: OCB (971 72 32 99)
Adquiriu l'entrada amb antelació

EN COMENÇAR L'ACTE, SE SERVIRA UNA COPA DE CAVA

SONS DE LES ILLES BALEARS
DARRERES UNITATS DEL CD DOBLE

Aprofitau aquest Nadal per fer
un excellent regal i lluir-vos.
Amb el disc compacte doble

Sons de les Illes Balears,
edició especial per a colleccionista,

gaudireu a tota hora de
Joan Pons, Maria del Mar Bonet,

Lluís Llach, UC, Toti Soler,
l'Orquestra Simfònica de les Illes Balears

"Ciutat de Palma" i
la Coral Universitat de les Illes Balears.

Preu per a socis: 12 C
(Preu per als qui no són socis: 18 C)

VINS «40 ANYS DE L'OCB»
ETIQUETATS PER COLL BARDOLET I

JOAN BENNÀSSAR

Celebrau els nostres quaranta anys de vida
tastant l'edició limitada dels dos vins negres

especialment etiquetats pels pintors
Josep Coll Bardolet-Can Majoral Butibalausí 2001

i Joan BennAssar-Macià Bade Criança 1999.

Preu d'una botella: 10 C
Per cada cinc botelles de vi que compreu,

us en regalam una.

FEIS LA VOSTRA COMANDA
UNITATS LIMITADES

c. de la Impremta, 1, pral.-2a. 07001 Palma (Mallorca, Illes Balears)
Tel.: 971 72 32 99 .Fax: 971 71 93 85 .A/e: ocb@ocbweb.com • Web: www.ocbweb.com
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Us comunica el nou domicili
al carrer Antoni Maura, 36 baixos

(al correr de l'ambulatori)
Quedou tots convidats a

conèixer el

eenticeD'86au,ca
c_gvacc,
Teldon 971 66 28 14
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Col-lecció Tardor-hivern 2002

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

SOCIETAT

Sa penya
.,/ d'es falcó

El sindicat de la Policia
CSI-CSIF ha denunciat que
l'Ajuntament de Llucmajor
té la intenció de crear qua-
tre places de sergent de la
Policia Municipal, de ma-
nera irregular.

Sense questionar la ne-
cessitat de les places han
exposat les anomalies que
troben a la convocatòria,
amb la intenció d'evitar
que es donin "a dit", ja que
tal com s'ha feta no se sal-
va el dret d' igualtat
d'oportunitat de tots els
participants.

Els municipals i altra
gent "informada" ja està
fent "porres" referent als
qui seran els "digitats".

* * *

Després de la declara-
ció d'interès social de Son
Antelm per fer-hi un cen-
tre geriàtric, amb banys
termals que s'ha convertit
amb un camp de golf amb
hotel i adossats, després de
Ia declaració d'interès so-
cial d'uns terrenys a la ca-
rretera de S' Arenal per fer-
hi una pista de carreres,
que actualment s'està

transformant en una espè-
cie de polígon fantasma,
després d'intentar conver-
tir uns terrenys rústics -
protegits per les DOT- en
una "universitat privada"
amb moltes vivendes im-
pulsada pel promotor urba-
nístic Javier Cabotá, nego-
ci que no prosperà, ara, el
Puig de Ros de Baix, devo-
ra el Maioris, també en zo-
na rústica, s'hi vol fer un
camp de golf amb devuit
forats, cinc pistes de tennis
i vuit de paddle tot això a
més d'un gran hotel de
cinc estrelles.

El suport que mostra
l'equip de govern ASI-PP
pel projecte especulatiu,
segueix la línia política que
des de fa quasi dotze anys
segueix l'Ajuntament. Afa-
vorir uns pocs privilegiats i
perjudicar-ne molts, com
recentament ha passat amb
el macro-col.legi de Son
Verí Nou o la venda d'uns
solars verds que tenia a
l'esmentada urbanització,
mentre demana a Madrid i
al Govern Balear que l'aju-
di (més de quatre milions
d'euros) per l'esponjament
de S' Arenal.

expert ELÈCTRICA
LC% PRI 3

Sens dubte te con vencerà

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

Ct Sa Fira, 3 - Tel. 66 19 01 (Llucmajor)	 C/. Nou, 85 - Tel. 65 28 36 (Campos)
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BIERTO DE LUNES-VIERNES 0900-1300

PARA SUS ANUNCIOS EN
wir sprochen
DEUTSCH

we speak
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hablamos
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on parie
FRANÇAIS

Nuevo
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Una novia enfurecida, un malentendido con forma de bocado en el cuello, un perlume
diferente. Necesitas un Getz y rápido. El Hyundai GETZ incorpora motores de 1100 cc a
1600 cc, desde 63 cv hasta 105 cv, Airbag de conductor y acompañante, Aire acondicionado,
ABS y Radio CD (según versiones) y un sinfín de extras que deberás descubrir en tu
concesionario más cercano o en www.nuevogetz.com
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disfrdr.a la vida

Cat 7

AWAY
Escápate con el nuevo

HYUFIDPI 642tz

SERVEI TALLER MECANIC J. TOMAS
C/ Amen! rnaura, 50 - Tel i Fax: 971 66 14 72 - Llucmajor
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SOCIETAT
Decrets de

batlia del mes
d 'octubre

A TOT ESPECTACLE,
S.L. li adjudicaren l'actuació
musical de Antonio Orozco,
el dia 4 d'octubre, per 38.976
euros (6.485.500 pta)

A l'equip de Govern es
veu que li agradaren les fes-
tes dels mesos d'estiu i deci-
diren fer-ne també per les
fires.

A PROMOCIONES
ARABESCO 2000, S.L. li
adjudicaren l'organització de
la Diada alternativa en el
marc de la V Diada Jove de
Llucmajove 2002, per
6.974,67 euros (1.160.487
pta). A més, aquesta empresa
ha cobrat2.973,66 euros
(488.785 pta) per la gestió de
la Fundació del con-
vent.4.858,47 euros (808.380
pta) per l'elaboració del Plans
d'autoprotecció escolar.

Ja n'hem parlat altres ve-
gades, aquesta empresa ser-
veix per tot: organitza activi-
tats alternatives, gestiona
fundacions que pràcticament
no funcionen i fa plans d'au-
toprotecció. Els resultats de
tot plegat no sabem quins se-
ran, pet-6 de moment se'n du
una bona paga.

A TAO-TÈCNICS li han
adjudicat el subministrament
de l'equip informàtic per a la
gestió i expedició de carnets i
tiquets d'accés a les piscines
municipals per 25.917,97 eu-
ros (4.312.387 pta). A més ha
cobrat:21.430,92 euros
(3.565.805 pta) per quatre
factures del mes de setembre
per diferents conceptes in-
formàtics.6.831,13 euros
(1.136.605 pta) per quatre
factures més del mes de se-
tembre en concepte de modi-
ficacions de hardware i de
software,

Aquesta empresa és una
de les que més feines fa en
temes informàtics per
l'ajuntament i amb el que
cobren cada mes, no s'entén
gaire que hi hagi persones
que fa prop d'un mes que
esperen el carnet per entrar
a la piscina perquè la im-
pressora ha acabat la tinta.

GADESO S.L., ha cobrat
11.832,59 euros (1.968.777
pta) per la segona certificació
del Pla d'activitats 02-03.

Casal de Joves no en te-
nim, de moment només s'ha
presentat el que ha de ser el
Fòrum de la Joventut, però
l'empresa que elaborà el
Pla de Joventut cobra. No
es podrà dir que l'Ajunta-
ment no es gasta doblers en
temes per als joves Altra co-

sa seria saber si als joves els
pareixen ben gastats.

L'empresa JORVICH
S.L. ha cobrat 5.577,40 euros
(928.000 pta) pels fulletons
del Pla estratègic de Joventut.

Veis com l'Ajuntament
gasta en coses pels joves? Al-
manco ha fet uns fulletons.

A l'empresa ARRECO-
GIOS, S.L. li han adjudi-
cat:L'organització de l'equip
de so i hum amb motiu del
Cala Pi Rock 2002 per
2.091,52 euros (348.000
pta)Contractació de l'equip
de so, il.luminació, focus,
personal tècnic i altres per al
Llucmajove 2002 (els dies 18
i 19 de setembre) per
11.640,07 euros (1.936.745
pta)

No sabem si els grups
participants cobraren, però
els del muntatge si que han
cobrat.

TENEDI AMBIENTE
S.L. ja ha cobrat els 10.440
euros (1.737.070 pta) pel
"Festival Flamenco Ciudad
de Llucmajor"

El mes passat anunciaven
que els dos guanyadors
d'aquest festival s'havien re-
partit 2.565,29 euros
(426.828 pta) de premi, però
aquest mes hem sabut que
també hi ha gué niés premiats.

El tercer guanyador cobrà
916,18 euros, el quart
732,94 euros i el cinquè
549,70 euros. A més s'han
pagat 732,94 euros a un altre
senyor per "participació gui-
tarra"

Ara ja sabem que al-
menys cinc persones parti-
ciparen en el festival, el que
no sabem és si han cobrat
totes o no. Procurarem es-
tar informats.



Joana Vives i Pedro Campillo, campions d'Espanya a Torrelavega (Santander)

Esports
Taekwondo

Campionat d'Espanya
C.Font.-

Aquest passat mes de novembre,
concretament dia 16, es va celebrar a To-
rrelavega (Santander ), el Campionat
d'Espanya de TÈCNICA i PUM-
SES on varen participar un grup d'espor-
tistes de l'Escola de Taekwondo HWA-
RANG, de Llucmajor. Els participants
de l'escola lucmajorera varen aconseguir
uns resultats extraordinaris, entre els
quals cal destacar l'èxit de Joana Vives,
que va aconseguir MEDALLA D'OR.
Aquesta és la classificació per categories:

CATEGORIA A ( de 5 a 8 anys )
SUBCAMPIONS D'ESPANYA:
- Laura Garau
- Verônica Bermúdez
- Jordi Ortiz

CATEGORIA B ( de 8 a 10 anys )
CAMPIONS D'ESPANYA:
- Joana Vives
- Marta Oliva
- Tomeu Sans6

CATEGORIA C ( de 10 a 12 anys )
SUBCAMPIONS D'ESPANYA
Tomeu Salas
J. Francesc Gayà
J. Antoni Rosillo

CATEGORIA D ( de 12 a 14 anys )
QUARTS CLASSIFICATS
Laura Cayuela
Maria Antònia Paredes
Tomeu Boscana

El grup de Tescola de taekwondo HWARANG de Llucmajor al campionat
INDIVIDUALS:	 d'Espanya celebrat a Santander

CATEGORIA de 15 a 17 anys:
CAMPO D'ESPANYA: Andreu Duran QUARTS CLASSIFICATS:

	
Només dos de tots els integrants de la

CATEGORIA de 27 a 34 anys:
	

Antònia Leon
	

Selecció Balear no pertanyien a l' Esco-
CAMPO D'ESPANYA:

	
Aina Maria Sáez
	

la de Taekwondo Hwarang de Llucma-
Pedro Campillo
	 Pedro Campillo

	
jor; per tant, és mèrit dels esportistes

Andreu Duran
	

d'aquesta escola el fet d'haver aconse-
CATEGORIA DE PARELLES

	
Gregori Santiago	 guit el SUBCAMPIONAT PER AUTO-

MIXTES
	

NOMIES a la categoria infantil i la
QUARTS CLASSIFICATS:

	
També participaren en diferents

	
CLASSIFICACIÓ EN TERCER LLOC

Antònia Leon / Pedro Campillo	 categories:	 a la categoria superior. Des d'aquestes
CATEGORIA DE QUINTETS

	
Sílvia Oliver i David Rosillo	 planes els feim arribar la nostra més sin-

MIXTOS
	

cera enhorabona.
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Mini Masculí

Guillem Oliver
Foto: C. JoHA

Començaren la lliga

formant part del grup B,

el qual, al mateix temps

s'esmicolava en quatre

petits grupets més per do-

nar facilitats a aquests pe-

tits grans equips. Real-

ment no pogueren formar

part del grup A perquè

sols contaven amb 9 ju-

gadors, ara ja en tenen

tretze de fitxats i aprofi-

tant l'avinentesa que La

Salle va retirar el seu
equip mini i se'ls va ofe-

rir la possibilitat d'accep-

tar el seu lloc, doncs, ho

agafaren perquè l'equip té

moltes de possibilitats.

Aquest equip té totes

les possibilitats de fer un

bon paper aquesta tempo-

rada, tant és així que en

els partits jugats fins ara

no havien tengut rival vi-

sible, i, és que aquests ju-

gadors són rompedors,

són unes fletxes, són afi-

cadissos, són ràpids... són

com un Ferrari amb ca-

rreres de fórmula I. No

mos ho inventam, és ver,

o almanco aixf ho veu el

seu entrenador Marcos

Soler, ajudat pel delegat

Rafel Coll. Aquests fora

de sèrie són: Mikel

vez, Marcos Soler, Toni

Coll, Esteve Moragues,

Maurice Clar, Manolo Pi-

fieiro, Joan Tomàs, Aitor

García, Alvaro Corvillo,

Jaume Porcel, Macià Por-

cel, Benito Sastre i Joan

Amengual.

Ara, aquest mencionat

grup A haurà de refer el

calendari i no fer constar

els punts jugats amb l'e-

quip de La Salle i tornar a

fer els partits amb l'equip

de Llucmajor, el qual, es-

tam segurs que feren molt

bon paper.

Enhorabona i enda-

vant! Sou els millors!

CLASSICS • NOVETATS • IMPORTACIÓ

Teixits Llevant
Atenció Especial als Llucmajorers

Plaça Barcelona, 2 (zona Es Forti)

Tel.: 45 70 78 • PALMA
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Jaume Rosselló, coordinador d'equips superiors
G. Oliver
Foto: C. Julia

Té 35 anys, es titulat supe-
rior, entrena dels 18 anys. Va
sortir del Sant Josep, va passar
al Verge del Carme, Cide, Son
Rapinya, Mallorca, S' Arena!,
altre cop al Mallorca i finalment
al Joventut de Llucmajor des de
la temporada 98/99 on va entre-
nar com a coordinador i entre-
nador d'un equip superior, des-
prés ho va deixar, va ser el co-
ordinador en Xisco Amengual.

Va començar la temporada
com a entrenador de l'equip Ju-
nior i després com a coordina-
dor. En aquell moment l'entre-
nador del primer equip era en
Pep Alabat que va dimitir per
no estar d'acord amb la coordi-
nació d'equips i va ser quan en
Jaume se'n va fer càrrec.

L'equip de I Autonòmica
havia tengut una temporada no
molt bona i havia davallat de
categoria, passava a Provincial.
El primer equip de 1 Nacional havia
salvat la categoria.

- Jaume, com va la feina? No te
sents un poc desprotegit quan quedan
pocs directius dels que te proposaren
com a coordinador?

- En el sentit que sempre és bo que
els directius, diguem-ne la part admi-
nistrativa doni suport a la labor espor-
tiva, ide• sí, emperò no massa, donat el
cas que quan va dimitir en Xisco Vidal
tot ja estava ben encarrilat. En canvi
me sent molt bé dins el grup que for-
mam tots els entrenadors i compartim
Ia feina, hi ha molt bona gent que com-
prenen i valoren les directrius esporti-
ves que estam aplicant ara, perquè és
un benefici del Club. Els equips han
d'estar estructurats d'acord al que ha
de ser l'equip en sí; s'han d'ocupar uns
determinats Hoes de jugadors i si no se
tenen s'han de cercar.

- En el primer equip sols hi ha al-
guns residents a Llucmajor.

- Sí, és ver, però això és circuns-

tancial. Per exemple, ja la temporada
passada se'n va anar en Tomeu Mira-
lies sols perquè a S'Arenal li donaven
pocs doblers més. Jo l'entenia molt bé
a en Tomeu i li sabia treure el millor
que duia dins ell perquè sabia suplir la
falta de técnica amb aquesta vivor na-
tural que té. Aix() és tan sols com a
exemple, vull dir que podem, en efec-
te, començar a formar un equip senior
amb jugadors d'aquí, emperò aviat ens
adonam que tenim uns homes que, en-
cara que hagin jugat tota la vida tenen
mancanes que arrastren des d'infantils
i això ja no es recupera.

- No hi ha bons jugadors a Lluc-
major?

- Clar que n'hi ha, aim') ja es veu
des de minis. Un altre exemple -anam
d'exemples perquè les coses quedin el
maxim de dares- és el fill d'en Pere
Tomas, és un nin que val molt, sera
molt bo, emperò aquí, jugant amb els
seus amics ja no podia ampliar conei-
xements, per això, crec que encertada-
ment, ha passat al Sant Agustí, així el

jugador veu les coses amb mires
més amples i aprèn molt més i
consolida el que ha après no ja
només en l'aspecte esportiu sinó
inclús en l'aspecte psíquic; vull
dir que en un moment donat el
jugador, davant una jugada con-
creta o un fet tret de la jugada
pet-6 damunt el parquet pot tenir
una reacció adversa, la qual
afecta a tot l'equip, o al contra-
ri un jugador pot tenir una reac-
ció massa confiada i es perd una
ocasió d'acció important. Hi ha
jugadors que, tenint una forma-
ció esportiva adequada tenen re-
accions desfavorables i perjudi-
quen l'equip. Per tant que quedi
clar que no hi ha res en contra
de cap jugador que passi per
aquest Club, simplement que no
ha encaixat dins de les directrius
proposades pels entrenadors i
això no vol dir que no puguin
ser bons jugadors, vull dir es-
portivament ben formats, sinó
que no tenen un rendiment de-

gut al seu caracter la qual cosa, com he
dit, afecta a tot l'equip i axiò no ho po-
dem consentir. Arribat a aquest punt
valgui com a exemple en Pere Joan
Noguera que dins del primer equip no
hi acabava d'encaixar i això explica el
que no hi jugui.

- Aquesta i altres anècdotes sobre
jugadors del Club que ara no juguen
han mogut polèmica sobre el tema.

- Me consta i tenc constancia dels
comentaris que s'han fet dins de cer-
cles esportius. Sols puc dir que a mi el
Club em va contractar per fer una fei-
na i organitzar els equips i aim') com-
porta prendre decisions, decisions que
algunes vegades són males de prendre,
emperò que no queda més remei i que
si no ho fes així estaria faltant a la me-
va obligació i a la confiança que el
Club ha depositada en mi. De totes
formes, entenc que totes les discus-
sions s'han de produir de manera trem-
pada dins del propi Club i no a d' altres
bandes.

- Entesos.
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Encara no hi ha president
Oliver

A l'hora de redactar
aquest escrit no tenim no-
tícies que se constituís
una gestora ni tan sols que
s'hagui fet la reunió de la
directiva (del pocs que
queden de la directiva)
per preparara una assem-
blea general extraordinà-

ria amb la finalitat d'in-
formar els socis de la si-
tuació actual i de la con-
vocatòria de noves elec-
cions.

Encara que se'ns va
informar, en el seu dia
que, en un termini de 30
dies una Comissió gestora
se faria càrrec de la direc-
ció del Club i seguida-

ment es convocarien elec-
cions, fa quasi dos mesos
i res no ha canviat. Se su-
posa que, un cop dimitit
el president, queda el Vi-
ce-president en funcions
de President, però no hi
pot estar tant de temps.
Què és el que s'espera?
Que surti un voluntari per
ser president? Ja sortirà a

llum si ha de sortir i si no
surt, no passa res, conti-
nuarà la Gestora tota la
temporada, és igual, em-
però estaria bé que se fes-
sin les coses com és cos-
tum. Mem si d'aquí a fi-
nals d'any es decideix
qualque cosa.

Notes ColumbUiles
del mes de Novembre

II;fr Joan Jaunie Sastre

En el mes de novembre s'ha dut
a terme la Junta General de Socis
del Club Columbèfil Llucmajorer.
Després de la lectura de l'acta de la
reunió anterior, que quedà aprova-
da per unanimitat i sense cap esme-
na, el President, en Gil Garau, donà
lectura de l'estat de comptes de la
societat a la vegada que comunica-
va a tots els presents la dimissió,
que per motius personals, fou pre-
sentada a la Junta Directiva p'en
Toni Oliver, que fins aleshores ha-
via estat el tresorer del nostre Club.
A continuació, es va aprovar l'estat
de comptes i es passà a oferir el cà-
rrec de tresorer a en Llorenç So-
cias, que l'acceptà. Seguidament,
el president de curses, en Bernat
Bonet, presentà als socis el pla
d'entrenament que els nostres co-
loms seguiran com a preparació per
a la temporada de curses de l'any
2003; quedà clar que els punts
d'amollada serien Can Pelín, Son
Verí, Aquacity, Moll de Ponent,
Palma Nova, Casino, Cala Figuera

i Santa Ponça, i que aquestes es du-
rien a terme els dimecres, enga-
biant el dimarts en el local del
Club. Hi ha dues amollades que es
duran a terme en dilluns són les
que corresponen a les setmanes de
Nadal i Cap d'Any. El president va
plantejar la possibilitat que després
de les amollades de Palma Nova i
el Casino les nostres aus s'ajuntes-
sin amb altres dels Clubs de San-
tanyí i Campos, i els socis hi esti-
gueren d'acord. Ara davant la pre-
gunta que plantejà referent a la
possibilitat d' amollar-les conjunta-
ment a altres indrets de la nostra
illa, sense seguir la direcció de po-
nent, abans marcada pels punts
d'entrenament, la majoria no hi es-
taren d'acord i davant la pregunta
d'en Joaquim Iglesias, si no seria
convenient, que si havíem de viat-
jar a les curses de velocitat des de

d'Eivissa amb els clubs de
Campos i Santanyí, fer alguna que
altra amollada amb aquella direc-
ció? La resposta majoritària fou
que, de cap manera, els nostres co-
loms només serien ajuntats amb es-

barts d'altres clubs si la direcció
era ponent.

Seguidament, el President, donà
lectura al pla de curses del Grup
Mallorca, que amb poques varia-
cions segueix la tònica dels darrers
anys. Els punts d'amollada són: Ei-
vissa, Finestrat, Oriola, Calp, Ba-
za, Puertollano, Castuera i Carava-
ca; i les dates previstes són:

- 08 de febrer de 2003 Eivissa
- 15 de febrer de 2003 Eivissa
- 22 de febrer de 2003 Eivissa
- 01 de març de 2003 Eivissa
- 01 de març de 2003 Finestrat
- 08 de març de 2003 Eivissa
- 08 de març de 2003 Calp
- 15 de març de 2003 Eivissa
- 15 de març de 2003 Finestrat

22 de març de 2003 Oriola
- 29 de març de 2003 Calp
- 05 d'abril de 2003 Baza
- 11 d'abril de 2003 Puertollano
- 17 d'abril de 2003 Castuera
- 18 d'abril de 2003 Oriola
- 25 d'abril de 2003 Caravaca

Resumint:
- 6 curses des de l' ilia d'Eivissa
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Llibres, contes,
jocs educatius,

material d'oficina

- 4 curses de velocitat (Calp i
Finestrat)

- 2 curses de mig fons (Oriola)
- 2 curses de fons (Baza i Cara-

vaca)
- 1 cursa de gran fons (Puerto-

llano)
- 1 cursa de llarga distancia

(Castuera)
Les curses es desenvoluparan

des de principis del mes de febrer a
finals del mes d'abril, si el temps
ho permet. Esperem obtenir uns
millors resultats que en la tempora-
da 2002 i desitgem que les pèrdues
no siguin tan desastroses com el
darrer any. També es va acordar
que tots els colomb6fils que dei-
xessin d'engabiar més de dues
amollades després Aquacity, a les
properes, els seus coloms serien
amollats després de l'esbart de la
resta de socis.

El següent tema fou el VIII
TROFEU CIUTAT DE LLUCMA-
JOR. En Gil Garau va presentar
aquest trofeu als socis del Club i
planteja la possibilitat de fer uns
petits canvis dintre de la normativa
que l'ha regit en els anys passats.
Quedà aprovat fer les petites mo-
dificacions a més d'augmentar la
quantia dels premis.

Finalment, els socis, foren in-
formats de la compra de nous mit-
jans informatics amb la finalitat de
renovar el material existent i possi-
bilitar el desenvolupament de les
tasques en la temporada de curses
en que es fa fer tenir dos ordina-
dors, un a cada local.

A precs i comandes. En Joan Ja-
ner va voler destacar la tasca de-
senvolupada pen Toni Oliver com
a tresorer del Club a més dels anys

de dedicació continuada, com a di-
rectiu. Tots els presents donaren
suport a les paraules d'en Joan i ai-
xf es va fer constar a l'acta de la
sessió. En Joan Janer sollicita al
president que es fes el possible per-
què els socis que tenen rellotges
electrònics no tenguin problemes a
l'hora d'engabiar els coloms durant
la temporada de curses. En Gil con-
testa que ja s'està fent el possible
per solucionar la problemàtica que
es va viure aquest any, en el mo-
ment de les curses. I sense més te-
mes que tractar es va donar per
acabada la Junta General.

Des d'aleshores els nostres so-
cis han començat el pla d'entrena-
ments de la nostra societat, duent a
terme les següents amollades:

- 06 de novembre de 2002 Can
Pelín

- 13 de novembre de 2002 Can
Pelín

- 20 de novembre de 2002 Son
Verí

- 27 de novembre de 2002 Son
Verí.

El proper punt d'amollada sera
Aquacity, a l'entrada de s'Arenal.

I ja hem tingut les primeres pèr-
dues i les primeres baixes per feri-
des ocasionades per les rapinyaires,
el falcó es va una visita darrera
l'altra i són pocs els colomb6fils
que no tenen algun colom tocats al
colomer.

Respecte en aquests dos nous
punts d'amollada per les curses de
2003.

Caravaca: Ciutat de la Comuni-
tat autònoma de Múrcia. La pobla-
ció s'estén al vessant d'un pujol

coronat per un castell del segle XV
(pretengué a l'ordre de Sant Jau-
me) on hi ha l'església de la Santa
Cruz. És un centre agrícola (horta,
cànem, espart). Fou conquerida de-
finitivament el 1265 per Jaume I de
Catalunya-Aragó, que la Mura a
Castella.

Finestrat: Municipi de la Mari-
na Baixa, al vessant mediterrani de
les serres pre-bètiques valencianes,
presidit pel Puigcampana (1046
m.), anticlinal mesozoic destacat
sobre un raiguer que baixa des dels
250 m. Alt fins els 25. El terme, en
les dues terceres parts, és inculte.
Els conreus cobreixen 1531 ha, un
miler de les quais On de seca (ga-
rrofers, ametlers, cereals) i 527 de
regadiu, de la font dels Molins (32
Us) i d'altres, que hom aplica als
conreus esmentats i als d'alguns cí-
tries. Al sector de la platja (500 m)
comprès entre els termes de la Vila
Joiosa i Benidorm s'ha constituït el
nucli turístic de la Cala. La forta
despoblació que ha patit el terme
des del 1860 fins al 1960 és actual-
ment més suau gracies al treball del
proper Benidorm, que fa que la ma-
jor part de la població activa treba-
lli en el sector terciari (52%) i en la
construcció (27%). La vila ( amb
més d'uns 869 h. (1981) finestra-
tins) és als contraforts meridionals
del Puigcampana, en un coster, so-
ta l'enderrocat castell del Baró,
d'origen islàmic, i engloba els dos
vells ravals de la Moreria. Lloc
mixt de cristians i moriscs (160
focs el 1609), aquests es revoltaren
quan foren expulsats, amb els al-
tres de la Marina. El terme
comprèn també el caseriu de Be-
nienso i el despoblat de Cota.
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OPINIÓ

Entre noltros
Naixements

- Coral Bermúdez Vidal, filla de
Manuel i Tania, nasqué el 25-10-
02.

- Rocco Escudero del Canto, fill
de Norberto i Viviana Elisabeth,
nasqué el 8-10-02.

- Elena Soler Cantero, filla de
Miguel Angel i María Dolores, nas-
qué el 30-10-02.

- Llorenç Cerdà Grimait, fill de
José Jaime i Margarita, nasqué el
30-10-02.

- Ismael Ramón Serrano, fill de
Juan Ramón i Francisca Asunción,
nasqué el 13-11-01.

- Santiago Picón Gaitero, fill de
Francisco i Carmen, nasqué el 15-
11-02.

- Marina Seguí Bonet, fill de
Bartolomé i María Concepción,
nasqué el 9-11-02.

- Sebastià Ballester Gómez, fill
de Lorenzo i Catalina Isabel, nas-
qué el 8-11-02.

- Carolina Arjona Roman, filla
de Francisco i Carolina, nasqué el
17-11-02.

Matrimonis

- Manuel García García i Lázara
María Moreira es casaren el 25-10-
02 a la Casa Consistorial.

- Pablo Sebastián Mazac Agosto
i Elisabeth Garmena Castro Ores-
kovic, es casaren el 28-10-02 al
Jutjat de Pau.

- Miguel Angel Plaza Llofriu i
Mónica Fernández Cajabaville, es
casaren el 25-10-02 al Jutjat de
Pau.

- Hocine Chellal i Patricia Ma-
ría Cecilia Wilkinson, es casaren el
25-10-02 a la Casa Consistorial.

- Bartolomé Ramis Granado i
Silvia Montejano Cofreces, es ca-
saren el 26-10-02 al Convent de st.
Bonaventura.

- Wilson Fabias Lema Huaraca i

Jenny Milena Argoti Ramos, es ca-
saren el 8-11-02 al Jutjat de Pau.

- Ramón Moreno Fernández i
María del Carmen Fernández Cas-
tro, es casaren el 8-11-02 al Jutjar
de Pau.

- Javier Espinosa Campoy i Isa-
bel María Mairata Barrera, es casa-
ren el 19-10-02 al Oratori de Son
Marrano.

- Fredy Paima Soria i María Su-
fier Binimelis, es casaren el 15-11-
02 al Jutjat de Pau.

- Andrés Alejandro Prat i Vale-
ria Vanina Viviani, es casaren el
22-11-02 al Jutjat de Pau.

- Oscar David García Holgado i
Liliana Clara Inés Campo Gutié-
rrez, es casaren el 22-11-02 al Jut-
jat de Pau.

Defuncions

- Franz Jurgen Patzig, morí el
27-10-02 als 58 anys.

- Mercedes González Valdés,
morí el 29-10-02 als 65 anys.

- Miguel Salvà Jaume, morí el
31-10-02 als 76.

- Lieselotte Helene Falter, morí
el 2-11-02 als 70 anys.

- Alberto Lucas Capó, morí el
26-10-02 als 29 anys.

- Miguel Fullana Amengual,
morí el 6-11-02 als 85 anys.

- Magdalena Taberner Monse-
rrat, morí el 8-11-02 als 70 anys.

- Guillem Mut Roig, morí el 12-
11-02 als 72 anys.

- Francisco Jiménez Mendoza,
morí el 13-11-02 als 77 anys.

- Margarita Llompart Salvá, mo-
rí el 15-11-02 als 90 anys.

- Miguel Tomás Moragues, mo-
rí el 19-11-02 als 85 anys.

- Sebastià Clar Oliver, morí el
24-11-02 als 89 anys.

- Martí Llu11 Salvà, morí el 27-
11-02 als 83 anys.

Dades facilitades per l'encarre-
gat del Cementen i Municipal de

Llucmajor, Joan Lascolas, referides
al Registre de defuncions efectuat
entre el 31 d'octubre i el 28 de no-
vembre del 2002.

- 31 d'octubre. Miguel Salvà
Jaume, morí als 76.

- 2 de novembre. Lieselotte He-
lene Falter, morí als 70 anys.

- 6 de novembre. Miguel Fulla-
na Amengual, morí als 85 anys.

- 9 de novembre. Magdalena
Taberner Monserrat, morí als 70
anys.

- 12 de novembre. Guillem Mut
Roig, morí als 72 anys.

- 12 de novembre. Yvonne Ed-
mée Niemtoff Leiningen Wester-
burg, morí als 93 anys.

- 13 de novembre. Francisco Ji-
ménez Mendoza, morí als 77 anys.

- 14 de novembre. Matias Bua-
des Cardell, morí als 70 anys.

- 15 de novembre. Margarita
Llompart Salvá, morí als 90 anys.

- 19 de novembre. Miguel
Tomás Moragues, morí als 85 anys.

- 24 de novembre. Sebastiá Clar
Oliver, morí als 89 anys.

- 27 de novembre. Martí Llu11
Salvà, morí als 83 anys.

- 28 de novembre. Manuel Tri-
llo Valverde, morí als 70 anys.
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Plaça d'Espanya, 45-46

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

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

Tels.: 971 12 12 12 - 971 12 09 89
Fax. 971 12 10 25

SERVICIOS RENAULT. Nos movemos para que no pares.

Le L	 TVI AJOR

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.

en RENAULT

BARTO1	 JAUME NADAL, s.a.
Ronda Migjorn, 123 - Tel.: 971 66 01 40 / 971 66 01 41 - LLUCMAJOR

RENAULT
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CENTRE OPTIC
EXPOLENT

C/. Sant Cristòfol, 30
Tel. 44 13 74

S'ARENAL

•Passatemps
Sopa de lletres

Llorenç Mascaró

12 aucells

Solució del mes passat

- Guitarró
- Guitarra
- Bandúrria
- Tiple
- Tambor
- Flaiita
- Xeremia
- Bimbau

En reiterades ocasions hem parlat de la dificultat que te-
nen els vianantsi els conductors per atravessar o entrar a la
Ronda Migjorn.

Ara, en motiu de la posada en marxa del semàfor del pas-
seig Jaume III, el problema s'ha aminorat,i per això volem
lloar aquesta mesura.

El servei encara serà millor quan funcionin amb mês re-
gularitat,ja que ara estones està intermitent i estones apagat.

majorset	  perruqueriaunisex 

CLINICA DENTAL
Dr. LI. Galmés Ferrer

HORARI:

Dilluns, dimecres i divendres (9 a 14)

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

Divendres horabaixa (16'30 a 20h)

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

antônia isern
cl major,7 07620 Llucmajor

tel. 971 661 359       



FUNERARIA

SUCCESSOR DE TOMEU BLANCH "PORTASSA"

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

Fax: 971 141 008
Agent a Llucmajor: José Miguel Tomás 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 • Nortellispania

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

CIONITIL3
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CECOP
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Profesionales de la Salud Visual

HAs DE 600 61,71CAS A $U SERWCf0

BENEFICIOS PARA USTED
AL COMPRAR EN UNA

ÓPTICA CECOP
Atención personalizada
y de confianza.

Aft, Las mejores marcas
a su alcance.

Financiación gratuita
de las compras realizadas.

Oferta valida al presentar este folleto en la óptica

Los mejores precios
por grupo.

Plaga Espanya, 24 - Tel.: 971 66 17 17 - LLUCMAJOR
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Rubi Automóviles
Llucmajor, S.L.

RUBÍ AUTOMÒBILS
VOS DESITJA UNES

BONES FESTES

AlliedSignal

Bendix®
o

BOSCH BLAUPUNICT
SEFNICE

SERVCF

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

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




