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El pensament de la Revista s'expresa

només a través de l'Editorial

N Editorial
El comerç llucmajorer,

preocupat

El comerç de la vila viu dies de preocupació i d' incertesa. A mesura que avan-

cen les obres de l'autovia i de la variant, els comerciants llucmajorers veuen amb

inquietud que una bona part de la seva activitat pot estar en perill: l'autovia fa més

fàcil als residents la temptació de baixar a Ciutat per qualsevol compra i la variant

fa enfora del poble els vehicles que encara ara passen per la ronda, camí del Mig-

jorn. Tot plegat, mala cosa.

I és que el comerç és vida per a la societat local. Comprar i vendre, triar i re-

menar, és una activitat económica de primer ordre en qualsevol societat civilitza-

da. Molts són els llocs de feina i gran és el moviment de capitals que provoca el

comerç de béns i de productes, pens) també és molta la vida social i cívica que es

desprèn d'una activitat comercial  dinàmica ¡innovadora.

Llucmajor té una vida comercial de grau mitjà: hi ha de tot i està ben abastit i

no hi manquen ni establiments ni sectors professionals notables i eficients. La vi-

da comercial local s'estructura, d'una banda, entorn de Plaça i les vies adjacents

i, de l'altra, al llarg de les rondes que duen el transit des de les dues carreteres de

Palma fins a la sortida en direcció a Campos. Aquesta part del poble ha deixat de

ser un seguit de portasses i solars i ha esdevengut una via comercial al servei de re-

sidents i passavolants.

Els darrers anys, les transformacions qualitatives també han estat grans: han

tancat petits botigons i s'han implantat mitjanes superfícies, han sorgit negocis es-

pecialitzats i ha augmentat la professionalitat i el bon gust de molts d'establiments,

els mercats setmanals descoberts, especialment el de divendres, han incrementat el

seu desplegament de venedors i visitants, i els nous residents estrangers han

obert portal a la vila i hi ha duit serveis i productes novells... L'activitat económi-

ca del sector comercial ha augmentat i millorat.

Tot aim) se'n pot anar en orris si no hi ha voluntat política d'afrontar la nova

situació que es deriva dels canvis que s'estan executant. Els botiguers han de ser

conscients del que s'hi juguen i, en nom de tots, l'Ajuntament no pot badar pus: el

temps es tira damunt i aviat la situació haurà canviat de manera irreversible. En-

tre tots, impulsem el comerç llucmajorer: la seva salut és vida per al poble.
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La pujada del rebut de l'aigua i del
clavegueram indigna l'oposició

En el darrer plenari de l'Ajunta-
ment de Llucmajor es va aprovar, amb
els vots en contra de l'oposició, la nova
ordenança fiscal que regula la taxa de
la distribució de l'aigua i del clavegue-
ram, amb l'oposició dels grups del
PSM, PSOE i UM.

Durant el debat la regidora respon-
sable d' Hisenda va explicar que, se-
gons les noves taxes, el primer bloc de

fins a 30 metres cúbics es pagarà a 0,40
cèntims d'euro el metre cúbic, el se-
gon, de 30 a 60, es pagarà a 0,72 cèn-
tims i per al de més de 60 metres cú-
bics es pagaran 1, 12 C.

Aquesta pujada de taxes va ser du-
rament criticada per l'oposició i segons
el grup UM, encapçalat per Tomàs
Cantallops, aquesta representa un 50%,
Ia qual cosa es un excés.

Antoni Garcias, portaveu del PSOE
també va denunciar la pujada, tot ex-
plicant que Aqualia es qui s'encarrega
del finançament que abans era assumit
pel Consistori, la qual cosa obliga a
augmentar les tarifes d'aigua i de cla-
vegueram. Així mateix, la portaveu del
PSM, Joana Lluïsa Mascaró, també va
expressar la seva disconformitat amb
aquest tema.

Un cas de vaques boges
detectat a Llucmajor

Ha estat confirmat un nou cas d'en-
cefalopatia espongiforme bovina, altra-
ment coneguda com la malaltia de les
vaques boges, i, en aquest cas, ha estat
en una explotació ramadera de Lluc-
major, que té 300 vaques. La confir-
mació d'aquest nou cas, després dels
estrictes controls sanitaris que s'efec-

tuen des de l'Administració ha estat a
càrrec dels laboratoris de referencia de
Saragossa i de Madrid (Algete).

Amb aquest ja són 17 els animais
afectats, entre els quais n'hi ha 4 a Ma-
llorca i la resta a Menorca.

L'animal d'aquesta ramaderia de
Llucmajor tenia sis anys i el Govern de

les Illes Balears sacrificara els animals
de la mateixa franja d'edat, com a me-
sura preventiva, i això farà un total de
65 vaques. Seran enviats a la Penínsu-
la per tal de ser incinerats i el ramader
rebrà les ajudes pertinents que esta-
bleix la normativa estatal en vigor.

Joana Lluïsa Mascaró, candidata
al parlament europeu

Joana Lluïsa Mascaró ha estat
elegida pel PSM-Entesa Naciona-
lista candidata a les eleccions al
Parlament Europeu que s'han de
celebar el 13 de juny que ve. Joa-
na Lluïsa Mascaró ocupara el nú-
mero 7 de la candidatura que for-
men els principals partits nacio-
nalistes de l'Estat espanyol, i que
són Convergència i Unió (Cata-
lunya), PNB (País Basc), BNG
(Galícia) i Bloc Nacionalista Va-
lencia. En representació de les
Illes Balears, hi participen els dos
PSM (el de Mallorca i el de Me-
norca) i l'Entesa Nacionalista i
Ecologista (Eivissa). Les elec-
cions europees han de permetre
elegir els representants de cada
Estat membre de la Unió Europea
al Parlament que té seu comparti-

da entre Brussel les i Estrasburg.
La circumcripció electoral
d'aquest comicis es d'àmbit esta-
tal (i no provincial, com en el cas

de les passades eleccions a les
Corts espanyoles). Per això, els
diferents partits polítics naciona-
listes han arribat a acords per for-
mar part de coalicions com la que
integra el PSM amb les forces po-
litiques esmentades, cadascuna
de les quals té el seu ambit d'ac-
tuació en territoris nacionals deli-
mitats.

Segons Joana LliIisa Mascaró,
que actualment és regidora de
l'Ajuntament de Llucmajor i par-
lamentaria de les Illes Balears, la
participació del PSM en aquesta
coalició, que es denomina PSM-
Europa del pobles-Galeusca, per-
metrà dur la veu i les inquietuds
de les Illes Balears a les institu-
cions europees.



Festa del llibre 04
C. Julia

L'Àrea de Cultura de
1 'Ajuntament va organitzar
unes activitats relacionades
amb el 23 d'abril, dia de Sant
Jordi i dia del llibre. Per a
aquest motiu s'havien realitzat
a les Biblioteques Municipals
de Llucmajor i S'Arenal tallers
de punts de llibre entorn del
món dels contes classics.

El divendres 23 d'abril al
Casal de Ca s'Hereu hi va haver
parades de llibres amb les prin-
cipals novetats editorials. Hi
participaren la llibreria Roca i
Sa Llibreria, també hi va parti-
cipar la floristeria Es Born amb
Ia venda de roses.

En el mateix casal hi havia
una exposició de material
didactic i llibres escolars antics,
en aquesta exposició hi assisti-
ren alumnes de tots els centres
escolars de Llucmajor, i el pú-
blic assistent era convidat a la

lectura continuada d'Entre el re-
cord i I 'enyorança de Maria
Antònia Salva.

A Badia Gran na Nati de
Grado va contar contes, i a Lluc-
major el dissabte 24 hi va haver
activitats per als més petits: Feim
paper!, taller de paper i joc tea-
tral i didactic escenificat per la
companyia TE A TRES
amb el títol Contarelles.

A la capella de les Monges
dels Sagrats Cors en Joan Manel
va presentar el seu concert-con-
ferència amb el títol "Miguel
Costa i Llobera, 150 anys" amb
motiu de l'Any Costa i Llobera,
commemoratiu del ISO& aniver-
sari del seu naixement.

El diumenge 25 al Casal de
Joves es va cloure la Festa de lli-
bre amb el Concert-intercanvi
dels alumnes de clarinet de les
escoles de música de Llucmajor,
Felanitx i Petra, dedicat al movi-
ment de la Nova Cançó.

VOS INFORMAM QUE:
A PARTIR D'AVUI PODREU SOL.LICITAR ELS NOSTRES SEP  VEIS DESDE
QUALSEVOL PART De LILLA,  INCLOSOS EIS CENTRES HOSPITALARIS

DE PALMA DE MAU OCA
AMS LA FINALITAT DE PRESTAR EIS SERVEIS FUNERARIS A LA

FAMILIA AMB MES DE 50 AIVYS D'EXPERIENCIA

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

D. ANTONIO SASTRE MAS (GERENTE)
CENTRAL: STA. MARÍA DEL CAMÍ. C/ REVUELTA N°9-11



GIMNÀS A PUNT Ati)
COMENÇA LES TEVES VACANCES D'ESTIU AL GININAS A

PUNT

PER A N1NS 1 NINES DE 3 A 6 ANIS

ELS MESOS DE JULIOL I AGOST
VEURAS COM SON DIFERENTS, DIVERTIDES, ORIGINALS IA LA VEGADA BEN

PROFITOSES

HI HAURA ACTIVITATS COM: PSICOMOTRICITAT, MANUALITATS, CONTES,
PINTURA,..

SEMPRE AMB PERSONAL QUALIFICAT QUE T'AJUDARA A GAUDIR DUNES BORES
MOLT AGRADABLES

NO T'HO PENSIS MES I ANIMIATI

HORARI: DE 900 A 1300 HORES JULIOL I AGOST
PER A MES INFORMACIÓ: GIMNAS A PUNT TEL : 971-12- la 81

CA I,

Nova pàgina web de Banda Sonora
Foto: Cati Nicolau.

Aquest mes s'ha estrenat
Ia nova pagina web del grup
de rock BANDA SONO-
RA, a la qual hi podem tro- N

bar dades biogràfiques so-
bre el grup, fotos promocio-
nals i de concerts, noticies,
etc.

A finals de l'any passat
ja estrenaren una web amb
caracter provisional mentre
preparaven el contingut de
l'actual i definitiva, la qual
ha estat programada i dis-
senyada per n'Àngel Molina
qui s'encarregarà del seu
manteniment.

L'actualització sera pe-
riòdica i durant els propers
mesos s'ampliarà amb nova
informació sobre l'activitatto del grup i els seus projectes.

Ja es pot visitar a: Banda Sonora estrenen web
www.bandasonora.com.es 

Notícia d'última hora
La cantant Ilucmajorera Victòria

Ferrà, vocalista del grup de rock Banda

Victòria Ferrà, una llucmajorera al
Festival de Benidorm

Sonora, sera una de les dotze partici-
pants del cèlebre Festival de Benidorm
d'enguany, després d'haver-se presen-
tat al "casting" corresponent i haver re-
sultat elegida pels membres del jurat.

El popular festival, que al seu moment
servi de plataforma de Ilançament per
al mismissim Julio Iglesias, es cele-
brara els dies 11 i 12 del proper mes de
Juny.



Cl. Doctor Fleming, 10
Tel. 971 66 21 14 - Fax 971 66 28 16
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SOR NtMOA MA.S ANGELS

GINARD

EUQO - IDIOMA6

cXétictit
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

D'aquí a uns mesos el Papa beatificarà
una monja Ilucmajorera

Sor Maria dels Angels Ginard fou afusellada
per milicians de la FA! dia 26 d'agost de 1936

Francesc Verdera.-

La religiosa Ilucmajorera Maria
dels Angels Ginard Martí sera bea-
tificada pel Papa Joan Pau II des-
prés del decret promulgat el passat
dia 19 d'abril segons el qual la re-
coneix com a màrtir. Filla del ma-
trimoni format per Sebastià Ginard,
que es va casar en segones núpcies
i Margalida Martí, Maria va ser la
tercera germana d'una família nom-
brosa de nou membres; va néixer a
Llucmajor el 3 d'abril de 1984.

Maria dels Angels va ingressar
el 1921 — quan tenia 27 anys- a la
Congregació de les Zeladores del
Culte Eucarístic. Criada en el si
d'una família tradicional mallorqui-
na, Madrid fou el principal escena-
ri de la seva activitat religiosa.

Destinada al Convent de la con-
gregació a la capital d'Espanya per
ocupar el càrrec de Procuradora ge-
neral, la religiosa va viure els anys
més feliços i també els més durs
amb la proclamació de la Repúbli-
ca.

Nacional ( 20 de juliol de 1936) les

Ia Congregació, sor Maria dels An-
gels i una altra monja, foren acolli-
des a casa d'Antonio Medina y Ara-
celi.

El 25 d'agost de 1936, uns mili-
cians de la FAI arribaren al domici-
li madrileny cercant dues religioses
que, gracies a la denúncia del porter
de l'immoble, sabien que s'hi refu-
giaven. Sor Maria es va lliurar i va
declarar que rúnica monja que hi
havia era ella. Al dia següent era
fusilada.

Les Germanes Zeladores del
Culte Eucarístic, la Casa de les
quals a Mallorca té set monges, ha
considerat a Sor Maria una màrtir.
Així, l'any 1984 varen iniciar un
procés per tal d'obtenir el reconei-
xement com a tal a Roma. Gracies a
Ia insistencia dels postuladors de la
causa, el pare Crescencio Palomo,
el pare Bartomeu Mas, la germana
Maria Luisa Sanchez, la Mare ge-
neral María Reyes, el passat dia 19
d'abril el Vaticà va reconèixer la
monja Ilucmajorera una mártir i en
els propers mesos sor Maria dels
Angels sera beatificada pel Papa.

religioses, a través del consell d'al-
guns amics, varen abandonar el

Dos dies després de l'Alçament 	 convent vestides de seglars. Tal
com explicit la biografia editada per



FABRICA DE JOIERIA GARAU
(Ca'n Cajeta)

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

JOIES D'ESTIL MALLORQU1
w:YiegNIIMOSIMININNA.

Gran exposició de plateria

de la firma de Pedro Duran.

Canelobres, gerres, plats, palanganes,

làmpares, marcs, etc, etc.

C/. Born, 29 - Tel. 971 66 04 03 - LLUCMAJOR

LOCAL

Pasqua Florida 2004
Antoni i Bartomeu Puigserver Bestard

Una tradició pròpia de les restes de
Pasqua és la de "cantar" o "captar" pa-
nades, coneguda també per cantar "Sa-
les" o "Deixem lo dol". Aquesta tradi-
ció musical, pròpia dels dies entorn de
Pasqua, ha generat tot un seguit de va-
riants locals recollides per nombrosos
folkloristes. Els protagonistes d'aques-
ta tradició solen ser els quintos obá es-
tols de joves encara que en algunes po-
blacions ha estat assumida per uns al-
tres col-lectius.

(Extret del Ilibre "Calendari de restes").

Segons ens han contat, antigament
la gent de les possessions sortia a can-
tar panades als veines de més a prop.
També hem sabut que devers els anys
40 un grapat de joves de les Joventuts
Sergiques encaminats pel Pare Riera,
sortia a cantar panades el dia de Pasqua
dematí.

Posteriorment també hem sabut que
la tuna, va sortir a cantar devers els
anys 70, i molts de joves del "Club
d'Esplai" hi sortiren a principis dels 80.

Enguany Torrat i Builit tinguérem
la curolla d'anar a cantar panades, can-
tant unes cançons recollides a Llucma-
jor i adaptades als nostres temps i ins-
truments.

Devers el mes de març ens posò-
rem en feina i decidfrem que el dia de
Pasqua horabaixa aniríem a cantar a un
grapat de cases on els agrada el món de
Ia cultura popular.

El balanç d'aquesta brusca ha estat
molt positiu ja que per tot ens reberen
molt bé i encara que no era la nostra in-
tenció ens carregaren de panades, ru-
biols i moltes altres Ilepolies (Fins i tot
un bon tros de camaiot fet de casa).

Volem agrair a tota la gent que di-
recte o indirectament ha fet possible
que Torrat i Bullit pogués dur a terme
una curolla més.

Molts d'anys i fins l'any que ve!



IES Llucmajor
Camí de grAcia s./n. - 07620 - Llucmajor - iesllucma'or teeduc

Tel. 971.66.00.52

Calendari de preinscripció curs 2004/05 

Nivells educatius Sollicitud
de playa

Matricula

ESO 13 - 25
de maig

5 - 9
de juliol

BATXILLER 13 - 25
de maig

5 - 9
de juliol

FORIVIACIO PROFESSIONAL
• Equips i instal.lacions electrotècniques

• Muntatge i manteniment d'installacions de fred,
climatització i producció de calor

• Gestió administrativa

• Installacions electrotècniques

• Manteniment i muntatge d'instal.lacions
d'edificis i processos

• Administració i finances

TORN D'ACCES
MITJANÇANT

PROVA

17 - 31
de maig

TORN D'ACCES
AMB REQUISITS

ACADEMICS

14 - 30
de juny

TORN D'ACCES
MITJANÇANT

PROVA

10,11,14,15
de juny

TORN D'ACCES
AMB REQUISITS

ACADEMICS

12,13,14,15
de juliol

Els alumnes de 66 de primària de les escoles adscrites (CP Rei Jaume III, CP Pare
Bartomeu Pou, CP Sant Jordi, CP S'Aranjassa) que han cursat les sol-licituds als
seuus respectius col.legis tenen la plaça reservada.



LOCAL
S' Arenal

Signatures en contra del
Pla d'Esponjament

Tomeu Sbert Barceló,

Continua, i fort, la polémica entorn
de l'anunciat pla d'esponjament de la
zona turística de s'Arenal de Llucma-
jor. Els mateixos veïnats han recollit i
lliurat ja quasi dues mil signatures pun-
tualitzant ben clar el seu posicionament
en contra que es tiri pel terra el que tant
va costar de construir, és a dir, molts
esforços i treball, suor, i, possiblement,
fins i tot Ilàgrimes en alguns casos.

Cada hotel i cada vivenda té pro-
pietari i és lògic que es vulguin defen-
sar les respectives propietats. Fa lins
mesos un diari de Palma anunciava la
notícia que es va considerar fora de
Hoc, però fa poc més d'una setmana
que el conseller d' UM, Bartomeu Vi-
cens, va manifestar als mitjans infor-
matius que les mil vuit-centes trenta
signatures presentades en contra de
l'esponjament anunciat, no detendrien

el projecte. Es ben segur que l'esmen-
tat conseller no hi deu tenir cap pro-
pietat, a la zona ni li deu importar gai-
re i es malmena la indústria turística.

Una altra cosa important seria de-
manar-li al conseller Vicens on es tro-
ben depositats els milions d'euros per
pagar el que els propietaris estiguin
disposats a vendre, cobrant a un preu
raonable.

Lluc Tomàs, Batle de Llucmajor
Hem consultat el tema a Lluc

Tomàs, batle de Llucmajor i ha expli-
cat que ell no està d'acord amb l'estil
anunciat pel conseller B. Vicens, alho-

ra que ha manifestat que defensarà
s'Arenal de Llucmajor fins al màxim
que la hei ho permeti.

També ha afegit que el consistori

que ell presideix sap poca cosa del te-
ma anunciat. I nosaltres ens demanam:
O és que l'Ajuntament no s'informa
prou?

Hi ha greu preocupació ja que fa
falta que el pla aprovat es modifiqui o
torni enrera. Una cosa és esponjar, que
és necessari, i l'altra no entendre la
qüestió. Així que se n'haurà de parlar

Preocupació
més. D'altra banda, s'ha sabut que el
president de l' Associació d'Hotelers,
Jordi Cabrer, el qual ja ha esmentat sis
o set noms d'establiments hotelers
(dins s'Arenal de Llucmajor) que són a

Ia llista per derribar. La majoria de pla-
ces hoteleres volaran a altres termes de
Mallorca o desapareixeran. I amb elles,
els llocs de feina.

Noticies breus

- S'ha commemorat 1 de Maig a
s'Arenal, a la plaça de l'antiga estació

del tren on hi hagué parlaments, dinar i
festa.

- A l'Església parroquial es va fer
entrega dels premis Arenalers de

l'Any, acte al qual va assistir nombrós
públic i els aplaudiments varen ser ben
presents. Les sis persones o entitats
elegides mitjançant votació popular i

CENTRE RECONEIXEMENT	 METGE OCULISTA
MEDIC - PSICOLÒGIC	Dra. Núria Bosquets

Antoni Isern Oliver	 (EQUIP CLINICA JUANEDA)

CERTIFICATS MEDICS
	

OBERT ELS DILLUNS
	

CITA PREVIA

PER AL PERMÍS DE
	

de 16'30 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)



Bienvenido al vuelo de internet...

Entre ahora y descubra sus ventajas.

Ia tienda
telyco PUNTO DE VENTA PROFESIONAL

TELYCO LLUCMAJOR TELYCO ARENAL TECNOFOMA S.L. TE:NOMMA S.L.
Servkio Tecnico Post-venta

Plaza España, 54 Trasim6, 16 TELYCO Cl Loca â. Teno, 12 bjos.
Tel: 971 12 10 83 Tel: 971 26 93 10 Reyes Caiblicas, 33 Tel: 971 24 03 41
Fax: 971 66 4046 Fax: 971 26 93 10 Tel: 971 27 34 06 Fax: 971 24 78 11
07620 tbuxmajor 07610 El Arenal Fax: 971 25 02 71 07500 Palma

07007 Palma

'liure, creim que va ser encertada del
tot.

- Antoni Galmés Canyelles serà el
pregoner de les festes de Sant Cristòfol
d'enguany. Galmés és el president del
CN Arenal i fou destacat regatista i és
fill de l'antic president del mateix club,
Antoni Galmés Riera.

- El passat 1 de mai, horabaixa, va
tenir Hoc la celebració d' una Festa An-
dalusa a la plaça Reina M. Cristina, or-
ganitzada per la "Hermandad Rociera"
que presideix Ana Arcos.

- Quique Ogazón, Amics dels Reis
d'Orient, Club Nàutic Arenal, Maria
Planells, Joan Garcia Campos, Asso-
ciació d'Hotelers, Antoni Calmés Can-
yelles i altres persones i entitats són els
més votats d'enguany per al premi
"Arenaler de l'Any", convocat fa uns
mesos.

- El complex d' Aquacity ha obert
novament les portes davant la nova
temporada turística.

Ha mort Jaume Oliver, "Pelín"
Jaume Oliver Maura, "Pelín", ens

ha deixat per a sempre. La seva mort
va ser quasi sobtada ja que ell va assi-
tir el passat divendres dia 6 al XV Re-
cital de Poesia a l'església parroquial
dos dies després deixava d'existir.
Aquesta ha estat una mort molt sentida,
i és que en Jaume tenia mottes amis-
tats. La seva popularitat era notable. La
circumstància d'haver escrit alguns l li-
bres, als darrers anys de la seva vida, i
també de collaborar regularment en la
revista "S'Unió de s'Arenal" feren que
el conegués tothom. Era una persona,
de vegades discutida, i discutidora i
que escrivint tirava a ferir, amb ironia,
amb capacitat dient veritats de vegades
males d'empassar, però mai insultant.

Al llarg de la seva vida, Jaume Oli-
ver va exercir feines diferents. Nascut a
Llucmajor, arribà a s'Arenal als anys
cinquanta, quan ja començava l'arriba-
da imparable del turisme i pogué veure
Ia gran transformació de la zona.

A tots els familiars, el nostre més
sentit condol. Que descansi en pau.

Recordança per a en Jaume
Aquests versos foren recitats a l'es-

glésia parroquial de s'Arenal durant la
missa funeral en recordança de Jaume
Oliver, "Pelín", poc abans de cantar el
Cor Marina. Varen ser recitats per Pere
Coll i són d'en Tomeu Sbert.

"En Jaume mos va deixar
en mort quasi repentina
noltros som es Cor Marina
que ell mateix va fundar.

Pels seus mèrits i virtuts
Sempre l'hem de recordar;
A ell que tant mos va donar
Rendim nostres gratituds.

Anava regalant gloses,
Posant lletra a partitures,
Cercant art dins les altures
Mos féu gaudir de mil coses.

Recordant el que va fer
Mai per mai l'oblidarem,
Per al record tots cantem:
Va per tu, Jaume Oliver!"

Jaume Oliver, pocs dies abans de morir
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Activitats per a tota la familia

• TAEKWONDO
• FITNESS
• AEROBIC
• BODY-PUMP
• BODY-COMBAT
• BODY-BALANCE
• BODY-STEP
• SOLARIUM
• SAUNA
• MASSATGES

Les més modernes maquines i el millor

equip huma al teu servei

A "TENCiÓ
JULIOL, AGOST I SETEMBRE

PPFI IS FSPFeILLI

LOCAL

La Mare de Déu de Gràcia
ja torna a ser a casa

Més de 4.000 persones acompanyaren la patrona de
Llucmajor durant el seu retorn a la cova de S'Aresta

Francesc Verdera
Fotos: Coloma Julia

La Mare de Déu de Gracia
ja toma a descansar al cambril
del seu santuari. El Diumenge
de l'Angel una multitudinaria
gemació de Ilucmajorers va pu-
jar acompanyant la imatge de la
patrona per l'empinat camí de
Ses Voltes durant el seu retom a
la cova de s'Aresta un cop aca-
bades, o, més ben dit, en la rec-
ta final, les obres de restauració
de l'ermita així com la fixació i
la consolidació de la penya fal-
conera.

El bisbe Jesús Murgui i els
representants del clergat local
donaren la benvinguda a la Ma-
re de Déu que va ser portada da-
munt les espatles des de l'esglé-
sia parroquial de Sant Miguel
fins a l'església del santuari. Se-
guidament, el bisbe va celebrar
a l'esplanada del recinte.
Aquesta fou una celebració reli-
giosa que posava fi al "desterra-
ment" de la imatge, que durant
una mica més de dos anys, va
abandonar el seu privilegiat mi-
rador per tal d' installar-se a
l'església parroquial.

La Mare de Déu ja toma a
descansar en la solitud del seu
cambril després de l'activa esta-
da a Llucmajor: trasllat al con-
vent de Sant Bonaventura, la
processó de L'Econtrada i  d'ai-
tres celebracions religioses que
tengueren com a convidada la
venerada imatge fins al punt
que les nombroses mostres
d'afecte han deixat petjada a la
imatge, i necessitara una bona
ma per part dels professionals
restauradors.

Les obres, amb un pressu-
post de devers un milió d'euros,
han deixat el santuari com una
pepa pintada. La rehabilitació

de les façanes de la capella i
també l'hostatgeria mostren la
bellesa de la seva arquitectura
original, essent-ne un bon
exemple la volta de cane, de
l'entrada de la casa del donat i el
nou campanar.

A la rehabilitació dels jar-
dins, capolats per l'impacte de
les pedres que caigueren del
penyal, s'han plantat espècies
autòctones. Entre les pasteres,
algunes de les feixugues !loses
recorden als visitants l'odissea
que va suposar el sanejament
del Was, mentre que les tones
restants de pedres esdevenen,
gracies a l'enginy i al treball del
donat Sebastià Amengual, una
paret seca que abelleix i assegu-
ra la part superior de l'aparca-
ment.

Pel que fa a la xarxa
met.al-lica que resguarda el ta-
lús, la flora i la fauna, amb el
pas dels dies tomen a ser habita-
des.

Així iclò, en alguns trams
les plantes es recuperen, mentre
que la colònia de coloms expe-
rimenta un creixement impor-
tant perquè la xarxa
s'ha convertit en un protector
segur davant de les comeses
dels falcons.

Un pressupost en alça
El bon acabat de les obres

de consolidació i restauració ha

tengut una important pujada en
el cost final de les obres. Inicial-
ment el pressupost total es va
xifrar en 600.000 € aportats,



mitjançant subvenció pel Go-
vern Balear. La xifra, important,
va quedar curta perquè només
els treballs de l'empresa catala-
na —sanejament i fixació del ta-
lús- varen arribar a més de
673.000€ (112 milions de pes-
setes). Els treballs es varen allar-
gar sis mesos quan inicialment
se n'havien previst només tres.

Alves millores necessàries i
també d'execució
varen ser les de reconducció i
captació d'aigües, tant en el san-

tuari de Gràcia com en el veinat
del pis superior, Sant Honorat.
Pel que fa a la depuració del ca-
bal d'aigües residuals, en tots
dos santuaris s'ha optat per la
construcció de dues Ilacunes,
sense cap element químic, no-
més amb plantes i peixos, però
que permet la reutilització del
cabal per a regar els arbres i les
plantes de les zones de jardí.

Per tal d' afrontar el final de
les obres de l'empresa i també
les de restauració del santuari

(façana, campanar) i els jardins i
trams d'empedrat, ha calgut un
préstec urgent del Bisbat, de
240.404€ (40 milions de pes-
setes). Els responsables del san-
tuari ara treballen en diferents
gestions cercant la possibilitat
que alguna entitat pugui aportar
ajudes per pagar aquestes darre-
res despeses.

Llucmajor de pinte en
ample editara un

monogràfic sobre
Gràcia



LOCAL

Creis que el comerç de Llucmajor
necessita un pla de potenciació i millora?

Davant el previsible descens de circulació per les Rondes quan entri en funcionament la variant de circumvallació hem
detectat una preocupació entre els comerciants de la zona pel que això pugui afectar els seus negocis. Hem parlat amb repre-
sentants del sector per saber la seva opinió sobre la necessitat d'un pla de millora del comerç a Llucmajor.

Loui Córdoba
Floristeria Es Born

Jo opin que s'hauria de potenciar
el comerç a la ciutat de Llucmajor,
s'hauria de donar una empenta als co-
merciants, ja que és evident que són els
comerços els que donen vida a les ciu-
tats. Es dóna més importància al mer-
cat i aquest té totes les preferencies,
dies de festa destacats...Mentrestant
tots els doblers no queden a Llucmajor
se'n van a fora.

Antònia Maria Fiol
Ferreteria Llompart

Potenciació i millora de la zona:
Me pareix molt be que es vulguin

potenciar i millorar els comerços de la
zona però, de quina manera es pretén
reviure l'interès o l'atracció del que
serà un carrer més d'una ciutat-dormi-
tori? Quines propostes o opcions hi ha
perquè pareixi que l'autopista no ha
afectat greument els comerços de la zo-
na? Pens que aquestes coses s'haurien
d'haver pensat abans.

Miguel Garcias
Bar "Can Guti"

Crec que s'han de fer millores pensant amb
els Ilucmajorers. No crec que aquesta autopis-
ta ens afecti negativament, perquè els cotxes
passen de pressa i no s'aturen. Llucmajor està
molt prop de Palma i de l'aeroport, i quan són
aquí encara no tenen ganes de beure. Tant de
bo que la Ronda fos un passeig i que la gent
del poble pogués arribar aquí amb més facili-
tats. S' hauria d'incentivar aquesta zona per
als joves, ja que no hi ha ni pubs ni discote-
ques.



Apol.lbnia Gual
Es Torn

Per als comerços de Llucmajor sempre és
interessant fer qualque cosa que els incentivi.
El desviament del comerç ens afectarà negati-
vament ja que si lievam gent de pas tendrem
manco possibilitats de venda. Això ha quedat
ben demostrat a Conseil, Santa Maria i Vila-
franca, però no serveix de res queixar-se, es
tracta d'incentivar els comerços de Llucmajor.

Tant de bo que l'Ajuntament faci tot allò
que pugui perquè aquests anys que vénen si-
guin el menys dolents possibles per a l'econo-
mia del poble.

Miguel Janer
Ferreteria Can Janer

Jo no sé que és un pla de potencia-
ció i millores exactament Ara bé si el
que es pretén és ajudar al comerç del
nucli urbà de Llucmajor que es veurà
malmès per l'autopista estic completa-
ment d'acord sempre i quant es faci pen-
sant amb els afectats i no somiant trui-
tes.

No sé de ningú que ens hagi dema-
nat res i no hi ha cap estudi d' impacte
comercial. A Llucmajor, crec que pels
accidents que hi ha hagut a la Ronda se
va dir amén a qualsevol cosa i amb
aquesta Variant que fan a més de treu-
re els cotxes del poble han tret de cir-
culació els comerciants de la Ronda. No
crec que embellint els carrers, o posant
bancs per seure puguin cridar l'atenció
als cotxes que passaran a 120 km/h a
tres o quatre km del nucli urbà. Concre-
tament, jo vaig fer un estudi i un 40% de
les vendes les faig a gent de pas. No

reix ser que a Vilafranca fer la variant
no ha perjudicat el comerç, pea) allà no
es va dissenyar la variant pensant en
anar a 120 Km/h com a Llucmajor. L'ú-
nica cosa que sé ben cert és que amb
les disputes de fer o no fer autopistes
els comerciants en sortirem nafrats. So-
bretot, voldria equivocar-me.

Antònia Jaume
Almacenes Femenías

Té sentit un pla per dos objectius
fonamentals:

I- Per mantenir el comerç ja exis-
tent i incentivar I 'establiment de nous
comerços.

2- El pla és necessari per empren-
dre una política de promoció intel.li-
gent que eviti "la fuga" de consumi-
dors cap a Palma i inclús que possibili-
ti que Llucmajor a la llarga pugui ser
un poble amb una oferta comercial
atractiva i especialitzada.

tenc ni idea de quins seran els comptes
de tota aquesta gent que deixarà de pas-
sar per les Rondes. I si es fa qualque co-
sa que no sigui com a Montuïri, que fe-
ren un campanya publicitària molt estè-
tica (Montuïri, abans un poble de pas,
ara, una passada de poble) però inútil
respecte al que es volia aconseguir. Pa-



ESCOLA D'ESTIU	 A S'ESTANYOL

Hola, si vols passar un estiu diferent i has nascut entre els anys 1994 i

2000, durant els mesos juliol i agost (de dilluns a divendres) ja saps on
has d'anar: a l'escola d'estiu que ha format el Grup Joves Bona Ventura.

El nostre horari sera de 8'30h-13'30h

*Per a més informació:
626233163 (Catalina Sastre)
659616576 (Gracia Mut)
Tombé ens podeu trobar

els dissabtes a l'esplai (C/Convent, 25. De 10.30-13h)

EN UESTA

Gaspar Monserrat
Monserrat (Cas Paguet)

L'Ajuntament hauria d'ajudar al màxim els co-
merços de Llucmajor, s'hauria d'incentivar que la
gent compràs aquí i no que se n'anàs a comprar a fo-
ra. No hauria de donar tantes facilitats a tots aquests
que vénen al mercat, els hauria de seleccionar un
poc; amb això no vull dir que no hagin de venir, però
amb més selecció el mercat tendria més categoria. Hi
podria haver més artesania...Entre una cosa i l'altra el
que és evident és que molts de comerços que han
tengut tres generacions s'acaben aquí, no es pot plan-
tejar que els fills se'n puguin fer càrrec.

Maria Rigo
Colorins

Presidenta de l'Associació de
Comerços de Llucmajor

Es evident que s'ha de potenciar i
dinamitzar. Des de l'Associació volem
impulsar projectes on tots els comer-
ciants hi estiguem implicats. La prime-
ra activitat va ser la campanya de Na-
dal, quan molts de comerços i empre-
ses hi participaren embellint els seus
portals amb catifes i plantes. Som
conscients que encara no hem arribat a
tothom i per això enviarem una circular
als comerciants i empresaris per convi-
dar-los a una assemblea i per informar-
los que preparam una tremponada per
al mes de juny i també per dir-los que
tenguérem una reunió molt positiva 

amb el regidor de Comerç , Sr. Julià	 rem posar en marxa una taula de co-
Mojer, el coordinador de Pime i una	 merç trimestral.
técnica de l'Ajuntament, i que acorda-

Des de l' Ajuntament hi ha intenció
de potenciar i dinamitzar el sector co-
mercial. El regidor de Comerç i Indús-
tria ens ha manifestat que aviat expo-
saran tot el que tenen previst per incen-
tivar els comerços llucmajorers, des-
prés d'haver-ho consensuat amb la PI-
ME i amb els propis comerciants. Per
altra banda la regidora Joana Lluïsa
Mascaró (PSM) ens ha manifestat que
si no es vol convertir Llucmajor en un
poble dormitori es fa necessari dur a
terme un pla municipal de dinamització
comercial, ja que amb la construcció
de l'autopista i la conseqüent pèrdua
de central itat de Llucmajor respecte de
l'eix viari, perilla més que mai el futur
del comerç local.



LOCAL

Gimcana sobre la mare de déu de Gràcia
Toni Vadell Ferrer
Fotos: Toni Clar

La parròquia de Sant Mi-
guel de Llucmajor va organit-
zar una gimkcana per donar
una oportunitat als nins i nines
del poble perquè coneguin un
poc més la història de la Mare
de Déu i del Santuari de Gra-
cia. Calia aprofitar l'oportunitat
de tenir la Mare de Déu entre
nosaltres, durant quasi dos
anys, abans que el dia 18
d'abril tomas al Santuari.

Així, el Dimarts Sant, dia 6
d'abril, a les 10:00 del matí se
concentraren a Plaça els alum-
nes de 4t. i 5è d'Educació
Primaria dels tres col.legis de
Llucmajor: Jaume Ill, Nostra
Senyora de Gracia i Sant Bo-
naventura.

L'Ajuntament els va con-
vidar a un berenar, abans de
començar les proves.

Un total de 200 nins, reu-
nits per equips, i acompanyats
dels seus monitors varen anar
responent a les preguntes i pro-
ves que se'ls exigia a cada con-
trol per anar superant la gim-
cana. Els equips estaven inte-
grats per alumnes de diferents
escoles i cursos.

Els monitors foren alum-
nes de 4t. d'ESO dels col.legis
de Nostra Senyora de Gracia i
de Sant Bonventura.

La jornada acaba

amb una pregaria dins l'esglé-
sia parroquial a les 12:00 del
migdia.

Passat un temps d'aquell
esdeveniment m' atrevesc a es-
criure algunes línies com a re-
visit(' de l'experiència, per tal
d'animar posibles iniciatives
semblants que donin continuf-
tat al que visquérem el dia 6
d'abril.

Me sembla interessant que
els nostres nins i nines de Lluc-
major —que són el futur del po-
ble- s'acostin a la Mare de Déu
de Gracia. Al cim una penya de
records sagrats; la penya Fal-
conera es plena de records sa-
grats, des del Beat Ramon
Llull, passant per l'experiència
dels franciscans fundadors, Pa-
re Caldés i Pare Catany, i tants
de llucmajorers i llucmajoreres
que a l'aixopluc de la penya,
davant la imatge bella amb
galtes de rosa i cabells dau-
rats, han plorat les seves penes,
han donat gracies i han sentit
el consol i la pau de Déu.

No ens podem quedar en el
joc del dimarts sant. Cal fer un
esforç per continuar apropant
els nins a la Mare de Déu. Això
vol dir que intentarem treballar
per educar-los en la dimensió
espiritual. I això, malgrat sem-
bli passat de moda, i els plans
d'educació ho vulguin llevar
del mapa, vol dir educar-los per

a viure, per afrontar els seus so-
friments, les seves pors, els
seus dubtes i les seves pregun-
tes, des del coneixement pro-
fund del seu interior i des de la
confiança en Aquell que sosté
la nostra vida. La vida es mas-
sa bella per contentar-se a viu-
re-la en la mediocritat, i es
massa dura per a passar-la avo-
rrit i sense sentit. Des d'aquí
vull donar l'enhorabona a la
parròquia per aquesta iniciati-
va, i animar els seus responsa-
bles a que aquesta sigui la seva
quimera: ajudar els nins de
Llucmajor a viure des de de-
dins, proposant-los la fe.

Vull destacar una Ara cosa
positivísima d'aquesta activitat.
Me referesc al treball previ dels
tres col.legis. Formarem una
comissió mixta, on hi havia
mestres respresentants de les
tres escoles. L'entusiasme per
organitzar una cosa per als nos-
tres al.lots era unanim. Ens
unien les nostres ganes de fer
poble, el nostre interès per els
infants i la nostra simpatia per
Gracia. Tant de bo això ali-
menti l'esperit d'una sana
col.laboració entre les nostres
institucions educatives, amb el
suport de la parròquia i l'ajun-
tament.

I que me'n direu dels mo-
nitors? Els alumnes de 4t.
d'ESO de Ntra. Sra. de Gracia i
Sant Bonaventura... Sí, els
d'ESO, els de les motos, els

que fumen, i semblen insensi-
bles a tot... aquests que tant
criticam els adults... Crec que
estam d'enhorabona pels nos-
tres joves. Des del primer mo-
ment que els vaig anar a veure
a la seva aula per explicar-los
la iniciativa, em vaig trobar en-
voltat d'uns joves, per a mi
desconeguts, entusiasmats per
fer disfrutar uns al.lots més pe-
tits. També els va servir a ells
per aprendre coses noves de
Gracia. Això me confirma que
un dels secrets per acostar-se
als joves sigui oferir-los res-
ponsabilitats, confiant en ells.
Crec que estan prou cansats de
sermons i reflexions, mentre
que el que els entusiasma es
posar-hi les mans.

Vull acabar aquestes línies
fent un suggeriment a l'Ajunta-
ment.

Per fer la gimcana varem
haver de tallar els carrers, i va
anar molt be. Gracies per tot,
especialment a la Policia Mu-
nicipal. Però, no seria tal volta
interessant començar a pensar
en la possibilitat de convertir
alguns carrers en zones peato-
nals, com en molts de pobles i
ciutats de Mallorca? Crec que a
Llucmajor falten espais per
passajar tranquil.lament, per ju-
gar els nins, per conversar els
vellets, i fer la compra amb cal-
ma... Potenciant els espais per
caminar, hi guanyarem en hu-
manitat i urbanitat.
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Heroïna des Bosc, de Jaume
Adrover, guanyadora del

Premi del Gran Criador

Catalina Font

- Quin premi és aquest que heu guanyat?
- Es un premi que varem reinstaurar l'Associació de Cria-

dors, fa vuit anys, quan jo n'era el president i era per fomen-
tar la cria i revaloritzar els poltres. Es tracta del Premi del
Gran Criador- 4 Anys, que és l'edat que ha de tenir el cavall
o l'egua que hi participa. El primer any que es va celebrar,
aquest primer Hoc també va ser per a un cavall Ilucmajorer,
n'Àlex Kid, d'en Joan Oliver.

Actualment el president és en Biel Roca i la prova ha
continuat ben igual. Se celebra la Segona Festa de Pasqua a
l'hipòdrom de Son Pardo i enguany la nostra egua, "Heroïna
des Bose" va ser la guanyadora i va establir un gran registre
d'1.16.5, el nou rècord de la prova.

- En què consisteix, aquest concurs?
- Els poltres, en néixer, han de pagar una quota anual

fins que arriben als quatre anys. Llavors es classifiquen els
millors, es reparteixen en bateries i corren una cursa a Palma
i una a Manacor. Els 24 que tenen més punts van a la semi-
final a Son Pardo i fan dues curses, de 12 cada una i els sis
primers de cada grup prenen part a la final que es fa el mateix
dia, al cap de dues hores. El procés d'aquest campionat dura
aproximadament tres setmanes.

- Quines característiques han de tenir aquests cavalls
per competir?

- Estam parlant de cavalls i d'egües de trot. Per tant, els
que arriben a la semifinal i a la final són els millors preparats,
els que tenen les millors condicions i donen més rendiment
damunt la pista.

Les caractéristiques poden ser moltes però la principal és
que siguin rapids. Per això tenen uns preparadors, que mol-

tes vegades també són els menadors com és el cas de n'He-
roïna des Bosc, que la tenc a les quadres d'en Biel Pou i ell
és qui la prepara i també és el menador.

- Tenim entés que després d'aquest gran premi, n'heu
guanyat un altre. Quin?

- Sí, aquest darrer és un trofeu conegut amb el nom de
REVENJA. Al cap de quinze dies del Gran Premi del Cria-
dor es fa una altra cursa amb el nom de Revenja on hi parti-
ciparen tots els classificats dins els dotze primers a Son Par-
do. Varem tenir la sort de tornar a guanyat.

S'ha de dir també, que ara n'Heroïna des Bosc està molt
bé, en molt bona forma i, com que és de procedència france-
sa tot i que va néixer a Manacor, aquesta raça d'origen
francès té la plenitud entre els cinc i els sis anys. Per tant,
I' any qui ve encara pot millorar els èxits actuals. D'ença que
es propietat nostra, dels germans Adrover Boscana, ha co-
rregut deu vegades i ha aconseguit nou primers Hoes, un ter-
cer i un segon. Per tant, podem estar orgullosos perquè en
aquests moments sembla que ha de ser un dels millors exem-
plars de Mallorca. No obstant, no podem cantar victòria
abans d'hora perquè una lesió, en qualsevol moment la pot
deixar fora de la pista. Per guanyar han d'estar al cent per
cent, i en aquests moments, n'Heroïna des Bosc hi està.

- Fa molts d'anys que us dedicau ais cavalls?
- Sempre m'han agradat molt els cavalls. Vaig venir de

s'Aranjassa a viure a Llucmajor el 78 i alla hi havia molta
afició i molts de cavallistes. Jo ja tenia cavalls a mitges amb
algú i d'ença que som a Llucmajor he alternat sempre el món
del futbol ( i a temporades el bàsquet ) amb el món dels ca-
valls, perquè m'agrada molt l'esport tot i que no en practiqui

Aquí on vivim ara, fins fa poc, a les quadres hi tenia uns
quants cavalls pea) ara m'estim més que els tenguin els pre-
paradors; ells en saben i jo vaig a veure'ls molt sovint.
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II Trobada d'estudiants
dels Països Catalans

Sebastià Maim') Puig

Els passats dies 9, 10, 11 i 12
d'abril aprofitant les vacances va tenir
lloc a Salient (el Bages) la segona tro-
bada d'estudiants dels Països Catalans.

Què is la trobada: La trobada és
un 'Floc alla on es troben estudiants
d'arreu dels Països Catalans per assistir
a tota una sèrie de xerrades, col-loquis,
debats, activitats, etc.. També serveix
per posar en comú les activitats que es
fan arreu del país.

Qui l'organitza: L'organitzen con-
juntament els dos sindicats nacionalis-
tes que hi ha en aquests moments al pa-
ís, que són Alternativa Estel i la Coor-
dinadora d'Estudiants dels Pafsos Ca-
talans (CEPC).

El dia 8, coincidint amb que la tro-
bada començava el dia següent, la dis-
cogràfica alternativa Propaganda pel

Jet aprofita per celebrar el seu vuitè
aniversari. Amb motiu d'aquesta cele-
bració es va fer un gran concert amb
grups d'aquesta discogràfica. Els grups
escollits per aquesta ocasió foren: Fer-
min Muguruza, Habeas Corpus, piral 's
sound sistema, i Obrint Pas.

El dia 9 hi va haver la presentació
que no es va fer així com estava previst
ja que va ploure, pea) l'organització va
reaccionar i no va passar res. També hi
va haver la primera xerrada i el primer
debat, que anaven sobre la procedència
de Cristòfol Colom.

El dia 10 ja fou més mogul, hi ha-
gué coses durant tot el dia, i al final,
després de sopar, concert d'un grup de
joves que es diu Afònics i desprès la
veterania del grup Pomada.

El dia 11 tornava estar ple d'activi-
tats i com que era el darrer dia que dor-

mfem allà hi va haver un altre concert.
Aquesta vegada eren sis els grups en-
carregats de la festa. Gertrudis, Or-
questra Alternativa, La Gossa Sorda,
Gadegang i Melting Sound. Els grups
sabien que tancaven les jornades de
festa i es van estirar molt en qüestió
d'horaris, a les 7 del mail encara està-
vem ballant al polisportiu.

El darrer dia la gent estava bastant
cansada i ja només quedava la darrera
ronda de xerrades, després el dinar i
ens dèiem adéu fins a l'any vinent. Ara
això sí, ho deies sabent que l'any que
ve ja coneixeràs gent, que tornaras a
veure amics que possiblement no tornis
a veure fins Ilavors. Amb aim) he de
donar les gracies a les noves tecnolo-
gies que em permetran seguir en con-
tacte amb tota la bona gent que he co-
negut, encara que siguin de molt lluny.

"la Caixa
Plaça d'Espanya, 45-46
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S'estalella, Caravaning Club
Després d'aconseguir , al llarg de

molts anys de lluites legals, la protec-

ci() del territori tant marí com terrestre

de S'Estanyol de Migjorn , amb la pa-

ralització del projecte d'ampliació del

club nàutic de S'Estanyol , ens trobam

ara amb el problema del camping il-le-

gal a la zona de S'Estalella .

La massiva afluencia de caravanes,

tendes de campanya, generadors elèc-

trics i demés estris que "l'homo domi-

nicus" fa servir a les seves incursions

sobre el medi natural sense cap mena

de mirament ni consideració, han fet ja

acte de presència a la zona de S'Estan-

yol .

Que serà necessari doncs , per tal

que els nostres polítics i governants lo-

cals facin alguna cosa al respecte .

Farien bé també de mirar de prote-

gir i conservar el territori sobre el qual

en tenen competencia directa, sobretot

quan l'espai afectat està considerat una

Area natural d'especial interès.

Si volem protegir l'element que del-

na nom al petit nucli costaner que tant

estimam ,i que amb sang i suor hem

protegit, caldria ser una mica més res-

pectuosos amb el territori que l'envol-

ta, i posar seny i mans a la feina per tal
d ' aconseguir-ho.

IlltSEUR
Industries Semar, s.a

CI. Tomas Moserrai, 6 - 8
Tel. 66 01 57- Fax: 66 29 01 (LLUCMAJCP) Avda. Caries V, s/n Tel. 66 23 11 (Llucmajor)
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Quaderns de
ria Fum Major

Miguel Carden

El municipi de Llucmajor, el més
extens de les IIles Balears i el més po-
blat de la Part forana de Mallorca, des-
prés de Calvià i Manacor, arribarà en-
guany als 30.000 habitants censats, si
es manté l'actual progressió d'augment
poblacional.

Així, literalment, ho escrivia fa un
mes l'agència EFE citant fonts consis-
torials i precisant que a 4 d'abril ja
érem 29.615, amb una progressió de 50
habitants cada mes. D'aquesta xifra,
4.982 ( el 16'8%) són estrangers, i
24.633 espanyols, dels quals 16.142
nascuts a la comunitat autónoma.

Canten papers i xisclen xifres. I lla-
vors vénen les reaccions, la reflexió  ne-
cessària, les moltes anàlisis pendents.
Ara mateix pens en l'amiga que diven-
dres passat va demanar hora pel metge
al PAC de la vila, i n'hi donaren per
dijous que ve, que li faran un volant
per l'especialista que la visitarà amb
sort d'aquí a tres mesos, per comanar-li
unes proves per les quals haurà d'es-
perar altra volta un parell de setmanes
fins que podrà tornar a demanar hora a
l'especialista...( llavors prediquen con-
tra la pràctica de l'automedicació, i avi-
sen d' important que és diagnosticar
prest les malalties greus...).

No retrec l'anècdota gratuïtament:
l'increment de població significa un in-
crement de demanda, d'usuaris, de ser-
veis tan elementals com l'aigua, la sa-
lut, la educació ( ja fa un any que de la
Conselleria deixaren clar que la vila ne-
cessita un segon centre escolar públic, i
encara esperen les gestions de l'ajunta-
ment, tan generós ell amb les empreses
privades de Madrid, ) , i un llarg etc.
Que ,inclou zones verdes, escoletes
d'infants, serveix culturals,
cions esportives i així successivament.

Prou per pensar i creure que és
d'una necessitat urgent el debat públic,

30.000 humans
que informi els ciutadans de com van
les coses , de quins són els problemes
que tenim i que ens cauen a damunt, i
quines les solucions possibles i ne-
cessàries. I no fa l'efecte que sia aquest
el camí que els nostres governants mu-
nicipals segueixen.

Perquè segurament el primer que
s'ha de dir és que aquest creixement
demogràfic, que deu tenir avantatges i
inconvenients, no passa perquè si, i no-
més s'explica en la suma de causes di-
guem superiors o externes a l'àmbit
municipals amb altres tan estrictament
pi-Mimes com la política urbanística de
creixement salvatge que la nostra ex-
trema dreta fomenta i permet.

* * *

I el ritme i el tipus de construcció
que els darrers anys tenim a la vila, afe-
git a l'autopista que ja ens han co-
mençat, i diuen que acabaran abans de
17 mesos, fa preveure que això només
és el principi d'un procés de creixe-
ment en pla Son Gotleu cap a un futur
de ciutat dormitori suburbial, imperso-
nal, massificada i encara més impracti-
cable del que ja és avui.

Amb aquestes, es destapen els co-
merciants de la vila manifestant el seu
temor d'una baixada de vendes com a
conseqüència de la variant que és el
primer efecte de l'autopista. El sector
empresarial es mostra preocupat pel
desviament del trànsit, diu en titular el
Diario de Mallorca.

Redell quina por, i a quines hores.
Vol dir que fins ara no se n'havien te-
mut, els nostres deixondits empresaris?
Es amb aquesta diligència, amb agues-
ta previsió, que tenen cura dels negocis
que els mantenen? A quin clot havien
amagat el cap, tots aquests anys de du-
ra polèmica, o quan als mítings electo-

rals del PP el capo Matas i el candidat
local en bravejaven ferm: si guanyam
farem l'autopista i la variant i tota la
pesca? 0 no havien de ser tot avantat-
ges a cent cinquanta quilòmetres per
hora fins a l'embós de l'entrada de Ciu-
tat, i a prendre pel sac el territori i tota
Ia resta, que són coses de rojos?

Pere, la nostra extrema dreta té res-
postes per tot, i de l'ajuntament ja han
anunciat un anomenat pla integral per a
potenciar el negoci, que ha de passar
per la peatonització de varis carrers del
centre, l'organització de visites turísti-
ques al mercat i la millora de carrers
per a oferir una imatge més atractiva.

* * *

Amb autopista o sense, planificar
sobre aquests temes i en aquest sentit és
no sols una bona idea, sinó una neces-
sitat.

Com tot el que sentia dir l'altre dia
al batle per no sé quina televisió, pre-
dicant en favor del turisme de qualitat
per justificar aquell hotel de luxe que
han de fer a les antigues installacions
militars de Regana, que serà compati-
ble amb una mena de centre d'explica-
ció de la naturalesa i la história de la
zona.

Una monada si no fos que la idea
del turisme de qualitat passa per fer co-
ses així enlloc de les burrades urbanis-
tiques i territorials a les que ja ens te-
nen acostumats, i no a més a més de
les mateixes burrades, que sembla que
és el camí que seguim.

I el més fort i revelador ( i alar-
mant) és que el mateix batle del pla in-
tegral, l'embelliment, l'atractiu turístic,
la qualitat i tota la pesca, s'oposa a la
protecció del centre històric de la vila
prevista a l'esborrany del Pla Territo-
rial de Mallorca preparat pel consell de
Mallorca, que és el que és amb els vots



del mateix partit del batle .
Una protecció que significaria la

declaració de Bé d'Interès Cultural pel
conjunt urbanístic del centre del poble,
i doblers institucionals per a rehabilita-
ció i amillorament de la zona, i, sens
dubte, un atractiu turístic més que po-
dria dur clients als comerciants aquells
del pla integral.

Pei-6 la majoria d'extrema dreta que
associa PP i ASI ni tan sols admet un
debat fondo i públic, institucional sobre
el tema. Aix() és coherència. .0 és que
tenen altres plans urbanístics pel centre
del poble? Tremol de pensar-hi.

* * *

Si a la vila passa això, no cal recor-
dar com va devers S'Arenal, amb
aquell Pla d'Esponjament o com es di-
gui , i que passa per esbucar el nucli
existent per traslladar establiments tu-
rístics, amb increment de places - ven-
ga brou!- a una de les poques zones en-
cara no urbanitzades dels voltants.

Ningú discutirà que el desastre are-
naler ( i no és l'únic punt de l'illa)ne-
cessita mA de metge, cirurgia radical,
una reconversió fonda del sector i de la
zona, i que aquesta ha de passar per
força per esbucar i esponjar.

Pero) de moment la cosa es va fent
sense informar, causant por a moltes
famílies que hi tenen estatge , primera
o segona residència, o petits empresaris
que veuen perillar el negoci i no tenen
els possibles per beneficiar-se d'una
cosa que, amb la mitja informació que
en tenim sembla feta per beneficiar els
grans, possiblement molts d'aquells
que tenen bona part de culpa del desas-
tre. Exigim informació, participació i
consens, demana l'Associació de Vd-
nats,Comerciants i Amics de S' Arenal,
que diu també que la majoria de solu-

cions plantejades no li sembla benefi-
ciosa i es demana pels interessos que es
mouen darrere tot plegat.

Bona pregunta, quan potser fa anys
que s'haurien d'haver plantejat.

De moment, els nostres governants,
tan esponjadors de cop, tornen a de-
mostrar la coherència de sempre ,
contra les reclamacions dels veïnats,
permeten la construcció de pisos al so-
lar arenaler "d'En Roses", catalogat
com a zona esportiva i ocupat actual-
ment per un camp de futbol. Que dèiem
d'interessos ?

* * *

Després de tot això, el que hauria
de ser una bona notícia, que l'ajunta-
ment posi en marxa els tràmits per de-
senvolupar l'Agenda Local 21, el pacte
en favor del desenvolupament sosteni-
ble sorgit de la Cimera de la Terra de
Rio de Janeiro el 1992, en el marc d'un
programa europeu que estableix els
principis que han de regir els ajunta-
ments per a afavorir un desenvolupa-
ment social i econòmic respectuós amb
el medi ambient, la veritat és que gai-
rebé fa riure. Quina credibilitat tenen?
De veres em volen fer creure que en-
guany duran a terme les dues primeres
fases, consistents en un diagnòstic so-
bre la situació del municipi i la consti-
tució d'un fòrum ciutadà?

Ja m'agradaria creure-ho, i si ho
fan, i ho fan de veres seré el primer a
aplaudir... pea) si ho fan de veres, no si
tot plegat és una excusa per tornar a
abocar un parell de senalles d'Euros als
sospitosos habituals ,a la clientela dels
informes.

ses en la mesura que ens afectaran, ens
afecten ja, el viure de cada dia, que ens
hi jugam el poble i el municipi que dei-
xarem als nostres fills. però no hem de
deixar que ens facin oblidar altres ques-
tions que formen part també del nostre
dia a dia i igualment ens retraten, ja que
tot, en el fons, està lligat i travat com
els dibuixos d' una vànova de randa
d'aquelles que, amb paciència i habili-
tat, hem vist teixir a les nostres mares i
padrines.

Com ara que la processó del Dijous
Sant va quedar aturada al Carrer de
Sant Miguel pel cotxe dels bombers
que havien acudit a apagar una xime-
nea que s'havia calat foc. 0 que a la
processó de l'encontrada , ara que ja
no hi havia tamborers li han sortit xe-
remiers.

* * *

Per no parlar del triomfal show del
retorn a Gràcia de la marededéu, ara
que s'han acabat les obres de consoli-
dació de la cova falconera ( bé , acabat,
acabat, ja m'enteneu, es tractava
d'apuntar-se el gol i inaugurar aprofi-
tant l'esdeveniment). Com que a un
servidor el rumbo paellístic que ha pres
la celebració de l'ex-dimarts i ara diu-
menge de l' Angel no li fa gens el pes, i
ja ha superat l'edat de les remogudes
primaverals, en va passar. I més pel tuf
que tot plegat feia de show publicitari
entre un govern caciquil i popularista i
una església de capa caiguda ( al nostre
municipi el darrer indicador assenyala
que un de cada tres matrimonis ja no es
fa per l'església, en una tendència que
creix i es consolida d'any en any) amb
moltes ganes de vendre el bisbe nou.

Estic ben convençut que el PP, ben
coherent amb la seva línia de conducta

* * *

Són temes urgents, qüestions serio-

expert
ELÈCTRICA
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electoralista i més d'un punt totalitària,
s'ha apropiat, ha usurpat i instituciona-
litza, en aquesta confusió interessada
de partit i institució, una festa que era
del poble.

Llegia a un diari un peu de foto sig-
nificatiu: Un participante en la romeria
con el tradicional "capell", venia a dir
quasi textualment . Tradicional capell,
així entre cometes, per que sembli més
tradicional que sombrero. Algú n'ha-
via sentit a parlar mai, a la vila, d'un
capell tradicional d'anar a Gràcia? Vull
dir més tradicional que les sabates o les
espardenyes, o els calçons blancs?

Això sí, el cartell municipal de la
festa tenia un capell, pot ser en regala-
ven i tot de capells, a més de fer el pa-
ripé servint la paella de gorra amb el
davantal, els nostres il.lustres cacics.
Com que ens sobren els doblers.

I si trobau que exager, anau a de-
manar qui va dur la imatge als trams
més simbòlics del camí, tant a la sorti-
da de la vila com a l'arribada al santua-
ri. Podríeu trobar coincidències sorpre-
nents.

Això si, els organitzadors havien
demanat als veïnats dels carrers per on
havia de passar la processó que tra-
guessin cossiols, i bé que ho varen fer,
fins i tot enramellaren el trespol amb
flors i fulles. LIAstima que a cap cap
pensant dels qui ens governen se li acu-
dís tallar el trànsit automobilístic, de
manera que, quan la imatge va passar,
l'estora vegetal ja era poc més que un
record transformat en brossa esclafada,
i els ramellers ja havien patit tota mena
de rascades i empentes. Preciós.

* * *

Per() si vos agraden els saraus d'ex-
cusa o fons catòlic, vos podeu preparar
perquè ara tocarà la beatificació de Sor
Maria dels Angels Ginard Martí, nas-
cuda a la Placeta dels Pins de Llucma-
jor, i assassinada ( per odi a la fe, se-
gons l'Església, que pot ser no s'ha atu-
rat mai a demanar-se si el seu pacte de
segles amb el poder més inhumà no hi
tenia res a veure amb tot plegat) a la
perifèria de Madrid el 1936.Serà una
de les quasi cinc-centes beatificacions
de màrtirs de la guerra civil del present
pontificat.

Partidari radical de la vida, i de la
justícia, contrari convençut de la pena
de mort, compartesc aquella dita de
Voltaire: abomin de les teves idees,
pet-6 donaria la vida pel teu dret a ex-
pressar-les, que resumeix pot ser mi-
llor que cap altra l'esperit de la de-
mocràcia.

Curiosament, els mateixos dies que
m'arribava aquesta notícia tornava a
veure les imatges del NODO de l'ho-
menatge que va fer el franquisme , poc
després de prendre Madrid, a les vfcti-
mes de la repressió, indecent i criminal,
no cal dir-ho, que s'havia duit a terme
durant la guerra contra persones inno-
cents de dretes , de religió, i, simultà-
niament, veia el batle de Sencelles arra-
bassar una placa que s'havia posat al
cementeni del seu poble recordant els
republicans, igualment innocents com a
poc, assassinats de manera igualment
indecent i criminal durant la guerra,
que a Mallorca més que guerra va ser
pura i sagnant repressió.

Es parla molt de reconciliació, una

reconciliació necessària, però que no
pot ser veritable sense la justícia prèvia.
I hem de recordar que, per exemple, el
PP s'ha negat a les Coils a retre home-
natge a les víctimes de la repressió
franquista, que a la vila mateix encara
hi ha families que no saben com varen
morir o on estan enterrats els seues
morts, que només recentment a l'Estat
Espanyol , equips historiadors i ar-
queòlegs han començat a localitzar les
fosses comunes dels assassinats per la
repressió metòdica promoguda des del
cim mateix del bàndol nacional com a
sistema de guerra i "pacificació " a
llarg termini.

Retem , doncs, tots, homenatge a
les víctimes innocents com a victimes
innocents. I comencem per reconèixer
que varen existir i que varen ser vícti-
mes. Aquesta és una balança que, tants
anys després, encara està tombada d'un
costat, del mateix costat. I així, fa mal
reconciliar-se, que és una actitud, un
sentiment, que ha de passar per la justf-
cia i la igualtat de tracte, faci el que fa-
ci l'Església, que és una associació a
laquai, finalment , després de quasi dos
mil anys, i malgrat els intents de tot un
sector de la societat (recordau les me-
sures educatives del PP?) ja som lliures
de no pertànyer.

* * *

I, amb tot, per no acabar així, dei-
xau-me esmentar una altra I lucmajore-
ra, nom Victòria, és la cantant del grup
Banda Sonora i ha estat seleccionada
per participar al Festival de Benidorm,
qui sap, per ventura assistirem al nai-
xement d'una estrella.

CLINICA DENTAL
Dr. LI. Galmés Ferrer

HORARI:

Dilluns, dimecres i divendres (9 a 14)

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

Divendres horabaixa (16'30 a 20h)

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

L.2/‘	 674./‘.„.

Boutique

Atenció especial als Ilucmajorers

C/. lmpremta, n' 1 - (Pas d'en Quint)
Tel (971) 72 40 98 - 07001 Palma de Mallorca
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SOCIErTAT

Xerrades
de cafè

Pujada d'aigua i no de pluja
Un que escoltava. -

- Quina pujada...!
- A Gràcia?
- No home, de l'aigua!
- Què és, que ha plogut molt i els embassaments són

plens?
- No, és que el nostre Ajuntament ha pujat les tarifes de

les aigües netes i brutes, més d'un quaranta per cent.
- I, per què aquesta pujada tan grossa?
- Ah, jo no ho sé, però tal vegada pot ser perquè tenen

moltes despeses per adobar aquesta xarxa d'aigua.
- Tens raó, perquè quasi sempre, la companyia pertinent,

fa obres i síquies pels carrers per adobar embossos.
- Sí, és un desastre, perquè entre aquestes síquies mal as-

faltades i les voravies, els carrers fan oi i alguns, en ploure
una mica, té uns bassiots enormes.

- I no diguem de les voravies, perquè moltes són intran-

sitables i si quan caminam no miram bé on posam els peus,
les caigudes poden ser fatals.

- Aix') que deim, si aquesta pujada d'aigua ha de servir

per adobar tots aquests desperfectes, almenys sera justifica-
da, i serà un consol.

• No ho sé, perquè aquesta pujada sera grossa, i les críti-

ques també.
- Ara pens que pentura la Comunitat Europea ens podrà

donar qualque euro per a aquestes despeses extraordinàries.

- No ho crec, perquè ara diuen que entraran altres nacions

més pobres que nosaltres i les subvencions seran per a ells.
- Vaja una notícia!
- Saps què pens? Que el nostre Ajuntament en lioc de

gastar tants d'euros en festes, els hauria de guardar per a

aquestes necessitats més urgents.
- No tot són festes, perquè organitza actes culturals, i són

tan necessaris com el pa, i tenen la gent contenta.
- Es que també a les festes donen pa i sobrassada.
- Tal vegada tengueu raó, perquè entre balls, celebra-

cions i menjua, ens distreuen dels problemes i preocupa-

cions.
- Pot ser possible, però de totes maneres, pensa en el que

ens tocarà pagar de més, i no et distreguis quan vagis per les

voravies.
- Ni pel mig del carrer...!

OFICINA PETER SANER • LLUCMAJOR
C/. CARDENAL ROSSELL 48
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kJ Temps passat
Alumnes de l'escola Pública (1934)

Ignasi Barceló
Antoni Monserrat

Els alumnes de la foto, l'any 1934,
anaven a classe a l'escola situada al ca-
rrer del Bisbe Taixequet número 27
—actualment ca'n Verger-. Els alumnes
tenien entre tres i vuit anys i feien la
cartilla, el preparatori i el grau elemen-
tal. Segons ens han contat exalumnes,
Ia mestra els tenia col.locats en grups
que tenguessin els mateixos coneixe-
ments , amb els quals treballava un da-
rrera l'altre.

Aquesta escola, juntament amb una
altra que hi havia al carrer del Convent,
en una casa prop del carrer de Santa
Càndida, iamb la del carrer Bisbe Tai-
xequet números 90-101 i 103, eren les
encarregades de l'ensenyament públic
del poble.

Aleshores el batle Bartomeu Sastre
i Garau (a. Llopis) ja havia posat en
marxa la construcció de SES ESCO-
LES, actual Col.legi Públic Rei Jaume

La fotografia fou feta al corral de
l'escola, i cal destacar el vestit tan ele-
gant de la mestra, la corbata del seu fill
i la salutació d'en Tolo "Denits".

1- Francesca Vidal. La mestra.
2- Jaume Salvà Oliver (a. Curt). Ca-

sat amb Aina Miralles. Tenen una filla,
n'Antònia.

3- Antoni Salvà Coll (a. Pruneta/a.
Passarell) Casat amb na Maria Queve-
do. Tenen dos fills, na Francesca i en
Miguel.

4- Macià Buades Ferrer.
5- Joan Salvà Monserrat (a. Carre-

ró). Feia de barber a s' Arenal, casat
amb na Catalina Contestí. Tenen un fill,
en Joan.

6- Enrique Vidal (a. Amador). Va
emigrar a Bons Aires on es casà. Té
dues filles.

7- Jaume Vicens. Feia de tallador
de pins.

8- Miguel Julià Salvà, casat amb na
PrAxedes Vadell Mulet. Tenen tres fills,
en Jaume, n'Antònia i na Margalida.

9- Joan Oliver (a. Segai), casat amb
na Margalida. Emigrà a Amèrica i te-
nen dues filles.

10- Bartomeu Clar Morlà (Denits),
casat amb n'Antònia Ballester Feliu.
Tenen dos fills, en Miguel i en Pedro.

11- Damià Oliver Boscana (Graue-
te), és sifoner, casat amb na Isabel Gar-
cia i tenen una filla, na Maria Isabel.
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12- Pau Manresa Cardell (a. Canoi)
casat amb n'Aina Catany Monserrat
(Pastera). Tenen dues filles, na Llúcia i
n'Aina.

13- Joan Clar Tomas (a. Boleno),
casat amb na Francesca Monserrat
Salva (a. De ca'n Sergent). Tenen dos
fills, en Joan i na Jernnia.

14- Miguel Monserrat Puigserver
(a. Parets), casat amb na Maria Oilers
(a. Pelada). Tenen una filla i dos fills,
na Magdalena, en Miguel i n'Andreu.

15- Mateu Clar Salva (a. Fogo) ca-
sat amb na Francesca Salva Obrador (a.
Botera). Tenen una filla, na Joana.

16- Pere Antoni Tomas (Bennoc),
casat amb na Filiberta García-Rojo Pé-
rez (na Fili).

17- Bartomeu Stela (a. Delante)
18- Joan Julia Salva (Carreter), ca-

sat amb na Francesca Busquets Roig.
Tenen cinc fills, na Francesca, en Jo-
sep, en Jaume, n'Esperança i na Caroli-
na.

19- Juan Antonio, fill de la mestra.
20- Jet-Oda Ros Servera (a. Pallicer)
21- Pedrona Taberner Monserrat,

casada amb Miguel (Barraler), de Cam-
pos. Tenen dues filles, na Miquela i na
Maria.

22- Margalida Salva Catany (a.
Reure) casada amb en Tomas Canta-
llops Sastre. Tenen un fill, en Tomas.

23- Catalina Sastre Garau (a. Lb-
pis), casada amb n'Antoni Jaume Ga-
rau. Tenen tres fills.

24- Purificació (Punta), filla de la
mestra.

25- Esperança Salva Catany (a.
Reure), casada amb en Pedro Monse-
rrat (de ca's Municipal, de s'Aranjassa)

26- Magdalena Taberner Monserrat,
casada amb en Miguel Barceló (Porre-
renc). Tenen tres fills, en Tomeu, en
Miguel i na Francesca.

27- Llorença Julia Salva (a. Carre-
ter), germana del nútn.18

28- Llucia Miguel Guasp (a. Pasti-
11a), casada amb en Pep Martorell Alba,
tenen una filla, na Praxedes.

29- (a. Rumbo)?
30- Sebastià Miguel Sastre (a. Pujo-

let), casat amb una italiana.
31- Antoni Salva Mulet (a. Boten),

casat amb na Catalina Bortone Puigser-
ver. Tenen una filla, na Magdalena.

32- Francesca Salva, casada amb
n'Antoni Talaya. Tenen una filla, na
Prnxedes.

33- Francesca TorteIla Vich (a. San-
tet), casada amb en Llorenç Cerdà
Bauçà. Tenen una filla, Magdalena.

34- Francesca Clar Ferrer (Pelade-

ta), casada amb Damia Tomas Puigser-
ver (d'es Ros Calons). Tenen una filla,
na Magdalena.

35- Miquela Coll Garcies (a. Papa-
llona),casada amb Salvador Guerrero
Martín, tenen una filla, n'Assumpció.

36- Francesca Pons Vidal (a. Pela-
da) casada amb en Pedro Roig Noguera
(a. Escolà). Tenien un fill, en Sebastià.

37- Maria Aguiló (a. Porcelleta), ca-
sada amb en Martí Amengual. Tenen
un fill, en Pep (Pepín).

AGRAÏMENTS: Donam les gra-
cies a tots aquells que amb la seva
collaboració han fet possible la publi-
cació de la fotografia i, en especial a
Joan Clar (núm 13), Catalina Sastre
(23) i Damià Tomas (a. Calons).

Nota: Si algú troba alguna errada a
les dades, posau-vos en contacte amb
nosaltres per poder completar la tasca.



ENTREVISTA

!! Gent de la vila
En Jaume Mas i Coll,
en Jaume de Can Verd

Ignasi Barceló
Joan Jaume

Nascut a Llucmajor el 9
de juny de 1937 ha estat una
de les persones més conegudes
dintre de la nostra vila per di-
versos motius que coneixerem
pas a pas. Ell ens parlaró i ens
aproparà a una època que
avui pareix Ilunyana.

Qui eren els vostres pa-
res?

El meu pare era en Jeroni

Mas i CAnoves de Ciutat i la me-

va mare era Na Jaumeta Coll i
Mir de Can Coll o de Can Verd,
de Llucmajor. S'havien conegut
a Llucmajor, quan el meu pare
havia vingut a veure unes ties
que hi tenia. Després de casats
varen anar a viure a Ciutat, on el
meu pare feia de sabater a prop
de la Misericórdia. Primer, vis-
queren al carrer de Cal Bisbe i
després al carrer Arxiduc Lluís
Salvador. Amb l'esclat del Mo-

viment i la mare en estat, vin-
gueren a viure a Llucmajor i es
feren càrrec de l' adrogueria de
Can Verd.

Els de Can Verd, eren fa-
milia vostra?

No, per?), sí. L'amo i la ma-
dona de Can Verd, eren un ma-
trimoni sense fills, que duia la
drogueria de la illeta de Can
Mataró, a Plaça. Aquesta tenda,
llarga i estreta, es trobava a la
cantonada de la illeta que dona-
va al carrer de Ciutat, davant el
Café de Can Coll. Aquest fet va
unir les families i els fills d'An-
toni Coll, el cafeter, eren tractats
com a fills pels de Can Verd. A
Ia mort del meu padrí Antoni, al
qual no vaig conèixer, l'amistat
es va fer més forta i, la meva
mare, na Jaumeta, va passar a
ser la nina de Can Verd, encara
que havien traspassat el cafè i
vivien al carrer del Convent nú-
mero 41 Quan es va casar, no
volien de cap de les maneres que
els deixés i anés a viure a Ciutat.
I quan va quedar en estat i amb
la Guerra començada oferiren
fer-se càrrec del negoci per te-
nir-la a prop i perquè no volien
una altra persona que els tingués
cura.

Jo i en Toni, el meu germà,
vàrem néixer a Llucmajor, els
meus pares compraren una casa
al carrer del Bom.

Quins records teniu de la
vostra infantesa?

Com els de molts d'altres
allots d'aquells anys de la post-
guerra. La plaça i els carrers dels
voltants eren els nostres juga-
dors. Jugaven i corrfern pel Lloc

Sagrat, el carreró de can Roca,
els voltants de la Peixateria i al
carter del Bom. Cada temporada
tenia el seu joc, però entre els
allots el que tenia més exit era el
futbol i a mi m'atreia molt.

On anàreu a l'escola?
Vaig anar a l'escola de les

Monges de la Caritat i després a
Sant Bonaventura, on vaig fer
els estudis fins acabar el batxi-
llerat Superior. A més, alternava
els estudis amb l'ajuda als pares
en l' adrogueria, que a mi
m'agradava molt.

Com entriireu, en el món
del futbol ?

De nin, el futbol havia estat
el meu joc preferit. Vaig co-
mençar a jugar amb "Les Àgui-
les", un equipet d' infantils de
l'Acció Católica. Eren els anys
de Don Damià Vidal, el capellà.
Don Damià, "Hagués fet ballar a
qualsevol al mig de la plaça",
era molt estimat per tots. De les
Àguiles, vaig passar a les "Jo-
ventut Seràfica" una de les N/A-
ries "Penyes" futbolístiques que
hi havia a Llucmajor, record en-
tre altres la Unió, "Levante",..;
entre totes es feia un torneig que
tenia molta acceptació entre els
al.lots.

Els entrenadors de l'Espan-
ya es varen fixar en mi perquè
corria molt i tenia facilitat per
arribar a les pilotes llargues i si-
tuar-me tot sol davant el porter.
Foren anys d'estudiar, ajudar a
la família i entrenar, que passa-
ren molt ràpidament.

Juntament amb en Damià
Tomàs i n'Antoni Mates vàrem
ser seleccionats per jugar amb la

En Jaume quan tenia tres anys



L'entrevistat va ser seleccionat per jugar amb la selecció juvenil
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1Ltaço5	 f3otonsS
inla,vaiLli

71/krcerizt - cmsfitil.Caria

eroclab

C7 Major: 86 - Tel. 971120134
07620 LLUCMAJOR

Selecció Juvenil de Balears. Re-
cord el partit enfront de la Se-
lecció Catalana a l'estadi Lluís
Sitjar. Jugàvem d'acompanya-
ment, abans del partit entre el
Mallorca i l'Hèrcules d'Alacant.
El partit acabà dos a quatre a fa-
vor dels visitants, pert, vaig tenir
la sort de fer els dos gols. Set-
manes després anarem a Barce-
lona, on es va perdre per dos a
zero.

Més endavant vaig jugar
amb l'Espanya, a Tercera Re-
gional. Foren unes bones tem-
porades per al nostre equip de
futbol. De la temporada del 57,
els veterans i seguidors, encara
es recorden pels èxits aconse-
guits. L'Espanya tenia de porter
en Nadal i jugaven entre altres
en Salom, en Barceló, en Ramis,

semblava un filial del Bale-
ars. L'afecció ens acompanya-
va en els desplaçament i a casa

el camp era ple. Els jugadors de
fora poble, estaven ben pagats i
en els cafés no es parlava d'altra
cosa que no fos el futbol i les ju-
gades es discutien una vegada i
una altra.

Quins records teniu
d'aquella temporada?

El que més es recorda és la
victòria, a l'estadi Lluís Sitjar,
sobre el Mallorca, que a-lesho-
res jugava a Tercera Regional.
Fou un partit dels que fan época,
hi va haver un poc de tot, i jo
vaig tenir l'oportunitat de fer el
"GOL" de la victòria. De darre-
ra me tiraren una pilota llarga,
molt llarga. Els meus companys
sabien que jo corria molt i que si
agafava els defenses a contrapeu
me podria situar sol davant el
porter. Quan vaig veure la juga-
da me vaig posar a córrer, el ju-
gador que me marcava no va

poder aguantar l'estirada i em
vaig trobar amb el porter. El
partit va quedar 0 a 1 a favor de
l'Espanya. Quan arribarem a
Llucmajor no es parlava de res
més.

Alguna contarella
d'aquelles temporades de pi-
Iota?

Ara, vos en diré una. Els
meus pares venien als partits de
fora poble .Una vegada a Ciutat
s'havien assegut lluny del camp
de joc, a les grades, i quan el
nostre equip va fer un gol, la
mare va demanar al senyor que
tenia al costat -"Qué em podrí-
eu dir qui l'ha fet?. Aquell ciu-
tadà li contesta, de forma molt
educada. — Senyora, no el conei-
xereu, és de poble. Duu el 10 a
l'esquena". Quan la meva mare
va escoltar que era el número
10, li respongué — "El conec un
poc, per mi va néixer a ca nos-
tra". L'home va quedar sorprès.

Com va ser que deixàreu
el futbol?

La cosa va anar d'aquesta
manera. Després d'haver fet el
batxillerat Superior, als frares,
me varen oferir ajudar a preparar
els alumnes que s' havien de
presentar a la prova d'Ingrés a la
mateixa escola de Sant Bona-
ventura. Només ho vaig poder
fer uns mesos, si arribà, perquè
vaig entrar voluntàriament a fer
el servei militar a Aviació, on la
rneva família tenia un Brigada
conegut. Fent el servei militar
me vengueren a cercar per fer
feina a la Notaria de Don Joan
Nadal. Quan em vaig adonar no

me bastava el temps per fer les
dues coses i jo ja tenia clar que
el meu futur era a la notaria i
vaig deixar córrer el futbol. A
més els entrenaments eren a la
tarda, encara no hi havia la llu-
minaria que hi ha avui, i jo no hi
podia anar i dur la feina de l'ofi-
cina al corrent. Més endavant
vaig jugar amb equips d'empre-
sa algun tomeig.

Que no vos agradava la
drogueria de can Verd?

Jo ho ben trob, i molt que
m'agradava el negoci familiar.
Però la tenda havia quedat en-
darrerida i calia fer- hi una bona
reforma, introduir nous gèneres i
adequar millor l'espai de que es
disposava. Recordareu que l'ex-
positor de què es disposava eren
les entrades que tenia i la vora-
via, a més, era Naga i estreta i el
magatzem era molt petit. A més,
en aquells anys es va començar
a parlar que l'immoble ame-
naçava riatta i que els inquilins
ho havien de desocupar. La ille-
ta estava ocupada pel Teatre de
Can Mataró, la família Mataró
era la propietaria dels terrenys,
la Granja, la tenda de Teixits de
Can Sbert, la Barberia i la nostra
Drogueria. Aquests fets feren
que em decantés pel treball a la
notaria del Notari Nadal. Els
meus pares seguiren amb la dro-
gueria de can Verd fins que
l'Ajuntament ho va comprar a
Ia família Mataró.

On es trobava la notaria
de Don Joan Nadal?

La notaria es trobava a un
primer pis al carrer de sa Font,
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propietat de La Caixa, davant
cal metge Pau "Muleta", avui hi
ha "Sa Llibreria" a la planta bai-
xa. Aquí fou on vaig començar a
treballar com a auxiliar amb en
Joan "de sa Notaria" com a Ofi-
cial Primera. Uns mesos des-
prés, en Joan, es va morir, i jo,
un aprenent acabat d'aterrar, em
vaig trobar tot sol davant una
feina que només començava a
conèixer. No hi havia el volum
de feina que vendria anys des-
prés juntament amb el "boom"
del turisme i això em va perme-
tre preparar-me de forma auto-
didacte i amb l'ajuda del notari
en els casos que presentaven
més dificultat. Record que en
aquells primers mesos vaig Ile-
gir moltes actes notarials per
aprendre el llenguatge que calia
utilitzar en cada cas i vaig con-
feccionar una llibreta d'apunts
amb models d'actes que eren
més corrents aleshores.

Quina era la vostra feina?
Era preparar les escriptures

que reflectien la voluntat dels
signats davant el notari que era
qui donava fe i valor a el que
s'acordava. L'escriptura, origi-
nal era a ma, havia de tenir bona
lletra, després en Nicolau Roca,
que treballava a l'Ajuntament,
ens feia les tres còpies a maqui-
na. A més, les documentàvem i
enregistràvem, seguidament en-
viàvem les còpies als registres
corresponents. Anys després ens
varen autoritzar a fer les escrip-
tures a maquina i els avanços en
aquesta materia ens han anat fa-
cilitant molt la nostra tasca.

Quants d'anys hi féreu fei-
na?

A la notaria hi vaig treballar
44 anys. Els primers 17 anys
amb Don Joan Nadal, primer al
carrer de sa Font i després al ca-
rrer d'en Melia cantonada amb
el carrer Bisbe Taixaquet, da-
vant l'Abeurador Rodona,
"l'Abeurador de Cas Frares", al
primer pis, damunt el Bar Es-
panya. Quan Don Joan se n'anà
a Ciutat vingueren Don Jaume

Ferrer, Don Victor Alonso, Don
Lluís Pareja, Don Pep Mora-
gues, el fill de Don Gabriel Mo-
ragues que havia estat l'apare-
llador de l'Ajuntament de Lluc-
major, ara diríem l'Arquitecte
Tècnic, i amb el darrer que vaig
treballar fou Don Andreu Isern.

Quan us vàreu casar i
amb qui?

Me vaig casar amb N'An-
tonia Meijer i Ordines, l'any
1962, aleshores treballava a les
ordres de Don Joan Nadal i ja
havia aprovat les oposicions i te-
nia la plaça en propietat. Ens co-
neixíem des de molt joves, les
nostres famílies es coneixien i
havíem jugat plegats a la nostra
infantesa. Després la nostra
amistat es va refermar, ella ana-
va a la Secció Femenina, de
l'Acció Católica que es trobava
a la Rectoria. Les nines venien al
futbol a animar l'equipet de
"Les Àguiles" de l'acció Católi-
ca, una cosa dugué a l'alta i ben
prest varem sortir plegats. Hem
tingut tres fills, en Jeroni, el ma-
jor, avui treballa a l'Institut i és
casat amb na Concepció Mot-la i
tenen un fill, en Jaume; en Toni,
el segon, que treballa a la gesto-
ria de Can Antich, els matins a
Ciutat i a les tardes a Llucmajor,
es casat a s'Arenal amb na Mar-
galida i tenen dos fills, na Maria
Antònia i en Jaume,i na Cati, la
més jove, que treballa a la nota-
ria, i és fadrina.

Quan fou que vingué el
“boom”?

Vingué de la ma del turis-
me, als anys seixanta. Les coses
van canviar molt en poc temps,
els anys setanta foren els anys
en què el volum de treball va
créixer de forma espectacular.
Es va començar a treballar amb
anglesos i després amb ale-
manys.

Primer la maquina d'escriu-
re, després la fotocopiadora, en
els anys vuitanta i l'entrada de
l'ordinador en els noranta facili-
taren la nostra tasca.

Quins companys heu tingut

al llarg de la vostra vida profes-
sional.?

Record, na Maria Salva, la
filla del dentista "Flauta", en Pe-
re Mut, de Can Mut d'es Pont,
n'Aina Maria Taverner Piza, fi-
lla d'en Bernat "Llambies", en-
tre altres.

I ara què?
Ara, faig més feina que

mai.
Tinc present el que me va

dir un company que es va jubilar

un poc abans que jo. — "Jaume,
no sé com tenia temps d'anar a
fer feina". I aquesta és la veritat.
Mai no he estat un home de
care, no se m'hi ha perdut res.
M'agrada molt el camp, foravi-
la. Cada dia, els matins vaig a
una o altra finca, sempre tenc al-
guna cosa per fer, a la tarda a ca-
sa. En duc tantes de mogudes
que no tenc temps per fer el que
voldria.

CARNISSERIA o XARCUTERIA

OBRADOR

GARCIAS

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

Més enllà de Capocorb ( I )
(Apunts sobre la costa de Llucmajor )

José Fco. ARGENTE
SÁNCHEZ

"Als amics de la UIB Joan An-
toni Mesquida i Cosme Aguiló en re-
cord d'un agradable sopar i una
conversa ben animada, al Molinar
de Montuïri."

Seguint unes consideracions

que no resolen el tema', voldria po-
sar fil a l'agulla i intentar amb un
poc d'enginy i un poc de sort tractar
aquest antic topélnim, que va pertàn-
yer, al seu temps, a l'extens districte
musulmà de M.n.aly o Montuïri i
del qual avui dia podem treure di-
verses interpretacions.

Gràcies a diverses obres com

Ia Historia de Llucmajor 2, l'Ono-

masticon Cataloniae 3, o la Gran
Enciclopèdia de Mallorca sabem
que el topònim de Capocorb fou do-
cumentat poc després de la conques-
ta de l'illa pel rei Jaume I: Terme de
Capocorp (1235), Cabocorp ( 1247
), (1251), (1272), (1288), (1291),
"Lo cap de Capocorp" ( 1351), amb
grafies tan diferents com: Capite
Corvi (1249), Cabo Chorbo (1248),
"Alcharia mayor de Cacoborp"
(1496), Possessió de Capoporch (
1498), etc.

A la toponímia cartogràfica de
Mallorca de la baixa edat mitjana,
del segle XIII fins al 1497 aproxi-
madament, són recollides altres for-
mes: Capo de Corvo, Como, Coma i
Capo Corb.

La pronunciació, així com és
recollida per Cosme Aguiló a la seva
obra, principalment és /Kapo 'Korp/.

Aquest topélnim feia referèn-
cia a una extensa zona que compre-
nia una itinplia zona costanera i inte-
rior, des de s'Estanyol fins a Son
Verí, a l'actual terme de Llucmajor.

Seguint una abra vegada Cos-

11.1ustració 1:
La costa de Llucmajor

me Aguiló, quan fa referència en la
seva obra al bessó de la qüestió, po-
dem observar que tradicionalment hi
ha dues teories interpretatives per
explicar el topònim:

a) D'una banda els qui consi-
deren Capocorb un accident ge-
ogràfic del litoral	 "el cap corbat",
procedent del llatí "caput curvum"

(A. Garcias Vidal i J. Coromines-

J. Mascaró 6)
b) D'altra banda els qui es de-

canten per la teoria d'un Capocorb
zoonímic: el "cap del corb" (A. Vi-

llanueva , Joan Veny	 )
Personalment no compartesc

cap d'aquestes teories i som de l'opi-
nió que molt probablament ens tro-
bem amb un topònim híbrid, típic
d'un moment històric en el qual una
llengua indígena, indoeuropea o cél-
tica va conviure amb el (latí de laco-
Ionització romana de l'illa. Trobam
fonts documentades de l'existència

d'aquesta llengua fins al segle IV

després de la nostra era 9 .
La primera part del topònim

és evidentment mossàrab, així ho
demostra el manteniment de l'oclu-
siva que no sonoritza i la conserva-
ció de la o final Ilatina, i procediria
del Ilatí caput que significa pro-
montori, elevació i també cap 1 °,
com correspondria, doblement, a la
zona definida, des de s'Estanyol fins
a Son Veit amb les importants ele-
vacions de: Cap des Bancal, Cap
Blanc, Cap Roig, Cap de Regana i
Cap Enderrocat.

La segona part procediria del
radical indoeuropeu *Korp que

significa penyal, cingle ", per ex-
tensió pedregós, aspre i ens ha Ile-
gat el nom de la serralada dels Cif-
pats, o l'etneinim dels cèltics dels
Càrpats que habitaven la CarpetAnia
(serralada de Guadarrama).

Korpa és un nom daci del segle
VII que significa també penyal, cin-
gle.

En albanès encara trobam
conservat Karpe per designar les
muntanyes de la serralada dels Càr-
pats.

D'altra banda Carp és un nom
Mirk, com ALP, ARP o CALP, els
quals fan referència a elevacions o

muntanyes
A Mallorca n'abunden (Al-

pic, Alpare, etc.) i igualment en tro-
bam a la marina valenciana , com
Calpe, el famós i escarpat penyal

costaner 13 .
El fet que, a més a més, tro-

bem a aquesta costa de Llucmajor
topònims feminitzats com na Capo-

corpa ' 4 devora del Cap Roig i na

Corp ' 5 , molt proper al Cap de sa
Regana, em reafirmen en allò que
abans he esmentat.

Així dones, Capocorb seria el
promontori o cap escarpat com
correspon geogràficament a aque-
lla zona litoral, abrupte i amb
agrests cingles.

Significativament, a la costa
de Castelló, perdura encara el topò-
nim Capicorp, molt similar al ma-
llorquí i del qual Cosme Aguiló es
questiona: «seria interessant veure
quines similituds tenen les dues pun-

11.1ustració 2: La costa de la

serralada d'Irta

tes, la de Llucmajor i la d'Alcalà de

Xivert0 .
Així doncs, en aquella costa,

devora el topbnim Capicorp valen-
cià, tenim els grans roquissars de la
muntanya litoral de la serralada d'Ir-
ta, (573 m d'altitud màxima i 15
quilòmetres de façana litoral) amb
els abruptes vessants d'extrema i
ufana bellesa, que en verticalitat des-
concertant i alternant amb petites ca-
les, s'obren com grans anfiteatres
davant la mar.; exactament igual

com la costa de Llucmajor
referida a Capocorb.

Crec que existeix un rastre to-
ponímic costaner antiquíssim que
pot identificar-se amb topònims com
Cabocope (massís rocallós costaner
entre Cartagena i Aguiles), Cabo
Corbeira (Costa d'A Corunha, a
prop de Cedeira, roquís i aspre), Ca-
bo Corbeira, amb abruptes penya-
segats, a devers 12 quilòmetres de

Cosme Aguiló
La Toponímia de la costa de Llucmajor
Ed. Institut d'Estudis Catalans
Treballs de l'Oficina d'Onomistica, II
Barcelona, 1996. “Aquestes consideracions no

deixen el tema resolt, (pit. 155).

Bartolomé Font Obrador
Historia de Llucmajor.
Gráficas Miramar
Palma de Mallorca, 1973

5 Joan Corornines i J. Mascará Passarius
Onomasticon Casa/oir iae
Curial Edicions Catalanes
Barcelona 1989-1997

M Gran Enciclopedia de Mallorca
Promomallorra Ediciones, S.A.
Palma de Mallorca, 1989-2000

5 A. Gamias Vidal
alt término municipal de LluchmayoN; a Ferias

de Iluchrnayor
Llucmajor, 1972

6 Onomasticon, p.98

A. Villanueva
Viaje literario a lag iglesias de España
Imprenta de la Real Acalemia de la Historia
Madrid, 1803 - 1852

J. Veny i Clar
Lluanajor a través de la seva toponímia
Pregó de fires de 1974
Llucmajor, 1976

°	 Segons la carta-encíclica del Bisbe Severo
(20,13) rrfeu un calabruix petit/satin, que els nadius
d'aquesta illa, en llengua vemacla, anomenen "ar-
gistinum"« (VV.AA. Les Illes a las fonts classi-
ques. M. Fora Ei IWO p.30). Evidentment el cala-
bruix es blanc, això concorda amb Farrel indoeu-
ropea* ARG, que com el sànscrit "arju-na-h" sig-
nitica "blanc", "brillant ".

Sobre temes d'antroponímia indígena d'època
romana podeu consultar
-M. Lotudes Albertos Firmat ilndoeuropeos o lbe-
ros en Baleares? Rev. Emérita núm. XXVI, 1958

- Cristóbal Veny: Corpus de las inscripciones ba-
leáricas hasta la dominación árabe C.S.I.C. Bi-
blioteca de la Escuela Espanola de Historia y Ar-
queología en Roma. Madrid, 1965,

- M. Orfila necrópolis de Sa Carrotja y la ro-
manización de/suede la isla de Mallorca BAR In-
ternational Series, 397, 1488..

- H. de Mallorca Tomo 1 (Coors]. José Mascará
Passariu, .1) a g . 514-520).

M. Lourdes Albertos assegura a la seva obra Fs
sorprendente que si la población baleñrica pri-
mitiva fue ¡herd.. no se hayan encontrado en

Ias Islas letreros ibéricm, tan frecuentes en todo
el Levante, y que la única inscripckin en estas
condiciones nos dé una leyenda en una lengua
indoeuropea como las de Celtiberia.« (pg. 240)
«La mayoría de los radicales - como puede ver-
se - presenta cierta aparente analogía con otros
nombres indoeuropeos y mucho menor con el
mundo ibérico propiamente dicho.. (pàg.
239240).

I* En castellà encara trobam cabezo com a puig o
elevació de terra. En tenim alguns exemples com
Castro Capolat (1065), impressionaits cingls de la
Serralada de Tossals a la comarca del Berguedà.

" Incidint en els radicals indoeuropeus: * KERP,
amb la variant "KARP com tallat, estripai, rapinyat
(Dalí: carpiniare, castella: carpir, min rasgar, ara-
fiar, escardar). En Bretó: Kern com cim. El radical
*CAR com dur, roca, d'aqui passé el karst, roca
calcaria gastada pels elements. En asturià arspiu



Ribadeo, al Concello de Barreiros
(Lugo), associat, per cert, a impor-
tants poblats de la cultura castrenya
celtohispana. Cabo Corbeiro dos
Castros, devora 0 Grove a Ponte-
vedra, amb un impressionant frontó
granitic i importants jaciments de
l'edat del bronze.

El filòleg Joan Coromines fa
notar (Decat, II 836a. 27-32) que a la
zona d' Argèlia està documentada

Iblustració 3: Poblat talaiótic
de Capocorb

una forma KRB "sommet ' 7" voca-
litzada KARB o KORB (Dozzy.
Supl. II 452b).

Fa temps que pens en la hipb-
tesi que les poblacions pretalaióti-
ques i talaiõfiques de Mallorca i Me-
norca deixaren un rastre toponímic i
antroponímic que va des d'una hi-
dronímia paleoeuropea possiblement
de l'epoca del bronze final, o ante-
fior, passant per una serie de topeo-
nims indoeuropeus de marcada in-
fluència i ligur, associats per
ventura a moviments de camps
d' urnes, fins a arribar a topónims tí-
picament celtohispans.

A l' interior de la costa de Ca-
pocorb hi trobam una important con-
centració de poblats talaikics: Ca-
pocorp Vell, Capocorp d'en Jaquetó,
s'Aguila, ca l'amo en Julià, Tolle-
rie, s'Allepassa, Gomera, ses Ta-
laies, Garonda, Marola, Vernissa,
Solleric, etc.

Igualment al Capicorp valencià,
a la propera necretpoli de la Solive-
lla, hi trobam influencies de camps

d'urnes. ' 8

Personalment consider de
poca consistencia els arguments de
qui pretenen fer derivar el topkim
Capocorb del Had caput corvum

(cap corbat); ja que no crec que exis-
teixi ni un sol cap costaner que no si-
gui corbat. Evidentment, tots els
caps són corbats. Sembla més aviat
una interpretació cultista del segle
XIX o XX, al.ludint a la corbatura.

Aquests apunts fan que em
pugui estendre en una altra conside-
ració annexa com és la possibilitat
que després d'una llarga serie de
topónims tardans, associats al corb,
en francès "corbeau", es trobin una
serie d'originaris *Korp , penyals,
cingles. Aquest tema és més com-
plex a causa de la tirada d'aquests
ocells a les penyes elevades i grans
tallats.

No crec que els corbs, encara
que a Mallorca n'hi habitaven en
abundkcia, proporcionin la per-
manencia i protagonisme que els ac-
cidents geogritfics o naturals solen
registrar habitualment en el complex
procés de la formació de topónims.
Sense negar al cent per cent que al-
guns topònims s'originin a partir

d'aquests ocells ' 9, no seria sobrer
una detallada anAlisi de les semblan-
ces orogreiques de determinades
muntanyes que sota el nom de corb
puguessin amagar un radical més
antic del tipus *Korp o *Karp: pen-
yal, cingle, tallat, escarpa. Segura-
ment el nom del corb s'originA a les

escarpes rocoses en que hi habiten 2°.
Es evident que aquesta paraula

era emprada pels nostres avantpas-
sats protohistõrics, com la tribu cel-
tíber dels Suessetanis i la seva capi-
tal, anomenada CORBIO, devora
del Moncayo i sens dubte relaciona-
da amb aquesta muntanya.

Observem alguns exemples a
Mallorca d' aquest topeinim i la seva
associació amb muntanyes, escarpa-
ments i aspres roquissars:

-Cocó des Corb: al cim del
puig de Randa, devora el penya-se-
gat Morro d'en Moll; antigament
s'hi benden els frutts del tres de
maig.

-Coma des Corb: al T. m. de
Calvià situat entre el Castell de Ben-
dinat i Cas Catall Zona de fondala-
des i penyes.

-Font des Corb: T. m. de Ban-

yalbufar, entre Son Bunyola i el Pla
del Cavall Bernat; amb espectacu-
lars tallats.

-Morro de na Corb: T. m. de
Manacor, accident costaner penya-
segat entre Cala Morlanda i Cala Pe-
tita.

-Niu des Corb: T. m. de Cam-
panet, 320m d'altitud. Entre Santia-
ni Gran i el puig d'en Costurer.

-Penya des Corb: T. m. de Ma-
nacor, 248m d'altitud. Entre el puig
de na Bibina i Son Banús des Turó.

-Penya des Corb: T. m. de
Sant Llorenç del Cardassar, 270m
d'altitud. Entre el puig de ses Llen-
ques i Son Llulls Vell.

-Penyal des Corb: T. m. de Po-
llença, entre Fartiuitx d'en Vila i la
Codolinera.

-Penyal des Corb: T. m. de
Calvià, 394m d'altitud, entre el Pi de
ses Creus i el puig de Vilarassa.

-Puig des Corb: T. m. de Po-
Ilença, 462m d'altitud. Entre el puig
dels Moros i Punta Bécquer.

-Puig des Corb: T. m. d'Artà,
331m d' altitud. Entre Son Sureda
Nou i el puig de Son Morei.

Puig des Corb: T. m. de Artà,
443m d'altitud. Entre es Verger i
s' Alqueria Vella de Dalt.

-Puig des Corb: T. m. d'Artà,
175m d'altitud, entre sa Corballa i
es Rafal de Dalt.

-Puig des Corb: T. m. de Sant
Llorenç del Cardassar, 354m d'alti-
tud, entre el puig Gros i Son Dragó.

-Puig de Son Corb: T. m. de
Son Servera, 182m d'altitud, entre
Penyes Vermelles i Son Corb.

-Roca Corba: T. m. de Cam-
panet, 200m d'altitud. Entre Taló i
sa Mamellada, documentat el 1343.

-Turó de na Corb: T. m. de
Sant Joan, 134m d' altitud. Entre
Sant Martí i Hortella Vell.

-Na Corbana alta: Accident de
la costa de Sant Llorenç des Cardas-
sar. A la Punta de n'Amer, entre es
Fort de na Jaia i sa Punta de ses
Crestes.

-Sa Corbatera: T. m. d'Ariany,
entre Mar Colomar i l'Estorell,
152m d'altitud.

-Sa Corbatera: T. m. de Selva,
entre el puig de Meca i el puig d'en

Galileu.
-Penya des Corbs: T. m. de

Andratx, 236m d'altitud. Entre Son
Guillem i Can Farineta.

-Penyal des Corbs: Limit en-
tre Alaró i Bunyola; devora Solleric,
entre el Torrent Pregon i les Rogues
de Salviar.

-Penyal des Corbs: T. m. de
Bunyola, 813m d'altitud. Entre el
Penyal de Migdia i el Bosc de Son
Palou.

-Penyal des Corbs: T. m. d'Es-
porles, entre Son Llabrés i es Verger.

-Penyal des Corbs: T. m. de
Mancor de la Vall, 320m d'altitud.
Entre Turixant i Son Maga.

-Puig des Corbs: T. m. d'Es-
pofles, entre Son Quint i les Ermites.

-Rafal des Corbs: Documentat
al segle XIV; actualment es Rafalet,
entre s'Estorell Vell i el torrent d' Al-

davall el puig del Rafalet.
-Son Corb: T. m. d' Alaró entre

el Coll d'en Simonet i Son Frau, da-
vall es Penyals Tallats.

I una Ilarga llista que no am-
pliarem més per tal de no allargar in-
neceskiament aquest petit apunt,
perei que podria ser complementat
amb alguns exemples de la Peninsu-
la com: Serralada de Corbera (625
m d'altitud), les Corberes (Piri-
ncus, 1231m d'altitud), Corbite (se-
rralada de Lauren0), Corbera (se-
rralada de Carrascoi, a la província
de Múrcia). Montcorb, Bicorb, Ro-
cacorba, etc. 0 també de França:
Corbières, Corbeil, Corbiol, etc.
d' identiques característiques.

Podem tancar aquest periple
local sobre questions tan interessants
i tan oblidades pels nostres organis-
mes docents, observant que a través
del promontori o cap escarpat po-
dem avançar més enilà del corbat
cap del corb.

Nota: L'autor vol manifestar el
seu agraiinent als investigadors Lu-
ciano Pérez Vilatela Joaquin Cari-
dad Arias per les indicacions, notes
i suggeriments aportats després de
la lectura de l'esborrany inicial, les
quals he tingut en compte per a la

redacció final d'aquest article.

com penyal sortit i en salm. carpio com turn.
També escarpa o escarpadura com a pendent

molt inclinai Podeu aprofundir sobre el tema a
POKORNY, Julius
IndogennatuSches etymologisches Wiinerbuch
Beni 1959, mimpressió Ed. A. Francke AG Ver-

lag (Bern und Stuttgart) 1989 (2 volum)

HOLDER, Alfred
Alt Celtischer Spraschschatz
Lipsia, 1898
reimpressió: Ed. Akademische Druk-U.Verlag-

sanstalt Graz, 1962 (3 volums)

E. A. ROBERTS/B. PASTOR
Diccionario etimológico indoeuropeo de la hm-

gua espaiiola
Ed. Alianza

Madrid, 1996

11 E1 radical *Kar, que alguns autors qualifiquen de

preindoeuropeu i altres d' Ifiri o Celtoligur, ha deixat
un important mare toponímic: En rosellones, quer=
roca; en base, karraspi= escull; en asturia, canas-
pial= terreny pedregós; en gallec, carrasquedr te-
rreny pedregós; en catala, carrotxa= terra aspera i
pedregosa; en georgia, karkar= roca despullada; en
bereber, kerkur= munt de pedres; en illíric,Caran=
pedra: en celta, caric. pedra, i carav rooós; en ve-
necia caranto= torrent pedregás, etc.

Aquest topeinim de Kalpe figura, =be des de
rantigor ( knofonte. Amitosis, IV, 4.3) a la costa
de la Mar Morta, com un enorme promontori es-
carpat 11)05S que es projecta mar endins.

Coneixem, gracies als escriptors classics: Ciceró,
Estrabó, Posserdonis, Artemidor, Mini, etc, calpe
com el nom antic del Penyal de Gibraltar.
La altemança KARPNALP té sentit a causa de la

confusió morisca entre r i I. Respecte del Calpe
alacantí pat verificar-se la seva antigor a D. Caba-
nes/R. Ferrer/A. Herrero arufflentos y datos para

un estudio Tapon. de la región Valenciana (1987)
. Calp el 1178, 1244, 1257, etc. Calp castrum el
1376, etc.
Monedes, Hoes i gent es troben relacionats amb
aquesta anel molt antiga:
Els Karpesii (Polibio111, 4, 12 i Stephanos Bizanti-
nos. S. V.)
Carpetania (iuga) (Plinio, N. H.111,6)
Carpetani ( gems) ( Plinio, N. H.111,25)
Karpetanoi (Plot. Ccor. 11, 6, 56)
Carpetania (Greg(orius) Tur(onensis) Hist.
Franc(orum) VI, 33, 44s,
Karpetania (Chorion-región) (App. Iber. 64)
Igualment monedes de contepia o Capica atribuides
a Concebia Carpica (J. Untermann Monument('
linguarum Hispanicanan I, 1 Die Milnzlegenden.
Wiesbaden 1975. A 75, a.)

" C. Aguiló. op. cit. flag. 95

" C. Aguil6 op. cit. pag. 105

C. Aguiló op. cit. pag. 155

I 7 Sommer en frances significa cirn.

" Domingo Fletcher
La necrtipolis de La Solivella, Alcalá de Chivert
Tratrajos varios del S.1.P., if 32
Valencia, 1965.

°Com l'exemple de El Serrat dels Corbs citat per
E. Moreu-Rey a robra Els nostres norm de floc
(Ed. Moll, 1982, pag. 70) .De vegades lexplicació
es la més senzilla i directa: El Serrat dels Corbs,
porta el nom perque els primers corbs que arriben a
Manlleu acostumen a parar en aqut serrat ( Ra-
mon Casals)».

Voldria rnatisar que pidem trobar casos en que hi
podem observar la presencia d'antropónims a cau-
sa de les desinencies; a casos com Corbelle, que
apunta un probable origen del nom propi de Cor-
bellius —



CULTURA

Testimonis documentals
de la nostra histèria

(LXIII) Contracte d'arrendament de sa Maimona entre el molt
sr. dn. Antoni Montis, Marquès de la Bastida, i l'honor Antoni

Salvà (31.12.1809)
(Primera part)

Sebastià Cardell i Tonas Mil vuit cents y nou.	 dins los expresats sis arlys de 	 las matexas podreu extreurerBadmen Font i Obrador
In Dei nomine, et ejus divi-	 este arrendament sino que se	 vos dit Conductor de dit 'loch

	

La documentació notarial té	 na gratia. Amen. Sia á tots no-	 conservin en lo successiu se-	 en el ya espresat ultim
	un interès remarcable quant al	 tori, y cosa manifesta com jo el	 gons, y de la manera que Yo lo	 Item: es pacte que vos dit
	sistema d'arrendament de les	 Mt. Noble Sor. Dn. Antoni	 practicaria.	 Conductor no pogueu treurer ni
	possessions, malgrat la seva for-	 Montis Marques de la Bastida	 Idem: es pacte que vos dit 	 fer treurer ferns de dita Posses-

	

mulació tan reiterativa del seus	 natural y vizi de la Ciutat de 	 Conductor, y los vostros per an-	 sio durant este arrendament.

	

termes com són el nom del pro- 	 Palma. De grat, y certa scien-	 nua merce del present arrenda-	 Item: es pacte que vos dit

	

pietari i de l'arrendador o con-	 cia, libera, y espontaneament	 ment me donareu, y pagareu	 Conductor no podreu tallar ni

	

ductor, duració contractual i les	 voluntat ab lo present public	 Quaranta, y duas lliuras, deu	 donar permis perque altre per-

	

sempre clàusules impositives de	 Instrument perpetuament vale-	 sous moneda de Mallorca en	 sona pugue tallar Ileña de la di-

	

doblers i espécies diverses d'a-	 dor, y en ningun temps revoca-	 tres iguals plasos; a saber: ca-	 ta Possesio sino per el consumo
viram, ramaderia i derivats. 	 dor solemne estipulacio me-	 torze lliuras tres sous, y quatre	 de la vostra casa, y a menos per-

	

No obstam això, es por de-	 diant y ab aquell modo via cau-	 diners lo dia vuit de Setembre 	 jui de dita Possesio antes be lo

	

duir l'empenta de la pagesia lo- 	 sa ó raho y forma ab que millor 	 del aiiy de Mil vuitcents, y deu,	 haureu de impedir prenintlos
	cal nostrada que en tot temps	 mes util y efficasment de dret, 	 y axi cada ail)/ en ditas diadas	 Pañoras, y ferlos pagar el ban.

	

gaudí d'una meritória fama i la	 estilo ó consuetud me es licit, y	 durant este arrendament posa- 	 Item: es pacte que vos dit
	seva prova és que els grans pro-	 permès: Per temps de sis ailys, 	 das, aportadas, y pagadas en la	 Conductor tendreu obligacio

	

pietaris de molts indrets de l'illa	 y sis esplets fertils o esterils	 mia propia habitacio de casa de	 durant dit arrendament de la

	

desitjaven que els Ilucmajorers 	 contadors del dia vuit del mes	 la present Ciutat de Palma; y de	 conservacio, y conservar con-

	

tinguéssim cura de les seves fin-	 de Setembre proxim pasat, y fi-	 altre part me donareu, y pagareu 	 dretas ditas parets de la Garriga

	

ques. Donam a conèixer el con-	 nira el dit dia de lo ally pero de	 tambe cada at-1y del present	 de dita Possesio.
	tracte d'arrendament de la finca	 Mil vuit cents, y quinse, llogo	 arrendament vint quarteras blat,	 Item. es pacte que vos dit

	

de sa Maimona de l'any 1809 	 conduir ó sive arrendar á vos lo	 y deu quarteras de xexa tot bo,	 Conductor ni los vostros no po-

	

entre don Toni Montis, Mar-	 honor Antoni Salva als Deroy	 nou, net, y rebedor ab las suas	 dreu donar á Rotas las terras de

	

quès de la Bastida i l'honor An-	 fill de Gregori y de Pixedis Puig	 collidas, posat, y aportat tot ó	 los sementers sens el expres
toni Salvà Deroi.	 conjugues diffunts natural y vi-	 be á la Possesio de Bel lveure de	 consentiment deYo dit Señor

	

La seva extensió era de 128	 zi de la de la vila de Llummayor	 la vila de Binisalem, ó be en la	 Marques.

	

quarterades i juntament amb	 abax acceptant, y als vostros; la 	 Ciutat de Palma halli ahont dis-	 Item: es pacte que vos dit

	

Míner, ambdues propietat del 	mia Possesio anomenada la	 pondre Yo dit Señor Marques.	 Conductor, ni los vostros po-

	

Marquès, constitdien un con- 	 Maymona cituada dins el terme	 Item: es pacte que vos dit 	 dreu demanar minoracio de dita

	

junt d'agradoses valls a l'orient	 de la vila de Llummayor, ab to-	 Conductor ultra la antedita an-	 annua merce, ni dexar de pagar
	del nostre terme. La classifica-	 tas las utilidats de la matexa pe- 	 nua merce me donareu, y entre- 	 la matexa ni menos de cumplir

	

ció de la riquesa rústica i urbana	 ro ab los pactes, condicions, re- 	 gareu cada arly durante este pre-	 tots los pactes mencionats per

	

l'any 1818 del sr. Montis era la	 servas, y per la annua merce si-	 sent arrendament, y per las fes-	 infortuni algun de temps com

	

següent: 50 quarterades de	 guent:	 tas de Nadal dos parells de ca-	 es Fam, Peste, G[ulerra, esteri-
	camp de primera, 14 de sego-	 Primerament: es pacte que	 pons, y dos parells de gallinas	 lidad, inundacio de aygues vel

	

na, 134 de tercera, 2 d'hort de	 vos dit conductor tindreu obli-	 bonas, y rebadoras aportantlas 	 alias pues no obstant qualsevol

	

primera i 150 de garriga que	 gacio de aportar, i conrar dita	 á la mia casa y -habitacio.	 acas que succeis axi solit, cogi-

	

amb els seus casals s'estimaven	 possesio á us, y costum de bon	 Item: es pacte que vos dit 	 tat ó incogitat (lo que Deu no
amb 12.565 lliures. 	 conrador, y fent en ella tot lo	 conductor tindreu obligacio de	 permeta) tindreu obligacio de

	

La documentació d'arrenda- 	 presis, y necessari per la sua 	 dexar ben acondicionada en la	 satisfer, y pagar la antedita an-

	

ment és del notari Bartomeu	 conservacio segons practica del	 Paisa tota la palla que cullireu	 nua merce axi frumentaria com

	

Thomàs que té un protocol molt	 present Reyne axi á lo tocant a	 en los sementers de la dita Pos-	 pecuniaria, y cumplir puntual-
nombrós.	 la labransa com lo corresponent	 sesio la Maymona en lo ultim	 ment tots los pactes mencionats.

	

Dia trenta y un del mes de	 al cultivo de los abres de ella a	 ally de este arrendament á exep-

	

Desembre de lo any del Señor	 fi de que no sols fructifiquen	 sio de sinch carretadas regulars
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21 Gloses i cançons
Guillem Oliver

El llibret núm. 4 de la col.laboració
flies D'or senyalat com el I de la selec-
ció "Amores" editat l'any 1934, mostra
unes 450 cançons de les quals en feu la
tria D. Francesc de Borja Moll d'entre
Ia gran quantitat de material que havia
recollit quan preparava per el Diccio-
nari Català-Valencià-Balear. Diu que
Ia major part d'elles les escoltà perso-
nalment a Campos, Santanyí, Mana-
cor... i d'altres les recollí Mn. Antoni

Alcover, cercant material per al ma-
teix treball. No anomena el poble de
Llucmajor, emperò hi ha cançons de
les esmentades que fa molts d'anys que
se diuen en aquest poble, de fet figuren
al Cançoner del P. Ginard i a "Cançons
populars mallorquines" del Senyor Se-
bastia Cardell com a recollides al poble
de Llucmajor. Tanmateix Mallorca no
és tan gran com perquè no es puguin
dir les mateixes cançons a diferents po-
bles de l'illa; algunes una mica retoca-

Cançons populars
des o amb versió pròpia però que es
veu que vol ser el mateix fons. Del pri-
mer capitol, que titula "Lloances de la
bellessa" en copiam unes quantrs:

1- Vos sou la guilant guilant,
vos sou la guilant garrida
vos sou la rosa florida,
collida en el roser blanc.

2- N'ets guilant i bella jove
i tot quan dus t'està bé.
Ja ho podrà ser Ilambriner
es fabrí que podrà fer
capsal de la teua cova!

3- El rei d'Espanya ha sabut
que vos ereu tan garrida;
és vengut per prendre mida
per tancar-vos dins un vidre,
però jo no ho he volgut.

4- Vostra hermosura traspassa,
apreciar-la podreu;
sou jove que mereixeu
que el sol reverència us faça!

5- Moltes n'hi ha que pretenen,
amor, i no seat com vos.
Quant més tir a alabar-vos,
més albances me venen.

6- Mirau si es blanc lo paper
vos encara li guanyau;
com es Hid blanquetjau,
oh flor de gereminer!

7- Blanquetjau de dia i nit
com la lluna de gener;
blanquetjau com l'ametler
com ve que n'està florit.

8- Sa qui és gallarda pot dir:
jo me'n duc sa milloria;
que val més sa galania
que quant el rei pot tenir.



OPINIÓ

Tots tenim culpa
Jordi Granados

"Pluja abans del
vent...Surt a la mar sense
dubtar ni un moment"

En escriure aquestes lí-
nies som dia 23 d'abril i he
Ilegit en un periòdic local,
un article sobre les multes
que l'Ajuntament de Palma
implantarà ben aviat per tal
de combatre la brutícia a la
ciutat. Aquestes multes van
des dels 90C a més dels
180C.

Un pot pensar que és
una barbaritat i que ja hi
som una altra vegada fent
pagar més als ciutadans,
per() per desgràcia
manera que tenim els ciuta-
dans d'acatar i de complir
les mínimes normes de ci-
visme es quan ens toquen la
butxaca.

Es començarà per casti-
gar el fet de deixar els ferns
dins els contenidors fora
dels horaris de 20.00 a
23.00 hores; deixar residus
voluminosos a la via públi-
ca sense respectar els dies
establerts per a la recollida;
el fet de no recollir els ex-
crements dels cans ni evitar
que orinin en caps de can-
tons d'establiments comer-
cials; pintar les parets (fer
graffittis); fer les necessitats
en parcs o pel carrer; depo-
sitar residus contaminants

en zones públiques, platges
o abocar-los a la mar i així
moltes altres causes per les
quals els ciutadans podran
ser sancionats.

Tot això em sembla
"magnífic", i encara més;
m'agradaria molt més si a la
nostra zona de s'Arenal de
Llucmajor es dugués a ter-
me alguna d'aquestes ac-
cions per part dels respon-
sables de l'Ajuntament.

Pea) encara que agues-
tes mesures em semblin
"magnífiques" sempre
comptam amb la desídia
dels ciutadans que expres-
sen l'opinió amb frases com
"a mi no m'importa",

"això no es cosa meva"
o "pagam els imposts, així
que netegin ells"...

Que no es pot continuar
d'aquesta manera es ben se-
gur, si entre tots no ens po-
sam a pensar que els carrers
no són un femer i que les
normes es fan per complir-
se, no anirem enlloc. Avui
mateix, devers les cinc de
l'horabaixa, he fet aquestes
fotografies dels contenidors
del meu carrer i el del cos-
tat. De qui es la culpa? En
primer Hoc, del que tira els
ferns i en segon lloc, dels
responsables de l'Ajunta-
ment, perquè encara es l'ho-
ra que s'hagi vist cap muni-
cipal cridar a l'ordre algú

que tiri els fems fora de
l'horari establert. I com això
dels contenidors, tota la res-
ta. No he vist mai cap fun-
cionari cridar l'atenció i
menys encara multar algun
propietari de cans per no re-
tirar els excrements i molt
manco cridar l'atenció a tot-
hom que es dedica a passe-
jar els cans per la platja per
tal que hi facin les seves ne-
cessitats...

0 ens posam TOTS les
piles, o Balears (Mallorca,
en concret) no només serà la
segona zona turística
MENYS hospitalària de
l'estat espanyol (corn diuen
les darreres estadístiques)
sinó que també serà la més
bruta.

M'agradaria molt conèi-
xer quins plans té el nostre

Consistori en aquestes
matèries i sobretot pel que
fa a la protecció del me-
diambient del nostre s'Are-
nal, i més encara després de
veure la protesta d'un grup
de veins perquè, en contra
de tot el que es va prometre,
sembla que a la zona dels
col.legis (Roses) es cons-
truiran MES vivendes, en
Hoc de zones esportives, jar-
dins...

En aquest pas arribarà el
dia en què algú muntarà el
negoci de vendre bocins de
gespa, per tal que els pares
puguin explicar als fills , que
hi hagué una epoca en la
qual a s'Arenal també hi ha-
via zones verdes.

El que s'ha dit abans, de
culpa, en tenim tots...

CLASSICS • NOVETATS • IMPORTACIÓ

Teixits Llevant
Atenció Especial als Llucmajorers

Plaça Barcelona, 2 (zona Es Fort°

Tel.: 45 70 78 • PALMA
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La pujada de la Mare de
Déu de Gracia a la seva ermita,
el passat dia 18 d'abril, va ser
un gran esdeveniment religiós
per a Llucmajor. Hi va partici-
par molta gent. Molts foren els
(convidats) que feren feina per
tal que la festa fos un èxit i
pocs els (elegits) que transpor-
taren la Verge en els moments
més vistosos. Hi faltaren pu-
blicans.
/////////////////////////////////////////

A les processons hi ha
unes confraries que tenen cura
d'organitzar els actes. Qui o
quines persones o entitats va-
ren ser les que digueren qui
havia de dur la Puríssima?

Hi havia tants de polítics i
aspirants a cortesans que supe-

rava en molt els millors temps
del "Nacionalcatolicisme".
/////////////////////////////////////////

I és que això d'anar a Grà-
cia ja no és el que era. S'ha
passat de la tradició de segles
de menjar les panades acorn-
panyades de robiols casolans
de cabell d'àngel o de brossat,
a menjar "paella valenciana",
un poc crua, un poc freda, dins
un plat de plastic que el vent,
poc reverent, s'encarrega en
més d'una ocasió de tirar-lo
sobre els peregrins de pa i tale-
ca.
1111111111111111111111111111111111

I arribam a dia 23 d'abril:
Sant Jordi i Dia del Llibre. Per
aquest motiu es va celebrar al
Casal de Joves un concert amb

nins i nines de la Banda, orga-
nitzat per na Maria del Mar
Vanrell, la qual els va dirigir
primer i després va agafar la
batuta D. Vicens Castellano.
Va ser un concert en homenat-
ge al moviment de la Nova
Cançó i als Setze Jutges, for-
mat per Serrat, Llach, Raimon,
Maria del Mar Bonet... i les
melodies de L'Estaca, Al
Vent, Laura, La Balanguera...
sonaren a través dels instru-
ments de vent d'aquests jove-
nets de Llucmajor, Petra i Fe-
lanitx.

1(16 això que va estar tan
bé, amb Power Point inclòs
(ara s'usa molt) va donar molt
de mal de ventre al regidor de
cultura del nostre Ajuntament,
Sr. Guillem Salva, el qual vol-
gué censurar el concert de to-
tes totes per considerar-lo "rei-
vindicatiu" i, per tant, "politit-
zat". Què passa? No es pot cri-
ticar el franquisme? 0 n'hi ha
que l'enyoren? Aquesta sego-
na pregunta té una resposta
afirmativa perquè si no, a què
ve aquesta por d'en Guillem
Salva?
997T)9999999???????9???99

I parlant d'aquest regidor,
males llengües diuen que va
ser ell qui va viatjar a Màlaga,
despeses pagades durant una
setmana...Però la factura no ha
estat explicada encara pel batle
Lluc Tomas, el qual ha passat
en cançons el tema qüestionat
per la regidora del PSM, Joana
LIdsa Mascaró, almenys als

dos darrers plenaris.
Els comptes clars...i la xo-

colata espessa, senyor batle!
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

Dissabte dia 30 d'abril hi
va haver certa preocupació a
alguns indrets del poble perquè
alguns carrers varen despertar
amb uns símbols escrits a les
façanes i als timbres de les ca-
ses, entre ells el carrer d'es
Born i el carre Major. Aquests
símbols varen ser publicats du-
rant tres dies seguits als diver-
sos diaris més llegits (Ultima
Hora, Diari de Balears...) amb
la traducció pertinent, cosa que
va fer que les persones afecta-
des es preocupassin per aquest
fet.

Segons diuen els diaris,
aquests símbols són emprats
per identificar els casos on es
podria robar tenint en compte
el possible botí i la relativa fa-
cilitat del robatori.
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

Decrets
de batlia

Eduardo Vellibre Roca
ha cobrat 2.899,90 euros
(482.502 pta) per implantació
dels Plans d'autoprotecció es-
colar i de les instal.lacions mu-
nicipals del mes de marg.

El mes passat l'Ajunta-
ment li adjudica el servei jara,
durant una bona temporada,
cada passara factura, una fac-
tura ben elevada.

Sa penya
cites falcó
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BESCO 2000 S.L. ha cobrat:
-1.764,36 euros (293.564

pta) per l'atenció a ciutadans i
entitats de Sa Torre el mes de
febrer.

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

Es veu que a l'Ajuntament

de Llucmajor no hi ha prou

gent per atendre els ciutadans

de sa Torre i han hagut de

contractar aquesta empresa,

que també atén el Centre d'ex-

tensió Universitaria. Ja que el

batle té cinc assessors que co-
bren ho podrien fer un d'ells i

no sortiria tan car als ciuta-

dans. Perquè, com be diu Lluc

Tomas, els que paguen al final
sempre són els mateixos.

L'Ajuntament ha pagat
2.464,42 euros (410.044 pta)
per un viatge d'anada i tornada
a Màlaga, estança en hotel i
lloguer d'un vehicle entre els

dies 9 i 15 de gener de 2004.
La persona o persones que

viatjaren ho desconeixem,

pet-6 sembla que el batle, a

una pregunta de l'oposició, va

respondre que el motiu del

viatge era anar a veure què

fan els nostres competidors en

turisme.

TAO-TÈCNICS ha co-
brat, per diverses factures de
gener i febrer, 76.069,16 eu-
ros (12.656.843 pta) per as-
sistência tècnica i diferents ele-
ments de la informàtica muni-
cipal.

Aire) de la modernització

de la Casa de la Vila surt un

poc car, qualsevol diria que a

l'Ajuntament els sobren els do-
biers.

L'Ajuntament ha pagat
1.241, 51 euros (206.569 pta)
per cinc factures de diferents
restaurants pel concepte "Co-
midas. Gastos representa-
ción Turismo". Les factures
són d'entre gener i abril de

2003.
Es un poc estrany que es

paguin un anys després d'ha-

ver menjat, sobretot perquè

qui llavors era el responsable

de Turisme ara ja no ho é re-
gidors.

L'Ajuntament ha pagat
1.205,83 euros (200.633 pta)
per quinze premis de l'Ente-
rro de la Sardina a s'Arenal.
Els premis són de 352,94 euros
pel primer, 235,29 euros pel
segon, 117,65 euros pel tercer,
i tots els altres 35,29 euros.

Resulta ben curiós que

l'Ajuntament doni tants de

premis en una festa, sobretot

si són en metallic i amb nú-

meros tan poc rodons; però

encara es mes curiós que a

dues de les persones n'hi ha-
gin donat dos.

A L'Enterro de la Sardina
a s'Arenal mengen sardines,
per aim') l'Ajuntament ha pa-
gat 2.889 euros (480.689 pta)

per 450 quilos de sardina ga-
Ilega, i 2.708 euros (450.573
pta) per "cremadillos", pa, etc.

Surten un poc cares agues-
tes sardines, a 6,42 euros per

quilo. Tal vegada haurien

d'haver demanat rebaixa o

comprar-les a una altra ban-
da.

L'Ajuntament ha concedit
una ajuda a l'Associació de
Wins de s'Arenal de 1.800
euros (299.494 pta) per les
despeses ocasionades pel Car-
naval, Enterro de la sardina,
Pancaritat, Festes del Rocio i
Festes Populars.

També ha donat una sub-
venció de 3.0 0 0 euros
(499.158 pta) a l'Associació
de Wins de Maioris per les
despeses de les festa de sant
Antoni, Festes d'estiu i altres
activitats no previstes.
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TALLERS CANELLAS ROTGER
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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.



¡Esports
Futbol

CE Espanya
Fotos.J.0
RC

Els alevins del CE Espanya feren de recollidors de pilotes i reberen els equips.

El llucmajorer Joan 011er va ser en aquesta ocasió el capità del Mallorca.

Llucmajor va viure una
Setmana Santa amb molt de
futbol i de qualitat.

Divendres i Dissabte
Sant va tenir Hoc el Segon
torneig internacional juve-
nil Ciutat de Llucmajor,
com ja sabeu els equips que
hi participaren varen ser:
Real Madrid, S.E. NApols,
Reial Mallorca i Selecció
Balear.

El Mallorca va guanyar
Ia final al Real Madrid i la
Selecció Balear ocupà el
tercer Hoc al guanyar al NA--
pols.

CENTRE D'ESPECIALITATS MÈDIQUES

efiff41
LLUCMAJOR

HORARI:
de les 9'00 h.
a les 2 1 '00 h.

Clinica Dental
Odontologia

Medicina Estètica
Ortodòncia

Maxilo Facial
Traumatologia i Cirurgia Ortopèdica

Ortopèdia
Rehabilitació i Fisioteràpia

Of
R.X. Radiologia

Ecografies
Otorrinolaringologia

Podologia
Centre Auditiu
Endocrinologia

Urologia

Medicina General
Pediatria

Cardiologia i Aparell Respiratori
Neurologia

Aparell Digestiu
Anàlisis Cliniques
Cirurgia General

Nutrició i Dietètica
Dermatologia

A.T.S. (Infermeria)
Psiquiatria
Psicologia

Ginecologia i Obtetricia
Angiologia i Cirugia vascular

Alergologia
ASSEGURANCES: AXA - ADESLAS - AEGON - AGRUPACIÓ MUTUA - ALLIANZ - ASISA - CASER - PLANAS
D.K.V. - GROUPAMA - IMECO - MEDIFIATC - 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@cemIlucmajor .com



Dos jugadors del CE Espanya formaren part de la Selecció Balear:

J. Marimón (Preferent) i S. Nevado (Juvenil).

Els mis joves no perderen ocasió de fotografiar-se ni de
demanar autògrafs a les futures figures. Disfrutaren d'allò mis!

Els més joves no perderen ocasió de fotografiar-se ni de
demanar autògrafs a les futures figures. Disfrutaren d'allò mis!

Torneig
Travel Sport

Aquest torneig també es
va disputar la Setmana San-
ta. A Llucmajor es feren
molts de partits, de diferent
categories, i totes les finals
el dia de Pasqua. Els Cadets
del CE Espanya varen ser
els únics que hi participaren
i la veritat es que no els po-
dia anar més be ja que feren
campions. Els resultats va-
ren ser:

Penya Jove les Roquetes
1- Espanya 5

Binissalem 1- Espanya 2
En quinze dies han guanyat
dues vegades (torneig i lli-
ga) a l'únic equip que no ha-
via perdut cap partit aquesta
temporada.

Unió Barcelonista Ca-
talemia 2- Espanya 1. Jo no
es podien permetre d'altra
derrota si volien fer cam-

pions.
Patronat 1- Espanya 1.

Es tiraren penals 7 a 8.
CF Can Rull 2- Espanya

2. Una final amb molta
emoció, també guanyaren
per penals: 4 a 5.

Campions!!! Enguany l'alegria va ser completa i ho saberen
valorar ja que l'any passat quedaren a una passa d'aconseguir-ho

Per la part que els toca, que no is poc, també es mereixen sortir.
Animaren, sofriren... però també disfrutaren molt.
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ESPORTS
Bas quet

XVII Campionat d'Espanya de
minibasquet de seleccions autonòmiques

En aquest Campionat ce-
lebrat a Blanes (Girona), po-
dem destacar una altre any la
presència d'un Ilucamajorer
amb la selecció balear. En Jo-
an Tomàs Noguera, amb 11
anys, és el segon campionat
al qual participa i ha pogut
gaudir d'aquesta gran expe-
riència esportiva i humana.

Durant aquests dies con-
viuen al mateix hotel totes les
seleccions autonòmiques,
aim!) fa que puguien fer-se
amics de tots els racons d'Es-
panya malgrat dins la canxa
siguin contrincants, i podem
destacar doncs la gran MO
que ens han donat d'esporti-
vitat i respecte tots els juga-
dors, una lliçó que caldria que
arribàs a tots: pares, mares,

jugadors, entrenadors i arbi-
tres amb la següent conclu-
sió: A Blanes s'hi va a jugar a
Bàsquet! I la selecció balear
ho ha donat tot, malgrat la
sort no ens hagi acompanyat.
El primer partit, contra Anda-
lusia, després d'una pròrroga,
varem perdre d'un punt, 63 —
62; fou un partit emocionant
fins el darrer segon, quan el
llucmajorer agafa el baton i
amb un ali-up anota la cistella
al mateix temps que l'àrbitre
dóna per finalitat el partit i no
dóna la cistella al mateix
temps que l'àrbitre dóna per
finalitzat el partit i no dóna la
cistella per val.lida. El segon
partit, contra Catalunya, la se-
lecció més forta del grup, do-
minarem dues parts molt bé,

afluixant
un poc les
altres, mal-
grat la
victòria ca-
talana, 65-
61, s'ha de
dir que ha
estat la se-
lecció que
ha perdut
am b
menys
punts de
diferència,
ja que nor-
malment la
selecció
catalana
sol tancar
marcador a
les segones o terceres parts.
El tercer partit fou contra la
seleció de Can' aries, qn el
qual. els nostres jugadors, tal
vegada per la pressió i el ner-
vis del moment, no es centra-
ren i l'equip contrari ens
avantatja uns 10 punts que ja
foren difícils de remuntar i el
resultat final va ser de 62 —
57.

El darrer partit, per deci-
dir el 76 i 8è Hoc, ens tockiu-
gar contra Aragó i aquí es va
veure com els jugadors de les
Illes Balears no volien tornar
a casa sense cap victòria i ho

aconseguiren guanyant per 73
— 54.

Per tot això, des d'aques-
tes pagines volem donar l'en-
horabona als entranadors Ra-
fa Isasi, Andrés i Ma José i so-
bretot a tots els jugadors que
han suat la samarreta per dei-
xar ben alta la bandera balear.

Com a recompensa ens
queda que les seleccions que
arribaren a la final foren: Al-
dalusia i Catalunya, les dues
seleccions que tengueren
prou feina per vencer a les
Illes Balears.
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Basquet

Club joventut Llucmajor
Nova junta directiva

Guillem Oliver
Foto: Benet Llompart
Guillem Llompart, President

El d'ia 3 de maig hi ha hagut elec-
cions al Club. Hi ha un canvi en el sis-
tema, aquest pic s'ha fet amb llista tan-
cada; sí, només se n'ha presentada una
encapçalada per Guillem Llompart
Suau, el qual ha sortit elegit com a pre-
sident. L'acompanyen en l'equip direc-
tiu: Xavier Moragues Amengual (Vice-
president), Esteva Cirerol Puig (Treso-
rer), Joan Reda Noguera (Vice-Treso-
rer) Nicolás E. Piza Alou (Secretari),
Antoni Garcias Sansaloni (Vice-secre-
tari), gabriel Sore11 Janer (Vocal), i,
també com a vocals: Antoni Ginard
Santandreu, Joan Oliver puig, Rafel
Coll Vaguer, Marcos Soler López, Joan
Noguera Vidal i en Miguel Angel can-
tallops Campillejo. Tots ells molt com-
promesos amb el Club, són alguns pa-
res de jugadors, ex-jugadors, entrana-
dors i tècnics de la casa.

En Guillem Llompart té 35 anys és
empresari, esta casat i té tres fills. Fins
ara ha estat jugant el torneig d'empre-
ses amb el Magatzems Femenias. He
cregut interessant fer-li algunes pre-
guntes que amablement ens ha contes-
tat.

- Què vos ha mogut a presentrar-vos
com a cap de llista?

- Diversos factors han estat deter-
minats per prendre aquesta decisió. Pri-
merament pel gust que tenc cap a
aquest esport al qual fa molts d'anys
que m'hi dedic. Llavors, i això és im-

portant, que els meus fills, de 8 i 6 anys
hi juguen; el petit sols té dos anys però
diu que també hi vol jugar. I en tercer
Hoc i decisiu, és que aquesta junta di-
rectiva se presentava com a equip de
treball; els meus companys són gent
molt valida per ocupar aquests càrrecs
perquè la seva capacitat dins el món del
bàsquet és ben sabuda i comprovada.

- Com veis la situació actual del
Club?

- Millor del que em pensava, en el
pla econòmic. Vull dir que normalment
un club amb tants d'equips en catego-
ries inferiors, l'escoleta, els equips se-
niors, els desplaçaments és una moguda
de diners important tenint en compte
que d'entrades sols hi ha les quotes dels
socis i les subvencions però pensam in-
su ficients per dur tant de maneig. Es-
portivament és un club ben consolidat,
té un cert prestigi dins totes les catego-
ries i com a club modest se li reconeix
un treball fet que intentarem millorar.

- Quins projectes teniu?
- La designació de tasques concretes

i personals a cadascun dels components
de la directiva i responsables dels
equips és important en el sentit que
unes decisions concretes no poden que-
dar difuminades all() que tots ens cui-
dam un poc de tot; no volem que aim')
passi perquè de la disciplina que ens
imposem a nosaltres mateixos en sortira
Ia força necessària per a tots, i això, a la
llarga s'agraeix perquè es nota un mi-
llor funcionament estructural. La dina-
mització és vital per un club, s'han

d'organitzar torneigs amb nins i nines
d'escoles i col.legis de Llucmajor,
creim que és aqui on és més interessant
desenvolpar una tasca informativa en-
vers el bàsquet perquè sia més conegut
i apreciat; els infants i han de veure un
atractiu que el mogui a practicar l'es-
port. I, en definitiva, transmetre a la
gent la il.lusió que nosaltres tenim per-
què de cada dia hi hagi més persones
implicades en el club i se visqui l'esport
del bàsquet.

- Una mostra de la implicació fou el
diumenge passat amb el desplaçament
del primer equip a Eivissa, fórem unes
37 persones que ens desplaçarem per
animar i va ser una excursió molt ad-
vertida. Volem una forta dinamització
del club basada en la motivació perso-
nal.



ESPORTS
Taekwondo

V Open Master's Cup 2004
Gellen Holanda

C. Font.-

Vint esportistes de l'escola de Taek-
wondo Hwarang Llucmajor ( Gimnàs
A'Punt) es varen desplaçar el passat 23
d'abril a la ciutat de Gellen, situada prop de
Maastricht (Holanda).

El campionat era internacional i hi par-
ticipaven seleccions nacionals com les de
Dinamarca, Bèlgica, Israel, EUA, Gran
Bretanya,... totes amb un altíssim nivell i
com a únics representants del taekwondo
de l'estat espanyol hi havia l'escola Hwa-
rang de Llucmajor i el club Arirang, de Te-
nerife.

En aquestes competició es disputaven
totes les modalitats d'aquest esport:
gui-Combat i Pmses- tècnica, tant Infantil
com Adulta (Individual, Parelles, Mima,
Trios i Quintets). En totes aquestes modali-
tats participaren els nostres esportistes.

Gairebé la meitat dels esportistes des-
plaçats de l'escola de Llucmajor actualment
són Campions d'Espanya i tot i que per a
alguns aquesta fou la primera competició
en que participaren, a nivell internacional,

varen demostrar una sobrada experiencia
sobre el tapis aconseguint un segon Hoc per
equips després de la selecció nacional da-
nesa i per davant de l'amfitriona, Holanda,
la qual va quedar en tercer Hoc.

El total de medalles aconseguides per
l'equip varen ser 10 d'or, 1 de plata i 6 de
bronze.

Hem de recordar que el proper mes de

juliol es disputara el IV Campionat Ciutat
de Llucmajor, en que s'espera la participa-
ció d'equips de tota la geografia espanyola
ja que són molts els clubs que s'han posat
en contacte amb el de Llucmajor, interes-
sats a participar perquè en pocs anys
l'Hawrang de Llucmajor ha aconseguit
collocar el campionat en un dels de més ni-
vell del calendari.

Vela

Campionat del Món de Vela
Classe Tornado a s'Arenal

Miguel Ribot.-

Un cop més el CN de s'Arenal va
esdevenir referent mundial de la vela,
amb la celebració del Campionat del
Món de la classe Tornado, disputat en-
tre els dies 10 i 18 d'aquest passat mes
d'abril. Més de 60 embarcacions, re-
presentant 24 països entre els quals es
trobava Australia, Brasil, Canadà, No-
va Zelanda, Puerto Rico, Sudgrica,
EUA... tengueren una cita en aigües de
s' Arenal.

El Mundial es va iniciar els dies 10
i 11, amb l'enregistrament de tots els
participants. Aquesta serà la darrera
ocasió en que s'escorcollaran les em-
barcacions abans de l'Olimpíada
d'Atenes. El dilluns 12, es va comple-



Joan Salva (CN Arena!), ample, de Balears de Pesca i

Pep Pomares (CN Arenal), vuitè de Balears

tar amb una regata d'entrenament. La
competició en si va començar dimarts
dia 13, amb la disputa de les dues pri-
meres regates, a partir de les 12.00 ho-
res. Els dies següents, 14 i 15 d'abril,
es va repetir el programa abans de la
jornada de descans. Dues regates més
el dissabte i una altra el diumenge, dia
18, posaren punt i final al Campionat.

En aquesta classe Tornado s'ha de
recordar que el regatista mallorquí Pe-
pote Ballester, actualment Director ge-
neral d'Esports del Govern de les Illes
Balears, va aconseguir el maxim guar-
dó a què es pot aspirar tant en el Mun-
dial del 94 com en l'Olimpíada

d'Atlanta, el 96.
La tripulació argentina formada per

Santiago Lange i Carlos Espinola es va
proclamar campiona del món, superant
en darrera instancia els nordamericans
John Lovell i Charlie Ogletree, que ob-
tengueren la plata. D'altra banda, els
australians Darren Bundock i John For-
bes varen completar el pòdium i s'em-
poraren el bronze.

Els espanyols Fernando Echávarri i
Antón Paz varen estar a l'alçada
d'aquest mundial i la seva quarta posi-
ció els augura excepcionals perspecti-
ves de cara als Jocs Olímpics d'Atenes
en què defensaran el pavelló nacional

amb possibilitats de medalla. Aquest
campionat organitzat pel CN de s'Are-
nal ha rebut la important col.laboració
de l'Ajuntament de Llucmajor, Conse-
lleria de Presidència i Esports, Consell
Insular, Federació Balear de Vela i
Transmediterrania.

El passat diumenge dia 18 va fina-
litzar aquest mundial amb l'entrega de
trofeus i nominació dels campions del
món. El batle de Llucmajor, Lluc
Tomas, va presidir l'acte, acompanyat
pel regidor d' Esports, Jaume Salva, el
President del Club, Antoni Galmés, el
President de la Federació, i el President
de la classe Tornado.

Pesca

Club Nàutic de s'Arenal: Campions de
Balears 2004 de Pesca des d'Embarcacions

M. Ribot.-

Després de sis anys de participació
dels pescadors esportius del CN Arenal
en el Campionat de Balears de pesca
des d'embarcació fondejada, el passat
4 d'abril varen aconseguir una meres-
cuda victòria a Sa Ràpita, tant per

equips com en la classificació indivi-
dual.

El pescador Joan M. Salva va acon-
seguir el títol de campió de Balears
després d'una intensa jornada de pesca
en *ties de Sa Ràpita i haver assolit el
segon Iloc en cada una de les dues ma-

negues que es disputaren.
Per equips, el mòdul s' Arena! A

format pels pescadors Miguel Clar, Pep
Pomares, Pep Moragues i Joan M.
Salva, també aconseguiren la victòria
proclamant-se campions de Balears
d'enguany. El segon equip del CN
Arenal B, format per Francesc Sán-
chez, Pep LI. Serna, Antoni Tur i Ma-
ties Tomas no tengué tanta sort i va
arribar al cinquè !loc.

El campió Joan M. Salva i Pep Po-
mares, que va quedar en setè Hoc de la
general, aniran el proper 15 d'aquest
mes de maig al Campionat d'Espanya
que se celebrara a Barbate (Cadis).

L'equip del Club de Pesca Es Cap-
roig va quedar en un excel.lent segon
lloc empatat a punts amb el de s'Arenal
A, i aquest darrer es va imposar pel pes
de les captures obtengudes. El pesca-
dor Joan Truyols del club Ilucmajorer,
va quedar en cinquè Hoc i també parti-
cipara en el campionat d'Espanya a
Barbate, amb la qual cosa enguany par-
ticiparen en aquesta prova tres pesca-
dors de Llucmajor.

El títol aconseguit per Joan M.
Salva arriba en bon moment, ja que a
finals dels mesos de maig i de juny ha
de participar en els selectius nacionals
que se celebraran en *ties de Po-
Ilença, d'on sortiran els components de
l'equip nacional espanyol que prendran
part a l'edició d'enguany del Campio-
nat del món que tendra Hoc a Portugal.
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ESPORTS
Club de pesca Es Cap-Roig

Torrada de sardines i trofeu a la Regularitat 2003
M.Ribot.-

El passat 28 de febrer el Club de
Pesca Es Cap-Roig va celebrar la tradi-
cional torrada de sardines coincidint
amb el lliurament de trofeus de la tem-
porada 2003. Com en edicions ante-
riors la participació d'associats i de
simpatitzants del club va ser extraor-
dinária, amb més de tres-centes perso-
nes, tot i el fred propi del temps. Fina-
litzat el sopar, el batle de Llucmajor,
Lluc Tomás i els regidors Guillem
Salvà i Jaume Salvà, acompanyats pel
President del Club, Pere Verger, efec-
tuaren el repartiment de trofeus als
guanyadors de diverses proves de pes-
ca i de caça submarina realitzades du-
rant la temporada 2003. Com ja és ha-
bitual no va faltar la rifa en què se sor-
tejaren molts de regals als assistents.

Aquests varen ser els pescadors que
recolliren el trofeu corresponent:

TROFEU CIUTAT DE LLUCMA-
JOR- ROQUER COSTA

Ir. Angel Pol
2n. F. Molina
3r. J. Fernández

TROFEU CIUTAT DE
LLUCMAJOR- EMBARCACIÓ

lr. Embarcació CELIN, amb F. Pi-
chaco, J. Truyols i K. Udo

2n. BRILLANTE, amb B. Rigo i S.
Rigo

3r. TESORO DEL MAR, amb H.
Reda i M. Vidal

TROFEU CIUTAT DE LLUCMA-

JOR- CAÇA SUBMARINA

13. P. Verger
2n. Miguel A. Raya
3r. J. Gázquez i J. Morro

TROFEU BOTIFARRO

Ir. F. Garcia

TROFEU CASA CALICÓ
la. Aina M. Pedregosa

I TROFEU DE PESCA DE CALA-
MARS- FULLANA E HIJOS
Ir. TROPHI I
2n. MARINA 4
3r. NEREA

TROFEU PRESIDENT
ROQUER COSTA: A. Rotger
SUBMARINA: J. Morro

TROFEU LA CAIXA-
REGULARITAT PLATJA

Dames: Margalida Miralles
1r i PEÇA MAJOR: J. Fernández
2n. A. Pol
3r. F. Laredo

TROFEU SA NOSTRA-
REGULARITAT ROQUER
Ir. A. Pol
2n. J. Fernández
3r. F. Molina

TROFEU AJUNTAMENT DE
LLUCMAJOR-REGULARITAT

SUBMARINA

lr. J. Morro
2. J. Gázquez
3r. P. Verger



Notes Columbõfiles del mes d'Abril de 2004
Joan Jaume i Sastre

En el mes d'abril de 2004 ha tingut
Hoc la celebració del IX TROFEU CIU-
TAT DE LLUCMAJOR, aquest trofeu, un
dels més prestigiosos que es posen en joc a
la nostra illa, ha consistit en la realització
d'una cursa de fons des de la capital de
l'Estat Espanyol. A la cursa hi varen pren-
dre part uns seixanta columb6fils de la
nostra comunitat amb un total de 138 co-
loms missatgers participants.

El dijous, dia 22 d'abril, al local so-
cial, Bar Pou, del Club Colomb6fil Lluc-
majorer va tenir Hoc "l'engabiada" de les
aus que havien de prendre part en aquesta
cursa, sobre una distancia de 560 quilòme-
tres. Una vegada finalitzada aquesta tasca,
on tots els socis del nostre Club varen
prendre part, alguns directius es varen des-
plaçar a l'aeroport deixant les gàbies amb
els coloms al Hoc des d'on es duria a terme
el seu embarcament a l'aeronau que el di-
vendres els va transportar a l'aeroport de
Barajas a Madrid sota la supervisió d'en
Miguel Puig i Ros, en Miguel "Barralet",
que des de fa molts d'anys esta actuant de
convoier. Una vegada arribaren a Barajas,
reberen immediatament l'ajuda del Senyor
Generoso, columbàfil de la Comunitat de
Madrid. Els coloms van rebre les atencions
pertinents i passaren a unes gàbies del
Club Columbàfil amfitrió.

A la matinada de dia 24 d'abril, es va-
ren transportar les gàbies al punt d'amo-
liada, l'estació de tren d'ATOCHA. El
Club Columbbfil Llucmajorer volia, amb
l'amollada d'aquest centenar Ilarg de co-
loms, rendir homenatge a les quasi dues-
centes persones que perderen la vida als
atemptats terroristes de l' onze de març i
Ilençar un missatge de pau. La sortida dels
coloms, des de l'estació d'Atocha, va tenir
Hoc a les nou hores del matí, l'ordre s'ha-
via produit una vegada estudiats els butlle-
tins meteorològics i haver intercanviat opi-
nions entre la comissió encarregada de la
cursa i l'encarregat desplaçat al punt
d'amollada.

En el transcurs de la jornada del dis-
sabte, dia 24 d'abril, tots els columbòfils
participants no deixaren d'observar el cel
esperant l'arribada d' alguna d' aquelles
aus. El decurs de l'amollada d'Oriola do-
nava coratge per esperar que les primeres
aus arribessin abans de la posta de sol.

Al primer dia no es va cronometrar cap
dels coloms participants. En el segon dia, a
la tarda, el llucmajorer Francesc Rosselló,
a les vuit i alguns minuts cronometrava el
primer colom, una femella parda de dos
anys i que aquest any havia fet una Eivissa
i Baza. El segon colom, d'un any, era cro-
nometrat per Miguel Terrassa i Pont al
matí de dia 26 d'abril, el tercer i darrer dia
de la cursa, el tercer colom fou el d'en Bar-

tomeu MiraIles, també del Club Columbe•-
fil llucmajorer.

No tenim notícies de més coloms,
Madrid segueix sent un dels punts d'amo-
liada més difícils en qué ens hem enfron-
tat.

CLASSIFICACIO GENERL
DEL IX TROFEU CIUTAT

DE LLUCMAJOR
1.-Francesc Rosselló i Ramis
2.- Miguel Terrassa i Pont
3.- Bartomeu Miralles

Per a la propera temporada 2005 i per
dur a terme el X TROFEU CIUTAT DE
LLUCMAJOR s'ha començat a parlar
d'un dels punts mítics dintre del món co-
lumb6fil illenc "LISBOA". Dos arguments
de pes ens fan despertar il.lusions, el pri-
mer és el desig de cercar estímuls en el
nostre esport, que dia a dia esta perdent
adeptes, i el segon és aprofitar els coloms,
que després dels bons resultats, quant al
nombre de coloms enregistrats, en les cur-
ses de gran fons de Puerto Llano, llarga
distancia de Castuera i fons de de Carava-
ca, ens queden en els nostres colomers per
a la propera temporada i que serien el gruix
d'aquesta possible expedició de conquesta
dels MIL QUILOMETRES, juntament
amb els colomins que es puguin afegir.

En el proper número esperem haver
pogut entrevistar el guanyador d'aquest
trofeu tan desitjat. EN FRANCISCO
ROSSELLÓ I RAMIS, al qual donem
l'enhorabona i desitgem els millors Ochs
columb6fils en un futur proper.

El Club de Llucmajor, encapçalat
pel seu president, Gil Garau i Mestre, vol
agrir la col.laboració que ha tingut des de
les distintes institucions, que han ajudat i
han fet possible aquesta cursa columbófi la
i en especial a l'Ajuntament de Llucmajor,
i, la gran participació dels columb6fils
illencs.

Notes Columbõfiles
del mes de maig

Resultats de les curses desenvolupa-
des en aquesta temporada columb6fila:

1 Eivissa:
I.- Tandem Socies i Agulló
2 Eivissa:
1.- Jaume Server i Rigo
3 Eivissa:
1.- Germans Ballester
4 Eivissa:
1.- Julia Monserrat i Rafal
5 Eivissa
1.- Hugh Tweedie

Classificació General de les curses des de

d'Eivissa
1.-Julia Monserrat i Rafal
2.- Llorenç Tomas i Sastre
3.- Bernat Bonet i Escales

Curses de velocitat:

1.- Calp 20/03/2004.
1.-Bernat Bonet i Escales
2.- Melcion Mut
3.- Julia Monserrat

2.- Finestrat 30/03/2004
I.- Bartomeu Barceló i Tabemer
2.- Joan Jaume i Sastre
3.- Germans Ballester

3.- Finestrat 04/04/2004
1.-Bartomeu Miralles
2.- Bartomeu Miralles
3.- Julia Monserrat i Rafal

4.- Calp 12/04/2004
1.-Bernat Bonet i Escales
2.- Joan Jaume i Sastre
3.- Joaquim Janer i Julia

Curses de Mig Fons

1.- Oriola 24/04/2004
1.-Melcion Mut
2.- Socies i Agulló
3.- Julia Monserrat i Rafal
4.- Joan Jaume i Sastre

Curses de Fons

1.- Baza 12/04/2004
1.-Llorenç Tomas i sastre
2.- Melcion Mut
3.- Bartomeu Miralles
4.- Bernat Bonet i Escales
5.- Bartomeu Miralles

2.- Madrid (Campionat Social) 24/04/2004
1.-Francesc Rosselló i Ramis
2.- Bartomeu Miralles

Cursa de Gran Fons

1.- Puerto Llano 18/04/2004
1.-Bernat Bonet i Escales
2.- Socies i Agulló
3.- Francesc Rosselló i Ramis
4.- Jaume Server i Rigo
5.- Melcion Mut
6.- Jaume Server i Rigo
7.- Jaume Amengual i Corró

Cursa de Llarga Distancia:

1.- Castuera 18/04/2004
1.-Joan Janer i Andreu
2.- Melcion Mut
3.- Joan Jaume Sastre
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FRUITS SECS • CONGELATS

POLLASTRES A L'AST

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

CENTRE OPTIC
EXPOLENT

C/. Sant Cristòfol, 30
Tel. 44 13 74

SARE NAL

ESPORTS/SOCIETAT
4.- Bartomeu Miralles
5.- Melcion Mut
6.- Bartomeu Miralles
7.- Hugh Tweedie
8.- Llorenç Torras i Sastre

Classificacions Generals:

REGULARITAT
1.-Bartomeu Miralles
2.- Bernat Bonet i Escales
3.- Melcion Mut
4.- Llorenç Tomàs i Sastre
5.- Julià Monserrat i Rafal
6.- Joan Janer i Andreu
7.- Joan Jaume i Sastre
8.- Socies i Agulló
9.- Francesc Rosselló i Ramis
10.-Hugh Tweedie
11.-Jaume Server i Rigo

12.-Jaume Amengual i Corró
13.-Bartomeu Barceló i Taberner
14.-Germans Ballester
15.-Tomàs i Tomàs
16.-Joaquim Janer i Julià
17.-Antoni Oliver i Garau
18.-Miguel Munar i Mut
19.-Gil Garau i Mestre
20.- Jaume Llu II.

DESIGNATS

1.-Bartomeu Miralles
2.- Socies i Agulló
3.- Joan Jaume i Sastre.

SEGURETAT

1.-Francesc Rosselló i Ramis
2.- Joan Jaume i Sastre

3.- Melcion Mut

TROFEU DE QUILOMETRES

Anella d'or
Femella parda, favada, núm 136985 de
2002 amb un recorregut de 1.540 quilò-
metres
Propietari: Melcion Mut

Anella d'argent:
Mascle cendrós, blau, núm 141.747 de
2003 amb un recorregut de 1.440 quilò-
metres
Propietari Melcion Mut

IX TROFEU CIUTAT DE LLUCMAJOR
1.-Francesc Rosselló Ramis
2.- Miguel Terrassa Pont
3.- Bartomeu Miralles

12 El temps
Antònia Font

L'abril sembla que ha respost bas-
tant bé hi ens ha deixat 34 1/m2 que
han anat ben bé per foravila; no són un
excés de pluges pet-6 s'han repartit al
Ilarg del mes i ha plogut cada desena:
Ia primera, 0,5 1/m2; la segona, 12,8
1/m2, i la tercera, 20,7 11m2. Si sumam
l'aigua de l'abril a la del primer tri-
mestre de l'any sabrem que des del ge-
ner fins ara ha plogut 183 1/m2.

Les temperatures, per altra part,
també han estat les pròpies d'una pri-
mavera en tot ordre; a mesura que el
mes ha anat avançant s'han fet més
suaus i hem pogut gaudir de dies asso-
lellats i estiuencs. Pel que fa a les mà-
ximes, la més baixa s'enregistrà dia 9
amb 12°; la més alta fou la de dia 24
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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 34

amb 20°. Quant a les mínimes, la més
	

baixa la de dia 10, en què el termòme-
alta és la de dia 29, de 13,8° i la més	 tre tan sols marcà 5,6°.
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Llibres, contes,
jocs educatius,

material d'oficina

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

Naixements
- Joan Sebastià Gari, fill

de Sebastián i María, nasqué
el 30-3-04.

- Judith Pérez Artacho,
filla de José Manuel i Brigi-
da, nasqué el 27-3-04.

- Erika Gutiérrez Gili, fi-
lla de Javier i Susana, nas-
qué el 9-4-04.

- Yeray Andritz Borre-
11a, fill de Michael i Inés,
nasqué el 5-4-04.

- Claudia Salieras Fe-
rretjans, filla de Sebastià i
Maria Magdalena, nasqué el
23-3-04.

- Lucía Flores Romero,
filla de Antonio i Araceli,
nasqué el 11-4-04.

- Miguel Rigo Pérez, fill
de José Miguel i Magdale-
na, nasqué el 13-4-04.

- Raul Vidal Gracia, fill
de Gabriel i Ana Isabel, nas-
qué el 14-4-04.

- Alejandro Cózar Oli-
ver, fill de Agustin i Marga-
rita Susanna, nasqué el 19-4-
04.

- Alba Gómez Retamar,
filla Miguel i María Mont-
serrat, nasqué el 20-4-04.

- Immaculada Concep-
ción Jubert Gálvez, filla de
Juan i Rosalía, nasqué el 14-
4-04.

Matrimonis

- Bartolomé Tugores Vi-
cens i Coloma Tomas Ra-
món, es casaren el 19-3-04
al Convent de st. Bonaven-
tura.

- Arturo Pinto de la Sotta
Gonzalez i Patricia Coutin-
ho Estela de Melo, es casa-
ren el 26-3-04 a la Casa
Consistorial.

- José Fernandez Santos
i Antonia Laredo Tomás, es
casaren el 27-3-04 al Con-
vent de st. Bonaventura.

- Carlos Molina Sanchez
i Silvia Nievas Llull, es ca-
saren el 16-4-04 al Jutjat de
Pau.

- Juan Antonio Astorga
Rojas i Isabel Mora Martí-
nez, es casaren el 16-4-04 al
Jutjat de Pau.

- Vicente Juan Gelabert i
Dalisa Pomares Zamora, es
casaren el 23-4-04 al Jutjat
de Pau.

- Higinio Romero Barri-
ga i ApoIonia Antich To-
mas, es casaren el 10-4-04 a
la Casa Consistorial.

- Francisco Miguel Sin-
tes Janer i Elena Gonzalez
Alonso, es casaren el 16-4-
04 a la Casa Consistorial.

Defuncions
- Juana Ana Vadell Puig-

server, morí el 12-4-04 als
81 anys.

- Antonio Peset Romero,

morí el 16-4-04 als 66 anys.
- Antonia Rigo Amen-

gual, morí el 17-4-04 als 92
anys.

- Iluminada Gonzalez
Segura, morí el 17-4-04 als
87 anys.

- Maria Tomas Julia,
morí el 18-4-04 als 97 anys.

- Michael Edward Clau-
de Bruce, morí el 19-4-04
als 96 anys.

- Práxedes Ferrá Garau,
morí el 27-4-04 als 96 anys.

- Maria Ramis Ferragut,
morí el 29-4-04 als 90 anys.

- Antonia Vaguer Barce-
ló, morí el 29-4-04 als 43
anys.

Dades facilitades per
l'encarregat del Cementeni
Municipal, Joan Lascolas,
referides al Registre de
Defuncions efectuat entre
el 1 d'abril i el 1 de maig.

- 7 d'abril.Guillermo
Rosselló Xamena, morí als
62 anys.

- 8 d'abril. Bartolomé
Servera Noguera, morí als
78 anys.

- 10 d'abril. Torcuato
Hermoso Romero, morí als
80 anys.

- 10 d'abril. Ana Segura
Aguiló, morí als 76 anys.

- 10 d'abril. Antonio Le-
ón Alcántara, morí als 92
anys.

- 12 d'abril. Juana Ana

Vadell Puigserver, morí als
81 anys.

- 16 d'abril. Antonio Pe-
set Romero, morí als 66
anys.

- 16 d'abril. Antonio
Barceló Salvá, morí als 56
anys.

- 17 d'abril. Iluminada
Gonzalez Segura, morí als
86 anys.

- 19 d'abril. Maria
Tomas Julià, morí als 97
anys.

- 19 d'abril. Jaume Oli-
ver Maura, morí als 80 anys.

- 19 d'abril. Esperança
Feliu Servera, morí als 71
anys.

- 19 d'abril. Michael Ed-
ward Bruce, morí als 73
anys.

- 23 d'abril. Sebastian
Peña Fiol, morí als 42 anys.

- 24 d'abril. Miguel Al-
bertí Rebasa, morí als 70
anys.

- 27 d'abril. Catalina
Cantallops Mayol, morí als
80 anys.

- 27 d'abril. Práxedes Fe-
nd Garau, morí als 96 anys.

- 28 d'abril. Micaela Jau-
me Garcia, moríais 78 anys.

- 29 d'abril. Ullrich Lot-
mar Hans Norbert, morí als
74 anys.

- 29 d'abril. Antonia Va-
guer Barceló, morí als 43
anys.

- 30 d'abril. Manuel Pal-
ma Ramires, morí als 49
anys.

- 1 de maig. Terence
John Riley, morí als 73
anys.

Entre noltros

PERRUQUERIA

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



SU NUEVO VIDEOCWB EN
LLUCMAJOR

C/ PADRE RIPO ,31
(DETRÁS DEL CONVENTO DE SAN BUENAVENTURA)

TEL. 971 120251/655 013948

; Ãa.1-Passatemps
6 tipus de de Blat

Llorenç Mascaró
D I ENTX0BPETZ
A NUTMAMESYIS
R OSGPETSAQEX
R DEGAYINOLOJ
E RI SBECE INTA
MOSPAROGTPUI
R IVOR IRYJEFD
A SELLAEQUGOR
O LBLSODVCUNR
E DLESFLSERHO
✓ CSVIOLESITA
T EUOMCOROMOS
D MORARCATPRE

Solució del mes passat

Guitarra - Guitarró — Bandúrria — Xeremies — Flabiol
Tamborino — Castanyetes — Pandero — Ferrets - Ossos

• Pes forat
d'es moix

I llavors diuen que els que es fan politics és perquè no
van de feina!



LA VOSTRA
BOTICA DE CADA DIA

CONSUM

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

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

• Vehículo de Sustitución.

• Menú Amarillo sin cita previa.

• Servid8 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 7 971 66 01 41 - LLUCMAJOR



tf. ESPAKNRCH ER HIDRO

WATERS L

• .0 , 6, ......weata	 n•••.,K

Rubi Automóviles
Llucmajor, S.L.

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

NUEVO SEAT ALTE4

Red Oficial de Talleres
Bosch Car Service

MULTIMARCA MULTISERVICIO

BOSCH
Service

C.24
Car Service
Todo pan su aulorni.1

Ronda Ponent, 27 - 07620 Llucmajor - Tel. 971 66 01 70 - Fax: 971 66 41 07 - E-mail ,oilmr@teleline.es

-

S. L.




