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El pensament de la Revista s'expresa

només a través de l'Editorial

Editorial
Victòria socialista i

diputada llucmajorera

El 14 de març passat, el vot majoritari dels ciutadans espanyols va decidir un

canvi de govern ben clar i ben legítim. José Luís Rodriguez Zapatero, en nom del

PSOE, haurà de dirigir la governació de l'Estat amb una majoria suficient, però no

absoluta, i en un escenari politic amb presència de moltes forces perifèriques. Per

contra, el PP, se'n va a l'oposició després d'haver fracassat en el manteniment de

Ia majoria absoluta amb el cartell de Rajoy al capdavant.

Els terribles atemptats de I'll de març que va patir Madrid deuen haver inlluït

en els resultats electorals de tres dies després, ja sigui provocant que determinats

votants abstencionistes es decidissin a participar en els comicis, ja sigui afavorint

una concentració de vot cap al PSOE, en detriment d'altres opcions que patiren

l'anomenat vot útil.

Sembla que en l'ànim de molts electors hi va haver un rebuig clar cap al PP i

a la manera que va tenir de gestionar la crisi posterior a l'atemptat madrileny. La

insuficiència de les explicacions oficials, o fins i tot els dubtes sobre la veracitat

del que deien, varen provocar reaccions ciutadanes d'exigència de la veritat i la vo-

luntat de castigar electoralment el PP, que ja duia un important hast d'arrogància

i prepotència.

En l'àmbit estricte de Llucmajor va guanyar el PP i en el conjunt de les Illes

Balears el resultat va ser de quatre diputats per al PP i quatre per al PSOE, que va

quedar en segona posició pel que fa al nombre de vots. De tota manera, la puja-

da del vot socialista va ser notable també en els ambits local i regional. Això va

anar en detriment de la Coalició Progressista, que necessitava uns milers de vots

més per aconseguir un escó.

AI marge d'aquestes consideracions, els comicis han fet que Maria de Gracia

Muñoz Salva hagi estat elegida diputada a Corts a través de la candidatura socia-

lista. Es tracta del primer cas d'una dona Ilucmajorera que accedeix al Congrés de

Diputats. Volem donar-li, per tant, l'enhorabona i desitjar-li molta sort en la seva

comesa de representar els interessos politics de les Illes Balears.
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Dos negocis nous a Llucmajor

Senyes mallorquines és el nom que aquesta constructora
i promotora immobiliària acaba d'obrir a la Ronda Migjorn
núm. 103, a càrrec de l'empresa Senyes Mallorquines SL, es:
tesa per tota la ilia. La seva finalitat és la construcció i tam-
bé la compra-venda de vivendes: pisos, xalets, cases de

AIL AVAsstAk, ICU
CARPINTERIA ALUMINIO

camp...
Alumajor és el nou local que es dedicará a la fabricació

amb alumini de portes, vidrieres, persianes mallorquines,
portes d'entrada, seitils d'alumini... A càrrec d'en Mateu Ro-
driguez i en Joan del Moral. Aquest nou negoci s'acaba
d'obrir al C. Francesc Aulet núm. 12.

El Grup Aria, format pels músics Tolo Bergas i Pedro
Puigserver, actua a l'estiu al restaurant ca's Bergant de la ur-
banització Maioris, i s'ofereix per actuar a festes familiars,
noces, comunions, dinars de quintos/es i altres celebracions.
Tel. de contacte:626 188751

LOCAL

Dues associacions més
declarades d'interès municipal

Arnau Tomàs.-

Al passat plenari de caràcter ordinari i
mensual de l'Ajuntament de Llucmajor,
entre els pocs temes importants de l'ordre
del dia, hi figuren l'aprovació de declarar
d'interès municipal, les associacions "Ca-
mina, caminarás" i la de "Veïns de Cala
Blava". Així mateix, però amb el vot en
contra del PSOE, es va aprovar la con-
cessió de subvencions a algunes entitats.
El portaveu, Antoni Garcias, es va quei-
xar, una vegada més, que aquestes es
concedeixen sense cap llei ni reglament,
Ia qual cosa va ser negada pel regidor de
Participació Ciutadana, Antonio Ybáfiez.

Un altre assumpte que va generar
controvèrsia, fou l'aprovació del reconei-
xement extrajudicial de Crédits, perquè
també A. Gardas així com la regidora del
PSM, Joana Lluïsa Mascaró, varen votar
en contra. Garcias va explicar que es gas-
ta més que no s'ingressa amb la corres-
ponent ineficácia a l'hora de justificar el
pressupost, amb partides que no tenen
crédit pressupostari i així estan obligats a
pagar els interessos pertinents. La regido-
ra responsable d' Hisenda i Economia,
Margalida Roig, va defensar la seva ges-
tió tot allegant no tenir problemes per al
pagament dels pertinents crédits.

Sense discussions es varen aprovar
diverses resolucions de la batia, tot i que
Ia regidora del PSM, Joana LI. Mascaró,
va voler aclarir molts details de despeses
produkies, i, entre els precs i questions, A.
Garcias es va queixar per la demora a
l'hora de presentar el pressupost munici-
pal d'enguany.

Es va aprovar, també l'adhesió de
l'Ajuntament a la Carta d'Alborg, mit-
jançant la qual declara la voluntat de
pertányer a la Xarxa Europea de Ciutats i
Pobles Sostenibles i estipula l'inici del
procés d'implantació de l'Agenda Local
21.
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Manifestació de dia 10 de març
S. Maim()

El passat dia 10 de març la CEPC
(Coordinadora de Estudiants dels Pal-
Sos Catalans) convocava una manifes-
tació a favor de l'ensenyament en ca-
talà, amb el lema "Per un ensenyament
en català, qui perd els orígens perd la
identitat".

La manifestació transcorregué des
de la Plaça del Tub i fins a la Conselle-
ria d'Educació i Cultura, fou un intent

més dels joves que volem estudiar en la
nostra llengua, i no ens fa cap gracia
que ens Bevil] hores de català mentre
ens pugen les de castellà. En aquesta
ocasió tot i ploure, cosa que feu que
molts que havien pensat venir no ven-
guessin, yam ser entre 500 i 1000 els
estudiants que davall la pluja exercí-
rem el nostres drets de vaga i de mani-
festar-nos.

A més des de feia aproximadament
dos anys no hi anava representació de
l'IES Llucmajor i aquesta vegada fó-
rem uns quinze els alumnes d'aquest
institut que anàrem a la manifestació,
Ia majoria m'han expressat la seva ale-
gria en veure que algú per fi es preocu-
pa per aquest moviment sindical i
m'han promès tornar a les pròximes
mobilitzacions.

Adéu i fins a la pròxima.

Acampallengua 2004
Sebastià Maim!, Puig

L'acampallengua és l'activitat més
coneguda i que atreu més gent, sobretot
joves, de totes les que organitzem des
de Joves de Mallorca per la Llengua.
Es tracta d'una acampada que dura tot
un cap de setmana, en el qual es fa un
caramull d'activitats, xerrades, etc.,
per() tot utilitzant com a llengua vehi-
cular el català. A més com a punt ma-

xim el dissabte vespre es fa un concert
de música, ara que aim) sí, tots els
grups canten en català.

En aquest moment des de joves de
Mallorca per la Llengua estam organit-
zant-ho tot perquè els dies 8 i 9 de
maig estigui tot a punt per prendre Po-
llença com a punt de referència sobre
Ia utilització del català.

Bé en definitiva, esper els dies 8 i 9

de maig veure-vos tots a Pollença per
fer que aquest sigui l'acampallengua
més important de tots. Entre tots po-
dem fer que el català prengui força.

Ah!, per cert, si a qualque jove li fa
illusió venir de voluntari a l'acampa-
I lengua, o simplement inscriure's a Jo-
ves de Mallorca per la Llengua que es
posi en contacte amb mi.

VOS INFORMAM QUE:
A PARTIR D'AVUI PODREU SOL. LICITAR as NOSTRES SERVEIS DESDE
QUALSEVOL PART DE LniA,  IIVCLOSOS ELS CENTRES HOSPITALARIS

DE PALMA DE MAU OCA
AMB LA FINALITAT DE PRESTAR as SERVEIS FUNERARIS A LA

FAMILIA AMB MES DE 50 AIVYS DEXPERIENCIA

SERVICIO 24 HRS.:971 620146
971 661862 - 610 529723

D. ANTONIO SASTRE MAS (GERENTE)
CENTRAL: STA. MARÍA DEL CAM±. C/ REVUELTA N°9-11
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LOCAL
S'A renal

Divendres dia 16, gran recital poètic
Tomeu Sbert (text i foto)

- El que ja és habitual Recital Poè-
tic de s'Arenal tendrà enguany dia 16
d'aquest mes d'abril (divendres) a par-
tir de les 21 hores a l'Església parro-
quial arenalera.

Actuaran la majoria de rapsodes
d'anteriors ocasions ( aquesta és la XV
edició), Antònia Salvà, Maria del Pi lar
Rebolledo, Jesús Rebolledo, Maria
Canyelles, Francesca Canyelles, Se-
bastià Vallespir, Josep Casadesús, To-
ni Garcia, Lita Pons, Miguel Monse-
rrat, Joan Tous, i altres.

Actuarà també la Coral Marina, di-
rigida per Rafel Rebassa, que oferirà
tres peces entre les millors del seu re-
pertori. Es farà entrega d'una placa tes-
timoni de gratitud a Toni Fiol. De "Cas
Mosso" per la seva especial i desinte-
ressada collaboració a la celebració de

Ia festa "Arenalers de l'Any", que
haurà tengut Hoc dies anteriors.

L'acte serà conclòs pel batle de

Llucmajor, Lluc Tomàs i aquesta acti-
vitat és organitzada per la revista
"S'Unió de s'Arenal".

CENTRE RECONEIXEMENT	 METGE OCULISTA
MEDIC - PSICOLÒGIC	 Dra. Núria Busquets

Antoni Isern Oliver	 (EQUIP CLINICA JUANEDA)

CERTIFICATS MEDICS
	

OBERT ELS DILLUNS
	

CITA PREVIA

PER AL PERMÍS DE
	

de 1630 a 19'30 hs.	 Tel. 66 22 82 - 28 94 58

CONDUIR I D'ARMES
	

C/ Antoni Garcias 1-A

Tel. 66 22 82 (Llucmajor)



Matricula premiada
L'estudiant universitaria Victòria Faidella Plane lls ha
estat guanyadora d'una camara digital Sony per haver
formalitzat la matrícula a la UIB a través de SA
NOSTRA, Caixa de Balears. Victòria cursa els estudis
d'Educació Social i a la foto la veim en el moment en
què el Delegat de l'oficina de Llucmajor, Sr. Llorenç Clar,
li fa entrega del premi.

NNsA
NOS
TRA"

CAIXA DE BALEARS

ILLUSIONS PASSEIG JAUME III, 2 A
Tel. 971 12 03 18 Móbil (24h) 649 03 19 27

ESSER 50CI TÉ AVANTATGES: Presentant la tarjeta tins un In dte amb accesoria de telefonia móbil

Art Móbil Llucmajor c /Hispanitat, 2	 S'Arenal c/ Bergas , 46
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VIDE•MAT
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EL TEU PUNT D

24 hares
INTERNET XAT
ZCS EN XARXA

HOBART: 

HORABALXA: DILLUNS A DIUMENGE
17:00 H - 22:00 H

DEMATI:	 DILLUNS A DISSABTE BOc.
H - 13:30H 	pr.	 LS

DIMARTS TANCAT TOT EL PIA	 I CS r
N
es i

VHS DVD - VIDEOJ005

Euroclínic ha
tancat les portes

Euroclínic, la primera i única clínica
del terme Ilucmajorer acaba de tancar les
portes, segons es diu, per fer reformes,
però aquesta revista ha sabut que són al-
tres les circumstàncies del tancament.
De totes maneres, es desitja la reobertu-
ra de la clínica perquè els serveis es con-
sideren necessaris. Sembla que en cas de
tornar a obrir, seria després d'alguns
anys.

Nova relació dels
arenalers de l'any
La relació actual davant la convo-

catória dels premis "Arenalers de l'Any
" (2003) és aquesta: amb 35 vots, Qui-
que Ogazón, amb 19 Amics dels Reis
d'Orient i segueixen amb diferents pun-
tuació les Germanes de la Caritat, Maria
Plane Ils, Lluís Navas, Toni Galmés,
Club Nàutic Arenal, Bàsquet Impremta
Bahía, Associació d' Hotelers de la Plat-
ja de Palma...

En aquestes votacions no es vota cap
càrrec ni tampoc cap partit polític.

Breus
- Al polisportiu de Badia Blava va

tenir Hoc una jornada de jocs de temps
I liure per a equips femenins, amb motiu
del Dia Internacional de la Dona Treba-
Iladora.

- Un grup d'estudiants de s'Arenal
visitaren el Parlament Balear i quedaren
encantats de les explicacions rebudes.

- La revista "S'Unió de s'Arenal" va
celebrar el setzè aniversari. Fou fundada
el 1988. La celebració es va fer en un di-
nar d'amistat i amb l'entrega de distin-
cions als fundadors. Tancà l'acte el regi-
dor de Cultura, Guillem Salvà.

- Amb motiu del Dia de la Dona Tre-
balladora es va convocar un concurs de
fotografia, sota la coordinació de la regi-
dora C. Pomar. El primer premi fou per
a Jaume Adrover, 2n. Maria Torres i 3r.
Jaume García-Delgado.

- Hi ha eleccions a la presidència de
la UD Arenal de futbol, després de vuit
anys que Quique Ogazón ocupi aquest
càrrec.

- Des de s'Arenal ens assabentam
que Climent Ramis serà el proper prego-
ner de les Festes de Sant Pere de s'Es-
tanyol.



LOCAL

Comencen les obres de l'autopista de s'Arenal
a Llucmajor, que conclouran l'any 2005

Les obres, que tenen un cost de 30,3 milions d'euros,

s'executen de forma parablela a la variant
Francesc Verdera

Fotos: Coloma Joni'

L'afegitó de l'autopista de Lle-

vant (PM-19) des de s'Arenal a

Llucmajor va començar el passat dia

24 de març: La Unión Temporal de

Empresas ACD Obras y Proyectos i

Matias Arrom Bibiloni, adjudicata-

ris de les obres, procedeixen als pri-

mers moviments de terra de l'execu-

ció del projecte que, segons va

anunciar la consellera d'Obres Pú-

bliques, Mabel Cabrer, serà acabada

l'estiu de 2005 i entrarà en servei al

mateix temps que la variant que ja

es construeix.

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

• Vehículo de Sustitución.

▪Men(' Amarillo sin cita previa.

• Servicio de Asistencia 24 horas.

Y muchos más servicios a tu disposición:

• Exposición: Vehículos Nuevos y Vehículos Ocasión.

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

• Vehículos de demostración.

• Boutique Renault.

SERVICIOS RENAULT. Nos movemos para que no pares.

RENAULT
Agencia RENAULT

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



Les dades
Pressupost
Mesures mediambientals
Termini d'execució
Longitud
Velocitat del projecte
Secció tipus

30.366.746 C
3.440.208C

15,5 mesos
8.500 metres

120 km/h
2 calçades
7 m. Per sentit

Vorera exterior: 2,5 m
Vorera interior	 lm

Mitjana	 12m
Bercues (int i ext ) 0,75m

El projecte preveu el desdobla-

ment dels 8,5 quilòmetres de carre-

tera entre s'Arenal i Llucmajor i la

seva reconversió en autopista. És a

dir, comptarà amb quatre carrils, i

una mitjana de 12 metres. La veloci-

tat prevista de la nova via se situa

en els 120 km/h

Les expropiacions de terrenys as-

cendeixen a les 46,9 ha, afectant set

edificacions, totes deshabitades ac-

tualment. Segons Mabel Cabrer, el

85 per cent dels propietaris han ac-

ceptat el pagament de les quantitats

ofendes per l'expropiació. Això ha

suposat un total de 4,7 milions d'eu-

ros, quantitat finançada en base al

conveni de carreteres, firmat recent-

ment entre el Govern balear i Ma-

drid.

La nova autopista comptarà amb

quatre enllaços a diferents nivells:

ses Cadenes, son Verí, es Palmer i

sa Talaia Romanina. L'autopista en-

llaçarà a les immediacions del polí-

gon industrial de son Noguera amb

la variant que es construeix per treu-

re de la ciutat l'elevat transit, que se

situa en els 23.000 vehicles al dia.

Obres Públiques va insistir, a la

presentació del projecte, en el fet

que a l'apartat de millores ambien-

tals es gastaran 3,4 milions d'euros.

Afegint també que s'havien accep-

tat moltes de les al.legacions pre-

sentades després del període d'ex-

posició pública del projecte, al.lega-

cions que s'han incorporat a la re-

dacció definitiva d'aquest, com és el

cas de l'enllaç d' es Palmer.

L'obra s'executarà de forma pa-

ral.lela a la variant de Llucmajor per

la qual cosa tots dos projectes, se-

gons les previsions d'Obres Públi-

ques, seran enllestits per a l'estiu de

2005. Autopista i variant varen ser

qualificades per Cabrer de "gran im-

portancia per enllaçar Palma amb els

nuclis turístics de la comarca del

Migjorn".



EUQO - IDIOMAS

cXéttefft 3/0-fee
Apreneu idiomes amb grups molt

petits amb professors amb experiencia
natius i llicenciats

Academia d'Idiomes
Carrer Rei Jaume II, 48 • Llucmajor • Tel. 66 11 33

ELECCIONS

Eleccions generals 2004
Miguel Barceló
Joana Font
Miguel Janer

Com a la resta de l'Estat espan-
yol, la participació dels Ilucmajorers
a les eleccions ha estat major que al-
tres vegades; així hi ha hagut un
72.9% de participació a Llucmajor,
un 69% a les urbanitzacions , en can-
vi a S'Arenal només han votat un
63% dels electors. Cal dir que a les
eleccions generals de l'any 2000 la
participació fou del 67.5% a Lluc-

major, 61% a les urbanitzacions i un
54.6% a S'Arenal.

Pel que fa als resultats dels par-
tits, el PP que a les passades elec-
cions va aconseguir gairebé un 53%
dels vots, aquesta vegada no arribà al
48; el PSOE va tenir un argument de
vots del 32.48% al 39.39 i els Pro-
gressistes passaren del 10.47% al
6.21%.

Tenint en compte que aquestes
eleccions es produïren just després
dels atemptats de Madrid i per tant
en una situació del país diguem ex-
cepcional, com a periodistes afeccio-
nats no ens atrevim a fer comentaris
sobre el motius que han provocat
aquests canvis en els vots Ilucmajo-
rers respecte a les eleccions generals
de l' any 2000.

En les dades de totes les taules
del terme i els gràfics comparatius,
que cadascú tregui les seves conclu-
sions. El que si és cert és que els ciu-
tadans a través del vot sempre tenen
Ia darrera paraula,

No podem acabar aquest comen-
tari de les eleccions sense anomenar
na Maria de Gràcia Muñoz Salvà (fi-
lla del popular zelador Muñoz) que
ha estat elegida diputada a les Corts
pel PSOE.

Des d'aquesta revista ens ale-
gram de tenir per primera vegada en
la història de la democràcia una lluc-
majorera a l'Hemicicle, màxim òr-
gan de representació de l'Estat es-
panyol. Enhorabona!.



RESULTATS A TOTES LES TAULES DEL TERME MUNICIPAL DE LLUCMAJOR

PARTITS

TAULES
PP PSOE

Proçerssistes
PSM-EU
EV-ERC

ASI UM
GVE

Grupo Verde
Europeo

CENB
Cludadanos
en Blanco

Altres* Blanc Nuls
%

Votants Cens

1-1-A Col. N. Sra. de Gràcia 168 98 19 3 2 3 0 1 6 4 72,7 418

1-1-B 193 103 32 2 5 0 0 2 5 11 75,6 467

1-2-A 217 152 24 2 7 1 1 0 2 2 65,3 625

1-2-B ,. 270 176 31 4 3 2 0 3 5 10 67,7 744

2-1-U Institut 221 221 37 3 7 4 0 7 3 2 73,6 686

2-2-U Centre Informado Jove 224 182 34 6 13 1 0 1 7 9 73,6 648

3-1-A Casal Ca s'Hereu 160 88 42 1 12 0 0 2 6 3 75,9 414

3-1-B 215 110 47 4 3 2 0 1 10 6 75,2 529

3 -2 -U La Cuna 318 152 63 2 13 2 2 2 7 2 80,7 698

3-3-A 222 160 63 0 3 1 1 0 15 6 72,9 646

3-3-B .. 286 182 52 2 7 1 1 1 6 8 71,8 760

4-1-U Rectoria 274 136 62 2 7 0 2 1 8 7 74,15 673

4-2-A Ses Escoles 199 137 25 1 4 2 0 2 3 4 71,5 527

4-2-B 258 144 32 1 10 2 0 3 10 4 71,5 649

TOTAL LLUCMAJOR 3225 2041 563 33 96 21 7 26 93 78 72,9 8484

4-3-A Edifici Los Arcos 115 140 12 6 0 1 0 1 3 1 54,6 511

4-3-B 134 127 12 10 2 2 0 2 3 2 57,0 516

4-4-A PAC 115 120 6 6 5 3 2 2 5 0 62,4 423

4-4-B 112 124 5 6 4 0 0 2 2 0 61,5 415

4-5-A Col.legi s'Algar 157 325 19 17 2 1 1 5 6 4 64,9 827

4-5-B 161 337 24 13 0 4 0 1 9 10 63,7 877

4-9-U u 193 225 14 12 7 1 3 2 17 3 59,2 806

4-6-A Col. S. Vicenç de Paul 99 211 8 19 2 2 1 1 8 2 65,4 540

4-6-B 109 197 12 15 8 1 1 2 7 2 65,6 540

5-1-A Col.legi Son Verí 110 196 7 25 1 2 0 2 2 0 64,7 533

5-1-B 111 232 12 34 2 1 1 0 5 2 73,9 545

TOTAL S'ARENAL 1416 2234 131 163 33 18 9 20 74 26 63,1 6533

4-7-A Col.legi Badies 347 238 26 4 11 9 7 3 25 6 71,5 946

4-7-B 381 254 38 6 6 7 1 6 14 4 69,8 1028

4-8-A Las Palmeras 299 161 23 4 7 4 1 0 9 1 70,6 721

7544-8-B 341 144 29 5 11 1 3 1 5 5 72,3

4-10-A	 Col.legi Badies 286 158 24 4 6 1 0 3 11 4 74,3 669

4-10-B 249 174 19 4 8 2 0 2 16 3 71,1 671

TOTAL URBANITZ. 1903 1129 159 27 49 24 12 15 80 23 71,4 4789

TOTAL
TERME MUNICIPAL

6544 5404 853 223 178 63 28 61 247 127 69,29 19806

PERCENTATGE 47,68 39,36 6,21 1,62 1,30 0,46 0,20 1,75 0,93

• Partits que han tret menys de 20 vots entre totes les taules. Els 61 vots es reparteixen entre 8 partits.



ELECCIONS

Progresistes UMPP PSOE
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Grafic comparatiu dels resultats, en percentatge, dels diferents partitis a les
eleccions generals de 2000 i 2004
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Installacions sanitàries - Calefacció
Piscines - Aire condicionat

Amb calefacció i aigua
calenta sanitària

Si teniu qualque problema
cridau-nos.

Estam al vostre servei

C/. Ciutat, 14 - Tels.: 66 00 53 - 659/17 05 70
Llucmajor
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TALLERS CANELLAS ROTGER
C,'. Rispanitat, 19 - TO.: 971 66 06 47 • Llucmajor

Creativos, superactivos, personajes con mil intereses y con los trabajos más diversos,
nadie se puede adaptar mejor a usted que un Fiat Idea, con nada menos que 32
combinaciones posibles de los asientos.



ELECCIONS

Com valorau els resultats
de les Eleccions Generals?

Antoni Garcias Coll
Secretad General de l'Agrupació Socialista

de Llucmajor.
Regidor del PSOE de l'Ajuntament de Llucmajor.

Els resultats de les elecccions del 14 M per a l'agrupa-

ció socialista de Llucmajor han resultat més que satisfacto-

ris, ja que serà possible un govern socialista que obrirà una

nova etapa a la política espanyola, on hi haura un canvi de

talant i de polítiques, un talant més obert i dialogant i unes

polítiques més progressistes. Dins aquesta línia, les prime-

res mesures anunciades pel president Zapatero donen mos-

tres del canvi que ens espera, també crec que serà l'hora

d'enfortir l'estat de les autonomies, del reconeixement de

l'Estat espanyol com a estat plurilingüe i plurinacional. A

Llucmajor els resultats han demostrat, que si be el partit po-

pular ha obtingut un nombre important de vots, els socia-

listes hem augmentat considerablement el percentatge i el

nombre de vots, l'augment percentual de votants socialistes

es el mateix que l'augment de participació. Per concloure,

crec que els ciutadans en poc temps notaran el canvi polític

tant a nivell nacional com en temes internacionals.

Joana Lluïsa Mascaró MeHA
Regidora del PSM de l'Ajuntament de Llucmajor

Diputada al Parlament de les les Balears

La Coalició Progressistes per les Illes Balears, inte-

grada per PSM, EU, EV i ERC, es presentava a les elec-

cions generals amb un doble objectiu. En primer lloc dur

una veu pròpia de les Illes Balears al Congres dels Diputats,

que no estàs integrada ni difuminada dins la disciplina de

cap grup polític d'àmbit estatal. I, en segon I loc, contribuir

a fer fora el partit popular del Govern de l'Estat.

Es ben evident que el segon objectiu es va fer realitat.

Tot i que els vots de més de 40.000 ciutadans d'aquestes

illes no foren suficients per aconseguir representació al

Congres dels Diputats, estam convençuts que l'excellent

campanya que va fer la Coalició Progressistes per les Illes

Balears, encapçalada per Nanda Ramon, va contribuir a

generar el clima de necessitat de canvi politic. I la necessi-

tat de canvi polític va arribar a ser tan gran, que el mal

anomenat vot útil ens va impedir treure un diputat, quan

amb els sufragis que hem obtingut al Senat ara tindríem una

• veu pròpia de les Illes a Madrid.
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Line Tomas Munar
Bade de Llucmajor, PP

Les eleccions del 14-M passaran a la história de la de-

mocràcia com les de l'atemptat de 1' 11-M, que costà la

vida a més de 190 ciutadans, i les del dia de reflexió que

mai existí, a causa d'importants altercats públics succeïts

davant diverses seus del Partit Popular arreu d'Espanya.

El 14-M, el poble espanyol donà una gran MO de de-

mocracia, presentant-se davant les urnes dins un clima de

terror i de por, que evidentment canvià el signe de la histò-

ria.

Jo, personalment, som de l'opinió que les eleccions

del 14-M no s'haurien d'haver celebrat fins que s'hagués

recuperat la normalitat a l'Estat, i, més encara, fins que els

responsables de l' 11-M haguessin estat clarament definits

i elminats de la vida pública espanyola.

Finalment, vull desitjar al guanyador de les eleccions,

Rodriguez Zapatero, que tengui la su ficient clarividencia

i valentia per afrontar aquests propers quatre anys, que es

presenten molt difícils, amb amenaces terroristes des de

diversos punts del món i de l'interior d'Espanya.



ENQUESTA

Què esperau del nou Bisbe?
El 21 de febrer el nou Bisbe va prendre possessió de

la Diòcesi de Mallorca en presencia de 5.000 persones.
Monsenyor Jesús Murgui va néixer a Valencia fa 58 anys.

Hem cregut oportú de parlar amb representants del
món eclesiiistic de Llucmajor perquè exposin la impressió
que els ha produit el nou Bisbe de Mallorca.

Catalina M. Cerclà
Representant del moviment de joves

Personalment, no conec el nou Bisbe, ni tampoc no
conec les seves inquietuds.

D'entrada m'ha causat bona impressió perquè com
ell mateix va dir, es l'església de Mallorca qui ha pres

possessió d'ell i no ell de nosaltres.

Des del punt de vista que m'afecta com a jove,
m'agradaria que continuàs una mica pel camí que va se-

guir Don Teodor, malgrat que per desgracia, la nostra
Parròquia es va poder beneficiar poc (per no dir gens)

dels projectes juvenils.

Segurament hi haura propostes i projectes per part
del nou Bisbe i també del col-lectiu de joves. Per tant,
crec que els notres intermediaris haurien de creure una
mica més en nosaltres i d'aquesta manera ens facilitarien

a tots la feina. El temps i les accions mostraran els re-
sultats.

Sor Bàrbara Oliver
Germana de la Caritat

- Pens que no es pot qualificar una persona

sense conèixer-la, però per la manera de presen-

tar-se i per tot el que va dir, va demostrar ser una

persona amb una vida de fe profunda, d'una gran

humanitat ja que valora molt la persona. Molt

senzill, no necessita protocols per tal que la gent

s'hi acosti. Té sentit de l'humor, cosa que em

sembla fonamental per qui ha de guiar i dirigir un

col-lectiu com és la Diòcesi de Mallorca.

El meu desig és que es trobi molt be entre no-

saltres i se senti molt ajudat, sabent que pot

comptar amb la nostra col•laboració, per poder

dur a terme els seus projectes i les seves iniciati-

ves pel bé de l'Església de Mallorca.
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Jaume Puigserver
Rector de la Parròquia de Sant Miguel de Llucmajor

- Pel poc contacte que he tengut amb D. Jesús

Murgui puc dir que és un home sensible. Sembla

que té molt clar quina és la seva missió com a

Bisbe de Mallorca.

Un detail que vull recordar és que quan el vaig

convidar per presidir l'Encontre de dia 18 d'abril

al nostre Santuari de Gràcia, la seva alegria va

ser gran, per conèixer els llucmajorers i també

va demostrar tenir un gran interès per tenir un

resum de la història del Santuari.

Per a mi això és una confirmació del que re-

petidament ha dit: "Vénc per estimar la vostra

església i la vostra terra"

Maria Magdalena Ramis
CAritas Diocesana

Jo no el conec, però pel que diuen és una

bona persona, d'una gran humanitat, que se vol

acostar molt a la gent i que se vol dedicar a la

gent més necessitada de Mallorca i de les al-

tres illes.

M'agradaria que fos com 1 'altre, el Bisbe

Teodor era molt obert, molt humà,

senzill...connectava amb la gent i va treballar

molt en l'aspecte social.



ENQUESTA

Damià Roig
Representant de l'arxiprestat de Migjorn

al Conseil del Laïcat

Un home "de religió" en el sentit més noble de
la paraula: com aquella dimensió que afecta la in-
tegritat de la persona i de la realitat.

Un home, a més, de gran riquesa humana, de-
sitjós d'impulsar relacions de qualitat. Dedicat a
encarnar-se en la realitat humana, social, històrica
i cultural del nostre poble.

Jo diria que se sap enviat a un poble específic
el qual no sols vol conèixer en totes les dimen-
sions, sinó diria que es vol convertir en un cristià
mallorqui.

Esper que representi un factor d'unitat ( no uni-
formisme ) entre les diverses comprensions del
cristianisme. Com a cristià, la realitat de Crist,
ningú no pot presumir de copsar-la en exclusiva.

Esper que no sigui partidista però m'agradaria
que fos partidari d'algunes coses, com que ens
animàs i ajudàs a aprofundir i a eixamplar el pro-
jecte començat al Concili Vaticà II, que arrelats
en una comprensió veritable del que és una tradi-
ció ( no tradicionalisme) i en la memòria de Jesús
que no és sols record del passat, sinó sobretot
d'una memòria perillosa. Des d'aquesta actitud
consider que també el bisbe podria demanar-se
com haul- fern de ser i fer els cristians de Mallorca.

El Bisbe Jesús em sembla un home senzill i molt
proper. Li encanta relacionar-se amb les persones, sa-
ludar la gent. En les dues ocasions que ha vengut al Se-
minari, en les celebracions que ha presidit, m'ha agra-
dat molt un detall que ha tengut amb els jovenets que
feien d'escolans: els  donà les gràcies i els felicità al fi-
nal. Es nota que Don Jesús ha estat molts d'anys rector
d'un poble.

Un altre detall que li vaig veure fer, en un encontre
amb els joves que havien participat en el servei de la
celebració de la seva presa de possessió, és que ell ma-
teix es va posar a servir el menjar als joves.

Em fa la impressió que el nou bisbe dóna més im-
portància a les persones que no a les estructures i a mi
això em pareix vital per a un bisbe i per a una diòcesi.

Què esper del nou bisbe? Que sigui ell, que aporti
Ia seva originalitat. Que no vulgui ser —ni nosaltres
vulguem-un D. Teodor II. Que ens recordi Jesucrist,
que estimi la seva Església de Mallorca i el nostre po-
ble; que no sigui un home de despatx sinó de carrer i
que es preocupi dels pobres i que assumeixi amb con-
fiança i entusiasme el repte dels nins i dels joves, i les
vocacions.

Voldria que el bisbe fos el primer a animar-nos a
Antoni Vadell	 viure la senzillesa del missatge del fuster de Natzaret,

Rector del Seminari Menor i Delegat Diocesà	 que és el que dóna sentit a la nostra vida i ens fa fe-
de Pastoral Vocacional	 liços.
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Audi A4 1,9 TDI 90 CV	 333,04	 812,39
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CI Quatre mots
L'empresa Franc Mõjer canvia

la instal.lació elèctrica de la
ParrèquiaColoma Julià

En Toni Puigserver, en Franc Meijer i en Rafel Coll són els que
lia canviat la instal.lació elèctrica de la parròquia

Llibres, contes,
jocs educatius,

material d'oficina

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

CENTRE OPTIC
EXPOLENT

C/. Sant Cristòfol, 30
Tel. 44 13 74

SARE NAL

En què consisteix el treball que heu fet?
Consisteix en dotar d'una nova il-luminació artística

l'església de Llucmajor, amb les darreres tecnologies,
perquè la instal-lació existent fins ara havia quedat abso-
leta i perillosa.

Per què vos féreu càrrec d'aquest projecte?
Perquè l'empresa Franco Meijer instal-lacions fa sis

anys que duim el manteniment i reparacions de la  parrò-
quia, ja coneixíem el terreny i optarem per la instal-lació
nova. També havíem demostrat la nostra experiencia amb
les instal-lacions de dues esglésies més, la de Randa i la
de Vallgornera.

Es molt diferent fer una instal-lació elèctrica a una es-
glésia que als edificis que anau habitualment?

L'única diferencia amb una instal.lació normal pot
ser per haver de treballar amb distàncies i altures, amb el
compliment de la normativa de seguretat laboral.

En què notarem les millores realitzades?

Hi haurà 	 una diferencia notable, un confort de la
Ilum existent, i es resaltarà la decoració de I 'església.
Hem de tenir en compte que la nova instal-lació d'il.lu-
minació

compleix amb la normativa nova d'instal-lacions
triques.



OPINIÓ

El nou parallamps
Un canvi per millorar

Redacció
Foto: C. Julia

Fa més d'una década que a tota Es-
panya hi va haver una gran campanya
en contra dels parallamps radioactius, de-
gut a la seva perillositat pets que vivien a
prop. Segons els detractors, les matèries
que hi havia en el seu interior eren can-
cerígenes. La inspiració d'una partícula
podria causar un cancer de pulmó.

Aquests parallamps solien estar ins-
tal.lats a Hoes oficials o edificis grans,
com és ara, fabriques, esglèsies, hospi-
tals,

escoles  
El problema que sorgí quan el Go-

vern Central, es va decidir a llevar-los, va
esser que cap poble d'Espanya va voler
que el seu terme municipal es convertís
en cementitri d'uns aparells tan perillo-
sos.

Moites escoles en tenien i els pares es
mobilitzaren, però a falta d'un magatzem
- es parla d'una mina abandonada per
Andalusia, per() la cosa no va anar en-
vant - els incòmodes protectors roman-
gueren bastants d'anys, exceptuant a l'es-
cola de Son Rul Ian, on hi estudiaven els
fills de militars,que varen desaparèixer
amb molta celeritat, cosa que fou co-
mentada pels mitjans de comunicació.

A Llucmajor se'n detectaren tres; dos
a Ses Escoles i un a l'Esglèsia. Els de Ses
Escoles, anys després es llevaren i ara li
ha tocat el torn al de l'Esglèsia.

Segons hem pogut saber, a Mallorca
en quedaren vuit i un d'ells era el de
Llucmajor, el qual ha estat retirat per una
empresa de Madrid.

El nou parallamps ha estat instal.lat
per una empresa enviada pel Bisbat, es
tracta d'un parallamps electropulsant
DOT CONTROLER PLUS 60 de punta
captadora de protecció cònica d'un radi
de 107 metres.

De l'antiga instal lad() se'n podrà
aprofitar part de cable, ja que la part in-
ferior ha sofert certs desperfectes i es
collocarn una nova presa de terra que
consistira en dues planxes de coure en
contacte amb unes sals minerals i uns
materials especials que milloraran la re-
sistivitat del terreny.



OPINIÓ

El PSM lamenta que hagin començat
les obres de l'autopista

Des del PSM denunciam l'elevat interès del partit popu-
lar i d'unió mallorquina en posar asfait i grava i la manca ab-
soluta d'interès en la protecció del territori i en la construc-
ció d'infrastructures socials.

La construcció de l'autopista, imposada pel PP i UM
contra milers d'allegacions i contra les promeses electo-

rals d'Unió Mallorquina, no suposa només un atemptat pai-
satgístic i mediambiental i una greu amenaça al comerç de
Llucmajor, és també una manera de tudar uns doblers
que, invertits d'una altra manera, resoldrien no només els
problemes del trànsit sinó moites de questions socials, assis-
tenciais i culturals del nostre terme.

PP, UM i AS!
imposen

- Una autopista i una variant (61 milions
d' euros)*.

PSM
proposa

- Desdoblament de la carretera fins a
Llucmajor: 30 milions d'euros*.
- Una ronda nova de circumval.lació
per treure el trànsit: 5 milions d'euros.
- Una residència per a la tercera edat a
s'Arenal: 3 milions d'euros.
- Centre de dia i menjador social a
Llucmajor: 2'5 milions d' euros.
- Centre de dia i menjador social a
s'Arenal: 2'5 milions d' euros.
- Restaurar el Convent: 6 milions
d' euros.
- Una altra escola per a Llucmajor: 2,5
milions d'euros.
- 50 pisos de protecció oficial: 9 milions
d'euros.
- Queda mig milk) per arreglar aceres,
camins rurals, pagar beques, etc.

L'autopista suposa:

Major velocitat, accidents més greus,
contaminació, consum energetic, el triple
de superficie expropiada, paisatge
devastat, perjudicis per al comerç,
Llucmajor enfora de les vies de
comunicació:beneficis per a uns pocs.

L'alternativa progressista vol dir:

TrAnsit fluid i segur, tres vegades menys
expropiacions, Llucmajor més accessible,
alternatives per al comerç, Llucmajor en el
centre de les vies de comunicació, obres
socials arreu del terme, llocs de treball,
beneficis socials, guanys per a tothom.

0* Dades de la Conselleria d'Obres Públiques. Pressupost de la variant: 25,6 milions d'euros. Pressupost de l'autopista:
35,8 milions d'euros. Pressupost de l'alternativa a l'autopista (desdoblament): entre 23,4 i 24,5 milions d'euros (fins a Son No-
guera).
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Quaderns de
Fum Major

La crisi ila gestió
Miguel Cardell

M'assec a l'ordinador amb la sen-
sació que ha passat molt més temps
del que assenyala el calendari d'ença
que , en plena campanya electoral, es-
crivia a aquests quaderns els fulls co-
rresponents al mes passat.

Destaquen aquests dies els diaris
el suïcidi de l'escamot islamista a Ma-
drid, que ha costat també la vida a un
dels policies que els assetjaven, i Mun-
bé que el contingent espanyol a Iraq
ha hagut de defensar-se del foc amb
que un grup de xiTtes els ha atacat
d'entre les files d'una altra manifesta-
ció contra l'ocupació: vint iraquians
es calcula que han mort a aquests fets
que els mateixos militars desplaçats
reconeixen que marcaran una línia
d'abans i després en les relacions de la
brigada espanyola i els habitants de la
regió on esta desplegada.

* * *

Tot plegat ens hauria semblat poc
menys que ciència ficció el mateix
matí de l'onze de Març quan, tot just
aixecats, sentíem a la radio les prime-
res i confoses notícies sobre explo-
sions a trens a Madrid.

La seqüência dels fets és prou co-
neguda, i també les seves conseqüèn-
cies electorals. Encara ens dolen els
cops blaus a l'anima en recordar les
imatges , les històries d'aquell matí a

Madrid. Són ferides que potser es tan-
caran amb el temps, però segur que
deixaran cicatrius indelebles a les
memòries personals i a la memòria
col.lectiva.

I immediatament la reacció de so-
lidaritat i ajuda a les víctimes i les se-
ves famílies, i el clam col.lectiu de
condemna i jo diria que de reafirmació
democràtica: un clam multitudinari
adreçat possiblement a nosaltres ma-
teixos, i al món , més que a uns assas-
sins que esta clar que no estan per ra-
ons.

* * *

I , al mateix temps, allò que s'ha
anomenat la gestió de la crisi per part
del govern, que acabaria tenint conse-
qüències imprevisibles sobre els resul-
tats d'unes votacions efectuades en es-
tat de commoció collectiva.

Uns resultats que han passat ja a
formar part dels manuals de sociolo-
gia, en la mesura que, diuen els sociò-
legs, l'habitual quan es vota sota
l'efecte de situacions traumatiques és
un vot que cerca seguretat, i això es
manifesta generalment en un major
suport al partit que en aquells mo-
ments governa, i en línies generals en
un vot conservador.

Sabem que aquesta vegada no va
ser així, i en desprenen els sociòlegs
que el PP va deixar de significar per

una gran part de la societat espanyola
una opció de seguretat i confiança.

* * *

Com ha passat això? Naturalment
no perquè si, en el buit, de cop i res-
posta, vull dir que tots els analistes,
els ellaboradors d'enquestes i sonde-
jos que he pogut sentir aquests dies,
que la política de cop ha semblat tor-
nar-se a posar de moda, coincideixen
que ja hi havia una tendència des de
feia dos o tres mesos de davallada del
PP i pujada del PSOE, una tendència
que durant la campanya electoral s'ac-
centuava. I que això devia ser així ho
confirma que va ser el PP el partit que
va anar canviant de to i d'arguments,
quan Piqué demanava que es deixas ja
el tema Carod, quan el mateix Rajoy,
al País Basc!, usava el terme dialeg.

En tot cas, però, les darreres en-
questes, assenyalaven gairebé un em-
pat tècnic, una lleugera majoria del PP
que encara semblava que seria el par-
tit més votat.

* * *

Però amb els atemptats va fer la
sensació que el PP pensas que ja esta,
ha estat ETA i això ens donara la
victòria. De fet he sentit contar més
d'una anècdota en aquest sentit.

CLINICA DENTAL
Dr. LI. Galmés Ferrer

HORA RI:

Dilluns, dimecres i divendres (9 a 14)

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

Divendres horabaixa (16'30 a 20h)

Carrer Antoni Maura, 2
Tel. 971 66 20 17- LLUCMAJOR
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OPINIÓ
De manera que el que podia ser en

principi un error de calcul justificable
( justificable en un particular, o en una
opinió expressada amb reserves, però
no en afirmacions categòriques ofi-
cials i institucionals) va prendre aviat
la semblança de la manipulació si no
de la mentida. D'això que els experts
anomenen spining, que vol dir una
practica dirigida a , sense mentir de
tot, dirigir la societat cap a conclu-
sions errònies. ( Tractant-se d'un go-
vern, la pregunta és, si realment ni hi
pensaren en la possibilitat Al Quaeda,
que passa amb els Serveis
d'intel.ligència, o és que estaven mas-
sa ocupats seguint Carod Rovira, líder
d'un partit democratic?)

Tothom va poder veure les compa-
ricions dels ministres, tots hem sabut
de les telefonades d'Aznar en persona
als directors i corresponsals dels prin-
cipals mitjans de comunicació, les ins-
truccions del Ministeri d'Afers Exte-
riors a les ambaixades... i les protestes
dels corresponsals de la premsa inter-
nacional, perquè aquí es seguia apun-
tant a ETA quan arreu del món ja es-
tava ben clar que tot assenyalava a
grups islamistes. Quin paperillo tan
trist el de l'Espanya imperial d'Aznar,
fent emetre un comunicat erroni a
l'ONU, passant de responsabilitats òb-
vies de seguretat cap als nostres socis
europeus ( i si, al dia següent, al Qae-
da hagués atemptat també a Londres o
Amsterdam?).

* * *

A les tragédies gregues, el gran fil
argumental és sempre això que em
sembla recordar que anomenaven hy-
bris, que crec que podríem interpretar
, més que com a justícia o venjança,
com a equilibri, un equilibri que es re-
cobra quan les conseqüències de les
accions que l'han trencat acaben
caient amb tot el seu pes sobre aquells
que les han duit a terme.

Pot ser és en aquesta clau, passada
si voleu pel conte de Pere i el Llop que
podem interpretar el divendres, però
sobretot el dissabte i el diumenge .

Els darrers quatre anys el discurs
del PP havia apostat per la crispació
enlloc de pel dialeg, per la desqualifi-
cació de qualsevol discrepant, sovint
acudint a la manipulació de legítims i

justs sentiments antiterroristes: només
hi ha una manera d'estar contra el te-
rrorisme o de pensar Espanya, i és la
nostra, i aquells que no s'hi apunten és
perquè són terroristes.

Retreien que aquella pellícula de
Julio Medem, La piel contra la piedra
era un insult a les víctimes del terro-
risme, estalonant-se en les manifesta-
cions d'una determinada associació de
víctimes ( que no les representa a to-
tes, però feien com si), fins al punt de
no reconèixer que part d'aquella pel.lí-
cula la va pagar l'herència d'Ernest
Lluch , assassinat per ETA, o reaccio-
naven amb la manipulació histèrica
davant la inoportuníssima reunió de

Carod amb ETA , però oblidaven que
el mateix Carod havia estat essencial
per aturar gairebé de naixement el
grup Terra Lliure...

De la mateix manera que havien
usat la manipulació i el control de la
informació com una manera quotidia-
na de fer des dels mitjans públics esta-
tals i des d'altres on tenien prou em-
priu a través, per exemple, de desco-
munals favors financers a companys
de pupitre escolar. No oblidem la con-
demna a Urdaci per manipulació in-
formativa en relació a la vaga general
contra la política social del Govern, ni
Ia xuleria amb que va "complir" la



sentencia de rectificació. Ni la mani-
pulació intensiva que varen patir les
informacions sobre la postura d'Az-
nar a la invasió d'Iraq (illegal, basa-
da en mentides i interessos inconfes-
sables, que només ha servit pel que ha
servit: o no hi ha hagut a Iraq moltes
víctimes tan innocents com les de Ma-
drid, quan USA bombardejava mer-
cats? o no viu avui Iraq una previsible
guerra civil contra els invasors, una li-
banització que no sabem com aca-
barà?) una manipulació que ha quedat
demostrada amb càlculs precisos de
minuts, d'ordre de les notícies i opi-
nions, per no esmentar els propagan-
distes de l'anomenada , amb gràfica
precisió, Brunete mediatica.

* * *

Poc dies abans de la campanya te-
nia ocasió de parlar-ne amb un grup
d'escriptors catalans de ben distintes
edats i ideologies, i coincidíem en una
idea : vivíem en situació d'alarma de-
mocràtic a, de segrest totalitarista de
les institucions, de crispació guerraci-
vilista.

No puc deixar de pensar que l'ac-
tuació del Govern aquell dijous de
març va ser com una gota que fa ves-
sar un tassó al raset, com una poalada
d'aigua bullent damunt una pell social
ja escaldada.

I que és des de la desconfiança, des
del sentir-se agredits en la base del
conviure democràtic que va reaccio-
nar la commocionada societat. I que,
al mateix temps que devora les llàgri-
mes apareixia una pregunta inquietant
i plantejada de forma gairebé simultà-
nia arreu : Qui ha estat?, el PP, el Go-
vern , Aznar, Rajoy, entraven en pànic
, en pànic d'estretes mires electorals, i
mostràvem més el llautó com més pro-
vaven de controlar una situació que ja
els havia fuit de les mans , i ho feien
davant les ckneres, cada vegada més
mal afaitats, més sinistres, més recor-
dant Arias Navarro aquell 20-N ja tan
llunyà ( o no?). Al contrari, el PSOE
actuava des de la mesura, apostava
fort Zapatero quan, a la seva única
aparició televisiva , evitava meticulo-
sament qualsevol comentari , qualse-
vol crítica contra el PP.

* * *

Crec que és aquesta mescla d'alar-

ma democràtica i de justa indignació
el que és a l'origen d'aquella nit de re-
flexió tan agitada, amb milenars de
persones manifestant-se davant seus
del PP i organismes públics com la
Delegació del Govern a Palma. Jo
també vaig rebre missatges al móbil i
correus electrònics aquell capvespre
com tots aquells dies: les noves possi-
bilitats tecnològiques eren via aprofi-
tada de resistència, d'informació alter-
nativa, de convocar i de contar allò
que no veiem a les teles ni sentíem a
les ràdios. Hi havia missatges d'amics,
alguns amb militàncies polítiques,
per() sobretot n'hi havia , també des
de Barcelona i Madrid, o reenviant
textos, de molta gent amb la qual tot
just tenim relacions professionals, mi-
nimes. N'estic segur de la naturalesa
essencialment democràtica d' aquella
moguda. Per molt que ara Aznar acusi
els únics mitjans que n'informaren i
parli de poders fàctics, ell!, no sé com
no n'està empegueit.

* * *

I les urnes cantaren. I tant. I crec
que la que cantaren va ser una cançó
de democràcia i canvi, de futur i espe-
rança molt més que una cançó de por
com ara predica l'extrema dreta inter-
nacional, que es deu sentir el cop als
morros, i un PP que el primer dia va
saber perdre amb elegància, pea:, no-
més el primer dia.

Si, reaccionen ara com reacciona-
ren aquí contra el Pacte de Progrés,
des del ressentiment i el no he estatjo,
des de la retórica que vol deslegitimar
un Govern que encara no ha pres pos-
sessió, com un nin a qui li han pres
una jugueta que considera que es no-
més seva , ben seva , per dret natural.
I ho fan mentre Europa, inclosos els
Governs de dretes i amb les excep-
cions de Blair i Berlusconi, els fa am-
ples (i somriu perquè el govern Aznar
havia esdevingut un obstacle en el
procés tan necessari de la Unió Euro-
pea).

I aquesta reacció només em con-
firma en l'anàlisi que faig de tot ple-
gat: una de les grans transicions pen-
dents a l'Estat Espanyol es la de la
dreta, que no pot seguir essent una
dreta de fa cinquanta anys, arcaica,

tenyida de tics feixistes i preconstitu-
cionals. Necessitam, una dreta verita-
blement democràtica, com ho es Con-
vergencia i Unió, posem per cas.

I els resultats electorals demostren
també una altra gran exigencia d'una
part molt important de la societat es-
panyola: mirau com, després del PP i
d'un PSOE que encara dubta entre els
Rodriguez Ibarras i els Maragalls,
l'arc parlamentari té els colors d'una
gran presencia dels anomenats nacio-
nalismes perifèrics, d' aquelles forces
que representen aquells ciutadans que
exigeixen un altre model, una altra
idea d'Espanya que els resulti , si no
habitable, al manco no asfixiant ni
ofensiva; una Espanya que accepti
com a riquesa pròpia la pluralitat de
Ilengiies, cultures, sentiments de perti-
nença...

* * *

No crec que cap dels qui I hem
viscuda de prop o d'enfora oblidem la
tragedia de Madrid. Per molt que hem
de recordar que 200 morts d'un en un
també són 200 morts; per molt que sa-
bem que a Iraq també hi ha hagut , se-
gurament milers, innocents morts amb
la complicitat de l'Estat Espanyol, o
al manco del Govern que el represen-
tava.

D' aquella tragedia n'ha sorgit una
situació nova, o l'escenificació de la
nova situació mundial, i al mateix
temps una possibilitat plena d'espe-
rança per una part majoritària de la po-
blació espanyola, aquella que demana
a Zapatero "no ens fallis". No ens po-
dem permetre que ens falli, certament,
com no ens podem permetre que la
dreta no aprengui la lliçó ( que segu-
rament ii costarà, tot un seguit d'eta-
pes que inclouran pot ser un congrés
de no tenim crisi i ganivetades per
l'esquena , abans d'encetar les refor-
mes veritables i fondes, en el millor
dels casos). Temps durs, perillosos i
al mateix temps plens de possibilitats,
fins d'esperances. També a les Bale-
ars, ai, on els vots tornaven a esceni fi-
car una societat xapada Venmig, però
on la situació general reclama un can-
vi d'actitud que veurem si el Govern
de Jaume Matas, i la seva sócia opor-
tunista Munar, saben entendre amb
dignitat d'estadista o pretenen torejar
amb la miseria caciquil que altres ve-
gades han demostrat sense manies.
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Cartes

Des d'aquestes planes vull fer arri-
bar el condol a totes les families que
han hagut de viure el pitjor acte terro-
rista mai no vist a Espanya, a més d'en-
coratjar-los per tal que puguin tornar a
tenir esperança que els enforteixi per
seguir endavant.

Esperança és el que tenia el meu fill
de tres anys i mig I'll-M.

Aquí veiem com un infant és capaç
de sentir i de viure una experiència
com aquesta a través dels comentaris
que sent i de les imatges que veu per la
TV.

Dia 11 de març vaig anar a fer fei-
na, com cada dia; devers migdia algú
ens va fer arribar la notícia de l'atemp-
tat. Quan vaig tenir oportunitat de po-
sar la televisió per saber realment què
havia passat, els meus ulls no podien
creure allò que veien; mai no havia
sentit tan de prop un acte com aquest.
Morts i més morts, ferits, persones to-
tes elles innocents, joves estudiants,
treballadors que surten de casa seva per
anar a guanyar-se el pa, mares amb fills
petits, immigrants que arribaren a Es-
panya amb la illusió de començar una
nova vida, dones embarassades...Em

11M- Madrid

vaig posar al Hoc ( no dels morts ) sinó
dels ferits, de les seves famílies i
amics, que potser no oblidaran mai i
alguns no superaran aquesta injusta ex-
periència.

Vaig sentir una gran impotència,
una gran buidor, molta rabia i un no sé
què...

Quan vaig anar a cercar els meus
fills de l'escola, en Joan ( 11 anys )
m'explicava tot el que sabia de
l'atemptat, que havien fet silenci per
solidaritzar-se amb les víctimes, em
donava dades dels morts, etc

En Bernat ( 3 anys i mig ) escoltava
tot el que en Joan contava i després va
començar a parlar ell:

- Mama, mama, nosaltres també
hem fet silenci pea)... a que tot això és
una història? A que tot el que ens han
contat no és veritat?

En Joan va respondre tot dient:
-No Bernat, no és cap història, és

veritat.

El petit em va demanar, mirant-me
als ulls, que li afirmas el que el germa
deia.

Hauria volgut mentir en aquells
moments, però en Bernat és prou in-
telligent per captar, a través dels meus
sentiments i els mitjans de comunica-
ció, la realitat i per això li vaig contes-
tar:

-Tant de bo fos una història! Pena
no ho és.

Ell va callar i no va tornar a fer més
preguntes, això em va fer pensar molt,
perquè amb tres anyets que té no volia
creure all() que és tan mal de creure.

Després de dinar vaig posar les no-
tícies a la televisió. En Bernat va venir
a seure devora jo i les meves Ilagrimes
omplien un mocador rera l'altre, i ell
m'observava i en veure sang, deia:

- Mama, jo em taparé els ulls!

Vaig entendre que a en Bernat no li
havia quedat altre remei que acceptar la
realitat de la història que des dels pri-
mers moments pensava i creia que no-
més era un conte.

F. Noguera Vidal
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Xerrades
de cafè

Especials festes de Pasqua
Un que escoltava.-

- Com es presenten aquestes festes de Pasqua?

- Molt bé, perquè aquest Ajuntament nostre, això de fes-

tes, ho cuida molt.

- I tota la resta?

- D'això, més val no parlar-ne...

- Idia, de què hem de parlar?

- Home! De les festes, perquè enguany tenen un caracter

molt especial, perquè havent acabat les obres del Santuari de

Gracia, han de pujar altra vegada la Mare de Déu a l'església

del Santuari.

- 165 sí que sera una novetat molt important, hi haurem

d'anar, a aquesta romeria tan assenyalada.

- Jo sempre hi vaig, i més si hi ha paella gratuïta.

- Jo també, pea) amb cotxe, perquè les meves cames no

donen per a tant.

- Per() per menjar paella sí...Ah bergant!

- També tendrem la novetat del final de les obres de la

Parròquia.

- I què hi ha fet, a la fi?

- Diuen que han reformat tota la installació elèctrica,

que era molt antiga.

- Això és bo, perquè tal vegada podran posar-hi calefac-

ció perquè a l'hivern s'hi moren de fred.

- No ho sé, perquè en un edifici tan gran, crec que és molt

problematic.

- I ja que han fet reformes, saps si hi tornaran a posar la

Trona?

- No ho sé...

- Jo sempre he pensat que va ser una llàstima llevar-la,

perquè totes les esglésies volen conservar les coses antigues

de valor, i nosaltres les llevam.

- No, a l'església del Convent no l'han llevada.

- I ja que parlam de coses antigues, per que no fan les

obres de reforma del Claustre de Sant Francesc, alla on hi ha-

via el quarter de la Guardia Civil?

- Supôs que és per falta d'euros, perquè aquestes refor-

mes no les pot assumir totes l'Ajuntament.

- Idò si esperam que els doni en Zapatero, crec que anam

bé...

- Tanta sort que sembla que ja tenim els doblers necessa-

ris per a l'autopista de s'Arenal-Llucmajor, perquè ja hi fan

feina a tota marxa.

- Sí, perquè si esperam un poc més, en Zapatero ens pe-

ga una puntada de peu i "adiós" autopista.
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MI Temps passat
L'escola pública devers l'any 1910

Ignasi Barceló
Antoni Monserrat

La fotografia és del mestre, aju-

dant i alumnes de la "Escuela Na-

cional de niños", aleshores situada

als números 99 i 103 del carrer del

Bisbe Taixequet.

Hi podem veure un grup de nins

dels quals ens ha estat impossible

treure el net. El que s'han pogut

identificar han estat: El mestre, D.

Rufino Carpena Montesinos, el qual

dona un gran impuls a l'escola pú-

blica, introduint idees noves i tècni-

ques d'ensenyament actives en les

quals intervenien els alumnes. Fun-

dador i impulsor de la revista "Edu-

cacionista" publica "Seis meses de

labor patriótica educacional" (1912).

Antoni Oliver Sastre, que, quan

era petit va tenir poliomelitis, cosa

que el deixa amb unes mancances fí-

siques. Ana a l'escola a la casa que

hi havia al cap de cantó entre el ca-

rrer del Convent amb el carrer del

Purgatori (Cardenal Roseli), de la

part de migjorn. Fou un alumne apli-

cat i destacat, juntament amb dos

dels seus companys d'estudis, en

Gori Clar Salva, el qual més tard va

ser "mestre Gori de ca'n Claret" i en

Mateu Ripoll (a. Frontet).

El batle de Llucmajor, D. Joan

Mõjer Noguera (a. De Ses Males

Cases), li atorga un diploma "por los

méritos contraídos y por su aplica-

ción como alumno de la primer es-

cuela pública de niños". (19-VI-

1909).

Començà la seva tasca docent

com a Ajudant de Rufino Carpena i

més tard va impartir classes a ca se-

va, al carrer del Cel, número 8, on

tenia devers una dotzena de pupitres

bipersonals.

Analitzant la classe podem ob-

servar que a la part superior de la



paret hi ha un plànol i mapes que

ens fan suposar que l'estudi de la

geografia es feia des del coneixe-

ment de l'entorn fins al del món, do-

nant primordial importancia al co-

neixement dels espais més propers.

El plànol de l'esquerra és del po-

ble. Cap a la Tramuntana (N) es pot

observar la punta del carrer de Sa

Síquia (carrer de Sa Font), de Xaloc

(SO) les dues sortides poden ser les

zones compreses entre el carrer d'en

Batlet ( Orient ) i el camí de Cam-

pos; i entre el carrer del Purgatori i

el carrer del Monestir. A la zona de

Migjorn el poble acabava, on hi ha-

via l'escola, al carrer del Bisbe Tai-

xequet, davant el molí d'en Pou,

núm. 126.

S'ha de recordar que fins a l'any

1916 no es posà en funcionament la

línia del tren Palma-s'Arenal-Lluc-

major-Campos-Ses Salines-Santan-

yí i fins al 1927 no es va inaugurar

el Passeig de Jaume III, amb la ins-

tal.lació de l'estàtua, l' any 1927,

quan era batle D. Miguel Mataró i

Monserrat.

Un gran mapa de Mallorca ens

mostra les comunicacions de l'illa, i

s'hi pot veure que els camins princi-

pals del nostre terme enllacen amb

l'interior a través d' Algaida-Mon-

tuïri, no es veu el camí de Ciutat i el

que sembla ser el de s'Arenal és un

traçat discontinu (podria tractar-se

de la via del tren).

També hi ha gran quantitat de

mapes d'Espanya i de l'Àfrica colo-

nial. Sota els mapes hi ha el nom de

l'escola, amb una "maxima". Des-

prés, una série de taulers i a l'esque-

rra es veuen dibuixos. Els taulers de-

vien servir per al dibuix del natural,

a l'aire lliure o per exposar-hi els

treballs. Després hi ha una sèrie

d'estampes emmarcades que devien

ser passatges bíblics (el primer mos-

tra la Torre de Babel).

El mobiliari escolar consta de

taules bipersonals amb un banc sen-

se respatller; també s'aprecien tres

tauletes amb les cames tornejades i

en una de les quals seu n'Antoni

Oliver. A la dreta hi ha un gran re-

llotge de caixa de forat de moix, el

qual, després de la Guerra Civil, una

vegada condicionades les escoles fe-

tes durant la II República pel batle

Bartomeu Sastre (a. Llopis), fou

traslladat a les "escoles noves", jun-

tament amb l'altre mobiliari escolar,

on es conserva.

Agraïments: Donam les gracies a

en Jaume Serra Oliver i a n'Antoni

Oliver Garau per la seva particular

collaboració.

Bibliografia: JAUME OLIVER I

JAUME i FRANCESCA FLORIT I

ALOMAR: Llucmajor, espai educa-

tiu i recursos ambientals. Guia

didàctica, toponímica i bibliogràfi-

ca. Impremta Moderna. Llucmajor,

1986.

1- Antoni Oliver Sastre. Fadrí.

Ajudant de Rufino Carpena. Tengué

quatre nebots:

a) en Jaume Serra Oliver (a. Es

fuster Serra), casat amb na Catalina

Tomas Tomas.

b) Antoni Oliver Garau (a. Sas-

tre), casat amb na Miquela Pons No-

guera. Tenen dos fills: en Julia (a.

Pansa) i na Miquela.

c) Catalina 0.G.

d) Maria 0.G. Casada amb n'An-

dreu Mascaró Lladó (Campaner).

Tengueren un fill, en Miguel.

2-

3-

4-

5-

6- D. Rufino Carpena Montesi-

nos, mestre nacional, que a princi-

pis del segle passat es distingí per la

seva tasca educativa. La zona verda

de davant les "Escoles" duu el seu

nom: Plaça de Rufino Carpena.

7-

8-

9-

10-

11-

12-

13-

14-

15-

16-

17-

18-

NOTA: Si algú coneix algun dels

nins que hi ha a la fotografia, els

agrairem que ens ho comuniqui, per

poder posar l'aclariment el pròxim

número d'aquesta publicació
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! Gent de la vila
La família Gelabert i Font "d'es Pujol"

En Toni, n'Antònia, en Miguel, na Magdalena i na Maria Gelabert i Font  "D 'es Pujol"

Ignasi Barceló
Joan Jaume
Foto: Coloma

Avui parlam amb la família Gela-
bert i Font, una de les més conegudes
de Llucmajor, si bé les seves arrels
s'han de cercar a Sineu, d'on són tots
originaris. Ens parlaran de temps pas-
sats i de les seves vivències dintre de la
pagesia del nostre municipi. Són molt
coneguts a la nostra vila i no fa falta
que els presentem més.

Qui eren els vostres pares?
Els nostres pares eren en Joan Ge-

labert i Florit i la mare era n'Antònia
Font i Oliver. Tots dos eren naturals de
Sineu. El pare era teixidor, barber i

pagès, duia tres o quatre finquetes, la
mare duia la casa i es dedicava a nosal-
tres, que no era poca la feina que li
donàvem.

Quant de fills tengueren?
Érem set germans, tres femelles i

quatre mascles. Tots vàrem néixer a Si-
neu i allà van transcórrer els primers
anys de la nostra vida.

Primer fou na Maria, després na
Magdalena, la seguí en Miguel, després
en Gabriel, n'Antònia, en Joan i per
acabar n'Antoni.

Com era la vida dels vostres pa-
res a la vila de Sineu?

El pare era un dels barbers amb mi-

hors mans de tot Sineu, obria la barbe-
ria tres cops a la setmana. El dimecres,
el dissabte i el diumenge. El dimecres,
era dia de mercat, i els pagesos volien
anar arreglats, la gent es tallava més els
cabells que no ara i n'hi havia molts
pocs que es sabessin afaitar amb un ra-
or. La cua a la barberia començava
molt prest, abans de les cinc del matí ja
havíem de tenir les portes obertes i la
tasca la començada amb la hum d'un
quinqué. El dissabte, a la tarda era quan
hi havia més feina i aquesta no s'atura-
va fins quasi a la matinada, a vegades
fins a les tres o les quatre hi havia gent
a la botiga. I el diumenge, el pare no
s'havia acabat de colgar i ja hi havia
algun que altre client tocant a les portes



Bienvenido al vuelo de Internet...

Entre ahora y descubra sus ventajas.

Ia tienda
telyco

rTilekttim

PUNTO DE VENTA PROFESIONAL

1ELYCO LLUCMAJOR TaYCO ARENAL TECNOFONIA S.L. TECNOFON1A
Servicio Tecnico Post-venta

Plaza España, 54 Trosime, 16 TELYCO CI Luca de Tena, 12 bjos.
Tel: 971 12 10 83 Tel: 971 26 93 10 Reyes Católicos, 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 llucrnajor 07610 El Arenal Fax: 971 25 02 71 07500 Palma

07007 Palma

a les cinc del matí. A la barberia sem-
pre hi va haver tres o quatre mossos a
més d'alguns de nosaltres que l'ajudà-
vem. Record que venia gent de fora, de
Lloret, Maria de la Salut, Inca i fins i
tot de Ciutat, a arreglar-se els cabells i
Ia cara.

Entre setmana feia de pages, duia
la finca de la família, Son Rossinyol, a
més d'unes quantes sorts i finquetes.
Tenia ovelles, cabres i algunes vaques a
més d'aviram.

Tenia poc temps per descansar, i es
que havia de posar taula per a molts.

La mare, ni vos dic... , ens va tenir
espessos i mai va acabar la tasca i això
que nosaltres l'ajudàvem en la mesura
que podíem.

Com fou que vinguéreu a Lluc-
major?

Vinguérem a fer de pagesos a Son
Valerdell, una finca d'un ciutadà. La
cosa va anar així:

Na Magdalena, treballava a ciutat a
una casa de dues fadrines que tenien
una criada de Montuïri, que era la qui
l'havia entrada a la casa. La casa es tro-
bava al carrer del Call, a Ciutat, i prop
de la casa dels senyors de Son Valar-
dell. Aquests eren don Josep Picornell,
més conegut pel "Sord Picornell, el ce-
rerer ". Don Pep i la seva senyora no
tenien fills i feien molt de cas a na
Magdalena i una cosa va dur a l'altra.
Ells tenien una finca a Llucmajor i cer-
caven algú que la portes be i cregueren
que el nostre pare era la persona ade-

quada, pages d'ofici i amb un estol
d'allots per pujar. Aprofitant que Don
Pep anava a Sineu a dur cera al Con-
vent de les Monges Tancades i a la
Parròquia va anar a la barberia a arre-
glar-se i va oferir la finca al nostre pare.

Record, pel que m'han contat, que
el primer que li va contestar fou:

- I per on cau Llucmajor?
La cosa no va passar. Pere) uns dies

després vingué amb la seva dona i no
només va parlar amb ell sinó també
amb la nostra mare. L'oferta era que ai-
xí comencés a treballar com a amo po-
dria tenir amb ell a tots els fills junts. El
conquistaren per anar a veure-la.

Quan la meva mare va veure les ca-
ses, les tanques i els sementers i les
possibilitats que hi havia li digue:

- Joan, això ens convé, tots podem
estar plegats i hi ha feina per a tots.

Fou aixf com vingueren a fer la nos-
tra vida al terme de Llucmajor.

Quants d'anys passàreu a la fin-
ca de Son Valardell?

Hi Idirern estar uns cinc o sis anys.
Record que "Es Sord Picornell" hi

venia molt. Cada dissabte i diumenge
era a la possessió, es quedaven a la ca-
sa dels senyors i els diumenges, amb el
cotxe anaven a missa a la Parròquia de
San Miguel. Na Magdalena els acorn-
panyava i quan era acabat l'ofici ana-
ven a berenar d'ensaïmades al forn de
"Can Bracete" al cantó de la Plaça Es-
panya amb el carrer de la Fira.

De Don Pep vos dire que era molt
caçador, fins al punt que tenia les per-
dius més geloses que la dona, i aim!) que
n'hi havia a bastament. De tant en tant
convidava a caçar alguns amics ciuta-
dans, la majoria oficials de marineria.
Era tot un espectacle la seva arribada,
venien amb botes i polaines, amb es-
copetes d'allò millor i solien dur bons
reclams. Quan baixaven dels cotxes
ells, personalment, els rebia i els feia
molt de cas. Després els parlava de les
llocs preparats per anar a penjar la per-
diu i de les possibilitats que hi havia de
fer una bona caçada. Seguidament un
de nosaltres, si era la primera vegada
que venien, els acompanyava al parat.

Mentrestant "el Sord" agafava a en
Biel iii deia:

Bielet, on tens les ovelles pas-
turant, vés-hi i les dus a la vora del pa-
rat, fes renou i que els picarols cantin
de valent. Que aquest no han de des-
penjar-ne cap.
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A en Biel, que llavors era un ber-

gantell i passava gust d'aquestes coses,
li faltaven cames per fer la comanda.

La cara dels caçadors, a la tornada,
ho deia tot.

Don Pep, innocentment, els dema-
nava:

- Com ha anat la caçada?
- Malament, malament,  I no ho

entenc Quan hem passat pel la tan-
ca, hem vist un esbart de perdius i a la
garriga, n'hem aixecades unes quantes.
El reclam s'ha posat a fer feina i de tot
d'una li contestàvem. Després res, de
res.

On anàreu després d'estar a Son
Valardell?

Al pare li oferiren "Es Pujol" de
l'amo en Jaume de "Can Seu". Agues-
ta és una possessió que es troba baix el
santuari de "la Mare de Deu de Gracia"
a la "Costa" del Puig de Gracia. Allà hi
va estar dotze o tretze anys.

Hi és d'on ens ve el nom a nosal-
tres. A Llucmajor som "En o Na ...
d'Es Pujol".

Més endavant, va comprar una
finca de cinc quarterades a Son Hereu,
era un establit de "Na Randilla" de Ca-
pocorb Vell, una germana de la de les
sabates. I passa a dur aquesta finca, a
més d'unes quants dels veïnats i les fin-
ques del manescal Ventura.

Ara, ens aniria bé parlar un poc,
damunt, damunt, de la vida de ca-
dascun de vosaltres. Anem per ordre
d'anys.

Què hem podeu dir made) Maria?
Vaig néixer a Sineu, el 17 de febrer

de 1912 i d'això fa uns quants d'anys.
Sempre he estat a fora vila fent feina a
Ia pagesia. Me vaig casar als trenta-dos
anys amb en Bernat Cerda i Garau, na-
tural de Llucmajor. Ens havíem cone-
gut vetllant a "Can Biela" i treballarem
de pagesos a Son Batlle. Es va morir
quan jo tenia seixanta anys. Tinguérem
dos fills en Gabriel i en Joan. Avui, un
viu a s'Arenal i l'altre a Son Ferriol.

Magdalena, ara vos toca a vós ?
Vaig néixer a Sineu, el vint de ge-

ner de 1914. La meva infantesa va pas-
sar a Sineu i als catorze o quinze anys
vaig anar a fer feina, de criada, a Ciutat,
al carrer d'es Call. Fou alla on vaig
conèixer els senyors de Son Valardell.

A Ciutat fou alla on, també, vaig  conèi-
xer José Loré Claraco, un aragonès que
feia feina a la telefònica, era un "maiii-
co, más majo que un Sol" que m'esti-
mava molt. Visquérem a Ciutat, a Gan-
dia, València, nou anys i després torna-
rem a Llucmajor. Tinguérem una filla,
na Joana.

L'amo en Miguel, i vós que sou
el tercer, què em podeu dir?

Vaig néixer el setze de juliol de
1915. D'al-lot vaig fer feina amb el pa-
re, com a pagès i, també, com a mosso
a la barberia. Record les vetllades dels
dissabtes ensabonant i passant el raor i
les matinades del diumenge, obrint les
portes just després que el meu pare els
hagués tancades per seguir amb la ma-
teixa tasca.

A Llucmajor, vaig fer feina amb el
pare fins el dia de San Miguel, després
de casar-me amb na Maria Mesquida i
Oliver, filla de na "Catalina Coves i es
Ros Xamena". El pare em va donar una
arada amb orelles i me va ajudar a pa-
gar una bèstia de vuit- cents duros. Tre-
ballava aleshores a Son Ramis i en tres
mesos, no va servir per res, estava aca-
bada, esclatada, per la feina que li do-
nava. Després vaig comprar-ne una de
jove, a l'hostal de Can Prim al carrer de
la Fira, a una colla de mercaders, n' An-
toni "Puça" de Felanitx i en Nadal de
Santanyí. Aquest duien bèstia jove, de
dos anys, sense aregar. Em vaig ena-
morar d'un mul no gaire gros, de talla
mitjana, i es va donar el cas que era el
més car de la guarda, vuit- cents duros
em va costar.

Treballarem a Son Ramis Nou de
na Maria del Carme, del carrer Major, i
a Son Ramis d'en Nofre, casat amb sa
"Pollencina".

Després passarem a Son Coll
d'en Bernat Garcies, casat amb na Joa-
na. Hi vaig estar trenta-sis o set anys. A
Llucmajor, la gent, me coneix com en
Miguel de Son Coll.

I ara, ja vos toca a vós mad?)
Antònia, què em podeu dir?

Som la cinquena, abans hi havia
en Gabriel, que al cel sia, que havia
nascut a Sineu l'any 1918 i que va mo-
rir als trenta-set anys.

Jo vaig néixer el tres d'octubre de
l'any mil nou- cents vint. Em vaig casar
amb en Pere Antoni Salva i Monserrat

"Rubert" que era viudo de Maria de
"Can Gramet" de les sabates. Els pri-
mers anys visquérem a ca la Padrina
"Pastora" la mare de na Maria, la pri-
mera dona d'en Pere Antoni. El padrí i
Ia padrina m'estimaren com a una filla
i jo mai vaig fer el menjar, anava amb
l'home a treballar al camp i quan
arribàvem trobàvem taula parada.

Hem tingut dos fins, en Joan i na
Catalina.

Després de jo, venia en Joan que
havia nascut l'any 1924.

I, ara, parlarem amb el més jove
de l'estol, n'Antoni.

Vaig néixer a Sineu el set de no-
vembre de 1928. Als vint-i-quatre anys
me vaig casar amb na Francisca Tomas
i Salva que feia de rivetera. L'any 1957
vaig entrar a fer feina a la Telefònica.
El cunyat em va ajudar un poc i quan
vaig adonar-me era a Barcelona fent un
curset d'ingrés. Férem tretze mesos de
practiques a la DECA de Saragossa a
Barcelona, la línia era la de Madrid /
Barcelona i anàvem canviant de Hoc
quasi cada setmana. Després comença-
rem la instal-lació de la línia Barcelona
/ Martorell i varem fixar la residència a
Barcelona quan l'encarregat me digué
que hi estaríem uns quants de mesos. A
Barcelona hi estarem quinze anys, els
al-lots, el nin i la nina hi estudiaren. En
certa ocasió en varem oferir anar a fer
un curset d'encarregat a Madrid, hi ha-
via d'estar uns cinc mesos, després se-
ria oficialment encarregat de la com-
panyia, tasca que ja estava duent a ter-
me des de feia uns anys. Quan vaig sa-
ber que no me podien assegurar que
tornaria a Barcelona, on la família ja
tenia feta la vida, ho vaig deixar passar.
En Joan, l'al-lot, anava a "La Salle" i
els estudis li anaven bé i creguérem que
el millor era no moure la família. Des-
prés tornarem a Mallorca i ens establí-
rem a s'Arenal al carrer San Cristòfol
número cent.

Amb aquestes paraules acabava
l'entrevista a aquestes cinc persones
que sumant els anys que tenen surten
més de quatre- cents i a les quals vo-
lem agrair el temps que ens han de-
dicat i les vivències que han compar-
tit amb nosaltres. I el que és millor,
acabàrem fent una copa d'herbes ca-
solanes i parlant de temps passats.
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Grup Joves Bona Ventura
Viatge intercultural

Maria A. Artigues Man-
resa.-

Ei! com anam? feia
temps que no sabieu
res de nosaltres,eh?
idò ja ens tornau a te-
nir aquí... plens
d'energia per co-
mençar un tercer tri-
mestre del nostre viat-
ge d' interculturalitat
que estam portant a
terme durant el llarg
d'aquest any. Aquest
darrer trimestre ens
toca anar cap a Africa,
després d'haver fet

una gran ruta de turis-
me per America i
Asia.

Aquest segon tri-
mestre hem duit a ter-
me un caramull de di-
verses aventures de
tot color, i per a tots
els gustos! Des de ta-
llers, anar a nedar a
les piscines de Lluc-
m ajor,
excursions...fins i tot
una torrada el dia de
Sant Antoni a la pla-
ceta del Convent ( do-
nam les gracies a tots

els pares que ens va-
ren ajudar), varem
participar a les Bene-
des de Sant Antoni
amb una carrossa, ves-
tits de pagesos i amb
els animalons a be-
neir, una diada de la
pau que varem realit-
zar pel poble fent una
cadena reivindicant la
pau, una amollada de
globus, i una pintada a
l'asfalt de la
plaça...també férem
una festa de disfresses
pel Carnaval, i un in-

tercanvi amb el grup
d'esplai Enfilall de
Campanet i l'agrupa-
ment escolta Gabriel
Alomar i Villalonga
d'Establiments; els
monitors varem orga-
nitzar activitats per
fer conjuntament els
tres grups, els varem
convidar a dinar, i des
d' aquí volem donar
les gracies a la col-la-
boració de l'Ajunta-
ment de Llucmajor pel
seu suport econòmic, i
a tots els pares i ma-
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res que en aquesta
ocasió i sempre ens
estan disposats a aju-
dar en el que faci fal-
ta! La darrera activitat
que hem duit a terme
ha estat fer crespells,
els quals vàrem anar a
vendre a la plaça el
diumenge, obtenint
molt bons resultats!
Moltes de les activi-
tats que hem duit a
terme aquest trimestre
són per recaptar do-
biers perper a activitats
de l'esplai.I s'ha aca-
bat el segon trimestre
com podeu veure no
hem tengut temps per
avorrir-nos...i el ter-
cer també ens espera
ple de diversions com
podeu veure aquí ma-
teix:

PROGRAMACIÓ
DEL TERCER TRI-
MESTRE: AFRICA

* Abril:

- 24. Celebram el
Dia del LLibre; col-la-
borarem amb l'activi-
tat de contacontes que
organitzarà la Biblio-
teca de Llucmajor.

* Maig:

- 8. Intercanvi amb
el grup de Campanet
(Aquest cop ells ens
han convidat; per tant
nosaltres ens n'anam
cap allà!

- 15. Activitats per
unitats.

- 22/23. Acampa-
da.

- 29. Activitats per
unitats.

* ,luny:

- 5. Intercanvi amb
el grup escolta d'Esta-
bliments. (També ens
han convidat, així que
cap a Establiments
s'ha dit! )

- 12. Excursió amb
els pares a Cala Pi
(amb bicicleta o amb
cotxe)

- 19. Batalla de
globus/ festa final
temàtica.

I haurem acabat

aquest curs...i ens
veurem al Campament
que farem al poble de
Calafell, prop de Bar-
celona el mes de Ju-
liol, on vos esperam a
tots!

I res, ja sabeu, des
d' aquí donam les grà-
cies a tothom que
d'una manera o altra
hagi col.laborat per-
què el grup d'esplai
pugui tirar endavant!

Gràcies a tots els
que veniu cada dissab-
te, ja que el grup d'es-
plai el formam entre
tots.
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Nova direcció de l'OCB

Dimarts 30 de març els
socis de l'entitat elegiren
un nou President i una no-
va Junta Directiva de
l'OCB. Sebastià Frau Gaià
va ser elegit President i per
tant es l'encarregat d'em-
prendre amb renovades
energies el timó de l'OCB.
Els membres elegits a la
Junta Directiva són els se-
güents: Ferran Gomila
com a Vicepresident, Pau-
la Fluxà com a Vicepresi-
dentaSegona, Joan Gela-
bert com a Secretari i Stép-
hane Fournier com a Tre-
sorer. A Vocals foren ele-
gits Antoni Colomer, Ma-
ria Magdalena Huguet,
Jaume Lladó, Josep Melià,
Joan Miralles, Maties Oli-
ver, Bernat Sureda, Cathy
Sweenny, Maria Tous i Ai-
na Maria Llompart (mem-
bre de l'Agrupació de
Llucmajor).

L'actual directiva reco-
lleix la tasca feta en etapes

anteriors, de la qual desta-
ca Antoni Mir que va ser
president de l'entitat durant
dotze anys, fent de l'OCB
una institució caracteritza-
da per la seva presencia
creixent en el conjunt de la
societat i un referent obli-
gat en parlar de cultura,
Ilengua, identitat i autogo-
vem. De ben segur podrem
comptar amb el consell
d'Antoni Mir, que continua
la seva sedida, brillant i
fructífera tasca per la nos-
tra llengua i cultura com a
Secretari General de Polí-
tica Lingüística de la Ge-
neralitat de Catalunya.

La Junta Gestora que
ha cobert la tasca de di-
reccció després de la di-
missió d'Antoni Mir fins a
la creació d'una nova Junta
Directiva ha destacat el
compromís amb el qual fan
feina els empleats de
l'OCB, els empleats de la
casa són còmplices de l'è-

xit de l'entitat.
La nova Junta presenta

canvis des del punt de vis-
ta organitzatiu. La Pre-
sidencia no tendrà, d'ara en
endavant, funcions execu-
tives sinó representatives i
de decisió, amb el suport,
en tot moment, de la Junta
Directiva. Així Sebastià
Frau posarà fil a l'agulla i
reunirà aquest mateix mes
la nova Junta per delegar
funcions i crear grups de
treball.

Dijous 1 d'abril foren
convidats al Parlament de
Catalunya per la Comissió
de Política Lingüística di-
verses entitats per explicar
Ia situació lingüística als
territoris de parla catalana.
Expressaren el seu punt de
vista als diputats catalans
Sebastià Frau de l' OCB;
Josep Bernat de Joves de
Mallorca per la Llengua;
Mar Rescalvo de Cal de
Menorca; Antoni Bonet de

la Plataforma per la Llen-
gua d'Eivissa i Formente-
ra; Eliseu Climent d' Acció
Cultural del País Valencià
i Diego Gómez de la Fede-
ració d'Escoles Valencia-
nes. L'Obra Cultural Ba-
lear juntament amb altres
institucions ha d'encarar,
en els anys vinents nous
reptes que d'un temps ençà
té la Ilengua catalana i
s'exposaren al Parlament
de la Generalitat. Singular-
ment:

- els que plantegen la
immigració.

- el procés de globalit-
zació i uniformització,
amb el que exigeix de pro-
moció de la cultura catala-
na en el conjunt del territo-
ri i dins l'àmbit de la in-
dústria cultural internacio-
nal.

- la falta de marc legal
que reconegui de manera
conseqüent el plurilingtiis-
me de l'Estat.

- l'extensió de l'ús so-



cial de la llengua en un

context on el català no dis-

posa d'unes institucions

autonòmiques que actuïn

clarament al seu favor.

L'OCB actuarà en tot

moment exigint, amb fer-

mesa i sense renúncies,

amb l'acció cívica persis-

tent -de mobilització, de

reivindicació, de difusió,

de denúncia...- que la lien-

gua i la cultura catalana

ocupi un Hoc normal que

en qualsevol país normal
ocupa la cultura i la lien-

gua pròpia. I per tal d'a-

conseguir-ho i sense perju-

dici d'aquelles altres ac-

cions que les circumstàn-

cies aconsellin en cada

moment, la Junta Directi-

va es compromet a:

a) Agmentar la base so-

cial de l'entitat incremen-

tant el nombre de socis.

b) Fer créixer el suport

que rep i dona l'OCB als

col.lectius que actuïn amb

sentit de país de qualsevol

àmbit: artístic, esportiu, de

Heure_

c) Impulsar la creació

de noves delegacions.

d) Promoure la impli-

cació i participació activa

dels socis en el si de l'enti-

tat.

e) Traslladar les ofici-

nes de l'OCB a un nou es-

pai urbà.

f) Concloure les obres

de Ca n'Alcover i crear-hi

un centre cultural.

g) Exigir dels poders

públics que la televisió i

ràdio autonòmiques siguin

instruments capdaventers

del procès de redreçament

lingüístic del nostre país.

h) Exigir dels poders

públics que acompleixin

els seus deures morals ile-

gais amb la defensa, en-

senyament i promoció de

Ia Ilengua catalana com a

vehicle prioritari de comu-

nicació entre els ciutadans

de les Illes Balears.

i) Reforçar el prestigi

de l'entitat i exercir amb

fermesa i independència el

paper reconegut d'interlo-

cutor social privilegiat.

j) Fer costat a les rei-

vindicacions de la societat

civil en defensa del territo-

ri com a senya que és, tam-

bé, de la identitat col.lecti-

va del nostre poble.

k) Denunciar els abu-

sos, vénguin d'on vénguin,

contra la nostra llengua i

cultura, exigint per tots els

mitjans la seva correcció.

1) Emprendre accions

orientades a prestigiar la

Ilengua i cultura catalana.

m) Demanar a aquelles

persones i entitats que pel

seu pes econòmic i/o so-

cial tenguin una incidència

notable en la societat la se-

va involucració efectiva en

la promoció de la llengua i

cultura catalana.

n) Obrir un observatori

lingüístic.

o) Treballar per enfor-

tir els Iligams entre les

Illes Balears i amb la resta

de territoris amb els qui

compartim la cultura cata-

lana.

Aquests reptes l'entitat

els afrontarà comptant amb

tothom, sumant i agluti-

nant persones i esforços.

Vos convidam a tots a par-

ticipar en aquesta nova

etapa de l'OCB promovent

la llengua i la cultura cata-

lana.

set
	 perruqueriaunisex

anibnia i sein
c/ major,7 07620 Llucmajor

tel. 971 661 359



CENTRE D'ESPECIALITATS MÈDIQUES

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

Clinica Dental
Odontologia

Medicina Estètica
Ortodòncia

Maxilo Facial
Traumatologia i Cirurgia Ortopèdica

Ortopèdia
Rehabilitació i Fisioterapia

Of
R.X. Radiologia

Ecografies
Otorrinolaringologia

Podologia
Centre Auditiu
Endocrinologia

Urologia
ASSEGURANCES: AXA - ADESLAS - AEGON - AGRUPACIO MUTUA - ALLIANZ - ASISA - CASER - PLANAS
D. KV. - GROUPAMA - IMECO - MED1FIATC - MUTUA GENERAL DE CATALUNYA - NOVOMEDIC - SANITAS

SERSANET - LA BOREAL - L'ALIANÇA - LA 'ESTRELLA - VITALICIO - WINTERTHUR
MUTUA D'ACCIDENTS: ASEPEYO - FIMAC - FRATERNIDAD - FREMAP

IBERMUTUAMUR - INTERCOMARCAL MAZ - UNIVERSAL - BALEAR

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

SOCIETAT

Manifest a favor de la llengua
Com a conseqüència generada de

Ia delicada situació que pateix la lien-
gua catalana en aquests darrers mesos,
sobretot. des de les eleccions autonò-
miques, les publicacions de premse fo-
rana reunides en assemblea general de
7 de febrer de 2004 acorden manifes-
tanr:

Just quan els esforços, per mantenir
una hipotètica igualtat del tracte de la
nostra Illengua respecte de la llengua
espanyola, havien estat moderats i es-
pençadors, un procés, el qual havia co-
mençat feia més de quinze anys, justa-
ment, des de fa un temps, es produeix
en aquesta comunitat una involució en
el procés de normalització de la llengua
catalana. En els darrers mesos s'han
produTt una sèrie de situacions involu-
cionistes que demostren el retrocés sot-
més a la Ilengua catalana, precisament
en el moment en el qual es feia neces-
sari posar tots els esforços per treure-la
de la UCI.

Situacions com deixar la lliure elec-
ció de la Ilengua per part dels pares pot
suposar greus problemes d'organitza-
ció en els centres, la qual cosa suposarà
un atac frontal contra el sistema actual
que garanteix que tots

els estudiants acabin els seus estu-
dis coneixent les dues llengües oficials
de la nostra comunitat; el tancament
d'una emisora de ràdio que emetia en
català; la reducció del nivell d'exigèn-
cia de coneixements de català als aspi-
rants a ser funcionaris de l'administra-
ció autònomica; la difusió de missat-
ges confusos i disgregadors sobre la
qüestió de les modalitats,...

Des de la nostra perspectiva ens de-
manam, com és possible que la gent
que es diu mallorquina, que se sent de
la terra, que duu generacions en agues-
ta terra vulgui o accepti un menyspreu
per la llengua que es parla en aquesta
terra d'ença 800 anys? Com és possible
que hi hagi gent que vulgui convertir-

se en responsable de la desaparició de
Ia Ilengua de Ramon Llull, o de Costa i
Llobera —al qual li dediquen l'any
2004. En tots aquests anys de govern
autonòmic, no hi havia hagut mai com
ara un desinterés tant gros pper la lien-
gua en aquesta terra. Hom pot perdre el
respecte institucional per la llengua?

Fa 19 anys, en el primer congrés de
premsa forana a Cura, férem el proto-
col de signar un manifest en defensa
de la llengua. Passats els anys, aquell
pareix que té la mateixa vigència ac-
tual, amb la gravetat que actualment
han arribat unes onades d'immigrants
amb un desconeixement complet de la
nostra identitat, però que, aixi i tot, ha-
via funcionat amb normalitat i amb una
certa energia positiva.

Abans que sigui massa tard, rectifi-
cau. Nosaltres ho creim així.

Associació de Premsa Forana de
Mallorca
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OPINIÓ

El Caló de Sant Antoni,
aquest gran oblidat

Jordi Granados (text i fotos).-

No fa gaire vaig llegir en una

publicació local això que se-

gueix: "S'anuncien interessants

millores a la platja, zona de

s'Arenal". Amb alegria, per la

part que em toca, perquè hi vise

des de fa més de 40 anys i em

consider arenaler, vaig repassar

l'escrit un parell de vegades i

encara seguesc cercant això de

les millores.

Les declaracions eren del Sr.

Fernando Garrido, Cap de Cos-

tes, el qual, en presència del ba-

tle de Llucmajor, Lluc Tomàs, i

presentat pel president de l'As-

sociació d' hotelers, Jordi Ca-

brer, va exposar detalladament

el pla de millora de l'entorn de

Ia platja de s'Arenal, entre les

quals s'incloïen les següents:

- Construcció de dues pistes

de volei en terrenys que ara són

platja.

- Zona per a jocs infantils.

- Adient baixada a la mar per

a minusvàlids.

- Bancs per a descansar.

- Altres millores.

Quan un llegeix aquestes pro-

postes ha de reflexionar una es-

tona, respirar a fons i comptar

fins a 100 per tal de no explotar.

El que és pitjor no són les

propostes, sinó que siguin pre-

sentades davant de les màximes

autoritats locals i de les forces

vives (hotelers) i que no diguin

res del tema.

I si ho han dit, jo no ho he

llegit en cap mitjà local.

Anem per parts:

Algú va recordar-se en aquest

moment, de dir al Sr. Garrido

que des de fa desenes d'anys es

reclama la instal.lació de serveis

públics a la Platja per tal que els

usuaris no hagin de fer les seves

necessitats contra una paret (

com és habitual ) o hagin de re-

córrer als hotels, souvenirs o

installacions de bars?

Algú va pensar a reclamar la

millora de les baixades a la plat-

ja, que actualment o es troben

espenyades per manca de suport

d'arena o per defectes de cons-

trucció i són perilloses, sobretot

per als infants i impossibles

d'utilitzar per als minusvillids?

Algú va pensar a reclamar

l'adequació de les parts prope-

res al mur del passeig, actual-

ment plenes d'herbes i nius de

brutor?

Algú va pensar a reclamar

que la platja petita de s'Arenal,

anomenada antigament Es Caló

de Sant Antoni, fos condiciona-

da per a la seva utilització i do-

tada de serveis mínims? Des de

fa molts d'anys existeix un

acord (verbal o escrit) amb el

Club Nàutic de s'Arenal pel



SUCCESSOR DE TOMEU BLANCH "PORTASSA"

OPINIÓ
qual tenia l'obligació de netejar-

la els estius, la qual cosa fa mal-

grat les dificultats que això com-

porta. Pea) el condicionament és

obligació d'altres entitats.

En vista del que s'ha exposat,

crec que les propostes de millo-

ra de les zones de platja de

s'Arenal de Llucmajor haurien

de ser aquestes:

- Instal.lació d'edificis de

serveis en les dues platges.

- Adequació dels accessos a

aquestes.

- Accessos per a minusvAlids

i camins sobre l'arena per a ca-

dires de rodes.

- Adequació de les zones pro-

peres al mur del passeig marl-

tim.

- Neteja de les aigües en zo-

nes de la vora de les platges.

- Millora del servei de soco-

rrisme i de les seves installa-

cions.

Crec que aquestes serien mi-

llores que indicarien un principi

de responsabilitat de cara als

usuaris de les platges que NO

són només dels turistes, sinó

també nostres, els que vivim

aquí i tenim els nostres drets.

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

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

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

SERVEIS:
Particulars

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

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

Previsora • Lloret • NorteHispania

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



CULTURA

Testimonis documentals
de la nostra història

(LXII) Mn. Climent Sastre, preceptor del Bisbe Jaume

Sebastià Cardei! i Tomàs
Bartomeu Font i Obrador

L'insigne Bisbe don Mateu Jaume i
Garau, compatrici Ilucmajorer, procedia
d'una família humil i així meresqué el so-
brenom del Bisbe Rotes. La seva estrella
existencial el féu brillar com una de les fi-
gures més preciares de l'Església, ja que
fou Pastor, primer de la diòcesi de Menorca
durant uns setze anys i, després de la de
Mallorca per espai d'una dècada, gràcies a

la seva intelligència i virtut. El gran fill

il.lustre de Llucmajor destacà als seus setze

anys quan vestí la beca de seminarista,
guanyada per oposició i en els exàmens pú-
blics de Monti-sion els alumnes dels jesuï-
tes h reconegueren les seves brillantíssimes
condicions d'aplicació en humanitats, ma-
temàtiques i fi loso fia. Aix() va esser possi-
ble grkies a la seva primera formació diri-
gida pel el sacerdot llucmajorer mossèn
Climent Sastre i Garau, de Tió, que mereix
esser destacat com a mestre i preceptor del
bisbe Jaume. Ocupa Hoc preferent dins
l'ensenyança de la seva epoca i refusà el
corrent liberal fins el punt d'esser destituït
del seu càrrec i sofrí exili entre els anys
1823 i 1824.

Convé consignar que el seu pare, l' any
1761, li féu donació universal de tots els
seus bens en detriment dels seus germans
Antoni Prey. i Guillem. L'any 1832 atorgà
títol patrimonial eclesiàstic a favor de don
Mateu Jaume, clergue i seminarista en el
Conciliar de Sant Pere de Palma consistent
en una peça de terra d'extensió de vuit
quarterades a la possessió de Tió confron-
tant amb terra d'Onofre Contestí Borronat.

La documentació adjunta consta de
dues parts procedents de l'Escrivania de
Cartes Reials i de Protocols de l'Arxiu del
Regne de Mallorca i es refereixen a mossèn
Sastre que fou beneficiat i vicari de la nos-
tra església parroquial el qual morí el 22 de
desembre de 1847 iii fou feta funerària per
ordre dels seus germans Antoni i Catalina i
de la seva nebona Margarita Llompart; la
manda pia era de 150 Mures.

Cabrevació de mossèn Sastre referi-
da a la seva casa del Cappuig

A 15 Dizre. 1797

En la villa de Llummayor ante mi el
infr°. comisionado : Comparecio el Rd.
Clemente Sastre Pro. hijo del honor Cle-
mente y de Angelina Garau consortes aun
vivientes de dha. Villa, y mediante jura-
mento more sacerdotali denuncio tener, y
poseher unas casas, y corral sitas en la calle
llamada del Cappuig de la pnt. Villa, teni-
das en alodio RI. á 20 de laudemio, y censo
de 15 sueldos al fuero de 3 por ciento á los
herederos de Dn. Antonio Servera Escriba-
no que fue de la Curia Ecclesiastica de Pal-
ma á 1 0 octubre. Lindan con dha , calle, con
casas, y corral de Jayme Pou, con corral de
Benito Puig, con corral de Sebastian RI.,
con corral deSebastian Sastre, con corral de
Margarita Garau, con corral de Miguel Cor-
tera, con corral de los herederos de Juan
Mut, con corral de Gaspar Thomas, als.
Vent, con corral de Andrez Sastre, y con
casas, y corral de Benito Clar. Las posehe
por Establecimiento a su favor hecho por el
Dr. Dn. Benito Verd, Escribano, y Secreta-
rio de la Curia Ece, y de los Dres. Dn. Juan
Nacio, y Dn. Juan Servera Pros., y Benefi-
ciados en la Santa Yglesia Cathedral de
Palma Curadores testamentarios de Domin-
goYgnacio Servera hijo de dho. Dn. Anto-
nio Servera hered° de su Padre con auto en
los Ris. de I° Octubre 1796. Unde etc.

Testimonios Antonio Vich, y Jayme
Sbert de que doy fe. Sbert por Ripoll Esbn°
mr.

ARM, ERC 935, 756 r-v

Revalidació de títol de Mestre públic
de primeres Iletres de Climent Sastre
Pre.,1818

En la villa de Llummayor una de las
del Reyno de Mallorca, _ á los dos dias del
mes de Mayo de Mil ocho cientos, _ diez, _
ocho: Ante mi Bartholome Tomas Notario
ó Escribano publico por S. Majestad (que
Dios guarde) — testigos abajo escritos: pa-

recio personalmente Dn. Clemente Sastre
Pro. _ vicario de la Yglesia Parroquial de la
presente villa hijo de Clemente, viviente, _
de Angela Garau diffunta consortes natural,
_ vecino de la presente villa (a quien doy
fee conozco Yo el presente Notario) Y dixo
que aconseguia d edesear la revalidacion
de su titulo de Maestro Publico de primeras
tetras de esta de vente _ dos del mes de Se-
tiembre de Mil ochocientos, _ trese, _ para
ello apoderar Persona de su satisfaccion _
confianza para presentar los Pedimentos,
memoriales, _ demas necesario para ello;
en donde corresponde practicar todas I as
diligencias, y demas que se oferescan sobre
el paticular: Por tanto de su libre, _ espon-
tanea voluntat _ en la via, _ forma que mas
haya en derecho, _ mas firme sea, _ valer
pueda: Dixo que dava, _ otorgava, dio, _
otorgo todo el que pueda, _ sea menester á
favor de Dn. Felix Campaner hijo del M. Y.
S. Dn. Nicolas ohidor de la RI. Audiencia
de este Reyno, residente en la RI. Corte, _
villa de Madrid ahunque hausente á la esti-
pulacion de este auto tenido pero por pre-
sente, para que este en nombre del otorgan-
te pueda presentar, _ presente todos los me-
moriales, _ pedimentos, _ demas sea nece-
sario, _ conducente para dicho fin en donde
corresponde: Prometiendo tener por firme,
_ valedero quanto el referido Dn. Felix
Campaner Apoderado obrare como á tal:
Para lo qual obligo á todos sus bienes mue-
bles, _ rahizes havidos, _ por haver: renun-
ciando todas las leyes, fueros, _ privilegios
á su favor con submision á los tribunales en
donde fuera presentado este auto de poder;
cuya authoridad en el consiente: En testi-
monio de el lo lo otorgo, _ fi rmo de su pro-
pia mano en el referido otorgante en la re-
ferida villa los dias , mes, _ año arriba ex-
presados: siendo presentes por testigos á
este effecto llamados, _ requeridos lo Dr.
Bartholome Thomas Pro., _ Dn. Pedro To-
mas practicante la facultad de notaria pu-
blica ambos de esta propria villa, _ todo
ello paso por ante mi de que doy fee.

Clemente Sastre Pro., y Vic°. Ante mi
Barthe. Thomas Not. (rubricado)

ARM, Prot. T 123, 250-251
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CULTURA

21 Gloses i cançons
Guillem Oliver.
Cantar Panades

Els germans Puigserver,

Torrat i Bullit, mos han fet a

sebre que el Diumenge de

Pasqua horabaixa "cantaran

panades". Mos ha parescut

molt bona idea això de reviu-

re temps passats tot recordant

vells costums i tradicions.

Cantar panades (captar pana-

des) ho feien grups de joves

que anaven per les cases a

cantar algunes cançons i com

a paga rebien algun robiol o

panada o crespell, menjars

del moment. I aquestes són al-

gunes de les que segurament

tornarem a sentir cantar.

Panades mos eu de dar

grosses i ben atapides,

quue si no estan beneïdes

noltros menam "s'escolà".

Duisles prest, madona,

no vos descuideu,

que vos ho demanen

de cor nostres veus.

Duis-les prest, madona,

sense fer esperar,

que molts d'anys de vida

Déu vos vulgui dar.

Madona sa vostra filla

jo l'he vista dematí

m'ha dit que vengués aquí,

que un robiol mos daria.

Deixem lo dol, deixem lo

dol

i cantem amb alegria;

hem vengut a dar els molts

d'anys

en Les Pasqües a Maria.

Ses pedreres de Galdent

són ses més anomenades;

allà no hi couen panades,

jo que en tenc tant de talent.

Un bon pa-i-sobrassada

tot d'una en deixar lo dol.

De panada i robiol

en pegaré una panxada.

Molts d'anys i fins el mes

que ve.



SOCIETAT

Sa penya
cites falc6   

No, no es que es

vulgui construir la ba-

se de l' OTAN que es

volia fer a S'Aguila, ni

que en Hoc d'ampliar

l'aeroport en comen-

cin un de nou a Lluc-

major, ni que a més

d'ampliar el polígon

de Son Noguera en

fan un altre al camí de

S'Estanyol. Simple-

ment es tracta del lloc

d'intersecció entre la

variant de l'autopista

PALMA-LLUCMA-

JOR i el camí de S'Es-

tanyol.

Es tan gros el mo-

viment de terres que

vos suggerim que

aneu a veure el nou

"paisatge humanit-

zat"per habituar-vos

als esdeveniments, ja

que el pont que s'ha

de fer damunt l'auto-

pista en aquest indret,

anirà seguit des del

camí de Son Marrano,

el de Cala Pi, el des

Cap Blanc i el del Po-

lígon de Son Noguera.

Els que haguin de

prendre el camí de Sa

Torre, possiblement

hauran d'anar a voltar

pel pont i rampes del

Polígon, on el movi-

ment de terres encara

serà major.

Però com diu el re-

frany , "els pobles te-

nen el govern que es

mereixen" i el nostre

va elegir majoritària-

ment a un Batte i un

President que si

guanyaven farien l'au-

topista.

Els que tenen mo-

tiu per reclamar són

els que no el votaren, i

sobretot els que vota-

ren un partit que deia

estar en contra de les

autopistes i ara col.la-

bora amb la política

Sembla que la notí-

cia que s'havia escam-

pat pel poble que

s'havien suspès les

activitats al Casal de

Joves no era certa,

l'Ajuntament va pen-

jar un cartell al tauló

d'anuncis de la Casa

de la Vila indicant que

totes les activitats

continuaven.

El degué penjar

després d'haver pagat

els deutes amb l'em-

presa que se n'enca-

rrega. Sembla que feia

mesos que no cobra-

Diuen que algun

diari va publicar que

un jutjat havia embar-

gat el sou a un regidor

s'arenaler de l'equip

de govern de l'Ajunta-

ment i que no és del

partit popular. N'heu

sentit a dir res?

Sí que n' hem sentit

a parlar i fonts ben in-

formades ens han dit

que ja fa almanco tres

mesos que una part

del seu sou se'n va al

jutjat de Primera

Instància número 1 de

Palma.

del PP
	

ven.
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CALIDAD Y
SERVICIO CADA
DÍA MAS CERCA

pEQUEÑOS dETARES
dE TU VidA SON

IMPORTANTES

No te los pierdas

pROqr 1AS

ORGANIC° ENDURECIDO Y
CON TRATAMIENTO
ANTIRREFLEJANTE

+
MONTURA ESpECiAt

pROgRESiVOS

[ANTES SUMA dE

210€ 	ESÍERA y ciliNcino 6

No acumulable a otras

promoctones

S O C I E rT A rT
Decrets de

batlía

La Fundació Esplai
de les les Balears ha
cobrat un total de
17.041, 65 euros, pel
Servei de Dinamització
del Casal de Joves, pels
mesos de juliol, agost,
setembre, octubre i no-
vembre de 2003.

Hi ha empreses de
les que fan consultories
i assistències tècniques
per l'Ajuntament que
cobren cada mes i en
canvi aquesta Funda-
ció que s'encarrega del
Casal de Joves ha ha-
gut d'esperar fins a
principi del 2004 per
cobrar.

PROMOCIONES
ARABESCO S.L. ha
cobrat:

- 2.555,52 euros
(425.202 pta) per la
gestió dels Padrons de
Propietaris de les Urba-
nitzacions.

- 4.062,90 euros
(676.009 pta) per la
gestió del Centre
d'Extensió Univer-
sitària el mes de gener.

Aquesta empresa,
que fa tot tipus d'as-
sistències i treballs tèc-
nics per l'Ajuntament
de Llucmajor, sol co-
brar bastant aviat.

L'Ajuntament ha
adjudicat assistència
tècnica per a la implan-
tació dels Plans d'au-
toprotecció escolar en
els collegis de Lluc-
major, instal-lacions
municipals i elabora-
ció de cens de locals de
pública concurrència

que tenguin o han de
tenir plans d'autopro-
tecció al senyor
Eduardo Vellibre Ro-
ca per 28.999 euros
(4.825.027 pta).

Ha estat l'única
oferta que s'ha presen-
tat i no és estrany, per-
què era un concurs
sense publicitat que
l'Ajuntament ofereix
només a tres empreses,
i tant aquest senyor,
com l'empresa Promo-
ciones Arabesco, ja ha-
vien fet i cobrat per
plans iguals o molt pa-
reguts.

També s'ha adjudi-
cat a Disseny Mallor-
ca, SL, per 29.000 eu-
ros (4.825.194 pta) la
consultoria i assistència
tècnica que es precisa
per al disseny de la
imatge corporativa.

No sabem exacta-
ment què significa aixa
de "imatge corporati-
va", però sona molt a
propaganda, i per la
Vila i voltants hi ha co-
ses més necessaries en
què invertir els do-
blers.

L'Ajuntament ha
pagat 2.464,42 euros
(410.044 pta) per un
viatge d'anada i torna-
da a Màlaga, estança
en hotel i lloguer d'un
vehicle entre els dies 9
i 15 de gener de 2004.

La persona o perso-
nes que viatjaren ho
desconeixem, per()
sembla que el batle, a
una pregunta de l'opo-
sició, va respondre que
el motiu del viatge era
anar a veure què fan els
nostres competidors en
turisme.



 

sports 

Futbol

CE Espanya

MIQUEL RIGO és l'entrenador dels juvenils,equip que ja fa
més d'un mes que va al capdavant de la classificació.

A part d'aquests jugadors actualment formen part del Planter: Toni Oiler, Fran Hernández, Andrés Torres i Sebastià Oliver

RC
Fotos J.Quintana
En Miguel es una persona conegu-

da pels Ilucmajorers, sempre ha estat
lligat al món del futbol, com a jugador
va formar part de l'Espanya de III la
temporada 82-83 i enguany ha estat
possible que tornàs com a entrenador,
tasca que ja fa uns catorze anys que du
a terme. entrenat des de Futbol 7, a
juvenil d'autonòmiques i també va ser
el segon de Pep Sansó amb el Campos
a III.

Podríem dir que hi ha pocs entrena-
dors que visquin tant el futbol com ell.

No passa desapercebut per ningú, els
seus crits i la botella d'aigua també for-
men part dels partits. Ell ho dóna tot
però també ho demana i en aquests mo-
ments treu resultat a la gran tasca duita
a terme.

Quin és l'objectiu marcat per

aquesta temporada?

L'objectiu ha estat des d'un primer
moment pujar, fer feina en aquest sen-
tit.

Quan vaig arribar gairebé no conei-
xia els jugadors i passàrem per un perí-
ode d'adaptació. Tinguérem un co-

mençament difícil, els resultats no
acompanyaven: en nou partits  només
aconseguírem dues victòries i això que
jugàrem contra els darrers classificats.
Realment hi va haver un moment en
que em vaig demanar com era possible
que ens anits tan malament. Ara la si-
tuació es totalment diferent, duim de
catorze partits, dotze victòries i un em-
pat, es diu aviat pea) és mal d'aconse-
guir.

Podem dir que tenim l'ascens gai-

rebé segur?

Sup& que ara surten els fruits de
la tasca feta, ningú, o pocs, es pensaven



41.111Pnati 

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

07620 LLUCMAJOR (Mallorca)

que la situació dels inicis pogués can-
viar tant. Esperam poder aconseguir
l'ascens, la veritat és que depenem de
nosaltres i això vol dir que ho tenim
molt bé, però no ens podem relaxar,
hem de continuar treballant perquè els
altres també hi són i tots sabem que ju-

gar contra el primer sempre suposa una
motivació especial.

Quines són les qualitats què més
valores en un jugador?

En primer lloc la disciplina, si no
n'hi ha qualsevol tasca és inútil, però el
que més valor és la dedicació, l'entrega

i la concentració, pens que són les qua-
litats que marquen les diferències entre
un jugador i "un bon jugador".

Gràcies i que ho poguem cele-
brar!!!

JOAN OLLER GARCÍA acaba de formar part de la Selecció
Balear que ha jugat el campionat d'Espanya Sub 17.

En Joan és el Ilucmajorer que

més vegades ha estat seleccionat,

ell i en Miguel Manresa, i en

aquests moments ambdós formen

part del mateix equip: el Reial

Mallorca a la categoria Nacional

de juvenil.

La trajectória, d'aquest jove ju-

gador, ha estat fins ara molt bona.

Va començar al CE Espanya des

d'on ja d'aleví va ser seleccionat i

l'any 99 va formar part del combi-

nat balear que va fer campió d'Es-

panya, ha estat, de moment, l'únic

Ilucmajorer que ha aconseguit

aquest títol, a la foto el veim

alçant el trofeu.

El darrer any d' infanti I i el pri-

mer de cadet va jugar a Campos.

El segon any d'aquesta categoria

passà a ser jugador del Mallorca i

feren campions de Balears.

Aquesta és la seva primera tem-

porada de juvenil i la va començar

jugant amb l'equip d'Autonòmi-

ques però ben aviat s'ha guanyat

'tin Hoc a l'equip de Nacional.

Aquest mes de març passat ha

format part de la Selecció Balear

Sub 17 que ha jugat a Bilbao la

segona fase del campionat d'Es-

panya. Es pot dir que feren un bon

torneig, dels dos partits disputats

guanyaren el primer i empataren

el segon, pea) no va ser suficient

per poder passar a la propera ron-

da.



LA VOSTRA
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II Torneig internacional
juvenil ciutat de Llucmajor

Dia 1 d'aquest mes d'abril a la Sa-
la d'Actes de l'Ajuntament es va fer la
presentació d'aquest segon torneig
Ciutat de Llucmajor, organitzat per
l'Ajuntament i que compta amb la
collaboració del C.E. Espanya. Joan
Garau, un dels llucmajorers que està
més lligat amb el món del futbol va di-
rigir la cerimónia, va fer una introduc-
ció i després donà la paraula a tots els
de la taula (a la foto d'esquerra a dre-
ta): Pau Nadal (President de la Funda -
cié Reial Mallorca), Guillem Servera
(President del futbol base també del
Reial Mallorca), Jaume Salvà (Regidor
d'Esports), Lluc Tomàs (Batle de Lluc-
major), Miguel Bestard (President de
Ia Federació de Futbol) i Llorenç Va-
Ilespir (representant del Govern Bale-
ar). En la seva exposició tots es mos-
traren molt interessats en el torneig i
digueren que esperen poder col.labo-
rar-hi en properes ocasions. (Cal dir
que de totes les entitats hi havia repre-
sentació així com tampoc no hi falta-

ven els patrocinadors).
Els partits tindran Hoc els dies 9 i

10 d'abril. Els equips que hi participa-
ran són: El Nàpols, el Real Madrid, el
Reial Mallorca i la Selecció Balear. El
resultat del sorteig ha estat:

Divendres dia 9 a les 10hres:

Mallorca- Nàpols

12hres: R. Madrid- Selecció Balear
Dissabte dia 10 aies 9:30hres

es disputarà el tercer i quart Hoc i

11:30hres: FINAL



I autonômica Femení

Juvenils Masculí

ESPORTS

Bas quet

Club joventut de Llucmajor

I autonomica femeni Prats-Garcia
Juvenils Masculí

Guillem Oliver

Fotos: C. Julia

L'equip senior Femení

Prats-Garcia mantenint la cate-

goria i Autonòmica és un con-

junt emblematic en aquest club.

Exceptuant alguna nova incor-

poració totes les jugadores són

al.lotes del Club de tota la vida;

gent de força i entusiasme, di-

namisme i efectivitat. Elles

On: Marisol Rodríguez, Victò-
ria Rigo, Cati Valls, Cristina

Cerdà, Marta Cerdà, Maira Ser-

ver, Lourdes, Merche, Angela,

Neus Llompart i Miquela Oli-

ver. L'entrenador és Joan Pe-

ricas i actua de delegada na

Bea.

El Juvenil Masculí es en

aquests moments un equip

d'unes característiques molt es-

pecials, ja que compta només

amb vuit jugadors, dels quals

un d'ells ha estat sancionat (na-

turalment injustament) amb 16

partits sense jugar i, clar, aim)

els ha complicat encar més les

alineacions de forma que sem-

pre han d'estar recolzats pels

cadets. És l'entrenador en Toni

Cladera i delegat en Javi Rodrí-

guez; jugadors, David Castelo,

Francesc Salva, Miguel A. Ló-

pez, Tomeu Gual, Carlos Figue-

rola, Dani Egea, Javi Cifre i

Enrique Aracil.-



Servei de begudes
i menjars de qualitat

a bon preu

C. Major, 39	 .	 Llucmajor
Tels. 971 660 796 - 615 293 050

Tennis

Torneig Social: Rita Manresa es proclama campiona
en totes les categories en què va participar

La parella campiona de Dobles Femení: Cati Blascos i Rita Manresa

C. Font. -

Aquest passat mes de març es va
disputar el Torneig Social organitzat,
com cada any, pel Club Tennis Lluc-
major i patrocinat per l'Ajuntament i
"Sa Nostra".

En aquest torneig poden participar
tots els associats al club i enguany la
participació va ser molt nombrosa.

El torneig es va desenvolupar a les
pistes de tennis del Camp municipal
d'esports i l'entrega de trofeus es va
realitzar després de les finals de Feme-
ní Absolut A i de Masculf de la matei-
xa categoria, amb l'assistència del re-

gidor d'esports, Jaume Salvà, el Presi-
dent del Club, Pere Maim& el director
del Club, Borja Coll i el Delegat de Sa
Nostra a Llucmajor, Llorenç Clar i a
continuació es va fer una torrada amb
tots els participants, familiars i amics.

Aquesta és la classificació:

BENJAMÍ:
Ir. Miquel A. Gilabert
2n. Guillem Moll

DOBLES MASCULÍ
lrs. Joan Mari- Andreu Lladó
2ns. V. Ribas-S. Barrado

MASCULÍ ABSOLUT
Ir. Borja Coll
2n. Andreu Lladó

DOBLES FEMENÍ
les. Cati Blascos- Rita Manresa
2es. Margalida Ferragut- Catalina

Ribas
DOBLES MIXTOS
lrs. Rita Manresa- Tim Spilke
2ns. Nati Entrena- Borja Coll

FEMENÍ ABSOLUT
la. Rita Manresa
2a. Francina Capellà



Secció de pesca i Junta directiva a ¡'entrega de premis

ESPORTS
Pesca

Campionat de Mallorca de Vela lleugera
Miguel Ribot
Fotos: J.

El passat 5 de març es
va celebrar al CN Arenal la
ja tradicional festa de la pes-
ca. Durant el sopar, al qual
assistiren més de 130 aficio-
nats, el batle Ilucmajorer
Lluc Tomas, el regidor d'es-
ports Jaume Salva, el Presi-
dent de la Federació balear
de Pesca, Mateu Bauça, el
President del Club, Antoni
Galmés i membres de la
Junta Directiva, varen fer
l'entrega de premis als pa-
trons de les embarcacions
que s'havien classificat en
el trofeu a la regularitat
2003 de la secció de pesca
del CN Arenal i en els con-
cursos patrocinats per
l'Ajuntament de Llucmajor,
com el trofeu Ciutat de
Llucmajor 2003, amb la
modalitat curricán de costa i
el I Concurs de pesca per
espècies Trofeu Fires Lluc-
major 2003.

Varen obtenir trofeu a la
Regularitat 2003, els se-
güents del CN Arenal:

1r. EMBATOL, de Pep
Pomares, 2n. Maig Primer,
de Francesc Sanchez, 3.
Agraït d'Antoni MontiIls,
4t. MAYU, de Pep LI. Ser-
na, 56 ARA VENC, de Jau-
me Fiol, 66 CUMBIA, de
Joan Vich, 76 RAPITEN-

Miguel Canyelles rep de mans del balle el trofeu com a guanya-
.

dor del Ciutat de Llucmajor-2003

YA, de Maties Tomas, 86
MAJO de Francesc Cam-
pins, 96 CHANAPAN, de
Pepfn Amengual i 10è IS-
LOR de Llorenç Sastre.

Trofeu Llucmajor 2003:
Ir. CATI PAULA, de

Miguel Canyelles. 2n.
HACKER, de Pep Campos.
3r. CRYNEA, de Pere Ho-
mar. 4t. AGRAÏT, d'A.
Montilla. 5è, ISLOR, de LI.
Sastre. 66, EMBATOL, de
P. Pomares. 7. DEMATI-
NERA, de Laurel Montilla.

CLASSICS • NOVETATS • IMPORTACIÓ

Teixits Llevant
Atenció Especial als Llucmajorers

Plaça Barcelona, 2 (zona Es Fort)

Tel.: 45 70 78 • PALMA



86. MAYU, de Pep LI. Ser-
na. 9è CALABRUIX, de
Toni Real i 106 CUMBIA,
de J. Vich.

A la prova del primer
Concurs de Pesca per espè-
cies Trofeu Fires Llucma-
jor-2003, recolliren els tro-
feus els següents guanya-
dors:

Ir. RO VINA, de Mique!
Ribot. 2n. GAVIOTA,
d'Àngel Carretero. 3er.HA-
CHER, de Pep Campos. 4t.
MICHA, de Pep Moragues.
56. MAYU, de Pep LI. Ser-
na. 66. MAIG PRIMER, de
F. Sánchez. 76. EMBA-
TOL, de pep Pomares. 86.
Chanapan, de P. Amengual.
96. PATRICIA, de Toni Tur

, 106. ARA VÉNC, de J.
Fiol i 116. BLAU I CEL, de
Sebastià Oliver.

El president del club va
elogiar la tasca que efectua
l'equip de la comissió de
pesca amb l'organització de
les activitats que es duen a
terme i que han creat un bon
ambient de companyonia

entre tots els aficionats. El
batle, Lluc Tomàs, va tan-
car l'acte animant els aficio-
nats a continuar practicant i
gaudint d'aquesta activitat
tan tradicional en el nostre
municipi com és la pesca.
La festa va continuar fins
ben entrada la nit.

Notes culumbofiles mes de març 2004

Joan Jaume

Parlar de coloms en el mes
de març és parlar de les prime-
res curses de velocitat des de

d'Eivissa i les curses de
velocitat des de la costa del Ile-
vant peninsular.

Les Curses d'Eivissa han
acabat amb la victòria d'en Ju-
lia Monserrat i Rafal, empatat
a punts amb en Llorenç Tomas
i Sastre, que per velocitat ha

acabat en el segon Hoc, i tercer
ha estat en Bernat Bonet i Es-
cales.

Per equips ha guanyat
l'equip que tenia com a capità
en Llorenç Tomas i Sastre. I
tot acaba amb un bon sopar al
local social "Bar Pou", on les
cuineres es lluïren i tots queda-
rem ben plens i contens.

La cursa de velocitat des
de la vila de Finestrat de tretze
de març no es va poder dur a

terme degut al mal temps que
va fer i els coloms tomaren a
Mallorca en vaixell el dia 16
de març i foren amollats a Ciu-
tat.

La segona cursa, des de la
vila de Calp, fou el vint de
marg. De 288 coloms enga-
biats, en foren cronometrats
120 el primer dia, un 42%.

Classi ficació
1.-Bernat Bonet i Escales
2.- Sion Mut i Trobat

3.- Julia Monserrat i Rafal.
La tercera cursa va tenir

lloc des de la vila de Finestrat
dia 30 de marg. La classifica-
ció fou la següent:

1.-Bartomeu Barceló i Ta-
berner

2.- Joan Jaume i Sastre
3.- Els Germans Sebastià i

Jaume Ballester.

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

• Vehículo de Sustitución.

• Menú Amarillo sin cita previa.

• Servicio de Asistencia 24 horas.

Y muchos más servicios a tu disposición:

• Exposición: Vehículos Nuevos y Vehículos Ocasión.

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

• Vehículos de demostración.

• Boutique Renault.

SERVICIOS RENAULT. Nos movemos para que no pares.

RENAULT
Agencia RENAULT

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



SOCIETAT

E1 temps
Antònia Font

El març en ha duit de tot: dies assolellats i de caloreta, fred fort amb temperatures realment baixes i aigua. Vegeu els va-

lors enregistrats.

Dia 1 va ser el més fred del mes amb la màxima i la mínima més baixes: 6,8° i 1,8° respectivament i fou el dia en que

caigueren les flobis de neu. Quant a la resta de temperatures, la màxima més alta fou la de dia 13, amb 16,4°, i la mínima, tam-

bé més alta, la de dia 19 amb 12°.

Pel que fa a les pluges, caigué un total de 65,20 1/m2, 11,20 dels quals s'enregistraren durant els deu primers dies i

la resta en la darrera desena; val a dir que aquestes aigües foren ben bones per al camp el qual venia ja assedegat per les ven-

tades que va fer a mitjan mes. En total, doncs, i al Ilarg de l'any, ha arribat a ploure 149,1 1/m2 menys que el que havia plo-

gut en el mateix període dels dos anys anteriors; ara veurem què farà l'abril, en que, com sabem, cada gota val per mil.

PLUVIOMETRIA COMPARATIVA

140
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0 2002 77,3 9,6 69,8 95,4 76 26,2 24,7 89 15,6 50,5 118,5 44

0 2003 69,5 101,2 13,1 46,7 17,5 0,5 0,3 4,7 107,1 133 62,8 99,8

• 2004 12 61,9 65,2
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(Llucmajor)

Li oferim el
nou serval de
buffets a domicili
(freds i calants)

1 Entre noltros
Naixements
- Luigi Stefano Santaga-

ti Narváez, fill de Luigi i
Mónica Alexandra, nasqué
el 18-2-04.

- Rubén Román Taviro,
fill de José Sergio i María
Dolores, nasqué el 27-2-04.

- Paula Janer Medina,
filla de Juan i Margarita,
nasqué el 21-2-04.

- Pablo Vico Van Ber-
kel, fill de Francisco i Ma-
rie Louise, nasqué el 29-2-
04.

- Sofia Gardas Gáz-
quez, filla de Gabriel i Nati-
vidad, nasqué el 20-2-04.

- Gabriel Reus Medial-
dea, fill de Sebastián i Ma-
ría Isabel, nasqué el 26-2-
04.

- Luciana Stosky Ros-
tagnol, filla de Jorge Luís i
Andrea Ghiovanna, nasqué
el 5-3-04.

- Marc Llabrés Oliver,
fill d'Antoni i Sandra, nas-
gué el 2-3-04.

- Fafza Rahmouni, filla
de Abdelkader i Taouas,
nasqué el 2-3-04.

- Joan Ferretjans Fuster,
fill de Joan i Maria Imma-
culada, nasqué el 3-3-04.

- Cinthya Cabrera Gar-
cía, filla de Francisco Javier
i María Yamila, nasqué el
3-3-04.

- Ayelén Peña Duvnjak,
filla de Claudio i Andrea
Karina, nasqué el 26-2-04.

- Lluís Binimelis Car-
mona, fill de Emilio i Sofía
Elisabet, nasqué el 7-3-04.

- Marina Estrany Ferrá,
filla de Andrés José i Mar-
garita, nasqué el 5-3-04.

- Rocío Curie! Terrones,
filla de Modesto Antonio i
Ana María, nasqué el 4-3-
04.

- Andrea Curiel Terro-
nes, filla de Modesto Anto-
nio i Ana María, nasqué el
4-3-04.

- Ismael Diéguez Gay-
cedo, fill de Jerónimo i Ro-
sa Ana, nasqué el 13-3-04.

- Pere Contestí Fullana ,
fill de Joan i Maria Josefi-
na, nasqué el 13-3-04.

- Francisco Javier Alfie-
ri Ferrer, fill de Francisco
Javier i María, nasqué el 7-
3-04.

- Joanna Puigcercós Oli-
ver, filla de Ramon Pedro i
Antonia, nasqué el 11-11-
00.

- Débora Abbruzzese
Laner, fill de Giovanni i
Alexandra, nasqué el 20-3-
04.

- Ramón Tubió Loren-
zo, fill de José Angel i
Francisca María, nasqué el

24-3-04.

Matrimonis
- Francisco Pérez Mars i

Ana Camila Silva Betan-
courth, es casaren el 26-2-
04 al Jutjat de Pau.

- Antonio Drover Rodrí-
guez i Martine Lenders, es
casaren el 27-2-04 a la Casa
Consistorial.

- David José Campins
Romero i Cristina Jiménez
Andreu, es casaren el 27-2-
04 a la Casa Consistorial.

- Rafael Cifre Schneider
i María de Lourdes Ferret-
jans Nadal, es casaren el
21-2-04 al Convent de st.
Bonaventura.

- Antonio Abel Pérez
López i Verónica Elisabet
Artiano, es casaren el 12-3-
04 al Jutjat de Pau.

- Héctor Sebastián Ros-
tagnol i María José Inzau-
rralde Santos, es casaren el
12-3-04 al Jutjat de Pau.

- Juan Antonio García
Sánchez i Mary Carmen
Paulino Domínguez, es ca-
saren el 12-3-04 al Jutjat de
Pau.

- Jorge Leonardo de
Llano i Norma Inés Gonzá-
lez, es casaren el 26-3-04 al
Jutjat de Pau.

Defuncions
- Pompilia Tomas Ivo-

rra, morí el 29-2-04 als 36
anys.

- Angela Monserrat
González, morí el 23-2-04
als 75 anys.

- Mateu Gelabert Bala-
guer, morí el 29-2-04 als 38
anys.

- Práxedes Vaquer
Ferra, morí el 11-3-04 als
99 anys.

- Antonia Nicolau Car-
bonell, morí el 13-3-04 als
91 anys.

- Juana Ana Tomás Mi-
guel, morí el 20-3-04 als 88
anys.

- Antonia Ana Salvá
Garcías, morí el 22-3-04 als
94 anys.

- Lorenzo Sánchez Sán-
chez, morí el 3-1-04 als 59
anys.

- Antonia García Caña-
das, morí el 22-3-04 als 89
anys.

- Alber Walter Wenger,
morí el 29-3-04 als 71 anys.

Dades facilitades per
l'encarregat del Cemente-
ri Municipal, Joan Lasco-
las, referides al Registre
de Defuncions efectuat en-
tre el 1 de març i el 29 de
març.

- 11 de marg. Práxedes
Vaquer Ferra, morí als 99
anys.

- 13 de marg. Otilio Rie-
ra Cavalier, morí als 89
anys.

- 14 de marg. Manuel
Ortiz Gámiz, morí als 73
anys.

- 19 de marg. Mateu Ba-
liester Janer, morí als 71
anys.

- 20 de marg. Juana Ana
Tomás Miguel, morí als 88
anys.

- 22 de marg. Antonia
Ana Salva Garcías, morí als
94 anys.

- 22 de marg. Antonia
García Cañadas, morí als 89
anys.

- 23 de marg. Juan To-
más Tomás, morí als 73
anys.

- 23 de marg. Alejandro
Azor Serrat, morí als 23
anys.

- 29 de març. Walter
Wenger, morí als 71 anys.



  

ayf Passatemps  • Pes forat
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10 Instruments Musicals
Mallorquins

Llorenç Mascaró

B IMAVEAX I SD I XECO
A ROZGBEXS SANEYZB
MYA I RRUDNABOMI AP
O TEFERQAESSRJAVU
F OAMAXDOZTAFEBT I
I C I ZVSYYEJ SONP SO
T EMAREBRAS SMI EAT
S A IGRTRR IOIOOSTD
O VROQEC IS GANEZ I I
S UDRFYCFOA I PXHEN
S OYTSNLRBRRMA I ZA
O REDNAPAORRE IMEZ
U I NTBTYBRGOAFD I X
AMUIOSMASEFSTUTA
N UOMTARRAT JUG INI
CLI ATCUHU IS ES FUA
✓ AYXPAMI BS VAF I DG

Wade, del mes passat

Adria — Bernat — Bartomeu — Gerard — Raul — Francesc
Agustí — Dionís — Urbà — Jordi — Llorenç — Joaquin

Benet — Alfons — Marçal — Carles — Guillem — Ismael

Esteve - Constantí   

Quan el Conseil Insular eixamplava i adesava la carrete-

ra de S'Estanyol a l'altura de Son Eixida, en Hoc d'adreçar la

corba que hi havia, la feren més oberta, prenent terreny de la

part exterior, degut a què hi ha una tapia que és construcció

protegida.

Amb la construcció de l'autopista a Son Caldés han en-

derrocat uns 70 metres de tapia de la mateixa tipologia que la

que tingué "Bula".

La Presidenta del Conseil Insular, és la mateixa - amb uns

altres socis - dona Maria Antònia Munar, la que està contra

les autovies.

Seria bo, que si té explicació, la donas tant als que fa dos

anys els expropia les terres per salvar una tapia com als que

ara els ir ha tomada...      

CARNISSERIA D XARCUTERIA   

OBRADOR

GARC IAS

Plaça Espanya, 62- Tel. 66 13 02 • LLUCMAJOR (Mallorca) 

pastisseria

Antoni Maura, 15 • Tel. 971 66 01 17-
Ronda Migjorn, 2 • Tel. 971 -.12`

07620 liOnajor (Mallorca)                 



Pavimentos y azulejos
Materiales para la construcción

almacenes
femenias

Polígono Son Castelló

Gran Via Asima, 1
Tel. 971 430 484
Fax 971 206 998

El Arenal
C/ Diego Zaforteza, 3
Tel. 971 260 087
Fax 971 491 558

Llucmajor

Ronda Migjorn, s/n.
Tel. 971 660 701
Fax 971 669 024

Nos movemos con Usted.

En Almacenes Fernenfas miramos al futuro.
Innovamos en todas las áreas de la empresa

para ofrecerle lo mejor.

VISITE NUEVA WEB > www.femenias.com
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