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22 Editorial
2005: Inici d'any

vertiginós

Comença el 2005 amb un ritme vertiginós: no havíem acabat les festes nada-

lenques i ja arribaven, amb foguerons,  beneïdes i glosats, Sant Antoni i el dimo-

ni, que enguany s'enganxen ràpidament amb els darrers dies de Carnaval. Entre

tanta festa, pert), hem fet un espai en el cor per tenir presents les víctimes del te-

rrible tsunami. La gent ha respost amb celeritat i eficacia des d'un primer moment.

La solidaritat, pen), haurà de continuar.

Entremig, recordam Maria A. Salva i a la Casa de la Vila premien amb l'Es-

pigolera la trajectória d'un músic que ha retornat la vida a la Banda de Música, Vi-

cenç Castellano Alcaide, i la d'un filòleg, Joan Veny i Clar, savi i alhora didactic,

que ha investigat i ensenyat la nostra Ilengua amb tots els matisos dialectals i  histò-

rics, sense oblidar-ne la unitat essencial. A tots dos, gracies i enhorabona. I felici-

tats també a l'Ajuntament per tan justes distincions.

Llucmajor, com tot Mallorca, s'ha alçat empolsinat de neu. Només adesiara

passa que un mantell d'albor colga teulades i arbrat, objectes que dormen a la se-

rena i camps oberts. Enguany la nevada ha estat grossa i la recordarem per molt de

temps amb simpatia i curiositat.

La vida no s'atura, i manco l'activitat oficial: el consistori aprova un pressu-

post de 36. 894. 253, 24 euros. El muntant d'aquest pressupost públic (son els do-

biers dels ciutadans) obliga a una administració honrada i eficaç. En seran res-

ponsables tant el govern com l'oposició, cadascú en el seu paper. En aquest joc

d'equilibris, un dels cavalls de batalla pel control democratic del pressupost és

aquest important traspàs d'1. 114. 000 euros que van a parar a Llemsa. Hi ha su-

ficients garanties per confiar que cada cèntim de l'empresa pública de serveis esta

ben controlat i justificat? Vegeu què en diuen els nostres regidors.

Sí, no o en blanc. Vet ad les opcions a què ens haurem d'encarar després d'ha-

ver analitzat si ens convenç aquest Tractat pel qual s'estableix la Constitució eu-

ropea. Som convocats a expressar la nostra opinió el 20 de febrer mitjançant re-

ferèndum. Potser la consulta no aixeca grans passions, tal vegada la nostra resposta

no té una eficacia comprometedora per als Estats de la Unió Europea. Pere, si ens

pregunten, hem de respondre. Cadascú, segons el que pensa, com els diferents If-

ders politics locals: sí, no o en blanc.



LOCAL

Intercanvi entre els battes
d'Alacant i de Mallorca

Els batles d'uns quants municipis

de la zona de Marina Alta d'Alacant

visitaren Mallorca els dies 22 i 23

del passat mes de gener per tal de ce-

lebrar un intercanvi amb 15 batles

mallorquins, amb la finalitat de dur a

terme projectes en comú. L'intercan-

vi va tenir Hoc al Santuari de Cura,

on s'havien allotjat els primers edils

de Xaló, El Verger, La Llosa, Alca-

nali, Dènia, Taberna, Vall de Galli-

nera i Pego.

Hi assistiren devers 200 perso-

nes, ja que l'intercanvi era obert a

totes les associacions de la tercera

edat. Al mateix Santuari es va cele-

brar un concert a càrrec de l'Orques-

tra de Marina Alta, que va interpretar

obres de Marcello i de Bach. Aquest

concert era un acte més del programa

"Terra de Retrobament", que porta a

terme s'Institut i la Fundació Balea-

ria amb l'objectiu d'apropar aquests

pobles alacantins, repoblats el 1602

amb gent de Mallorca.

Pressupost municipal 2005
Quasi 37 milions d'euros

Arnau Tomàs
En sessió plenaria, l'Ajunta-

ment de Llucmajor va aprovar,

amb els vots en contra de l'oposi-

ció, PSM, PSOE i UM, els pressu-

posts generals d'enguany, que pu-

ja a 36.894.253 C, que resulten

1.55.082 C menys que al 2004.

Entre les despeses majors figu-

ren 14.670.558 C de Béns i de

Serveis, 13.182.548 de personal i

5.813.663 en inversions reals. Pel

que fa als ingressos, els majors

són : 15.956.841 en taxes i d'al-

tres, 8.689.000 en imposts direc-

tes i 6.366.121 en transferències

corrents.

El portaveu del PSOE, Antoni

Garcias, va justificar el seu vot en

contra del pressupost dient que els

successius endeutaments del go-

vern municipal són innecessaris i

hi ha ingressos ficticis, a la qual

cosa va afegir la regidora del

PSM, Joana Lluïsa Mascaró que hi

ha una "desigualtat entre ingres-

sos i despeses imprevisibles". Al

mateix temps, Tomas Cantallops,

d'UM, va qualificar el pressupost

d'inflat i de compliment molt difí-

cil. La regidora d'Hisenda, Mar-

galida Roig va defensar el pressu-

post.

Aiximateix es prengueren els

següents acords per unanimitat:

-La renúncia a l'acta de regidor

del militant del PSOE, David Jau-

me Bauça, encara sense ocupar.

- Elecció dels membres de les

meses electorals per al referèndum

europeu.

- Conveni entre la Parròquia de

Sant Miguel i l'Ajuntament per a

la cessió de terrenys de Can Pan-

cuit.

- Conveni entre IBASAN per a

Ia gestió de la reutilització d'ai-

giies depurades.

Pel que fa a les inversions pre-

vistes per enguany, per valor de

5.813.662 C destaquen 270.000€

per a guarderies a Llucmajor, Ba-

dia Gran i s'Arenal, 214.000C per

a la implantació d'una xarxa d'ofi-

cines d' atenció al ciutadà i diver-

sos equips informatics, 450.000C

per a reforma d'enllumenat públic,

591.000 per a aigua potable, sane-

jament i enllumenat públic a s'Es-

tanyol i a alguns carrers de s'Are-

nal, 719.000 per a un nou tanatori

i ampliació del cementiri,

1.114.000 per a les obres d' infras-

tructura que executarà l'empresa

municipal de serveis LLEMSA, i

1.337.000 per a noves instal.la-

cions esportives.

No obstant, l'obra major de

l'Ajuntament per a enguany sera

la construcció d'una piscina co-

berta i climatitzada a s'Arenal.



S'ha aprovat el pressupost municipal de l'any
2005. Què en pensen els nostres politics?

Antoni Gardas Coll. Regidor (PSOE):

El pressupost de l'any 2005 esta inflat dins el capitol d'ingressos,

i la despesa descontrolada.

Dos exemples que ho il.lustren:

Referent als ingressos, tots els capitols estan inflats, pen) crida

molt l'atenció una partida de venda de solars al Polígon de Son No-

guera, per a la segona fase, amb un valor de 5.500.000€, quan el pro-

jecte de la segona fase no s'ha iniciat, no hi ha cap carrer fet, ni tan sols

té totes les aprovacions administratives. A més, una vegada aprovat, i

amb els carrers fets, s'ha de treure a concurs.

Referent a la despesa, la fundació Claustre de Sant Bonaventura, té

una despesa de 22.154€ per a indemnització per a assistència

d'Òrgans col.legiats; 36.000€ per a Assistència técnica per a gestió;

24.040€ per a Assistència técnica dels Amics del Claustre; 12.020 per

a premsa i revistes. Es a dir, 116.174 €, quasi 20.000.000 de les anti-

gues pessetes per fer el que hauria de ser tasca del regidor de Cultura.

I pel que fa a les inversions, no són les que necessita el nostre po-

ble, si exceptuam la que es dedica a esports.

El nostre Ajuntament, a més d'un bon pressupost, no aquest, i a

causa del gran endeutament, necessita un pla de sanejament a curt i a

Ilarg termini, per sortir de la bogeria on el PP-ASI ens han aficat.

Joana Lluïsa Mascaró MeHA. Regidora
i diputada (PSM):

Els pressupostos per a 2005, com els dels darrers anys, presenten
una previsió d'ingressos que mai arribaran a la Casa de la Vila, una
disminució de les inversions amb recursos propis i un increment de
despesa innecessària -estudis tècnics, protocol, 7 assessors (dos més
que el 2004), i increment del deute, que per al 2005 sera de més de
21 milions d'euros (3.500 milions de les antigues pessetes). A aquest
deute hi hem d'afegir el de l'empresa municipal LLEMSA que, en dos
anys, s'haurà endeutat 3.845.000 euros ( més de 639 milions de pes-
setes) i el de la Fundació del Claustre del Convent que deu uns 350.000
euros (més de 58 milions de pessetes).

Amb aquest panorama, la meva valoració no pot ser més negati-
va. Es inacceptable que un Ajuntament pressuposti ingressos que estan
segurs que no arribaran. Aquí en teniu un parell d'exemples: PP-ASI
tenen previst cobrar 550.000 euros procedents de l'impost sobre la
benzina i el tabac, però l'Estat (que és qui els ha d'aportar) no ha po-
sat Llucmajor a la llista de municipis que en tenen dret. Un altra exem-
ple són els afloraments de contribucions: el 2003 l'Ajuntament in-
gressa 1.692 euros jara ens volen fer creure que el 2005 n'ingressaran

1.200.000.
En resum: ingressos inflats, molta despesa innecessària i incre-

ment del deute per poder pagar el dia a dia, per poder pagar els 7 as-

sessors que han d'assessorar un equip de govern PP-AS! de 12 perso-
nes amb un bon sou i per poder pagar estudis i treballs tècnics,
molts dels quals contractació encoberta de personal de confiança.



LOCAL

MARGALIDA ROIG, Regidora
d'Hisenda (PP):

Els pressuposts de l'exercici 2005, es presenten com uns
pressuposts realistes, compromesos i continastes de la tasca
iniciada per aquest equip de govern, en el sentit de l'execució
del programa electoral que presenta el nostre equip.

La principal novetat és l'estructuració orgànica, que im-
plica en matèria de gestió pressupostaria, un major control de
Ia despesa que s'executa dins l'Ajuntament.

Quant a les línies basiques d'aquest pressupost, les podrí-
em resumir en les següents:

El caire més rellevant és que s'incrementa considerable-
ment la despesa social, amb nous projectes destinats als joves
amb rise d'exclusió social, programes d'intervenció psicoso-
cial, de suport escolar, de suport a les dones i amb politiques
actives i formació professional; es pretén donar suport a tots
els col.lectius i associacions, culturals, esportives, etc, i espe-
cialment a la joventut del terme municipal de Llucmajor, fo-
mentant casals de joves, les escoles d'estiu i l'escola viva de
s'Arenal. Es posa l'accent damunt la indústria i el comerç en
el terme municipal; s'incrementa el servei de manteniment
dels espais públics; se segueix fomentant el turisme i la pro-
moció de tot el terme municipal; es milloren les infrastructu-
res municipals i apostam per importants inversions munici-
pals, sobretot en matèria d'instal.lacions esportives; seguim
fomentant la cultura i l'educació; i finalment pensam oferir la
possibilitat que tothom mereix poder gaudir del seu temps
d'oci i descans.

En definitiva, hem aprovat un pressupost ambiciós en el
qual pensam que queden reflectides totes les demandes dels
ciutadans.

JOAQUÍN RABASCO FERREIRA,
Regidor de Turisme (AS!):

L'apropiat.

aaços i 3 t rts
Margarita 'Tomas

MERCERIA - LLENCERIA

C/ Major, 86, baixos - Tel.: 971 12 01 34 - 07620 Llucmajor
E-mail: Ilasosibotons@terra.es



S' Arenal

Carnaval i altres actes festius
Tomeu Sbert.-

Aquest primer dissabte de febrer
ha tengut Hoc la celebració del tra-
dicional Carnaval Platja de Palma
(Palma i Llucmajor), que coordina
l'Associació d'Hotelers i que patro-
cina la Conselleria de Turisme i els
ajuntaments respectius.

La diada carnavalesca es habi-
tual i la festa més populosa de l'hi -
vem, encara que els darrers anys ha
baixat en participació i en públic.
Recordem que en els anys de finals
dels setanta i dècada dels vuitanta
va aconseguir una popularitat de
caracter internacional.

Més sobre el Pla
d'esponjament
Cada setmana podem veure al-

gun article aparegut als diaris que
parla del Pla d'Excel.lència, del Pla
Renove o d'esponjament de s'Are-
nal i dels dos municipis. Milions i
milions d'euros s'han d'invertir per
millorar la zona, embellir-la i do-
tar-la de serveis públics tan be com
sigui possible. Nosaltres confiam
en les bones paraules dels politics
de torn. S'Arenal modern va co-
mençar a transformar-se fa una cin-
quantena d'anys i per tant, edificis i
establiments queden obsolets. És
important que l'administració em-
prengui la tasca de reformar-ho i
també cal l'ajuda dels empresaris
perquè es ben segur que amb les
millores previstes els serveis també

seran millors, hi haura més feina i
més diners i sera un benefici econò-
mic per a tots els treballadors.

Per aim!) del Pla d'esponjament
s'ha nomenat una persona amb la
responsabilitat de la gerencia. Aix()
fa pensar que aviat hi haura noti-
cies de l'inici de gestions sobre
aquest tema.

Beneïdes i
Foguerons

Entre les festes celebrades
aquest passat mes de gener, hem de
destacar la caravana dels Reis
d'Orient, la festa de Sant Antoni
amb els seus foguerons i les torra-
des de botifarró, sobrassada i por-
quim en general, Sant Sebastià, pa-
tró de Palma, també s'hi afegeix i
be que fan. Que no decaigui!

Classificació final
La classificació final del con-

curs "Arenaler de l'Any", votat po-
pularment, ha donat els següents
primers classificats:

Amb 234 vots: Amics dels Reis
d'Orient (trofeu Trencadors de
Mares)

Finalistes (Diploma d'Honor):
Amb 225 vots: Club de cotxes i

motos antics Es Pistó
Amb 156 vots: Quique Ogazón

Mari
Amb 153 vots: Germanes de la

Caritat

Amb 149 vots: Toni Galmés
Canyelles

Amb 140 vots: Banda de Música
Arenal-Llucmajor

Amb 130 vots: Associació Per-
sones Majors "S'Unió"

La festa de lliurament de premis
tendra lloc divendres dia 18 del
proper mes de març a l'Església pa-
rroquial de s' Arenal.

Recordam que els premis són
patrocinats per l'Ajuntament de
Llucmajor.

Noticies breus
- Entre els dies 1 i 15 d'aquest

proper mes de maig es disputara en
terrenys de Son Verí d'Abaix el pri-
mer certamen mundial de Tir al Plat
en rostoll. Es considera que aquest
certamen tendra molta repercussió
i ressò turístic en la major part del
món.

- El matrimoni format per Jaume
Alzamora Bisbal i Maria Moya ce-
lebraren les seves noces d'or. Des
d'aquí la nostra més sentida enho-
rabona.

- La UD de futbol aconsegueix,
de moment, uns resultats irregulars,
però ara per ara tot indica que con-
servara la categoria de III Divisió.

- El club Es Pistó celebra as-
semblea general. Entre altres acords
es va decidir l'homenatge a títol
pòstum als socis Santiago Roig Par-
dos i Jaume Pou Serra.

CXpert
ELÈCTRICA

Sens dubte te convencerei   

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

C/. Sa Fira, 3 - Tel. 66 19 01 (Llucmajor) 	 C/. Nou, 85 - Tel 65 28 36 (Campos)
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Les revetles de Sant Antoni i les beneïdes
Aina M. liornpart
Fotos: B. Llompart

C. Joni'

Sant Antoni de Viana ens ha re-
galat tot un seguit d'alegries i fo-
guerons al costat de noves i velles
companyies. Per Nadal, una passa
de pardal i per sant Antoni, una pas-
sa de dimoni, diu n'Alcover respec-
te al creixement del dia. Un dia
llarg de neu i de fred. Convertírem
aquest cel blanc de gener en paper
per escriure. Per fer front a l'esta-
ció més cruel no hi ha res millor que
sant Antoni, com s'exposa de forma
detallada en els segiients punts: I.-
Passar fred és sentir una temperatu-
ra sensiblement més baixa que la
del cos humà. Sant Antoni fa pujar
Ia temperatura del cos i l'ambient
fins a tenir la cara vermellona. 2.-
Ser fred és no tenir efecte, ni passió,
ni sensibilitat. Sant Antoni provoca
que tothom sigui artista apassionat.
3.- Una persona freda és poc sensi-
ble als estímuls sexuals. Sant Anto-
ni recorre totes les coves i amaga-
tails on el sexe habita. 4.- Ser fred
és ser massa equitatiu, científic.
Sant Antoni amolla el primer que
surt i rep qualsevol. 5.- Un home
fred és aquell mancat de gràcia,
d'al.licient, de simpatia. El nostre
sant fa riure i cantar del més veil al
més infant. 6.- Freds són els tons
de color que van del verd, passant
pels blaus fins al violat. Sant Auto-
ni té color de caliu encès. 7.- Ni
fred ni calent és allò que ens deixa
indiferent. Sant Antoni és un sant
molt significat arreu dels Països Ca-
talans, fent reviure el sentir de cada
carrer amb la seva festa.

El programa d'enguany es va
anar complint de forma animada.
Començàrem dissabte dia 15 amb
els jocs infantils. L'horabaixa a s'A-
rraval sa Llac va vestir de dimo-
nions a una llarga coa de nins i ni-
nes. Després arribaren els dimonis i
Ia xaranga, encengueren el fogueró i
se'n dugueren els al.lots cap a Plaça.
A les vuit i mitja el grup Factoria
de Por va fer un bon correfoc i la
gent més atrevida va ballar davall
de les espires. Els qui volien bailor



més tranquils a s'Arraval continuà
la festa amb els grups Brot de Tapa-
rera i Capocorb. I hi hagué sopar
per a tothom tant al fogueró de s'A-

rraval com al fogueró de plaça or-
ganitzat pel PP, el del partit era gra-
tuït, en canvi a s'Arraval no són tan
rics, tot i que com cada any regalam

el beure gràcies als licors de can
Vidal i de la botiga de ca n Angela
Vila. Tots els comerços del barri de
s'Arraval col.laboren per animar la
festa amb el sorteig dels seus pro-
ductes. Sa revetla continuà fins ben
entrada la nit, amb els Llamps i
Trons i els dimonis de sa portassa,
que encengueren el fogueró artistic i
començà la ximbombada.

Diumenge dia setze hi hagué les
beneïdes, amb molta de participació
de carretons i cavalls, i tota casta
d'animalons. El reverendíssim rec-
tor donà la bendició a tots els con-
gregats i l'Ajuntament convidà els
assistents a dinar de torrat.

El divendres posterior a st. Se-
bastià hi hagué el fogueró de ses Es-
coles, va ser una torrada ben diver-
tida, amb dimonis que encalçaven
els al.lots i el grup Capocorb que
animava a tothom a ballar. El dis-
sabte hi hagué el fogueró del carrer
de sta. Candida, cada any un poc
més animat, amb presència dels Xe-
remiers de Sa Marina i un bon gra-
pat de gent que va sopar, cantar i
riure fins ben entrada la nit. Enho-
rabona a tots. I de cara a l'any que
ve es parlava d'organitzar una esco-
la de ximbombers i cantadors, per
ampliar el repertori. També es di-
vertiren al carreró d'en Batlet, fe-
ren un fogueró el darrer dissabte de
gener i inauguraren l'arribada del
tren a Llucmajor amb una colla de
músics i tot, que aquest era el terna
del fogueró d'enguany. Cantaren
ximbombades i ens desitjaren salut i
un bon any a tots.

Per cert, que heu vist el nostre
cartell? Ara vos explic quin cartell
no heu vist. En Miguel Pou cada
any fa un cartell per st. Antoni de
s'Arraval, posant el nom dels co-
merços que col.laboren a sa revetla i
fent al.lusió a st.Antoni i a la falla
artística. Pero) enguany, la respon-
sable del CIJ no ha volgut fer les fo-
tocòpies de l'original que li havíem
deixat com cada any. L'explicació
oficial que hagin vetat un cartell és
divertida, novedosa, d'allò que se'n
diu un gran motiu: el regidor més
antic de l'Ajuntament de Llucmajor,
el de medi ambient, viu tan capficat
dins el seu món que ara ja només
tolera la presència dels cartells ofi-
cials de l'Ajuntament penjats pel ca-
rrer. Ah!!???



LOCAL

Nevada històrica a Llucmajor
La ciutat ha enregistrat un dels temporals de neu

més importants dels darrers cent anys

Neu a la plaça, a principis dels anys 50

Francesc Verdera

El passat dimecres dia 36 de
gener, la neu va arribar arreu de
Mallorca, i també a Llucmajor.
La ciutat va despertar pintada de
blanc. Terrats, teulades, arbres i

voravies es trobaven cobertes
d'abundants flocs que havien
caigut durant la nit i que conti-
nuaren durant el dia, especial-
ment l'horabaixa, gairebé fins
ben entrada la nit.

En certa manera els Ilucmajo-
rers estàvem preparats. Després
de l'avanç del dimarts, de l'es-
pai meteorològic, els adverti-
ments de Protecció Civil, tots es-
peraven la nevada i aquesta va
arribar puntual a la cita. Ha estat
qualificada com a la tercera més
important d'aquests darrers cent
anys, després de les de 1956
("s'any de sa neu") i de l'any
1985.

Climent Ramis, al Pregó de
les Fires que va pronunciar l'any
1987, afirmava que: "perquè la
neu arribi a Llucmajor, la neva-
da ha de ser general a Mallorca.
Aquestes situacions esdevenen
quan l'anticicló europeu envia
cap a la Mediterrània occidental
aire molt fred de l'Àrtic o de
Sibèria". En aquesta ocasió l'ona
va ser de fred siberià, molt sec i
la sensació térmica es veié am-



pliada en anar acompanyada de
vents molt forts.

Climent Ramis citava la data
del 3 de febrer de 1956: " La neu
arribà a una altura de 10-15 cen-
tímetres a Llucmajor. El fort
vent de gregal que va acompan-
yar la nevada etzibà greus pèr-
dues als arbres fruiters. Hi va
haver altres nevades: dia 3 de
desembre de 1973 i dia 17 de fe-
brer de 1981".

La contínua i generosa caigu-
da de flocs gairebé no va alterar
Ia normalitat de la ciutat Ilucma-
jorera. Els collegis i centres es-
colars obriren les aules, i només
faltaren a la cita els alumnes
usuaris del transport escolar, el
servei del qual havia estat suspès
pels responsables d'Educació del
Govern davant del perill de les
plaques de gel que s'havien for-
mat a les carreteres de l'illa a
causa de les baixes temperatures
de menys de zero graus.

Va ser una jornada de fotos i
també de jocs de neu per als més
petits. La vena muntanya de Cu-
ra i el poblet de Randa esdeven-
gueren, com passa habitualment,
cita obligada de nombrosos Iluc-
majorers.

Randa, l'església, els carrers,
els hortets poblats de tarongers i
d'arbres fruiters i les marjades
s'havien convertit, per la màgia
de la neu, en una postal més
pia dels Pirineus que no de la zo-
na centre de Mallorca. Alguns
privilegiats pogueren accedir als
santuaris de Gràcia, Sant Hono-
rat i Cura durant les poques ho-
res en què la carretera que puja a
la muntanya va romandre oberta
al trànsit.

Dia 26 de gener de l'any
2005, amb aquesta nevada, passa
a ser una data assenyalada en la
petita història de Llucmajor.
Quaranta anys després de "s'any
de sa neu" i vint-i-quatre després
de la de 1981, el blanc mantell i
Ia caiguda de la neu arribava a la
ciutat i al terme llucmajorer.



Servei de begudes
i menjars de qualitat

a bon preu

LOCAL

Comerciants i Ajuntament han
creat una Mesa del Comerç

Coloma Julià

L'Associació de Comerciants i

l'Ajuntament de Llucmajor posaren en

marxa una Mesa del Comerç el passat

17 de gener amb la finalitat d'incentivar

aquest sector, per aim) han establert unes

reunions periòdiques cada tres mesos i

l'Ajuntament s'ha compromès a editar

una guia catàleg del comerç, restauració,

hostaleria i agroturisme del municipi; a

crear una ruta turística guiada, i a posar

en marxa una marca de qualitat de Lluc-

major per poder obtenir ajudes de la

Conselleria de Comerç del Govern Ba-

lear. S'estudien també altres demandes

com la de treure el transit de la plaga i

dels carrers adjacents.

Hem cregut oportú de parlar amb

els maxims representants d'aquestes

dues institucions: el regidor de Comerç,

Transports i Mercats i la presidenta de

l'Associació de Comerciants de Lluc-

major, perquè ens parlin d'aquest im-

portant projecte.

JULIA MOJER,
REGIDOR DE

COMERÇ

Per què s'ha constituït aquesta
Mesa del Comerç a Llucmajor? Creis
que l'autovia i la variant poden afec-
tar la venda dels comerços?

S'ha constituft per treballar conjun-

lament amb l'Associació de Comer-

ciants,amb la finalitat d'aportar idees en-

tre tots. Creim que això és molt impor-

tant per dinamitzar el comerç, serveis i

artesania de Llucmajor.

L'autovia no crec que tengui cap

conseqüència negativa referent a les

vendes, tot el contrari. El fet de poder

arribar al poble d'una manera més rapi-

da i fàcil és positiu, el consistori té en

compte aquest fet i dedicara tots els es-

forços perquè el resultat final sigui posi-

titi. Es fa feina en aquest sentit.

Què és la Mesa del Comerç? Per
qui està formada i amb quina intender
hi participau?

La Mesa esta formada pels repre-

sentants de l'Associació i de l'Ajunta-

ment. Hem establert un calendari de reu-

nions trimestrals per estudiar les sug-

gerencies i les decisions, perquè entre

tots i en la mesura de les possibilitats

trobar la millor solució.

Quins acords slan pres en agues-
ta primera reunió?

Un acord ja pres és l'elaboració

d'una Guia de Comerços i Serveis de

Llucmajor, i també una d'Artesania.

S'han fet gestions amb la Conselleria de

Comerç, amb la finalitat d'aconseguir

ajuda i assessorament per modernitzar

els locals comercials.

S'impartirà un curs de Gestió de pe-

tit comerç de més de 50 hores, amb clas-

ses d'angles i ale-

many basic, per

això els interessats

es podran inscriure

al portal municipal

(intemet).

Estudiam un

pla de visites orga-

nitzades per a turis-

tes perquè puguin

conèixer millor la

nostra cultura i el

nostre entorn.

Vos plantejau
si s'ha de fer qual-
que reforma cir-

culatória a plaça i als carrers més cèn-
tries? Creis que una reorganització
del trànsit afavoriria els comerços?

Sí, però aquestes mesures sempre

són decisions importants i no contenten

tots els ciutadans, pet-6 indubtablement

s'han de prendre, i jo crec que ben aviat.

Per al minor desenvolupament comer-

cial s'ha de renovar el model de I 'apar-

cament en el centre amb el sistema

d'ORA. L'Ajuntament ja té estudis fets i

aviat es posaran en marxa, perquè estam

convençuts que sera bo per al comerç i

també per al conjunt de tots els ciuta-

dans.
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basic i tal vegada un curs d'escaparatisme.

També parlarem de visites organitza-

des per conèixer Llucmajor, la seva esglé-

sia, façanes...

Vos plantejau si s'ha de fer qualque
reforma circulatõria a plaça i als carrers
més cèntrics? Creis que una reorganit-
zació del trkisit afavoriria els comerços?

Com a primem mesura per controlar

aquest excés de transit l'Ajuntament ens ha

plantejat la possibilitat d 'implantar el siste-

ma d'ORA al centre del municipi.

A la darrera assemblea general plan-

tejarem aquestes preguntes. Tant els em-

presaris com els comerciants trobarem que

per controlar l'excés de transit farà falta una

tona per a vianants i un aparcament subte-

rrani. Quan? Com? On? Són questions que

ha de resoldre el nostre ajuntament.

MARIA RIGO,
PRESIDENTA DE

L'ASSOCIACIO DE
COMERCIANTS

Per que s'ha constittiit aquesta Me-
sa del Comerç a Llucmajor? Creis que
I 'autovia i la variant poden afectar la
venda dels comerços?

S'ha constitute basicament perquè hi

havia una manca de comunicació entre

I 'Ajuntament i el Comerç.

Sí, l'autovia pot afectar especialment

els negocis i comerços de les rondes, per

tant més que mai es necessària una modifi-

cació circulatòria, començant per les entra-

des al poble, reconduint el transit amb indi-

cacions clares, i fer que l'arribada a Lluc-

major resulti Facil i atractiva.

Què es la Mesa del Comerç? Per qui
està formada i amb quina intenció hi
participou?

És una reunió trimestral amb I Ajun-

tament, on els comerciants exposam les

nostres inquietuds perquè Llucmajor sigui

un poble dinàmic, viu i amb futur.

La Mesa està formada pel regidor de

Comerç, Sr. Julia Meijer, la Sra. Pilar

Cortès, i representants de la nostra associa-

ció: Miguel Font, Miguel Janer, Miguel

Catany i jo mateixa.

Quins acords s'han pres en aquesta
primera reunió?

Acordarem fer una Guia de Comerços,

Serveis i Artesania per distribuir-la als ho-

tels, agroturismes i comerços.

L'Ajuntament ens digué que la Con-

selleria de Comerç enguany farà a Llucma-

jor un curs de Gestió Comercial, on es do-

naran classes d'anglès i alemany comercial



Lliurament de lEspigolera a Dn. Vicenç Castellano Alcaide

Lliurament de l'Espigolera al Dr. Joan Veny i Our
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LOCAL

Conferència del Dr. Joan Veny
i lliurament d'Espigoleres

Coloma Julia

El passat 28 de gener es va comme-
morar el 47è aniversari de la mort de la
poetessa Maria A. Salva a la sala d'actes
de I 'Ajuntament amb la conferència del
Dr. Joan Veny i Clar "Epistolari de Ma-
ria Antònia Salva de 1 'Allapassa a Mi-
guel Roig. Amistat i mestratge"; també
es va lliurar l'Espigolera, maxima dis-
tinció que atorga l'Ajuntament, a Dn. Vi-
ceng Castellano Alcaide, director de la
Banda de Música fins el 2004, i al Dr.Jo-
an Veny i Clar, catedràtic emèrit de Dia-
lectologia Catalana de la Universitat de
Barcelona, campaner, de mare Ilucmajo-
rera.

Després de l'obertura de l'acte pel
batle Sr. Lluc Tomas, en Cristòfol Barros
ens va parlar dels mèrits del músic Vi-
cenç Castellano, un valencià de Benisa-
nó, clarinetista format al Conservatori de
València, membre de la Banda de Músi-
ca de Palma des del 1966 i que va dirigir
27 anys la Banda de Música de Llucma-
jor. A la 7a Trobada de Bandes de Músi-
ca va dirigir les 25 bandes que s'havien
concentrat a Llucmajor.

Don Vicenç va compaginar la direc-
cif() de la banda amb la docència de clari-
net i es va fer càrrec també de la nova
banda jove, va escriure una obra simfò-
nica "Llucmajor", estrenada el 1995, i és
membre de la Societat d'Autors d'Es-
panya i del Quartet de Saxofons de Pal-
ma.

El professor Sebastia Cardell i
Tomas ens va parlar dels mèrits del filè-
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leg Dr. Joan Veny i Clar, professor que
ha dedicat tota la seva vida a la Ilengua i
als parlars. Va estudiar filologia romani-
ca a la universitat de Barcelona i va am-
pliar estudis a Lovaina i Poitiers, es doc-
tor en filologia romànica des del 1956
amb la tesi "Els paral.lelismes lèxics en
els dialectes catalans", estudiós de la cul-
tura tradicional popular, membre de la
secció etimológica, dialectòleg, autor de
dotze llibres i uns tres-cents articles so-
bre dialectologia. Es distingit per un bon
grapat de premis com el Sanchis Guarner
i la Creu de St. Jordi.

Després del lliurament de les Espi-
goleres el Dr. Joan Veny va impartir la
seva conferencia "Epistolari de Maria
Antònia Salva de l'Allapassa a Miguel
Roig. Amistat i mestratge" , es tracta
d'un estudi sobre 17 cartes que en Mi-
guel Roig va entregar al conferenciant,
escrites per na Maria A. Salva i dirigides
al poeta campaner entre els anys 1946-
1953.

Aquest estudi ens parla de les deli-
cies de la poetessa, qui poua en les subti-
leses de la poesia popular amb un estil i
característiques ben pròpies, un estil que
es reflecteix Lambe en aquestes cartes di-
rigides al poeta campaner Miguel Roig i
Adrover enamorat del seu poble, pas-
tisser d'ofici i poeta de vocació, un entu-
siasta del seu país, amb estudis molt ele-
mentals, però que va escriure els esdeve-
niments de la petita história local.

En aquestes cartes es parla de l'acu-
sament i sanció per dues poesies dedica-
des a la poetessa, per ser escrites en ca-
tala a la immediata postguerra, d'altres
són mostres d'agraïment, per felicita-
cions i celebracions. M. A. Salva no no-
més parla de literatura en aquestes cartes,
sin() que fa referencia a les millores tee-
niques de la pastisseria, Iloances i des-
ventures de la família, ii dóna 'enhora-
bona per haver estat elegit cronista ofi-

cial de Campos, l'informa sobre la festa
commemorativa de la batalla de Lluc-
major en el VI centenari de la mort de
Jaume III, amb el discurs de Mn. Antoni
Pons.

Es constant la
referencia als es-
criptors mallorquins
com es el cas de la
mort del poeta i es-
criptor teatral Iluc-
majorer Francesc
Pomar, i que tant la
va afectarn Lambe la
de dos escriptors
santanyiners, Blai
Bonet, amb la seva
manera peculiar de
fer poesia, i Bernat
Vidal i Tomas.

En alguna ocasió ha d'encoratjar
Miguel Roig, quan esta molt desanimat
com a poeta. Dóna la benvinguda a la
nova revista Raixa i parla de la distinció
entre el registre col.loquial i rescrit, diu
que la llengua escrita es més elaborada i
més abstracta.

Maria A. Salva havia rebut els con-
sells d'en M. Costa i d'en J. Carrier i en
aquestes cartes ella practica el seu mes-
tratge sobre el poeta Miguel Roig.

L'acte es va cloure amb la interven-
ció de na Francisca Caiiellas, la rapsoda
Ilucmajorera, qui juntament amb en Joan
Lainez també va cloure els actes de les
festes de Sant Sebastià a Palma amb el
concert "El cant del Ilaurador". A Lluc-
major na Francisca CarleIlas va recitar
els poemes de na Maria A. Salva "Casa
pagesa" i "Cant del Ilaurador".
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Amb motiu del lliurament

de l'Espigolera al Sr. Vicenç

Castellano, Don Vicenç per als

músics i amics de la Banda, és

pertinent de nou treure a la

llum els merits que l'han  fet

digne del maxim guardó que

atorga l'Ajuntament de Lluc-

major. Però sovint, en empren-

dre aquest tipus de tasques, tot

d'una pensam en els meriLs ob-

jectius que les persones com el

mestre han aconseguit en la se-

va vida professional i, de vega-

des, oblidam que alb) que fa re-

cordar les persones és l'em-

premta que han deixat en

aquells amb qui han compartit

el dia a dia, en aquest cas, els

assajos i concerts que ha dirigit

i les Iliçons musicals i huma-

nes que ha impartit a alumnes i

companys. Per això hem vol-

gut demanar les impressions

que ha causat sobre alguns mú-

sics de la Banda de diferent

edat i que el conegueren com a

professor i director.

El primer amb qui hem

parlat ha estat un músic que va

tocar més de cinquanta anys a

Ia Banda de música, Joan Jau-

me. La seva opinió ha estat cla-

ra i contundent. En demanar-li

què pensava de Don Vicenç ha

respost immediatament "ha es-

tat l'anima de la Banda, la va

pujar de no res fins a damunt".

Aquest fet, segons ell, va fer

que un músic angles es fixas en

la nostra formació i ens con-

vidas a participar en un cicle de

concerts amb la Banda de Po-

Ilença i algunes corals, concerts

que molta gent recorda com

una fita històrica de la Banda.

També afirma que ha estat un

director molt bon al.lot, per

ventura massa algunes vega-

des, però s' ha de dir que ha po-

gut aconseguir el que volia. Al

principi hi havia músics antics

que no estaven massa confor-

mes amb el canvi perquè "el

mestre volia que la música es

fes així com era, no com voila

cada un".

Hem cercat l'opinió d'un

músic, Miguel Puig, que s'in-

tegra en la Banda poc abans de

l'inici de Don Vicenç. Per a ell,

el nou director va ser "una re-

volució en la música del poble,

ja que partia amb músics que

tenien uns coneixements musi-

cals molt basics. Per millorar

aquesta situació, va continuar

la tasca que havia començat M.

Llopis a l'escola de música

com a base per formar una ban-

da en condicions. Va intentar

professionalitzar al maxim

l'entitat, en el sentit d'infondre

seriositat i compromís en la fei-

na". També coincideix que era

molt bona persona i era difícil

treure'l de polleguera i al ma-

teix temps en destaca les ganes

de fer feina.

Després hem consultat

dues al.lotes, Victòria Faidella i

Aina Maria Barceló, que, a

més de ser músics de la banda,

han estat alumnes de clarinet.

Com a alumnes destaquen que

em una persona molt propera

que feia que se sentissin còmo-

des a les classes: "recordam
com ens animava quan quedà-

vem aturades en una peça —no
te fiques nerviosa, deia el mes-

tre- i ens feia descansar abans

de tornar a emprendre la mar-

xa. Volem apuntar també les

seves ganes per seguir aprenent

coses, ja que va començar a uti-

litzar l'ordinador i les noves

tecnologies aplicades a la mú-

sica i sempre ens contava amb

gran emoció i alegria els

avanços que havia fet. Quan

yam entrar a la banda sempre

ens va donar ànims i es preocu-

pava perquè tinguéssim les me-

nors dificultats per seguir la

resta de músics. Malgrat sem-

blés que només era el nostre

professor i director, a l'hora de

deixar-nos es va notar l'estima-

ció que tothom li tenia, fet que

s'evidencia amb les mostres

d'emoció que es van viure tant

en el seu darrer concert com en

el que la banda de música va

fer en el seu homenatge. Per fi-

nalitzar, sempre recordarem

Don Vicenç com una persona

molt important que ens va in-

culcar la música, no com una

obligació, sinó com una mane-

rade passar-ho bé. No ens obli-

darem mai d'ell ja que per a

nosaltres és molt més impor-

tant el que ens ha aportat com a

persona que no com a músic,

professor i director de la Ban-

da".

Finalment hem volgut

conèixer també l'opinió d'un

músic molt jove que fa poc

més d'un any que es va incor-

porar a la banda, Pete Gardas.

Ens ha contat que quan va en-

trar ja sabia qui em el director i

que havia sentit parlar molt i

molt be d'ell com a director,

mestre i músic. Quan el va

conèixer personalment, el va

trobar "simpàtic i amb ganes

que tot sortís bé, em va donar

confiança i entusiasme. En en-

trar a la banda, vaig aprendre a

espavilar-me i a no amagar-me

darrera els altres. Gracies Don

Vicenç!"

Malgrat tot, hi va haver

gent que, al començament, no

li va augurar res de bo com a

director, dos mesos li va donar

algú, però el temps ha demos-

trat que s'equivocaven i que, a

més de dirigir-la durant molt de

temps, ho ha fet amb un gran

exit.



Joan Jaume Mulet,
Tinent de Batle (PP):

Jo votaré SÍ a la Constitució Europea, encara que agues-
ta no sigui la Constitució que el meu partit havia pactat en el
"Tractat de Niça".

El canvi de govern a Espanya i les seves negociacions ens
han abocat a convertir-nos en ciutadans de segona categoria
en relació a França i Alemanya.

Pere), així i tot, crec que li devem molt a Europa, que
avui ja no podem entendre Espanya fora del marc europeu i
que dir SÍ a la Constitució Europea no és sinó apostar per una
Europa cada vegada més unida i més forta.

ENQUESTA

Constitució Europea, sí o no?

Dia 20 de febrer se celebra el referèndum per a la Constitució Europea.

Aquesta és la intenció de vot dels nostres representants al Consistori.

Rosario Garcia Huertas
(PSOE)

-Entrats ja en ple segle XXI, apostar per Europa és apos-
tar decididament per un espai històric que no ens és aliè. El
Tractat Constitucional que se sotmet a referèndum és la pas-
sa decissiva per garantir la convivència, el progrés i sobretot
Ia pau en el yell continent. Així doncs, els i les socialistes no
podem més que promoure un SÍ ferm al text perquè suposa
fonamentar els vincles amb la resta d'Europa en uns mo-
ments on la globalització obliga a aglutinar esforços per tal
de ser realment forts en un context internacional. Però, de la
mateixa manera, no podem oblidar que aquesta Constitució
aposta decidament pels drets socials, la no-discriminació, la
pluralitat i diversitat lingüística i cultural. Des de la pers-
pectiva de les Illes Balears, el reconeixement del fet insular
i el suport del paper de les regions han de contemplar-se
com dos motius més per demanar ben fort un SÍ. En defini-
tiva, aquest text obre les portes a consolidar un projecte en
comú amb la voluntat de tots per tal de garantir un futur mi-
llor dins aquest nou marc.
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Joaquin Rabasco Ferreira
(AS!)

- No. Com podem hem de donar suport a una constitució
europea, si no es respecta la nostra (la CONSTITUCIÓ ES-
PANYOLA)?
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JOANA LLUÏSA MASCARÓ (PSM)
A aquesta Constitució: NO. Des d'una profunda convicció europeista, el

PSM diu NO a aquest projecte de Constitució Europea, perquè estam con-
vençuts que una altra Constitució es possible.

Fins ara s'ha construit bàsicament l'Europa dels estats i l'Europa económi-
ca; no podem perdre l'oportunitat de construir l'Europa dels pobles i l'Europa
social, que ens reconegui com a poble, que garanteixi la nostra veu directa a les
institucions europees, que reconegui la nostra llengua amb els mateixos drets
que qualsevol altra llengua oficial a la Unió, que promogui polítiques socials
ambicioses, que promogui la pau i la democràcia, que ens consideri com a te-
rritoris insulars amb les necessitats específiques que  se'n deriven i que faci re-
alitat la igualtat d'oportunitats per a tots els ciutadans europeus.

El posicionament del PSM neix d'un si a Europa, perquè volem més Euro-
pa i una Unió Europea realment política, democràtica, social i de pobles Inures,
deim No a aquesta Constitució, perquè estam convençuts que es possible es-
forçar-se per una Constitució millor. No ens podem deixar convencer pels que
diuen que si guanya el No serà una catàstrofe per a la Unió Europea, ben al con-
trari, si guanya el NO, Europa continuarà funcionant com fins ara, per() els re-
dactors de l'actual projecte es veuran obligats a haver-lo de millorar.
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Els paisatges de Maria Antònia
Salvà de l'Allapassa

Jaume Pericàs
Foto: C. Julia

Organitzat pel Grup Excursionista
de Llucmajor 'Camina, caminaràs...' i
comptant amb el patrocini de l'Ajunta-
ment de Llucmajor el passat divendres
dia 4 de febrer va tenir Hoc una pre-
sentació audiovisual a càrrec de Gaspar
Valero i Martí consistent en un reco-
rregut de 80 imatges multimedia al vol-
tant de la nostra poetessa.

Va comptar amb assistència de
prop de cinquanta persones de totes les
edats; algunes profundes admiradores
de l'obra de la poetessa i d'altres que hi
assistiren per curiositat o fins-i-tot per
compromis; el resultat va valer la pena,
tant uns com els altres quedaren amb la
mel a la boca, els qui ja coneixien
l'obra descobriren i ampliaren els seus
coneixements i sentiments, i, els qui no
tant, els va servir de dolça i mengívola
immersió a l'obra de la poetessa i el
que representa.

Amb una introducció biogràfica
amb imatges, gravats i fotografies de
l'època vàrem conèixer descriptiva i
visualment el seu entorn de naixement
a Palma, la seva orfandat, la joventut a
Llucmajor, la seva formació a Ciutat,
la relació amb la marina llucmajorera,

sobretot, la seva relació amb poetes i
escriptors de primer ordre de l'època:
Costa i Llobera, Joan Alcover, Josep
Carner,...

També, i amb la mateixa metodolo-
gia eminentment didàctica, vàrem gau-
dir de pinzellades de poemes magnífi-

cament contextualitzats: Casa Pagesa -
> gravat de les cases de l'Allapassa,
Roser de Cura -> fotografia de Cura de
1918, etc.

En la lectura poètica va comptar
amb la col.laboració de la seva esposa
Helena, i també , de forma espontània,
d'una persona del públic.

En definitiva, una presentació de 90
minuts que va aconseguir que tots sor-
tíssim enriquits per l'experiència, grà-
cies a la metodologia emprada, la gran
oratòria de Gaspar Valero, i el profund
treball de preparació de tot el material.
Una experiencia que ens va omplir els
sentits també l'anima-, i que ens farà
valorar i estimar encara més l'obra de
la poetessa i del seu missatge: l'amor a

Ia vida, a la gent, a la natura, a Mallor-
ca, a qualsevol banda del món que co-
neguem, ï, sobretot, a la nostra terra
I lucmajorera.

La presentació es va arrodonir amb
un sopar-col.loqui a Cura, on, amb la
companyia del conferenciant i la seva
esposa, seguírem conversant de la poe-
tessa i d'altres temes que també ens
uneixen: l'excursionisme i el que im-
plica: amor i respecte a la natura, al
patrimoni etnològic, cultural i històric,

sobretot, les vivències compartides
que ens dona cada sortida, cada viatge,
gent diversa que és capaç de deixar-se
sorprendre per cada detall de la vida,
com =11)6 ho era na Maria Antònia
Salva i Ripoll.

Celebra el teu ANIVERSARI
Contant un conte a Sa Llibreria!!
Contarem contes, jugarem, pintarem, escoltarem

música, berenarem i moltes coses més... !!!

I Afar nutaer: S cf./ Llibrer f,a/ C/Fant ;iv' 15 971 66 26 66
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LI Quatre mots
Jaume PericAs, president de l'associació

excursionista "Camina, caminaràs..."

Catalina Font
- Com va sorgir Ia

 
idea d'aquest

grup?
- Això va partir d'en Jaume Julia

i d'en Maties Tomas que organitza-
ven excursions pel seu compte, fa
devers deu anys. Llogaven un bus, i
s'encarregaven de les sortides. A mi
sempre m'ha agradat caminar, i

l'excursionisme i m'hi vaig afegir.
Poc a poc, més gent s'hi va apuntar
i algú s'havia de preocupar de l'or-
ganització (contractar els autocar,
dissenyar la ruta...), la qual cosa su-
posava molta feina. És per això que
des de fa dos anys ens constituírem
en associació, amb l'ajut de les per-
sones ja esmentades, i també amb
Pere Maimó.

- Qui pot formar part d'aquesta
associació excursionista?

- En principi calia donar forma a
uns estatuts, obrint la participació a
Ia gent que els pogués interessar. És
un grup obert i pot venir tothom que
vulgui sense discriminació. En
aquests moments tenim 110 perso-
nes associades, des de 4 anys fins a
80, per tant l'edat no és una qtiestió
a tenir en compte. La gent que hi
participi ha de voler conèixer Ma-
llorca tira a tira, sense presses, un
diumenge cada mes sense cap preo-
cupació per organitzar l'excursió i
fer el viatge en cotxe.

- Quin tipus d'excursions feis?
Com les planificau?

- Solem fer itineraris variats,
preparats prèviament per guies, de
dificultat baixa o mitjana, que per-
metin passar gust de l'entorn i ca-
minam distancies entre 15 i 20
quilòmetres. Per escollir la sortida
es fa una reunió a principis d'octu-
bre i programam tot l'any. Ara, a
més a més, realitzam unes activitats
relacionades amb la figura de Maria
A. Salva, la poetessa de s'Allapassa,
entre les quals cal destacar una con-
ferència a cura del Dr. Joan Veny,
un projecte audiovisual de Gaspar
Valero i dues rutes paisatgístiques i
Mel-Aries per Randa, Gracia, Cura i
Llucmajor, amb Valero i Tomas Vi-
vot, com a guies i rapsodes.

- Per acabar, una opinió sobre:
*quina considerau l'excursió

més completa de Mallorca?
n El Barranc de Biniaraix, amb

aigua.
*El cim d'una muntanya que us

hagi impressionat?
-- la volta a peu crestejant Ca-

brera amb un guia del Pare Nacio-
nal.



"J. Retails
Maties Gardas

TAMBÉ MARCAM. És mig-

dia ben passat. Al centre privat de

salut, hi entren dos joves obrers. Un

s'ha fet mal, pea) no el poden aten-

dre: el metge no hi és. La inferme-

ra vol ajudar i li dóna la solució:

que se'n vagin al PAC. El lesionat

titubeja. Ella l'anima: "Pega un sal-

to, pega un salto hasta el PAC". Els

interpeliats ho deuen haver entès:

donen les gràcies, giren en rodó i

se'n van. A peu. Tira tira. Sense pe-

gar bots.

FLOSSY. Aquesta cussa ferida

i maltractada que han trobat en un

solar de Llucmajor ha mobilitzat les

entitats que defensen els animals.

La varen trobar plena de ferides

greus: no hi veu, té una orella arra-

bassada, duu mossegades pertot.

Diuen que la feien servir perquè

cans més poderosos s'hi acamissas-

sin. Es veu que les bregues de gos-

sos se celebren, encara que sigui en

Ia clandestinitat més absoluta. Com

les bregues de galls.

VALENCIANS. Un grapat de

batles i regidors de pobles de la

Marina Alta han visitat Llucmajor.

Els han rebut a la Casa de la Vila i

s'han hostatjat a Cura. Cerquen

mantenir Iligams amb la terra d'on

provenen molts d'habitants dels

seus pobles: Dènia, Tàrbena, la

Vail de la Gallinera, Pego... Agues-

tes contrades valencianes, el segle

XVII, varen ser poblades per ma-

llorquins que tapaven el buit de-

mogràfic deixat pels moriscos ex-

pulsats el 1609: un cas terrible de

neteja ètnica ordenada per Felip III,

igual que abans ho havia estat a tot

el regne l'expulsió dels jueus de-

cretada pels Reis Catòlics.

EMPREMTA. Han passat qua-

si quatre-cents anys i en aquells po-

bles encara hi abunden llinatges

d'origen mallorquí; també la llen-

gua que hi parlen té regust insular,

amb l'article salat encara en ús a

Tàrbena i la Vail de la Gallinera.

Llucmajor va fer una important

aportació demogràfica a aquestes

terres valencianes: unes 280 perso-

nes l'any 1611, segons el Dr. Font.

De tot plegat en parlen els historia-

dors Antoni Mas Fornés (marga-

lia) i Joan-Lluís Monjo i Mascaró

(tarbener d' avantpassats vileros) al

llibre Per poblar lo regne de Valèn-
tia... L'emigració mallorquina al
País Valencia en el segle XVII.

MOLTS D'ANYS. Ressenyen

els diaris que el 4 de febrer el batle

fa anys: 57. Els mateixos que també

compleix, dia per dia, Pepa Flores,

més coneguda per Marisol. Casua-

litats.

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

DE PALMA DE MALLOCA
AMB LA PINALZTAT DE PRESTAR ELS SERVEIS FUNERARIS A LA

FAMILIA AMB MES DE 50 ANYS D'EXPERIENCTA

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

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



SOCIETAT

M Cartes
Estic empegueïda de

ser llucmajorera

n el puig de ses Vinyes o es Fumat de Formen-
tor, o qualsevol de la Serra de Tramuntana.

*Una vista per no oblidar?
n Sa Dragonera des de Cap Fabioler o s'Atalaia

de la Victòria
Sra. Directora de la revista "Llucmajor de Pin-

te en Ample". Li agrairé que publiqui aquesta car-
ta de queixa o de protesta per la mala imatge que
donen els nostres polítics locals cada vegada que
se celebra un plenari.

La veritat és que veure els plenaris del nostre
Ajuntament a través de la televisió de Llucmajor
em treu de polleguera. En comptes d'una sessió
plenaria en què s'haurien de debatre questions
d'interès municipal i en favor de la ciutadania,
semblen un d'aquests "reality shows" que estan
tan de moda a la petita pantalla i que cada vegada
que algú profereix una paraulota, que és quasi
sempre, surt un "p11111!!!". A la sala de sessions
n' hi hauria d'haver un d'aquests aparells o un al-
tre, de més contundent, un que pegas una betco-
llada a ferir a cada regidor que insulta i un altre
que en pegàs dues o tres de ben fortes a en Lluc
Tomas, aquest batle que consent aquests imprope-
ris i que pareix que hi passa gust i tot. El regidor
que rebria més seria, sense cap dubte en Rabasco
perquè és qui més insulta. És que no saben discu-
tir? On és l'autoritat del bade? La veritat és que
jo, a aquesta gent, no l' he votada mai, ni la votaré
i cada vegada que els veig per la televisió (això
queda enregistrat, senyors governants) em cau la
cara de vergonya i em fer la sensibilitat. Regidors
com Guillem Salva, Margalida Roig, per posar dos
exemples, no saben estar i confonen arguments
amb desqualificacions. I no em vengueu a dir que
trobau aquesta carta malintencionada perquè vos
remetré a tot el contingut de la revista Foravila
Migjorn que si això no és mala bava, ja em direu
què és. Cap d'aquestes persones que en teoria ens
representen no es mereixen que nosaltres les man-
tinguem. La veritat és que per empegueir-se s'ha
de tenir vergonya...

Feis oi al rei pore, a veure si apreneu educació
perquè els llucmajorers i llucmajoreres ja no creu-
ran pus en vosaltres. Vaja un exemple!!

Una Ilucmajorera, empegueYda de ser-ho

A la ciutat de Llucmajor
Corrent camins de la vida
no acollia el teu encant,
raig de hum mediterrània
reps tot jorn del Llevant.

Dus perfums de primavera
i els escampes pel Migjorn.
Em retornes l'esperança,
I és un plaer el girientorn.

Idíl.lics indrets de pau,
recer semblant a jardí,
tu seràs el meu refugi,
imatge del mallorquí.

En paratges agraciats,
clarors de meravelles,
símbol de bresca mel
que fa lluir les estrelles.

De tu rep l'excels repels,
donant-me la tendresa,
aïl Lida de renou mundà
amb llàntia sempre encesa.

A Gracia tens el pilar,
bressol de dolça gaubança,
on el llucmajorer hi sol anar,
demanant salut i bonança.

Pareix el temps aturat
i els somnis cobren vida,
terres que bé s'han llaurat
en sementers i en la marina.

Les teves pedres parlen
d'història gegantina,
fenicis, grecs i romans
et convertiren en gran vila.

Onades de gent estranya
desfilen per l'ampla costa,
blau tan singular té la mar
que el cor oprimit s'eixampla.

L'horabaixa ja declina
estampes de mil colors,
s'estenen amb suau oratge,
fruit de bons treballadors.

Et mous amb harmonia,
vall preuada que captiva,
M'aliment del teu batec,
Oh, Llucmajor, dolça vila!
Cristòfol Carrió i Sanxo.



Xerrades
A de cafè
De tot i molt

SOCIETAT

Un que escoltava

- Quines novetats hi ha per la nostra ciutat?
- Home! 0 no vius a Llucmajor, tu?
- Que vols que et digui, entre les feines que tenc i la tele-

visió, no surt molt de ca meva.
- I tampoc no llegeixes els diaris?
- Sí, però en parlen poc, de Llucmajor.
- Tens raó, però això també es pot interpretar que tot va

be en aquest poble nostre.
- No ho sé, perquè justament les que jo veig són noticies

dolentes.
- Com es ara?
- Vaig Ilegir que en un col.legi de s'Arenal de Llucmajor

no tenien calefacció, i amb aquesta fredorada que fa en-
guany...

- Jo també ho vaig llegir, pea> digueren que tenen el
comptador electric que no té força per aguantar els aparells
de la calefacció.

- I encara no ho han solucionat?
- Jo no ho sé, per() uns diuen que correspon a l'Ajunta-

ment, i uns altres, que al Govern.
- Ide• com sempre, es tiren la pilota els uns als altres.
- Tampoc no mires la televisió de Llucmajor?
- De vegades, però com que no es cada dia...
- Ide• sabries que el darrer plenari va ser molt mogut, per-

què es va aprovar el pressupost d'enguany i es faran moltes
coses per al nostre terme.

- I& devem estar d'enhorabona...
- Segons com ho mirem o escoltem, perquè l'oposició es

queixa que el deute municipal és més gros cada dia perquè
gasten més que no recapten, despeses que se'n van darrera
festes i altres saraus que es podrien estalviar.

- No sé si deuen tenir raó, pen) jo pens que els mandata-
ris del nostre Ajuntament no són beneits i saben on poden
arribar amb els deutes.

- Déu faci que no s'equivoquin.
- No es poden equivocar, perquè els anomenats asses-

sors com els altres tècnics saben de què van.
- Ara els has anomenat! Diuen que en tenim massa...!
- Mira, ja ho he dit altres vegades. Un Ajuntament, el que

ha de fer, es adobar el que està espenyat, com per exemple
els carrers, i deixar els deutes per als responsables de la
comptabilitat.

- Sí, pen) veig que cada any ens augmenten els imposts...!
- Pere, ens donen moltes festes, com les darreres, de Car-

naval, que de cada any són més iluides i la gent, mentre esti-
gui contenta...

ASSEGUF
Agência Llucmajor

Ramon Nicolau S.L.

(Peugeot)
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o
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Boutique

Atenció especial als Ilucmajorers

C/. Impremta, n2 1 - (Pas d'en Quint)

Tel (971) 72 40 98 - 07001 Palma de Mallorca

FRANCO  tvi JER
INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES

Instal.lador autoritzat per la D.G.I.

Instal.lacions i reparacions Elèctriques

Il.luminació

0 Aire condicionat

0 Energia Solar

0 Porters automatics

Ci Reformes

Antenes

• Megafonia

0 Telefonia

• Unies B.T.

0 Manteniment

C/. Ramon hull n2 33 - Llucmajor 07620
Tel.: 971 660 918 - Fax: 971 660 281

Móbil: 629 270 307

URGENCIES ATESES EN 24 H.
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1,W Temps passat
"El Nacional" campió (1954)

Ignasi Barce ló
Antoni Monserrat

La foto del mes, es va ferai camp de
futbol de Sant Francesc, que estava al

final del carrer del mateix nom. Enfront
del carrer hi havia l'entrada al camp, si-
tuat entre l'actual carrer del Pare Caldés
i Cavalier Ramon Santmartí. El camp

arribava fins al liguerai de moro del
molí d'en Xerequet, al carrer de Cam-
pos, desaparegut l'any 1972 quan varen
construir l' edifici de ca'n Tia Taleca.

CENTRE RECONEIXEMENT	 METGE OCULISTA
MEDIC - PSICOLÒGIC 	Dra. Núria Busquets

Antoni Isern Oliver

CERTIFICATS MEDICS
	

OBERT ELS DILLUNS
	

CITA PREVIA

PER AL PERMÍS DE
	

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

	
C/ Antoni Garcias 1-A

Tel. 66 22 82 (Llucmajor)

(EQUIP CLINICA JUANEDA)
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L'equip era "el Nacional", que te-
nia la seva seu a ca's Burrico, on avui hi
ha el Bar Sport. La foto data de l'any
1954, any en què l'equip guanya el tor-
neig de les "penyes de Llucmajor" (les
penyes eren equips de cafès o entitats
locals).

1. Bonaventura Valls Segura (a.
Ventureta). Casat amb na Josefina Co-
lom Morey.

2. Antoni Mut Garau. Casat amb
n'Antònia Oliver Noguera (a. Barra-
queta), tenen dos fills, na Joana i en To-
ni.

3. Jaume Barceló Ripoll (a. Porre-
renc). Casat amb na Francisca Feliu
Sastre (a. Mel).

4. Antoni Vidal Company (a. To-
nió). Casat amb na Maria Tomas Pro-
hens (a. de ca'n Gamundf). Tenen un
fill, en Nadal.

5. Joan Miguel Catany (a. Boleno).
Casat amb na Francisca Puigserver, te-
nen dues filles, na M. Lluïsa i na Joana
M.

6. Francisco Jaume Salva (a. Rei-
xec). Casat amb na Maria Vich Tomas
(a. d'Es Tast). Tenen un fill, en Franc.

7. Julia Tomas Nicolau (a. Dalabau,
a. Punyil). Casat amb na Maria Servera
Luis (a. Baldomera). Tenen dues filles,
na Catalina i na Mercedes.

8. Joan Tomas Cardell (a. Moret)+.
Casat amb na Maria Antònia Salva (a.
Capsera)+. Tengueren un fill, en Da-
mia.

9. AnteIm Nadal Tomas (a. de ca'n
Tem des cafè)+. Casat amb n'Antònia
Pallicer Mas. Tengueren un fill, en Pep
Francisco.

10. Francisco Rosselló Garcias (a.
Punyil)+. Es va casar amb na Margalida
Soler Oliver (a. de ca'n Paco) i Tengue-
ren 4 filles, Catalina, Margalida, Joana
M. i M. Esperança.

11. Jesús Garda Obeso Nicolau. +
12. Miguel Alberti Rebassa +. Casat

amb na Margalida Garau Tomas. Ten-
gueren dos fills, en Bernat i na Margali-
da.

AGRAÏMENTS: donam les gracies
a tots aquells que amb la seva col.labo-
ració han fet possible la realització
d'aquesta plana, i de manera especial a
Bonaventura Valls (núm.1), Jaume Bar-
celó (núm.3) i Julia Tomas (núm.8).

NOTA: si observau alguna errada,
ens ho podeu comunicar al telèfon
971660190 i ho corregirem al proper
número.



ENTREVISTA

Ignasi Barceló
Joan Jaume

Avui, parlam amb en Joan Mir
i Serra, l'apotecari Mir, al qual
creiem que no cal presentar-lo ja que
els seus 44 anys al servei dels Ilucma-
jorer com a apotecari i analista, i el
seu caràcter extravertit han fet que
sia una de les persones més conegu-
des del poble.

Qui eren els vostres pares?
Els meus pares eren n'Antoni Mir i

Caflelias "Boscaneta" i na Margalida
Serra i Puig. El meu pare, pubill i amb
estudis primaris, era pagès i s'encarre-
gava de les terres de la família. La me-
va mare exercia de mestressa de casa.

On vivien ?
El meu pare havia nascut al carrer

del Purgatori, la casa és avui del jutge
Joan Catany, i la meva mare al carrer
de Sa Font número 20, a Can Serra. Un
poc abans de casar-se, la família va fer
obra a la casa que tenien a la cantonada
del carrer del Gats amb el carrer de Sa
Font número 19.

L'obra de la posada de Son Bosca-
na, la va dirigir el conco Rafel

casat amb una filla del metge
Sbert. El conco, autodidacte, era aficio-
nat a l'arquitectura modernista de
l'època i prenia com a model a Domè-
nec i Muntaner.

A més va fer reformes i noves edi-
ficacions a Son Boscana, va dirigir la
construcció de la casa d'estiueig de
s'Estanyol i la reforma del Convent de
les Monges de la Caritat al carrer de
Sant Joan quan hi feren el col.legi.

A Son Boscana hi ha uns cagadors
dintre de dues torres modernistes, uns
magatzems, uns galliners i uns sesta-
dossos que duen els seu segell. Per() el
que més crida l'atenció són les barreres
i els panys que dissenyava i que encara,
avui, compleixen la seva funció a les
tanques. Amb una empesa es tanca la

barrera a la tancadura i a baix, cosa que
és molt practica.

Quan vàreu néixer?
Vaig néixer el 26 de novembre de

1933, al carrer de Sa Font número 19.
On estudiAreu les vostres prime-

res lletres?
Les primeres lletres les vaig apren-

dre amb les monges de la caritat. Des-
prés de la comunió vaig passar al
Col.legi dels Frares Franciscans on me
prepararen per a l'examen d'Ingrés i els
estudis de Batxillerat.

Record que després de la prova
d'ingrés vaig fer una prova singular per
optar a la Matrícula d'Honor d'Ingrés.
A la prova ens varem presentar en Joan
Noguera, Cresta, en Miguel Buades i
jo. D'en Joan fou la Matrícula, no va
fer cap falta d'ortografia i va posar tots
els signes de puntuació que calia. Jo en
vaig fer una i en Miguel, dues. Teníem
nou anys i no eren dues línies el que
ens feien escriure.

Quins records teniu del Batxiller?
Foren anys de molt d'estudi, de

molt d'estudi. N'Andreu Martín, en
Jaume Lladó i en Sebastià Cardell, que
aleshores havien acabat els estudis de
Batxillerat ens feien classes de dife-
rents assignatures. A més teníem tot un
seguit de Llicenciats que també ens
preparaven pels examens: Don Pep Fiol
i el Sr. Mayol de Matemàtiques; el Sr.
Rosselló de Ciències Naturals; el Sr.
Villalonga d'Història; el Sr. Muntaner
de Llengua i Literatura Castellana; a
més dels frares.

Quins altres records teniu, fora
dels acadèmics?

En aquella època, una cosa estava
molt unida a l'altra. Era l'època del Pa-
re Caldentey. Fou un personatge sin-
gular, gran organitzador i promotor de
tot tipus d'activitats i "pèssim" nego-
ciant

Entre altres coses va obrir una Bi-

En Joan Mir als 13 anys, amb els
"calcium' en bufes" propis de l'època

blioteca, de la que durant uns anys,
vaig ser un dels encarregats. Record
que quan va fer fallida es varen endur,
els frares, tots els llibres a Ciutat.

Anàvem al cine, al teatre, al futbol
i a fer moltes d'excursions. Però el que
més fèiem els estudiants era colzes;
estàvem traumatitzats pels examens
d'Estat amb què es tancava el Batxille-
rat.

I a l'estiu a s'Arenal, on la família
tenia casa d'estiueig.

I després?
El meu pare, en un principi, volia

que estudias Dret. Que arias a Ciutat
amb Don Pep Font i Tries, que alesho-
res preparava els estudiants de dret, i
fes els examens a la facultat de Barce-
lona o Saragossa. Me va arribar a oferir
comprar-me una moto, una "Gutzi",
per poder anar i venir de Ciutat.

A mi m'agradaven les Ciències i
tenia al cap estudiar d'apotecari.

En un principi al pare no li agrada-
va pert) observant que l'apotecari Mi-
guel Puig "Giqueta" a més de fer les
feines de la farmacia tenia cura de les
terres hi va donar es coll.

On estudiàreu la carrera?

rf Gent de la vila
Joan Mir i Serra
En Joan "Boscaneta"
L'apotecari Mir



seria d'au ter

Els frares franciscans havien obert
una residència per a estudiants a Ma-
drid i fou on vaig anar. Hi vaig estar
dels 16 als 23 anys.

A més d'estudiar hi vaig fer molt
bones amistats.

I de tornada, què?
Amb l'ajuda de la família vaig

comprar l'apotecaria de "Can Bojo" del
Carrer del Born.

I, després que l'arquitecte en Se-
bastià Gamundí dirigís les obres de la
nova apotecaria als baixos de l'hotel
Universo vaig obrir-la el 23 de maig de
1960.

Aleshores era l'única que comptava
amb un laboratori d'anàlisis clíniques.

Jo m'havia especialitzat en araisis
clíniques a Ciutat i havia passat exa-
mens a Madrid a l'Escola de perfeccio-
nament d'anàlisis clíniques de la facul-
tat de farmacia.

Com fóreu apotecari titular?
Des de principis del segle XX, o

abans, els pobles comptaven amb: dos
metges, dos manescals i un apotecari
titulars. Aquests Ilicenciats cobraven
un sou de l'Estat i a canvi estaven obli-
gats a donar assistència sanitaria al mu-
nicipi i a la gent necessitada.

A la mort de l'apotecari Gamundí,
els responsables de l'Ajuntament
d'acord amb Sanitat i el Col.legi
d'Apotecaris de Balears em nomena-
ren per al càrrec amb caracter interí i
amb el compromís de fer oposicions a
la plaça en el moment que aquesta sor-
tís a concurs, cosa que vaig fer, uns
anys després, anant a Madrid a presen-
tar-me com a opositor per a la plaça.

Quines eren les vostres tasques
com a apotecari titular?

A més d'atendre a la gent necessi-
tada i posar- los al seu abast els medi-
caments que calia, tenia l'obligació de
vigilar i col.laborar en el manteniment

En Joan amb el seu amic Federico
Mayor Zaragoza a la facultat de Farmà-

cia (Madrid, 1950)

de mesures sanitàries de caracter pre-
ventiu. També interveníem a l'hora de
donar la llicència d'obertura de locals
comerciais, fèiem anàlisis de les aigües
potables i residuals del terme i aeon-
sellavem amb caracter preventiu.

Quan es va produir el "Boom" tu-
rístic la feina ens passava per damunt.
S'Arenal creixia dia a dia i no érem a
temps de fer tot el que calia. I una ve-
gada que la Conselleria de Sanitat es
va fer càrrec va nomenar uns inspec-
tors a temps complet i nosaltres, els ti-
tulars, passarem a ser un cos a extingir.

Darrerament la meva feina era
d'acompanyant de l'inspector de torn
de la conselleria a Hoes concrets i de di-
fícil trobada.

Quins records teniu d'aquells pri-
mers anys com a apotecari a Lluc-
major?

En un principi hi havia un menor
volum de vendes que a l'actualitat i es
preparaven més fórmules magistrais.
Amb el desenvolupament de l'estat del

benestar en els anys setanta en què la
Seguretat Social va cobrint de cada ve-
gada més les necessitats de fàrmacs que
té la nostra població les vendes es van
disparar i avui són molt importants.

Quant a la tasca dins el laboratori,
en els primers anys va donar una gran
empenta a la meva farmacia, era l'úni-
ca que disposava d'aquestes instal.la-
cions cosa que me va fer guanyar molts
de clients, i, com a vos he dit abans,
fou un dels factors que me donaren la
possibilitat de ser l'apotecari interí titu-
lar de Llucmajor. Record la gran quan-
titat d'anàlisis que es feien a persones,
però també a les aigües de les cisternes
i aljubs amb la finalitat de prevenir el
"tifus" i altres malalties contagioses.

Quan la llei obliga a dur un control
sanitari del personal de les fabriques de
sabates la tasca al laboratori augmenta,
aleshores a Llucmajor hi havia quatre
fabriques de més de cent obrers.

En aquells anys feren feina, de ma-
nera successiva, al laboratori na Catali-
na Tur, na Margalida Morla i na Maria
Garau; i a la farnacia, en Joan Riera,
quasi trenta anys, na Isabel Rimada, na
Joana Ferragut, na Margalida Morla i
en Gil Garau que, juntament amb en
Pere Nieto, anaven a cercar els paquets
de medicines a l'exclusiva de can Bo-
leno cada vespre. Darrerament, vingué
a treballar amb nosaitres na Isabel Gar-
cias. Estic molt satisfet que totes agues-
tes persones hagin treballat  i, algunes
d'elles, treballin amb mi i agraït de la
dedicació, professionalitat i estimació
que han demostrat i demostren a l'apo-
tecaria.

Encara seguiu preparant "for-
mules magistrals"?

Ja no se'n fan tantes com es feien.
Actualment el percentatge més gros de
vendes és, en molta diferencia, de me-
dicaments produits en grans laboratoris

Antoni Maura, 15 • Tél. 971 66 03 17.
12-tinda Migjorn, 2 -•iel. 971 12 1,2 74

07620 Llucmajor (Mallorca)

%MORI
Llibres, contes,
jocs educatius,

material d'oficina

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



L'apotecari al seu lloc de feina

ENTREVISTA
i de forma industrial. Cosa que a la ve-
gada té unes garanties majors quant a
dosificació, esterilitat dels components,
presentació,   Ara, seguim produint
medicaments a la carta per als metges
de la pell que són els més donats a se-
guir receptant "fórmules magistrals"
però diàriament van sortint al mercat
nous productes farmacèutics destinats a
aquest sector que fan pensar que dins
poc temps seran merament testimonials
les que es faran a les apotecaries.

I, a bores d'ara, quina es la vos-
tra tasca?

A la meva edat m'ho prec tot amb
més calma. Des de fa uns anys vaig
constituir una societat amb la mewl fi-
lia Margalida. Avui, aquesta part l'ha
adquirida na Isabel Garcias, apotecaria
que des de fa uns anys treballa a la ca-
sa. Encara hi vaig a fer quatre feines, a
treure sang i a donar una ma a l'hora de
més despatx, els dies de guardia o quan
hi ha una baixa. I hi segueix havent
molta gent que abans d'anar al metge
passa per l'apotecaria a consultar-nos
sobre el que cal prendre per posar-se
bo.

I sempre que puc vaig a Son Bos-
cana, just que sia per anar a fer una vol-
ta i tornar..

Parlem un poc de la vostra fami-
lia?

L'any 1966, a l'edat de 33 anys,
em vaig casar amb na Catalina Mora-
gues i Cafaro, filla de l'aparellador Mo-
ragues de l'Ajuntament de Llucmajor.
Hem tingut tres nines. Na Margalida,
Ia major, va estudiar a Madrid, la ca-
rrera d'apotecari i es va casar amb un
apotecari de Madrid. Avui, amb farma-
cia oberta a la Capital, té la seva vida
en aquell lloc. La segona, n'Elisa, va
estudiar Dret i treballa a la notaria del
meu cunyat a Ciutat on viu amb el seu
marit. I, la darrera, na Maria Antònia,
va estudiar disseny d'interior a la Uni-
versitat Pompeu Fabra a Barcelona. Va
treballar uns quants d'anys a la Capital
Comtal i després va venir a viure a
Llucmajor. Actualment treballa per a la
cadena hotelera Barceló en un projecte
de renovació d'hotels de ciutat i des de
fa unes setmanes és al Ferrol fent la se-
va tasca.

A vegades s'ha parlat del paper
que vAreu jugar amb l'obertura de
l'Institut de Llucmajor. Què ens po-
dríeu contar?

Per la meva amistat amb en Fede-
rico Mayor Zaragoza vaig servir d'in-
termediari entre l'Ajuntament de Lluc-
major i el Ministeri d'Educació i Cul-
tura per a l'obertura de l'institut a Lluc-
major.

L'amistat havia començat a la Fa-
cultat d'Apotecaria a Madrid. A les pri-
meres practiques de laboratori, en va
tocar la taula amb en Federico, cosa de
cognoms, Mayor, ell, i ,Mir, jo. Ales-
hores, jo destrossava el castellà quan el
parlava i ell, nascut a Barcelona, no
quedava al darrera. Aviat férem miques
i no va passar molt de temps abans que
ens vessin per a tot arreu plegats. La
seva família s'havia traslladat a Madrid
quan el pare fou nomenat gerent d'un
dels grans laboratoris farmacèutics de
la capital i em va rebre amb els braços
oberts.

A l'any següent va començar a fes-
tejar una al.lota d'Oviedo que estudiava
amb nosaltres i Ilavors, no vaig tenir un
amic, sinó que en vaig tenir dos. Una
vegada acabada la carrera, ell amb 28
Matricules d'Honor i Premi Extraordi-
nari de Farmacia i ella amb 29 Matrí-
cules d'Honor, es casaren.

Com a bons catalans, la família
d'en Federico va fer un esforç i
compra una farmacia a Madrid per do-
nar-li una seguretat de futur. La "pela"
és la "pela".

A ell, li agradava la investigació i la
docència i passa a impartir classes a la
Facultat com a professor ajudant del

catedratic de Bioquímica. Poc temps
després obtingué la Catedra de Bioquí-
mica a la Universitat de Granada i du-
rant alguns estius ana a la Universitat
d'Oxford on trebal la amb en Cresc,
Premi Nobel.

Als 33 anys fou anomenat Rector
de la Universitat de Granada i com a tal
Procurador en Corts, eren els finals dels
anys seixanta i principis dels setanta.
L'època en què els tecnòcrates ocupen
càrrecs importants en el govern d'en
Franco.

En Federico fou nomenat Subsecre-
tari d'Educació, en el primer govern
d' Arias Navarro, després de la mort
d'en Carrero Blanco. Anys després
ocuparia altres càrrecs en governs de-
mocratics, seria nomenat Catedràtic,
per mèrits, de la Universitat Autónoma
de Madrid i es faria càrrec del Conseil
Superior d'Investigació, i, més enda-
vant, Director General de la UNESCO..

Com a Subsecretari d'Educació fou
l'encarregat de donar, oficialment, a
Madrid el nomenament de Delegat del
MEC a Balears a en Tous i Morós. A la
recepció que es va fer a continuació en
Mayor li parla de la gran amistat que
ens unia.

En Tous i Morós, convençut que les
amistats i les bones relacions obren
portes i aconsegueixen moltes coses, no
va perdre temps i pocs dies després de
Ia tornada a Mallorca, ja era a Llucma-
jor a parlar amb el 13atle que era en Ga-
briel Ramón.



ELS PAISATGES DE
MARIA ANTÒNIA SALVA DE L'ALLAPASSA

Visita • uiada i Ruta Literària

L'aytorn rural i urlo
Maria ccintânia

VC1¢8
dimerR516 dg fgbrgr dg 2005

dig3eibtg 26 dg fgbrgr dg 2005
Hora: a les 9'30 sortida en bus del Passeig

,. (Estátua de Jaumc Ill), finalització a les 16'00.
Descripció: Visita guiada a L'Allapassa,
Llucmajor, Randa, Gracia i Cura, amb
comentaris biogràfics de la poetessa i lectura de
poemes ambientat a l'entorn en que s'inspirà.
Es convenient dur calçar i roba còmoda, haurem de
caminar uns 30 minuts per l'Allapassa.

A càrrec de: Tomas Vivot i Gaspar Valero
Historiadors, Poem. Excursionistes, amb una dilatada experiencia en preparació de rutes:

excursionistcs. culturals, lustónques, poétiques, etc, i un important nombre dc publicacions.) 

Per a mes informació i inscripcions
cridau al tel.: 971-662272 / 971-662773

Preu de la sortida amb bus, i dinar
(arròs brut, llom, gató tgelat, vii aigua, care)
al Restaurant de Cura:
* 20 euros (15 euros sods i jubilats)*
* PLACES LIMITADES *

Inscripcions i venda de tiquets e/ Esperança,!! (horabaixes)

Organitza: .: GRUP EXCURSIONISTA

DE LLUCMAJOR 'Camina  caminaràs...'
Patrocina:

Ajuntament
de Llucmajor

L'Ajuntament anava al darrera del
MEC amb l'objectiu d'obrir un Institut
a Llucmajor. Els Frares del Collegi de
San Bonaventura i les Monges de la
Caritat no volien fer el BUP i COU als
seus Centres i aquest fet faria que molts
d'al.lots i al.lotes llucmajorers hagues-
sin d'anar a Ciutat si volien continuar
estudis superiors després d'acabada
l'EGB, davant aquest fet l'Ajuntament
es movia.

En Biel no perdé temps i unes set-
manes després, ell, el secretari de
l'Ajuntament, el Delegat i jo érem a
Madrid a parlar amb en Mayor, re-
forçats amb el Joan Caldés Lizana, que
anàrem a cercar al Banc.

En Federico ens va rebre tot d' una,
va escoltar la petició i recollí tota la do-
cumentació que argumentava la sol.li-
citud de l'Institut. I acorda que passaria
per Llucmajor a la propera visita oficial
que havia de fer a Mallorca amb motiu
de l'obertura de l'Institut de Manacor.

Quan vingué, el vaig anar a rebre a
l'aeroport i el vaig acompanyar a Ma-
nacor i Felanitx, de tornada passarem
per Llucmajor, amb nosaltres venien el
Governador, en Carles De Mer, el De-
legat del MEC i altres Autoritats. El
Batle ens va rebre amb tot l'Ajunta-
ment en ple. En Mateu, aleshores regi-
dor de Cultura, i en Biel Ramon feren
discursos i en Federico, que havia re-
passat la documentació i l'havia con-
trastada, autoritza, en nom del MEC,
l'obertura de Can Mataró com a Institut
de BUP i COU i promete que es faria
un Institut de BUP i COU i un altre de
Formació Professional a Llucmajor per
als allots i al.lotes de la comarca de
Migjorn.

Seguidament, deixa la comitiva i
vingué a casa a veure els pares, als que
ja coneixia des d'època d'estudiant en
què havia estat un estiu entre nosaltres.

I, si bé, poc temps després en Fe-
derico deixa el càrrec, no deixa de
mans el projecte.

Les obres es feren a una finca, el
Molí d'en Dragó, a la sortida de Lluc-
major carretera de Gracia. L'Ajunta-
ment adquirí les terres a preu de solar
rústic. I el 1975 es van inaugurar els
dos instituts.

Com podreu veure la meva feina
fou, en aquest aspecte, la de relacions
públiques.

GrAcies per les vostres paraules.



OPINIÓ

Quaderns de

Neu, rock i cloramfenicol

Fum orMaj

Miguel Cardell

Des de l'any 1969, la veu de
Janis Joplin sona especialment
dolça, amb una tendresa que fa ve-
nir calfreds, quan canta Little Girl
Blue, gairebé com si s'ho cantas a
ella mateixa, amoixant-se, al.loteta
trista que no viuria molts d'anys
més, que no passaria dels vint-i-set
anys

I és aquesta cançó la que faig
repetir als altaveus del cotxe men-
tre circul molt poc a poc pels vol-
tams de la vila baix de la nevada
que cau donant als redols familiars
una fesomia nova, inhabitual,
d'una bellesa gairebé inquietant,
les cortines de flobis agitades pel
vent en remolins, el sostre blanc
enfarinoant les teulades, els ame-
tiers florits ( floc contra pètal), les
darreres tanques de noses, les exò-
tiques fulles de figuera de moro,
subrattlades pel Ilençoi blanc, arre-
bossades, en una mena de mascara
que sembla mostrar nueses inaudi-
tes, fesomies ocultes...Com si la vi-
la fos tota ella un escenari de be-
fiem, com si la neu, caient sobre
nosaltres, ens deixondís el nin que
duim a dins, mig reprimit , mig
oblidat, ill donas peril* per sortir
una estona, com una mena de "re-
creo" escolar.

Segurament si la neu hagués
seguit caient fins a tenir efectes
practics més notoris, la raresa exò-
tica i festiva hauria mostrat el seu
rostre més problematic, com el
mostren les pluges de setembre als
tufistes en calçons cults i camiseta
impefi... però, exceptuant alguna
canonada d'aigua congelada, al-
guns problemes petits o molt loca-
litzats de desplaçament, la cosa no
va passar d' aquí, i és estrany com

després de les expressions de quina
fretada la gent es mostrava mera-
vellada, fins i tot especialment
amable i comunicativa, com si fos
festa, com si ens hagués estat donat
entrar per un moment en una mena
d'escenari de faula, de territori de
meravella. Són les virtuts d'una ex-
cepcionalitat que donava als més
veils ocasió de recordar que l'any
de la neu va ser més gros, i que a
mi em feia pensar que els carrers
de Llucmajor, com els de ciutat,
s'havien convertit en una extensió
d' aquell poblet que retrata Fellini a
Amarcord... només ens manca
aquell exòtic pa() desplegant el
ventall de la seva coa régia i multi-
color, d'or i seda i maragda baix de
la nevada que cau...mentre les car-
teres sullen al carrer, com els allots
de l'institut, i la gent es fa fotos , i
vola per l'aire siberia, gairebé com
una rialla, l'esclafit d'una bolla de
neu

***

I esta be aprofitar aquestes
exòtiques excepcions, treure tot el
suc de la joia efímera que ens duen,
perquè la vida de cada dia no acos-
tuma ser generosa, i fins i tot quan
els calendaris dicten festa és massa
sovint necessari anar ulls espolsats
i fora son. Que ho demanin, sinó,
als pares Ilucmajorers, que fins i tot
un dia de tanta festa com el dissab-
te dels Reis, quan aquests arriben
en process() a la vila davant els ulls
fascinats dels infants, un d'aquests
moments de passar gust dels fills,
varen tenir la necessitat de mani-
festar la seva demanda de solució a
un problema que és public, notori,
reconegut, mal de discutir: la satu-
ració de les actuals escoles i la ne-
cessitat de fer-ne unes de noves.

Es el que passa quan es fan ca-
ses a balquena, i sen deixen fer i
conservar tantes o més d' illegals o
a-legals afora-vila, que la població
augmenta, iamb ella les necessitats
per satisfer, d'aigua, energia, sani-
tat, educació estacionament, poli-
cia, etc., etc. Sembla senzill, però
als qui ens govemen amb el vot de
molts els costa fer-s'ho entrar al
cap ( va ser més tacit penjar-se la
medalla de la restauració de Ses
Escoles, que no varen posar en
marxa ells quan varen poder). Per-
què sinó, ja m'explicareu com els

ha costat tant admetre aquesta ne-
cessitat educativa, que és que no
surt a aquella agenda local XXI
que publicitaven fa un parell de
mesos? O ja no sen recorden del
diàleg i la planificació i tal i qual?.
I va ser necessari que els pares tra-
guessin la protesta al carrer perquè
el bathe es comprometés davant la
Plaça plena de gent a posar-hi el
solar que fa falta, que és el deure
municipal. Alleluia. Ara manca
parlar de terminis.

***

Com si la nevada ho hagués



www.euroncap.com

Hasta el 31 de marzo de 2005 tienes
tu Clio Authentique 1. 2 3P por

7.800
PLAN PREVER INCLUIDO

HORARIO SÁBADOS: Exposición: 930 - 13'30 / Renault Minuto (taller): 9'00 - 13'30

cobert amb un sostre de calladura
gèlida, em sorprèn el poc ressò pú-
blic que té una qüestió tan greu
com el descobert engreixament de
pollastres a granges mallorquines
amb una substancia prohibida i
d'alta toxicitat com el cloramfeni-
col. Una substancia que té efectes
sobre el patrimoni genetic dels qui
la consumeixen, és a dir, que pot
manifestar els seus efectes sobre
qualsevol generació de descen-
dents, sense avisar i d'una manera
que costa de preveure: sí que sa-
bem que pot provocar als matei-
xos que la ingereixen una malaltia
greu i de símptomes i conseqüèn-
cies que m'estim més estalviar al
lector: prou per arruïnar la vida
d'una persona, o enfonsar-la per
una temporada llarga dins el fangar
del patiment.

I ara s'han trobat nous pollas-
tres alimentats amb el verí... que
no havien nascut quan el tema es
va destapar i va sortir als diaris, és
a dir, que hi ha grangers pocaver-
gonyes i criminals que han seguit
donant verí als pollastres quan els
diaris ja havien donat l'alarma,

sense cap excusa ja d'ignorància.
Genteta capaç d'enverinar els seus
conciutadans, i els seus fills o nets
o besnéts, per guanyar un duro
més, o més aviat.

També hem pogut saber que
no va ser precisament diligent l'ac-
tuació del Govem autonòmic del
PP, que va haver de ser un diari ( i
no precisament els pamflets ultra-
dretans) qui destapas aquest sinis-
tre pastis, aquesta conxorxa assas-
sina.. , i que quan la Guardia civil
va posar mans a la feina, la respos-
ta del Govern no va ser precisa-
ment d'entusiasme.

I, ara per ara, no sabem encara
quines empreses, quines granges,
de quins propietaris o administra-
dors són les que ens han estat en-
verinant. I hem de recordar les ve-
gades que hem menjat pollastre,
que n'hem donat croquetes ails nos-
ties fills, o pure als més petits de la
casa, encara sense dents...tal vega-
da enverinant-los ( consumiu pro-
ductes mallorquins, deien els anun-
cis!!. Això si, no deien "que són
bons", deien "que estan bons", i
ara resultara que el que pareixia pur
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anys que no crec que formi part del
nostre caracter collectiu, això de
ballar samba mig en pilotes pel ca-
rrer, i amb aquesta fredorada ( tret
del trio de belleses inqueres que
sortien a la portada del Diario de
Mallorca: i ,ja que en parlam, ara
que començam a tenir tants de po-
litics disposats a desfressar-se de
pagesos quan toca sortir a la foto,
pot ser s'hauria de plantejar que es
vesteixin, o desvesteixin, de sam-
beros tropicals en arribar la Rua:
Imaginau-vos presidents i presi-
dentes, regidors i regidores, direc-
tors generals, o generales, de cultu-
ra...amb les tanguetes de brillan-
tons i els plomatxos allà on l'es-
quena ja no ho és....!!! ).

Fora bromes, aquestes rues
d'ara, res a veure amb les rues
històriques i tradicionals, són un al-
tre cas del segrest de la realitat per
part de les institucions, segrestades
al seu tom com eina d'autopropa-
ganda incessant per part dels partits
politics, i si m'apurau, de tots, pen)
sobretot d'alguns.

Si llevaven les participacions
obligades, institucionals psicope-
dagegiques, i encara les "Semipro-
fessionals "de grups que van a es-
carada a dues o tres rues en pocs
dies, en quedaria ben poca cosa...
pot ser aquells que, sense anar-hi
saben sortir disfressats al seu balcó
del passeig i són els qui fan més

xou i aporten més bulla i alegria a
Ia cosa ( i ja és curiós, es del que
s'assembla més al que havia estat
el Carnaval Ilucmajorer).

Com tenc el costum, de repe-
tir, em fa l'efecte que hi ha més
marxa i la gent passa més gust a la
processó del Dijous Sant... Wilma-
teix els tambors sonen més o man-
co igual... amb l'avantatge que, pel
Dijous Sant, no hem d'aguantar les
horterades musicals suposadament
"marxoses" emmalaltint el cuc de
l'orella del respectable des d'unes
megafonies que semblen de cam-
panya electoral romanesa.

***

Ja vendra la quaresma. La del
calendari i, hi ha qui diu, la que ens
farà pagar amb dejunis les alegries
turístiques i constructores dels da-
rrers anys. També a la vila, on les
paleres no s'aturen... i em comen-
cen a parlar d'obres que no es ve-
nen. Mentre llavors els encimenta-
dors de paisatges no ens venguin a
exigir subvencions. Ara que ja ha
caigut, al passeig, un dels millors
exemples de arquitectura de labri-
ca de sabates, rastres esborrats d'un
temps i una viuda esvans...

Aquests dies, Lambe, no m'he
aturat d'anar a funerals de pares
d'amics de la meva generació, ho-
mes i dones que, quan eren de la
vila, han format part de sempre del
meu paisatge vital, d'aquests que

ens aturàvem, a intercanviar les pa-
rauletes de rigor en trobar-nos.
Amb ells s'acaba més que una ge-
neració, amb elk se n duen tot un
gavadal de memória i experiencia,
que són , en bona mesura, els de la
darrera generació que va viure a
una Mallorca sense turistes...

Els colga ara la silenciosa ge-
lada del temps. I comengam a ser
els veils de casa nostra. Nosaltres,
que ballàvem rock & roll i varem
ser la primera generació, o quasi, a
reivindicar la joventut com un va-
lor moral o a prop fer-hi, sense
imaginar que, tot plegat, acabaria
sent una excusa pel poder publici-
tari. Ara que, ja ho deia Gil de
Biedma, començam a capir que
envellir i morir no era una anècdo-
ta secundària, sinó l'argument
principal de l'obm.

* * *
I, amb aquestes, ja no puc es-

coltar Janis Joplin, que si fos viva
hauria passat els seixanta anys, per-
que una nit de gener que no vaig
entrar el cotxe, al bell inig del Ca-
rrer del Convent de la molt culta,
moderna i civilitzada ciutat de
Llucmajor, m'hi foteren patada a
la porta i la radio va volar. (mo
em conhorta gens que fa uns me-
sos, a quatre passes , fos el cotxe
d'un peix gros del PP local, el qui
va prendre el vol...

OPINIÓ
analfabetisme i menyspreu del ca-
talà de Mallorca —tanta modalitat
com prediquen!!!- era una veritat
com una casa.

Vull saber quina cara tenen,
els responsables d'això, els vull
veure a la primera plana dels diaris,
obrint els informatius de les televi-
sions, els ho vull poder retreure si
els trob pel carrer. I vull que quedi
clar si hi ha hagut responsabilitat
d'encobriment ode desinformació
per part d'un Govern Matas que,
contra tota evidencia, jugava a "no
ha estat res".

* * *
Vaja una manera de ser euro-

peus, ara que ja estam en campan-
ya pel referndum aquest, que em
fa l'efecte que acabara tenint el  re-
sultat típic dels referèndums, el que
mana el govern. De moment, amb
escasses excepcions, pareix que els
paints politics tenguin més  interés
a fer-se propaganda a ells matei-
xos que a informar-nos a nosaltres

t4
 del que diu i significa aquest nou

tractat constitucional de la Unió
Europea. Un tractat que, com sol
passar, resulta arid i refractari a la
lectura, i sembla que per aquí diu
blanc, per allà gris i allà deçà negre.

Personalment, ja m'agradaria
poder votar SI ,PERÒ, o NO .
PERO...en la mesura que em sem-
bla, fins aquí arrib, que una Unió
Europea es un projecte que ens
convé a nosaltres i els nostres fills
en molts de sentits, democràtics,
socials, econòmics, de benestar i
manera de viure; però que sent que
en molts d'aspectes i sentits , no es
aquest tractat el que jo voldria, el
que em podria fer sentir represen-
tat....i que en més d'un sembla ata-
car necessitats, realitats o desitjos
fonamentats meus. Vaja una pape-
reta...haurem de seguir estudiant,
perquè a la democràcia votar no es
l'únic que es pot fer, o, si m'apu-
rau, que s'ha de fer, pen) pesa
molt. Anc que sigui votar en

* * *
Ara mateix, a pesar de les pas-

sades de la màquina d'agranar,
s'escampen pels carrers les restes
de la Rua: No vaig ni sortir per
veure-la passaria he insistit altres
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CULTURA

Testimonis documentals
de la nostra història

Don Mateu Jaume i Garau. El Bisbe Rotes
(LXVI) Pastor de la Diòcesi de Menorca. Preconitzat l'any 1858.

( segona part)

Sebastià Cardell i Tomàs

Bartomeu Font i Obrador
Llucmajor es va veure enaltida amb la figura

més brillant de l'Església del segle XIV, quant a

les diòcesis, printer de Menorca i després de Ma-

llorca: Don Mateu Jaume i Garau, nascut a la nos-

tra vila l'any 1811 i traspassat a Palma als 86 anys

d'edat. Fou 17 anys Bisbe de Menorca, lilia ger-

mana a la qual tant estima entre els sofriments du-

na salut migrada, la controversia per la disputa de la

Seu Episcopal entre el ciutadellencs i maonesos,

les malalties i miseries dels diocesans menorquins i

la problemàtica de la sobirania temporal de la Seu

Apostòlica i els esdeveniments de la declaració de

guerra a l'imperi del Marroc.

Ningú es pot imaginar el servei que féu a l'Es-

glésia entre la virtut d'una inte101igència preclara i

una humilitat extraordinaria que sols els tres Bisbes

de la Seu mallorquina que el precediren, Pérez de

Hirias, Manso i Salva -als quals presta els millors

oficis com a secretari, familiar i confident- pogue-

ren conèixer els seus merits extraordinaris. Com a

Professor, Rector del Seminari i Canonge Magis-

tral, fou el més experimentat des del principi de la

seva carrera -canta la primera missa el setembre de

l'any 1835 al Santuari de Lluc davant el veil Bisbe

i perseguit protector Pérez de Hirias, amb el qual

compartia llavors, Ines que la soledat del recer, les

amargures del desterrament.

Entre els Autògrafs i escrits mallorquins, vo-

lum X, 5/10 de la Biblioteca March, es troben un

grapat de cartes totalment inèdites del Bisbe Rotes

en nombre de 17, totes elles dirigides al Bisbe de

Mallorca Don Miguel Salva, el seu senyor: 3 de

l'any 1852,5 de 1858,2 de 1859, 1 de 1860, 1 de

1863, 1 de 1864, 2 de 1867, 1 de 1870i 1 de 1871.

Algunes d'elles els oferirem a l'amic lector deguda-

ment transcrites amb la sola intenció de contribuir

amb uns pocs granets d'arena al coneixement d'a-

questa figura llucmarorera digne de representar,

com a símbol prestigiós, la mateixa torxa del nos-

tre emblema heraldic llucmajorer.

Ilmo. Sr.

El Exmo. Sr. Secretario de Estado y del De-

pacho de Gracia y Justicia con fecha del 1 0 . de los

corrientes me participa de Real Orden de S. M. la

Reyna, que Dios guarde, se ha dignado conceder el

pase a las Bulas de Su Santidad expedidas á mi fa-

vor para la Yglesia y Obispado de Menorca. Sien-

do esta la primera comunicación en que oficial-

mente se me ha dado noticia de la preconizacion en

cl Consistorio del 21 de Diciembre del proximo pa-

sado, me considero en el caso de elevarla al supe-

rior conocimiento de V. S. Y. y al cumplir tan gra-

to y justo deber, mi corazón no puede resistir por

mas tiempo A la imperiosa necesidad de explayarme

con V. S. Y. y de manifestarle dc algun modo los

tesoros de gratitud que las multiplicadas bondades

de V. S. Y. han acumulado en mi pecho. La me-

moria en este momento me representa con viveza,

como una cadena cuyos eslabones se tocan y entre-

lazan, la larga serie de beneficios que V. S. Y., A im-

pulsos de su paternal benevolencia, quizá sin ad-

vertirlo muchas veces, me ha prodigado por espacio

de tantos años; y el pecho se oprime de ternura con

este recuerdo y asoman la lagrimas á mis ojos, por-

que las palabras no aciertan ti expresar lo que sien -

tee! corazón. No olvidare jamas, Ylmo. Sr. , la dis-

tinguida confianza con que V. S. Y. tuvo A bien

honrarme á pesar de mi escaso merit° desde los

principios de su Pontificado, asociandome a los glo-

riosos trabajos y A los secretos mas intimos de su

solicitud pastoral, ni el vivo y paternal interés que se

ha tomado por mi bienestar hasta proporcionarme

una posicion decorosa y desahogada en el seno del

Cabildo de su Sta. Yglesia, ni los cuydados y mira-

mientos que le han merecido siempre la conserva-

cion de mi delicada salud hasta prescindir de su

cualidad de Prelado para derramar amistosos con-

suelos en los pesares y amarguras de la vida, ni en

fin tantas otras pruebas de acendrado cariño que

me haran mirar siempre la posicion de subdito y de-

pendiente de V. S. Y. como la mas envidiable del

mundo. Remunere Dios con usura A V.S. Y. todos

estos beneficios de que soy deudor recononocido

como se lo pediré todos los dias de mi vida, y en

gracia de estos recuerdos, ruego á V. S. Y. me per-

mita conservar en cuanto cabe y consiente mi nue-

vo destino la misma posicion de subdito sumiso y

obediente de V. S. Y. y honrar siempre su persona

con el respetuoso tratamiento A que estan avezados

mi lengua y mi corazon, y que me me trahera con

frecuencia á la memoria los años que he tenido la

dicha de vivir bajo su amable dependencia.

Entregadas ya las Bulas á un apoderado en la

Corte y sintiendome aliviado de la indisposicion

que he padecido desde ultimos del mes de Enero,

me estoy disponiendo para pasar al Continente á fin

de recibir la Consagracion tan pronto como sepa el

lugar en que podrá verificarse. Antes de que llegue

el dia de mi partida tendre la honra de participarla

V. S. Y. con la debida anticipacion y de resignar en

sus manos el cargo de Rector de este Seminario

que he desempañado si no con acierto A lo menos

con el celo y buena voluntad de quien desea co-

rresponder cumplidamente á la confianza de su Pre-

lado. En la anuencia de V. S. Y. me propongo per-

manecer hasta el momento de ausentarme de la Ys-

la en esta casa donde mi corazon tiene echadas hon-

das raices de afecto á estos amables jovenes verda-

deramente dignos de toda estima y aprecio y de cu-

ya compañia no podre septirame sin pesar y con

tristeza. Ellos desde muchos años vienen formando

mi familia adoptiva; con ellos he vivido bajo el

mismo techo y comido en la misma mesa, delante

de mis ojos han crecido en edad, en ciencia y en vir-

tud; he visto con placer abrirse las primeras flores

de su talento cultivado con esmero que prometen a

su tiempo rica cosecha para la Yglesia de Mallorca

y su buena indole, su docilidad A la voz de los Su-

periores y Catedraticos y el respetuoso cariño de

que ha sido siempre objeto mi humilde persona

porque tenia la honra de representar en medio de

ellos A su Prelado, me han inspirado sentimientos

que solo puedo comparar con el amor paternal de

V. S. Y. que cabe apreciar en su justo valor este

precioso plantel de obreros de la Yglesia destinados

compartir un dia los trabajos de su pastoral solic

tud, no llevará á mal, así lo espero, que en esta oca-

sion haya consignado por escrito este testimonio

sincero y respetuoso del excelente comportamiento,

con que han correspondido á mis desvelos llenando

al mismo tiempo los deseos y esperanzas de V. S.

Y.

Dios guarde A V. S. Y. ms. as. Palma 14 de

marzo de 1858

Mateo Jaume, Obispo preconizado de Menor-

ca

Emo. Rmo. Sr. Obispo de esta Diocesis

Autografs i manuscrits mallorquins, volum X.

Biblioteca March



21 G1
•

oses i cançons
De la selecció de cançons populars

mallorquines de D. Francesc de Borja
Moll a la qual ja hem feta menció en
anteriors ocasions, i en l'apartat que
anomena "Matrimoni" mos fitxam en
les que van enumerades del núm. 36 al
núm. 43, que, encara quue sien les da-
rreres del Ilibret no el deixarem de ban-
da, per si convé, en propers mesos anar
a beure a aquesta font.

Guillem Oliver

36.- No et pensis que per això
no mos hagem d'escometre;
tu te pots casar fieta,
i tenir una nineta,
i jo per gendre esser bo.

37.- Si us casau, esperaré,
amor, que tengueu infants,
sols que lo meu cor alcanç
branques d'aqueix claveller.

38.- Sé cert que barataria
sa meua dona amb un porc;
i si el me donaven mort,
es vespre ja en soparia.

39.- A fira me'n som anat,
mirau si l'he feta bona:
som baratada sa dona
amb un siurell, cap per cap;
i com me som capguardat,
el m'han donat que no sona;
ni tenc siurell ni tenc dona:
enganat de cada cap!

40.- Homo casat i festeja
i fadrina l'entretenen,
és com un forner que cern,
sense farina, i bracetja.

41.- Jovençà, com vos campau
amb sa vostra jovençana?
De sis dies sa setmana
diuen que cinc la tupau
i s'altre la barretjau;
quin possible és viure sana?

42.- Un homo en esser casat,
tal quina és l'ha de sofrir,
perquè amb raó no pot dir:
-Sa meua Iloga ha acabat.

43.- Qui l'ha feta que l'engrons
i que li don pa sa mare;
jo no em vui casar per ara,
perquè són buits ets urons.

. elm 
C E NTRE
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• Alergologia	 • Cirurgia general i	 • Medicina estética	 • Radiologia
• Andlisi clínics	 laparoscapica	 • Nutrició i dietètica	 - Mamografia
• Aparell digestiu	 • Dermatologia	 • Oftalmologia	 - Ortopantomografia bucal
• Assistência domiciliaria	 • Ecografria	 - Radiologia general
• Cardiologia i aparell respiratori 	 • Ortopedia Gomundi

• Endocrinologia	 - Telerradiografia
• Centre auditiu	 • Otorrinolaringologia

• Fisioterapia i rehabilitació	
Pedi	

• Rehabilitació (metge rehabilitador)
• Clinica dental:	 •	 atr i c

- Cirurgia maxilo-facial	 • Ginecologia i obstetrícia 	 • Teratpla de parella i sexologia

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

- Odontologia	 • Infermeria	 • Psicologia	 • Traumatologia i cirurgia ortopédica

- Ortodòncia	 • Medicina general	 • Psiquiatria	 • Urología i andrologia

Laser - acupuntura, medicina ortomolecular, test de intolerancia alimentaria, 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: Dra. Encarnación Sanfellciano Gómez.

Llicenciada en psicologia: Lola Rodriguez Mayoralas.
Diplomada en podologia: Mg. Cristina Fiai Ekman.

Urologia I andrologia: Dr. Martin Santisteban Gonzalez
Reconeixements mèdics per a permisos de conduir I d'armes: Dr. Antonl Isern Oliver

Mamografia, ecografia de mama, ecografia trans-rectal I trans-vaginal, cadera pediàtrica i eco-doppler vascular perifèric.

Assowances: ADESLAS - AEGON - AGRUPACIO MUTUA -  ALLANO - ASISA - AXA - PLANAS - DX.V. - GROUPAMA • MECO-  LA BOREAL - LA ESTRELLA - L'ALIANGA • MAPFRE - MEDVIATC

MURJA GENERAL DE CATALUNA - NOVOMEDIC - SANITAS - SERSANET - VITALICIO  SALUD- WINTERTHUR

Mutues d'accidents: ASEPEYO - CYCLOPS - FIMAC - TRATERNIDAD MUPRESPA • FRIMAP - IBERMUTUAMUR - INTERCOMARCAL - MAZ - MIDAT - MUTUA UNIVERSAL -MUTUA BALEAR

Companyhm d'osseguronces croccidents: Al LIAN/ - ARA- AURORA - Ili:RICA - AEGON - CASER -CAUDAL - FENIX - FIAT - LA ESTRELLA- MAPFRE - VITALICIO - PREVISION BALEAR - WINTERTHUR - ZURICH

Horari de les 9'00 hores a les 21'00 hores.
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Bienvenido al vuelo de Internet...

Entre ahora y descubra sus ventajas.

TELYCO LLUCMAJOR TELYCO ARENAL TEOVOFONIA
Servicia Teak* Post-venta
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07007 Palma
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CULTURA

Ecologia
Quan uns comencen els altres ja...

Digues mariner: quin temps farà? —demà t'ho diré
Jordi Granados

Hi ha vegades que algunes persones o l'en-
tom els hauria de recomanar més humilitat.
M'estic referint en aquest cas a les declaracions
del Director General d'Esports, aparegudes al
Diwio de Mallorca del passat 27 de gener, en
que deia que voila convertir el port de Calanova
en el primer port ecològic de Balears. També in-
dicava la intenció d'aconseguir el distintiu ISO
14001. 1 així, ser una referencia per als altres
ports esportius de la comunitat. Supels que en
sortir aquest article aquestes declaracions ja hau-
ran tengut resposta i petició de rectificació per
part de més d'un port esportiu de la nostra co-

Aquí sembla que que an-iba es el
que es vol anotar tots els triomfs, aturar la cane-
ra i col.locar-se per davant de la resta, despre-
ciant tot el que aquests hagin pogut fer en bene-
fici del mediambient dins de les seves instal.la-
cions i sempre amb doblers propis sense gravar
el contribuent.

Se que hi ha alguns ports esportius que du-
rant els darrers anys han realitzat una gran tasca
en aquest camp i que continuen fent tot el possi-
ble per respectar el medi en que treballen. Es-
forços que majoritàriament mai no han estat re-
coneguts per les autoritats de la nostra comunitat
ni de les municipals on es troben aquestes ins-
tallacions.

Per a mostra, el nostre Club Nàutic de
s' Arenal.

Aquí fa més de sis anys que es va installar
un parc verd ( complet) de recollida de residus
sòlids urbans, que continua essent l'únic que
existeix en tota la zona de s'Arenal de Llucma-
jor. U recollida d'aigües olioses de sentines (pri-
mer port esportiu de Balears a posar-ho en prk-
fica). S'hi ha afegit la recollida de bateries, restes
de pintures, cartutxos d'olis minerals. Es va
construir una xma de recollida d'aigües resi-
duals i es va tramitar la implantació d'un sistema
de gestió mediambiental, que va estar tres anys a
fitictificar amb la certificació ISO 14001,1' audi-
toria del qual, per a la seva renovació es realitzarà
durant les pnareres setmanes alhora que per a
ISO 9000. Corn a culminació s'ha de dir que
després d'anys sense ser reconeguts aquests tre-

balls, a la fi al 2004 es va reconèixer la tasca del
CN Arenal i es va tomar a concedir la bandera
blava.

Això demostra que hi ha "altres" ports es-
portius que fa anys que es preocupen pel res-
pecte cap al rnediambient, cosaque, segons sem-

bla, el DGDE ignora.
Benvingut sigui el port de Calanova, que es

vol sumar a la llista de ports ecològics com sem-
bla que ara se'ls vol denominar. Perb d'això a
voler ser "el primer"...la cursa fa molts anys que
va començar.
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Activitats per a tota la familia

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

Les més modernes maquines i el millor

equip humà al teu servei

ATENCIO
JULIOL, AGOST I SETEMBRE

PREUS ESPECIALS

SOCIETArT

La Conselleria d'Interior
del Govern Balear ha lliurat a
l'Ajuntament 5 cotxes pintats
amb els colors de la bandera
balear, color que tant els més
yells, com els més joves han
confós amb els colors de la
bandera republicana. L'Ajun-
tament haurà de pintar els al-
tres cotxes de policia del ma-
teix color.

Com a cosa anecdòtica,
podem comentar que dos dels
cotxes, quan els traslladaven
des del Pinaret (seu de la Con-
selleria d'Interior) a Llucma-
jor, es quedaren sense com-
bustible.

El que no és tant anecdòtic
sine) preocupant, sobretot per
als policies que hi han de fer
feina, és que no duguin cap ti-

pus de separació entre el seient
de darrera i el del conductor,
cosa que impossibilita que hi
puguin dur un detingut.

RESUM DELS
DECRETS DE

BATLIA
PUBLICATS DES DE

GENER DE 2004

• TENED! AMBIENTE
S.L. ha cobrat 19.686 euros
(3.275.474 pta) per factures
dels mesos d'abril i maig, pels
següents conceptes

- Muntatge, so, etc.: Pan-
caritat s'Arenal: 1.917 euros
(318.961 pta)

- Muntatge, so, etc.: Festa
1r maig a s'Arenal: 3.138 eu-

ros (522.119 pta)
- Muntatge, so, etc.: "El

Rocío en Las Palmeras": 2.613
euros (434.766 pta)

- Muntatge, so, i actua-
cions a la festa de "El Rocio"
de s'Arenal: 12.018 euros
(1.999.626 pta).

Maria del Amor Aldao
Muhl() vinculada empresa-
rialment a Joaquin Rabasco,
era (no sabem si encara ho
és) l'administradora única
d'aquest empresa, una de les
que la policia judicial inves-
tiga i que han duit al Batle
de la Vila, a l'anterior Regi-
dora de Cultura i a l'ante-
rior Tinent de Batle de
s'Arenal a declarar als jut-
jats. Tot i que, després de les
darreres eleccions munici-
pals sembla que no l'han
contractada, el que és ben
cert és que dins el 2004 enca-
ra se li pagaren algunes fac-
tures.

• PROMOCIONES
ARABESCO 2000 S.L. ha
cobrat 44.240,04 euros
(7.360.923 pta) de l'Ajunta-
ment per:

- Gestic') dels Padrons de
Propietaris de les Urbanitza-
cions: 6.875,44 euros

- Atenció a ciutadans i en-
titats de Sa Torre: 12.350,52
euros

- Proposta i estudi de la
metodologia d'implantació de
l'Agenda Local 21: 9.000 eu-
ros (1.497.474 pta).

- Gestió del Centre d'Ex-
tensió Universitària:
16.014,08 euros (2.664.518
pta) (de desembre 2003 a abril
2004)

Aquesta empresa, que
quan comença, tenia per pre-
sident l'exdiputat socialista
Emilio Alonso Sarmiento i per
conseller l'exdirector general i
exregidor de Calvià Eduardo
Vellibre, destaca per la seva
versabilitat: tant li es gestio-
nar padrons d'urbanitzacions
i atendre els propietaris com
gestionar el Centre d'Extensió
Universitaria com estudis de

viabilitat de tota casta i fins i
tot, anys anteriors havia co-
brat per organitzar saraos i
trobades esportives. Es xocant
aquest tandem empresarial
Alonso-Vellibre-Arabesco, un
exdiputat socialista i un ex-alt
carreg del PP, involucrat fa
anys en l'intent de suborn d'un
regidor per arrabassar la ba

-lla de Calvià al PSOE i do-
nar-la al PP, junts a l'empresa
Arabesco. També es ben es-
trany que una empresa
d'aquestes característiques,
amb capacitat per fer coses
tan diverses, nomes treballi
per l'Ajuntament de Llucma-
jor.

• GERÈNCIA DE GES-
TIO MITJANS DE COMU-
NICACIÓ (GGMC) ARA-
BESCO SERVICE ha cobrat
31.815,03 euros (5.293.575
pta)

- Prestació de Serveis del
gabinet de Premsa: 7.894,71
euros

- Gestionar el Centre d'Ex-
tensió Universitaria entre el 22
de juliol i el 21 de novembre
de 2003: 23.920,32 euros.

Aquesta empresa també
és de les que darrerament
troben feina a l'Ajuntament
de Llucmajor. Per la infor-
mad() que tenim, és la ma-
teixa que l'anterior amb
canvi de nom o una sucur-
sal.

• Eduardo Vellibre Roca
ha cobrat directament
26.643,20 euros (4.433.055
pta) per la Realització i im-
plantació dels Plans d'autopro-
tecció escolar i de les instal.la-
cions municipals.

Aquest senyor, no cobra
de l'Ajuntament de Llucma-
jor a través de les seves em-
preses, sin() que també el
contracten directament.
Tampoc tenim constAncia
que sigui contractat per cap
altre ajuntament.

• L'empresa ATREYUD
Serveis d'Intervenció Socio-
Educativa SL ha cobrat
23.864,16 euros (3.970.662

Sa penya
cites falcó
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pta).

- Gestic') del Centre d'Ex-
tensió Universitària els mesos
de juliol, agost i setembre:
17.898,12 euros

- Gestió del Centre d'Ex-
tensió Universitaria el mes
d'octubre: 5.966,04 euros

D'aquesta empresa no sa-
bem qui en són els administra-
dors, s'han sentit comentaris
que la relacionen amb Ara-
besco, l'empresa que gestio-
nava el Centre Universitari
just abans de contractar
aquest, pera no ho hem pogut
ni confirmar. Tampoc hem tro-
bat constancia de que treballi
per altres ajuntaments.

• L'empresa ZARCO
CONSULTING SL ha cobrat
14.937,99 euros (2.485.472
pta):

- Consultoria i assistência
tècnica per a la coordinació i
gestió de l'Agenda Local 21,
per dos mesos: 9.958,66 euros

- Consultoria i assistência
tècnica per a la coordinació i
gestió de l'Agenda Local 21,
el mes de novembre: 4.979,33
euros

Cada nova cosa que crea
l'equip de govern del nostre
Ajuntament es converteix en
factures d'assistència tècnica.
No s'entén que hi hagi tants de
regidors amb dedicació exclu-
siva i amb un bon sou, cinc as-
sessors del bade (prest seran
set) i que en haver de crear al-
guna casa nova s'hagi de con-
tractar empres per coordinar-
ho. Aquesta empresa és nova
dins les contractacions de
l'Ajuntament. De totes mane-
res, hem de recordar que Pro-
mociones Arabesco ja havia
cobrat 9.000 euros per la Pro-
posta i estudi de la metodolo-
gia d'implantació de l'Agenda
Local 21, no sabem però si hi
ha cap relació entre les dues
empreses.

• TAO TÈCNICS AU-
TOMATITZACIÓ D'OFI-
CINES S.A. ha cobrat
519.431,48 euros (86.426.123
pta):

- En concepte de Consul-
toria pel Pla de Modemització,
modificacions de hadware,
vols, cartografia i assistència
tècnica, per diverses factures
des d'agost fins a desembre de
2003: 200.588,97 euros

- Assistência tècnica i dife-
rents elements de la informàti-
ca municipal, per diverses fac-
tures de gener i febrer:
76.069,16 euros

- Assistência tècnica i dife-
rents elements de la informàti-
ca municipal, en vuit factures
del mes de març: 38.032,55
euros

- Per modemitzx el portal
de la pagina web de l'Ajunta-
ment i diversos programes in-
formatics, per diverses factu-
res de gener, febrer i març:
35.718,72 euros

- Per modemitzar el portal
de la pagina web de l'Ajunta-
ment i diversos programes in-
formatics, per factures dels
mesos de maig, juny, juliol i
agost: 138.076,27 euros

- Per modemitzar el portal
de la pagina web de l'Ajunta-
ment i diversos programes in-
formatics, per factures del mes
de setembre: 30.945,81 euros

Aquesta empresa, que té
sucursals a moltes ennuis de
l'estat espanyol, ja fa temps
que cobra per modemitzar la
Casa de la Vila a través de la
informàtica. L'Ajunlament es
gasta molts de doblers en mo-
dernitzar i informatitzar la
gestió municipal i no sabem si
els ciutadans han notat la mi-
llora, perer les factures són ben
grosses. Avui en dia és impor-
tant esta infonnatitzat, sobre-
tot a un ajuntament, però se-
gurament hi ha empreses que
no cobren tant.

També és curias que una
de les persones que va arribar
a l'Ajuntament de la ma
d'aquesta empresa, un temps
després la deixés per passar a
ser assessora del bade.

• Miguel Salvador Ci-
brian ha cobrat 9.166,65 eu-
ros (1.525.202 pta) per la Ges-

tió de les Instal lacions Espor-
tives durant cinc mesos,
1.833,33 euros cada mes.

Des de fa temps, l'Ajun-
tament contracta aquesta
mateixa persona per gestio-
nar instal-lacions esportives
(sembla que només les de les
urbanitzacions). Hem de su-
posar que, si cobra, deu fer
la feina. Però els dubtes són
perquè es contracten aquests
serveis? Per què es va crear
l'empresa municipal
LLEMSA? Si tan mateix es
continua contractant serveis
a persones externes a l'Ajun-
tament? Hi deu tenir alguna
cosa a veure el fet que aquest
senyor anava al número 15
de les Ilishs municipals del
PP de 2003?

• L'empresa TOT ES-
PECTACLE ha cobrat
239.829,60 euros (39.904.287
pta) per diverses festes locals:

- Festes patronals de Lluc-
major: 148.000 euros

- Festes de Tolleric i Cala
Pi: 39.000 euros

- Festes a urbanitzacions:
25.500 euros

- Diferents actuacions
(Festa "Rociera", festa de l'es-
puma, ...): 16.994 euros

- diferents actuacions mu-
sicals per les festes d'estiu
d'algunes urbanitzacions:
10.335,641 euros

Aquestes no san totes les
factures de les festes, només
són de les d'estiu i hi fallen les
de s'Arenal, algunes urbanit-
zacions i/es que es fan durant

la resta l'any, per tant només
representen una petita part del
que l'Ajuntament gasta en fes-
tes.

• L'empresa CEBIAN-
SOF, SL ha cobrat 23.797 eu-
ros (3.959.487 pta):

- Pel so, Ilum, muntatge.
personal, viatges, hotel, men-
jars i trasllat de "El Polanco y
su cuadro flamenco", "Tomas
de Madrid i su ballet", "Benja-
mín Habichuela" i acompan-
yants per al VI concurs de
Cante flamenco: 11.849 eu-
ros

- Per l'organització del
Certamen de Cases Hispanoa-
mericanes: 11.948 euros

• L'empresa CC XXI Pu-
blicidad SL cobra 11.716 eu-
ros (1.949.378 pta) per l'orga-
nització, selecció de cantaores,
so, guitarristes, publicitat, dis-
seny, composició, impressió i
repartiment de la publicitat
pels pobles de Mallorca per al
VI Concurs de Cante Flamen-
co.

• L'empresa CARIBBEAN
PICTURES SL ha cobrat
2.303,30 euros (383.236 pta)
per la realització d'un video i
fotografies de la mostra de
vins i embotits.

Aquestes tres empreses
ens són totalment descone-
gudes; només sabem que les
activitats es feren a s'Arenal
i que les organitza el regidor
de Turisme i portaveu
d'ASL De totes maneres és
curiós que no s'adjudiciis el
vídeo a la TV de Llucmajor.
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L'escoleta del CE Espanya
Són els més petits, segur que futures figures, i han començat

molt 136 la temporada

(Jugadors, d'esquerra a dreta: Maties Giraldo, Guillem M. Llompart, Miguel A. Rigo, Pau Estaràs, Joan M. Morell, Joan J. (,am, i
Tomeu Jaume, Marcos Portillo, Jesús Dominguez, Llorenc Gelabert i Marc Gelabert, (Ismael Giraldo no surt en aquesta foto).

Tècnics: Jaume Garcia, Jacobo Lobo, Josep M. Sacares i el delegat Toni Morell.)

- En Jaume Garcia Oliver és l'en-
trenador de L'Escolota, tothom el
coneix com a jugador, com a porter
de l'Espanya de Preferent, pen!)
aquesta temporada s'ha estrenat
com a tècnic; ens ho vols comentar
un poc?

- Sí, és la primera vegada que en-
trén. Vaig acabar Magisteri d'Educa-
ció Física, i , el futbol es evident que
sempre m'ha agradat molt, per tant,
quan em proposaren poder agafar l' Es-
coleta no ho vaig dubtar. Sempre m'ha-
via fet molta il.lusió poder dur un
equip, és la manera d'estar en contacte,
de poder posat en pràctica els coneixe-
ments apresos, i, a la vegada, aprendre
perquè l'experiència es molt important.

- Quins són els teus objectiu?
- Per aquesta edat els objectius són

molt clars: fer exercicis, el més dife-
rents possibles, on es fomenti la psico-
motricitat en general, i el que és més

important es que els nins disfrutin. Fo-
mentar uns hàbits de feina i una bona
relació entre els jugadors. L' esportivi-
tat, el treball en grup i una introducció
a les normes de futbolet, perquè els ju-
gadors més grans passaran a ser Futbol
8 la propera temporada. També vull dir
que la competitivitat no és un objectiu,
si els resultats acompanyen millor,
pea) tots han de jugar, tots han de tenir
les mateixes oportunitats.

- A quina edat poden ser juga-
dors de l'Escoleta, i amb quin plan-
ter comptes?

- Per a poder jugar partits, tenir fit-
xa, han de tenir de 5 a 7 o 8 anys, se-
gons la data de naixement. Tenim dot-
ze jugador, i de fet és el nombre màxim
que es pot convocar a cada partit. Si no
en falta cap, cada jugador juga dues
parts, es el minim establert. El màxim
que es pot jugar són tres parts de les
quatre que es disputen, però mai segui-

des.

- Saben quan són tant petits qui-
nes posicions prefereixen?

- Es clar que sí, cada un té el seu
Idol i vol dur el seu número i jugar en
aquella posició. En aquesta edat tots
haurien de rotar però això no és sempre
possible i a vegades és per la influència
dels pares. De totes maneres vull dir
que no he tingut cap problema i que es-
tic molt content de la progressió que
estan fent, de principi de temporada a
ara els canvis han estat importants i en
els més petits és on es noten més. Es
una tasca molt grati ficant, estam molt
contents, tant jo com els ajudants, no sé
qui disfruta més.

És nota quan un treballa amb
il.lusió, que segueixi així i als més pe-
tits:enhorabona que ho Íeis molt WI
Sort.

R.S.



SUCCESSOR DE TOMEU BLANCH "PORTASSA"

Bàsquet

Club Joventut Llucmajor

Equip infantil femeni B
Guillem Oliver

El Club se sent molt or-
gullós i satisfet per gaudir

de dos equips a una mateixa

categoria, ja que això és el
que passa en el grup de ju-

gadores Infantil. Aquest se-
gon equip esta entrenat per
na Lourdes Ballester, nova
titolada oficial, el delegat és

en Pedro Verger. A principi

de temporada eren sols vuit

jugadores; ara són algunes

més: Cristina Sempere, Ma-
rina López, Amanda Amen-
gual, Neus Verger, Coloma

Fullana, Be lén Soler, Marta

Monserrat, Laura Cano,

Victòria Casas, Yolanda Pi-
queras i Sophie Perry.

La lliga en la qual parti-

cipen esta resultant ser llar-

ga i molt dura. Elles se'n

desfan bastant bé i han ob-

tingut excel.lents resultats

enfront equips de la fortale-

sa del Joan Capó de Felanitx

o del de Sa Pobla. Aquestes

nines estan demostrant una

manera de fer les coses que

a la practica resulta efecti-

va.

Enhorabona i a conti-

nuar Ilunant.

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

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

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

SERVEIS:
Particulars

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

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

Previsora • Lloret • Nortellispania

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



Equip mini masculi A

Calle Hispanidad, 17, 18 y 19- Teléf. 971 66 06 47 Fax 971 66 00 20
07620 LLUCMAJOR (Mallorca)

Servicio

TALLERES

CAÑELLAS - ROTGER

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

Entrenador: Biel So-
reli, delegada: Montse
Coll, Esponsoritza: l'em-
presa constructora AO-
RA d'en Francesc Clar,
(Paulo). Jugadors: Dani
SOnchez, Víctor Wie-
gard, Albert Cardell, Jo-
an Reda, Francesc Clar,
Toni Ginard, Sergi Soler,
Baltasar Rigo, Gorka
Garcia i Lluís Reda. Són
tan joves i ja estan de-
mostrant veterania i no
és d'estranyar ja que fa
anys que entrenen, pri-
mer amb en Pere Tomàs,
després amb en Joan Mi-
guel Sorell i des de la
temporada passada que
varen fer campions ben-
jamins, pen Biel Sorell.

Jo duen guanyat la

meitat dels partits jugats,
són molt entusiastes i
simpàtics, l'hi posen tot
en els entrenaments que

fan tres pics per setmana
i juguen amb la il.lusió
d'acabar dalt a la taula
de classificació i si no

fos possible, ja ho veu-
rem rally qui ve.

Força i sort!

-Hem de donar l'enhorabona als
entrenadors llucmajorers que han su-
perat les proves finals del curs que han
seguit a Campos: Angela Garcia i
Lourdes Ballester. Ara comencen un
nou curs per categoria superior els en-
trenadors Biel Sorell, Xavier Mora-
gues, Miguel Llull i el directiu Antoni

Notes del club
Ginard, a ben segur que els equips mi-
lloraran amb aquest floret d'entrena-
dors.

-A les darreres dades que ens cons-
ten els equips infantils i cadets han ten-
gut un augment en el nombre de juga-
dors. Ja s'han superat els 200 jugadors
i aquesta xifra continua cresquent, per

això és que estan il.lusionats amb el
projecte de l'Ajuntament de cobrir la
pista exterior i arreglar el pàrquet del
pavelló. Per altra banda també necessi-
tem més entrenadors. Els qui puguin
estar interessats amb aquesta iniciativa
no dubtin de posar-se en contacte amb
la directiva.



EUQO - IDIOMAS
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Apreneu idiomes amb grups molt

petits amb professors amb experiencia
natius i llicenciats

Academia d'Idiomes
Carrer Convent, 111 • Llucmajor • Tel. 971 12 00 18
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Bàsquet joventut llucmajor va a la neu
NP Dolors Pericàs Noguera.

Dia 26 de desembre 18 persones
del club de Bàsquet i altres acorn-
panyants partírem a esquiar a SU-
PER SPOT. Quan varem arribar a
l'hotel, OR BLANC, situat a peu de
pistes i a 1600 metres d'altura, ja
feia fosca però encara ens varen do-
nar el material per poder esquiar i
després anàrem a sopar.

Al matí següent varem berenar i
partírem per amunt amb el tele-cadi-
ra i quan fórem a dalt ens van posar
en grups segons el nivell i férem
dues hores de classe amb un moni-
tor, i l'horabaixa poguérem esquiar
per lliure.

Cada dia fèiem el mateix, però un
dia no poguérem esquiar perquè feia
molt mal temps i molts aprofitaren
per baixar a peu a Espot i fer una vi-
sita a un poble típic dels Pirineus.

Els horabaixes quan tothom s'ha-
via dutxat, els grans, i alguns nins,
feien partides de "truc" i els nins de
"dames" entre altres coses.

Tanta sort que el darrer dia va fer
bon temps i varem poder tornar sen-
se cap problema.

Va ser un viatge molt divertit!

LLucmajor
Serveis

Informàtics s.l.
Domingo Alcalà Martinez

Cl Major, 107 07620 - LLucmajor

E-mail: llucmajorservei@terra.es

www.11ucmajorserveis.com

Tel./Fax 971120797 / 609784220



BASTI M E NTS
Tapicería, cortinas, decoración y basicos

Modentidad, Tr/et:Pc-ion Y Fanles.

Mamma. de su coo. on SIS, donde

vo, cadfizendo sus ideas.

• Tapicería, cortinajes y decoración.

• Sillas, butacas y sofas totalmente desenfundables con garantia de 10 años.

• Basicos para la casa:
- Edredones, fundas nórdicas, sabanas, mantas, colchas, foulares,

cortina confeccionada, cojines, toallas...

• Tapetes bordados.

ExGit4sfi..va 
prodi4oi0s

Deø Atgoelen

Pescadors, 12-071520 Llucmajor • te1.971 662 346 / 663 826 835

SOCIETAT
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0 2003 69,5 101,2 13,1 46,7 17,5 0,5 0.3 4,7 107,1 133 62,8 99,8

0 2004 12 61,9 65,2 34 37,6 4,5 19,3 11,5 1 45,2 89,9 76,8

• 2005 5.3

14.0

12.0

10.0

4.0

2,0

0,0

-2,0

temperatures gener

"X	 /n	 _...-/	 L.._
9	 6,0

--.....• X

X	 /.-
\	 / 

1	 3	 5	 7	 9	 11	 13	 15	 17	 19	 21	 23 	25"? 	29	 31

MAXIMA-	 MINIMA-

DIA	 1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 8	 9	 10	 11	 12	 13	 14	 15

MAX.	 11,0	 9,4	 10,8	 9,6	 9,8	 8,4	 8.4	 10,0	 11,0	 11,4	 11.2	 11,2	 9,8	 9,6	 10,6

MIN.	 6.4	 5,8	 7 6	 4,8	 4.4	 4.0	 4,6	 5,2	 5,2	 7.6	 6.4	 6,6	 5,6	 5.2	 5.0

16	 17	 18	 19	 20	 21	 22	 23	 24	 25	 26	 27	 28	 29	 30	 31

	10,8 	 11.0	 12,0	 12,0	 12,6	 12,8	 10.8	 10,2	 7,0	 8,0	 2,0	 3,2	 5,2	 8,8	 8,2	 7,0

	

5.6	 6,0	 6.6	 6,6	 6.8	 8.8	 6,8	 6,4	 6,4	 1,4	 -0,8	 -1,0	 0,0	 3,2	 2.2	 1.8

Antònia Font

Aquest mes volem aprofitar
per ampliar una mica la nostra
secció meteorològica i, així com
fins ara hem presentat les dades
referents a la pluja amb forma de
gràfica, incloure també una grà-
fica que ens visualitzi les corbes
de les temperatures màximes i
mínimes que s'han donat al Ilarg
del mes; a més per no saturar
aquesta nova gràfica amb infor-
mació numèrica, adj untam també
una graella complementària on
podreu consultar la temperatura
exacta que hem tengut cada dia.

Quant a les precipitacions,
veureu que pràcticament no ha
plogut, només s'han enregistrat
5,3 1/m2 els quals caigueren tots
durant la darrera setmana que fou
també la que ens portà la neu.
Només nevà dia 26 però hi hagué
gelada en els dies següents i la
precipitació de dia 24 ja havia
estat en forma d'aigua neu.

Pel que fa a les temperatures,
també és clau la darrera setmana
en la qual es donaren les tempe-
ratures més fredes; dia 26 fou la
màxima més baixa, amb només
2,0 0 i l'endemà la mínima més
baixa amb 1° sota zero. La màxi-
ma i la mínima més altes es do-
naren totes dues el dia 21 i foren,
respectivament, de 12,8° i 8,8°.
La mitjana del mes de les tempe-
ratures màximes foren 9,3 0 i la
mitjana de les mínimes fou de
4,3°.

I per acabar, ja sabeu que el
temps que us presentam no és
mai predictiu, però en el febrer
podem fer una excepció sempre i
quan ens fiem de la saviesa po-
pular; dia dos fou La Candelera i
aquest dia "si la Mare de Déu riu,
Iluny és l'estiu i si la Mare de
Déu plora, l'hivern és fora", i dia
dos fou un dia esplèndid o sigui
que no frisseu perquè enguany
l'estiu encara estarà estona a
arribar.



SOCIETAT

Naixements
- Bassiroumbacke Mbaye

SAmb, fill de Modou i Ami-
mata, nasqué 2-1-05.

- Neus Gelabert Boyer, fill
de Miguel Angel i Leonor, nas-
qué el 4-1-05.

- Lucas Carena, fill de Ro-
berto i Paola Lorena, nasqué el
4-1-05.

- Aaron Bauzá González,
till de Andrés i María Isabel,
nasqué el 3-1-05.

- Nicolás Pérez Focht, fill
de Ignacio i Ewa, nasqué el 4-
1-05.

- Angel Olmedo Vega, fill
de Daniel Ramón i Victoria El-
sa, nasqué el 10-1-05.

- Zaira María Benítez Her-
nández, filla de Juán Pedro i
Elena, nasqué el 15-1-05.

- Antonio Bueno Vázquez,
fill de Antonio i Rogelia, nas-
qué el 15-1-05.

- Aina Arbona Taberner,
fill de Gabriel i Jerónima, nas-
qué el 13-1-05.

- Farma Diop, filla de Mor
i Fatou, nasqué el 8-1-05.

- Borja Sánchez Alvarez,
fill de Juán Miguel i Encarna,
nasqué el 16-1-05.

- Ana Amalia Max Musa-
yeva, filla de Heiko i Elmira
Naleiyivna, nasqué el 16-1-05.

- Serigne Massine Sylla
Ngom, fill de Issa i Mame
Ndiaye, nasqué el 11-1-05.

- Lucía Vila Hormigos, fi-
lla de Alejandro i Violeta, nas-
qué el 20-1-05.

- Álvaro Rodríguez Vidal,
fill de Antonio i Sonia, nasqué

el 18-1-05.
- Yago Arias Florit, fill de

Jaime i Nieves, nasqué el 4-1-
05.

- Max Sebastián Trapp, fill
de Ludger i Yvonne, nasqué el
20-1-05.

- Beatriz Sánchez Senabre,
filla de Jerónimo i Beatriz, nas-
qué el 21-1-05.

- Noemi Briones Hanula,
filia de Francisco i Hajmalka,
nasqué el 15-1-05.

- Miguel Angel Otto BLitt-
nea Tempel, fill de Michael i
Sabrine Gabi, nasqué el 24-1-
05.

- Elisabeth Senso Nechaye-
va, filla de José i Iryna, nasqué
el 25-1-05.

- Bartomeu Salvá Bonet,
fill de Sebastià i Ana María,
nasqué el 23-1-05.

- Joan Francesc Vaguer
Mulet, fill de Gabriel i Maria
Antònia, nasqué el 20-1-05.

Matrimonis
- Andrés Vich Forteza

i Maria Isabel Trujillo Ferragut,
es casaren el 18-9-04 al Con-
vent de st. Bonaventura.

- David Cudilleiro Pereira i
Joanne Elizabeth Steel, es ca-
saren el 11-1-05 al Jutjat de
Pau.

- Javier Molina Sánchez i
Isabel Maria Vera Mayol, es
casaren el 14-1-05 al Jutjat de
Pau.

- Francisco Manuel Gómez
Abal i Susana Heras Gilsanz,
nasqué el 14-1-05 al Jutjat de
Pau.

- Raul del Valle Suárez i
Irina Galán, es casaren el 28-
12-04 a la Casa Consistorial.

- Felice Mazzone i Ekateri-
na Rodionova, es casaren el 21-
i-05 al Jutjat de Pau.

- Benjamín Lafulla Espa-
llar i Margarita Singala Ortiz,
es casaren el 21-1-05 al Jutjat
de Pau.

- Vasile Ciocan i Alina Ma-
ricia Olaru, es casaren el 21-i-
05 al Jutjat de Pau.

Defuncions
- Silverio Martin Vázquez,

morf el 8-1-05 als 93 anys.
- Bartolomé Verdera Rubí,

morí el 8-1-05 as 92 anys.
- Jorge Paniza Mulet, morí

el 13-1-05 als 91 anys.
- Miguel Garau Mascaró,

morí el 16-1-05 als 90 anys.
- Antonio Torres Clar, mo-

rí el 20-1-05 als 78 anys.
- Paula Palmero San José,

morí el 24-1-05 als 87 anys.
- Mateo Llompart Pastor,

morí el 25-1-05 als 93 anys.
- Rosa María Pomar Fus-

ter, morí el 27-1-05 als 88 anys.
- María Dolores Gómez

Garcia, morí el 6-1-05 als 51
anys.

- Guillermo Mas Julia mo-
rí el 28-1-05 als 79 anys.

- Gabriel Ginard Aroca,
morí el 1-2-05 als 30 anys.

Dades facilitades per l'en-
carregat del Cementeni Mu-
nicipal, Joan Lascolas, refe-
rides al Registre de Defun-
cMns efectuat entre el 31 de
desembre i el 28 de gener del
2005.

- 31 de desembre. Consue-
lo García Perez de los Cobos,
morfals 54 anys.

- 31 de desembre. Catalina
Ferrer Mas, morí als 90 anys.

- 2 de gener. Jerónimo
Bauzd Perelló, morí als 79
anys.

- 3 de gener. Francisca Sal-
vá Mulet, morí als 95 anys.

- 3 de gener. Miguel Cal-
dés Servera, moríais 90 anys.

- 6 de gener. María Dolores
Gómez García, morí als 52
anys.

- 8 de gener. Mateo Berme-
jo Díaz, moríais 71 anys.

- 8 de gener. Miguel Garcf-
as Vidal, moríais 86 anys.

- 8 de gener. Silverio Mar-
tin Vázquez, morfals 93 anys.

- 8 de gener. Bartolomé
Verdera Rubí, morí als 93 anys.

- 11 de gener. Antonio Mir
Jaume, moríais 83 anys.

- 12 de gener. Bartolomé
Adrover Ordinas, morí als 94
anys.

- 13 de gener. Jorge Paniza
Mulet, moríais 91 anys.

- 13 de gener. Mariano
Cervantes Ribote, morí als 69
anys.

- 16 de gener. Onofre Bibi-
loni Suau, morí als 82 anys.

- 16 de gener. Miguel Ga-
rau Mascaró, morí als 90 anys.

- 20 de gener. Antonio To-
rres Clar, morí als 78 anys.

- 22 de gener. María Orvay
Roig, moríais 84 anys.

- 24 de gener. Paula Palme-
ro San José, morí als 87 anys.

- 24 de gener. Judn Pons
Burguera, morí als 71 anys.

- 25 de gener. Mateo Llom-
part Pastor, moríais 93 anys.

- 27 de gener. Rosa Maria
Pomar Fuster, moríais 88 anys.

- 28 de gener. Guillermo
Mas Julia moríais 79 anys.

Entre noltros

CARNISSERIA D XARCUTERIA
—all lb.,

OBRADOR
GARC IAS   

maiorset	  perruqueriaunisex                   

antânia i semn

c/ major,7 07620 Llucmajor
tel. 971 661 359 

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



Entre noltros: resum de l'any 2004
Naixements del 2004:

246

nins nines
anterior 04. 3 3
gener 15 9
febrer 12 10
mare 8 9
abril 8 7
maig 6 13
juny 14 6
juliol 10 6
agost 15 9
setembre 8 7
octubre 15 6
novembre 18 12
desembre 12 5

TOTAL 144 102
(31 -XII-04)

Comparatiu 106 85
2003

Sumam als naixements
del 2004 els infants que són
inscrits el 2004 i nats en da-

tes anteriors, fruit probable-
ment de processos d'adop-
ció. Enguany hi ha hagut 55
naixements més que l'any
passat, l' equivalent a dues
aules d'escola. L'any 1998
varen néixer 111  infants, o
sigui que amb set anys s'ha
duplicat el nombre de nai-
xements de Llucmajor. El
procés del creixement ha es-
tat el següent: 111  (1998),
137 (1999), 158 (2000), 187
(2001), 201 (2002), 191
(2003), 246 (2004). La pla-
taforma volem una escola
nova tendra èxit perquè els
infants s'han d'escolaritzar a
qualque 'loc. També volem
més pediatres, carrers on
puguin circular cotxets i tri-
cicles, parcs infantils, etc.

Els pares i mares han
posat als seus fills 170 noms

diferents.
Els noms masculins més

posats són: Marc (7), Joan
(6), Mario (6), Adrián (4),
Alejandro (3), Francisco
(3),Jaume (3), Miguel (3),
Miguel Angel (3).

Els noms femenins més
posats són: Lucía (4), Maria
(4), Marta (4), Paula (4), Ai-
na (3), Alba (3), Laura (3).

Els noms masculins més
posats l'any passat foren
Marc, Adrián, Alejandro i
Miguel Angel, que es man-
tenen enguany, a més de la
forta incorporació de Joan i
Mario. Marc ha estat el nom
més posat durant aquests
darrers anys: 7 (2004), 8
(2003), 8 (2002). Els noms
femenins més posats l'any
passat foren Paula, Laura,
Lucía, Aina i Marta que

continuen essent els més po-
sats enguany, amb la incor-
poració de Maria i Alba.
Paula ha estat el nom més
posat d'aquests darrers qua-
tre anys: 4 (2004), 5 (2003),
4 (2002), 5 (2001). Notam
com els noms femenins més
posats tenen una certa sem-
blança, tenen poques sília-
bes i domina la vocal a. Els
noms Ilargs com per exem-
ple Agustina, Apoliónia,
Catalina, Eugénia, Gerônia,
Guadalupe, immaculada,
Magdalena, Margalida o
Virginia són escassos. A
més augmenta la presència
de noms estrangers com
Abdalatif, El Haydt, Irek,
Luigi, Luc Marius, Mou-
rrad, Ayden, Cinthya, Faïza,
Hhailey Marie, Sharmili o
Yeray.

Matrimonis del 2004: 132

1*	 2*	 3*	 4*	 5*	 6* 7* 8*

Defuncions del 2004: 225

anterior 1 1 homes dones

gener	 4 1 gener	23 7

febrer	 6 4 1 febrer	 1 2 13

marc	 4 I 2 març	 6 5

abril	 4 2 1 2 abril	 12

maig	 4 / 1 I 2 maig	 8 4

j uny	 3 6 I 1 2 3 juny	 10 9

juliol	 13 1 1 1 2 juliol	 7 12

agost agost	 5 9

setembre	 8 6 1 4 6 setembre	 11 8

octubre	 8 2 1 1 2 1 octubre	 5 8

novembre	 4 1 novembre	 9 10

desembre	 6 1 1 desembre	 11 10

TOTAL	 64 26 7 4 17 13 1 TOTAL	 119 106

(31-XII-04) (31-XII-03)

Comparatiu 82 24 8 10 15 1 1 Comparatiu 122 99

2003 2003

1* Jutjat de Pau, 2* C. Consistorial, 3* Ntra Sra de la
Lactancia (s'Arenal), 4* st. Miguel, 5* st. Bonaventura,
6*Ntra. Sra. de Gracia, 7*st. Jaume (s'Estanyol), 8* sta. Ma-
ria Assumpta (Badies)

Enguany ha disminuït el nombre de matrimonis respecte
a l'any passsat 141 (2003), 132 (2004). Aquesta devallada s-
ha notat sobretot als matrimonis celebrats al Jutjat de Pau.
Enguany ha augmentat el nombre de matrimonis  canònics i
ha disminuït el nombre de matrimonis civils. Matrimonis ci-
vils: 90 (2004), 106 (2003). Matrimonis canònics: 42 (2004),
35 (2003). Cal destacar l'activitat represa al Santuari de Gra-
cia que ha celebrat enguany 13 noces, enhorabona i enda-
vant.

El nombre de difunts es manté per sobre dels

dos-cents en aquests darrers anys. Al 2001 es re-

gistra la xifra més alta amb 246 defuncions, a

l'any 2002 foren 214, al 2003 foren 221  i al 2004

han mort 225 persones. El nombre de defuncions

creix molt per per davall del nombre de naixe-

ments i per tant es dóna un fort augment de po-

blació.



 

Passatemps   • Pes forat
d'es moix     

7 Classes d'adverbis
Llorenç Mascaró

MCEBOAXGSOTET
A 0 IUQODUPVJ AO
O NE CCRJ OMETOP
C EGOS RRHE I DUN
I XLIIMAITOIPF
U LLCECONTHEAV
MARAD I AXPALLO
O NAGOUEMOXYLZ
Z UAEQ0MARGUJ E
D RRNAZPNA I ZMT
E ULYOENESVFY I
CAI TESSATHIEB
O LPUESOREYAMC

Solució del mes passat

Blanc - Bo - Carrasser De Llei - Cerrut - De Pisos
- Garriguenc - Insigne - Melis - Ver - Vermeil            

Mentre a Llucmajor s'apadacen les voravies destrossa-

des, a Sencelles lleven aquelles que estan bé -de rajoles- per

fer-les millor -de pedra viva-.

La riquesa d'un poble no es mesura tant per la quantitat

del pressupost municipal, com pels serveis, comoditats i be-

Ilesa de què els ciutadans poden gaudir. 

Jo és Aora de
pensar en el i'vtut...
pla ciéstal\A ¡nl. ant¡I

AZ-v-r 1-.T;ce.

Informa - te'n a "SA NOSTRA"
	 vR,Ke

"SA NOSTRA"         
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10% DTE. EN TRACTAMENTS FACIALS   

TEL 97 I 66 28 14
C/ANTorii MAuRA,36 - 07620 LLUCMAJOR              



MASSANELLA SA

BANYS, TRESPOLS I REVESTIMENTS,

CALEFACCIÓ, AIRE CONDICIONAT...

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



Rubi Automóviles
Llucmajor, S.L.

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

NUEVO SEAT ALTE4

AEX U Red Oficial de Talleres
Bosch Car Service

MULTIMARCA MULTISERVICIO

BOSCH
Service
hibpA
Car Service
Todo

Ronda Ponent, 27 - 07620 Llucmajor - Tel. 97/ 660/ 70 - Fax: 97 1 66 41 07 - E-mail guibar@teleline.es
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