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Editorial
Pisos a la vila i

desprotecció de Regana

La construcció de pisos s'ha disparat. Aquest fenomen, impulsat sobretot per

empreses vengudes de fora, aprofita el relatiu preu barat del sell que encara hi ha

a Llucmajor (en comparació amb Ciutat), fa valer l'atractiu de la proximitat amb

Palma (potenciat per l'efecte autovia) i combina la necessitat de casa pròpia que

té molta gent amb l'existència de llocs de feina en el polígon de Son Noguera i al-

tres complexos del municipi.

Com a conseqüència, Llucmajor creix, sobretot per trasllat de població que ve

de fora. La transformació del paisatge urbà i del teixit social és notable, i se

n'aprofiten el comerç i molts de sectors professionals. Ara bé, a major població,

també augmentarà la necessitat de serveis públics i d'infraestructures comunità-

ries: faran falta més metges i sanitaris, més escoles, millor recollida de ferns, més

aigua, més depuració, més aparcaments, més transport públic, millor regulació del

trànsit... Si l'Ajuntament no planifica el futur immediat, l'increment de població

agreujarà la qualitat d'aquests serveis, que ja no és gran cosa.

Per una altra part, si es duen endavant les previsions del Pla Territorial que ha

d'aprovar el Consell de Mallorca, també creixerà la població a la costa. Especial-

ment il•lustratiu és el cas de Regana, perquè si aquest indret abans estava protegit

com a paisatge de la marina, la versió definitiva del Pla preveu que s'hi urbanit-

zin 22,5 hectàrees. Fins ara, el torrent de Regana marcava el límit de les urbanit-

zacions que comencen a s'Arenal i s'estenen per la costa Ilucmajorera. Si s'apro-

va el Pla Territorial, aquesta fita geogràfica quedarà desbordada. No podem estar

orgullosos dels polítics que ho aprovin: tendrem massa construccions i ens man-

carà protecció.
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Més subvencions
Arnau Tomàs

Pocs varen ser els representants de
l'oposició en aquest darrer plenari or-
dinari mensual de l'ajuntament de
Llucmajor (tres regidors del PSOE, la
regidora del PSM i el d'UM). Tal ve-
gada, perquè no hi havia temes relle-
vants.

No obstant, el capítol de les sub-
vencions va tornar a ser important, per-
què es va acordar per unanimitat, con-

cedir un total de 62.800C a les entitats
següents:

Unió Esportiva Arenal, 17.000 C
Club Esportiu Llucmajor, 6.000C
Club de Bàsquet Joventut Llucma-

jor, 6.000C
Club Esportiu Espanya, 9.000C
Club Sporting Arenal de Llucma-

jor, 6.000C
Club Cavallista de Llucmajor,

6.000C
Club de Pesca Es Cap-Roig,

4.800C
Club Nàutic de s'Arenal, 18.000C
També per unanimitat, es va sol.li-

citar al CIM que s'inclogui en el Pla
d'Obres i Serveis una subvenció de
286.158, 53€ per al finançament i
l'adequació dels serveis d'abastiment,
sanejament i enllumenat dels carrers de
Sant Cristòfol, Trencadors, Miramar,

Gran i General Conseil i Costa i Llo-
bera, de s'Arenal (Llucmajor), la pri-
mera fase del qual compta amb un
pressupost d'execució de 572.317C,
mentre que els altres 286.158 seran
aportats per l'Ajuntament.

Finalment es va aprovar l'adhesió
de l'Ajuntament al conveni de colla-
boració subscrit entre la conselleria
d'Economia, Hisenda i Innovació de la
CAIB i l'Associació de Municipis de
les Illes Balears (AMIB) per a l'exten-
sió de l'eficàcia del registre de con-
tractistes a les entitats locals.

Rosario garcia, nova secretària
general dels socialistes

L' agrupació Socialista de Llucma-

jor ha renovat l'executiva que ha de di-

rigir la política del PSIB-PSOE en

l'àmbit municipal i ha elegit Rosario

Garcia Puertas com a secretária gene-

ral.

En l'exercici d'aquest càrrec, que

la converteixen en maxima responsa-

ble dels socialistes Ilucmajorers, Rosa-

rio Garcia esta acompanyada per un to-

tal de 17 persones que conformen

l'executiva local de partit. Aquesta

executiva té com a vicesecretária, la re-

gidora Antònia Maria Caldés Salas.

La resta de persones que dirigeixen

l'Agrupació Socialista amb funcions

específiques §ón: Joan B. Burguera Se-

rra (secretari d' Organització), Antonio

Carmona Ruiz (secretad d' Administra-

ció i Economia), Margalida Salva (Se-

cretaria per a la igualtat), Antonio Ló-

pez Gerra (secretari de Participació

Ciutadana) i Manuel López Gónzalez

(secretari de Relacions Laborals). A

més, compten amb els vocals Llorenç

Mascaró Ferretjans, Josefina Méndez

Blanco, Matias Ximelis Roig, Francis-

co García Sanchez, Coloma Ramon

Taberner, Toni Ramis Salas, Jerèni ma

V ich Llambias, Gregori Estarellas,

Magdalena Garau Pelegrí i Magdalena

Flexas. El portaveu del PS1B-PSOE a

l'Ajuntament, Antoni Garcias Coll, no

forma part d'aquesta executiva de

l'Agrupació Socialista de Llucmajor.



Quatre negocis nous a Llucmajor

Bastiments, tapissais i teixits és el nom del nou local que
acaba d'obrir na Margalida Gomila al C. Pescadors núm. 12,

on es pot trobar l'estructura de cadires, butaques i sofas a
punt d'entapissar amb la cohlecció "Be Sati" i amb garanties
de 5 a 10 anys, es confeccionen cortines i també es venen al-

tres productes per a la llar com llençols, fundes nòrdiques de

cronne-rc:;‘,_301- TaOS 97,1T-4095

INMOBILIARIA, gi- Z6F,"

la casa "Don Algodón", vànoves, flassades, tapets brodats

articles de decoració.

S'ha obert una nova immobiliària, Pantoja-Bas, al C.
Hispanitat núm. 2, a càrrec d'en Julio Pantoja i on es trami-

ta la compra-venda d'immobles, especialment xalets, fi n-

ques rústiques i cases de poble.

A la Ronda Migjorn, 62 n'Angela M. Navarro Minotta ha

obert un locutori, Locutorio La Latina, on es poden realitzar

telefonades locals, nacionals i internacionals a més d'altres

serveis com carregament de mails, internet, fotocòpies,

escaner, impressora, enviament de doblers, venda de refrescs,

llepolies i productes Ilatinoamericans. Aquest local esta obert

de les 12 a les 24h.

Oficina@Virtual és un altre nou centre que ofereix ser-

veis d'oficina: fax, fotocòpies, impressora i escaner; lloguer

d'apartats de correus de sis a dotze mesos; internet ADSL,

amb direcció de correu electrònic i Iloc d'enviament de do-

biers. En aquest nou local de la Ronda Carles V, 2B baixos i

a càrrec de na Susanne Dickmann s'ofereix un 50 % de des-

compte en tots els serveis per als clients que tenen apartats de
correus i es pot fer ús del núm. de fax de I 'empresa.

Terra de retrobament
Aquest és el grup de llucmajorers i

llucmajoreres assistents al viatge de

"Terra de retrobament", de qué parla-

rem a la revista del passat mes de no-

vembre, el dia de la signatura de la car-

ta del poble de Pego a Xaló (Alacant).

Amb els representants de Llucmajor:

Associació de persones majors, "Els

Padrins", l'Associació de pensionistes i

jubilats i el Centre sociocultural S'Ins-

titut, juntament amb el regidor de Cul-

tura , Sr. Guillem Salva.



LOCAL 

CAritas Llucmajor
Benvolguts amics: ens trobam ja

davant un nou Nadal i Càritas de Lluc-
major duu a terme dues de les seves
campanyes més importants: la CAM-
PANYA DEL REBOST ens possibili-
ta respondre a les necessitats de totes
les persones que necessiten aquests ali-
ments per a la seva família. Potser du-
rant una temporada, altres a finals de
mes, i alguns de forma continuada i
perquè el resultat de totes aquestes
aportacions que fareu sigui el més
pràctic possible, us renovam la mateixa
petició com cada any: oli, sucre, Ile-
gums, !let, pastes, conserves variades,

igualment en aquest temps de Nadal
també és ben arribat qualsevol detall
dolç: torró, galletes, mantecades, etc.

La segona campanya que es porta a
terme és: A LLUCMAJOR CAP NIN
SENSE JOGUINES: si en teniu que
estiguin en bones condicions ens les
podeu fer arribar, perquè tots els nins i
nines del nostre poble puguin dir que
enguany els Reis d'Orient han pensat
en nosaltres.

La recollida serà: dissabte, dia 18 i
diumenge, 19 a les misses. Els ali-

ments: els dies 21 i 22 a la Rectoria de
les 18,00 a les 20,00 aliments i jogui-
nes. I al Casal de Joves, durant el mes
de desembre, recollida de joguines.
Aquestes campanyes es duen a terme a
tots els centres escolars del nostre po-
ble.

També voldríem que us arribàs el
nostre agratment. És un agraïment real
i personal de tots aquells que ho rebran
i de tots nosaltres, a qui tant ens ajudau.

Molts d'anys a tots!

La Banda de Música de Llucmajor celebra Santa Cecilia

Maria Ginard
Fotos: Franc Mojer

Com cada any, la Banda de Mú-
sica de Llucmajor celebra la seva
patrona, Santa Cecília, amb una sé-
rie d'activitats. Enguany comença-
ren amb una gimcana de tema musi-
cal adreçada als alumnes de l'escola
de música que els feu anar de banda
a banda de poble, d'una plaça a l'al-
tra, mentre cercaven les solucions a
les questions proposades o els ob-
jectes requerits. Fou l'antesala del
concert que els alumnes mateixos de
l'escola oferiren al convent de Sant
Bonaventura el mateix dissabte 20
de novembre. En aquesta actuació es
pogueren veure els avanços dels jo-
ves músics en una fita que, any rera
any, els comporta un esforç suple-
mentari en la seva formació musi-
cal. Anaren omplint la vetllada
grups de diversos instruments (duos,
trios, petits conjunts instrumentals),
intèrprets solistes acompanyats de
piano i conjunts vocals. Es aquesta
la millor ocasió de veure els fruits
del sacrifici i l'entusiasme d'aquests
nins que han triat dedicar hores del
seu temps ¡liure a la música.

L'altre acte de la celebració va
tenir Hoc diumenge dia 28, també al
convent. Fou el concert de la banda
de Llucmajor. Si bé el Hoc no és el
més adequat per als concerts de la
banda, el públic va saber agrair l'es-

forç dels músics a l'hora d'interpre-
tar el programa del concert. Dividit
en dues parts, l'actuació començà
amb dos clàssics de la música:
l'Adagio de T. Albinoni i el Minuet
del Septind de L. van Beethoven.
També incorporaren, però, obres de
dos autors contemporanis (l'emoti-
va La Storia de J. de Haan i l'ober-
tura Man of Many Parts de Pi Schef-
fer). Els Beatles encetaren la segona
part, amb l'adaptació per a banda de
cançons com "Michelle", "Ob la di
ob la da" o "Yesterday" entre altres.

I com sol ser habituai, en aquest
concert almanco, interpretaren una
selecció de sarsuela, aquesta vegada
de La del manojo de rosas, gènere
que és molt ben acollit i conegut pel
públic de la Banda.

Al final de la vetllada, la Banda
va voler agrair al públic l'assistència
i el suport que de cap a cap d'any
dóna a la institució. Tots plegats, au-
ditori i músics, celebraren la festi-
vitat amb un refresc i un tros de co-
ca al casal de joves. Per molts
d:anys!
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LOCAL
S'Arenal

Cloenda de la setmana
Tomeu Sbert (text i foto)

Després de la celebració de
diverses conferències que tengue-
ren per escenari l'antiga Capella
de s'Arenal, aquesta cloenda va
tenir Hoc a la mateixa església pa-
rroquial amb la presentació del
disc El cant del llaurador, amb
Francesca Canyelles (veu) i Joan
Lainez (piano). La presentació de
l'acte va ser a cura de Joan Ferré.

Va resultar una vetlada molt
Ilufda i podríem assegurar que ha
estat un dels millors actes cultu-
rals vists a s'Arenal els darrers
anys.

Homenatge als
trencadors de

marès
L'Associació de Trencadors

de ses Cadenes va retre homenat-
ge als trencadors de malts de tota la zo-
na, és a dir, també als arenalers els quals
foren els vertaders fundadors de s' Are-
nal i de ses Cadenes.

El local replè de gent, la majoria
descendents o coneguts dels trencadors,
amb l'assistència d'alguns que encara
treballen "a la mala", és a dir, amb es-
caire, Ilaunes, tallant, tascons i mall. De-
vers la década dels seixanta del darrer
segle arribaren les màquines elèctriques
o de gasoil.

Es va descobrir un quadre amb de-
vers dues-centes fotografies dels trenca-
dors. La recollida d'aquestes imatges ha
estat una feina portada per Francesc
Vich i Nofre Llinàs, entre altres col:la-
boradors. Hi hagué diversos parlaments,
entre els quals hem de destacarei de Jo-
sé López, president de "Els Trenca-
dors", així com de F. Vich, entre d'al-
tres.

Maria Maravillas
Gutiérrez

Aquesta és la persona que era desti-
nada a entrar com a regidora en substi-
tució de Jeremima Julià, per part del
grup socialista. Després d'unes setma-

nes de sentir parlar del tema, conversá-
rem amb la interessada, la qual ha expli-
cat que el motiu vertader de no tomar a
l'Ajuntament és únicament laboral. Tre-
balla en qualitat de governanta a un ho-
tel de la zona i, com que els plens se so-
len convocar, així com les comissions,
als matins, ella no pot abandonar la seva
feina.

Arenalers de l'Any
Les votacions per elegir les perso-

nes o entitats que més han destacat al
Ilarg de l'any o de tota la vida es troben
al darrer mes per poder votar. L'elecció
es fa mitjançant
uns cupons publi-
cats durant l'any
2004 a la revista
"S'Unió de s'Are-
nal". El dia 1 de
desembre la classi-
ficació és la se-
güent (estam par-
iant dels primers
classificats):

Amb 188 vots:
Amics dels Reis
d'Orient

Amb 166 vots:

Club Es Pistó
Amb 122 vots: Banda de

Música Arenal-Llucmajor i Ger-
manes de la Caritat

Amb 111 vots: Quique Oga-
zón

Amb 108 vots: Toni Galmés.
Amb 106 vots: Associació

de la Tercera Edat "S'Unió" i
Club de petanca de Son Verí.

Al proper número d'aquesta
revista ja podrem informar dels
resultats definitius.

Noticies breus
- Andreu Canals ha estat ree-

legit president de la Federació de
Ciclisme de les Illes Balears. Ja
en fou president el seu padrí An-
dreu Canals, després son pare,
Pere Canals, el seu oncle, Mateu
Canals...Una família ciclista al
cent per cent. Enhorabona.

- Manuela Sánchez, treballadora de
Correus, ha aconseguit un premi de fo-
tografia a nivell de Balears. Enhorabo-
na.

- El Club Es Pistó va fer una nova
excursió, aquesta vegada a Montuïri
amb motiu de Sa Fira de Sa Perdiu.

- La Unió Esportiva Arenal ha patit
unes quantes derrotes i ja es troba als
Hoes baixos de la classificació. Esperam
la seva recuperació ben aviat.

- S'acosten les festes de Nadal, de
Cap d'Any i dels Reis. Els preparatius ja
són a l'ordre del dia.

- Salut i sort per a tothom, és el que
us desitjam.

CARNISSERIA 	 XARCUTERIA

OBRADOR

GARC IAS

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



Projecte "asexorate" en salut
(IES s'Arenal)

Jordi Vidai

Aquest mes de novembre es posa
en marxa a l'IES S'Arenal el projecte
"Asexorate", una iniciativa que comp-
ta amb el consens dels professors de
l'IES, l'equip sanitari d'Atenció
Primaria del PAC Trencadors de
s'Arenal, així com del director del
Centre i del Gerent del PAC i que té
com a finalitat facilitar als joves l'ac-
cés a l'equip sanitari d'Atenció Prima-
ria mitjançant l'apropament d'aquest a
l'entorn escolar, i així poder obrir vies
de comunicació entre els professionals
de l'atenció sanitaria primaria i els jo-
ves de la nostra comunitat en edat es-
colar, informar sobre els diversos te-
mes de salut i malaltia que demanden
els alumnes, detectar i derivar als ser-
veis sanitaris pertinents per a la seva
resolució i donar a conèixer als adoles-
cents aquells recursos existents a la
nostra comunitat per resoldre els pro-
blemes que es poden presentar.

A la consulta jove, s'assessorarà
sobre temes de salut en general, però
mai no es farà diagnòstic, control o/i
tractament de patologia. La consulta
jove no és una consulta sanitaria sinó

que el seu paper és merament informa-
tiu, d'assessorament en salut.

La consulta jove es realitzarà en
l'espai físic de l'IES, amb el què es
pretén millorar la relació entre els pro-
fessionals sanitaris i els joves estu-
diants del Centre.

La consulta es dura a terme tots els

divendres, durant una hora en l'horari
lectiu i atesa per personal sanitari qua-
lificat. S'accedirà a la consulta: previa
demanda i lliurament. A més a la con-
sulta es comptarà amb material de su-
port tipus tríptics, fulletons i Ilibres que
es facilitaran gratuitament als alumnes.

Iberostar fa donació d'equip informàtic a PIES s'Arenal
LIES S'Arenal, en un exemple de

com pot col.laborar una empresa de
l'entorn amb la comunitat educativa,
ha rebut recentment d'Iberostar un ma-
terial informàtic que ja no fa servir

però que sera molt útil per als nostres
alumnes. La direcció de l'Institut vol
fer arribar públicament a Iberostar
l'agraïment per aquesta donació des-
sinteresada que consisteix en 18 ordi-

nadors, 15 monitors, 6 impressores hi-
ser, 6 impressores color, 3 servidors i 2
connectors de xarxa que seran aprofi-
tats pels estudiants de la comarca.

CENTRE RECONEIXEMENT	 METGE OCULISTA
MEDIC - PSICOLÒGIC 	Dra. Núria Busquets

Antoni Isern Oliver	
ab

	 (EQUIP CLINICA JUANEDA)

CERTIFICATS MEDICS
	

OBERT ELS DILLUNS
	

CITA PREVIA

PER AL PERMÍS DE
	

de 16'30 a 19'30 hs.	 Tel. 66 22 82 - 28 94 58
CONDUIR I D'ARMES

	
C/ Antoni Garcias 1-A

Tel. 66 22 82 (Llucmajor)



NUEVA PROMOCIÓN

OBRA FINANÇADA PER

Projecte que s'executa en es in d'En Ramis

A la Ronda, cantonada amb el

caní d'Es Cap Blanc
Les obres al solar de la

Serradora de Can Meco

LOCAL

Esclafit de la construcció de finques
de pisos a Llucmajor

Les noves construccions s'estenen des de les rondes a l'interior del casc  urbà
Francesc Verdera
Fotos: CoIorna Julia

Si en els darrers mesos del 2001,
Llucmajor era escenari d'un conside-
rable increment en la construcció de
finques de pisos, ara, transcorreguts
només tres anys aquesta activitat im-
mobiliària ha esclatat. Els projectes ja
en execució o de pròxima construcció
sorgeixen com bolets per tot el casc
urbà Ilucmajorer. Sense cap dubte,
aquesta segona fornada és la prova irre-
futable a pesar dels prudents comenta-
ris del sector immobiliari local, de
l'èxit de vendes que ha tengut l'oferta
del 2001:

Si inicialment, les preferències de
promotors i constructors foren les ron-
des com a escenari per a l'execució
dels seus projectes, actualment ja aca-
paren quasi qualsevol solar disponible
a l'interior de la ciutat, sense oblidar-se
de les vies perifèriques on segueix
l'execució de projectes.

Dependències d'indústries, fa anys

característiques de Llucmajor com Pre-
fama (carrers Marina,Hispanitat i Bis-
be Roig), la serradora d'En Meco
(Ronda Migjorn), Es tres Coils (carrers
Sant Francesc i Pare Ripoll) o Es molí

d' En Ramis són escenari
de treball de grans grues i
maquinaria pesada que
executen les infraestructu-
res i aixequen els pilars
dels blocs de plantes bai-
xes, pisos, locals i aparca-
ments ja col.locats en el
mercat.

La proliferació
d'aquestes noves edifica-
cions provoca un canvi
important a la fisonomia
tradicional de Llucmajor.
Els carrrers perden les se-
ves peculiars característi-
ques per comptar amb im-
mobles de més volum i al-
tura i amb elements més
dispars.

Una altra novetat
d'aquesta "vorágine"
constructora és l'aterratge
a Llucmajor de promoto-
res foranes que han esco-
Ilit el sòl urbà Ilucmajorer
per a l'execució dels seus

projectes i la introducció del seu pro-
ducte en el mercat.

A l'hora de cercar explicacions a
aquest esclafit immobiliari, els empre-
saris del sector només coincideixen en



Solar que ocupava la desapareguda Prefama

el fet que existeix una demanda
d'aquest tipus d'edificacions. Així i tot,
altres comentaris incideixen en un can-
vi de tendència de la tónica imperant
els darrers anys a Llucmajor, quan
s'optava per l'adquisició de yells im-
mobles per a una posterior rehabilita-
ció.

La forma de finançament de les
noves vivendes, en paulatines aporta-
cions mentres dura la construcció, és
més a l'abast de l'economia dels possi-
bles compradors. AI contrari, l'adqui-
sició d'immobles de més antiguitat
obliga, majoritàriament, a subscriure
elevades hipoteques tant per a l'adqui-
sició -els preus són elevats- com per
atendre també el pressupost de rehabi-
litació.

Uns altres apunten a l'efecte auto-
pista i a I 'entrada en servei de la variant
de Llucmajor. La primera deixa la ciu-
tat molt ben comunicada -amb vehicle
privat- amb Palma, habitual lloc de fei-
na de molts de llucmajorers. Per altra
banda els preus de les noves construc-
cions són un poc més inferiors als del
mercat immobiliari palmesa. Quant a
la variant, en principi assegura la des-
viació de l'elevadíssim transit que pa-

teix el casc urbà Ilucmajorer, especial-
ment concentrat a les rondes. Agues-
tes circumstancies possiblement incli-
nen la balança en el moment de forma-
litzar l'opció de compra dels Ilucmajo-
rers i també de molts de fora.

També s'ha de tenir en compte el
fet que aquest esclafit aportara en tres o
quatre anys un considerable augment
de la població. La majoria dels com-
pradors són matrimonis o parelles jo-

ves i la seva estança a Llucmajor
tendra especial incidència en la de-
manda de serveis sanitaris i especial-
ment educatius. Si en l'actualitat, tant
el Centre de Salut com Ses Escoles, ai-
xí com ho han reiterat els seus respon-
sables, tenen problemes de saturació,
resulta imprescindible emprendre les
reformes necessaries si es vol mantenir
Ia qualitat de l'assistència sanitaria i de
reducació.

FUNERARIA
MARE DE DEU DE LLUC

VOS INFORMAM QUE:
A PARTIR D'AVUI PODREU SOL.LICTTAR ELS NOSTRES SERVEIS DESDE
QUALSEVOL PART DE LILLA,  INCLOSOS ELS CENTRES HOSPITALARIS

DE PALMA DE MALLOCA
AMB LA FINALITAT DE PRESTAR EIS SERVEIS FUNERARIS A LA

FAA-ILIA AMB MES DE 50 ANYS DEXPEXUENCTA

SERVICIO 24 HRS. :97/ 620146
971 661862 - 610 529723

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



FELIPE BAILO

Per a mi Nadal no és una festa familiar, ja que la mewl
família esta molt escampada, aquí només hi tenc un germa i
ma mare, ella viu amb el seu marit actual. Mon pare i altres
germans viuen a Barcelona, una germana a Suécia i un altre
germa al Jape,. Jo normalment ho pas amb els meus amics,
feim un sopar i llavors anam de copes.

RAMON CAMPANER

Significa una desgracia, la veritat, perquè vaig tenir un
problema per aquestes festes, em va afectar molt la mort
d'una persona... Amb la meva família anam a dinar amb mon
pare i ma mare, però no és que facem gran cosa.

ENQUESTA

Què significa per a vosaltres
Nadal i com ho celebrau?

JOSÉ MAURICIO CHALÁN

Feim un arbre de Nadal i dinam tota la família, per() la
major part de la meva família és a I 'Equador. Ens farem ob-
sequis i encara no sé si aniré de marxa amb els meus amics.



ANCES

o
ZURICH

ASSEGUF
Agència Llucmajor

Ramon Nicolau S.L.
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CATARINA I ISABEL FENNER

No ho celebram. Significa tristor, va morir la nostra ma-
re i són festes molt tristes. A Alemanya fèiem el típic arbret
de Nadal i el dia 24 ens fèiem obsequis i un sopar més aviat
simple, a base de verdures i peix. El dia 25 hi ha el costum de
menjar un gran indiot.

JERONIA TABERNER

Per a mi significa estar amb la família i repartir amor per
a tothom. Anam a Matines i el dia de Nadal pas gust de fer un
bon dinar i de seure a la taula tot l'horabaixa.

SOR JOANA MARIA SEGUÍ
Missionera dels Sagrats Cors

Nadal per a mi es la venguda del nin Jesús en primer lloc
i en segon es la unió més íntima que hi ha dins la família. Ai-
x í ho creim els catòlics i així ho celebram les religioses, to-
tes juntes aquí, com en família. El vespre anam a Matines a
Ia parròquia i tot el demés ve per si sol.

CLASSICS • NOVETATS • IMPORTACIÓ

Teixits Llevant
Atenció Especial als Llucmajorers

Plaça Barcelona, 2 (zona Es Fort!)

Tel.: 45 70 78 • PALMA
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El Quatre mots
Toni Cirer i Maria Martinez, campions de Balears

de Fotografia Subaquàtica
Aina M. Llompart

Com vàreu començar?
- Toni: Jo bussejava feia molts

d'anys. I un company me va vendre una
cAmera. La intenció era mostrar a l'altra
gent all6 que veia.

- Maria: En Toni me va animar a
practicar el submarinisme i amb molta
practica hem anat aprenent la tècnica.

- Toni: Enguany es el quart any que
participam al Campionat de Balears. El
segon any s'hi va incorporar na Maria i
quedàrem al cinquè Hoc. El tercer any
férem tercers i enguany primers i es el
primer any que hem participat al Cam-
pionat d'Espanya.

On va ser el Campionat d'Espan-
ya?

Va ser a Las Hormigas, situat al
Cabo de Palos (Múrcia). Era impresio-
nant perquè hi havia molta vida. On hi
ha correntia hi ha peix. Érem els més
joves del campionat ( na Maria té 26
anys i 28 en Toni) i vàrem quedar al
dessetè lloc de vint-i-sis.

Com és fa la fotografia subaquà-
tica?

L'objectiu es demostrar l'ambient
que hi ha al fons malt donar a entendre
el Hoc. Els experts utilitzen cArnares
analògiques perquè les fotografies te-
nen més qualitat. Quan estàs al fons del
mar el pes de l'equip (botelles, cAmera,
flaixos,...) es compensa. La profunditat
més corrent és la de deu a vint metres,
la cAmera que tenim no està preparada
per baixar a més de quaranta-cinquan-
ta metres de profunditat. I això ens evi-
ta córrer riscs. S'ha de tenir present que
la mar duu brutor, que hi ha correnties,
el placton, la Ilum...i s'ha d'esperar que
l'objectiu, el peix desitjat, faci all() que
tu esperes. A més la parella de busseja-
dors s'ha d'entendre per cercar els llocs
i col.locar-se correctament i mantenir-
se en aquella posició mentre es prepara
la càmera. Per tant la tècnica i la com-
penetració kin elements necessaris per
a una bona fotografia.

Quines sortides té la fotografia
subaquidica?

Una de les utilitats de la fotografia
subaquàtica es el turisme de busseig,
que utilitza aquest tipus d'imatges per
promocionar un Hoc. És un turisme
molt extes que gaudeix sobretot amb
Ia presencia de reserves marines. Tam-
bé s'utilitzen a revistes especialitzades.
Però només hi ha mitja dotzena de
fotògrafs professionals al món que pu-
guin viure exclusivament de la foto-
grafia subaquàtica.

Com és el fons mari?
Curiosament la natura sembla que

té memòria i sol repetir-se cíclicament,
seguint les corrents, la temperatura, les
Runes. Funciona bastant escriure un
dietari per comprovar l'any següent que
es produeix el mateix fenomen. A la
tardor els peixos crien per ovar, hi ha
menys renous i barques dins la mar i la
temperatura de l'aigua freda i calenta
fa que es vegin més peixos grossos a
poca profunditat: tonyines, verderols,
raons. A Mallorca tenim molts de pei-
xos interessants: vaca, amfús, rap, peix
ballesta... Però no cuidam la mar i cada
any hi ha manco peixos i moluscs. Els

caçadors deixen de caçar una tempora-
da per després tenir parat. En canvi a la
mar no li deixam temps per respirar i
sovint sembla un abocador de trastos i
brutor. Ja sé que ho pint un poc mala-
ment però haurfem d'assumir la im-
portància que té la natura i cuidar-la
més.
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LOCAL

Et vull per a mi sol, per a tota la mort...
Catalina Font

Fotos: Coloma Julià

Dissabte, dia 13 de novembre, al

café Colon, a Plaça, va tenir hoc un

dels actes commemoratius dels 25 anys

d'existència de la delegació de l'Obra

Cultural Balear a Llucmajor. Aquesta

vegada, en forma de recital-dramatit-

zació i música titulat "Et vull per a mi

sol, per a tota la mort..."

L'actriu porrerenca Margalida Gri-

malt, la cantant Carme Jaime i el pia-

nista Franco Bombelii varen ser els

encarregats de l'actuació-homenatge a

dos deis més grans poetes en liengua

catalana: el valencia Vicent Andrés Es-

tellés i el mallorquí Josep Maria Llom-

part. Tots dos homenatjats l'any pas-

sat, a Binissalem amb aquesta mateixa

activitat, en commemoració del desè

aniversari de la seva mort.

Margalida Grimait va recitar, i tam-

bé va recrear alguns dels poemes

d'aquests dos autors els temes princi-

pals dels quals varen ser l'amor i la

mort. La magnífica veu de Carme Jai-

me, amb cançons de soul i de jazz com

"Wonderful World", acompanyada de

Ia música de BombeIli, afegiren un to

original i creatiu a l'ambient, ben fosc,

només amb la Ilum de les espelmes, del

café Colon.

No hi havia a València dos amants

com nosaltres...", recitava l'actriu

Margalida Grimait, tot creant una rela-

ció estreta entre ells (actors-cantants) i

el públic, i per decorat, un fil d'esten-

dre roba on penjaven partitures, poe-

mes, pósters.. .recordant els poetes ho-

menatjats.

En resum, una recreació poètica

d'Estellés i Llompart a l'empar d'un

públic escollit i ben atent que va gaudir

d'una manera diferent de conèixer la

poesia, la nostra poesia.



OPINIÓ

El PSM critica que el Pla Territorial permeti urbanitzar
Cap Regana a Llucmajor

Els nacionalistes recor-
den que l'aprovació inicial
del PTM classificava Rega-
na com a sòl rústic comú

El PSM critica que el
Pla Territorial de Mallorca
permeti urbanitzar Regana a
Llucmajor. Els nacionalistes
consideren un despropòsit
que el Conseil de Mallorca
deixi construir 2.200 noves
places turístico-residencials
al litoral Ilucmajorer.

En el cas de Regana, el
PSM recorda que les Direc-
trius d'Ordenació del Terri-
tori (DOT) varen reclassifi-
car una part del sector (87
hectàrees, d'un total de
109,5 Ha) com a s•51 rústic
per estar dins l'àrea de pro-
tecció de la costa.

Antoni Alorda, portaveu
del PSM al Conseil de Ma-
llorca, explica que l'aprova-

ció inicial del Pla Territorial
de Mallorca considerava
que "com a resultat del pro-
cediment de delimitació de
l'àrea de protecció territorial
(ATP), d'acord amb els cri-
teris que s'especifiquen en
l'apartat 2.2.5.1 de la
memòria d'aquest Pla, i atès
que l'àrea de sell urbanitza-
ble a la qual no afecta la de-
limitació d'aquesta APT
aproximadament és de 22,5
hectàrees, enfront de les 87

hectàrees del sector, es re-
classifica completament
el sector com a si:11 rústic
comú".

Per contra, l'aprovació
definitiva del Pla estableix
que "com a resultat del pro-
cediment de delimitació de
l'Àrea de Protecció Terri-
torial, d'acord amb els cri-
teris que s'especifiquen en
l'apartat 2.2.5.1 de la
memòria d'aquest Pla, i
atès a la circumstancia que
l'àrea de s61 urbanitzable
no afectada per la delimita-
ció d'aquesta APT és apro-
ximadament de 22,5 hectà-
rees, front a les 87 hectare-
es del sector, es manté la
primera superficie com a
sòi urbanitzable". Per
tant, "s'ha de crear un nou
polígon de 22,5 Ha amb el

seu pla parcial correspo-
nent".

Joana Lluïsa Mascaró,
portaveu del PSM a l'Ajun-
tament de Llucmajor, consi-
dera que el litoral de Lluc-
major està suficient cons-
truit i que el Pla Territorial,
creant més places residen-
cials a la costa, va en contra
del turisme de qualitat i, per
tant, que conduira a la des-
trucció de llocs de treball".

expert
ELÈCTRICA

drt. 1 impal
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INSTAL-LACIONS - SERVE! TÈCNIC - ELECTRODOMÈSTICS
OBJECTES DE REGAL - CLUB DE VIDEO
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OPINIÓ

La política de l'embull
Cosme Bonet. Conseller insular pel PSIB-PSOE

Es tan evident que resulta inneces-
sari repetir un cop més que els resultats
de les eleccions del 14 de març varen
deixar total ment desorientat, descol-lo-
cat, orfe el PP, tant el PP d'aquí (basta
comparar el que deia el president Matas
dies abans de les eleccions i el que va
dir després, que ara torna a canviar),
com el PP d' allà (la cara d'ensurt o
d'emprenyadura d'Acebes, Zaplana i
companyia no ha canviat en vuit me-
sos). Aquesta desorientació, descol.lo-
cació o orfandat política (orfes de po-
der, vull dir, o de "pare", tot i aquest
continua ben present) podria justificar
allò que apuntàvem al principi: els can-
vis d'opinió constants de Jaume Matas,
Ia indefinició i la manca de propostes
de què fan gala els del PP d'ençà de les
eleccions generals.

Però veient-los actuar amb deteni-
ment (perquè la política és l'art d'ac-
tuar) un arriba a la conclusió que no pot
ser que els del PP vagin tan embullats,
en realitat ens volen embullar a tots.

O algú entén què fan Estaràs i Ca-
brer amb el tema dels vols? No defen-
saven la declaració d'interès públic?
Ara resulta que no funciona" I, per què
han d'anar a negociar tots plegats, opo-
sició i govern, quan per a tants d'altres
temes la política del PP és ignorar olím-
picament l'oposició?

De què va el President Matas amb
Ia reforma de l'Estatut? Què vol refor-
mar? L'única proposta que té en aquest
sentit és dir "Jo més que el veïnat" I
l'Euroregió? Com quedam? Es un perill
per a la "sacrosanta" unitat d'Espanya o
és una oportunitat per a les Illes Bale-
ars?

No ens deia el Govern que la crisi
turística estava totalment superada al
2003? I ara? Tenim crisi o no en tenim?
El "tot inclòs", és la solució o és el pro-
blema?

Del maletí del senyor Rodríguez no
sé si val la pena parlar-ne, aquest sen-
yor sembla ser expert a passar l'arada
davant el bou, i fa bona aquel la dita del
porc que va dir orellut a l'ase. A més,
aquest senyor Rodríguez és el mateix
que ha ficat la pota no sé quantes vega-
des amb el funcionariat, darrerament

amb la sentència que l'obliga a convo-
car un borsí d'interins.

Més coses, senyors del PP. No esta-
ven contra la Llei de Consells Insulars?
I com és que ara no la deroguen? Com
quedam?

Es possible que no siguin capaços
de mantenir una mateixa idea un any
seguit? O és, simplement, que ens volen
embullar a tots perquè no arribem a sa-
ber què pensa realment el PP?

Jo crec que deu ser això darrer; un

intent de seguir les ensenyances del PP
que sense anar més lluny amb

Ia Comissió de l' 11-M sembla obses-
sionat a embullar tant les coses que no
les arribem a aclarir mai.

La política de l'embull que practica
el PP, un intent de mantenir enganyat
permanentment el poble, més prest o
més tard els fallarà, perquè de tant voler
embullar acabaran embullats. No s'em-
bullin, senyors del PP, i no ens vulgueu
embullar.



Quaderns de
Fum Maj or

Els ases mallorquins i la mula del Betlem
Miguel Cardell

Jo no ho he arribat a veure, i així
funcionen les Ilegendes, urbanes o no,
pea) el cas es que em parlen d'uns pam-
flets que ofereixen la tira d'euros a qui
"escabetxi" l'amic Sebastià Alzamora, i
que només troben explicació dins la
campanya de linxament o escabetxina
moral muntada des d'aquest paper de
de barberia o pamflet de l'extrema dre-
ta més espanyolista de l'estil una, gran-
de y libre, que es fa passar per un diari
i es fa dir El Mundo. I ho dic sabent
que dic: un diari pot publicar articles
amb l'opinió que sia; pea) no pot fer
passar opinions per informacions, ni
publicar veritats tan deformades que ja
no ho són.

A l'origen de tot plegat hi deu ha-
ver aquella declaració tan rotunda de
l'imparable Ilucmajorer: Els que ne-
guen la unitat de la llengua catalana o
són uns ignorants o són uns fills de pu-
ta. Una afirmació que aquest servidor
subscriu sense retails: ignorants o men-
tiders que volen manipular uns senti-
ments legítims, manipular-los des de la
mentida, des de l'agitació , la víscera i
la carnassa no matisar-los amb la infor-
mació, des de l'aplicació de la raciona-
litat que es el camí de la democracia.

Ara imaginau que hagués estat con-
tra algun partidari furiós o no, de la uni-
tat d'Espanya, que algú, un tarat o un
metafòric de retòrica de picat, hagués
deixat anar una expressió del tipus de
"escabetxar". Bono, tota l'artilleria dels
tòpics antiterroristes, que si ETA, que si
el moro, ens hauria caigut a damunt,
tant si hi tentem a veure com si no, so-
bre qualsevol partidari de defensar el
català, anomenar-lo pel seu nom , in-
crementar els nivells d'autogovern de
les illes, o el que fes falta. Això si no
ens enviaven la brigada corresponent,
que tampoc no seria la primera vegada.

* * *

En fi, no hi perch-fern el temps si les
coses no estassin com estan, aquí i a

Valencia. Si, alla el PP no en té prou
amb les estirades de monyo i d'urna en-
tre els propis: per a que calen progra-
mes si en tirar de llengua i valenciania
folclerica amb ofrena floral i fallera in-
dignada sembla que el sinistre Zaplana
ja ha fet el que calia.

El mal ve d'antic, i sembla que nin-
gú no vulgui recordar Estellés, Fuster (
i les bombes que li posaren) i un etc
Ilarguíssim: no són els valencians, són
un sector dels valencians els qui van
d'esqueixada de traque requional: un
sector que si ha crescut els darrers anys
ha estat perquè tots els recursos del po-
der autonòmic, del Canal 9 pagat per
tothom i d'altres poders làctics han bu-
fat aquest foc.

Ara, a Catalunya, Maragall, es a dir
els socialistes catalans o un sector, amb
el pes polític d'ERC, han posat forque-
tes i han exigit al Madrid de Zapatero
que posi seny quan el ridícul i la mani-
pulació, la Ilavor de futurs desastres i
l'ou rodó del ridícul volien anar a fer el
pages de sainet a Europa. Pere convé
recordar que va haver-hi un moment
que tant a Madrid com a Valencia co-
mandaven socialistes i no es va fer res
per aturar el creixement d'una malura
que Ilavors no estava tan encarnada
com ara: per por de perdre vots, o per-
què no hi creien més que el PP. 1 ara re-

sulta que una inèrcia que no trencaren
serveix per donar-los matadura.Contra
els virus nocius, convé vacunar-se com
més prest millor: i la irracionalitat, l'an

-ti-raó, en termes de convivencia, sem-
pre ho és, nociva: planter de feixismes.

Sí, tots plegats havíem alenat massa
decades de franquisme, massa pols afri-
canista, massa cendra d'imperis cre-
mats, i si no podíem esperar altra cosa
d'una dretota pastada amb l'engrut del
caciquisme i el ferns de la dictadura, si
que toca recordar que l'autoanomenada
esquerra va prendre part còmplice a la
cerimònia de la confusió, que eren so-
cialistes els que comandaven a Valen-
cia quan al Canal 9 es prohibien llistes
de paraules valencianíssimes per "mas-
sa catalanes".

Pot ser convé recordar-ho ara que
aquí ens han començat a untar la vase-
lina per clavar-nos la TV-.Matas-IB per
aiki mateix. ( I que el diari parla d'un
['intent gangsteril de Zaplana i Matas
de controlar les teles locals illenques)

* * *

Pareix , efectivament, que també
amb 1"assignació de canals locals el PP
agranara cap a un parell d'empreses
grosses ( i arnigues?)i deixarà penjats
els "brusquers" que han fet possibles
durant anys les petites televisions lo-
cals. Brusquers que vaig veure a la TV
Llucma queixant-se molt i fent molts
d'espants i grans reivindicacions del
seu paper de mitjans de base, de pro-
motors de la participació social ,ciuta-
dana i tota la pesca, que es el que efec-
tivament es suposa que han de ser les
televisions locals, més que maneres de
fer negocis entrant per la porta falsa al
món de la televisió comercial.

Pere he posat massa vegades per es-
crit el que pens de la TVLIucma perquè
ara li vengui de nou a ningú que tot ple-
gat em faci una mena de gracia trista.
Anys i anys , la telelocal ha fet de por-
taveu oficial a la caspa més dretana, no
sé si cobrant o de franc i per aquesta
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patològica disposició de tants de ma-
llorquins a llepar qualsevol cul assegut
a cadira poderosa: prou n'hem hagut de
patir de sopars de les Joventuts conser-
vadores, mítigns de nuestrolíder i dis-
cursos de batles i regidors, mentre mol-
tes d'activitats de categoria, amb con-
tingut d'idees i amb pes específic, com
que no eren "deis seus", no tenien cap
presencia a la pantalla vilatana, que ha
projectat dia rere dia una imatge par-
cial i falsa del poble.

I ara resulta que la ma que han lie-
pat els entloca clotellada i els estreny el
coil: es una mena de justícia poètica
sòrdida i miserable , de quina altra me-
na podia ser?

Les coses, la practica de les televi-
sions locals petites i les polítiques en
aquest ambit dels poders autonòmics,
haurien de seguir camins ben distints
dels que segueixen. En podem parlar
tant com voldreu; i podem i ens cal de-
fensar l'existència d'una tele Ilucmajo-
rera i brusquera, basada en la bona vo-
luntat i les ganes, sí senyor; però no
sere jo qui vessi ni una llàgrima si ara el
PP condemna a despareixer aquells que
m'han bandejat ajo i al meu Ilucmajor
de les seves pantalles. Ells mateixos
han bufat el foc que ara els crema. Wei.
Que s'hi posin un floc.

* * *

Estava a punt de dir cosa d'Aznar;
però no. Deixem-ho al psiquiatra de
guardia. Ells sabran. De moment, sem-

bla que han après poca cosa de la tra-
bucada electoral. Con si visquessin una
reacció patològica.

En parlava no fa gaire amb un pro-
fessor català de la banda Nord dels Pi-
rineus, es a dir, amb passaport francès,
que alla si que ho tenen dur.

Em va contar, a mi i als qui seiem a
Ia taula, dues coses: com aquell trist 11
de Març ell era a Paris com a membre
que es del Conseil Nacional de les uni-
versitats franceses, i com el govern de
Ia república es va trobar enclòs: d'una
banda, ben aviat varen tenir clar que es
tractava de terrorisme islàmic, i que
aim) exigia tot un protocol de reacció de
seguretat, que s'havia de posar en mar-
xa amb urgencia...pere• no ho podien fer
de manera oficial perquè el Govern es-
panyol seguia afirmant que havia estat
ETA, i contradir-lo podia significar un
conflicte diplomatic en moments com
aquells... es a dir que varen haver de
posar en marxa una mena d'operació de
seguretat clandestina o encoberta o ofi-
ciosa....

Deu tenir a veure , això, amb que
Aznar hagi d'anar a fer l'indi ( ai espik
inglis luki luki ) a una universitat con-
servadora ianqui que acabava de rebre
un ajut milionari del govern Aznar...
mentre de futur a les institucions euro-
pees no sembla que en tengui?

* * *

Continuava l'amic aquell a Per-
pinyà asseguts a Willa amb una anàlisi
que no em puc estar de retreure: -A

França mateix, amb segles de tradició
democràtica, tenim uns partits d'extre-
ma dreta que es presenten a les elec-
cions, i,segons el moment, pugen o da-
vallen al voltant del vuit, el deu, el dot-
ze per cent.. .en canvi a Espanya, des-
prés d'una dictadura de quaranta anys,
sembla que no n 'hi hagi d'extrema dre-
ta, cosa que només vol dir que el PP
encara es un partit de la confusió, que
mescla una possible dreta democràtica,
i europea, una cosa com Pujol va ser a
Catalunya, amb l'extrema dreta mès
dura i hereva del franquisme. ( Hem de
recordar que mai n'han condemnat els
crims ni n'han reivindicat les vícti-
mes?). Fins que no s'aclareixin, no crec
que es pugui donar per realment tanca-
da la transició, la normalització de la
democracia formal a Espanya.

Cosa que em recorda aquell del
PNB, que contava com els falangistes
d'Ynestreillas es manifestaven de ma-
nera periòdica i agressiva davant les se-
ves seus,.. , fins que Aznar va arribar al
poder. Que ja són casualitats.

* * *

Vaja, deixem-ho estar. Aquí a la vi-
la devem estar embarcats en la munici-
pal Agenda local 21, aquella meravella
de participació que ha de servir per pla-
nificar entre tots un futur sostenible.

Llàstima que els qui la promouen
no puguin dialogar amb els partits de
l'oposició ni per pactar una proposta
sobre rutes ciclistes. No hauria de ser, la
famosa agenda, un altra truquet per fer-
se propaganda, rentar-se la cara, ma-
quillar amb coartades d'impecable  retò-
rica alguna mogudota de ciment i enca-
rregar quatre informes inconsistents i
ben pagats als amiguets de sempre. No
ho hauria de ser, però tal com pinta, es-
peram indicis en qualsevol altra sentit.

* * *

Parlem de coses alegres. Trob, al
Carrer de Sa Font, la incansable i sem-
pre optimista Magdalena Servera que
em parla de com va acompanyar i con-
versar amb els participants a una visita
guiada pels escenaris de Maria Antònia
Salva. La sort que varen tenir de gaudir
d'un veritable testimoni de la realitat
humana de l'escriptora.. i d'una ena-
morada fidel de la seva obra. Ja m'agra-
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daria a mi, tenir ocasions comparables
en relació a tants de poetes que estim...

La visita formava part d'un seguit
d'activitats que aquesta tardor ha orga-
nitzat tant a Palma com a Barcelona el
Departament de cultura del Consell de
Mallorca, amb la saludable intenció de
difondre l'adquisició que ha fet recent-
ment d'un important arxiu literari de la
poeta. Un arxiu que crec que és bo
d'entendre que hauríem de tenir l'oca-
sió de veure exposat a la vila, i que de
moment podeu anar a visitar a la Bi-
blioteca Lluís Alemany de La Mise-
ricòrdia, a Palma, on l'exhibeixen fins a
final d'any. Que la cosa de l'homenatge
als poetes, o a qui sigui, no va tant
d'omplir-se la boca de retòriques estu-
fades com d'obres i divulgacions.

Cosa que em fa pensar que el calen-
dari no perdona i pel 2008, que serà el
cinquantenari de la mort de MA Salvà,
només manquen ja pràcticament tres
anys: el temps just per posar-s'hi, si vo-
lem commemorar la xifra rodona tal
com pertoca. I l'ajuntament nostrat hau-
ria d'anar davant o empenyent aquest
carro, tant si es part de l'Agenda Local
21 com si no.

* * *

De moment l'Editorial catalana Co-
lumna acaba de publicar la traducció
que va fer la poeta llucmajorera del po-
ema Mireia, de Frederic Mistral, el po-
eta provençal que va ser Premi Nobel
de literatura, animada pel seu amic Jo-
sep Carrier i pel mateix Mistral La tra-
ducció es va publicar per primera vega-
da el 1917 i va ser Sagarra qui va refe-
rir-s'hi com una de les mes belles ges-
tes de la nostra poesia. Mireia sortia

aquella dècima que va publicar a Últi-
ma Hora, dedicada precisament als an-
ticatalanistes, als enemics de la unitat
de la Ilengua catalana, aquella que co-
mençava esmentant "Tots els ases ma-
llorquins", que acabaven afirmant
"Noltros no som catalans/ perquè te-
nim quatre potes".

Llavors escolt discursos polítics
d'avui, Matas per exemple, i em deman
si han canviat tant les coses o no, amb
tots els anys de la dita transició, si la
Constitució es de fet gaire més que una
excusa per fer pont... fins que record
que, per molta que sigui la negror que
hem d'alenar avui, més era la de l la-
vors, tanta que amb aquests anys no
l'hem aconseguida esvair. I més d'un
que ja s'afanya a afegir tanta tinta i tan-
ta fosca com pot, no fos cosa...

* * *

I a la televisió ja han decretat el Na-
dal, un Nadal sense Betlem, gairebé
sense naixement, ni infante), ni establia
ni pastors, festa de la compra i el regal
preceptiu, del gastòrum, que presideix
un nou deuetó dissenyat fa anys pels
publicitaris de Coca-Cola, aquell del
vestit vermell i la barba blanca. No, Ge-
orge Bush no, Santa Claus. El Pare No-
el que, un temps, abans de la metamor-
fosi i la metàstasi, havia estat Sant Ni-
colau, qui l'ha vist i qui el veu....I la
pobra mula del betlem, condemnada a
Ia reconversió zoo-mitològica , a l'atur
i l'oblit, substitdda per aquelles cabres
del trineu.

de les mans de Maria-Antònia Salva
tan pura i tan salvatge com el poema

provençal..

Al mateix temps, les Edicions de
l'Abadia de Montserrat han publicat, en
una edició amb tots els ets i els uts del
professor i escriptor Miguel Angel Vi-
dal, les Memòries Literàries de Llorenç
Moià, que retraten l'ambient, literari de
la Mallorca de postguerra, petit, en-
claustrat, al mateix temps noble i estan-
tís, tronat i admirable, anacrònic i histò-
ric i retraten el pes que hi tenia Maria
Antònia i l'admiració envers ella del
Ilavors principiant Moyà, que arribaria
a ser en pocs anys un poeta sòlid, a qui
avui molts reivindicam com un verita-
ble orfebre de la Ilengua.

* *

Moyà que ens servirà per acabar
gairebé on havíem començat, recordant
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PRetails
Noves eines per ensenyar, velles lliçons que no hem après

Maties Gardas

Llibre i web. Antoni Vi-
dal Nicolau, professor d'ins-
titut, acaba de treure el Ilibre
El fill del coratjut de Bugia,
que es una eina didàctica
adreçada a joves estudiants
per explicar-los la revolta de
les Germanies, uns fets que
varen trasbalsar la Mallorca
del segle XVI. Aquest !fibre
esta vinculat a una pagina
web que complementa l'ex-
plotació didàctica que en po-
den fer els alumnes. Antoni
Vidal es fill dels mestres ju-
bilats Bartomeu Vidal Pons,
de nissaga ben Ilucmajorera,
i Catalina Nicolau, d'orígens
porrerencs. Anys enrere
exerciren a l'escola pública

de Llucmajor. De tots dos,
en guard un bon record com
a excellents professionals
de la docencia.

Escopir. Parlant d'esco-
la, sovint, i per desgracia,
em ve a la memòria un rètol
que penjava a la porta de
l'aula de don Miguel Mon-
serrat: Prohibido escupir.
L'escena que acab de veure
fa avinent que aquella MO
antiga del mestre Parets no
és tenguda en compte avui
dia: un home jove espera
dins una casa on serveixen
menjars preparats –dalt del
taulell, hi ha una enorme pa-
ella que van servint a ra-
cions— El client acciona les
interioritats de la faringe

sense sortir del local, expe-
deix una massa viscosa cap
a l'exterior. L'escena es re-
peteix una altra vegada. Al
final, ja proveït de queviu-
res, l'afectat de gargamella
productiva puja a un audi
negre, nou de trinca. Mentre
se'n va, se sent la potencia
enllaunada d'una guitarra
flamenca que regala música
per a tothom.

PT. Ben aviat s'aprovarà
el Pla Territorial de Mallor-
ca. Es l'eina legal que fa
possible la planificació urba-
nística de l'illa en un munt
d'anys. L'ha fet UM i té el
vistiplau del PP. Els partits
de l'oposició hi estan en
contra. Els constructors el

troben restrictiu, però
l'aplaudeixen i l'esperen an-
siosos. Els ecologistes el cri-
tiquen i el temen. Perquè ens
en facem una idea, vegem-
ne uns exemples locals: a
s'Arenal permet que es facin
400 habitatges nous a canvi
de suprimir dues plantes de
creixement hipotètic de dues
cases i de cedir a l'Ajunta-
ment, a més d'aquests edifi-
cis, l'espai que ocupen les
vies del tren en travessar el
torrent dels Jueus. Per un al-
tre costat, un espai de mari-
na de Regana (ara rústic i
inedificable) passa a ser te-
rreny urbanitzable. Qui pot
creure na Munar quan diu
que protegeix Mallorca.

ef" CENTRE	 Plaça d'Espanya, 56 - Tel. 971 120 064 - Fax 971 120 426
C/. Ciutat, 12 - Tel. 971 120 021 - Fax 971 662 043

rrl	D'ESPECIALITATS	 07620 Llucmajor - Mallorca (Balears)

MEDIQU ES	
C/. Historiador Talladas, 2 A - Tel. 971 652 637 - 07630 Campos (Mallorca)

cem@cemllucmajor.com - www.cemilucmajor.com

• Alergologia	 • Cirurgia general i	 • Medicina estètica	 • Radiologia
• Andlisi clinics	 laparoscapica	 • Nutrició i dietetic°	 - Mamogratia
• Aparell digestiu	 • Dermatologia	 • Oftalmologia	 - Ortopantomogratia bucal
• Assistência domiciliaria	 • Ecografria- Radiologia general
• Cardiologia I aparell respiratorl	 • Ortopedia Gamundí

• E ndocrinologia	 - Telerradiografia
• Centre auditiu . 	 Otorrinolaringologia

• Fisioterpia I rehabilitació	 • Rehabilitació (metge rehabilitador)• Clinica dental
- Cirurgia maxilo-facial	

•	 edatria:	 •	
Pi• Ginecologia i obstetricia	 • Terapia de parella i sexologia

- Implantologia	 • Igualatori medic	 • Podologia	 • Tractament de la obesitat

- Odontologia	 • Infermeria	 • Psicologia	 • Traumatologia i cirurgia ortopèdica
- Ortodòncia 	 • Medicina general	 • Psiquiatria	 • Urología I andrologia

Leiser - acupuntura, medicina ortomolecular, test de intolerancia alimentário, depilació laser.
Revisions mediques: Companyies d'assegurances de vida (Sa Nostra, La Caixa. Inter Partner).

Reconeixements medics per a permisos de conduir i d'armes: Dr. Antonio Isern Oliver.

Tenim el plaer de comunicar als nostres clients les noves especialitats i serveis de recient incorporació:
Metge especialista en rehabilitació: DUI Encarnación Santeliciano Gómez.

Uicenciada en psicologia: Lola Rodriguez Mayoralas.
Diplomada en podologla: Mg Cristina Fiol Ekman.

Urologia I andrologla: Dr. Martin Santisteban González
Reconeixements mèdics per a permisos de conduir I d'armes: Dr. Antoni Isern Oliver

Mamografia, ecografia de mama, ecografia trans-rectal I trans-vaginal, codera pediátrica I eco-doppler vascular perlfitrIc.

Assporanc•r ADFSLAS - AEGON - AGRUPACIÓ MUTUA- ALLIANZ - ASSA. AXA • RANAS- D.K,V. - GROUPAMA - MECO. LA BOREAL- LA ESTRELLA. L'ALIANCA - MAR:RE • MEDIRÃO
MUIUA GENERAL DE CATALUÑA • NOVOMEDIC • SANITAS - SOSANET • VITAUCIO SALUD - WINTERTHUR

Mutuos croccIdents: ASEPEYO- CYCLOPS • FIMAC - FRATERNIDAD MUPRESPA - FREMAF' • IBERMUTUAMUR - INTERCOMARCAL • MAZ - MDAT - MUTUA UNIVERSAL - MUTUA BALEAR
Componylos d'ompguronc. d'accIdonts: ALUANZ -  AXA- AURORA - IbERCA - AEGON - CASER -  CAUDAL. FOSE- FLAT- LA ESTRELLA. MAPERE - VITAUCIO • PREVISION BALEAR - WINTERTHUR - ZURICH

Horari de les 9'00 hares a les 21'00 hores.
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M Cartes
Llucmajove, més que mai?

Més que mai no, mai més.
Els privilegis i tractes de favor fins i tot arriben als més

petits. Sí sí, si un no és germa de.., soci de.., amic de... , o el
més barrut del món no té res a fer.

Es trist pet-6 això es el que dia 23 d'octubre de 2004 a
les 13,50 va aprendre un petit infant de 5 anys. Li va acabar
de confirmar el senyor don Bartomeu Puigserver responsable
de "jucmajoverada". Ell mateix li va explicar que tots els
que feien les coses ben fetes no tenien res a fer ell també les
feia ben fetes i, suposadament, estava tan frustat per no poder
muntar a l'atracció d'escalada com el petit ninet que feia coa
des de les 12,30 (n'hi faltaven 9 per arribar) i a les 13,50 se li
va negar el dret de pujar a l'atracció perquè a les 14,00 es des-
muntava.

Una hora i vint minuts al sol i amb les il-lusions plenes
veient com alguns passen, és massa lliçó per un capet de
cinc anys que no pot entendre perquè se li nega all() que per
dret té.

Només deman, en nom d'aquest infant, que si l'any que ve
fan comptes fer festa, sigui per a TOTS, repetesc, per a
TOTS, per als germans de..., per als cosins de..., per als socis
de..., per als barruts, i per els que intentam fer les coses BEN
FETES.

Organització per favor. Més que mai!

Una llucmajorera

Nota: Aquesta carta havia de sortir el passat mes de no-
vembre i per un error d'edició no va sortir, al seu Hoc es va
repetir un article referit també al Llucmajove i que apareixia
a unes pagines anteriors.

Carta als reis mags d'Orient
Senyors Melcior, Gaspar i Baltasar

Som un grup de mares i pares de "Ses Escoles" que ens diri-
gim a SS.MM reials per demanar-vos un favor. A vostres
majestats, savis entre tots els savis, us demanam que davant
Ia vostra propera visita a la Casa de la Vila aprofiteu la tro-
bada amb les nostres autoritats municipals per fer-los arribar
una demanda que creiem justa i sobre la qual ara mateix vós
passam a informar:
El nostre poble, Llucmajor, darrerament està creixent d'una
manera desenfrenada, no hi ha setmana que pas en que un no
vagi pel carrer i no descobreixi l'inici ara sí i suara també de
Ia construcció d'una nova finca de pisos. Aviat no quedaran
solars buits i es probable que s'hagi de recorre a nous te-
rrenys i a requalificacions de noves terres. Diuen que tot
aims) és molt bo per les economies del poble, d'altres no ho te-
nen tan clar, pea) a nosaltres ens importaria ben poc si no fos
pel fet que, com Vostres Reials Majestats segurament ja in-
tueixen, tanta finca i tan de pis voldran ser habitades per fa-
mílies, i qui diu families voldrà dir també nins, molts de ni-
nets.
La nostra estimada escola, recentment rehabilitada, ja ens ha
quedat petita i insuficient per donar cabuda als nostres nins i
nines. Per això, la situació pels propers cursos amb l'arriba-
da dels "nous llucmajorers" sera insostenible.
Ens diuen que els qui comanden a Ciutat ja ho tenen clar. La
Conselleria ja ha fet a saber als nostres governants sobre la
necessitat de comprar uns terrenys per la construcció d'una
nova escola, la predisposició per part dels polítics de Ciutat
és maxima, només falten els terrenys d'aportació municipal.
I aquí hi ha es re de l'assumpte, l'Ajuntament s'ha de posar
"ses piles" per trobar un solar, i a més d'un ens preocupa la
poca energia que semblen tenir aquestes piles. Resulta que la
maxima eficacia en donar permisos per la construcció de
nous habitatges no és correspon en la prestesa en la creació
d'unes bones infraestructures per donar uns bons serveis als
Ilucmajorers. Mentre les obres augmenten en projecció ge-
omètrica les in fraestructures resten en la dimensió de les bo-
nes intencions i els al.lots de l'escola de cada vegada estan
més estrets i han d'ocupar uns espais que foren creats per
usos molt diferents als que es fan servir en realitat.
Nosaltres no volem ser mal pensats, sabem que el món no es
va fer amb un dia, hem tengut i volem seguir tenint pacièn-
cia, per() no voldríem de cap manera que aquesta petició que
creiem justa i comprensible és demorés en el temps i els nos-
tres fills en sortissin perjudicats. Tots sabem que els terrenys
necessaris per fer una escola no tenen la mateixa rendibilitat
que els que es destinen a fer pisos i és per això que correspon
als poders públics fer aquest sacrifici i dotar al poble d'uns te-
rrenys que estan totalment justificats.
Per això, estimats Reis Mags d'Orient us volem demanar
aquest favor: parlau amb al Sr. Batle i explicau-li que aquest
seria el regal que més iliusió faria als nins i nines de Lluc-
major.

Un grup de mares i mares de Ses Escoles
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Festes de Nadal i il.lusions

Segons vella tradició

un àngel va anunciar

a un grupet de pastors

que guardaven el bestiar

el naixement d'un minyó.

"Veniu, veniu i escolteu;

les dotze, dang, dang, dang...

el rellotge toca l'hora

i allà prop, dins una cova,

hi ha nascut el Déu Infant

que serà la nostra salvació".

l'acarona, sa mare, Maria

i Josep li fa un bressol.

Tenint la mula i el bou

per companys a l'establia.

I guiant tal meravella

allà dalt, al firmament,

una gran i brillant estrella

que serva Reis i tota gent

fent-li ofrenes amb amorosia.

Celebrem-ho tots units

amb festes i alegria

i escoltem els més petits

Ia illusió que els domina.

-"Mare, mare, els Reis ja arriben!

Un coet! Jo són aquí!

Ai mareta, corre, anem-hi

a veure'ls com desfilen

amb les carrosses ben plenes

de joguines per a tots els ocos"

- "No, fill meu, només per als bons"

- "Però... vols dir que ho endevinen?"

- "Sí, fill, ells són uns mags

amb una memòria gran

que, si ets bo, mai no t'obliden

i no et defraudaran"

- "Jo he estat bo, veritat?

Em duran el que volia?

Et promet que cada dia

seré bo, fins a ser gran"

- "Promet-ho tota la vida

i demana a Déu salut i pau

i viure amb alegria.

Bones Festes!  

A la señora directora de
Pinte en Ample  

He leído con gran atención el editorial que me ha dedi-
cado en su revista

¡¡ Cuánto honor!!
Es evidente que su medio de comunicación, al igual que

otros muchísimos de esta isla de Mallorca, nunca escribirá
sobre algo bueno, que a lo largo de mis cincuenta y dos arms
habré hecho o conseguido alguna vez en la vida.

Y si no, ¿díganme, por que no se publican las sentencias
a mi favor?

Su revista, responsable como todas, de solo el editorial,
se despacha a gusto contra lo que yo llamaría: "a la caza del
forastero".

Hablar en su revista de decencia y honestidad, es como
querer hacernos ver que los leones en la selva, arropan a los
cabritos.

A usted señora directora como responsable de sus cola-
boradores, no le culpo directamente del escrito, porque no lo
ha escrito usted, simplemente le digo que me da lástima. Y
me da lástima, porque una persona como usted a la cual co-
nozco hace más de veinte años, tiene que aceptar que cuatro
"mindunguis" (con mis respetos hacia el resto) que escriben
en la revista subvencionada por el gobierno de turno, se des-
pachen a gusto contra un politico local, que si es verdad que
está en los Juzgados, nunca lo ha sido por poner bombas o
alimentar el terrorismo activo o escrito como el que ustedes
emplean en su revista, sino por desenmascarar a cuanto cho-
rizo y sinvergüenza sigue andando suelto cada día por este
mundo.

Ojalá sea condenado cada día por defender los derechos
de los que no pueden defenderse ante los "marranos de esta
sociedad".

Hace unos días, su colaborador Sebastián Alzamora, se
despachó a gusto llamando "hijos de puta" a todos los que no
pensamos como él. ¿Por qué no le invita a que se vaya de co-
laborador? Eso sí que es una vergüenza para su revista, zo es
que todos ustedes sois iguales?.

Confío en la publicación de esta carta. De todas formas,
Felices Fiestas.  

Joaquin Rabasco Ferreira
Concejal de ASI  

PERRUQUERIA

RIMERS 

Baltasar Noguera
Nadal de 2004  

C/. Orient, 8 - Tels. 66 20 08 - 64 05 14 (Llucmajor)           
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Xerrades
de cafè
Subvencions per a tothom

Un que escoltava

- Venga subvencions...!
- Què passa amb les subvencions?
- Que segons he vist i he sentit per

Ia Televisió de Llucmajor, el nostre
Ajuntament torna a donar moltes sub-
vencions a entitats, per més de 60.000
euros.

- A cada una?
- No, home, entre totes!
- Això no és res. I què té de dolent?
- Que em sembla que ja es passen

amb tantes subvencions, un Ajunta-
ment que diuen que té tants de deutes i
tantes coses necessàries per fer...

- I quines són, aquestes?
- Una d'elles, tal vegada la més im-

portant, és adobar els carrers, que estan
fets un autèntic desastre.

- Jo crec que tot arribarà, perquè

diuen que el Conseil ens donarà els do-
blers per resoldre aquest problema.

- No ho sé jo...
- A més, pens que aquestes ajudes

que donen a les associacions o entitats
esportives i culturals, també donen
prestigi a Llucmajor.

- Serà per als votants de s'Arenal,
perquè quasi totes són per a aquella zo-
na.

- Sí, perquè també demanen al
Conseil, doblers per adobar carrers i
enllumenat per a s'Arenal de Llucma-
jor.

- Això sí que serà molt positiu.
- També diuen que volen demanar

ajuda a la conselleria de Sanitat per en-
grandir el Centre de Salut de Badies.

- I els ho concediran?
- Jo crec que sí...
- I, per què?

- Com que està en mans d'Unió
Mallorquina i la presidenta és del ma-
teix partit, no ens fallarà.

- Maldament. Veig que quasi tot és
per a s'Arenal i la urbanització de Ba-
dies, pea) aquí tenim un Centre de Sa-
lut, saturat d'afiliats, i no l'engrandei-
xen com pertoca, perquè quan vas a de-
manar hora per a una consulta, et do-
nen per a la setmana qui ve...

- Sí que és vera que hi ha molta
gent, però si és urgent, t'atenen el ma-
teix dia.

- Fotre! Només faltaria! Pen), que
sabem si el que tenim és urgent o no ho
és?

- Tens raó, perquè justament al
Centre des Salut de s'Arenal de Lluc-
major t'atenen el mateix dia.

- IdO no ho entenc...

Na Tina Cebrian, Directora del Centre d'Estètica "Tina Cebrian" vol aprofitar aquestes dates per de-

sitjar-vos Un BON NADAL I FELIÇ ANY NOU i posar a la vostra disposició tots els recursos, humans

i materials, de què disposa.
Des de fa uns anys es troba al carrer Antoni Maura núm.36 de Llucmajor. De forma continuada

es fan ofertes relacionades amb l'estació en què ens trobam. Tant ella com na Cristina, l'esteticien

que hi treballa, poden fer diagnòstics de les necessitats que té la nostra pell a cada moment de la

nostra vida i oferir els millors tractarnents tant de caracter reparador com mantenidor.

A més, de forma continuada, es fan ofertes interessants.

DEPILACIÓN LASER Centro Asociado

Nuestro exclusivo sistema le proporciona un estudio
personalizado y detallado para cada zona con el objetivo de

tratarle con la mayor eficacia.

¡CADA PERSONA ES ÚNICA!
Y NOSOTROS LO SABEMOS

Ponemos a su disposición una amplia
variedad de servicios adecuados a cada caso.

Disponemos de equipos que incorporan las más avanzadas
técnicas de depilación Láser de larga duración.   

SOLICITE PRESUPUESTO Y
PRUEBA GRATUITOS EN SU
CENTRO SIN COMPROMISO

Teléfono de Atención al client -   971 907 374  
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Celebració de la festa dels Sagrats Cors
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Ignasi Barceló
Antoni Monserrat

Les fotos del mes són de l' any
1959. Foren fetes amb el motiu de ce-
lebrar la festa del "Sagrats Cors" en la
qual s'apro fità per festejar l'acomiada-
ment de na Glória Dominguez que tor-
nava a la península degut al canvi de
destí del seu pare, brigada de la guardia
civil que procedia de Navarra.

La festa es celebrà segons el
costum del moment, una tassa de xo-
colata amb ensalmada i després per re-
bejar la boca un bon tassó d'aigua de la
cisterna, un refrigeri propi de les co-
munions de l'època.

Com es pot observar en el
"brindis", a les copes hi ha aigua o es-
tan buides, només dues brinden amb
un líquid obscur que ens fa pensar que
pugui ser pinya, ja que dubtam que pu-
gui ser vi.

L'uniforme consistia en una
falda, uns calcetins obscurs i amb ca-
misa blanca acompanyada per dos cors
de plata, si la família els podia com-
prar. S'ha de tenir en compte que la dè-
cada dels 60 fou "temps de fam", degut
al bloqueig econòmic al que fou sot-
mesa Espanya a causa de la dictadura
franquista i a la seva col laboració amb
el règim nazi d'Alemanya amb les tro-
pes de la "División Azul".

En aquest temps a Mallorca
es tengué poca descendència i a les te-
rres magres de Llucmajor menys que
als altres llocs. Per comprovar que això
era així hem posat una "P" de pubilla
devora el número de cada una de les
que ho eren.

1.-Maria Cristina Zaratiegui
Blasco. El seu pare feia feina a la te-
lefónica. Es va casar i tenen un fill
adoptat.

2.-Francisca Calafat Obrador.
(a. De Son Boscana). Casada amb
n' Alberto.

3.-Dolores Pérez Julia casada
amb Miguel Mut Amengual. Tingue-
ren un fill, en Miguel.

4.-Maria Salva Quetgles (a.
Flauta) casada amb en Miguel Rosselló
(a. Rocha). Tenen tres fills: en Jordi,
na Maria Antònia i en Pep.

P5.- Catalina Viladons Oliver. (a.
Barraca) casada amb en Bartomeu Ma-
tas Salva. Tenen dos fills en Montserrat
i na Maria dels Angels.

P6.-Magdalena Serra Reus. (Filla
de guardia civil) casada amb ntoscar
Callado Edo. Tenen dos fills, en Fran-
cesc i en Pau.

P7.-Elena Ferrer Escandell casada
amb en Joan Marín. Tenen tres fills, na
Yolanda, en Joan i na Silvia.

P8.-Apol.lemia Sastre Mas casada

amb en Joan Gari Cabot. Tenen dos
fills, na Margalida i en Francesc.

P9.-Anita Llompart Mesquida ca-
sada amb n'Antoni Llompart Salva (a.
De son Ferretjans). Tengueren dos fills,
na Margalida i n'Antoni.

Domínguez (filla
d'un brigada de la guardia civil) es
casa i emigra a Califórnia. Va tenir dos
fills.

11.- Catalina Garau Mas. Sor
Catalina del Sagrari. Aleshores ensen-
yava el batxiller.

12.- Francisca Morla Salva (a.
Cura). Casada amb Bernat Tomas (a.
de Son Cortera)

13.- Francisca Montserrat (a.
Marrotxera). Casada amb en Francisco
Sanchez. Tenen dos fills, na Magdale-
na i en Pep.

P14.- Francisca Salva Tomas (a.
Rata) Casada amb en Pep Mójer No-
guera. Tenen un fill, en Llorenç.

15.- Andreva Salva Salva (a.
Flauta) Casada amb n'Antoni Vidal
Antich (a. Surrilla). Tenen dos fills en
Miguel i na Francina.

16.- Catalina Moragues Cáf-
taro, casada amb en Joan Mir Serra (a.

Boscaneta, a. s'apotecari Mir). Tenen
tres filles na Margalida, n'Elisa i na
Maria Antònia.

P17.-Catalina Tur Riera casada
amb n'Antoni Nicolau Dubio. Tenen
tres fills, en Toni, na Maria José i na
Joana Maria.

P18.-Francisca Puigserver Rosselló
(a. Portell). Casada amb en Bartomeu.
Tingueren un fill, en Joan.

P19. -Antònia Garcies Vidal. Casa-
da amb en Rafel Riera Garcies. Tenen
dues filles, n'Antònia i na Joana Aina.

P20.-Margalida Pocoví Gar-
cies, casada amb en Climent Ramis
Noguera (a. Cameta). Tenen un fill, en
Sebastià.

AgraYment: donam les gracies
a totes les persones que amb la infor-
mació que han aportat han fet possible
Ia publicació d'aquesta fotografia i en
especial a na Catalina Viladons (núm.
5).

NOTA: si observau qualque
errada o voleu afegir-hi alguna infor-
mació podeu telefonar al número 971-
660190 i ho completarem o corregirem
al proper número.
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Gent de la vita
Na Francisca Contesti i Tomàs

na Francisca rellotgera
Joan Jaume
Ignasi Barceló

Avui, parlam amb Na Francisca
Contesti i Tomàs, Na Francisca "Re-
Ilotgera". Fer la seva presentació als
lectors de la nostra revista, no cal.
Es de tots coneguda, degut a la seva
tasca que ha desenvolupat durant
anys a l'Ajuntament de Llucmajor.

Qui eren els teus pares?
El meu pare era en Pere Antoni

Contestí i Salva, fill d'En Pere Antoni
Contestí ( a. Peixet), rellotger de Lluc-
major i encarregat del rellotge de
l'Ajuntament, que aleshores era mecà-
nic.

La meva mare era na Jaumeta
Tomas i Ferretjans, na Jaumeta de
"Can Carro".

El meu pare també fou rellotger.
Després de prendre l'ofici amb el seu
pare, va anar a perfeccionar els seus
coneixements a Ciutat, a la Rellotgeria
Espanyola. Quan el seu pare es va ju-
bilar va passar a ser l'encarregat del re-
Ilotge de l'Ajuntament. Recordo, que
durant molts d'anys el vaig acompan-
yar a l'Ajuntament on es trobava el re-
llotge de la Vila. El meu pare li donava
corda, i encara record el renou que feia
"rico, raco, rico, raco", seguidament
l'ajustava, si calia. Després, baixaven
l'escala i anàvem a ca nostra.

La meva mare, na Jaumeta de
"Can Carro", va exercir tota la vida de
mestressa de casa.

On vares néixer?
Vaig néixer en aquesta mateixa

casa, al carrer de Sa Fira, prop de la
Plaça Espanya l'u de desembre de
1939. Vint-i-cinc mesos després naixia
Ia meva germana, na Jaumeta.

Què recordes d'aquells primers
anys?

Era una mestressa. M'agradava
anar per tot amb el meu pare. L'acom-

Na Francis queta a S'Arenal, a les rogues
de la "Meta dels Republicans",

on tenien la casa

panyava a l'hort de ses Sitjoles, a la ca-
rretera de son Marrano. L'hort era el
patrimoni que la meva mare havia
aportat al matrimoni. En un principi
havien estat vuit quarterades de secà,
sembrades amb algunes tires d'ame-
tlers. El meu pare no es cansava de
contar-nos que els joves de Can Carro,
En Biel, en Joan i en Toni, havien fet
els clots per als ametlers i que en el da-
rrer la manuella va passar cap en dins.
Anys després el meu pare va eixamplar
el forat i en cordes baixaren, trobaren
una cova i s'hi endinsaren descobrint
una vena d'aigua. Llavors, aquelles te-
rres segues, amb l'aigua, que treia un
motor de gas pobre, començaren a frui-
tar. A la plaça ben aviat es varen conèi-
xer i apreciar les patates, els melons,
les domatigues i les altres verdures de
ses Sitjoles. En aquells anys hi vivia
una família, en Pere Noguera, el mecà-
nic, i el seu germa, en Macià hi varen
néixer.

On anares a costura?
De ben petita vaig començar a

anar a l'escola de les Monges de la Ca-
ritat, al carrer de Sant Joan, amb sor
Ai. Allà hi vaig fer els estudis ba-
sics, fins a l'Ingrés.

Després vaig poder estudiar el
Batxiller Elemental.

El primer curs al Collegi de Sant
Bonaventura dels frares franciscans.
Era mixt, allots i allotes. La classe es
trobava a la carretera de Campos, on
es avui la casa d'en Miguel Janer i na
Joana Font. Després varem passar al
carrer des Vall i quan acabà el curs
l'escola es va tancar. De professors te-
níem el senyor Cardell, el Pare Cal-
dentey i la senyora Baraibar, la dona
del notan,  

Els següents, fins a la revalida de
quart, a les Escoles Nacionals, avui es-
cola Rei Jaume III. Anava amb un grup
de nines de la meva edat i foren uns
anys meravellosos i plens de bons re-
cords. Les mestres es preocupaven
molt de nosaltres i ens obligaven a dur
un bon ritme d'estudi i treball, els exa-
mens eren lliures a l'Institut de Ciutat.

Què feres després d'acabat el
Batxillerat?

La meva il-lusió era entrar en un
hotel de s' Arenal a treballar a la recep-
ció. El meu caracter extravertit i els
meus coneixements de trances me do-
naven peu a pensar que aquesta podria
ser la meva professió.

Però aquesta no era la idea del
meu pare i cada vegada que parlavem
acabàvem enfrontats.

Les meves amigues partiren per a
seguir estudis, la majoria de magisteri,
a Ciutat i jo em vaig agafar el que es
diu "un any sabàtic", estudiant "labo-
res" fent treballs manuals i anant a
classe de trances amb la senyoreta Sas-
tre.

Com arribares a ser professora
d'Educació Física?

Fou aleshores que el batlle Mateu
Monserrat, En Mateu "Barril", va rebre



L'entrevistada als 20 anys

un escrit del Govern Civil, acorn-
panyat per una còpia d'una carta
de Madrid, on se li sollicitava el
nom d'una al-lota que tenint el títol
de Batxillerat Elemental no conti-
nués estudiant i tingués aptituds
per a la gimnàstica. Aleshores, fou
quan consultant la documentació
municipal aparegués el meu nom i
el baffle parlà amb el meu pare de
l'escrit. El Govern de l'Estat volia
potenciar l'Educació Física i do-
nar-la a conèixer entre les nines de
les escoles dels pobles. Amb
aquest objectiu volia preparar, a
Barcelona, un grup d'al.lotes de
distintes regions com a professores
d'Educació Física. Calia decidir-se
aviat, només hi havia cinc dies per
contestar, i al cap de vuit dies ja
havíem de ser a Mas Nou, despeses
pagades per l'Estat.

Quan el meu pare m'ho va co-
municar, em va deixar bocabada-
da però ben aviat li vaig haver dit
que sí.

Una vegada haver parlat amb el
Baffle, vaig saber que el compromís era
el següent, nosaltres, una vegada titu-
lades, havíem de fer classes d'Educa-
ció Física a l'Escola Pública, de forma
gratuYta, i que l'Estat es preocuparia
que també féssim aquest treball a les
escoles privades, cobrant.

Vuit dies després partia amb vai-
xell cap a Barcelona, amb altres quatre
al.lotes, una d'Inca, una de Binissalem,
una de Sóller i l'altra de Ciutat.

Com foren aquests estudis?
Si tenim present que foren en els

anys cinquanta, he de dir que foren
molt "complets". Van reforçar el nivell
de cultura general adquirit amb el bat-
xillerat, ens prepararen per poder en-
senyar tot un seguit de treballs manuals

sobretot, ens donaren una bona pre-
paració física i ens ensenyaren molta
"molta" gimnàstica. També ens feren
moites classes "urbanitat". Més que ur-
banitat jo diria classes de "saber estar",
saber comportar-te en tot tipus de si-
tuació social en la qual et trobassis.

A més de les classes de gimnàsti-
ca, vaig tenir possibilitats de fer uns
cursets de natació, que m'encantaren.

Record les classes d'urbanitat, on
ens ensenyaven a parlar en públic, or-
ganitzar activitats de caire esportiu o
cultural, saber estar i comportar-nos en
una reunió de feina o esplai, o, simple-

ment, saber parar una taula i utilitzar
els coberts adequats segons cada tipus
de plat.

Per() el que més record d'aquells
cinc mesos !luny de casa, és que m'ho
vaig passar molt bé. Cada setmana hi
havia tot un seguit d'actes, uns de
caràcter cultural i altres lúdics, també
van fer moites excursions pels voltants
i balls.

Vaig anar-me'n una "nina" i quan
vaig tornar a casa era una "polleta", tan
gran fou el canvi que vaig experimen-
tar.

Com fou aquesta tornada a la
"vila"?

Una vegada aquí em vaig inte-
grar a Les Escoles Nacionals, aleshores
l'edifici escolar albergava dues esco-
les separades, entrant a la dreta l'esco-
la dels al-lots i a l'esquerra la de les ni-
nes. La meva tasca la desenvolupava
amb totes les nines. Amb les petites
feia jocs i les entretenia, amb la resta,
taules de gimnàstica, treballs manuals i
xerrades sobre "Espíritu Nacional". La
major part del temps el passàvem al pa-
ti fent activitats lúdiques esportives i
"taules" de gimnàstica.

A les monges de la Caritat i del
Sagrat Cor, la meva feina era la matei-
xa.

Tenia tot el dia pie, i no parlem
del moment en què s'apropava el Final

de Curs i s'havia de fer una festa.
Llavors tot eren corregudes prepa-
rant les "taules de gimnàstica", els
joc demostratius i les exposicions
de treballs manuals fets durant el
curs que s'havien de fer a cada un
dels centres davant els pares i ma-
res i les autoritats municipals.

A les Festes de Fi de Curs,
amb cada grup classe, fèiem un
cosa diferent, algunes "precioses",
la gent en quedava molt contenta.

I et quedava temps per fer
altres coses?

Aquests anys, finals dels
cinquanta i tota la década del sei-
xanta, foren anys "meravellosos",
no vaig tenir un moment de repels.

A l'hivern no tot era feina,
fer classes a les escoles. També al
poble, aleshores, hi havia molta
vida social de la qual jo formava
part. Participava en un grup de te-
atre, la "Companyia de n'Aina de

Ia Penya" i, a més, com a Delegada
de la Secció Femenina havia de parti-
cipar i, la majoria de vegades, ajudar a
organitzar les activitats culturals que
duia a terme l'Ajuntament i, per des-
comptat , anar a tots els actes públics.
Em col-locaven al costat del Jutge de
Pau, després del Baffle i el Capità de la
Guàrdia Civil i abans dels Regidors.

A l'estiu anava d'instructora al
Campament Femení de la Victòria, on
vint "mandos" ens encarregàvem de
cent cinquanta nines entre nou i cator-
ze anys. Eren de tot Espanya i hi havia
toms. Els ensenyàvem jocs, treballs
manuals, balls, cançons, . A més,
cada dia anàvem a nedar a la platja o a
les rogues i uns cops a la setmana
fèiem excursions pels voltants.

També, organitzat per la Secció
Femenina o pel Ministeri d'Educació,
vaig acudir a cursets de reciclatge per a
professores d'Educació Física, en re-
cord de forma especial un en què ens
ensenyaren a utilitzar i fer exercicis
amb aparells gimnàstics, "potro", "ca-
vall", "plinton", i altres.

I el mes d'agost a la casa de
s'Arenal, prop del Club Nàutic, a fer
allò propi de l'època, nedar, xerrar amb
les amigues, anar a ballar als hotels o al
"Florida Parc" a la plaça Maria Cristi-
na, liargues vetllades i alguns sopars a
la platja o a les rogues a la hum de la
Iluna. També feia algunes classes de
natació a nins dels xalets de son Verí i



L'artista" en la primera de les moltes comèdies que va participar
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jugava a tennis, esport que havia co-
mençat a practicar al curset de Cata-
lunya.

Quina era la tasca de la Secció
Femenina aleshores?

La Secció Femenina organitzava
multituds d'activitats per a recollir ro-
ba, aliments i diners amb la finalitat de
dur a terme activitats benèfiques.

A mi em van nomenar delegada
de la Secció Femenina, tot un càrrec
politic per a una persona que sempre
s'ha considerat apolítica.

Com a delegada de la Secció Fe-
menina vaig organitzar activitats de
caire cultural, lúdic i esportiu, i sempre
vaig col laborar amb el regidor de cul-
tura de l'Ajuntament. Record activitats
com obres de teatre i representa-
cions amb la finalitat de recaptar
fons per a les obres de la Capella del
Cor i per a la Capella de la Mare de
Déu de Gràcia, entre altres.

La qüestió de la beneficencia
municipal va ésser una de les princi-
pals actuacions. Això es féu per
mitjà de l'anomenat Auxili Social,
mitjançant el qual s'aconseguien
fons per assistir les families més ne-
cessitades. A la vila es col.laborava
amb les dones de l'Acció Catòlica,
aleshores n'Aina de la "Penya" era la
presidenta.

Una de les meves activitats
com a delegada fou la d'impartir cur-
sets de "Servicio Social" a les al-lo-
tes i dones que volien obtenir el car-
net de conduir, aquests cursets eren
ineludibles.

Tornem a les funcions de Tea-
tre

Aixe, fou el meu passatemps més
apreciat. Durant anys vaig actuar amb
Ia major part de les funcions teatrals
que es varen fer a la vila, moltes vega-
des en papers secundaris i d'altres com
a protagonista. Record les funcions al
teatre Mataró, al Principal i a Cas Coix,
entre altres.

Record haver representat obres
tan conegudes com "L'amo de Son
Magraner", "el Món per un forat", i
d'altres d'autors anònims o del poble.
La que férem per a les obres de la Ca-
pella del Cor, crec que la va escriure i
dirigir en Baltasar Coll, però, fins i tot,
en férem que no tenien nom.

Na "Contesti" actual, tan jovenil i riallera
com sempre

Érem un grapat de gent jove, i no
tan jove, molt divertida i que ens ho
passàvem molt bé.

Com entrares a l'Ajuntament?
Quasi sense fer-ne comptes.
La cosa va anar d'aquesta mane-

ra. A l'estiu, a la Colònia de la Victò-
ria, vaig caure en tan mala fortuna que
em vaig rompre l'escafoides. Una rup-
tura molt "fotuda" que tingué males
conseqüències. Degut a això me vaig
plantejar deixar les classes d'Educació
Física i dedicar-me a altres tasques.

Jo seguia amb la idea d'anar a
treballar a l'hoteleria, a la recepció, i si

bé el meu pare no n'era partidari, els
anys no havien passat debades. Una
altra oferta que estava estudiant era
anar a treballar d'administrativa a la
indústria del calçat, a la mateixa vi-
la, cosa que agradava més a la famí-
lia.

Quan arribii el mes de juny,
com cada any, vaig ajudar a orga-
nitzar unes activitats a l'Ajunta-
ment. Des de l'època del Batle Ma-
teu Monserrat Calafat, jo ajudava en
les questions de cultura. Aleshores
el Baffle era en Gabriel Ramón Ju-
lià, Don Ramón . Una vegada aca-
bada l'activitat Don Ramon em va
convidar a organitzar les properes
activitats i dedicar-hi més temps. En
poques paraules Ii vaig dir quines
eren les meves perspectives de futur
i que per a mi no hi havia cap pro-
blema per ajudar-los si restava a
Llucmajor.

La cosa va quedar d'aquesta ma-
nera, pea) uns dies després el Battle em
va cridar a l'Ajuntament i me comu-
nicà que després de parlar-ne amb tots
els regidors i tenir en compte les cir-
cumstàncies del moment, (tres joves
administratius de l'entitat s'havien do-
nat de baixa per raons merament
econòmiques, en aquells moments a
l'Ajuntament es cobrava poc en com-
paració als sous a l'empresa privada),
hi havia una plaça interina per a mi si
l'acceptava. El Batlle va fer valer l'ale-
gria que li donaria a la meva família si
ho acceptava i el disgust que podia te-
nir el meu pare si anava a treballar a un



hotel. 1 la tasca que me proposava era
desenvolupar funcions d'administrati-
va i les tasques culturals de l'Ajunta-
ment

Així fou com a vaig entrar a
l'Ajuntament i hi vaig ésser la segona
dona que treballava en les tasques de
l'administració de la Vila, després de
n'Antònia Pascual.

Què me'n dius de les teves oposi-
cions?

Vaig entrar a l'Ajuntament de
Llucmajor d'interina l'any 1968 i qua-
tre anys més tard es van convocar opo-
sicions per a dotar a la plaça d'un pro-
pietari definitiu.

He d'agrair l'ajuda que vaig rebre
d'en Damià Verger i na Coloma Garí
que m'ajudaren a l'hora de preparar els
temes que hi entraven i vaig preparar-
me amb la màquina d'escriure als cur-
sets que es feien a ca les monges del
Cor.

Vaig superar les proves i vaig que-
dar definitiva a la feina, aim) era l'any
1972.

Quilles tasques has desenvolu-

pat a l'Ajuntament?
A l'època d'en Biel Ramon vaig

treballar en cultura i serveis adminis-
tratius.

Amb en Miguel Clar Lladó vaig
desenvolupar les mateixes tasques i ai-
xf successivament en les èpoques
d'Antoni Zanoguera Rubí, Joan Mon-
serrat, i en Gaspar Oliver.

Amb en Gaspar Oliver vaig ocu-
par al càrrec de secretària personal a
més de desenvolupar la tasca de se-
cretària del regidor de Cultura. Després
d'una baixa llarga, vaig anar al registre,
a població i a desenvolupar tasques ad-
ministratives.

I amb en Lluc Tomàs vaig conti-
nuar amb aquestes tasques.

Algun comentari en especial?
Que amb tots els regidors de cul-

tura i amb tots els batlles he tingut un
bon tracte i ens hem apreciat mutual-
ment. I ara puc dir que he estat una per-
sona a qui ha agradat la feina que ha
fet.

Record les bromes dels meus
companys quan en Joan Monserrat
(PSOE) va guanyar les eleccions. Me

deien que el PSOE em "passaria per sa
pedra". Per() la veritat fou que em trac-
taren molt be, al poc temps d'entrar em
van canviar la cadira per una de més
còmoda i ha estat una de les èpoques
que més feina he fet en la secció de
cultura, més he après i millor ho he
passat. En Maties Gardas, em tingué
com a secretAria de Cultura, i quan va
acabar la legislatura es va presentar,
acompanyat per la seva dona, a ca me-
va amb un regal per a mi. Em va deixar
bocabadada quan me digué: "Això es
per tu, pel molt que m'has ajudat amb
les meves tasques". Aixe, me va emo-
cionar profundament perquè era jo la
qui li estava molt agrakla pel que havia
après al seu costat.

I ara què, Francisca?
Ara el que no faré es quedar-me

aturada i a un racó.
Tinc molts de projectes que

m'agradaria dur cap en davant. Anar
més a fora vila, fer més manualitats,
passejar, fer excursions arreu de Ma-
llorca o sortir a fer una volta per fora
de l'illa. I altres tasques de caire so-
cial.
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OPINIÓ

LECO: una resposta consensuada
per a un problema enquistat

Jaume Font (*)

L'entrada en el Parlament de les
111es Balears de l'anomenada LE-
CO (Llei de Conservació d'Espais
Naturals de Rellevància Ambien-
tal) suposa el compliment, per part
de la conselleria de Medi Ambient,
d'uns dels compromisos més fer-
mes assumits per aquest Govern en
matèria mediambiental, com és re-
conduir el debat social sobre pro-
tecció de l'entorn natural per uns
caus de racionalitat, diàleg i nego-
ciació entre les parts, deixant defi-
nitivament de costat la crispació a
Ia que es va veure abocada la so-
cietat illenca per mor d'un plante-
jament clarament arbitrari en rela-
ció a un tema que, com és el cas de
la protecció, s'ha d'afrontar com
una qüestió d'estat i no com una ei-
na política amb objectius demagò-
gics o oportunistes.

Amb la redacció d'aquest pro-
jecte de llei, el Govern de les Hies
Balears ha dissenyat una norma
que regula la declaració, protecció,
conservació, restauració i gestió
dels Espais de Rellevància Am-
biental, una definició dins la que
s'inclouen els actuais Espais Natu-
rals Protegits i les àrees naturals
que conformaran la Xarxa Natura
2000. La finalitat d'aquesta inicia-
tiva legislativa és, com ja he dit
abans, garantir, en un clima de
consens social, la conservació
d'una sèrie d'àrees mediambiental-

ment rellevants, facilitant la seva
promoció i el seu desenvolupament
sostenible, mantenint i preservant
en tot moment els seus processos
ecològics i —molt important- per-
metent al mateix temps un aprofita-
ment sostenible de la biodiversitat,
sense oblidar la promoció social,
econòmica i culturals dels esmen-
tats espais.

La LECO contempla sis catego-
ries pel que fa a nivells de protec-
ció: Parcs Naturals, Paratges Natu-
rals, Reserves Naturals Integrals i
Especials, Monuments Naturals,
Paisatges Protegits i Àrees d'In-
terès Científic. Pel que fa a la tra-
mitació de cada una d'aquestes ca-
tegories, els Parcs Naturals, Parat-
ges Naturals, Reserves Integrals i
Reserves Naturals seran declarats
mitjançant una hei aprovada pel

Parlament de les les Balears,
mentres que la resta de figures
(Monuments Naturals, Paisatges
Protegits i Àrees d'Interès Cientí-
fic Temporal) es farà per acord del
Conseil de Govern. La declaració
dels Parcs Naturals, Paratges Natu-
rals i Reserves Integrals també es
pot fer mitjançant un acord de Con-
sell de Govern en el cas de que els
terrenys afectats siguin propietat
pública i/o aportats voluntariament
pels propietaris de propietats pri-
vades.

Com a principals efectes pràc-
tics de la nova norma, la inclusió
d'un terreny dins algunes de les ca-
tegories previstes a la LECO impli-
cara la declaració d'Utilitat Pública
per a l'àrea afectada i l'aplicació
del dret de Tempteig i Retracte per
a l'Administració, excepte en els
casos de finques amb una superfí-
cie inferior a 100 hectarees, zones
d'ús compatible o usos generals en
els casos dels Paratges o finques
amb convenis de gestic!, avalats per
l'Administració. Pel que fa a la
gestió d'aquests espais, seran els
Plans d'Ordenació dels Recursos
naturals (PORN), i els Plans Rec-
tors d'Os i Gestic!, (PRUG) els ins-
truments de planificació de cada
una d'aquestes àrees, a través dels
quals s'establiran els continguts de
Ia gestió efectiva de cada espai, la
seva protecció cautelar i els proce-
diments d'elaboració i aprovació
dels Plans.

Govern
de les II les Balears

Conselleria de Medi Ambient
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El paper dels propietaris —ab-
surdament marginats del procés de
protecció durant els darrers anys-
és un dels punts més importants de
Ia futura hei, que contempla com
principals obligacions seves res-
pectar els espais inclosos a la futu-
ra norma (i el seu nivell concret de
protecció) i contribuir activament
amb l'Administració en la restau-
ració dels perjudicis que es puguin
enregistrar a les esmentades àrees,
sempre des de la consideració que
aquesta col.laboració no suposa,
baix cap concepte, l'obligació dels
titulars de garantir l'accés públics
a la seva propietat.

Garantint un marc estable -sen-
se Hoc per a més ensurts, incerteses
o arbitrarietats de l'Administració-
per a la protecció dels espais sus-
ceptibles d'interès o rellevància
ambiental, la conselleria de Medi
Ambient pretén contribuir a tancar
definitivament un debat que ha re-
sultat molt perjudicial per a la cau-
sa de la protecció, a més d'intro-
duir elements de crispació dins la
societat illenca. Amb la nova nor-
ma es proporciona la necessària se-
guretat jurídica als propietaris dels
esmentats espais, que a més es po-
dran beneficiar d'ajudes econòmi-
ques que contribuiran a fer renta-
ble, de manera sostenible, la pro-
tecció de la seva propietat.

Amb l'entrada en vigor de la
LECO — prevista en un principi per
a la primavera de 2005- pensam
que el debat sobre protecció entrarà
definitivament dins un camí d'es-
tabilitat i consens social del que
mai no havia d'haver sortit. Proba-
blement, com sempre passa en tots
els àmbits de la gestió pública, el
producte final és i serà millorable, i
per aim') esperam comptar amb la
cooperació dels grups polítics du-
rant el procés de discussió parla-
mentària del projecte de llei, amb
l'objectiu final que la LECO supo-
si un punt d'inflexió per a un debat
que no ha de tornar a transcórrer
pels camins dels sectarisme i l'ar-
bitrarietat, sinó del respecte a la
llei i a la defensa de Tinterès gene-
ral.

(*) Conseller de Medi Ambient.



CULTURA

Les barraques, un patrimoni a conservar (iIV)

Catalina Calviiio Frau.
Joan Clar Monserrat.

Celso Calvitio Andreu.

Tots tenim record d'alguna ba-

rraca. I és només el record el que

ens queda de les que ja han desa-

paregut...

Una d'elles pea), que ja estava

molt transformada i que pràctica-

ment guardava poc amb el seu as-

pecte primitiu, era la barraca de

Can Conill. Aquesta era una barra-

ca de roter, no tenia la de carro,

però comptava, com a característi-

ques peculiars, amb una bassa des-

tapada al seu costat esquerre i amb

una sèrie de fermado res de pedra, i

creim que és una de les que hem

investigades amb més fermadores;

en tenia a les quatre façanes. Esta-

va situada a baix d'uns grans pins i

ullastres, i a l'estiu donava gust

estar-hi, a dins o aprop d'ella, per

Ia frescor i l'ombra dels arbres i

arbusts. S'havia substituït la co-

berta d'embarrat j lloses per una

teulada. El seu interior estava refe-

rit i dividit en dos espais per fer-la

més funcional i pràctica amb els

temps actuals.

_ Les barraques d'establidor...

A Llucmajor al llarg dels segles

les alqueries, els rafais i, poste-

riorment, els honors -com es co-

neixia a les possessions sofriren

una sèrie de transformacions, les

més grans per motius d'herència,

de venda o per questions de legiti-

mes-, es varen anar dividint i se-

gregant en trossos més petits. Pere)

serà a finals del segle XIX i co-

mençament del XX, quan a les

grans finques hi ha més parcella-

cions, sobretot les apropades al

casc urbà de Llucmajor i posterior-

ment algunes més allunyades. Tant

sols a la zona de sa Marina és on

quedaran un gran número de grans

possessions.

Les esmentades possessions

que dividiren les finques en sorts

de quarterada, quarterada i mitja, i

dues quarterades, ho feren ja dels

seus sementers que havien estat ai-

xermats feia ja molt de temps; és a

dir, que aquestes terres que s'esta-

blien eren terres que estaven a

punt per ser conrades i ja neteja-

des de garriga. Els seus nous pro-

pietaris per construir la barraca ja

no disposaven dels materials pro-

pis que ofereix la natura (troncs i

branques d'ullastre, pedres de di-

ferent tamany, Hoses...) sinó que

hagueren de cercar els materials

que no tenien al seu abast; hague-

ren de dur la pedra d'altres llocs

per construir les parets segues, i

comprar peces de marès a les pe-

dreres per fer la coberta, les bran-

ques del portal o les cantonades de

la barraca. Es a dir, que seguint la

tècnica dels roters, edificaren unes

construccions semblants, però ja

diferents a les altres esmentades

respecte als materials de construe-

ció. Per tant la barraca d'establi-

dor és una evolució de la de roter.
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A prop del Camí de Son An-

telm, dins es Rafalet de Forat hi

havia una barraca de tipologia

d'establidor, que tenia un porxo

adossat a la seva part esquerra,

construït amb posterioritat, fet de

peces de marès i que servia d'esta-

ble. Qualsevol de vosaltres, fins fa

poc, la podia observar circulant

per la carretera de s'Arenal.

Aquesta barraca, desapareguda

per la construcció de l'autopista,

tenia les parets de pedra en sec

amb el material Iftic de pedres vi-

ves i la coberta de mig cane). Al

seu interior hi havia una cisterna,

una foganya, uns rebosts i una

menjadora per a la bfstia. Tots els

seus paraments feien talús, i a la

part posterior de les parets laterals

s'havia fet un aixecament suple-

mentari que transportava l'aigua

de pluja cap a dues gàrgoles que hi

havia a la part anterior de cada

branca, per facilitar la seva baixa-

da cap a la cisterna. La part ante-

rior de la barraca estava tapada

amb peces de marés excepte

l'obertura pel portal.

I per acabar parlarem d'una al-

tra barraca, situada a dins el Poll-

gon de Son Noguera i que ha desa-

paregut fa poc temps. Era de roter

per() amb el temps es va modificar

la coberta de Hoses i pedres per

una nova de peces de marès. El

portal estava situat a una de les pa-

rets curtes. Era una barraca singu-

lar, ja que no tenia cantonades pos-

teriors com la majoria de barra-

ques del nostre terme municipal.

Consideram aquests articles

com una petita aportació més en la

difícil tasca de preservar i conser-

var el nostre patrimoni, en aquest

cas, el patrimoni de la pedra en

sec, donant-ho a conèixer amb la

descripció d'aquestes barraques,

perquè un dels llegats dels nostres

avantpassats no es perdi per sem-

pre. Esperam que, tots i totes, ens

adonem de la importancia que té

saber el què ha passat per així po-

der seguir amb equilibri el camí

del què ha de venir.

Pretenem evitar amb la nostra

investigació i els nostres escrits

que no passi, el que ens va succeir

en una ocasió que demanarem a un

propietari - indubtablement sense

anomenar el seu nom- d'unes de-

terminades barraques, per dur a

terme el seu corresponent estudi,

ens va dir posant com a excusa

"que eren quatre pedres que no

servien per res".

"La cultura és la peça bàsica

de tot un poble i molt més de cada

un de nosaltres."
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Testirnonis documentais
de la nostra història

(LXV) Naufragi d'una fragata russa Arion
davant la torre de s'Estalella (1837)

(Tercera part)

m

Sebastià Carden i Tomas

Bartomeu Font i Obrador

En la Audiencia verbal del Tribunal de
Comercio de la ciudad de Palma y su parti-

do a veinte y cuatro de Abril de mil ocho-

cientos treinta y siete asistiendo a ella los del
Prior, Consul segundo y primer Sustituto de
Consul parecio D. Damian Marcant corre-

dor nacional y dijo: que hacia mas de dos
horas que estaba preparando las yentas del
caso de la fragata rusa nombrada Mon nau-

fragada en la costa maritima de Llummayor

del mando del Capitan Juan Federico Ei-

guist al tenor de la taba de once del corrien-

te formada al efecto y que se habian ofreci-

do por dicho caso ciento sesenta y tres du-

ros [de] plata: lo qual hacia presente á fin de
que el Tribunal se sirviese determinar sí ó

no debia rematarlo y en su vista: El Corre-

dor designase á los postores y proceda al
remate de que se trata en la forma de estilo

verificandose el deposito de su precio en
poder del encargado de este Juzgado de lo
  de sus embargos en el termino preve-

nido en la misma taba. Lo mandó el Tribu-

nal de Comercio compuesto de los S.S.

Prior Consul segundo y primer sustitudo

de Consul y lo rubricaron de que Certifico.

Consta de tres rubricas = Pedro Jose Bonet

= Seguidamente yo el Escribano hize saber

al corredor Gracian, á D. Damian Marcant

el testo que antecede: Certifico = Bonet =

En la audiencia verbal del Tribunal de Co-

mercio de la ciudad de Palma y su partido

veinte y cuatro de Abril de mil ocho cientos

treinta y siete asistiendo á ella los S. S. Prior

Consul segundo y el primer sustituto de
Consul siendo cosa de las doce y media de
Ia mañana parecio D. Damian Mercant co-

rredor ocasional y dijo: que acabava de re-

matar por precio de ciento sesenta y tres du-

ros de plata el caso de la fragata rusa nom-

brada Arion al mando del Capitan Juan Fe-

derico Enguist que se halla naufragada en la
costa muitima de Llumayor á favor de Gui-

llermo Puig carpintero de estado casado hi-

jo de Juan y de Juana Ana Gracias y vecino

de la Villa de Llumayor al tenor de la tras-
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ferencia de el efecto en la fecha del corrien-
te por haber sido el mejor postor y presenta
a lo referido de el enviado Guillermo Puig
enterado espreso que acceptava el remate
de que se trata hecho a su favor y prometia
cumplir exactamente los pactos y condicio-
nes que se leen en la citada taba. E igual-
mente que se pongan de acuerdo con el
memorado capitan para encargarse del cita-
do casco que haya concluido la descarga y
al efecto de todos sus bienes habidos y por
haber renuncio todas las leyes, fueros y pri-
vilegios á su favor y la que prohibe su ge-
neral renuncia y se sometio á la jurisdiccion
del Tribunal de Comercio. De todo lo qual
para que resulte he continuado este auto que
firmaron Marcant y Puig con los enuncia-
dos Señores de que Certifico = Antonio
Coll. Andrés Castello. Jose Pierre.Damian
Mercant, Guillermo Puig = Artemi = Pedro
Jose Bonet = Dicho dia se notifico el resul-
tado del antecedente remate á D. Antonio
Morey y Sacares en el nombre que usa por
mi el Escribano y Certifico = Bonet = En
el mismo dia se hizo igual notificacion al
Capitan Juan Federico Enguist mediante ce-
dula dejada en su posada de ella Juan Font
por el Portero de este Tribunal Juan Moné
por no hallarse presente en el auto de la no-
tificacion dicho Capitan como asilo dio por
relacion el referido Portero de lo que Certi-
fico = Bonet = M. I. Sr. D. Antonio Morey
y Sacares de este Comercio comisionado
por el Sr. ViceConsul de S. M. Britanica en
estas Yslas para intervenir en las diligen-
cias que se estan practicando con motivo
del naufragio de la fragata rusa Arion Capi-

tan Juan Federico Enguist en las costas de
Llumayor y yo digo: que para el competen-
te resguardo de los intereses de los subditos
ingleses que como aseguradores pueden
sentir perjuicio de la desgracia ocurrida á
dicho buque, se hace presiso que dicho Ca-
pitan informe y presente para unirse al es-
petliente una relacion de los arreos y efectos
del barco y su cargo que de él se ha salva-
do, especificandose en su consecuencia que
solo el casco del buque es lo que ha queda-
do enteramente inutil y que en el mismo es-
pediente se haga anotacion del importe de
todos los gastos que haya ocasionado y he-
cho de resultas del naufragio de que se tra-
ta:Por tasnto como mejor puedo = A V. S.
M. II. suplica se sirva mandar al expresado
Capitan presente a la brevedad posible la
indicada solucion y cuenta de gastos que
haya tenido por este asunto, que procedien-
do en justicia lo recibira a favor. Palma
veinte de Abril de mil ochocientos treinta y
siete.= Antonio Morey y Sacares = Palma
24 de Abril de 1837= El Capitan presentó la
relacion por la primera audiencia como se
pide. La mandó al Tribunal de Comercio
compuesto de los SS Prior, Consul segundo
y primer Sustituto de Consul y lo rubricaron
de que certifco. Consta de tres rubricas.=
Pedro Jose Bonet. = Dicho dia yo el Escri-
bano pasé a la casa de D. Antonio Morey y
Sacarés y le hize saber el precedente auto
en su persona y Certifico = Bonet= En el
mismo día se notifico dicho decreto al ca-
pitan Juan Federico Enguist mediante bille-
te dejado en su casa posada al fondista Juan
Font, por hallarse ausente de esta Ciudad

dicho Capitan, segun expresó el mismo
Font en el acto de entregarselo al Portero de
este Tribunal Juan Alfaro como lo dio es-
te asi por relacion. De lo que certifico =Bo-
net= M. I. S. = El Capitan Juan Federico
Enguist en el espediente sobre el naufragio
de la fragata Arion dice que interesa a sus
derechos que con citacion del Señor Consul
de S. M. Británica se le libre certificación
del estracto del diario de navegacion que
queda traducido al folio veinte por lo que A.
V. S. M. I. suplico se sirva asi mandarlo
que lo recibira á favor. Palma cinco de Ma-
yo de mil ochocientos treinta y siete = Juan
Federico Enguist = Palma cinco de Mayo
de 1837. Se le libre de lo que constare y
fuere de dar con citación del comisionado
del ViceConsul Yngles. Lo mandó el Tri-
bunal de Comercio compuesto de los SS.
Prior y Consules y lo rubrican de que certi-
fico = Consta de tres rubricas. Pedro Jose
Bonet = Dicho dia yo el Escribano notifiqué
el auto que antecede al Capitan Juan Fede-
rico Enguist en su persona y certifco = Bo-
net= En el mismo dia pasé a la casa de D.
Antonio Morey y Sacares y le hize saber el
auto que antecede, citandole al mismo
tiempo para que el dia de mañana á las on-
ce de ella estuviese si quisese en el oficio
del infrascrito Escribano a fin de ver y com-
provar y librar el testimonio mandado en el
precedente auto en prevencion de que su
ausencia no obstante se practicaria dicha di-
ligencia habido por citado.Lo que noto por
diligencia y certifico = Bonet.

AMP, Fons Llabrés, 467. Folis: 13 v.-
16v i 24 v.



dissabte dia 11 de desembre
de 2004, a les 19 h

Cafè Colon

C U LT URA

21 Gloses i cançons
Guillem Oliver

A les Utes Balears, com
se sap, hi ha moltíssima
gent preocupada per les
qüestions de la llengua. Els
joves, agrupats o a títol
personal, des de la seva in-
dignació de veure com està
de maltractat el nostre
idioma, fan pública la seva
repulsa vers l'administra-
ció i el seu modo de fer po-
lítica lingüística. Així, un
jove catalanista ha trobat
que la forma adequada
d'exterioritzar els seus sen-
timents és fent unes gloses
que ens ha enviat i, com
que ens ha parescut apro-
piat, aquí les reproduïm.

Una llengua que se perd
ha de menester més vida,
no la tele dirigida
de na Maria Umbert.

Llengua nostra de la terra,
de tramuntana a la mar,
no moriràs si te xerra
tothom qui te sap parlar.

Cada cosa té el seu nom,
així com ho deim aquí,
Ia llengua l'aprèn tothom,
si tothom la pot sentir.

Els qui van i els qui vénen
fan això que veuen fer:
mos diuen que no ho entenen
per fer xerrar foraster.

La llengua no moriria
si la parlàssim arreu,
si n'hi ha que no en sabeu,
començau dient: "Bon dia!"

Un malalt no entra en coma
si l'atenen com Déu mana.
Mal de llengües encomana
qui canvia d'idioma.

En Matas ens vol tapar
d'asfalt i ciment la terra
talment corn vol enterrar
Ia llengua que aquí se xerra.
Jaume Lafont

Les arrels Ilucmajoreres de Pere Capelti
a càrrec de Pere Fullana, historiador

Escenificació
d'uns fragments de l'obra de Pere Capeltà

a càrrec de Joan Canyelles i Andrea Fontes



A Pere Capellà
Jo m'hi he volgut sumar

a sa gent que ha intervenguda

fent història clara i pura

sa vida d'en Capell à,

un homo que tant lluità

defensant noble ideal.

Va esser com traidor punyal

que sa sang li féu vessar.

Carregat de privacions,

va lluitar fins a la mort;

d'això ne tenim record

sofrir grans persecussions.

Tancat a dins ses presons

amb so grau de capità,

sa vida pogué salvar,

lliure de molts pelotons.

Sa llibertat va lograr

amb sa vida destrossada

i amb al.lota agraciada

un bon dia se casà.

Sa intel.ligència emprà

a això ho demostraria:

comèdies combinaria

que molt varen agradar.

El sofriment que passà

el seu bon cor danyaria;

en sa vida molt patia

i amb misèries se trobà.

Les va haber de lluitar

a dins un món llastimós,

pea) pels molts de dolors

Ia mort a ell el cridà.

Aquest honrès homenatge

el té ell ben merescut.

Un personal hi ha hagut

que ha recordat seu viatge.

Una gent de bon llinatge,

dotada d'intel.ligència

ha ensenyat seva presència

en sa tan digna trobada.

Sa cultura defensau

tots voltros contribuients,

heu possat gros interès,

sa llibertat estimau.

S'hi suma en Climent Garau

a ses grans reunions

que ha fetes dites cançons

damunt lo que tots tractau.

A pesar d'haver-se mort

l'hem de recordar

a en Pere Capellà

que Mingo Revulgo es posà

per esser més popular

ell amb tot se destacà

per sa gran intelligència

mirau quina penitència

que en sa vida li tocà.

Per esser republicà,

idees que ell tenia

va haver de fugir un dia

de cdseva i s'amagà.

Pere) bé el varen cercar

per poder castigar-lo

i junt amb un companyó

sa vida varen salvar.

Amb una petita barca

sa vida es varen jugar

i a Barcelona arribaren

per poder tranquils estar.

Allà feren sa campanya

fins es dia que acabà

i Ilav6 varen tornar.

Ben assustat ell estava.

Sabia que l'esperava

un càstig ver de purgar.

Però no va tenir sort

ell durant la seva vida

perquè es do que posseïa

era digne d'admirar

i no es pogué desenrotllar

perquè molt jove moria.

Clement Garau i Salva

Novembre 2004

¿ES VOSTÈ UNA PERSONA

EMPRENEDORA?

¿TAL VEGADA INSATISFETA AMB EL SEU SOU?

AgRADAVA gUANYAR. MÉS?

ACTIVITAT INDEPENDENT
temps parcial o complet

Andreu Julià

666 22 62 32
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Ecologia
Què passa amb l'oli?

Jordi Granados. -

Si continuam amb
el tema de la recollida
selectiva a la nostra
zona de s'Arenal, tro-
barn que hi manca la
possibilitat de recolli-
da d'un dels elements
més contaminants i
que més mal fa a tot
tipus d'instal-lacions,
ja siguin les particu-
lars en els domicilis
dels ciutadans, corn la
dels conductes cap a la
depuradora i l'entrada
a aquesta.

Ens referim als
OLIS VEGETALS,
per ser més clars, els
olis que utilitzam a ca-
da una de les vivendes
de s'Arenal així com
en la majoria d'esta-
bliments públics i en
alguns hotels o pen-
sions.

Existeixen empre-

ses especialitzades en
la recollida d'aquests
olis ( que no s'han de
confondre amb els olis
minerals ) i que es tro-
ben autoritzades per la
conselleria d'Indústria
per a aquestes tasques.
Pere, aquestes empre-
ses només es dediquen
als grans establiments:
hotels, bars i restau-
rants, club nàutic i al-
tres locals on es poden
servir menjars i que
hagin tengut la bona
decisió de proveir-se
de contenidors espe-
cials per a l'emmagat-
zement d'aquests olis
vegetals, fins al mo-
ment de la recollida.

Tot això està molt
bé. Pere), i nosaltres,
els ciutadans, què hem
de fer amb els olis?
No els podem guardar
perquè no tenim cap
Hoc per portar-los. Ja
veuríem la cara que

faria algun hoteler si
ens presentAssim al
seu establiment i de-
manAssim deixar-hi
aquest oli. No hi ha en
tot s'Arenal cap Hoc
on poguem anar. És
lògic?

No ens queda altre
remei, tot i que ens sà-
piga molt de greu, que
tirar els olis a la pica
de la cuina. Així l'úni-
ca cosa que aconse-
guim és desfer-nos-en,
però estam llevant vi-
da a les canonades,
igual que ho feim amb
els conductes cap a la
depuradora, on a la se-
va arribada, es formen
uns pilots de greix in-
determinats que l'únic
que fan és dificultar,
entorpir el treball de
la depuradora, amb les
avaries consegüents.

Crec que les grans
o mitjanes superfícies,

com Eroski, Mercado-
na... que és on gairebé
tots compram els olis
per cuinar, haurien de
posar a disposició del
públic una sèrie de
contenidors específics
per a la recollida se-
lectiva, i especialment
un o més d'un per als
olis vegetals. Així
horn facilitaria la re-
collida als domicilis
particulars dels veïns
de s'Arenal i no s'abo-
carien a la pica d'es-
curar.

Pens que seria una
gran tasca a realitzar
per part del nostre
Ajuntament, aconse-
guint així fer una pas-
sa endavant en la pro-
tecció del medi i ser el
primer o un dels pri-
mers en dur a terme
aquesta operació.

Quan ho veurem...?



Aquest mes de novem-
bre, mes de pagament de
contribucions els amos i ma-
dones del pobles han anat
"aigua amunt madô Berna-
da" amb aquesta nova taxa
que han de pagar pels co-
rrals, 15 cèntims per metre
quadrat. La impopularitat
d'aquesta mesura ha fet que
el passat dia 12 de novem-
bre, en un ple extraordinari
es revisassin els imposts i
tasses i es decidís que:

Els imposts pujaran un
0'50% en les contribucions,
instal.lacions i obres, passant
del 3% al 3'5%.

Totes les tasses augmen-
taran un 3'3%, menys la de
Ilicències urbanístiques que,
se més que duplica, passa del
0'58% al 1'25%.

Deu ser per abaratar el
preu de la vivenda.

La taxa dels 15 cèntims
per metre quadrat s'ha aboli-
da. L'any que ve no l'hauran
de pagar. En Hoc seu s'ha in-
troduit una nova taxa pel ser-
vei de recollida de residus
sòlids urbans prèvia sol.lici-
tud dels interessats que que-
den de la següent forma:

-Matalassos: maxim 4
unitats. La primera sera reti-
rada gratuïtament, les res-
tants a 12 euros per unitat.

-Electrodomèstics: ma-
xim 4 unitats. La primera
gratuïta. La resta 20 euros/
unitat.

-Mobles o altres objectes
voluminosos: maxim 6 uni-
tats. Les tres primeres sense
càrrec. La resta a 20 euros
unitat.

-Xatarra o similar: ma-
xim 4 metres cúbics. El pri-
mer metre cúbic, gratuït. La
resta, a 20 euros per metre
cúbic.

-Resta de jardineria i po-
da: maxim 4 metres cúbics.
El primer, gratuït. La resta a

9 euros per metre cúbic.

Creiem que aquesta taxa
és més justa, ja que qui més
servei empra més paga,
mentre que l'anterior incita-
va a què gent que quasi no
treu res al carrer, hi tregués
tot el que pogués, perquè ja
l'hi havien cobrat per
avançat.

Després del ple del dia
12, la gent que encara no ha-
via pagat la contribució es
demanaven si ja no l'haurien
de pagar i els que ja havien
pagat si els ho tornarien, o ho
haurien de demanar.

Crec que a hores d'ara
tothom ja ho sap.

DECRETS DE
BATLIA

• TOT ESPECTACLE
SL ha cobrat 10.335,60 eu-
ros (1.719.699 pta) per dife-
rents actuacions musicals per
les festes d'estiu d'algunes
urbanitzacions.

Si es contracten especta-
cles, s'han de pagar. Ara
però, es tornen a pagar amb
un poc de retard, quan les
festes les organitzaven em-
preses que ara són investiga-
des pels jutjats cobraven més
aviat.

• L'empresa ZARCO
CONSULTING SL ha co-
brat 9.958,66 euros
(1.656.981 pta) per consulto-
ria i assistència tècnica per a
la coordinació i gestic') de
l'Agenda Local 21.

Cada nova cosa que crea
l'equip de govern del nostre
Ajuntament es converteix en

factures d'assistència tècni-
ca. No s'entén que hi hagi
tants de regidors amb dedi-
cació exclusiva i amb un bon
sou, cinc assessors del baile i
que en haver de crear alguna
cosa nova s'hagi de contrac-
tar empres per coordinar-ho.

• El senyor M. Salvador
Cibrian ha cobrat 1.833,33
euros (305.040 pta) per l'as-
sistència tècnica, gestió
d'activitats i instal.lacions
esportives.

• L'empresa ATREYUD
Serveis d'Intervenció So-
cio-Educativa SL ha cobrat
17.898,12 euros (2.977.996
pta) per la gestió del Centre
d'Extensió Universitaria els
mesos de juliol, agost i se-
tembre.

• Aquestes despeses
s'han convertit en habituals
a la casa de la Vila. Si la fun-
ció és necessària, per què no
contracten personal amb for-
mació suficient per dur-ho a
terme amb un concurs obert
a qualsevol persona que s'hi
vulgui presentar enlloc d'ad-
judicar-ho a dit?

•Aquest mes el baile ha
signat tres decrets per sol.li-
citar tres nous préstecs als
bancs, que significaran l'in-
crement de l'endeutament de
l'Ajuntament. Els préstecs
són amb Sa Nostra: 960.000
euros (159.730.560 pta), La
Caixa: 960.000 euros
(159.730.560 pia) i el Banc
Santander Central

Hispano: 994.439,50 euros
(165.460.810 pta).

Els dos primers, que se-
gons els decrets són per pa-
gar les inversions que
l'Ajuntament ha de fer du-
rant l'any 2004 (que ja
s'acaba) no es començaran
a amortitzar fins el 2007
(any d'eleccions). El tercer,
que ha d'anar destinat a la
construcció de les piscines
de s'A renal, s'ha d'amortit-
zar en tres vegades: 31 de
desembre de 2005, de 2006 i
de 2007. Es fa d'aquesta ma-
nera perquè el Consell Insu-
lar en subvenciona la meitat
i ho ha de pagar en tres
anualitats; però l'Ajunta-
ment ja va demanar un crèdit
pel mateix motiu el 2003 i
després va gastar els doblers
amb altres coses.

Desgraciadament, també
és habitual que cada any
l' equip de govern PP-ASI in-
crementi el deute munici-
pal. Aquesta vegada dema-
nen un total de 2.914.439,50
euros (prop de 485 milions
de les antigues pessetes), que
s'han d'afegir als 6.126.000
euros (1.019.280.636 pta) a
diferents entitats bancàries
per un any (dels que us in-
formaren el mes passat) i el
deute de LLEMSA, l'em-
presa municipal de serveis,
que també va demanar un
préstec de 1.245.000 euros
(207.150.570 pta). Realment
no s'entén que el poble esti-
gui com està i el deute es va-
gi incrementant any rera any.

Sa penya
d'es falco

¿aços i 3 toas
Margarita Tomás

MERCERIA - LLENCERIA

C/ Major, 86, baixos - Tel.: 971 12 01 34 - 07620 Llucmajor
E-mail: Ilasosibotons@terra.es
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Els cadets del C.E. Espanya:
"UN EQUIP QUE PROMET"

Jugadors: C.Catro, P.Maya, M.Mañogil, R.Caiiellas, P. Gelabert, T. Villalba, R.Salvà, P.Di Fonte, J.Castell,

T.Solano, D.Rojas, P.Ramon, A.Tugores i B.Montiel.

Cos tècnic: M. Pons, J.M. Garcia, B.Canaves, M.Almagro i el President, J.Oliver.

R.0
Foto: J. Quintana

Els pagesos parlen de
"bones anyades", en
aquest cas, futbolísticament
parlant l'any 1989 també
va ser una bona anyada per
al futbol Ilucmajorer, ara
molts d'aquests nins juguen

amb l'equip de cadets a II
al C. E. Espanya i perquè
ens ho comenti un poc hem
anat a parlar amb el seu
entrenador: Jose Miguel
García, conegut de tots per
TROP!.

- Què t'ha semblat

tornar, després d'uns
anys, a l'equip que et va
formar com a jugador i
on també hi començares
les tasques d'entrenador?

Vaig jugar amb l'Es-
panya fins a juvenil, per
cert, el darrer any de juve-
nil va ser quan vaig co-

mençar a entrenar l'equip
de Futbol 7, era una tasca
que sempre m'havia inte-
ressat. Després de tres anys
aquí vaig anar a Son Fe-
rriol, on vaig dur dues tem-
porades l'equip dels Juve-
nils d'Autonò-

miques, la primera



----	 Servei de begudes
i menjars de qualitat

a bon preu

RESTAURANTE Avda. Carles V
Tel. 66 11 17

INSTAL.LACIONS ELECTRIQUES

Instal.lador autoritzat per la D.G.I.
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URGENCIES ATESES EN 24 H.

d'elles amb en Sebastià
Puig, i també els Juvenils
de Ia. L'any passt vaig tor-
nar a Llucmajor i vaig en-
trenar els Infantils del C. E.
Llucmajor, va ser una bona
temporada, per() quan el C.
E. Espanya em va oferir
formar part del seu cos tèc-
nic ens vàrem entendre i
vaig acceptar.

He de dir que sempre
m'he trobat molt bé allà on
he estat i que amb el futbol
he fet molts d'amics.

- Havent canviat de
club treballes amb els ma-
teixos ajudants, es veu
que us aveniu bé, ens pots
comentar un poc la tasca
de cada un?

Amb tots ells,
manco amb en Bernat CA-
naves que es va incorporar
Ia temporada passada, ja
entrenàvem junts a Son Fe-
rriol. Es ben evident que si
no ens duguéssim bé ja ho
hauríem deixat, però ens
agrada i cada un té la seva
tasca: En Manolo Almagro
és el preparador dels por-
ters, en Monserrat Pons és
el delegat i assessor tècnic,
i en Bernat fa les funcions
de segon entrenador. Sem-
pre ens hem duit molt bé,
de fet també jugarem ple-
gats. Fa molts d'anys que
ens coneixem, i a en Ber-
nat el vaig entrenar quan ell
no-

més començava a tocar
Ia pilota, a Futbol 7.

- Parlem ara un poc
d'aquesta temporada.
Què destacaries del teu
planter i què t'agradaria
canviar si poguessis?

Estic molt content de
tots ells, és un grup amb
ganes de fer feina, que dis-
fruten de jugar a futbol, i
això es nota. Alguns d'ells
voldrien esser "futbolistes",
ja sabem que és molt difí-
cil, pea) tenen il.lusió i tre-
ballen de valent, qui sap...?
He de dir també que és un
grup que fa molts d'anys
que treballa junt, es conei-
xen molt bé i hi ha molt de
companyerisme, dins i fora
del terreny de joc.

Què m'agradaria can-
viar si poguès? Home,
m'agradaria tenir un plan-
ter un poc més ampli, per a
poder treure el màxim ren-
diment de cada jugador, ai-
xf hi hauria més competèn-
cia i intentarien superar-se
un poc més.

Quines són les fites
que t'has marcat per
aquesta temporada 2004-
05?

M'agradaria que
en acabar la temporada els
jugadors estassin preparats
per a poder jugar a la cate-
goria Juvenil, i això és un
bon repte perquè estan a
una categoria molt alta i, si
tot va bé, hi ha la possibili-
tat que encara ho sigui més.

I pujar? Intentarem pu-

jar, fent feina i procurant
fer un bon futbol. No és de-
manar un impossible pen)
Ia lliga és molt llarga i els
resultats no sempre són
com voldríem. Segur que
tothom ho desitja i esper
que de la feina es tregui el
profit. També esper que les
lesions ens respectin, ja he
dit abans que tenim el plan-
ter un poc justs i no ens po-
dem permetre deixar de
comptar amb tots els juga-
dors.

Per acabar, tu que
t'has mogut en els dos
clubs Ilucmajorers i que
segur que estimes molt
aquest esport, ens agrada-
ria que ens diguessis què
en penses de la divisió del
futbol al nostre poble?

Es absurt que hi
hagi dos clubs en un poble
com Llucmajor. S'haurien
d'unir com més aviat mi-
llor, pel futbol i pels juga-
dors. Es podria comptar

amb uns planters més am-
plis, més homogenis, on
tots: jugadors i entrenadors
podrien treballar més bé.
No hi ha d'haver disputes
de si ets d'un club o d'un
altre, no té cap sentit. De
sempre hem sabut que la
unió fa la força i nosaltres
anam just al revés, i així,
separats, només donam
avantatges als equips con-
traris.

Voldria afegir que
estic molt content d'haver
tornat i que m'he marcat
com a un repte personal po-
der ensenyar aquí, tot el
que he après amb els anys
d'experiència. M'agradaria
que en un futur molt proper
no hi hagués cap jugador
que tengués la necessitat
d'anar-se'n a jugar a fora,
aim) voldria dir molt i bé
del futbol Ilucmajorer.

Moltes gràcies i bona
sort!
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ESPORTS
Bàsquet

Club Joventut Llucmajor

Equip cadet femeni

Guillem Oliver

Primer classificat a la lliga amb tots
els partits guanyats. Estan demostrant
una gran mobilitat en atac i disciplina
en la defensa, cosa que es vital en
equips d'aquesta categoria. Es clar que
hi poden haver errors subsanables to-
talment, emperò l'important és que es
nota que les jugadores tenen uns im-
portants coneixements bàsics, que es

mouen amb gran dinamisme i no es
despisten f' acilment, i amb una parau-
la, que hi posen tot el cor i tote! cap en
cada jugada que donen com a resultat
les successives victòries ben merescu-
des.

Són: Alícia, Alba, Jessica Sempere,
Nita Pérez, Antònia M Rigo, Carme
Garau, Cristina Noguera, Marga Martí-
nez, Xisca Maimó, Xisca Sorell, nou
jugadores entrenades per Xavier Mo-

ragues, actuant de delegat en Toni Al-
ba.

Sols agrair a tot l'equip les alegries
que ens donen i desitjar que continuïn
igual. Que na Marga, n'Alicia i na Xis-
ca es recuperin ben aviat d'aquests es-
quincaments de turmoil i mos tornin
donar espectacles com el de Sant Llo-
renç on guanyaren 20-99. Enhorabona i
endavant.
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Bàsquet

Club Joventut Llucmajor

Equip Benjamí Masculí

G. Oliver.

Sols han perdut un partit, el primer de la
lliga, contra el Juan de la Cruz, emperò no
ho han permès pus que els guanyassin i ai-
xí els tres partits següents varen ser conver-
tits en victòries rotundes contra adversaris
de la importancia esportiva com són La Sa-
lle, San José i el CB. Esporles. Ara pareix

que duen la directa posada i no hi ha qui els
aturi. Ho posen tot i aconsegueixen el que se
proposen; estan en ratxa, escolten, aprenen i
executen les instruccions del seu jove entre-
nador Miguel López "Migue" i les direc-
trius marcades pel coordinador Biel Sorell

Els jugadors són: Toni Garcias, Miguel
Huguet, Rafel Borras, Bernat Cardell, Mi-

quel Comas, Benet Llompart, Josep Rubio,
Joan Noguera, Francesc Reda, Jaume Gi-
nart, Jack Wright i Miguel Tomas, tots ells
ocupats en el quefer quotidià de l'aprenen-
tage de l'esport del bàsquet; fins ara pareix
que van pel bon camí, desitjam que hi con-
tinuïn Endavant!

G. Oliver.

- PANERA DE NADAL. Com cada
anys, el Club té preparada una panera plena
de coses de menjar i de les aires, com és ara:
Cuixot salat, vi, torró, cava, lambrusco,
walkmans, eixugador de cabells, camiseta,
pilota de bàsquet, etc, etc. Aquesta joia esta

Notes del Club
exposada a la Papereria Nova del carrer Bis-
be Taixaquet. Hi ha paperetes en venda i se
demana la col.laboració dels Ilucmajorers
per poder tirar endavant amb la labor es-
portiva. Gracies.

- JORNADA DE BÀSQUET — Quan
la revista surti a llum, ja s'haurà celebrat la

jornada de bàsquet amistels entre els equips
del Club. Ho organitza el propi club i Pro-
mocions Prats Garcia. Hi haura hagut re-
parti ment de medalles i berenar... I que no
falti! Aim') són relacions humanes sanes i
així es poden establir lligams d'amistat i
concórdia.

Antoni Maura, 15* Tel. 971 66 03 r
Ronda Migjorn, 2-* Tel. 971 12 12 74

07620 Llucmajor (Mallorca)
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ESPORTS
Taekwondo

Campionat de Balears
C. Font

El passat dia 7 de novembre va te-
nir Hoc en el Municipal de Peortol el
Campionat de Balears de Taekwondo.
L'escola HWARANG LLUCMAJOR,
que té la seu al Gimnàs A Punt, va pre-
sentar 27 competidors a les diferents
categories de trios, parelles, individuals
i quintets. El resultat va ser que 21 dels
nostres esportistes es varen classificat
per al Campionat d'Espanya a celebrar
a la ciutat de Torrelavega.

Torrelavega (Cantitbria, 27-11-
04)

Els trenta integrants de la Selecció
balear dels quals vint-i-un eren del
Gimnàs A Punt (Escola Hwarang) amb
el quadre directiu i tècnic al front es
varen desplaçar a la comunitat de
Cantàbria per tal de defensar la prime-
ra posició per Comunitats aconseguida
l'any passat a Castelló.

Al pavelló Vicente Trueba, pie de
gom a gom, va començar la competició
a les 8,30 del matí. La jornada transco-
rria i els nostres esportistes passaven
rondes i quasi en la totalitat arribaven a
les finals. Els resultats finals eren mag-
nífics, varen revalidar el títol de Cam-
pions d'espanya Infantil, empatats amb
Ia Comunitat Valenciana.

A les dues medalles d'or i una de
plata s'han de sumar cinc quarts llocs,
Ia qual cosa demostra l'altíssim nivell
del Taekwondo de Llucmajor, en com-
peticions nacionals i en gairebé totes
les categories.

Resultats de les diferents catego-
ries:

De 8 a 10 anys
Laura Garau, Verònica Bermúdez i

Marina Campuzano ( finalistes 4t.)
De 10 a 12 anys
Marta Solano, Tomeu Sansó i Bet

Clar ( I r. Campions)

Joana Vives, Guillem Morro i Jordi
Ortiz, Finalistes 4t.



De 12 a 14 anys
Tomeu Salas, Joan F. Gayá i Joan

A. Rosillo, 2n. Subcampions.

Parelles mixtes
Aina M. Sáez i Pedro Campillo (Fi-

nalistes, 4t.)

INDIVIDUALS
ABSOLUTA

Campió: Pedro Campillo

De 15 a 18 anys FEMENÍ : Laura
Cayuela: Finalista 4a.

De 15 a 18 anys MASCULÍ: To-
meu Boscana (Finalista, 4t)

De 18 a 23 anys: Gori Santiago(Fi-
nalista,

Al moment de redactar aquesta no-

tícia l'entrenador Pedro Campillo es a
Portugal defensant el primer Iloc de la
Copa Ibèrica que ja va aconseguir
aquests darrers anys.

Bernadí Vives, director tècnic de
l'escola vol convidar a conèixer el Ta-
ekwondo a tots els joves que s'acostin
al Gimnàs A'Punt i vulguin participar
amb nosaltres en algun entrenament.

Pesca
Sebastià Amengual, campió de Balears de classe LAsser de vela lleugera

Miguel Ribot

El regatista del Club Nàutic
de s'Arenal, Sebastià Amengual,
va aconseguir el títol de campió
de Balears de la classe Lásser
estàndard de vela Ileugera.
Aquest campionat de Balears es
va disputar a Ciutadella els pas-
sats dies 30, 31 d'octubre i 1 de
novembre i va abraçar les cate-
gories de L'asser estàndard, ra-
dial i 4.7. Les condicions amb
molt poc vent varen ser favora-
bles als regatistes del club arena-
ler, fent que Sebastià Amengual
triomfás en la categoria Lásser
estAndard. Un altre dels regatis-
tes del mateix club, Bibi Planas,
va aconseguir un important se-
gon Hoc proclamant-se subcam-
pió de Balears després de portar
només dos mesos regatejant en
aquesta modalitat. A la de Lásser

4.7 Rafa Ibancos, també del club
de s'Arenal, va assolir el tercer
Hoc en aquest Campionat de Ba-
lears.

Celebrat en el litoral
llucmajorer el

Campionat d'Espanya
de Pesca

MAR COSTA femení

Durant els dies 5 i 6 d'aquest
passat mes de novembre va tenir
Hoc al litoral de s'Arenal el
Campionat d'Espanya de Pesca
mar-costa femení, que va comp-
tar amb la participació de 40
competidores pertanyents a set
Comunitats Autònomes. El cam-
pionat va constar de dues proves;

la nocturna es va desenvolupar a
la platja i la ditirna a la zona de
Cala Blava. Les pescadores de
Balears tengueren una destacada
actuació, i Maria Llull va aeon-
seguir el títol de campiona d'Es-
pany a seguida per Joana A.
Adrover. A la classificació per
equips Balears també va alçar-se
amb el triomf. La cerimònia de
clausura es va efectuar al Club
Nàutic de s'Arenal , amb la
presència del President de la Fe-
deració espanyola de Pesca, el
President de la Federació balear i
el regidor d'esports de l'Ajunta-
ment de Llucmajor, Jaume Salvà,
juntament amb el tinent de batle
Guillem Salvà, que va clausurar
l'acte i va agrair a la Federació
espanyola el fet d'haver elegit el
municipi de Llucmajor per realit-
zar la competició esmentada.

Notes ColumbUiles del mes de novembre de 2004
Joan Jaume Sastre

El Club Columbófil Llucmajorer ha
dut a terme, durant aquest més de novem-
bre, les cinc amollades que es tenien pre-
vistes.

Aquestes amollades tenen com a fi-
nalitat educar els nostres coloms en el de-
senvolupament de les tasques que els se-
ran assignades a la temporada de Curses.

El sentit d'orientació de què dispo-
sen les nostres aus, i que fins aleshores no
té una explicació científica irrefutable, ha
d'ésser potenciat i la forma práctica de fer-
ho és dur a terme tot un seguit d'amolla-
des que de manera escalonada vagin allun-
yant els nostres coloms del colomer i rea-
firmin la seva capacitat innata.

Les primeres amollades, fetes da-
munt la línia de ponent, han estat les se-
güents: Polígon de son Noguera, Son Ve-
it Aquacity i Aquacity. El nombre de co-
loms ha estat al voltant d' uns 1.500 co-
loms i les pèrdues han estat les normals
per la dificultat a la qual s'ha exposat els
coloms.

Ara bé, la darrera amollada, que tin-
gué Hoc dia 1 de desembre va tenir unes
greus conseqüències. El número de co-
loms perduts ha estat monstruós i ens ha
fet posar els pèls de punta.

Les causes, en un principi i sense
possibilitats de demostrar-ho, les apuntam
al fet que, és sempre una suposició, l'es-
bart o els esbarts dels nostres coloms es

van trobar amb un o uns altres esbarts de
coloms que anaven en una altra direcció.
Aquesta topada fortuRa ha tingut com a
conseqüència aquest nombre tan elevat de
pèrdues.

A hores d'ara, tots el que hi teníem
coloms (perquè sempre n'hi ha d'afortu-
nats) estam avaluant les conseqüències
que tindran aquestes pèrdues. Sempre te-
nint present que aim) és el que ens ha que-
dat dintre del colomer i que és amb agues-
tes aus amb les que hem de lluitar a la pro-
pera temporada de curses.

Ara ens semblen insuficients, per
dur a terme una temporada de curses com
la dels darrers anys, però això no té facil
solució en aquestes altures.
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E1 temp
Antònia Font

Aquest novembre hem tengut de tot:
dies amb sol i bones temperatures, fred,
aigua... Vegem els resultats que s'han en-
registrat. Pel que fa a les temperatures,
ens hem mogut en un marge de tretze
graus que són els que van des de la míni-
ma més baixa, 4,00 dia 16, a la màxima
més alta, 17,0 dia 6; els valors intermitjos
ens vénen donats per la mínima més alta,
14,8° dia 6,i la múxima més baixa, 10,0°
dia 15.

Quant a la pluviometria, les precipi-
tacions s'han repartit de la següent ma-
nera: la primera desena, 33,6 1/m2; la se-
gona, 47,7 1/m2 i la tercera, 8,6 1/m2: en
total ha plogut, doncs, 89,9 1/m2 els quals

sumats als 302,2 1/m2 que dúiem acumu-
lats, ens dóna 392,1 1/m2 durant aquests
onze mesos. A partir d'aquí, podem dir
que amb una altra plogudeta com la de
dia 29, de 8,6 1/m2, ja superaríem el pro-
mig de 399 1/m2 de la dècada dels 80-90
que fou la més baixa dels darrers trema-
cinc anys,però encara ens falatarien 100
I. més per arribar als nivells de la década
més plujosa que fou la dels 70-80; és a
dir, més o manco, anam bé d'aigua.

1 aquest mes, aprofitant que
s'acosten els reis i que sovint no sabem
què regalar, hem volgut ressenyar una
petita bibliografia relacionada amb la
meteorologia:

-COSTA, M.- MAZON, J. : Núvols i 

fenòmens meteorològics . Editorial Pew-
tic, 2004, guia de butxaca (preu aproxi-
mat 5,95 e)

-SACASAS 1 ELM, J. : Des-
cobrint la meteorologia. Aspectes teòrics
i priictics fonamentals de la ciència me-
teorológica. Edicions de l'Abadia de
Montserrat, 2004 (preu aproximat 9,20
e)

-BONET, M. - GR1MALT, M.
: Els noms dels niguls a Mallorca (mig-
jorn i llevant).  Editorial Documenta,
2004 (preu aproximat 16,00 e). Aquest
darrer inclou, a part de les fotogra fies i
explicacions, una llista dels noms amb
els pobles on s'usen.
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Naixements
- Pedro Pou Hermoso, fill

de Pedro i Mercedes, nasqué el
22-2-92.

- Shankari Pou Hermoso,
filla de Pedro i Mercedes, nas-
qué el 15-9-95.

- Sharmili Pou Hermoso,
filla de Pedro i Mercedes, nas-
qué el 15-9-95.

- Adrian Porcel Oliver, fill
de Antonio i Catalina Maria,
nasqué 30-11-96.

- Angela Serra Moreno, fill
de Antonio Juan i Margarita,
nasqué el 31-10-04.

- Miguel Angel Garrido
Garcia, fill de Manuel i María
Dolores, nasqué el 2-11-04.

- Nadín Verónica Muradas
Avila, fill de Roberto i Gabrie-
la Carolina, nasqué el 26-10-
04.

- Bartomeu Vicens Vidal,
fill de Jaime i Maria, nasqué el
3-11-04.

- Sión Amengual Alzamo-
ra, fill de Juan i Maria Coloma,
nasqué el 2-11-04.

- Marc Bonet Romaguera,
fill de Juan i María Immacula-
da, nasqué el 4-11-04.

- Jaume Gelabert Tauler,
fill de Francisco i Francisca,
nasqué el 10-11-04.

- Antonella Rostagnol In-
zaurralde, filla dlléctor Sebas-
tian i María José, nasqué el 3-
li -04.

- Laura Moragues Grane-
ros, filla de Andrés i Silvina
Beariz, nasqué el 3-11-04.

- Alejandro Arias Gomila,
fill d'Eusebio i Catalina, nas-
qué el 12-11-04.

- Marina Riera Gonzalez,
filla de Jerónimo i María Cristi-
na, nasqué el 30-10-04.

- Roberto Riera Gonzalez,
fill de Jerónimo i María Cristi-
na, nasqué el 30-10-04.

- Miguel Salamanca Vale-
ra, fill de Miguel i María Rosa,
nasqué el 16-11-04.

- Pelayo Arguelles Ordó-
ñez, fill de Alberto i Nuria José,
nasqué el 4-11-04.

- Paula Martínez Riera, fill
de Juan José i María de los
Angeles, nasqué el 11-11-04.

- Sonia del Mar Fernandez
Fernandez, filla de Ramon i
Luisa, nasqué el 15-11-04.

- Patrick Mas Hirst, fill de
Andres i Chrissie Ann, nasqué
el 18-11-04.

- Coloma Vidal Julia, filla
de Sebastià i Francisca, nasqué
el 12-11-04.

- Miguel Angel Aviles Cer-
dá, fill de Juan Carlos i Maria
Francisca, nasqué el 18-11-04.

- Arturo de Toro Martín de
la Sierra, fill de Jose Miguel i
Amelia, nasqué el 15-11-04.

- Erika Maria Sureda Va-
llejo, filla de Bernardo i Isabel
María, nasqué el 19-11-04.

- Aina Maria Torres Durán,
filla de Antolín i Catalina, nas-
qué el 24-11-04.

- Loreto Oteo Zapata, filla
de Severo i María del Pilar,
nasqué el 25-11-04.

- Miguel Matamalas Juan,
fill de Eladio Martín i Valenti-
na, nasqué el 25-11-04.

- Margalida Tomas Gan, fi-
lla de Ramón i Antonia, nasqué
el 23-11-04.

- Joan Fomés Ballester, fill
«Antonio José i Antonia, nas-
qué el 29-11-04.

Matrimonis
- Pedro Pou Sagrems i Sil-

via López Juarez, es casaren el
16-10-04 al Convent de st. Bo-
naventura.

- Luís Garcia Ruiz Sema i
Isabel Fluxá Roca, es casaren
el 5-11-04 al Jutjat de Pau.

- José Luís Lara Sánchez i
Antonia Fiol Salvá, es casaren
el 8-10-04 a la Casa Consisto-
rial.

- Oscar Bejarano Van Zui-
man i Margarita Nicolau Ló-
pez, es casaren el 15-10-04 a la
Casa Consistorial.

- Edison Leonardo Borges
Baccarezza i Maria Isabel Me-
dina López, es casaren el 19-
11-04 al Jutjat de Pau.

- Alejandro Demian Khalil
Alastuey i Lorena Maria Gon-
zalez Rodríguez, es casaren el
19-11 04 al Jutjat de Pau.

- David Ruiz López i Ame-
lia López Perales es casaren el
26-11-04 al Jutjat de Pau.

Defuncions
- Ingeborg Hildegard Jo-

hanna Toro, morí el 29-10-04
als 93 anys.

- Matías Mut Julia, morí el
30-10-04 als 88 anys.

- Antonio Cariellas Garcías,
morí el 6-11-04 als 83 anys.

- Felipe Gutiérrez Aguilera,
morí el 8-11-04 als 57 anys.

- Francisco Robles Nava-
rro, morí el 11-11-04 als 72
anys.

- Ate Alicius De Uries, mo-
rí el 19-11-04 als 82 anys.

- Isabel Font Ripoll, morí
el 23-11-04 als 90 anys.

- María Lidia López Gon-
zalez, morí el 25-11-04 als 60
anys.

- Antonia Marí Cardona,
morí el 28-11-04 als 90 anys.

- Manuel Roldán Tejero,
morí el 30-11-04 als 68 anys.

Dades facilitades per l'en-
carregat del Cemented Mu-
nicipal, Joan Lascolas, refe-
rides al Registre de Defun-
dons efectuat entre el 1 de
novembre i el 1 de desembre
del 2004.

- 1 de novembre. Rafel
Salva Gardas, morí als 84
anys.

- 4 de novembre. Tomasa
Sastre Pericas, morí als 94
anys.

- 4 de novembre. Antonia

Juán Ballester, morí als 74
anys.

- 6 de novembre. Antonio
Cariellas Gardas, morí als 84
anys.

- 6 de novembre. Francisco
Ferrer Llorens, morí als 90
anys.

- 8 de novembre. Felipe
Gutierrez Aguilera, modals 57
anys.

- 10 de novembre. Práxe-
des Salvá Duran, morf als 93
anys.

- 11 de novembre. Francis-
co Robles Navarro, moríais 72
anys.

- 11 de novembre. Marga-
rita Capella Boyer, moríais 75
anys.

- 12 de novembre. Joana A.
Garcias Clar, moríais 83 anys.

- 14 de novembre. Antonio
Ferra Moranta, morí als 92
anys.

- 14 de novembre. María
Magdalena Borrás Ramón,
moríais 93 anys.

- 21 de novembre. Ana
María Pons Oliver, moríais 74
anys.

- 21 de novembre. Mateo
Andrés Socías, morí als 42
anys.

- 23 de novembre. Isabel
Font Ripoll, moríais 90 anys.

- 25 de novembre. María
Lídia López Gonzalez, moríais
60 anys.

- 30 de novembre. Manuel
Roldán Tejero, morí als 68
anys.

- 1 de desembre. Enrique
Tornero Jiménez, morí als 74
anys.

Entre noltros

L21'/‘	
Boutique

Atenció especial als Ilucmajorers
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Tel (971) 72 40 98 - 07001 Palma de Mallorca
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6 Repúbliques que comprenien
la República Federal Socialista

de Iugoslàvia

Llorenç Mascaró

A LI ONT I CPUCL I FNUA
O NBAPEDSD I QOATVEG
N TITIUGAMSL IMESAL
A S LVMAS YAONAGOL SU
S PJAOPOPBE I CCOAMI
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A REONSOQRODDAOSNU
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A FOS SBEP IS I CANASA
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Solució del mes passat

Niguel - Pilatí - Plom - Sodi - Rubidi + Radi - Argent -
Zinc - Estany - Estronci - Bari - Coure - Crom

OFICINA PETER SANER • LLUCMAJOR
C/. CARDENAL ROSSELL 48

TEL 971 120624 FAX 971 121247
e-mal: •	 - - • eleine.es

BIERTO DE LUNES-VIERNES 0900-1300

PARA SUS ANUNCIOS EN
hablamos
ESPAÑOL

" "deFRANÇAIS

Ultima ma_ Iv
2

Hora	
/11.

wir sprechen
DEUTSCH 

We SPeakENGLISHIBalears	 Bulletin fifisurmen

• Pes forat
d'es moix

IS CAME D'ES

SERRAI BESSÓ

•

Anant per la carretera de Porreres, després del camí des

Pèlag hi ha un altre camí amb l'indicador de la foto. Aquest

camí és conegut pels propietaris antics com el "camí dets

amaradors", ja que a les Piquetes des Pèlag, on també du

aquest camí, hi havia una zona d'aigües embassades on hi

duien l'espart a amarar per a després poder fer els vencisos

amb els que fermaven les garbes de cereals Ileguminoses i

els feixos de llenya per fer foc.



MASSAN ELLA S.A

BANYS, TRESPOLS I REVESTIMENTS,

CALEFACCIÓ, AIRE CONDICIONAT...

Ctra. de Valldemossa, 44. - Tel 75 03 45 - Palma



Rubi Automóviles
Llucmajor, S.L.

SEAT Toledo Marca

A I„J Red Oficial de Talleres
Bosch Car Service

MULTIMARCA MULTISERVICIO

BOSCH
Service

Car Service
Todo pars su soorneml

ESTA NAVIDAD, BOSCH ES UN VERDADERO REGALO 
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LES DESEAMOS FEUCES FEN II!
Ronda Ponem, 27 - 07620 Llucmajor - Tel. 971 66 01 70 - Fax: 971 66 41 07 - E-mail guibar@teleline.es
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Ctra. Arenal s/n - Tel. 66 02 34 - 66 16 18




