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Editorial
Ferns i neteja

Com més progressam, més embrutam. El tren de vida actual produeix ferns i

deixalles a les totes i és un problema de grans dimensions la manera de recollir-los,

retirar-los, emmagatzemar-los i elmiminar-los. Enrere queden aquells temps en

què passàvem amb una pallas on anaven a parar els quatre baleigs que no s'apro-

fitaven o amb un pou negre que engolia els escassos brous infectes que produíem.

Ara ni la mar tot s'ho menja ni basta un forat per tapar la brutor. Gestionar els de-

tritus que feim, vet ad una gran assignatura pendent de la nostra civilització de

l'abundància i el benestar.

Llucmajor també produeix quantitats ingents de brutor, no tan sols en el poble

sinó sobretot a s'Arenal i les urbanitzacions, que creixen a les totes, i a foravila, on

hi viu una gentada a casetes i xalets. Per aims), els contenidors i la recollida de ferns

molt sovint són insuficients. Si hi afegim el lamentable incivisme de moltes per-

sones, el resultat és desastrós: escampadissa de brutor per les vies urbanes, yore-

res de camins convertides en femers, males olors ofensives a lloure, bagatge

d'obra tirat a qualsevol Hoc, ferro yell i electrodomèstics inservibles abandonats

onsevulla.

L'Ajuntament fa els esforços i hi gasta els doblers que fan falta per posar-hi re-

mei? I duu a terme les campanyes de conscienciació i educació adequades? Es

més, exerceix l'autoritat punitiva amb tot el rigor que fa falta quan quaicú embruta

sense miraments? Segurament, hi ha opinions per a tots els gusts a l'hora de res-

pondre aquestes qiiestions. Basta veure la diversitat de respostes que suscita l'en-

questa sobre el sistema de neteja amb màquines de l'empresa municipal Llemsa.

I també s'han d' analitzar les opinions politiques discrepants que mereix la gestic!,

d'aquesta empresa creada pel PP-ASI amb la finalitat de prestar serveis a la co-

munitat.

Al cap i a la fi, la neteja i l'eliminació de residus és una qüestió social de sum-

ma importancia que no es pot sostreure del debat polític democratic. Com a ciu-

tadans n'hem d'exigir solucions eficaces, ecològiques i econòmiques. Ens hi ju-

gam la millora de la qualitat de vida del poble.



LOCAL

Aprovat el pressupost municipal
de l'any 2004

Arnau Tomàs. -

En el plenari ordinari de l'Ajunta-
ment de Llucmajor, entre els temes im-
portants de l'ordre del dia, va figurar
l'aprovació del Pressupost General de
l'any 2004, que puja a la quantitat de
38. 246. 750 €

Entre les despeses i les inversions
més importants, figuren aquestes: 13
milions de Béns corrents i Serveis, 12
milions per a Personal i 6 milions per a
Inversions reals.

I en el capitol d'ingressos, 11 mi-
lions en Taxes, 10 milions en Imposts
directes i 5 en Transferencies corrents.

Els grups de l'oposició votaren en
contra del Pressupost. Antoni Garcias,
del PSOE, va dir en primer Hoc que la
presentació d'aquest Pressupost no
compleix la llei, en presentar-lo en da-
ta tan avançada de l'any, amb uns in-
gressos excessius que no es recaptaran,
com ja ha passat en anys anteriors, en
obres que ja es troben pressupostades i
que no es realitzen. "Es gasta però no

es recapta", va afirmar, i el deute mu-
nicipal augmenta. En semblants termes
es va expressar la regidora del PSM,
Joana Lluïsa Mascaró, afegint que mol-
tes partides no es recapten. Tomàs
Cantallops, regidor d'UM va afirmar
que si les inversions i les despeses no
s'ajusten als pressuposts reals "ens en-
deutarem, com sempre".

La regidora d'Hisenda, Margalida
Roig, va Ilegir i comentar tots els punts
del Pressupost i va manifestar que està
ben fet, que s'ajusta a la llei i criticant
la política del Pacte de Progrés. Va afe-
gir, també, que les festes i subvencions
continuaran com sempre.

Un altre tema que va suscitar cen-
sures per part dels grups de l'oposició,
va ser l'aprovació d'un Pla de Saneja-
ment financer per tal de reduir deutes.
A. Garcias va comentar que no és un
Pla, sinó un "pegat", que mentre conti -
numn amb aquesta política de saraus i
de festes, el deficit no es reduirL): "Mai
no s'havia gastat tant", va afegir la re-

gidora del PSM, Joana LI. Mascaró i
Cantallops va dir que el fet de presen-
tar un Pla de Sanejament ja diu poc en
favor de la gestic') del Govern munici-
pal. Finalment, la regidora responsable
d'Hisenda, va tancar la polèmica asse-
gurant una altra vegada que "aquest Pla
està ben fet".

A més, varen aprovar-se aquests al-
tres assumptes:

- Modificació de tarifes del servei
d'Autotaxi de Llucmajor

- Declaració d'interès municipal de
diverses associacions

- Subscripció de contracte amb el
club "Bahía Grande, C.B"

- Increment de la dotació fundacio-
nal per a la restauració del Convent
dels PP Franciscans de Llucmajor

- Cessió de vehicles a l'Empresa
municipal LLEMSA

- Explotació i finançament de la
piscina de s' Arenal

Eleccions europees 2004
El passat 13 de juny de 2004

es celebraren les eleccions euro-
pees. Com a tot l'estat espanyol
el més significatiu d'aquestes
eleccions fou l'alt índex d'abs-
tenció. S'ha de dir que feia tres
mesos que s'havien celebrat les
eleccions generals i que pot es-
ser que la gent estàs cansada de
tanta campanya i també que Eu-
ropa ara com ara ens queda una
mica enfora, i per ventura els po-
lítics no van saber engrescar prou
l'electorat. Llucmajor va tenir un
índex d'abstenció del 45% , al
mateix nivell que tot l'Estat Es-
panyol.

Pel que fa als resultats, el
PP segueix essent el partit Inds
votat, amb 3577 vots que supo-
són el 48,25% del total seguit del
PSOE que amb 2910 vots obten-
gué el 39,25%, ja a molta distàn-

cia es col.loca el PSM que amb
385 vots obté el 5,19% i cal des-
tacar els 120 vots d'Esquerra Re-

publicana de Catalunya en front
dels 107 d'UM o dels 107 d'EU.



Dos negocis nous a Llucmajor

Es tres aires és el nou negoci que na Llucia Guerrero
acaba d'obrir al C. Font, 34. El nom del local fa referència als
tres passos que fan els cavalls: pas, trot i galop; i és que la
major part del Onere està relacionat amb l'hípica: roba,
calçat, productes de desinfecció i neteja... També es venen al-
tres Oneres relacionats amb la caça i la pesca.

ES
TRES

AIRES

Addiwan C 'Lounge és un nou local que s'ha obert al C.
Font, 18 a càrrec de n'Abbou Rime. En aquest espai amb un
jardí exterior i una decoració exquisida se serveixen desde-
junis els dematins i còctels els horabaixes amb ofertes del
dia. Els productes són fets a casa i són típics d'Alemanya,
França, Anglaterra... Són característics del local: el cafè ita-
lià, les tortades alemanyes, la truita espanyola, la premsa eu-
ropea i la música clàssica.

Un alumne de l'IES Llucmajor guanya el concurs de
JovesInstal.ladors electricistes

El passat 21 de juny es va
celebrar el 4t concurs de Jo-
ves Instal.ladors Electricistes
de Mallorca. Hi varen assistir
els alumnes dels vuit Instituts
que imparteixen el cicle for-
matiu d'equips i instal.lacions
electrotècniques.

Aquest concurs està orga-
nitzat per l'Associació d'Em-
presaris d'Installacions Elèc-
triques i Telecomunicacions
de Mallorca (ASINEM) amb
l'objectiu d'apropar els ins-
talladors amb els estudiants i
incentivar els alumnes a
conèixer i apreciar la seva tas-
ca.

Els concursants, acompan-
yats dels seus tutors, varen
ser: Antoni Ferragut de l'IES
SA Pobla, Daniel Gómez de
l'IES Politècnic, Jordi Clade-
ra de l'IES Pau Casesnoves,
Miguel Ginard de l'IES Lluc-
major, Bernat Vadell de l'IES
Na Camella, Alejandro Herrera de
l'IES Arxiduc, Tomeu Ensenyat de
l'IES Son Pacs, Bartomeu Barcelo de
l'IES Felanitx. El guanyador d'aques-
ta edició va ser en Miguel Ginard de

l'IES Llucmajor; Que a l'octubre, du-
rant la fira de Matelec a Madrid, repre-
sentarà a Mallorca a la fase nacional.

A les 10,30h va iniciar-se la prova
amb l'entrega i revisió dels materials i

els consells dels tutors. La
prova va durar unes sis ho-
res, que va consistir en
muntar una xarxa elèctrica
amb dos punts de hum (un
d'ells temporitzat), una xar-
xa estructurada de dues
presses i una xarxa d'ali-
mentació; segons uns pia-
nols entregats per l'organit-
zació. Aquesta volia repre-
sentar l'equipament elèctric
d'una oficina, muntada a
escala damunt un tauter.
Es valorava l'estètica del
muntatge general, la ins-
tal.lació dels elements (
funcionament, connexionat,
compliment del Reglament
de Baixa Tensió). Cal co-
mentar l'alt nivell dels par-
ticipants, essent molt po-
ques les diferències entre
ells. La jornada va transco-
rre molt tranquil.la i amb
bon ambient.

Els participants varen ser obse-
quiats amb un maletí d'eines pròpies
dels instal.ladors i una placa de parti-
cipació, a més, per al guanyador un tro-
feu i un per al seu Institut.
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Instal.lacions sanitàries - Calefacció
Piscines - Aire condicionat

Amb calefacció i aigua
calenta sanitária

Si teniu qualque problema
cridau-nos.

Estam al vostre servei

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

LOCAL

Nulla amititia sine música
sine amititia nulla música

M" Dolors Bas
Del cor amies de la música

L'any passat el Cor Amics de la
Música fou convidat pel Cor d'Espor-
les a anar a compartir una vetllada mu-
sical al seu poble. Fou el començament
d'una amistat. La Música ho féu possi-
ble.

Enguany a la trobada de corals, a
l'Auditèrium, el passat 5 de juny, vam
tornar a cantar plegats, juntament amb
Ia Coral de Sant Joan. L'amistat s'en-
forteix amb uns. En començam una no-
va amb uns altres. Ens uneix la Músi-
ca.

Dissabte passat, dia 19, els esporla-
rins han vingut a cantar a Llucmajor.
Des del primer moment el públic es va
adonar del bon ambient que es respira-
va, el companyarismisme, la compli-
citat dels cantaires i dels dos directors.
Fou un concert alegre, divertit. Cantà-

rem per separat un grapat de cançons i convent -sempre apunts per acollir-
després tots junts omplírem l'eltar del	 nos- i cantàrem molt bé el que dèiem.

opLAI GAvIA,/

-"Von
PELANTTY

"L'esplai Gavina de Felanitx estam

preparant una estada d'una setmana (del 31

de juliol al 6 d'agost) a la casa de colònies

de la Sala, al Berguedà (Catalunya).

Tots els nins i nines de Llucmajor que

tengueu entre 6 i 18 anys podeu apuntar-vos

per només 270 (tot inclòs)

Si voleu passar-ho d'aile, més bé telefo-

nau al 626 586 836 i demanau p'en Jaume

Monreal."

Moltes gracies i fins aviat
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CAPOCORB, AC
Escola d'instruments tradicionals

Escola de ball de his
FINAL DE CURS 2004

Tomeu Gomila/Pilar Reiona

Capocorb, AC ha ençatat enguany
l'escola d'intruments tradicionals: xe-
remia, flabiol i tamborino. Tots els
alumnes que s'han inscrit són molt jo-
ves —entre devuit i sis anys— i al Ilarg
del curs han demostrat el seu interès per
Ia música i l'instrument. De Randa, dos
xeremiers i un flabioler; de Llucmajor
sis flabiolers i dues flabioleres.

Per celebrar el final de curs la part
musical la posaren els Xeremiers de sa
Marina, les Xeremieres de Son Seguí,
amb la intervenció molt especial dels
alumnes de l'escola que varen interpre-

tar algunes peces d'allà més bé. Amb
ells els grans protagonistes varen ser els
més petits. Uns balladors i balladores
—les floretes de l'Escola de ball de His
Capocorb— que amb les castanyetes
varen fer goig en els monitors, els pares
i tothom que els mirava. Des de l'esco-
la els volen transmetre la nostra enho-
rabona per la feina que han fet durant
tot l' any assistinst a les classes.

Més música i ballada oberta amb els
grups de música Capocorb i Xaloc Mú-
sica que ara ja fa vuit anys que col.la-
boren desinteressadament perquè la
practica del ball de bot sigui una realitat
a Llucmajor.

I els més grans, l'entusiasme deis

novells, els que han començat enguany
a Randa i Llucmajor, i els més veterans
que fa una partida d'anys que ballen i
cada cop ho fan més bé, ens varen en-
comanar a tots l'alegria que es va viure
a la ballada. Tots varen tenir el seu di-
ploma i volem reconèixer l'esforç que
han fet any rere any per aprendre a ba-
ilar.

Tot aim!), tampoc no hagués estat
possible sense la col.laboració del
Col iegi Jaume III, que en tot moment
ens ha facilitat la tasca i ha posat a la
nostra disposició tot el que hem hagut
de menester: gracies a tot l' equip de ses
Escoles, als alumnes i als amics que ens
han ajudat.

expert
ELÈCTRICA

4c4.114carc.I.

Sens dubte te convencerà   

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

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

Festes d'estiu de Sant Cristòfol
Tomeu Sbert

S'Arenal celebra novament les tradi-
cionals festes de Sant Cristòfol. Aquestes
festes estan patrocinades per l'Ajuntament
de Llucmajor, encara que hi pot participar
i disfrutar tothom que vulgui. Tot va co-
mençar el dia 27 de juny amb la colloca-
ció de la bandera de la festa al campanar
de la capella antiga anunciant l'inici de
les esmentades festes.

Per primera vegada hem vist la cele-
bració dun circuit de Odd titulat "Pobles
de Mallorca", això en una esplèndida pis-
ta móbil col.locada al passeig de Mira-
mar. I al pavelló poliesportiu exhibició de
gimnàstica rítmica; concurs de pesca en
diverses modalitats, castells d'arena; teatre
a l'aire lliure a carrec del grup Picadís es-
cenificant l'obra "Ins-seguretat social", es-
crita i dirigida per Damià Tomas.

Menció especial mereix la dissertació
d'Antoni Galmés en el pregó de festes que
va dir amb el títol de "S'esport de la vela a
S'Arenal". El pregó fou presentat per Gui-
llem Patiño, i va presidir l'acte el batte

Lluc Tomas. Es va repartir gratuïtament
el pregó de l'any passat dit per Miguel Ri-
bot.

Dues exposicions de fotografies, per
una part les del concurs en motiu del Dia
Internacional de la Dona, amb el tema "la
Dona i la Família", i l'altre titulada "Visió
Mediterrània,' 12 fotògrafs i el Medite-
rrani espanyol, les dues de gran accepta-
ció.

Seguiren el actes amb la celebració
de nit espanyola i flamenca concursos;
actes esportius; actuacions folklòriques;
pintades darnunt l'asfalt; tir al plat; gim-
cana per als joves; flamenc pop; festa de
les persones majors; trobada dels gegants
de Mallorca amb baralla del mateixos ge-
gants en el Passeig Miramar; revetlla po-
pular a la Plaça Major; solemne eucaristia
en honor a Sant Cristòfol; beneïda de
vehicles; processó marinera de la Mare
de Déu de Carme i Sant Cristòfol.

I finalment diumenge dia 11 de juliol,
al vespre, al Passeig Miramar, concert de
la banda de Música de Llucmajor, baix la

Toni Galin& fou el pregoner
de les festes de s'Arenal

direcció per primera vegada del nou di-
rector felanitxer Josep Maria Borras.

Tot acabant amb l'espectacle "Aigua-
foc" dins el marc meravellós de la platja,
el mar i la poesia.

Altres Noticies
- Es va celebrar la "I Trobada de Vins

i Embotits" diferents cases comercials
exposaren els seus respectius productes a
l'Avinguda Miramar.

- També una festa rociera, la qual
reuní a molta gent. La comitiva amb la
Mare de Déu del Rocío, feu l'itinerari a
peu des de l'església de Cala Blava a S'A-
renal, on després hi tengueren lloc diver-
ses actuacions artístiques. Coordinació a
càrrec de "La Hermandad Rociera de
S'Arenal"

- A S'Arenal de Palma, hi tengué lloc
la inauguració d'una nova zona verda, on
abans estaven situats els hotels Don Feli-
pe i El Calipso. Tengueren l'assistència
de la batlessa Catalina Cirer, junt al de-
legat del Govern Central, i el Conseller
de turisme, senyors Socias i Flaquer.

- Les votacions per elegir el "s'arena-
ler de l'any" i els seus finalistes segueixen
un bon ritme. Encapçala la classificació
el "Grup d'Amics dels Reis d'Orient". Se-
gueixen "Club Es Pistó"; Maria Planells
Roig; Germanes de la Caritat; Club Nau-

tic Arenal; Quique Ogazón Marl; Juan
Garcia Campos; Madip Diane i fins pocs
més de la cinquantena de votats.

- Toni Amor segueix una temporada
més com a entrenador de la Unió Espor-
tiva Arenal. Toni Vich ha estat repescat
com a director tècnic i segueix en la pre-

sidència per quatre anys més, Quique
Ogazón.

- El Club Petanca Son Veil. Participa
als campionats d'Espanya de Segona Ca-
tegoria disputats a Salamanca.

- I fins el setembre. Bones vacances
amigues i amics.
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Pregó de festes de S'Arenal 2004
B.F.

El passat dia 2 de juny, a l'església de
S'Arenal, n'ANTONI CALMÉS CASTE-
LLAS, pregoner de l'any, va Ilegir el seu
treball titulat "S'esport de sa vela a S'Are-
nal".

Els assistents, com ja és tradició, foren
obsequiats amb el llibret del pregó de fires
de l'any passat que amb el títol de "La tra-
dició marinera de S'Arenal" va ésser a cà-
rrec d'en Miguel Ribot Muntaner.

El presentador, en Guillem Patifio
Vallbona, després de saludar els assistents,
ens presenta el conferenciant, n'Antoni
Calmés. En Toni nasqué a Selva l'any 45,
fill de n'Antoni i na Maria. El seu pare era
Secretari de Selva i d'Escorca. Tenia una
important vinculació al món de la cultura.
Va ser molt conegut com a folklorista i es-
tudiós de les tradicions mallorquines. Tam-
136 fou president del club nautic de S'Are-
nal des del 1963 al 1973. En Toni fa més
de 40 anys que viu a S'Arenal, gran aficio-
nat a l'esport de vela, l'any 1968 fou cam-
pió d'Espanya de la classe 420. Retirat de
Ia competició esportiva va seguir navegant
amb creuer. Actualment, com a president
del Club Nàutic de S'Arenal, segueix en la
tasca de fomentar i millorar l'esport de la
vela.

El pregoner Antoni Calmés Caftelles
després de la salutació als assistents i d'a-
grair al presentador les paraules dedicades
tant a ell com a son pare va dir que degut al
tema a tractar no li quedava més remei que
repetir dades ja comentades en el pregó de
1989 d'en Tomeu Sbert i en el de l'any pas-
sat d'en Miguel Ribot.

Acte seguit va fer una petita història
de "l'esport de la vela" en el món, classi fi-
cant-lo en dos grups: el de la vela de com-
petició i el de passeig. Després va fer una
descripció detallada dels que varen ser els
principis de la vela al CNA quan a les re-
gates participaven tota classe de barques en
una mateixa cursa: bots i haUts amb vela
llatina, algun amb vela marconi i qualque
balandro i bot guairo. "Eren l'admiració de
tots els allots que ens agradava la vela."

"El 1966 varen començar a arribar vai-
xells de sèrie, Vauriens, snaps i 420. el 67
varem ser el primer Club de les Balears
que tenia flota de 420 i Vauriens..

L'any 1968 es va fer el campionat d'Es-
panya de 420 al Lago de Arcos de la Fron-
tera. Després d'una odissea de 850 Km,
una vegada instal-lats, descarregarem els
barcos i els amarrarem a un pantala. En

Pep Espina va anar a les regates d'entrena-
ment que feien abans del campionat per
veure de quin peu es calçaven les bones tri-
pulacions. Quan va arribar a terra me va
dir: "Toni, tu els pots guanyar". En Pep,
per jo, era el meu mestre, pert' així i tot no
li vaig fer molt de cas. Pen) amb lo bé que
ens va anar a la primera regata vaig veure
que tenia mó. Finalment vérem aconseguir
guanyar el campionat d'Espanya. Ni en Vi-
cenç Aguiló, el meu tripulant, ni jo ens ho
podíem creure. En Damia Verger i en Cos-
me Prohens varen quedar setè, i si a n'Eu-
genio Pomar no l'haguessin desqualificat a
una regata hagués quedat tercer.

Aquest any va ser el començament d'u-

na série de més de trenta campionats guan-
yats en diferents classes de barques a nivell
estatal i mundial, i que acaba el més passat
amb l'obtenció del Campionat d'Espanya
de la classe L'EQUIPE per Biel Planas i
Saul Rodríguez."

En Toni també ens va parlar de la gran
quantitat d'esdeveniments esportius orga-
nitzats pel Club dins l'any 69: Campionats
d'Espanya, d'Europa i del món. Seguida-
ment va comentar que del món de les re-
gates n'han sortit grans tècnics i professio-
nals del món de la mar com són: Toni Ri-
pon, Miguel Sanchez, Francisco Villalon-
ga Cafiellas, Jaume Carbonell, Joan Rigo i
Francisco Villalonga Cerda.
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LOCAL

De la granera i la pala a les
granadores mecanitzades

L'empresa Llemsa és responsable de la neteja viària i dels jardins de Llucmajor
Francesc Verdera
Fotos: C. Julia

Més o manco des de principis
d'any, l'empresa Llemsa és la respon-
sable dels treballs de neteja i jardineria
del municipi llucmajorer. Les seves
oficines , ubicades en un dels edificis
més significatius de la plaça, just de-
vora la Casa de la vila, ja és conegut
pels ciutadans per formar part de l'en-
granatge municipal, no únicament pel
fet de ser a veïnat.

La tradicional imatge de la madona
de la casa quan granava la carrera i
després regava,

ha passat a la història a pesar d'ha-
ver representat durant moltíssims anys
l'únic i eficaç sistema de neteja urbana.
La suma de l'esforç individual propi- Una unitat motoritzada neteja la plaça dEspanya

Un dels operaris en plena feina de neteja manual a un carrer



Emilio Garcia, director de Llemsa i el regidor Sebastià Artigues

Els punts de recollida slian millorat i dissimulat

Una de les petites unitats de neteja mecanitzada

ciava que tram a tram, els carrers de la
ciutat es mantenguessin nets. Inclús, en
algunes ocasions, l'oblit o la desídia
d'alguna propietaria o inquilina queda-
va subsanat per les veïnades. A l'ac-
tualitat encara més d'una mestressa de
casa surt a granar, armada de pala i gra-
nera per netejar la vorera i un poc més,
sempre que els cotxes aparcats ho per-
metin.

Aix') mateix ha passat amb la nete-
ja de la plaça després dels tres dies de
mercat setmanals. Els membres d'una
família molt coneguda per tots els Iluc-
majorers es va responsabilitzar dels tre-
balls quasi fins a l'arribada de les ma-
quines granadores de Llemsa.

Amb una plantilla que supera el
mig centenar de treballadors i varies
unitats de moderna maquinaria l'em-
presa municipal afronta el repte de do-
nar resposta en l'apartat de neteja via-
ria a les exigencies d'un ampli terme
municipal amb una població d'uns
30.000 habitants.

En aquests mesos de juliol i agost
—plena temporada alta- els esforços de
l'empresa se concentren a s'Arenal i a
les nombroses urbanitzacions de la zo-
na costanera, així com les platges de
les distintes cales, en especial Cala Pi,
amb el seu difícil accés per a l'evaqua-
ció dels residus.

Segons els responsables de Liem -

sa, la neteja es realitza amb una perio-
dicitat diaria i per buidar les papereres
dues vegades al dia ja s'utilitzen de ve-
gades les unitats mecanitzades.

A l'apartat de jardineria figuren les
zones verdes i jardins públics amb els
seus corresponents arbres, amb les la-
bors característiques de poda, neteja i
plantacions periòdiques de nous exem-
plars.

Mereixen una menció especial les
recents millores realitzades als dife-
rents punts de recollida. A les foranies
els contenidors s'han protegit amb un
petit mur i aim) ha facilitat la feina dels
usuaris i també la dels responsables de
la retirada de les grans quantitats de
fems i materials que s'acumulen dià-
riament als diferents punts.

En alguns punts es buiden els ma-
terials amb una periodicitat de dematí i
horabaixa, acompanyada d'una obliga-
da vigilancia encaminada a cridar
l'atenció als desaprensius

que fan cas omís i obliden que els
contenidors són els recipients on s'han
de depositar les bosses. Lògicament la

major afluencia d'usuaris als punts que
envolten el casc urbà del la ciutat coin-
cideix amb els caps de setmana.

A les pròximes setmanes se con-
templa l'entrada en servei del punt de
recollida més complet, el qual s'ubi-
carà a Son Gall. Tendra un fàcil accés i
estarà dotat amb una amplia varietat de
contenidors per a totes i cada una de

les modalitats de la recollida selectiva.
Les granadores mecanitzades ha

substituït la granera i la pala. Són
exigencies del temps i de l'augment de
població, conseqüència del creixement
urbanístic. El resultat es que hi hauria
d'haver una ciutat i un terme més nets
i aquest es l'objectiu que els ciutadans
exigeixen a Llemsa.



ENQUESTA

Com valorau la gestió de Llemsa?

Llemsa és l'empresa que l'Ajuntament va contractar perquè es fes  càrrec de la neteja dels carrers, de la recollida de ferns,
de les aigües... Per tal de valorar la seva gestió hem cregut oportú de parlar amb regidors municipals dels distints partits i tam-
136 hem demanat l'opinió a la gent sobre la situació de la neteja dels carrers.

Sebastià Artigues (PP)
Regidor de Medi Ambient

Es una bona gestió. No va quedar més remei que contractar una empresa
d'aquesta envergadura perquè el poble ha tornat molt gran i demana molts de ser-
veis, com més en donam més en demana. Hem hagut de crear uns serveis nous, de
recollida de ferns selectiva, de recollida a domicili, de neteja de platges. Es va ha-
ver de crear aquesta empresa per agilitzar la burocràcia. També es fa càrrec de jar-
dineria i gestiona les aigües i els ferns, la recollida de ferralles i esmotxadures, i la
neteja de contenidors i papereres.

Antoni Garcies
(PSOE)

En principi la constitució
d'aquesta empresa me pareix una
bona idea, per') pel que he vist
Llemsa està feta per donar comis-
sions a regidors i per posar-hi gent
del PP.

Joana Lluïsa Mascaró
(PSM)

Des del PSM no hem estat gaire d'acord amb la creació de l'empresa. Per una
banda no vèiem clar que els serveis milloressin si enlloc de gestionar-los l'Ajun-
tament ho fes una empresa municipal. D'altra banda vèiem el perill que suposava
el crear l'empresa: més gent col.locada per fer les mateixes feines. De moment no
hem vist que els serveis millorin i sí que hi ha més gent collocada i més gent que
cobra (directius de l'empresa i dietes dels regidors per ser del Consell d'Adminis-
tració).

Francisco Mantle,

Més graneres i manco màquines
perquè la gent ha de menjar. Amb les
graneres fan més net i d'aquesta mane-
ra hi hauria més gent fent feina.

Segons quins carrers estan més
nets, la plaça està més neta per exem-
ple.



Carmen Mínguez

Jo visc al C. Dels Gats i no he vist passar mai cap maquina. De totes maneres
no veig tanta diferència des que hi ha maquines. En vaig veure passar una i va que-
dar tota la brutor.

Antònia Quetglas

Els carrers estan nets i les maquines fan net, però per segons quines zones no
passen. La zona de dalt del C. de sa Font la tenen ben oblidada, i ara que han can-
viat el sentit de la circulació dels cotxes trob que tocaria passar qualque dematf o
qualque horabaixa.

Magdalena M. Reinés

En general se nota una mi llora, depèn dels carrers, perquè crec que n'hi ha al-
gun que no el fan net mai, corn aquell carrer nou que es va obrir prop de la benzi-
nera i que sempre esta ple d'excrements de ca.

La maquina petita de vegades tira la pols dins les cases i no se'enduu els pa-
pers. Has d'agranar tu si vols tenir net.   

Maria Roca

Les maquines fan bastant renou, fan net per() no s'enduen els papers. La gros-
sa pot anar, però les petites no tant, ja que encara que s'enfonyin on hi ha els cot-
xes aparcats no sen poden dur res.

Hi ha un nin que agrana i ho fa una monada, se'n duu tots els papers.

Tomeu Trobat

No se nota una gran millora, en part perquè no poden passar les maquines on
els cotxes estan aparcats. No sé amb quina periodicitat passen ni si toca passar per
tots els carrers, però és ben cert que hi ha redols on sempre hi ha brutor, s'acumu-
len la pols i els papers.

Piero Volontà

Els carrers de Llucmajor estan bastant bé, els d'Italia estaven pitjor, hi havia
més ferns.

Es podria millorar la neteja, però la veritat és que jo trob que esta bé.



FUNERARIA
MARE DE DEU DE LLUC

VOS INFORMAM QUE:
A PARTIR D'AVUI PODREU SOL.LICITAR ELS NOSTRES SERVEIS DESDE
QUALSEVOL PART DE LTLLA.  maosos ELS CENTRES HOSPITALARIS

DE PALMA DE MALL OCA
AMB LA FINALITAT DE PRESTAR SERVEIS FUNERARIS A LA

FAMILIA AMB MÉS DE 50 ANYS D'EXPERIENCIA

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

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

ENTREVISTA

Entrevista a Victoria Maldi
Aina Llompart
Fotos: Julià Aguirre

La cantant llucrnajorera participà a
la 37 edició del Festival de Benidorm.

Victòria Maldi fou l'encarregada de
rompre el gel i de sortir en primer lloc
a la semifinal del divendres 11 de juny.
Amb la cançó Vuelan sentimientos
arribà a la gran final de dissabte dispu-
tant la Sireneta d'Or amb la resta de fi-
nalistes a l'auditórium Julio Iglesias.
El festival fou retransmès en directe pel
Canal 9 i per TVE en diferit, i així po-
guérem disfrutar tots de l'excel.lent ac-
tuació de Victòria Maldi. Un grup de
Llucmajorers es desplaçaren fins a Be-
nidorm amb les seves pancartes i cami-
setes i banderes de Llucmajor. I la res-
ta ens reunírem a la Plaça on l'ajunta-
ment havia installat una pantalla ge-
gant per seguir l'esdeveniment. Tot-
horn quedà molt content amb l'actua-
ció de Victòria i en aquesta entrevista
ens conta una mica com va anar tot.

- Tenim curiositat de com va
sorgir el nom de Victoria Maldi?

- La mewl padrina té un llinatge
italià i vaig cercar un nom artístic
que sot-1as una mica italià, i també
va inspirar el meu nom artistic el
nom de les Illes Maldivas, i d'aquí
surt el nom artístic de Maldi.

- Com vares escollir la cançó
per anar a Benidorm?

- Jo tenc preparat un disc de te-
mes propis i vaig escollir un tema
més pop, més festivaler per pre-
sentar-me al festival de Benidorm.

- Com vares viure els quinze
dies a Benidorm?

- Jo anava a disfrutar, mai pen-
sava que m'ho passaria tan bé. Són
quinze dies molt intensos on aca-
bes coneguent la gent, i tant l'or-
ganització com la resta de partici-
pants un deu, alguns ens férem
amics i encara ens escrivim. Tam-
136 ens va tocar fer molta de feina:
fotos, perruqueria i maquillatge



   

promocionar el festival, gravar un
tema junts, i fer els assatjos de la
funció. Però si fas el que t'agrada
t'ho passes bé anant amunt i avall.
A més aprens moltes coses de com
funciona aquest món, de la manera
de fer feina dels professionals de
Ia cançó.

- Com valores el resultat del
concurs?

- Jo estava molt contenta d'ha-
ver arribat a la final. La votació va
ser super emocionant, i vaig tenir
molt bona resposta del públic, tant
de Llucmajor com d'altres bandes.
(Na Victòria va quedar cinquena,
però va ser la més votada del pú-
blic que emetia el seu vot via telè-
fon móbil).

- Com veus la festa que es va
montar a Llucmajor?

- Es una passada, estic molt
contenta del suport que he tengut
de la gent de Llucmajor. La veritat
és que la gent em fa molt de cas.

- Recomanaries aquesta expe-
riencia a qualcú?

- Jo la recoman a tothom. Dura
poc per() és molt intensa. A més
conviure amb cultures diferents
t'enriqueix com a persona, es pre-
sentaren concursants de tota Euro-
pa i Llatinoamèrica.

- Que tens previst per aquest
estiu?

- Som vocalista del grup Banda
Sonora i tenim previstes bastantes
actuacions. Amb Banda Sonora
feim versions de rock, perquè a la
gent que va a les verbenes els
agraden les cançons conegudes.
Però l'ideal seria arreglar els te-
mes propis, fent-los un poc més
rockers i tocar-los amb la Banda
Sonora. També tenc prevista algu-
na gala, la de Mister Balears i Miss
Balears cantant en solitari.

- Per a quan un disc?
- Es difícil aconseguir un con-

tracte discogràfic, però ho inten-
tam tocant a totes les portes apro-
fitant la promoció del festival, ja
veurem si surt 136.

- Finalment vols afegir algu-
na cosa més?

- Sobretot vull destacar que es-
tic molt agraïda a tothom.

Enhorabona Victòria i et de-
sitjam molta sort dins aquest
món de la música.     



LOCAL

Concert fi de curs de l'Associació
Amics de la Música de Llucmajor

Francesca Aulet Garau
Fotos: Tomeu Aulet

El passat dissabte dia 12 de juny
es va dur a terme el concert de fi de
curs de l'Associació Amics de la mú-
sica al Convent de Sant Bonaventura.

En primer lloc, els més menuts de
l'escola sortiren a l'escenari i entre

les manballetes del públic sortiren
també alguns dels més grandets. Així
va quedar ben col.locadeta la coral
CORNEBLANC. al complet (corxe-
res, negres, blanques i blanques en
punt!!) la qual va interpretar un reper-
tori de cançons algunes d'elles ben
populars. Aquest és el cas, per exem-
ple de la cançó tradicional menorqui-
na Pinyeta pinyol , entre d'altres.

No obstant, no hem de creure que
totes les obres cantades van ser popu-
lars, no!!, ja que per a concloure la
seva actuació les blanques en punt ens
interpretaren el famós blues Barbers-
hop blues de Sandra Berry Musser.

Els directors de la coral foren na
Catalina Trobat i en Joan Antoni Oli-
ver.

Al piano ens acompanyà n'Andreu

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

07620 LLUCMAJOR (Mallorca)
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Wieffinial
PUNTO DE VENTA PROFESIONAL

Burguera.
A continuació, actuà el cor mixte

que interpretà Siyahamba(African
Song), Balaio (Popular Brasilera) i
Quan el vent txa, txa, txb (de L.
Maierhofer).

Tot seguit arribà el torn al conjunt
instrumental el qual sota la direcció
de na Catalina Nadal feren esclafir les
mamballetes de més d'un!

Les dues peces interpretades pel
conjunt instrumental foren Tears in
heaven (de Eric Clapton) i 0 Fortuna,
Carmina Burana ( de C. Orff).
Aquesta darrera va impactar al públic
per la qual cosa es va fer un bis al fi-
nal del concert!

Seguidament actuà l'orquestra de
cambra que, sota la direcció de Silvio
Garcias, interpretà Les Misérables de
Alain Boublil.

Per a finalitzar l'actuació les or-
questres de percussió A, B, C i D ens
interpretaren: els més menuts la tradi-
cional caw') catalana El gegant del pi
; el grup B seguí amb una cançó tam-
bé tradicional catalana, Amanida Ca-
talana; el grup C la coneguda Cançó
de Bressol de J. Brahms, entre d'al-
tres; i per a dir-nos adéu a tots, els
més grandets de percussió ens alegra-
ren amb la cançó tradicional argentina
El humahuaguerio; i amb la divertida
composició del mateix director de
percussió, n'Andreu Burguera, cons-
tituïda per les conegudes peces musi-
cals La pantera rosa i La família Ad-
dams.

En aquesta darrera composi-
ció na Laura Vinseiro va acompanyar
Ia percussió amb el saxo alt i„, una
petita pantera va sortir de l'escenari
per acomiadar-nos fins a l'any vinent!

Finalment el president de
l'Associació ens va dirigir unes pa-
raules i seguidament es va fer l'entre-
ga de diversos rams de flors a tots els
professors de l'escola.

D'aquesta manera i amb una rialla
d'orella a orella, es va donar per a fi-
nalitzat el concert.

Després de tanta música alumnes,
professors i assistents entràrem en
cusca així que més aviat que depressa
ens dirigírem a l'escola de música del
carrer de Sa Fira on poguérem gaudir
d'un variat bufet.

Des d'aquí volem donar les grà-
cies i l'enhorabona a tot el professorat
de l'escola, així com desitjar-los un
BON ESTIU!!



LOCAL

FantAaastic!
Francesca Aulet Garau

El passat dissabte 19
de juny a la Sala Magna
del Col.legi La Salle de
Palma es va celebrar el
festival de fi de curs de
l'escola Dansart de Lluc-
major i Palma. Aquest
any el títol que encapçala-
va l'espectacle fou:
"Fantaaastic!".

Per donar peu al festi-
val que té com a nom
aquest original i alhora
intrigant títol, van aparèi-
xer de darrera el teló unes
harmonioses sirenes.

Aquests éssers amb
cap i bust de dona i cos de
peix o d'ocell no van
aconseguir, com diu la
llegenda, atreure amb la
dolçor del seu cant, cap
navegant; però sí que,
amb el seu ball de puntes
capturaren la mirada de
tots els espectadors.

Tot seguit, per con-
trastar i retirar l'embala-
diment del públic, apare-
gueren uns bruixots els
quals amb les seves facul-
tats de conjurar magica-
ment ens mostraren com
realitzar una de les seves
repugnants receptes amb
aranyes, rates i escorpins.

Llavors uns simpàtics
follets convertiren l'esce-
nari en un misteriós bosc
on aquests divertits nans

Its
wn-

Industries Semar, s.a

Tomàs Moserrai, 6 - 8
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ronden de nit per torturar
els mortals.

Per portar-nos l'anun-
ciació d'una bona nova
arribaren volant uns mis-
teriosos angelets. Aquests
darrers amb un vestit pia-
tejat ben vistós ens anun-
ciaren, com ja he dit
abans, l'arribada d'una
bona nova, sabeu de
què es tracta? Doncs, sí,
sí, seguiu amb la imagina-
ció en marxa perquè da-
rrera d'aquests angelets
aparegueren uns éssers de
naturalesa intermitja entre
divina i la humana, encara
que amb poders que so-
brepassen els mortals. En-
cara no sabeu de qui us
pari? A veure... podem
dir que són molt belles,
bondadoses, de veus mu-
sicals. Encara no? Doncs
ja la darrera pista: gene-
raiment porten vareta i a
Llucmajor hi ha una esco-
leta d'infants en honor
seu. Ja? No? Ic16... a de-
manar sopes s'ha dit!!

Aquests éssers fantàs-
tics són...les FADES!!

Bé, doncs sí, aquestes
fades Ilucmajoreres amb
el seu tutú blanc mostra-
ren l'elegància que carac-
teritza aquest ésser de la
fantasia universal.

Tot just desaparegue-
ren les fades de l'escena-
ri, de cop i volta es van
apagar els hums. Un pà-
nic intens es va estendre
per tot el teatre i... tot just
començà la música apare-
gueren uns terribles vam-
pirs que, realitzant un in-
trigant ball de jazz, tenien
intencions d'anar més
enllà de l'escenari i xu-
clar la sang de tots els as-
sistents!!!

Per tal de calmar una
mica els nervis es va dur a
terme un descans de 15
minuts fins que s'inicià la
segona part.

Segurament durant el
breu descans algú va cau-
re en mans de la deesa de

la son o més ben dit, en
mans del dimoni dels
malsons perquè de darrera
les cortines aparegueren
dos malvats fantasmes
que a més d'un feren des-
pertar!

Per si això no fos
prou, tot seguit sortiren
uns rebels dimonis Iluc-
majorers els que amb la
seva forca ens mostraren
un vistós ball de claqué.

Deixant els aires de
l'infern baixàrem a espais
més terrenals, concreta-
ment ens endinsàrem a les
entranyes de la Terra on
trobarem uns simpàtics
gnoms que guardaven mi-
nes i tresors ocults.

No obstant, no hem de
creure que a la Terra tots
són éssers bondadosos,
no!. Això ho demostraren
unes encisadores bruixes
que... se la sabien ben
Ilarga!

Aquestes bruixes Iluc-
majoreres, amb la seva
granera i el seu capell ens
entretingueren gratament
amb el seu ball de caràc-
ter. Finalment, ens digue-
ren adéu i sortiren volant
de l'escenari.

Per acomiadar-nos de-
finitivament de les actua-
cions de cada grup, les
nimfes, unes divinitats
mitològiques que presi-

deixen la fecunditat de la
natura vegetal i animal,
que expressen la força vi-
vent de les aigües de les
fonts i deis rius; es despe-
diren fins l'any vinent.

Per donar per acabat el
festival, totes les ballari-
nes van realitzar la tradi-
cional Finale. Seguida-

ment saludaren totes ple-
gades i es va fer l'entrega
de diversos rams de flors:
a na Margarida Ferrer, di-
rectora de l'escola de
Dansa; a na Núria Garcia
i a n'Anita Torres, profes-
sores de la mateixa esco-
la.
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Festes de s'estiu, S'ARRAVAL 2004
Aina M. Llompart
Fotos: Benet Llompart

En Joan Rabassa i en Guillem
Rubí han començat l'estiu amb
marxa, fent el camí de Ponferra-
da a Santiago de Compostela.
S'Arraval començà la festa di-
vendres 25 escoltant històries de
botafumeiros i de llagues en els
peus. Tot això mentre comença-
ven a sonar les jotes i els fan-
dangos dels aniics d'Abeniara i
de Xaloc. La vetlada fou bastant
divertida amb la placeta plena de
balladors. Xerrant d'amics sona-
dors, tenim a la vila un bon plan-
ter de músics que no tan sols 1-
hem de gaudir sinó que l'haurfem
de cuidar. Hauríem de promocio-
nar més els nostres grups, exigir
el bilinguisme a les emisores
musicals, subvencionar equips
de música i tenir espais per as-
satjar, crear algun escenari fixe
amb preses de corrent adecuades

per no molestar als veïnats, etc.
Dissabte vaig anar a les noces

de dos membres de sa Llac, na
Magdalena i en Rafel. Es casa-
ren a Gràcia i ens convidaren a
sopar a Binicomprat i el diumen-

ge els novis partiren cap a Lapel-
nia. Mentrestant el trui a s'Arra-
val continuava a bon ritme. S' -
horabaixa es feren els jocs infan-
t i s, organitzats pel grup de Jo-
ves Bona Ventura. Na Catalina
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Cerda m'ha contat que eren vuit
monitors i una tracalada de nins,
devers cinquanta. Tots plegats
s'ho passaren molt bé fent jocs
de relleu, jocs d'aigua i danses
fins que arribaren els dimonis de
s'Arraval i els Xeremiers de sa
Marina, fent un cercavila pels
carrers Jaume II, Bandera i st.
Miguel.

La primera actuació del ves-
pre fou na Vivian Caoba, un gran
inici per començar la marxa noc-
turna s'arravalera, que va ser una
marxa de bon de veres.Vaig arri-
bar de ses noces passades les
cinc i encara hi havia un tècnic a
devora l'escenari. Tota estranya-
da i ben mudada li vaig demanar
que feia per allà en aquelles ho-
res. Estava desmontant els hums
i em va contar en argentí lo
"juerguista" que era la gent de

per aquí, varen comentar l'èxit
segur dels licors de Can Vidal i
l'estirada que tenen els genials
Horns Kamoi i que la gent va
continuar ballant de la ma d'un
disc-jokei fins ben tard. Vaig po-
der comprovar l'endemà que en-
cara era viu el
cansament dels
grups muscu-
lars que unei-
xen les extre-
mitats amb el
cos d'aquells
estimats <<jo-
venets>> que
es passaren la
nit de gresca
fent de s'Arra-
val la segona
bona revetla
de s'estiu. Sa
primera festa

de l'estiu, la més gran, és st. Jo-
an de Ciutadella, a veure si qual-
que any hi conseguesc partir.

Diumenge fou dia de descans
fins a les sis i mitja quan co-
mençaren les corregudes a peu.
Té el seu encant veure córrer en-
velats pel carrer els nins de la
barriada intentant fer primer i
agafar la canya. Na Xesca, en
Joan, en Tomas, n'Anteonia...co-
rregueren més de quatre pics i
encara en volien més, es veu que
fer carreres agrada als nins. A
les set i mitja, un grup de pallas-
sos carregats d'energies, anome-
nats Cucavela, s'encarregaren de
cantar i de botar amb els al.lots,

tots ells molt participatius. Al
vespre a les deu hi hagué teatre
de la ma del grup Coverbos. L'o-
bra No et vesteixis per sopar,
agrada al nombrós públic assis-
tent.

Per acabar na Magdalena Ser-
vera m'ha comentat una qüestió
sobre les festes. Es veu que la
gent que viu a la residència troba
que passades les deu del vespre
ja és un poc tard per sortir. I s' -
horabaixa només feim activitats
infantils amb jocs d'aigua i pa-
llassos. Potser podríem organit-
zar alguna funció o actuació en-
tre el divendres i el diumenge,
devers les vuit de l'horabaixa,
quan ja no fa tant de sol, perquè
les persones de la residència com
a bons veïnats de s'Arraval tenen
ganes de divertir-se. I amb
aquesta nova i alegre proposta
d'ampliar la festa acabam la re-
senya d'aquests tres dies de trui.
Bon estiu.
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Picadís-teatre, el gran guanyador del XXX

Certamen "Pedra Castel!" de Canet de Mar

El grup Picadfs-Teatre ha estat
el gran guanyador en la XXX edi-
ció del Concurs "Pedra Castell"
d'enguany, celebrat a la localitat
catalana de Canet de Mar, amb
l'obra "Lluna de mel", original de
Damia Tomas. El certamen va
comptar amb la selecció de nou
companyies del Principat, a més de
Ia companyia mallorquina "Pica-
dfs".

Aquesta va ser la gran guanya-
dora del certamen amb SET premis
repartits en totes les categories:

2n Premi a la millor obra
2n Premi al millor actor princi-

pal, per a Damia Tomas
2n Premi a la millor actriu prin-

cipal, per a Margalida Capella
3r Premi a la millor direcció,

per a D. Tomas
2n Premi a la millor actriu de

repartiment, per a Puri Casas
3r Premi exaequo als millors

actors de repartiment, per a Ga-
briel Navarro i Oliver Romero.

El sopar de cloenda va comptar
amb la presència de primeres au-
toritats locals així com el coordi-
nador de Teatre Amateur de la co-
marca del Maresme.

El Batle, a més d'agrair la par-
ticipació de "Picadfs" va destacar
Ia importancia d'haver presentat
una nova comèdia en català i el fet
de reunir al voltant de Damià
Tomas, autor de l'obra, el guardó
de direcció i de millor actor.

	Aquests guardons se sumen als	 nes (2003), Les Garrigues (Lleida,

	

NOU anteriors aconseguits als	 2003), Arenys de Mar (Barcelona,
	concursos de Sant Feliu de Codi-	 2003).

XXII Concurs de Teatre de Sant Feliu de Codines
(Barcelona-2004)

	Hem d'afegir que en el passat	 aconseguit el s guardons se-	 2n Premi a la millor actriu de
	concurs de Sant Feliu de Codines 	 gidents:	 repartiment, per a Catalina Riu-

	

2004 Picadfs presentava l'obra	 2n Premi al millor actor, per a	 tort.
	titulada "S'EnsaYmada" i ha	 D. Tomas
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EC Quatre mots
Biel Vidal, president

de l'ADAA

Coloma Julia

Què és l'ADAA?
Les sigles volen dir: Ajuda a l'acompanyant del malalt.

Vàrem haver de donar un nom per aconseguir el permís i
l'aprovació del Govern Balear; el dia 2 de maig la nostra as-
sociació va sortir aprovada al BOCAIB.

Amb quina finalitat s'ha fet aquesta Associació?
Tot va començar perquè a Llucmajor, com a altres po-

bles hi ha trasplantats de cor, fetge o ronyó i a tots ells quan
els metges de la Seguretat Social els enviaven a Barcelona
per fer-se el trasplant es trobaven que havien d'estar sis o set
mesos en llista d'espera, i aim) suposava una despesa molt
grossa, impossible de pagar amb els 12 € diaris que se'ls
destinava per l'estança. A partir d'aquí, jo, que he fundat
moltes associacions com ara Deixalles, vaig cercar cinc tras-
plantats i vàrem decidir fer les passes per dur endavant l'as-
sociació. Tenguérem moltes reunions amb l'IB-SALUT i
amb la consellera de Sanitat, Sra. Aina del Castillo, i tant a
uns com a I 'altra sempre els va semblar bé aquesta iniciativa.

Quines seran les funcions d'ADAA?
Principalment la de resoldre la burocràcia que suposa el

trasllat d'un pacient a Barcelona per fer-se un trasplant, la
d'aportar 24 € al malalt i 24 a l'acompanyant, sempre que el
malalt no estigui ja ingressat, i la de proporcionar-li els pas-
satges i el lloc on s'allotjarà.

Des del mes de maig s'ha obert a Palma l'oficina d'in-
formació a IB-SALUT i ha estat un kit, i ara també hi haurà
una altra oficina d'informació a Llucmajor, al C. de sa Font,
2-1r. L'Ajuntament paga el lloguer del pis, el Hum i l'aigua;
tot això està aprovat com a d'interès municipal.

Hi ha molts de casos de trasplants a Llucmajor? i a
Balears?

A Llucmajor n'hi ha deu o dotze i una que està en llista
d'espera. A Balears surt un promig de quatre casos de tras-
plant cada mes.

SERVE! TALLER MECMIC J. TOMAS C/Anton n Mauro, 50 - To/i Fax 971 66 14 72 - Liu< or
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Comunicat

El PSM critica durament el Pressupost per
a 2004 de l'Ajuntament de Llucmajor

El pressupost per a 2004 consolida el dèficit municipal i incrementa el deute

El Pressupost de
l'Ajuntament de Lluc-
major, a part de no do-
nar resposta a les neces-
sitats dels ciutadans del
terme, conté tots els de-
fectes que han contri-
buït a que la hisenda
municipal estigui en
una situació molt críti-
ca: ingressos inflats,
augment de despeses
innecessàries i incre-
ment del deute.

Ja fa anys que
l'equip de govern PP-
ASI infla les partides
d'ingressos per fer qua-
drar els comptes, per()

14#
 mai han arribat a acon-
seguir que les previ-
sions es fessin reals i
sempre cobren quanti-
tats molt inferiors a les
pressupostades. Hi ha
dos exemples ben clars.
El primer és una partida
que ha de venir del Go-
vern de les les Bale-
ars: l'equip de govern
diu que cobrara 340.000
euros del Fons de Coo-
peració de la Comunitat
Autònoma, pea) el Go-
vern del Sr. Matas va
aprovar que a Llucma-
jor només n'hi tocaven
155.147, 53 €. El segon
exemple és la part que
l'Estat dóna als munici-
pis turístics dels impos-
tos sobre la benzina i el
tabac: el Sr. Aznar no
va posar Llucmajor dins
Ia llista dels municipis
turístics que havien
d'ingressar alguna cosa
per aquest concepte, per
això el 2003, no ens va
donar ni un cèntim; ara
el Sr. Zapatero no ha dit

res de modificar el His-
tat dels ajuntaments que
cobraran part d'aquest
impost, per tant, tampoc
ens tocara res, però el
pressupost de Llucma-
jor del 2004 diu que ens
arribaran 550.000 €. I
aim') passa amb moltes
de les partides.

Tot i això, aq-uests
darrers anys a l'Ajunta-
ment han entrat molts
de fons procedents
d'imposts (especial-
ment Ilicències d'obres)
que no han servit per
millorar la situació
econòmica.

En aquests moments,
l'Ajuntament deu als
bancs en 17.847.986,48
d'euros (2.969.655.078
de les antigues pesse-
tes), deute que s'incre-
mentarà a finals de
2004, ja que l'equip de
govern, a més de rene-
gociar els crèdits per un
any, ha previst sol-lici-
tar 2.914.439,50 d'eu-
ros (484.921.930 pta)
més a Ilarg termini, per
poder fer front a les
obres que haura de fer
el 2004. A més també
ha previst que LLEM-
SA, l'empresa munici-
pal de serveis, també
s'endeuti per
1.767.377,71 euros
(294.066.907 pta).

LLEMSA farà un
conveni amb l'Ajunta-
ment per les piscines
municipals de s'Arenal.
Amb aquest conveni,
l'Ajuntament cedirà la
gestió de les piscines
municipals de s'Arenal
per 25 anys a l'empresa

municipal que es farà
seus els beneficis que
puguin donar, a canvi,
pagara a l'Ajuntament
1.245.000 euros
(207.150.570 pta), la
major part del préstec
que prèviament haura
soi licitat als bancs. Per
tant aim') només és una
operació per poder de-
manar més doblers als
bancs sense que s'en-
deuti més l'Ajuntament.
Al final pea), qui pa-
garà seran sempre els
mateixos, els ciutadans,
ja que l'empresa és mu-
nicipal i si hi ha dèficit
l'haurà de pagar el ma-
teix Ajuntament. A
més, hem de recordar
que les piscines encara
s'han de construir i que
l'Ajuntament ja havia
demanat un crèdit per
començar-les que des-
prés es gasta en altres
coses.

Des del PSM criti-
cam que l'equip de go-
vern PP-ASI no vulgui
contenir la despesa que
continua creixent de
forma desmesurada i
que provocarà, si
l'equip de govern no
canvia la seva política,
que el pressupost de
2004 es torni a tancar
amb dèficit.

Com a exemples de
despeses innecessàries
tenim els càrrecs de
confiança (5 càrrecs de
confiança havent-hi 6
regidors en dedicació
exclusiva és una exage-
ració), l'abús de con-
tractació d'estudis i tre-
balls tècnics (que con-

sideram que no són més
que contractació de per-
sonal de confiança en-
coberta), les despeses
en protocol (147.000
euros), la publicitat i
propaganda (116.600
euros) i el progressiu
increment de despeses
en festes que creixen a
un ritme de prop d'un
25 % anual.

Des del PSM consi-
deram que no és de re-
but que l'Ajuntament,
obligat per la Llei d'es-
tabilitat pressupostaria,
a fer un Pla de saneja-
ment per eixugar el dè-
ficit municipal, es pro-
posi com a únic punt
d'aquest Pla cobrar més
per la recollida de ferns
i no tengui intenció de
reduir despeses, ni molt
manco de revisar la
gestió econòmica muni-
cipal.

El PSM demana a
l'equip de govern que
faci un esforç d'autocrí-
tica i que cerquin solu-
cions viables per garan-
tir que els ciutadans re-
bin els serveis que es
mereixen i els proveï-
dors puguin cobrar
d'hora, aquest any i en
el futur. Si el deute ha-
gués servit per millorar
carrers i pobles a tots el
nuclis i per crear infras-
tructures socials i cultu-
rals que convertissin
Llucmajor en un muni-
cipi modern i atractiu
per residents i visitants
(com ha passat a molts
de pobles) no tindríem
res a dir, però aquest no
és el cas.



Quaderns de
Fum Major

El parc
Miguel Cardell

La calor, és a dir l'estiu pal-
pable, ha arribat enguany una
mica per sorpresa, després d'una
primavera llarga i grisenca, entre
dues aigües, j, amb tot, conforta-
ble. La calor, no aquella malaltia
excessiva de l'any passat, però ja
aquest pes de l'aire, aquest plus
de dificultat per alenar, el llim de
Ia suoreta que sembla enterbolir
el contacte més físic i basic amb
el món....

PIIIP. El timbre del portal es-
buca com un buf de vent aquest
castell de cartes , mig pensament
mig intuïció, mig mapa mig pai-
satge, que, a l'avançada d'un
marge de segons, va component
pels racons de la consciència el
camí del que escrius. PIIIP el
timbre de la porta que vol dir que
no és cap conegut, que entren tot
dret que hi sou?, qui hi ha aquí?,
ave maria! encara la gent de cer-
ta edat. PUP l'esvalot territorial
del ca i, al portal, camisa blanca
màniga curta i corbata, grasso-
net, el venedor porta a porta, el
darrer nivell d'un negoci impro-
bable, l'esperança d'una migrada
comissió que tallaré en sec, just
amb el mínim d'educació impres-
cindible. Com tallava ahir hora-
baixa la lectura just iniciada del
darrer capitol d'una novel-la la
senyoreta del telèfon (estan el
señor o la señora de la casa?)
Perquè aquest personal no sol te-
nir ni el mínim de consideració
d'adreçar-se'm en la meva llen-
gua. I quan dic aquest personal
no vull dir tant el grassonet de la
corbata de predicador evangelis-
ta, ni la berganta de la cançoneta
telefònica, que al cap i a la fi són
treballadors explotats per les

condicions miserables d'una fei-
na inhòspita. Quan dic aquest
personal pens sobretot en unes
empreses preocupades únicament
per fer-me la garangola i ensarro-
nar-me amb el que sia que venen,
o les sectes que envien les seves
fanatitzades víctimes a irrompre
a la meva vida sense haver-hi es-
tat convidades, sense el mínim de
respecte per una gent que es a ca-
sa seva, pot ser amb el bistec da-
munt la torradora, l'infant dins la
banyera, la mica de becadeta just
ençatada, l'aigua de la dutxa aca-
bada de trempar...Abusadors que
s'atorguen el dret de fer-me per-
dre el fil, la tranquil-litat i el
temps sense que cap hei m'ator-
gui el dret de reclamar-los per
això una indemnització escaliva-
dora. Ni tan sols el plaer d'en-
viar-los directament a la merda, a
ells en persona, el cap del depar-
tament de vendes, l'inventor
d'aquestes estratègies infernals,
el desaprensiu que, a la fi, s'hi
pagara el cotxas que jo no tendré
mai, les vacances de luxe on no
l'emprenyaran els seus missus.

* * *

He tornat a l'ordinador, amb
la calor suportable, però disuasò-
ria d'aquest començament de ju-
liol. Prov de reprendre un fil que
no m'engresca de cansat que
n'estic.

A les notes, hi tenc els diaris
que informen de la gran actuació
d'un duet musical de moda, una
mena de Los Pecos d'ara mateix
que es fan dir Andy y Lucas, i
que segons Diario de Mallorca
han d'actuar un d'aquests dies a
"les revetles de Llucmajor a la

plaça Major d'aquesta localitat
mallorquina dins el programa de
els festes patronals". Conec la
nota de premsa difosa per les
nostres autoritats municipals
d'on ve la confusió; perquè és
evident que dins el juliol a la vi-
la no feim verbenes ni festes pa-
tronals i la cosa fa referència a
S'Arenal i les festes de Sant
Cristòfol nan. I tal vegada en
aquest error hi hem de veure un
testimoni del signe dels temps:
tal vegada sí que la plaça major
del municipi sia la de S'Arenal,
que el vertader centre de Lluc-
major s'hagi desplaçat cap a la
costa amb el pes demogràfic i
econòmic, i ningú s'hagi pres la
mokstia d'avisar-nos. Tal vega-
da, la negligent redacció del co-
municat reveli el veritable signe
de la vida municipal.

* * *

Tenc també a les notes prè-
vies la manera com s'han apro-
vat els pressuposts municipals,
amb informes de l'interventor so-
bre la improbabilitat d'una part
dels ingressos prevists i el co-
mentari amb que el bathe ha
menystingut aquests adverti-
ments. En resum electoralisme i
pegats per avui i entrampament
per passat demà, que com que no
sabem qui comandara, ja hi pen-
sarem quan arribi i endavant les
atxes de la comptabilitat imagi-
nativa, de política ficció.

I hi tenc també les constata-
cions de tot ordre que ara resulta
que, més d'un any després de
l'expulsió de l'horda roja del Go-
vern Balear, després d'aquells
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campanya alarmista , mentidera i

de gairebé cop d'estat fàctic, des-
prés de l'anullació de l'ecotaxa,

resulta que les xifres del turisme
no surten, que no hi ha crisi i les
coses diuen els del PP que van
ben encaminades, però són els
únics que ho diuen, fins a l'ex-
trem que ja han començat a ra-
pinyar-se i tirar-se els trastos pel
cap entre empresaris turístics i
constructors. I alguna cosa deu
passar quan un hereu dels Barce-

ló, antic senador del PP critica
la política urbanística dels seus i
lamenta l'anul-lació de la mo-
ratória. I quan els cosntructors
responen lamentant que els hote-
lers "només pensin en ells" ( i
vosaltres, dalló, en qui pensau
mentre anau engreixant amb les
despulles del territori assassi-
nat?). O quan una xarxa de mi-
lers d'agències de viatges ale-
manyes no ven Illes Balears per
problemes amb el Conseller Fla-
quer, aquest travolta xulet de la
dretota local.

Si tenim les polítiques que te-
nim és perquè la població ha vo-
tat els politics que ha votat. I
perquè les classes empresarials
que dominen i influeixen els bes-
sons del poder i els seus missus
institucionais han adoptat de fa
anys i ara mateix les actituds,
empresariais, i d'intervenció po-
lítica que han adoptat.

Per ventura és exactament el
que ens convé, ja que per la via

de la reflexió tècnica, ecologis-

ta, económica i social una majo-

ria de la nostra societat, magra,

per() majoria, no sembla haver
entès el que passa, o, entenent-

ho, sembla haver optat per mirar

de mantenir el que es pugui avui

a costa de firmar incertes factu-
res pel futur. Per ventura és el
que ens convé ara, que comencin
a caducar les primeres hipote-
ques, quatre galtades de realitat

ben pegades a certs butxaques, ja

que les sensibilitats i les cons-
ciències no semblen funcionar
amb efectivitat. A veure si així
ens començam a deixondir i
obrim els ulls a la realitat inhabi-
table que ens hem fet entre tots, a
la cara negra d'un model socioe-
conómic que ens mena directa-

ment a la quebra i el collapse.
Que no esperin d'aquest servidor
ni una gota de ilAstima, quan tot
el que hem pixat contra el vent
ens comenci a esquitxar de va-
lent. No ens hem cansat de re-
ceptar brou? Per ventura co-
mença a arribar l'hora de la tassa
i mitja.

* * *

Amb tot, com un malalt cansat
de la crónica supuració, no
m'abellia gens tornar a escriure
sobre aquestes coses. Coses com
l'autopista Matas que avança a
tota, i l'article que l'hi dedica a
el Pais el company Andreu Man-

resa, amb imatges gairebé de
ciència ficció, tan semblants a les
que jo mateix evocava aquí l'al-

tre mes.
Per això, contradient l'esta-

dística o el costum, avui he co-

mençat aquests fulls del quadern
pel títol, que normaiment acaba
sortint al final i per pura obe-
diència al guió. Ben mirat, no és
un títol gaire original, però sem-
bla obrir tot un món de possibili-

tats literàries o cinematogràfi-
ques, podria ser fins i tot el títol
d'una pintura del segle XIX; anc
que, llegint-lo, em faci pensar en
una possible cançó de Bruce
Springsteen, per molt que final-
ment la tonada que em ve a la
memória sia la d'aquella cançó
de Radio futura, ...soy metálico
en el jardín botánico...

Els parcs poden ser uns espais
plens de possibilitats dominicals
i assolellades; però també poden
conservar un punt del misteri de
la natura, una mena de parèntesi
en territori urbà. Només un punt,
perquè, ambaixadors de l'univers
vegetal, són també fills de l'arti-
fici i el control.

* * *

Però el parc del títol és un
parc concret, aquest àmbit Hue-
majorer que, pot ser una mica
presumptuosament, tot s'ha de
dir, anomenam Parc Rufino Car-

pena, en memòria escassa d'un
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mestre i pedagog a qui, de fet,
excepte per aquest detail gairebé
hem oblidat per complet.

Des del meu punt de vista, un
dels trets que defineixen la per-
sonalitat d'aquest parc és una
disposició, una materialitat , que
resulta vagament anacrònica,
com una supervivència d'un cert
sentit estètic, d'una certa textura
en l'organització dels espais, el
materials, les especies vegetals i
Ia seva disposició, que em fa
pensar més en el Llucmajor de la
meva infantesa que en el d'ara
mateix. Eco o supervivencia que
ha resistit intervencions infortu-
nades, com l'encimentat o en-
trespolat d'algunes de les seves

vies, d'un pragmatisme misera-
ble, o aquella mena d'atracció in-
fantil de formigó que ara mateix
ha esbucat una màquina que sem-
bla aplanar el trespol per a ves a
saber que.

Estètica de frontera que l'em-
parenta amb un altre territori no
gaire llunyà encara, el de les fin-
ques que, quan els arriba el crei-
xement urbà, semblen dubtar en-
cara entre la inèrcia foravilera i
Ia tot just trobada condició de so-
lars ( perquè dels trasts, aquests
altres territoris de frontera, i de
Ia subtil diferencia que els dis-
tingeix dels solars, n'haurem de
parlar un altre dia que no esti-
guem per endemismes socio-
econòmics)

Al mateix temps, i no sé si
deu ser resultat de la Ilarga des-
curança institucional que li ha
donat part de la seva fesomia,
crida l'atenció el que sembla cer-
ta tossuda tendència a l'esterilitat
del terrer que el sustenta: bona
part dels espècimens vegetals
que el poblen , 'luny de Pubèrrim
esclat de la natura, semblen so-
breviure en una espècie de raqui-
tisme, d'indecisió entre la decre-
pitud definitiva i una supervivèn-
cia confortable.

* * *

Pere, és cert que en bona me-
sura fa la seva funció d'oferir un
espai obert que, al mateix temps,
és capaç d'atorgar certa protec-
ció , cert refugi discret entre les
ombres i les perspectives trenca-
des de la seva vegetació que fa
tot el que pot. A més del trui de
l'escola, o del de les tribus ado-
lescents que en recorren en moto
els carreranys peatonals per fer-
ne lloc de trobada, fumador de
maria i escenari de més d'un fes-
teig i algun desfogament sexual
d'urgència. A més dels quatre
veils desenfeinats que hi fan pen-
ya d'urgència contra l'avorri-
ment o la solitud i de les mado-
nes i amos que passegen el ca, al
Parc Rufino Carpena pots trobar-
hi tota una mostra del ramat
humà que pastura per la vila,
l' home que hi dorm amb el sac i
Ia motxilla, els ionquis que es
punyen amagats rere la bardissa,
Ia rotlada que, en diumenge de-
matí, escolta l'arenga en alemany
del predicador abans de resar un
minut amb els caps baixos i par-

tir cap a la missió improbable de
convertir algun dels nostres ciu-
tadans al camí veritable de la sai-
yació eterna, o la dona que can-
via a l'infant uns bolquers bruts
que romandran abandonats baix
del banc durant cinc o sis mesos
abans que algun benemèrit fun-

cionari local es decideixi a reti-
rar-lo.

* * *

Amb tot, fins i tot amb l'aban-
dó i la magresa, i amb la brutícia
que els joves usuaris s'entesten
en dispersar malgrat el conteni-
dor que els han posat, ben encer-
tadament, just a posta, a aquest
servidor li agrada fer una volta

pel parc els matins dels caps de
setmana, quan a foravila ja no hi
ha qui estigui del soleller que
cau. I trob la mica de refugi i
d'ombra baix dels seus prebebo-
ners bords o dels seus magres xi-
prers, i em plau trobar la mica de
fresca que convoca l'ombra
d'aquel parell de pins que sobre-
viuen , yells i, ells si, forts.Ii
m'agrada xerrar cinc minuts a
l'acadèmia dels yells , o mirar un
moment els jovenets que són ca-
paços al mateix temps de besar-
se concentradament i plegar un
porro d'haixix , i, en resum, ex-
posar-me a les sorprenents pos-
sibilitats que sempre es reserva
aquest territori que deu servar un
punt de realisme màgic al cor del
seu anacronisme, del seu viure
rònec, amb cartells esborrats que
prohibeixen de bades als infants
arrasar les moreres per engreixar
els cucs que faran seda per a nin-
gú.
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lt J Temps passat
Escola Pública - 1933

Ignasi Barceló
Antoni Monserrat

Aquesta foto es dels nins i
nines de l'escola pública de
Llucmajor i data de 1933.

Els alumnes anaven al "Sa-
lón"- on actualment hi ha les
oficines de l'Ajuntament- da-
vant la peixateria, aleshores
era el "nou" mercat innagurat
l'any 1915.

La foto fou feta a l'escola
que hi havia al carrer Bisbe
Taixaquet, en front del carrer
dels Pescadors, on avui és can
Verger. Els nins i nines els du-

gueren per a la foto des del Sa-
lón.

En aquest temps encara no
estaven fetes "Ses Escoles"
però estaven en marxa, essent
batle Bartomeu Sastre Garau
(a. Llopis) d'Esquerra Republi-
cana (17-04-31).

Des del 15-10-34 al 21-11-
36 el batle fou Mique! Carbo-
nell Clar (a.Pou) del partit Ra-
dical. Durant el seu manament
s'aturaren les obres. El 3 1-02-
36 fou novament batle Barto-

meu Sastre i les obres es rea-
nudaren. Fins que el 18 de ju-
liol d'aquest mateix any fou
destituit degut a la sublevació
del gerenal Franco a la que se-
guiren quatre anys de guerra.

El batle que el succeí fou
Miguel Munar Calafat (a. Po-
la) 20-06-36, i les obres, de
nou, varen romandre aturades
durant anys.

1. 	
2. Tomeu Amengual Salom

(a. Balitró). Casat amb Isabel



Barceló Duran (a. Borronada,
a. Barceló). Tenen un fill, en
Tomeu.

3. Josep MAs Salvà (a. Cala-
foc). Casat amb Simone (fran-
cesa), tenen 5 fills i una filla.

4. Sebastià Ballester Vinyes
(a. Sadoll, a. Vinyes). Casat
amb JerOnia Fullana Roca.

5. Joan Puigserver Garau (a.
Verd). Casat amb Sebastiana
Fullana Llompart. Tenen dos
fills, en Miguel i na Maria.

6. Francisco Vidal Catany,
casat amb Francisca Tomàs Sa-
lm (a. Randina, a. Moiet, a.
Cotxa). Tenen dos fills, en
Francesc i en Bernat.

7. Joan Tomàs (a. Garbó).
8. Vicente Salvà Clemente,

casat amb n'Alicia Obrador, te-
nen dos fills, en Bartomeu i na
Maria Rosa.

9. Josep Nadal (a. Copita).
Casat amb C. Martorell Valloni
(a. Carbonera), tenen un fill,
en Pep.

10. Joan MAs Cerdà (a. Ca-
lafoc). Casat amb Glòria, són
pares de dues filles, Joana i
Maria Antònia.

11. Pedro Jaume Mut (a.
Rubí). Casat amb Margalida
Sastre (a. Bessona). Tenen un
fill, en Joan.

12. Jaume Clar Barceló (a.
Moro). Casat amb Apollõnia
Bauzà. Tenen dos fills, na
Margalida i en Joan.

13. Simó. Nebot de la mes-
tra.

14. Miguel Janer Móra. Ca-
sat amb Isabel Taberner, tenen
un fill, en Miguel.

15. Jerônia Clar Garí (a.

Torra). Casada amb Joan Flo-
rit. Tengueren un fill, en Jor-
di..

16. Margalida Coll Garcias
(a. Senyora). Casada amb An-
toni Gamundí Tomàs (a. Blan-
quet). Tenen un fill, en Joan.

17. Margalida Clar Sastre
(a. Sastre). Casada amb Gui-
llem Tomàs Ferretjans (a. Co-
llet). Tenen una filla, na Pe-
drona.

18. ApollOnia Barceló, ca-
sada amb Pep Roca Rubí. Te-
nen un fill, n'Antoni.

19. PrAxedes Morlà Tomàs.
20. Margalida Miguel Salvà

(a. Xim). Casada amb Pep Se-
bastià Rincón. Tenen tres fills,
en Salvador en Joaquim i en
Pep Sebastià.

21. Aina MiraIles Noguera.
Casada amb Jaume Salvà Oli-
ver (a. Curt, a. Canals). Tenen
una filla, n'Antónia.

22. Joaquina Miguel Salvà
(a, Xim). Germana de la núm.
20, casada amb Guillem Garau.

23. Maria Mengod Torrijos
(a. Revira). Casada amb Anto-
ni Estrany Ramis, tenen dos
fills, na Maria Concepció i en
Pere.

AGRAÏMENTS: Donam les
gràcies a totes aquelles perso-
nes que amb la seva collabo-
ració han fet possible la publi-
cació de la fotografia, i en es-
pecial a n'Aina Miralles (núm.
21) i a en Damià Tomàs (a. es
Ros Calons).

NOTA: En la passada revis-
ta no aconseguírem identificar
el núm. 18 i segons ens han in-
format és el nebot de Don Mi-
guel Siquier, el rector. Eren de
Búger.

- Tot en foc

- Venda de xemeneies, estufes,

forns de ferro, "barbacoas"

- Li resolem els problemes de fum

o de mancança de calorBALEARS

Ctra. Campos, Km 24'700 Tel./Fax 971-66 91 18 (Llucmajor) E-Mail: xemeneiesfocart@yahoo.es
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M Cart es
Benvolguda Sra. Directora:

Al número 256 (juny 2004) de la revista que dirigiu,
s'hi inclou una entrevista que em féreu durant el mes de
maig. A una de les preguntes se'm va demanar si hi hauria
universitat privada al terme de Llucmajor, i jo vaig con-
testarei que ocorria en el moment de l'entrevista: que no hi
havia cap sol-licitud per instal-lar una universitat privada a
les Illes Balears.

Durant l'edició de la revista, l'empresa "Promotora
Proyecto UIM SL" va presentar i registrar a la Conselleria
d'Educació i Cultura, el dia 1 de juny de 2004, una sol-li-
citud de reconeixement d'universitat privada amb el propò-
sit d'installar-se al terme de Llucmajor. En aquests mo-
ments s'està valorant la sol-licitud.

El motiu d'enviar-vos aquesta carta és perquè la prem-
sa regional va donar la notícia del fet que acab d'esmentar
simultàniament a la sortida del número de la revista que
vós dirigiu, en el qual les meves declaracions estan en con-
tradicció amb la notícia de la premsa. Us assegur a vós i a
tots els lectors de "Llucmajor de pinte en ample" que les
meves declaracions en el dia de l'entrevista eren totalment
ajustades a la realitat i que tampoc no tenia coneixement
del fet que cap empresa tingués la intenció de presentar
una sol-licitud de reconeixement d'universitat privada.

Podeu comptar amb la meva col-laboració sempre que
vulgueu.

Ben cordialment,

Climent Ramis Noguera
Director General d'Universitat

En dir era ja han batut

El temps passa molt de pressa però els fets, les anèc-
dotes, les històries sempre resten presents dins la nostra
ment i a rampellades ho arribes a recordar tot. Com si fos
ara mateix recordo la conversa tinguda amb un gran amic
campaner, en Montserrat, el dia de les tonedures, i una fra-
se em va fer aterrar de morros i em va fer pensar molt amb
el que vivim dia rere dia i amb el que viurem o viuran els
qui ens vénen darrere. En Montserrat sempre passa molt de
gust de venir a tondre ,a les matances,... ,ajuda i s'implica
en aquestes festes familiars tan ancestrals i arrelades a ca
nostra. Una de les coses que més alaba són les menjues

ofertes alhora de berenar i dinar, menjar de bon de veres,
preparat laboriosament,amb dedicació, amb paciència i
amb molt d'amor per les bones cuineres de la casa dirigi-
des magistralment per la padrina Maria una joia de perso-
na i una joia de cuinera.

El fet és que en Montserrat em va repetir una vega-
da més, i ja són moltes, que el menjar fet a ca nostra era
fantàstic, meravellós, jo li vaig contestar:

-Tens tota la raó del món, aquí es menja de primera
però així com va el món aviat menjarem merda.

En Montserrat molt sàviament em va dir:
-Si n'hi ha per a tots anirà molt bé.
Aquesta és una d' aquelles frases que et fan pensar molt

en el que realment convertim aquest món,aquesta terra,
aquesta Mallorca nostra, de tots. En nom del benestar,en
nom del progrés, en nom del turisme,en nom de no sabem
que cada dia degradam una mica més el territori, l'esmi-
colam,li prenem la seva força i la seva bellesa sense donar-
li res a canvi,no el respectam, però no pensam que tota ac-
ció,a curt o a llarg plaç,produeix una o unes reaccions. Ja
ho veurem va dir el cec.

A Llucmajor s'està produint una de les majors bar-
baritats dels últims anys, i ja són moltes les permeses du-
rant aquestes darreres décades per tota casta de personatges
anomenats polítics, vistes i sofrides en silenci, amb resig-
nació, per a molts habitants d'aquest terme .Els llogaters
interins de torn de la casa de la vila Llucmajorera han aga-
fat el bisturí i han decidit dividir brutalment el terme mu-
nicipal en dues parts,han xapat la taronja creant un mons-
tre anomenat autopista que travessa el terme, de S'Arenal
fins a la carretera de Campos.EI moviment de terres és im-
pressionant,els camins rurals que ens menen a les nostres
finques s'han convertit en camps de batalla devastats per
una maquinària cruel que no entén de raons, de diàlegs,de
consens, de paraules escrites amb sentiment. Jo no sé si sóc
més curt que els altres, més rar o diferent, però el que sí sé
és que quan pas cada dia pel camí yell de Cala Pi me'n duc
una bufetada grossa, una coça de mul somerí allà on fa
mal. Es difícil passar per un Hoc on hi havia unes fites
molt característiques, molt integrades dins el territori, que
de cop i volta,amb gran rapidesa desapareixen del mapa:
aljubs,barraques , casetes,cases,parets seques,ametlle-
rars,terres de conreu,garrovers,pins centenaris,fins i tot
gent que has vist tota la vida que no pot tornar a la seva
finqueta perquè ha desaparegut o

perquè no es veu en forces de contemplar tot aquest
desastre .Quina pell de gallina!,tot es convertirà en as-
falt,reixes,ponts horrorosos,cotxes,cotxes,cotxes,cot-
xes 

I no amag el cap davall l'ala,som conscient que la
ronda de Llucmajor no es pot aguantar més dins el poble
amb la gran quantitat de vehicles que hi passen diària-
ment,i si no que ho demanin a tota aquella gent que un dia
sí i l'altra també l'han de travessar una i altra vegada,evi-
dentment és un perill. S'havia de cercar una solució i s'ha
cercat,a1 meu parer,la més devastadora possible, la més in-
humana,la que respecta menys el territori,un territori,e1
Mallorquí,molt petit i molt feble. Necessitilvem una va-
riant adequada i segura no un monstre com aquest, neces-
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sitavem una solució adequada,no només pensant amb no-
saltres les persones ,també pensant i respectant el territori,
el medi que ens dóna la vida. No ho oblidem, la terra ens
permet viure, ens ho ofereix tot a canvi de res, i nosaltres
com ho agraïm?, ens la carreguem a poc a poc. No hi ha
hagut diàleg, ganes d'asseure's i parlar entre tots:com vo-
lem el nostre poble?,e1 nostre terme?,què volem deixar als
nostres fills i nets?.Sincerament i humilment crec que els
polítics s'equivoquen ja que aquestes obres faraòniques
que afecten a tanta i tanta gent s'haurien de consensuar i no
fer les coses perquè jo tinc el poder o perquè el té l'altra.

També és patètic sentir comentaris ,d'aquells que
diuen que estimen tant la terra que trepitgen, dient que
s'han pagat molt bé les expropiacions. Vergonya cava-
liers!!!,estimem la terra conrada anys i anys de sol a sol ia
cops d'aixada pels nostres avantpassats o només estimem
els doblers ?.La veritat és que amb molts doblers o pocs
ens morirem igual i rúnic que quedara per a seguir donant
vida sera el territori,la terra. Si s'estima de bon de veres la
terra que es trepitja, si s'estima la feina feta pels avantpas-
sats durant segies;parets, cases,sembra
d'arbres,etc...,aquesta terra no té preu,els sentiments no es
venen,es creen i es conren.

Gracies a la revista de Llucmajor puc fer arribar les
meves paraules a totes aquelles persones que em Ilegiu i a
vosaltres vos encoratjaria també a dir la vostra, vos enco-
ratjaria a parlar, a dialogar, a xerrar les coses abans de fer-
les, a cercar consens, a defensar els vostres pensaments i
quimeres, a opinar i criticar amb bones paraules, sense in-
sults ni tensions innecessàries. Llucmajorers i Llucmajo-
reres parlem del futur del nostre poble i del futur de les no-
ves generacions. Nosaltres només som una au de pas,tot el
que facem o deixem de fer ho disfrutaran o ho maleiran els
qui encara no han arribat. Necessitam solucionar els pro-
blemes, no monstruositats ni coses fora de Hoc .Demanem
polítics de veritat,que es preocupin de tots i de tot. Haurí-
em de començar a crear una societat on fer política no si-
gui figurar i fer doblers,fer de constructor no sigui fer do-
biers sense cap mirament,fer esport no sigui voler fer ca-
ramulls de doblers,...fer no sigui simplement engreixar i
engreixar sense tenir en compte res més ni ningú, que fer
sigui crear per 1)6 de tots i per bé del món,fer per crear la
Pau tan necessària, fer per viure tranquils sense pors de cap
mena. Somiar encara és possible.

La societat Mallorquina ha de despertar abans no si-
gui massa tard,als Mallorquins sempre ens ha anat be

tot,sempre hem acotat el cap i així ho tenim,1' ilia es va des-
truint a marxes forçades i nosaltres tan contents perquè te-
nim dos o tres cotxes,dues o tres cases moltes d'elles gra-
cies als nostres avantpassats,ordinadors,mòbils,aires con-
dicionats,...i hipoteques,una amb el banc de torn i una amb
Mallorca, amb la terra que ens va veure néixer i a la que
xuclam i xuclam fins que digui basta i li haurem de tornar
tot el que li haurem xuclat, i com ho farem si ja serà mas-
sa tard?.

He començat amb una anècdota i acabaré amb una
altra història,aquesta no és personal;

L'enamorat va convidar l'enamorada a la possessió
dels seus pares,senyorets d'aquell temps, la va fer pujar al
terrat de les cases perque veiés amb els seus propis ulls to-
ta la finca. Quan eren a dalt li va començar a dir:

-Margalideta veus aquell figueral tan gros, doncs ERA
dels meus pares,veus aquella pieta tan immensa,doncs
ERA dels meus pares,veus aquella cala tan bonica,ERA
dels meus pares 

L'enamorada cansada de sentir-lo va girar cua i es va
despedir d'ell amb aquesta frase:

-Sebastià me'n vaig perque EN DIR ERA JA HAN
BATUT.

Qui ho vulgui entendre que ho entengui,
qui tengui picor que es grati
i que d'aquí vint anys més
sa bufera no ens esclati.

Adéu i salut per a tots/es.

Fa falta un altre contenidor

Vaig llegir al Full Dominical del passat 23 d'abril la tan
encertada collaboració de Joan Bestard Comes "Mirador.
Domina tu lengua". Diu textual ment:

"Dice un proverbio árabe: "la herida causada por la
lengua es incurable".

La sabiduría popular de este proverbio nos pone en
guardia respecto al mal moral que pueda producir en la
persona, la calumnia, la injuria, la mentira, la palabra
que molesta o ridiculiza. Con la lengua se puede hacer
mucho daño y un daño irreparable.

Domina tu lengua. Cuando no puedas elogiar, cállate.
Emplea tu lengua exclusivamente para el bien, para ense-
ñar y orientar, para animar y alegrar, para ayudar y con-
solar, para comunicarte y dialogar. Aleja de tu lengua to-
do lo que pueda herir o molestar al prójimo."

Per tant, seria oportú posar un altre contenidor (no ve
d'un), però ben gros, per tirar-hi TOT el que no s'ha d'em-
prar amb la llengua. I si tant m'empipau, tota la llengua hi
podríem tirar, perquè el desgraciat que disfruta usant-la
tan malèficament, corre el risc, si no rectifica, que un dia li
endossin a ell i tot a un contenidor, i no per reciclar-lo, per-
què ni la pasta no serviria per res.

Nikitu Niphongu

4Antoni Adrover Fullana.
Mestre d'E.F.
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Xerrades
de cafè

Votem autopistes!
Un que escoltava

- Què et pareix
aquesta tan discutida
autopista de S'Arenal
a Llucmajor o vice-
versa?

-De moment em fa
por i calfreds perquè
estan destrossant gran
quantitat de finques.

- Aquest assumpte
es pot discutir de
moltes maneres: uns
diuen que amb la gran
quantitat de vehicles
que van des de Palma
i S'Arenal fins Lluc-
major o Campos, és
necessària una nova
carretera, i d'altres
creuen que en Hoc
d'una autopista es po-
dria desdoblar l'actual
carretera.

- 0 també desdo-
blar la de S'Aranjassa
a Llucmajor que és
molt dreta.

-Això és una cosa
que no entens, que
quan feren aquesta
carretera de S'Arenal

a Llucmajor la fessin
tan torta, amb tantes
volteres.

-Pot ser que fos
per estalviar doblers
per manca de pressu-
post per poder expro-
piar més i fer la ca-
rretera més dreta.

- Es que aquestes
volteres es veuen a
moltes carreteres, i
pot ser també pels
mateixos motius de
no poder pagar als
propietaris les corres-
ponents expropia-
cions.

- Bé, per() jo crec
que això es va com-
prar molt enrera, quan
els senyors i propieta-
ris comandaven i no
volien vendre i man-
co donar les finques o
trossos per camins o
carreteres.

- és ben cert,
perquè jo record una
poesia d'Alcántara
Penya que contava
que es Marquès de la

Mamerra li va caure
un pi a un camí i difi-
cultava el pas de ca-
rros, i no el va voler
llevar perquè li va
passar pel collons.

-Ara, també me va-
ren contar que amb
els adobs que han fet
a la carretera de
S'Estanyol no han
volgut adreçar alguns
revolts molt conflic-
tius.

-Es que tot això
també pot ser manca
de pressupost.

-Jo crec que el
nostre actual ajunta-
ment ha dut molta
sort, perquè ja tenia
els euros de Madrid
per fer aquesta auto-
pista. Perquè si es
torba un poc en l'a-
cord, en Zapatero i
els socialistes de Ma-
llorca que en són con-
traris, els haguessin
fotut una puntada de
peu i Adéu autopista!

-I això que hagués
estat bo o dolent?

-Ves a saber, per-
què uns diuen que bo
i altres que dolent.

-Com sempre passa
amb les diferències
polítiques.

-De totes maneres,
com que en les darre-
res autonòmiques el
PP duia l'autopista al
programa i varen
guanyar...

-A més, com que
cada dia hi ha més
cotxes....

-Si, fins i tot els
emigrants aviat en te-
nen un.

I no es podria solu-
cionar aquest proble-
ma abans que no hi
hagi lloc per aparcar-
los?

- Mai arribará
aquest problema per-
què es construiran
aparcaments subterra-
nis.

-Vaja porvenir mos
espera...!
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ENTREVISTA

Gent de la vila
N'Aina Ramis i Monserrat

N'Aina de la Penya
Ignasi Barceló
Joan Jaume
Degut a les circumstancies

especials que es donen en la pu-
blicació d'aquesta entrevista,
creiem oportú donar una expli-
cació de com es va desenvolu-
par.

Varem parlar amb n'Aïna
de la Penya el 22 de maig al
Café Colon — el seu "mirador"
de la Vila — i ens posarem
d'acord. El 26 férem la xerrada,
i ens dona una carta demanant-
nos que la publiquessin al final
de l'escrit, no es trobava molt
136 i havia d'anar al metge. El
28 hi tornarem per fer-li una fo-
tografia actual, l'havien interna-
da. Per això el passat mes no hi
va haver escrit a la secció "Gent
de la Vila", ens pensàvem po-
der-li fer la foto quan tornas.

Els esdeveniments anaren
molt aviat, no fou possible.

En aquesta entrevista, que
ja estava feta el mes de maig,
parlarem del passat, el present i
del futur de n'Aina i per això és
que hem cregut oportú publicar-
la tal i com la férem quan ens
creiem que tots els que hi parti-
cipavem podríem gaudir llegint-
la.

N'Aina Ramis i Monse-
rrat, neix a la nostra vila, al
carrer Olive) número 13, el 22
de juny de 1918. Filla d'un
matrimoni d'arrels Ilucmajo-
reres ha esdevingut una dona
carismíitica, controvertida,
amb una gran capacitat d'or-
ganització i "mando". De
carkter fort, que sempre ha
tingut una certa ascendència
sobre les persones que al Ilarg
de la vida han participat en
les seves tasques i curolles,
sense l'ajuda de les quals no
hauria estat possible realitzar-
les.

En poques paraules, n'AI-
na ha estat i és una "dona
d'empenta", és el que avui es
diu una "Líder".

Qui eren els vostres pa-
res?

Els meus pares eren n'An-
toni Ramis i Salva, pagès en te-
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rrat i Monserrat, mestressa de
casa.

Quins records teniu de la
vostra infantesa?

Els meus records són molt
semblants als de la majoria d'in-
fants d' aquella época. Jugàvem
al carrer amb la resta de nins del
barri i anava a l'escola de les
Monges de la Caritat. Al matf
estudiavem Ilengua castellana,
matemàtiques i un poc d'histò-
ria a la tarda "labors", calça,
brodats, punt mallorquí,

Quins foren els vostres es-
tudis?

Les primeres lletres i núme-
ros a la Cantat, amb les mon-
ges. Després, als catorze anys,
jo volia seguir estudiant a Ciu-
tat, les monges i el meu pare hi
estaven d'acord fins i tot el meu
pare voila acompanyar-me ca-
da dia a Ciutat, però la rneva
mare va trobar que ja es podia
viure amb el que sabia i no feia
falta sortir de la vila.

Aix?) va fer que, com a mol-
tes altres nines de la meva edat,
restés a Llucmajor i continués
els meus estudis amb la "Mestra
Ferrareta", n'Isabel Ramis, co-
sina del meu pare, que aleshores
vivia al carrer Major.

Quan començareu a apro-
par-vos a l'Acció Catòlica?

La cosa va anar així. Jo,
sempre havia estat molt conten-
ta amb les monges de la Caritat.
Per?) fou a arrel de la malaltia
greu de la meva padrina el
1934, que aleshores vivia amb
nosaltres, que aquests lligams es
varen fer més forts.

En vaig acostar més a les
monges i a l'Església, en aque-
lla época estava de moda Acció
Cab:Mica i ben aviat hi vaig estar
dins. S'acabava d'obrir als bai-
xos de la rectoria, a la primera
sala de la dreta, on es guarda-
ven les olles.

Una de les primeres tasques
va ser fer neteja, retirar les olles
i els prestatges i donar calç a les
parets.

Aviat vaig ocupar el chum
de delegada de les aspirants. El
consiliari era Don Bernat Trobat
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d'estudis on totes interveníem i
parlàvem de moltes coses tant
religioses com a de la vida de
cada dia.

Com fou la vostra elecció
com a presidenta?

Jo no volia ser la presiden-
ta de l'Acció Católica, si bé duia
el capdavant en moltes de les
activitats que es feien i s'orga-
nitzaven. Per() va ser el Bisbe el
que me va triar i les al.lotes
d'Acció Católica n'estaren molt
contentes.

Què féreu, com a presi-
denta d'Acció Catòlica?

Vaig seria presidenta d'Ac-
ció Católica per espai d'uns
trenta anys, des deis anys trenta
a la década deis anys seixanta, i
vaig fer acció catòlica, amb
l'ajuda d'un bon grapat d'al-lo-
tes de Llucmajor. A més vaig
ajudar a organitzar actes tant a
les monges de la Caritat, com a
les del Cor. Pere) sense mesclar
una cosa amb l'altra.

Quines tasques duia a ter-

me Acció Catòlica, en aquells
moments?

Era una época difícil per a
tots. Els anys quaranta foren
durs i es va requerir un gran es-
forç per superar aquesta etapa.
Entre totes les al-lotes d'Acció
Católica posarem amb marxa
tot un seguit d'activitat de
caracter variat que anaven des
d'obres de teatre, commemora-
cions de músics, .... a la creació
d'una biblioteca amb llibres do-
nats o a un programa d'alfabe-
tització per a joves obreres.

On vàreu dur a terme les
activitats de cariicter lúdic?

Les obres de teatre, com
"L'amo en Sion", "Biancaneus"
i moltes altres, coin la comme-
moració del centenari d'en Xo-
pin , les dúiem a terme als tea-
tres de Llucmajor, Cas Coix, Es
Principal i Can Mataró.

Nosaltres ho fèiem tot, els
decorats, la posada amb esce-
na.... , també repartfem les invi-
tacions i col.lo6vein la gent al



En la joventut

Commemoració del 100 aniversari de l'establiment de les Germanes de la Caritat a la Plaça
(7 de maig de 1959)

teatre.
D'aquelles representacions

en tenc molts de records. Era la
mestressa de cerimònies i havia
d'estar per tot.

Dies abans començàvem a
repartir les invitacions i contro-
lava el lloc que havia d'ocupar
Ia gent dins el teatre, amb l'aju-
da d'un plànol de cadascun dels
locals. Hi havia llocs que ja es-
taven reservats per unes famí-
lies o grups determinats que hi
estaven abonats perquè venien
a totes les funcions, després
deixàvem reservades sis buta-
ques per a l'Ajuntament, sem-
pre n'arribaven a venir una dot-
zena grossa i s'havien de collo-
car drets al fons amb els altres,
acabàvem posant cadires als
passadissos i fins i tot molta
gent quedava a les portes.

El dia de la funció havia
d'estar a la sala de butaques,
controlant que cadascun ocupés
el seu Hoc i a la vegada fer ca-
rrerany darrera els decorats on
les allotes que feien la funció
s'estaven enllestint. Les meves
butxaques eren caixons de sas-
tre, sempre plenes d'agulles,

estisores, botons, .... per po-
der resoldre els imprevists.

Quan la cortina s'obria, una
suoreta en recorria el cos, pas-
sava pena per tot, per les perso-
nes que aleshores feien la fund()
i pels espectadors. I fins que no
acabava no feia un alè.

Però els nervis s'hi havien
posat i acabava esgotada i al dia
següent feia manco planta que
un pedaç brut i acabava prenent
purga.

i començava a pujar l'escala
quan vaig sentir que l'home
deia.

- No ens mourem d'aquí si
no tenim el que venim a cercar

No va fer falta que jo digués
res, va ser el meu pare que va
respondre per mi.

- Trieu cadira i diré a la do-
na que serem dos més a sopar.

Varen donar mitja volta i
partiren.

D'aquestes en vos podria
contar un bon grapat i era per
que sempre tinguérem les sales
plenes de gent que volia veure
les nostres actuacions.

Què fèieu amb els diners
que recollíeu?

Els diners que ens donaven
per a les invitacions servien per
dur a terme l'acció social que
desenvolupàvem.

En un principi van servir
per enllestir el local que teníem
als baixos de la rectoria.
Compràrem els productes de
neteja i la calç per emblanqui-
nar, també el mobiliari i alguns
!fibres. Més endavant comprà-
rem els materials que fèiem ser-
vir per la nostra labor educado-
ra per a les joves a més d'apor-
tar alguna que altra pesseta a les
families necessitades.

Quines altres activitats
dúieu a terme?

Record que un any vàrem
fer una exposició al local de

Catòlica dels productes
típics del nostre municipi, tot-
hom ens va ajudar. Reunirem
moltes mostres d' ametles, de
gra, ... també es presentà una
bona mostra de sabates, brodats,

	 que es feien aleshores a
Llucmajor.

També organitzàvem cer-
cles de conferències i dúiem
gent de fora per parlar de dife-
rents temes.

Ajudàvem en el manteni-
ment de l'església i de les mon-
ges.

I respecte a la labor edu-
cadora, qué?

Organitzàrem una bibliote-
ca. Els primers llibres foren do-
nats per les mateixes al.lotes de
l'entitat i servien per despertar
l'interès per la lectura. També
un grapat d'allotes, amb l'ajuda
de Don Bernat, dugueren a ter-
me un programa d'alfabetitza
ció i educació de joves obreres

També es varen organitzar
classes de labors

Foren anys d'una gran acti-
vitat de l'Acció Social

I vos, a més	 què
fèieu?

Donava una ma, i a vegades
les dues, a les monges, tant a les
del Cor com a les de la Caritat.

Les ajudava a organitzar
activitats i actes i sempre que
vaig poder els passava una part
dels diners que amb les activi-
tats de les allotes havíem reco-
llit.

De quines activitats o ac-
tes teniu record?

Record la celebració del
Centenari de les Monges de la
Caritat, de les conferències del
Padre Royo, de les exposicions
de betlems, 

Què ens podríeu dir del
Centenari?

L'any 1959, dia 7 de maig

Alguna anécdota?
Record el fet d'un matri-

moni. Les representacions so-
lien ser el dissabte i el dimecres
abans de la commemoració
d'en Xopin vingué a casa un
matrimoni de fora a cercar dues
invitacions per a la funció.

Entraren, demanàrem per a
mi i els vaig rebre al primer ai-
guavés, me demanaven dues in-
vitacions i volien pagar el que
Fos. Jo els vaig respondre que
no en quedava cap i que m'era
impossible cobrir la seva de-
manda, els vaig deixar al portal
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va fer cent anys que les monges
de la Caritat varen posar casa a
Llucmajor i volien celebrar-ho.
La "madre", la superiora, va ve-
nir a casa i va demanar la meva
ajuda i vArem començar a pen-
sar com a fer l'acte. Fou una co-
sa feta entre tots, m'ajudaren
Don Bernat Trobat, que a les
hores era el consiliari d'Acció
Social, Don Bernat de Buniferri,
En Pere Antoni i, en la redacció
d'alguns escrits, en Damià Con-
testí, de s'Estacar.

De les funcions litúrgiques
es va encarregar el clergat i de la
resta, nosaltres.

Preparàrem la trobada de
totes les monges a Cura, on
s'havia de parlar de les activitats
de caràcter humanitari que
duien a terme les monges de la
caritat al nostre municipi des del
dia de la seva arribada el 1859.
Nosaltres preparàrem la benvin-
guda de les distintes congrega-
cions de la nostra illa a la troba-
da. Des de l'escenari anava pre-
sentat a les distintes congrega-
cions i donant-los la benvingu-
da, pregonat el més representa-
tiu de cadascun dels pobles de
procedencia. D'aquí record una
anècdota.

Entre l'arribada d'un grup i
l'altre, es va apropar a l'escena-
ri "un amb ganes de figurar" no
havia fet res i es volia aprofitar
de la nostra feina..

ja es hora que des-
cansis un poc, donem els pa-
pers, que jo seguiré amb la pre-
sentació de les que manquen.

- No estic cansada i seguiré
amb la meva tasca fins acabar.

- Aina, jo som...

Ni el vaig deixar acabar, el
vaig tallar dient.

- I, jo, N'Aina de la Penya.
Les allotes, al veure el ca-

mí que agafàvem, anaren a cer-
car a la superiora que posà fi a
Ia qüestió i se l'emporta Iluny.

Al poble vàrem dur a terme
altres activitats.

A la plaça varen preparar un
gran espectacle. Sobre un gran
escenari férem unes escenifica-
cions de les tasques que desen-
volupaven les monges de la Ca-
ritat a Llucmajor. Unes nines
vestides de monges ho feren.
L'escenari estava dividit en
trams i a cada un d'ells una co-
sa distinta. La Hum anava dei-
xant-ho veure i aleshores una
al.lota anava pregonat la tasca
desenvolupada per les monges.
Unes monges, nines, tenint cura
dels nadons, en relació a "La
Casa Cuna", al primer tram.
Unes altres tenint cura dels ma-
lalts, curant ferides, guardant-
los al Hit, o fins i tot confortant
els familiars. També, es desta-
cava l'acció educadora de les
monges, escenificant una aula al
tercer tram, 

Fou tot un espectacle i molt
celebrat.

Què me podeu dir de les
conferències del Padre Royo?

Aquest jesdta, tenia molta
anomenada com a orador i les
monges volien que prengués
part amb l'acta del Centenari.

Vaig ser una de les perso-
nes que formit la comitiva per
anar-lo a cercar.

El senyor de Buniferri,
demanà que vingués a Llucma-
jor a dur a terme tres conferèn-

cies, una per als homes, una per
a les dones i una que fos el final
d'acta del Centenari.

Com a resposta a la deman-
da, es va atrevir a dir.

- I saben ustedes lo que sig-
nifica para el padre Royo venir
a Llucmajor?

A mi, allò en va sonar com
si venir a Llucmajor fos una
pèrdua de temps per una perso-
na "tan important", i des de da-
rrera li vaig amollar, amb el ma-
teix to de veu.

- Y, sabe usted lo que signi-
fica para Llucmajor el padre
Royo?

El vaig deixar planxat, amb
la boca badada i sense paraula.
Vaig donar mitja volta i vaig
agafar portal.

- Pero y esta señorita que ....
. Vengo a Llucmajor

Ja el vaig tornar a veure a
Llucmajor. Les dues primeres
conferencies foren un exit tant
per part seva com per la gran
quantitat de gent que hi va as-
sistir. Però abans de la darrera
vaig fer una advertencia.

- Padre, ahora, un grupo de
polítiquillos intentaran conven-
cerlo que hable de política pero
usted ni una palabra.

Quan va començar la con-
ferencia, la sala capitular de
l'ajuntament estava plena, hi ha-
via gent dreta i al replà de l'es-
cala, no hi cabia una agulla.
Però des del moment en que va
tocar el tema de la política allò
fou un desfer calça, la gent co-
mençà a aixecar-se de la cadira i
abandonar la sala. Jo, suava tin-
ta xina. Quedàrem quatre rates.
No m'havia volgut escoltar i
s'havia deixat dur per quatre
bergants.

Després de la conferencia,
demanà per jo, en un principi no
el volia veure però quan esta-
rem sols, es va posar a plorar
com un infant.

I després qué?
Després de la mort dels

meus pares, l'any 1960 va morir
el meu pare i el 1962 la meva
mare, vaig passar uns mesos
amb les monges de la Caritat i
l'any 1964, vaig obrir un sou-
venir al carrer de San Cristòfol a
S'Arenal i vaig deixar la direc-
ció de l'Acció Social. L'any
1978, el vaig tancar i vaig tornar
a Llucmajor. A les hores tenia
seixanta anys i en vaig dedicar a
tirar endavant amb les meves
coses. A l'hivern som a Lluc-
major i a l'estiu a s'Estanyol, al
barri yell, a Son Fideu a una de
les primeres cases que s'hi va-
ren edificar.

Quins records teniu de
s'Estanyol?

Molts i bons i crec que mol-
ta gent encara recorda la festa
de Santa Aina. A la darrera que
vaig fer foren 113 persones con-
vidades, es menjaren més de 17
quilos de pa amb els farcits co-
rresponents, gate i gelat.

I ara?
Quan vengui l'estiu ens

veurem a s'Estanyol, prenent
cafe al Club Nàutic i xerrant del
que passa..

26 de maig de 2004.

Carta de N'Aina de la Pen-
ya a la Revista "De Pinte en
Ample".

Jo ara he d'agrair a "De
Pinte en Ample" aquesta con-
versa que acabam de tenir, ja
que jo en aquesta revista hi tine
bastants d'AMICS de sempre.

Primerament dar-li les gra-
cies a ella per haver pogut re-
viure allò que férem es temps
passat ses al.lotes d'Acció
Catòlica que tanta il.lusió, en-
trega, unió i carinyo posarem
en els nostres actes.

També donar les gràcies a
tota la ciutat llucmajorera que
mos acollia. Tot allò que nosal-
tres fèiem tenia èxit, tant lo
d'Acció Catòlica, com lo d'es
Centenari de ses H.H. de la Ca-
ritat.

Quan acabà vem una fun-
ció es mateixos que assistien ja
deixaven ses localitats reserva-
des per a sa próxima, fos el que
fos. 0 sia que tendem "abonats"
per a tot lo que fiem. Aixe.
molt d'agrair i suposa molta
il.lusió pels qui organitza.
MOLTES GRACIES.

Per acabar, jo n'Aina de la
Penya en es darrers anys de la
nieva vida i ja asseguda en ca-
dira de rodes, passejant vuitan-
ta-cinc anys, vos vull agrair,
antb tot el meu cor, el cas que
nie féreu i me feis en tota la nie-
va vida.

I demon perdó a tots els
qui he ofès d'una manera o al-
tra, vos asse gur que fou sola-
ment una promptitud i que no
tenc rancor a ningú, al contrari
estic molt agraïda de tothom i
vos estim.

! Llucmajores!.... A tots
A tots  una abraçada molt
forta de

N'Aina
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SUCCESSOR DE TOMEU BLANCH "PORTASSA"

Entrevista al nou director de la
Banda de Música de Llucmajor

Maria del Mar Vanrell Bosch
Foto:Franc Mkjer

En Josep Maria Borràs Sbert
va néixer a Felanitx I'l de maig
de 1977. Obtingué el grau supe-
rior de trombó al conservatori de
Salamanca i el grau mitjà de
bombard( al Conservatori de
Palma. D'entre la seva experièn-
cia professional en destacam els
tres anys que ha estat a la Jove
Orquestra Nacional d'Espanya
(JONDE), l'any que ha estat
com a solista a l'Orquestra
d'Extremadura i les col-labora-
cions amb l'Orquestra de Grana-
da, la Simfònica de Bilbau, l'Or-
questra de RTVE, la Filharmo-
nia de Galícia, la Simfònica de
Galícia, l'Orquestra Simfònica
del Principat d'Astúries (OSPA)
o l'Orquestra Simfònica de les
Tiles Balears.

A més, ha fet dos cursos de
direcció amb Rafael Sanz-Ex-
pert.

Actualment, és professor de
trombó, bombard( i tuba de l'Es-
cola de Música de la Banda i di-
rector de la Banda de Música de

Llucmajor.
Abans de res, destaca i agra-

eix l'oportunitat que se li ha do-
nat de poder dirigir aquesta Ban-

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

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

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

SERVEIS:
Particulars

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

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

Previsora • Lloret • Nortellispania

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



Boutique

Atenció especial als llucmajorers

C/. Impremta, n2 1 - (Pas d'en Quint)
Tel (971) 72 40 98 - 07001 Palma de Mallorca

ENTREVISTA

t‘

da. El fet d'exercir de director
és una ocasió d'interpretar músi-
ca impossible d'interpretar amb
el trombó a causa del poc reper-
tori que hi ha per a aquest ins-
trument.

Comencem...
Quins objectius et planteges

a l'hora de posar-te al davant
de la Banda de Música de
Llucmajor?

Em plantej uns objectius do-
bles, en dues vessants: sonoritat
i imatge. Quant a la sonoritat in-
tentarem aconseguir el conjunt,
l'afinació i que els músics
aprenguem a escoltar-nos, que
les orelles ens servesquin per es-
coltar i el cervell per entendre.
No cal dir que per a tot aim), el
director i els músics s'han de si-
tuar en un pla d' igualtat, han de
veure's des de la mateixa altura.
Quant a la imatge, és important
crear una dinàmica de compor-
tament i d'ordre als concerts, de
seriositat, aconseguir que la
Banda soni i que es vegi agrada-
ble al públic.

S'ha d'aconseguir anar més
enllà de la imatge de "banda de
poble". Rere la Banda hi ha una
tasca feta d'assajos, d'estudis, a
l'Escola de Música que s'ha de
valorar en escoltar un concert.
De tot això, els músics n'hem de
ser conscients per poder-ho fer
arribar al públic. Ben igual que
les abelles s'acosten a les flors
atretes pel color, el públic s'ha
de sentir atret també pel color
especial de la Banda.

També és un objectiu cabdal
per a mi, que el músic s' ho pas-
si 136 tocant.

Tot això repercuteix positiva-
ment en el meu aprenentatge.
Per això agraesc tant la possibi-

li tat de poder-me posar al davant
de la Banda, per a mi suposa una
gran oportunitat d'aprendre.

Què trobes de la música de
banda actualment a Mallorca?

En general trob que està en
un bon moment sobretot gràcies
a la gran quantitat d' informació
de què disposam avui en dia
(més estudis, més professors,
més mitjans de comunicació,
més música, més llibres i mèto-
des). A més, hi tenim un fàcil
accés, a tota aquesta informació.
I al mateix temps, com més gent
té accés a aquesta informació,
més es transmet. Això afavoreix
que puguem rebutjar les idees
absolutes perquè les pots con-
trastar.

Al mateix temps, consider
també que el nivell d'estudis ha
baixat. Potser per l'etapa de
dubte que hem viscut i patit
quant a la implantació de la
LOGSE en els estudis musicals.

Respecte del tipus de música
que toquen les bandes, depèn
una mica dels músics que for-
men el grup: dels seus gusts i
preferències, de l'edat... Sobre-
tot es toquen molts d'arranja-
ments (de música moderna, ban-
des sonores...) tot i que també hi
ha música originalment conce-
buda per a banda.

Per altra banda, enfront de la
nova generació de joves músics
hi ha la generació de músics, a
la qual pertany, que hem tengut
l'oportunitat de sortir de Mallor-
ca i conèixer noves maneres de
fer música. Aquests músics te-
nim la responsabilitat, crec, de
fer arribar tot aim') que hem
après als nous alumnes, de po-
sar-ho en pràctica.

Què és per a tu el niés im-

portant a l'hora d'agafar la
batuta i posar-te al davant
d'una banda?

Sense cap dubte: el silenci. El
silenci és l'espai on entra la mú-
sica i és el paper en blanc on
s'hi exposen les idees. També i
relacionat amb el silenci, la con-
centració, perquè és necessari el
silenci perquè hi hagi concentra-
ció. També exigesc puntualitat i
ordre. Però per damunt de tot,
m'agrada que els músics disfru-
tin d'assajar, de fer feina ple-
gats.

Quines són les properes ac-
tuacions?

Les properes actuacions són:
el concert de Sant Cristòfol a
s'Arenal (1'11 de juliol a les 22
h al passeig de Miramar), el con-
cert de Sant Jaume a s'Estanyol
(el 25 de juliol a les 22h a la
plaça del Pescador), el de Santa
Càndida... A més participam en
el Festival de Bandes que es farà
a Sa Ràpita el divendres 16 de
juliol a les 22 h a l'esplanada de
davant l'Església. En aquests
concerts podreu sentir peces tan
diverses com el pasdoble San-
tander, Everybody needs some-
body, La flauta màgica, The best
of ABBA...

Alguna cosa més...
Sí, ja com a acabatall voldria

afegir com a anècdota que darre-
rament em telefona molta gent
per donar-me l'enhorabona pel
fet de ser el director de la Ban-
da. Jo els dic que encara no em
meresc l'enhorabona, que l'en-
horabona s'ha de guanyar. Lla-
vors, després de la bona feina,
aquella que farem amb tots, a
partir de la unió de tots els mú-
sics, sí que podrem parlar d'en-
horabona.

CLINICA DENTAL
Dr. LI. Calmés 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



Sebastià Barceló, altruista i politic
Redacció

Amb motiu de la seva
presentació per senador a
les passades generals pel
partit" Falange Española de
las JONS" hem cregut
oportú entrevistar-lo perquè
ens parli de la seva afició a
la política.

En Sebastià (a. des Ba-
como) va néixer a Ciutat, al
barri de Sta. Catalina, el 16
d'octubre de 1942. Va fer el
servei militar de voluntaria
a "La Legión" on hi va estar
tres anys. Quan va tornar
treballava a l' hotel Biarritx i
més tard va ser soci junta-
ment amb en Sebastià Moll
i en Tolo Company del
night club BACOMO, cone-
gut a tota Mallorca durant la
década dels 70. va ser presi-
dent de la Federació Balear
de Boxa.

Per motius de salut va
haver de deixar de treballar,
- ha sofert dos trasplanta-
ments de cor -, pea) aquest
fet no li va aturar les seves
inquietuds en contra de la
droga. Baix el lema Esport
Si, droga NO! ha organitzat
diferents actes públics en els
quals participaren camara-
des paracaigudistes que ate-
rraren sobre la Platja de
S'Arenal i avions de vol
acrobatic.

Havent presentat l'entre-
vistat parlarem de les seves
inquietuds i activitats en po-
lítica.

- Sebastià, quan vares
començar a participar en
política?

- Jo sempre he tengut in-
quietuds polítiques. A les
primeres eleccions de-
mocratiques (l'any 1979) ja
me vaig presentar a l'Ajun-
tament de Palma per el "Cír-
culo Joseantoniano". (Fa
poc temps, la batlessa de
Palma ens va donar un di-
ploma de record del 25 ani-

versari de les primeres elec-
cions democràtiques).

Després vaig ser funda-
dor d'AP a S'Arenal de
mans d'en Fraga.

- I on te vares veure
amb en Fraga?

- Varem dinar junts a
Cala Gamba. Érem una
quinzena. En Fraga me va
demanar d'on venia iIi vaig
contestar que de las JONS.
Ell me va respondre dient:
Sebastià, t'has d'oblidar per
complet del padrí, s'ha mort
i hem de fer coses noves.

A S'Arenal vaig fer
moltes reunions i afiliats,
pea) com que costava molt,
no tenia un lloc adequat per
les reunions i la feina del
BACOMO me dificultava la
tasca, vaig ser substituït per
un important hoteler de

S'Arenal. Més tard en Gas-
par Oliver va unificar el par-
tit posant la seu a Llucma-
jor.

- I què va passar lla-
vors?

- Més tard me vaig inte-
ressar per Unió Mallorqui-
na de n'Albertí, m'agradava
bastant. Gracies a ell varem
poder fer actes de sensibilit-
zació i denúncia en contra
de les drogues que a les ho-
res començaven a introduir-
se en la joventut.

Més endavant varem
fundar un partit que es deia
"Independents per Mallor-
ca", format per gent proce-
dent d'UM i AP. Varem co-
mençar al mateix temps que
també ho feia un altre partit
que es deia "Associación
Social Independiente".

Com que dos partits dins
S' Arena! es feien mal l'un a
l'altre, me varen venir a cer-
car dient que fèiem el ma-
teix camí i que havíem
d'anar junts i així me con-
venceren. Jo volia el bé per
S'Arenal i les dues políti-
ques eren paregudes, no les
persones. Varem fer molta
feina i hi varem posar molts
de doblers. Vaig fer una cin-
ta de video per a la propa-
ganda que ens va donar
molts bons resultats. A les
eleccions autonòmiques del
93 traguérem 3 regidors per
Llucmajor.

Quan vaig veure que al
partit no anaven com era de-
gut, vaig pensar amb anar-
me'n. Per') vaig haver d'es-
perar a recuperar els meus
avals bancaris. Quan això
va succeir vaig presentar la
dimissió com a membre de
"l'Associació".

- Què és el que va ler
que essent del PP te pre-
sentassis per La Falange
Española de las JONS?

- Els del PP de Llucma-
jor, després d'haver-me em-
prat m'han fet molts de des-
precis. Vaig donar les idees
per fer la campanya per cap-
tar vots dels estrangers resi-
dents per a les passades
eleccions, i s'aconseguiren
800 vots que varen ajudar a
Ia victòria del PP i a pesar
d'això me varen marginar.

També per mostrar als
del PP la capacitat d'atrac-
ció que tenc per a molta
gent que me coneix, i ho
vaig aconseguir.

- Vols afegir res més
per acabar?

- Sí, vull dir que la meva
major satisfacció pels resul-
tats obtinguts a les passades
eleccions generals, va ser
aconseguir, sense gastar un
duro, uns 2000 vots més que
ASI.
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Testimonis documentals
de la nostra història

(LXIV) Contracte d'arrendament des Cap Blanc entre
Dn. Mariano Pujol i Gil i l'amo En Jaume Puigserver i Sastre

(04.12.1815)

m

Sebastià Cardell i Tomas
Bartomeu Font i Obrador

La possessió des Cap Blanc té una
anomenada mediterrània, l'antiguitat de
la qual es perd dins el temps. Sobre el
penya-segats s'alça alterós el far del
mateix nom, dins les terres de Betlem
del marquès de Vivot i es va construir
l'any 1862; l'abril de l'any següent es va
muntar el seu aparell sobre el toffee' ci-
líndric construit a França i adquirit per
Ia quantitat de 5.275 francs.

La possessió des Cap Blanc, té 338
quarterades de les quals 198 eren de
garriga. El contracte d'arrendament que
publicam a continuació era de sis anys
i començava l'any 1816 encara que es
féu l'any anterior. El propietari don
Mariano Pujol i Gil, regidor de la Ciu-
tat de Palma i militar d'Infanteria, vol-
guè mantenir dins la família aquesta
important propietat rústica del nostre
terme. L'any 1919 era de Pere Fuertes
Pujol.

El Señor Dn. Mariano Pujol y Gil
Regidor perpetuo de la molt Ylustre
Ciutat de Palma capital de Reyne de
Mallorca y capita retirat de Ynfanteria
fill de Dn. Nicolau y de D. Maria Gil
conjugues difunts natural y visi de Pal-
ma libre y espontaneament en virtut de
aquesta escritura y en el millor modo
que puch y en dret me es licit y permes
!loch, conduesch, y arrent á vos Lamon
Jaume Puigserver fill de Jaume y Fran-
cina Sastre conjugues difunts natural i
visi de Llucmjor present i abaix accep-
tant la mia possessió anomenada el
Capblanch situada en lo terma de dita
vila de Llucmajor ab totas las suas per-
tinencias per tems de sis ailys i sis es-
plets fertils ó asterils que comensaran
dia vuit de setembre de lo arly 1816 y
finiran igual dia de 1822 ab los pactes,
estims, condicions, obligacions, reser-

(Primera part)

vas, y annua merce siguents:
Primo es pacte que á la fi de lo

arrendament deura entregar tots los es-
tims, que heura rebut á son ingres ab la
mateixa especie, calidad y valor, y que

continuacio son com se segueix.

Gorets
Vint y sinch corteradas y dos horts

de duas reyas á rao de 4 lliuras
10 sous per cortarada valen 115

Iliuras 7 sous 6. Son
	  115 lliuras 7 sous 6
Goret de tres reyas á rao de 6 lliuras

0 sous per corterada valen
32 "	 2 " 6

Mes cent vint y quatre carretadas
de ferns á rao de deu sous per

carretada valen 62 Iliuras 0 sous.
Son

62 "	O"
Mes cent cinquanta vuit carretadas

de formiguers á rao de un sou
y vuit dines per carretada valen 13

lliuras 3 sous 0 dines. Son
13 "	 3 " 0

Mes dos munts de paya, un de blat
y un de restoble estimada per

los estimados, que abaix se diran
en 20 lliuras tots
dos. Son

20
o "

Mes cinquan-
ta set lliuras sis
sous y vuit dines
que ha rebudas de

Lamon Mi-
guel Mayo! alias
Matarino ultim
Conductor que
fou de

dita posesio el
Capblanc en di-
ner efectiu, las

que promet jo el
Conductor en el fi del arrendament

dexar en lloch de dita cantidat
un mul (5 mula, y una trutja que se

estimaran per peritos. Son
	  57 " 6 "
Mes set barreras bonas y rabadoras

y una dolenta.
Una olla de bronso bona rabadora y

un moli se sanch bo y rebedor..
Tots los antedits estims son ava-

luats per los Peritos nombrats per el ul-
tim Conductor Lamon Miguel Mayo!
alias Matarino, y per el present Jaume
Puigserver, cuyos Peritos son Lamon
Juan Antoni Mojo (sic) de las Malas
Casas y Lamon Jaume Juan Regidor de
Ia Vila de Llucmajor de que son tots
visins cuyos estims confessa haver re-
buts dit Jaume Puigserver de Lamon
Miguel Mayol y promet y se obliga d
tomarlos á la fi del arrendament en el
modo y forma especificat.

Mes es pacte que vos dit Conductor
y los vostros durant dit arrendament
tindreu obligacio de conrar el predio d
us y costum de bon conrador aportantlo

quatre sementers y no fentho axi se-
reu tingut á pagar tots los danys y per-
juis.
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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

ATENCIÓ
ULIOL, AGOSTI SETEM

PREUS ESPECIALS

Per combatre la calor sofocant de l'estiu es pot
començar el dinar amb un GAZPACHO.

Agafam vuit tomàtigues ben madures, tres pe-
bres verds molt tendres, una ceba i tot ben pelat
sense llavors, es redueix a puré (un túrmix és
molt útil).

Afegiu a les verdures un trosset de pa blanc
sense crostes, un rajolí de vinagre, un raig gene-

rós d'oli d'oliva i la sal necessària. Es torna batre
i es reserva al frigorífic fins al moment de dur a
la taula. S'acompanya d'ous durs trinxats i peti-
tíssims daus de pa fregit.

Arribat el temps del bon rem, el gazpacho s'a-
companya d'aquest, sigui blanc o negre.

Hauré d'omplir la pàgina, el gazpacho està
aviat explicat. Per ventura la següent recepta vos
pot ser útil.

Ben segur que teniu albercocs dels vostres ar-
bres, albercocs sucosos, d'atractiu color, aromà-
tics, els millors del món.

Tots vénen de cop, muntanyes de fruita que
madura a gran velocitat. Es necessari fer-ne bon
ús; confitura, melmelada, coca, compota, gelat.

Per al gelat, pesau els albercocs rentats i sen-

se pinyol. Per cada quilo és usual 700g de sucre.
Posau la fruita dins una olla de terra, cobriu-ho
amb el sucre i deixau-ho macerar tota una nit.

Posau-la al foc i deixau-ho que bulli durant 10
minuts. Afegiu igual volum d'aigua i passau el
preparat per un passapurés, així s'eliminen els fi-

laments i pells gruixades.

Es refreda i es gela amb geladora de pales.



Medicina General
Pediatria

Cardiologia i Aparell Respiratori
Neurologia
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Anàlisis Cliniques
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A.T.S. (Infermeria)
Psiquiatria
Psicologia

Ginecologia i Obtetricia
Angiologia i Cirugia vascular

Alergo logia

Clinica Dental
Odontologia

Medicina Estètica
Ortodòncia

Maxilo Facial
Traumatologia i Cirurgia Ortopèdica

Ortopèdia
Rehabilitació i Fisioteràpia

Oftalmologia
R.X. Radiologia
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Centre Auditiu
Endocrinologia

Urologia
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21 Gloses i cançons
Canons Populars

Guillem Oliver

En l'apartat titulat "Desig. Decla-
racions d'amor", D. Francesc de B.
Moll, va recopilar aquestes cançons.

1) Un vida, dues vides,
dues vides teniu vos;
vos teniu la meva vida
i la vida de tots dos.

2) Sa meua amor i sa teua
dins una avellana està.
Ai, qui la migpartiria!
Ai, qui la migpartirà!

3) Cara de sol resplendent,
que t'ho he dit de vegades!
Te daria més besades
que un molí no fa rodades
un dia de molt de vent.

4) La vostra cara Ilembretja;
jo no sé què us hi posau!
Feis estar en pecat mortal
es fadrí que vos festetja.

5) Oh Joan, si tu venies,
alegraries mon cor,
perquè et vui tant de bé jo
com a un any hi ha dies.

6) En veure't sa set ja em mata
que em beuria lo teu cor.
Saps quin beure hi fa tan bo
amb una cisterna d'or
i un poalet de plata!

7) Cara de murta florida
vos me deis que teniu set
Vetaquí un ganivet,
xapau-me es cor, atrevida!

8) Brot de murta capolada
oh diamant vertader!
Tan desgraciat seré
que un dia no podré fer
amb vos una conversada?

9) Si tu me vesses es cor
així com me veus sa cara!
No és possible que ta mare
te vulgui més bé que jo.

10) Lo primer creure que és Pare:
això és article de fe.
S'estar-te aprop no pot ser
Sino és mirant-te sa cara...
Ai! si no fos per ta mare,
jo et beuria amb un alè.

CENTRE D'ESPECIALITATS MÈDIQUES

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

ASSEGURANCES: AXA - ADESLAS - AEGON - AGRUPACK5 MUTUA - ALLIANZ - ASISA - CASER - PLANAS
D.K.V. - GROUPAMA - IMECO - MEDIFIATC - MUTUA GENERAL DE CATALUNYA - NOVOMED1C - SANITAS

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

IBERMUTUAMUR - INTERCOMARCAL MAZ - UNIVERSAL - BALEAR 

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



OPINIÓ

E cologia
Tenim el que ens mereixem

Jordi Granados.-
Avui, 13 de juny,

entre eleccions i elec-

cions, he fet una volta

per la nostra-la meva

zona de s'Arenal

(Llucmajor) i he tor-

nat constatar que te-
nim el que ens merei-

xem, i em referesc al
turisme.

Encara record el
famós pla "Estratègic

de Turisme 2004"

amb les seves amena-
ces i propostes, del
famós pla d'esponja-

ment de la zona, de
les moites reunions

d'hotelers amb les
queixes per manca de
turistes (tot i que des-
prés, a finals de tem-

porada, sempre es diu

que aquesta no ha es-
tat dolenta). Grans

programes, reunions,

declaracions de prem-

sa i creació d'expecta-
tives per als involu-

crats, però el que veig

dia a dia és una altra

cosa ben diferent.

Continuu dient que te-
nim el que ens merei-

xem...i gracies.
Com a mostra, un

botó, o millor, unes
fotos com aquestes.

PLATJA PETITA

DE S'ARENAL, Es
caló de Sant Antoni:

Dia 13 de juny de
2004. Creis que

aquesta és la imatge

que esperen els turis-

tes que vénen a s'Are-
nal? I que ningú no
digui que aquesta

platja no és visitada,

perquè qui ho digui és

algú que no hi ha anat

mai.
El nou accés (esca-

les) a la platja, accés

de recent construcció,

acaba en una espècie

de descampat de pe-

dra, roques i terra més

brutor (per no dir-ho

com ho digueren els

turistes de la foto).

L'arena...qu iria

arena? Per favor, la
que hi ha "sota les
muntanyes d'alga".
Impracticable. Els

olors, indescriptibles
per la putrefacció de
les algues.

En resum: Hoc pin-
toresc de la zona de
s'Arenal, recomanat

per a la tranquirlitat

perquè no hi va ningú.

Tot inclòs
Aquesta oferta ho-

telera, en una nova
versió, ja ha arribat a
la platja de s'Arenal.

Jo veim com families

senceres duen a la
platja taules, cadires,

menjar, beguda, para-
sols i passen tot el dia
a la platja gaudint del
sol i de la mar. Al-

guns vénen també

amb mitjans de trans-
port propis, els quais,
alhora, els serveixen

per resguardar-se del
sol.

Trilers
Sobretot els diu-

menges i festius i dies
de mercat, van a l'am-
ple. No és estrany

veure de quatre a cinc

colles no gaire dis-
tants unes de les al-
tres. Quan senten la
veu d'alerta ( crec que
és "agua" o una cosa

així) es dissolen i

amaguen els cartons
als contenidors més

propers.



LA VOSTRA
BOTIGA DE CADA DIA

El SYP

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

OPINIÓ

Neteja
Brutor als carrers,

voreres, que no hau-
rien d'existir en una
zona "eminetment tu-
rística" com diuen que
és s'Arenal. La situa-
ció dels contenidors a
l'escala de baixada a
la platja davant de
l'hotel San Diego, no
crec que sigui el Hoc
més adient per a la se-
va ubicació, ja que és
el camí que TOTS els
turistes i veïns agafen
per anar a la platja.

Cans, no
De res no serveix si

no hi ha ningú que vi-
gili. Hi ha camins (
passeig cap a la plat-
ja, cap al Tennis Are-
na! ) que són autèntics

depósits d'excrements
de cans.

Si després d'aques-
tes exposicions encara

tenim la sort que vén-
guin "alguns" turistes,
ens hem de felicitar i
acceptem la seva qua-

litat sigui quina sigui,
perquè d'altra manera
no en tendríem cap ni
un.
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Atención
personalizada
y de confianza.

Los maiores
precios por
grupo.

Las mejores
marcas a su
alcance.

Financiación
gratuita de
las compras
realizadas.
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Con mucho glamour, sólo o acompañado, cerrando un trato, -

y naturalmente, practicando tu deporte...4erdir7/47 LL7 VOES
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GRUPO

P.411, CECCP
VERAS MUCHO MAS

SOCIETArT

Devers la residència
del carrer de sa Font hi ha
poques rialles. A uns per-
què no es troben bé els te-
nen a règim i als altres en-
cara que es trobin bé tam-
bé els hi han posat.

A més de les noves re-
ceptes, no molt habituals
en la cuina pròpia del po-
ble, del que tenen més a
dir és que els hagin Ilevat
la sal dels menjars.

Creuen que abans de
prendre mesures globals
s'hauria de mirar qui ho
necessita i qui no.

XXX
El final de curs dels

collegis i instituts solien
ser, fa més d'una década,
motiu de qualque petita
"gamberrada", principal-

ment per part d'aquells que
el segiient curs ja no hi ha-
vien de tornar. Després de
molt de temps de no sentir
parlar-ne a finals del pas-
sat mes de juny, la façana,
les portes i el portal de la
casa del director de s'Insti-
tut varen sofrir l'atac d'un
o uns desequilibrats ma-
lentranyats que les van
omplir de pintura blava.
Al matí varen ser avisats
de la barrabassada i com
que encara la pintura no
era seca va facilitar la ne-
teja, encara que passarà
temps fins que pugui desa-
parèixer del tot.

Decrets de
batlia

PROMOCIONES
ARABESCO 2000 S.L.
ha cobrat:

- 1 . 7 6 4 , 3 6 euros
(293.564 pta) per l'atenció
a ciutadans i entitats de Sa
Torre el mes de maig.

Encara no hem aclarit
quina és la tasca concreta
que fa aquesta empres ni
per què no la poden fer els
treballadors de l'Ajunta-
ment; tal volta és que
aquesta empresa té el
personal més preparat?
és que l'Ajuntament no té
prou personal?

Eduardo Vellibre
Roca ha cobrat 2.899,90
euros (482.502 pta) per
implantació dels Plans
d'autoprotecció escolar i
de les instal.lacions muni-
cipals del mes de maig.

Aquest senyor també

deu estar molt ben prepa-
rat ja que fa molts de
plans i estudis per l'Ajun-
tament. Però no tenim
constancia que en faci per
cap altre.

L'Ajuntament ha pagat
a Parra Sanchez Tours
SL, una factura de
536,71 euros (89.301 pta)
a per un viatge a la penín-
sula per a promoció turfs-
tica.

Sembla que el Regidor
de Turisme del nostre
Ajuntament promociona el
nostre municipi per la pe-
nínsula. El que no sabem
exactament és quin tipus
de promoció fa, si contac-
ta directament amb els
possibles turistes, si va a
alguna fira o què fa. De
fet només sabem que ha
anat a la peninsula, però
no sabem a on, ni quants
de turistes han vengut o
vendran gracies a ell.

Sa 13enya
ci  falcó



VI trofeu Prats Garcia

Esports
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Per quart any consecu-
tiu, els patrocinadors de
l'equip senior femení del
Club de Bàsquet Joventut de
Llucmajor, han volgut obse-
quiar les jugadores i agrair-
los l'esforç que han fet du-
rant tota la temporada.

Devers les nou i mitja va
començar el primer partit
entre les infantils de Lluc-
major îles del Joan Capó de
Felanitx amb resultat favo-
rable a les locals 39 — 30.

En la categoria Cadet,
les de Llucmajor jugaren
contra Campos amb un re-
sultat favorable de 38— 31.

El darrer partit fou entre
el Promocions Prats Garcia i
Cimentera de Campos tam-
bé va ser l'equip de Lluc-
major qui va guanyar: 53 —
27.

Durant tots els partits se
va fer gala d'una gran de-
portivitat i companyonia,
dins d'un ambient molt di-
vertit i musical.

Finalitzada la jornada
esportiva se reuniren unes
dues-centes cinquanta per-
sones que varen ser obse-
quiades amb una torrada on
no hi vva fer falta de res. Se
va fer entrega dels trofeus i
medalles corresponents.
Com és costum, la cusseta
Kimba, va huir els colors de
l'equip.
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El Drac joventut de Lucmajor
Baixa en Divisió Nacional

Guillem Oliver

El grup Drac, patro-
cinador durant varies
temporades de l'equip
Senior de Bàsquet mas-
cull deixa de ser l'es-
p on sor. Al mateix
temps, com sempre per
causa dels diners el
Club ha donat de baixa
l'equip.

Ja a principi de tem-
porada d'empresa Drac-
Hotels havia avisat que
aquesta era rúltima
temporada que se podria
comptar amb ells.

No hi ha hagut cap
canvi i s'ha complit fins
el darrer moment.

La directiva del Club
explica que no hi ha cap
retret que fer a ningú,
simplement que la des-
pesa no és suportable i
el prestigi que es pugui
obtenir tenint un equip
en la dita categoria no
compensava, maxim te-
nint en compte que no hi
havia cap jugador del
poble.

Així, el primer equip
Senior a Llucmajor sera
el de I Autonòmica, un
equip molt voluntariós i
compenetrat amb juga-
dors de la casa, que han
jugat tota la vida i
compten poder jugar uns
quants d'anys més.

No hi haurà
coordinador

Aquesta despesa
també desapareixerà
dels comptes ja que a
partir de la proxima
temporada no se comp-
tarà amb servici i ajut
d'un coordinador
d'equips.

Aquesta manca d'una
persona adequada, tèc-
nic superior, que faci
aquesta feina, s'inten-
tara que no se noti mas-
sa, ja que els entrena-
dors hauran d'estar més
sobre els jugadors, més
controls i més relació
entre ells mateixos...

es -k a m pa cions 

(SERIGRAFIA TÈXTIL) 
C. Major, 39	 .	 llucmajor
Tels. 971 660 796 - 615 293 050

CARNISSERIA o XARCUTERIA

OBRADOR
GARC IAS

n

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



Miguel Angel Gelabert, Finalista Alevi i Marc Marco, Campió
Absolut. Tots dos, jugadors del CT Llucmajor

ESPORTS
Tennis

ir Open Cepsa de Tennis
C. Font.-

Durant aquest passat mes
de juny, s'han celebrat a les
pistes del poliesportiu muni-
cipal de Llucmajor les parti-
des de tennis corresponents al
Primer Open Cepsa, organit-
zat pel Club de Tennis Lluc-
major i amb el patrocini de
CEPSA i el suport de la regi-
doria d'Esports de l'Ajunta-
ment.

El torneig CEPSA ja
s'havia disputat altres anys
però la novetat d'enguany ha
estat que ha deixat de ser un
torneig local per esdevenir
una competició oberta als ten-
nistes (masculí i femení) de
Mallorca. Això ha propiciat
molt més ambient a les pistes
del poliesportiu Ilucmajorer i
l'aficionat al tennis ha pogut
gaudir d'uns partits molt inte-
ressant i d'alt nivell.

El passat diumenge dia 20
d'aquest mes de juny es va-
ren disputar les finals corres-
ponents a aquest Open CEP-
SA en les distintes categories
i en acabar es va procedir a
l'entrega de trofeus per part
dels patrocinadors i organit-
zadors, tot acompanyat d'un
ambient cordial i d'un bon
apreitiu, ja que els darrers
partits acabaren una mica més

tard de les dues del migdia. A
més dels clàssics trofeus, tots
els finalistes varen ser obse-
quiats amb raquetera i raque-
ta.

L'entrega de trofeus va
comptar amb diversos mem-
bres de la Junta directiva del
CT Llucmajor així com del
seu Director tècnic, Borja
Coll, a més del regidor d'Es-
ports, Jaume Salvà i dels pa-
trocinadors de CEPSA, Mi-

quel Clar i Fany Clar.
Durant el seu parlament,

M. Clar va destacar la gran
participació en les diverses
categories i, sobretot, la pos-
sibilitat de conèixer de prop
alguns dels jugadors i jugado-
res més destacats de la nostra
illa. En passar de ser un tor-
neig exclusivament local a un
de tota ha fet que aug-
mentàs interès, la participa-
ció i la qualitat del tennis que

s'ha vist aquests dies a Lluc-
major. Hem de dir, pert), que
entre els finalistes han quedat
alguns dels tennistes (mascu-
lí i femení) pertanyents al CT
de Llucmajor com Miguel
Puigserver, Coloma Morlà,
Marc Marco i Miguel Angel
Gilabert.

Classificació
Campió Veterans + 35:

Tomeu Pomar
Finalista: Miguel Puigser-

ver

Campiona Veterana +35:
Maria Aguiló

Finalista: Coloma Morlà

Campió Absolut: Marc
Marco

Finalista: Tòfol Bennás-
ser

Campiona Absoluta: Lau-
ra Noguera

Finalista: Maria del Mar
Mulet

Campió Cadet: Joan Marí
Finalista: Marc Salord

Campió Alevf: Alex San-
chez

Finalista: Miguel Angel
Gilabert

Ciclisme

III Trofeu Ruta Cicloturista de Llucmajor
El passat dia 22 de maig, i organit-

zat pel Club Ciclista Llucmajor es va
disputar el III Trofeu Ruta Cicloturista
de Llucmajor, en le qual prengueren
part les categories Júnior i Base.

A les 9 hores, varen iniciar la jorna-
da els Júniors i Cadets, amb un total de
35 participants (20 Júniors masculins,
les fèmines Maria de Lourdes Garcia-
Nava i Maria del Mar Sancho i 13 Ca-
dets), sobre un circuit de 46 Kms.

Des del Km. 0 els integrants del Be-
nicàssim es varen mostrar molt actius.

En el Km. 7 ho va intentar l'eivis-
senc Andrés Romero, que dels que ho
intentaren en solitari va ser el que més a

prop va estar d'aconseguir-ho, ja que la
seva escapada es va allargar uns 20
Kms., encara que finalment també va
ser neutralitzat.

En el Km. 27 es va formar un grup
de 3 Júniors i 3 Cadets que finalment
seria el que va aconseguir arribar desta-
cat a meta amb un avantatge de 37 se-
gons sobre el grup principal.

En un sprint molt disputat es va im-
posar en Joan Llompart (Benicàssim),
per davant d'en Felip Martí, Joan Batle,
Lluís Mas (Caldentey) - Ir. Cadet i Mi-
guel Rosselló.

En la seva reaparició, el corredor lo-
cal Francesc M. Orff, que a Mallorca

defensa els colors del C.C. Llucmajor i
que s'havia adjudicat les dues edicions
anteriors en categoria Cadet, va acon-
seguir entrar dins el grup principal a la
posició 16.

En infantils domini absolut de To-
meu Gelabert (Pastor), que s'avançà 1'
40" sobre els seus perseguidors, així
que l'emoció es va traslladar al grup
principal, en el qual va resultar guanya-
dor el corredor local del Femenfas Ma-
terials de Construcció, Llorenç Tomás,
per davant de Toni Ballester i el també
local Bartomeu Salvá.

En categoria Alevf s'imposà Salva-
dor González (Caldentey).
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Ciclisme local

Primeres passes per crear una escolade ciclisme a
Llucmajor per a ninsi nines de 8 a 16 anys

El Club Ciclista Llucmajor,
reunit en assemblea general el
passat juliol de 2003, va reno-
var la Junta Directiva, resul-
tant elegits entre d'altres els
següents:

D. José Barros Franco, com
a President Honorífic, per la
seva col.laboració i dedicació
al Club.

D. Martí Pascual Santan-
dreu, com a President.

D. Guillem Orfí Verd, com
a Vicepresident.

D. Jaume Tomas Oliver,
com a Tresorer.

D. Rafe] Sampol Marín, com
a Secretari.

Un dels reptes que es va fi-
xar la nova Junta Directiva, va
ser la d'iniciar els tràmits per

tal de posar en marxa una Es-
cola de Ciclisme per a nins i
nines de 8 a 16 anys, així com
formar un equip ciclista de ca-
tegories base de 10 a 16 anys (i
fins als 18 com a maxim). Des-
prés de comptar amb el patroci-
ni de l'empresa local "Femení-
as , materials de construcció",
així com amb la col.laboració
de "Industrias Semar", "Bar
Gran Vía", i altres col.labora-
dors privats, a finals de març
d'enguany varen arribar els
nous equipaments oficials.

Així mateix es va firmar un
acord amb l'I.M.E. de Palma,
per tal de poder utilitzar les
instal.lacions del Velòdrom de
Son Moix, tots els dimecres i
divendres de 19,00 a 22,00 ho-
res. Aix() ens permet poder
practicar en un recinte tancat al

transit i sense perill d'acci-
dents de circulació.

Des d' aquestes pagines, vo-
lem animar a tots els al.lots i
al.lotes que sentin afició per
practicar aquest esport, o que
simplement vulguin provar si
els agrada, que es posin en
contacte amb el Club, per qual-
sevol dels mitjans següents:

- Bar Gran Vía (Llucmajor)
— Tel. 971 66 01 63

- Jaume Tomas - Tel. 971 12
01 47 (de 20,30 a 22,00 hores)

- Guillem Orfí - Tel. 608 63
85 61 (de 20,30 a 22,00 hores

- O amb qualsevol de les
persones de la Junta Directiva.

191 GERMANDAT DE DONANTS DE SANG DE MALLORCA

Tens 5 litres de SANG aproximadament, nosaltres te'n demanam menys de mig litre. La sang és indispensable per VIURE.

Cada dia es NECESSITEN més de 150 bosses

de sang a Mallorca.

Si tens entre 18 i 65 anys, peses més

de 50 kg, tens Bona Salut i ets responsable, Dóna Sang!!

"AMB 15 MINUTS DEL TEU TEMPS POTS SALVAR UNA VIDA"

Vindrem a Llucmaior el:

dimarts 27, dimecres 28 i el dijous 29 de juliol

de 18'00 a 21'30 h. al Centre Sanitari.

T'ESPERAM fundació L.
IlAnc DE SANG I LEWIS

ri IS luis &times



Indústries Semar, S.A.
Magatzems ALUM S.A.

Familia M.Fluxa. León de Garabito
Construccions Salva Gelabert

Bar Pou
Sup. EROSQLTI / center

Ferreteria J. Maimó
Pneumatics Joan Servera

Caixa Rural
Cariellas Rotger"Fiat"

Can Joan Pizzeria
Magatzem Can Robi

Sa Nostra
Distribucions MaiSA
Magatzems Femenias
Gasolinera Llucmaj or
Can Batliu Manacor

Manera C.B.
Bar Ciclista

Const Onofre Nicolau
Const Bernat Bonet

Aquacity
La "Caixa"

Bar Rest, Sa Fusteria
Jarma

Sa Teulera

Eléctrica Calafat
Ganiveteria Ordines

Super. Prohens
A.Barceló Can Xiu

Café. Bar Arabie
Pinsos Salva
Bar Prohens
Xampinyons

Sampson
Formatges Can

Montes
Pere J. Miró Campos

Nord i Sapi S.L.
Bar Es Passeig

Can Guasp
Joieria Pifia Grau
Boutique Marlú

Fusteria F.Rosselló
Fullana e Hijos
Bar S'Arrav al

Pintures Pedregosa
Impremta Moderna
Destil-leries Oliver

Pintures Stela
Pintures P.Cantallops
Destilleries F. Vidal
B. Jaume "Renault"
Materials Construcc.

A Vidal
Cafés Palma

Mel de Ca Nostra, SL
Pinsos Can Toni

Bocata
Can Marti

Rte. Miguel Cala Pi
Suvilico Balears SL

Ferreteria Ca
n'Andreu

Immobiliària Es
Trenc

Viatges Majórica. 

President Honorific Sebastià Mas

ESPORTS
Vela

La vela del CN S'Arenal obté bons
resultats durant el primer semestre d'aquest any

Miguel Ribot

Aquest any 2004, i a falta de tots
els Campionats d'Espanya de vela lieu-
gera que es celebraran a l'estiu, esta
sent molt fructífer pels regatistes de
S'Arenal. Les flotetes estan competint i
rendint a un alt nivell, alguns exemples
són:

OPTIMIST:
Campions de Balears per equips:

Joris Menno, Campió de Balears; Aina
Jordi Subcampiona de Balears i la
Trofeu Illes Balears. En el Campionat
de Balears es va obtenir el Ir, 2n, 4t i
56 lloc i es classificaren 8 regatistes per

a anar als campionats nacionals.

420
Joan Miguel Riera, 3r del ranking

nacional juvenil; Xavi Torrens, 4t del
ranking nacional juvenil; Xavi Torrens
i Pedro Mari campions de Balears per
equips.

L 'EQUIP
Bibi Planas i Saul Rodríguez cam-

pions de Balears i 2n a la Copa d'Es-
panya; Bernadí Bibiloni i Borja Bonet,
56 a la Copa d'Espanya; Mar Pedrol,
2n femenines a la Copa d'Espanya.

CREUER
Aquesta classe va tenir represen-

tants a la Ruta de la Sal, entre els quais
hi va haver en Gabriel Dols amb l'ES-
TELA. Per altra part, la participació de
regatistes del club en regates oficials
ha estat bona. El FRAGIL III, de Fran-
cisco Gil, després de tres proves dis-
putades, esta liderant el campionat
d'Espanya de Creuers en solitari i el
PINYOL VERMELL, de Félix Comas,
després de tres proves disputades, ocu-
pa la 2a posició del Campionat d'Es-
panya a dos.

Notes Columbáfiles mes de juny 2004
Joan Jaume

Dissabte, dia 19 de juny de

2004, va tenir lloc a Aguacity a la

localitat de s'Arenal el sopar de

cloenda de la temporada columbei-

fila 2003/2004.

El sopar fou presidit pel re-

presentant de l'Ajuntament de

Llucmajor i regidor d'esports en

Jaume Salva, acompanyat pel pre-

sident de la Reial Federació Balear

de Columbofília, Joan Janer i An-

dreu, el president honorific del

Club, Sebastià Mas i el president

del Club , Gil Garau.

A l'acte hi havia una nodrida

representació del club, i un bon

grapat de col.laboradors i repre-

sentants d'altres entitats columbò-

files.

En un primer moment es va

fer la presentació de l'acte i hi va

haver unes paraules d'agrament

dedicades als col.laboradors que

han fet possible aquesta cloenda

que són:

AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR



A tots ells gracies pel recolzament que
donen al nostre esport amb les seves
ajudes.
A continuació es va dur a terme el re-
partiment de trofeus entre els guanya-
dors.

RESULTATS
COLUMBOFILS

TEMPORADA 2004

1 Eivissa: 07-02-2004.
1.- Tandem Socies i Agulló
2 Eivissa: 14-02-2004
1.- Jaume Server i Rigo
3 Eivissa:22-02-2004
1.- Germans Ballester i Servera
4 Eivissa:28-02-2004
1.- Julia Monserrat i Rafal
5 Eivissa 06-03-2004
1.- Hugh Tweedie
Classificació General de les curses des
de l'illa 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 i Trobat
3.- Julia Monserrat i Rafal
2.- Finestrat 30/03/2004
1.- Bartomeu Barceló i Taberner
2.- Joan Jaume i Sastre
3.- Germans Ballester i Servera
3.- Finestrat 04/04/2004
1.- Bartomeu Miralles i Puigserver
2.- Bartomeu Miralles i Puigserver
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 i Trobat
2.- Tandem 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 i Trobat
3.- Bartomeu Miralles i Puigserver
4.- Bernat Bonet i Escales
5.- Bartomeu Miralles i Puigserver
6.- Bernat Bonet i Escales
2.- Madrid (Campionat Social)
24/04/2004
1.- Francesc Rosselló i Ramis
2.- Bartomeu Miralles i Puigserver
3.- Caravaca 30-04-2004
1.- Bartomeu Miralles i Puigserver

2.- Melsion Mut i Trobat
3.- Hugh Tweedie
4.- Julia Monserrat i Rafal
5.- Tandem Socies i Agulló

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

Cursa de Llarga Distância:
1.- Castuera 18/04/2004
III Trofeu M.Fluxâ León de
Garabito
1.- Joan Janer i Andreu
2.- Melcion Mut i Trobat
3.- Joan Jaume Sastre
4.- Bartomeu Miralles i Puigserver
5.- Melcion Mut i Trobat
6.- Bartomeu Miralles i Puigserver
7.- Hugh Tweedie
8.- Llorenç Tomas i Sastre

Classificacions Generals:
TROFEU DE QUILÒMETRES
Ancha d'or
Femella parda, favada, núm. 136985
de 2002 amb un recorregut de 1.540
quilòmetres
Propietari: Melcion Mut i Trobat
Ancha d'argent:
Mascle cendrós, blau, núm. 141.747 de
2003 amb un recorregut de 1.440
quilòmetres
Propietari Melcion Mut i Trobat
TROFEU PRESIDENT
HONORÍFIC
SEBASTIÀ MAS I VENY
1.- Miguel Munar i Mut

DESIGNATS
Trofeu Bar POU
1.- Bartomeu Miralles i Puigserver
2.- Tandem Socies i Agulló

SEGURETAT
Trofeu Magatzems ALUM.SA
Ferreteria J. MAIM()
1.- Francesc Rosselló i Ramis
2.- Joan Jaume i Sastre
3.- Melcion Mut i Trobat

REGULARITAT
Trofeu INDUSTRIES SEMAR SA
1.- Bartomeu MiraIles i Puigserver
2.- Bernat Bonet i Escales
3.- Melcion Mut i Trobat
4.- Llorenç Tomas i Sastre
5.- Julia Monserrat i Rafal
6.- Joan Janer i Andreu
7.- Joan Jaume i Sastre
8.- Tandem Socies i Agulló

Francesc Rosselló, guanyador del Trofeu

Ciutat de Llucmajor, en el seu colomer

d'Es Camp Alt de Cugulutx (Llucmajor)

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 i Servera
15.- Tandem Tomas i Tomas
16.- Joaquim Janer i Julia
17.- Antoni Oliver i Garau
18.- Miguel Munar i Mut
19.- Gil Garau i Mestre
20.- Jaume Llul Axartell.

L'acte va finalitzar amb el Trofeu
Ciutat de Llucmajor, un dels més pres-
tigiosos del món columbõfil illenc i
l'únic que és íntegrament gestionat per
un club amb la col.laboració de l'Ajun-
tament de Llucmajor.

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

Una vegada acabat el repartiment de
trofeus el president del Club va dirigir
unes paraules d'agraïment als assis-
tents, seguidament el President de la
Federació Balear de Columbofília va
ressaltar l'esport i encoratja a continuar
amb la seva practica, per acabar el re-
gidor parla del Trofeu Ciutat de Lluc-
major no només com a una fita esporti-
va sinó també com a una eina que
uneix ciutats i que a un moment donat,
referint-se als atemptats de l'onze de
març a Madrid, pot servir per unir les
persones i ser un símbol de pau.

A continuació es va servir el sopar i
final ment es va acabar amb una rifa i la
subhasta de colomins com cada any.



PLUVIOMETRIA COMPARATIVA
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02002 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 37,6 4,5

SOCIETAT

12Elt emps
Antònia  Font

I ja ha passat mig
any d'enguany; l'estiu va
entrar el dia que tocava; ha
passat Sant Joan, amb la nit
més curta de l'any... i les
dades del mes de juny ens
confirmen el que havia de
ser: decadència de pluges i
augment constant de tempe-
ratures.

Pel que fa a les
pluges, només s'enregistra-
ren precipitacions durant la
segona desena del mes, du-
rant la qual plogué uns es-
cassos 4,5 1/m2 (essent així
el juny el segon mes més
sec), que si els sumam als
220,7 1/m2 que ha plogut
des de l'any passat ençà, ens
dona el total de 225,2 1/m2.

Quant a les tempe-

ratures, la fita màxima s'ha
situat en els 34,0° de dia 28
(ja n'hi ha!) essent aquesta
la màxima més elevada; la
màxima més baixa és la de

dia 15, amb 22,0°. Per altra
part, les mínimes han anat
pujant des de la més baixa
de dia 16 amb 13,6°, a la mí-
nima més alta de dia 28 amb

24,4°; de manera que, de
moment, el dia més calorós
d'enguany ha estat dia 28 de
juny.

Bon estiu!

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

- Climent Noguera No-
guera, fill de Pedro i Cata-
lina, nasqué el 22-5-04.

- Gabriel Servera Ortiz,
fill de Gabriel Angel i Jo-
sefa, nasqué el 31-5-04.

- Sandra Gómez Po-
mar, filla de Rafael i María
Cristina, nasqué el 28-5-
04.

- Marcos Iglesias Escu-
dero, fill de Fernando i
Claudia Cristina, nasqué el
4-6-04.

- Sandra Rosselló Ra-
mos, filla de José María i
Helga, nasqué el 1-6-04.

- Daniel Amengual Ba-
rroso, fill de Daniel i Al-
mudena, nasqué el 14-5-
04.

- Samuel Gualda Elf-
mark, José Antonio i Ha-
na, nasqué el 12-6-04.

- Jaume Crespí Catie-
lias, fill de Mateu i Joana
Maria, nasqué el 10-6-04.

- Marta Llobera Gari,
filla de Bernat i Francisca,
nasqué el 8-6-04.

- Sergi Marce Gil, fill
de Pedro Juán i Abril, nas-
qué el 5-6-04.

- Elena Yolanda Vidal
Genovart, filla de Manuel i
Francisca, nasqué el 27-5-
04.

- Francesc García Ni-
colau, fill de Francesc Jo-
sep i Margalida, nasqué el
14-6-04.

- Albert García Nico-
lau, fill de Francesc Josep i
Margalida, nasqué el 14-6-
04.

- Miriam Fructuoso Al-
cobenda, filla d'Emilio i
Maria Francisca, nasqué el
15-6-04.

- Valentina Sanchez
Pérez, filla de Francisco
Javier i Angela Liliana,
nasqué el 7-6-04.

- Alejandra López Ba-
rroso, filla de Ivan i Elisa-

beth, nasqué el 16-6-04.
- Víctor Godoy Gonza-

lez, fill de Juan Pedro i
Elena, nasqué el 15-6-04.

- Lluc Sintes Gonzalez,
fill de Francisco i Elena,
nasqué el 16-6-04.

Matrimonis
- Climent Canaves Pen-

ya i Maria Teresa Luna
Prohens, es casaren el 29-
5-04 a l'església de Ntra.
Sra. de Gracia.

- Miguel Angel Garí
Biosca i María Eugenia
Serra Gonzalez, es casaren
el 22-5-04 a l'església de
Ntra. Sra. de Gracia.

- Jaime Maimó Estrany
i Margarita Planas Torres,
es casaren el 5-6-04 al
Convent de st. Bonaventu-
ra.

- Javier Alvarez Gómez
i Catalina Maria Ballester
Tomas, es casaren el 5-6-
04 a l'església de Ntra. Sra.
de la Lactancia (s'Arenal).

- Rafel Titos Blázquez
i Eva Monje Bustamante,
es casaren el 29-5-04 a
l'església de st. Miguel.

- Antonio Coll Capella
i Pilar Llanera Rosa, es ca-
saren el 18-6-04 al Jutjat
de Pau.

- Roberto Martí Burgos
i Esperanza Campos Ta-
lión, es casaren el 12-6-04
a l'església de st. Miguel.

- Francisco Amengual
MiraIles i Maria Jaumeta
Tomas Bernat, es casaren
el 19-6-04 a l'església de
Ntra. Sra. de Gracia.

- Rafel Gelabert Ho-
rrach i Silvia Rigo Pericás,
es casaren el 19-6-04 al
Convent de st. Bonaventu-
ra.

- César Ariel Moroz
Mengol i Laura Reguera,
es casaren el 4-6-04 a la
Casa Consistorial.

- Emilio José Montes
Raya i María del Carmen

Soto Fernandez. es casaren
el 5-6-04 a la Casa Consis-
torial.

- Juan José Martínez
Ruiz i María de los Ange-
les Riera Siquier, es casa-
ren el 6-6-04 a la Casa
Consistorial.

- Wilson Molina i Mar-
leny Mercado Betancourth,
es casaren el 11-6-04 a la
Casa Consistorial.

- Luís Rend Sierra Me-
dina i María de los Mila-
gros Armas Alvarez, es ca-
saren el 25-6-04 al Jutjat
de Pau.

- Robert Mark Bragag-
nolo i Caroline Yvonne
Chinery, es casaren el 25-
6-04 al Jutjat de Pau.

Defuncions
- Lyubomir Yordanov,

morí el 31-5-04 als 24
anys.

- Margarita Nadal Esta-
relias, morí el 3-6-04 als
88 anys.

- Juan Cardell Tomas,
morí el 4-6-04 als 76 anys.

- José Antonio Cantero
Felipe, morí el 6-6-04 als
81 anys.

- Juan Luís Arrébola
Gil, morí el 4-6-04 als 86
anys.

- José Antonio Tous
García, morí el 4-6-04 als
29 anys.

- Pablo Salvá Caldés,
morí el 12-6-04 als 95
anys.

- Jan Van Espen, morí
el 9-6-04 als 65 anys.

- Genoveva Moreno
Fernandez, morí 15-6-04
als 89 anys.

- Josefa Arrébola Fer-
nandez, morí el 17-6-04
als 89 anys.

- Franciscus Paulinus
Mathys, morí el 19-6-04
als 75 anys.

- Ana Ramis Monse-
rrat, morí el 24-6-04 als 86
anys.

- Juan Montenegro To-
rres, morí el 25-6-04 als 68
anys.

Dades facilitades per

l'encarregat del Cemen-
teni Municipal, Joan Las-
colas, referides al Regis-
tre de Defuncions efec-
tuat entre el 3 de juny i
el 27 de juny del 2004.

- 3 de juny. Margarita
Nadal Estarellas, morí als
88 anys.

- 4 de juny. Francisco
Seguí Tomas, morí als 76
anys.

- 4 de juny. José Anto-
nio Tous García, morí ais
29 anys.

- 4 de juny. Juán Car-
dell Tomas, morí als 76
anys.

- 6 de juny. José Anto-
nio Cantero Felipe, morí
als 81 anys.

- 9 de juny. Jan Van
Espent, morí als 65 anys.

- 11 de juny. Catalina
Coll Tomas, morí ais 78
anys.

- 11 de juny. Ana Or-
dóñez Rodriguez, morí als
84 anys.

- 12 de juny. Pablo Sal-
vá Caldés, morí als 95
anys.

- 14 de juny. Antonia
Gelabert Garau, morí als
57 anys.

- 14 de juny. Juan Ba-
llester Matas, morí als 66
anys.

- 15 de juny. Genoveva
Moreno Fernandez, morí
als 81 anys.

- 18 de juny. Josefa
Arrébola Fernandez, morí
als 89 anys.

- 19 de juny. Mathys
Franciscus Paulinus, morí
als 76 anys.

- 24 de juny. Ana Ra-
mis Monserrat, morí als 86
anys.

- 25 de juny. Juan
Montenegro Torres, morí
als 68 anys.

- 26 de juny. Margalida
Torres Marí, morí als 84
anys.

- 27 de juny. Catalina
Morey Ferra, morí als 92
anys.

Entre noltros



Servei de begudes
i menjars de qualitat

a bon preu

.-k74 Passatemps
12 Ossos del cos Humà

Llorenç Mascaró
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Solució del mes passat

Ford — Truman — Carter — Lincoln — Clinton — Nixon —
Reagan — Washington

majorset	  perruqueriaunisex

antônia isern
c/ major,7 07620 Llucmajor

tel. 971 661 359

• Pes forat
d'es moix

Degut al canvi de sentit que ha sofert el carrer Recreo s'-

ha posat aquest disc al cantó del carrer de Ciutat amb el de

Sant Vicenç de Pail!. Aquells que pugen pel carrer Recreo es

troben que tenen prohibit seguir recte cap al carrer de ca ses

monges (Sant Joan), en canvi sí que hi poden voltar els que

vénen des de Plaça pel carrer Constitució.

L'altre dia hi havia una persona aturada al cantó dema-

nant-se a què seria degut aquesta indicació i ho comentava

amb els vianants. La resposta d'un d'ells va ser:

-no veus que aquest disc l'han posat perquè no voltin cap

a plaça!

L'altre va contestar:

-no seria millor posar al final del carrer Recreo un disc de

prohibit voltar a la dreta? 0 un senyal paregut al que hi ha

pen) d'obligatori seguir recte o voltar a l'esquerra ?

-allò que és ben necessari és que hi posin un mirall per-

què tan si volten o segueixen dret, quan els cotxes estiguin

aparcats a la banda de Sa Nostra, serà molt fàcil que hi hagi

qualque mamballeta.



SERVEI OFICIAL:

TALLERS CANELLAS ROTGER
CI. Hispanitat, 19 - Tel.: 971 66 06 47 Llucmajor

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



Red Oficial de Talleres
Bosch Car Service

MULTIMARCA MULTISERVICIO

BOSCH
Service

Car Service

Todo pan soion10,1

DESCUBRA NUESTRAS
OFERTAS DE ESTE MES:

*Radio CD mp3 desde
199 euros.

*Radio DVD, GPS, CD,
MP3, TV, pantalla táctil,

todo integrado desde
2500 euros.

*Disponemos de las primeras
marcas y gamas.
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Ronda Ponent, 27 - 07620 Llucmajor - Tel. 971 66 01 70 - Fax: 971 66 41 07 - E-mail guibar@teleline.es

Descubre la nueva
red de talleres
Bosch Car Service.

LJ

S. L.

Rubi Automóviles
Llucmajor, S.L.

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