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El pensament de la Revista s'expresa
noinés a través de l'Editorial

IM Editorial
Envoltats d'inversions

Obliques
Llucmajor viu envoltat d'inversions que promouen les institucions públiques.

El Govern balear construeix, acceleradament, l'autovia que puja de Palma i la va-
riant que se'n duu el transit cap a Campos. El Consell de Mallorca ha retocat la ca-
rretera militar de la costa i la que mena cap a s'Estanyol. El mateix Consell pro-
jectara una ronda que ha d'unir s'Estanyol i sa Ràpita per la part de dalt, a fi que
el Ministeri de Medi Ambient unesqui amb una passeig marítim aquests dos nuclis
arran de mar. En fi, totes les institucions (locals, autonòmica i central) faran pin-
ya per reformar de valent el nucli de s'Arenal i la seva planta hotelera. Tot plegat,
mitions i milions d'euros que surten dels contribuents i que, per decisió política de
les diferents autoritats, vénen a parar en aquestes obres, algunes de les quals es fan
envoltades de polèmica.

L'autovia i la variant ja estan en la fase gairebé final: superat el temps de les
grans remogudes de terra i roca, ara ja s'hi comença a veure asfalt i s'alcen els
ponts i es dibuixen els enllaços i les connexions sectindaries. Malgrat la polèmi-
ca, l'obra esta llesta abans de l'estiu. Aleshores se n'haurà de veure l'eficacia i el
grau de seguretat. També s'haura de veure com s'integra en el paisatge i com que-
da  tot el conjunt des del punt de vista estètic. Ara per ara, però, encara esta
enlaire el pagament d'un cost que no són bromes: 30.386.746 euros l'autovia i
25.641.029 euros la variant. Les desavinences entre el Govern del PP, des de
Ciutat, i el Govern del PSOE, des de Madrid, per mor del conveni cle carreteres fan
que la qüestió encara no estigui resolta.

El projecte de s'Estanyol es més verd. Diuen que les altres institucions afec-
tades (Ministeri, Consell, Ajuntament de Campos) esperen la decisió de la Casa de
Ia Vila Ilucmajorera perquè delimiti per on ha de passar la nova ronda estanyole-
ra. En estar decidit, podran posar fil a l'agulla al projecte i començaran a concre-
tar coses. Mentrestant, més d'un pot pensar si, com a contraprestació per tanta des-
pesa en carreteres, rondes i passejos, no hi haura la temptació d'introduir canvis en
el caracter urbanístic familiar de la zona per implantar-hi elements que la facin ren-
dible des del punt de vista turístic. Fixem-nos que sa  Ràpita no sols ha crescut de
manera portentosa, sinó que ben aviat tendra hotels a les totes. S'Estanyol anira pel
mateix camí?

I s'Arenal? Les promeses de reforma són enormes i s'argumenten en pro de la
qualitat turística i residencial de tota l'àrea, des del terme de Palma fins al de Lluc-
major. Les institucions han format un consorci amb una gerent al capdavant que
encara no s'ha donat a conèixer. Els veins, però, desconfien i, sobretot, demanen
transparència perquè n'hi ha que temen per ca seva si es fan esponjaments i d'al-
tres no veuen clar el futur del seu negoci (un bar, un suvenir...) si els hotels se'n

van enfora. Entre els hotelers sembla que també hi ha tensions i disparitat de cri-
teris. Sigui com sigui, la cosa va per llarg.

Claredat d'objectius i de formes, diàleg, transparència i visió del be comú són
elements indispensables per gestionar aquestes obres públiques que es fan a Lluc-
major. Esperem que no hi faltin, sobretot en les que han de començar. I esperem
també que aquestes inversions milionàries no tenguin cap trasfons indesitjable per
a la ciutadania honrada, i més ara que es parla, encertadament o no, de tants per
cent desviats.
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Ampliació del Centre de Salut de Badies
Arnau Tomas

En el plenari mensual de l'Ajunta-

ment de Llucmajor, entre els temes

més importants de l'ordre del dia, va-

ren ser aprovats, i amb les abstencions

del PSOE, PSM i UM, a J'empar de la
Llei General Turística de 24 de març

de 1999, la cessió gratuna de l'antic

Hotel Platja Náutico, al carrer de Maria
A. Salvà igualment que un altre imrno-

ble ubicat en el carrer de Terra!. L'en-

titat cedint és SOTACALM, S.L i l'ús

que l'Ajuntament donarà als dos edifi-

cis es troba en estudi, és a dir, per de-

terminar. Les abstencions de l'oposi-

ció al.legaren que "no hi ha planifica-

ció del que es vol i que no sabem on
anam ni el que volem a s'Arenal", en
paraules dels regidors Garcias i Canta-

llops.

També amb els vots en contra del
PSOE i del PSM, va ser aprovada la
subscripció d'un conveni amb Manor-

ca Expansión Comercial pel qual es
destinara a pas de vianants una zona

adjacent a l'edifici de s'Arenal Park.
Garcias va justificar el seu vot en con-

tra dient que "amb aquest conveni es
perd espai verd".

Un altre dels assumptes aprovats es

Ia sessió gratuna al Servei Balear de la
Salut de 677,10 m2 de terreny munici-

pal, ubicats entre els carrers de Juan de
la Cierva, Mendez Nuñez, Isaac Peral i

Churruca, a la urbanització de Badia

Gran, per a l'ampliació del Centre de
Salut de Badies.

Sobre la concessió de 5.900€ a
l'Associació de Veins de s'Algar, i de
4.320 a la de Son Bieló per al lloguer

del local, Rabasco, d'ASI, hi va estar

en contra dient que sempre s'han negat

a collaborar.

Sobre el tema de l'aprovació de les
noves bases per a la concessió de sub-

vencions per al foment d'activitats cul-

turals en regim de concurrencia com-

petitiva es va abstenir només el PSOE.

Molt discutida va ser l'aprovació

del pagament de 483.683 € a l'empre-

sa AQUALIA, pels costos d'explota-

ció de l'EDAR a la zona costanera de
Llucmajor (macrodepuradora de s' Are-

nal) durant el període de desembre de
2002 al 31 de desembre de 2003, pas-

sant l'Ajuntament a ser el creditor de la
indemnització corresponent que el fará

abonar a la Direcció general de Recur-

sos de la CAIB.

Finalment es va aprovar un conveni

de col.laboració atilt -) la Conselleria de
Presidencia i Esports per al desenvolu-

pament d'acció normativa, restauració

de mobles i manteniment d'edificis,

dins del marc del programa ALTER
d'intervenció socioeducativa amb jo-

ves de 14 a 16 anys, en situació de risc

d'exclusió social i escolar.

Junta Local de Protecció Civil
El passat dilluns, 21 de febrer, va quedar constituida la

Junta Local de Protecció Civil de Llucmajor. Durant aquest ac-

te es va presentar el projecte de revisió del Pla d'Emergències

Municipal així com els plans d'autoprotecció dels centres do-

cents i de les installacions municipals.

Aquesta Junta es troba formada pel batle, pel primer tinent

de la batlia i pel secretari de l'Ajuntament, a més de tres regi-

dors de l'equip de govern, Sebastià Artigues, Miquela Barce-

ló i Antoni Ibáñez, el regidor portaveu del PSOE, Antoni Gar-

cies, la regidora del PSM, Joana Lltrisa Mascaró i el regidor

d'ASI, Joaquín Rabasco. Al mateix temps es va donar a conèi-

xer Agrupació de Voluntaris de Protecció Vivil del munici-

pi que compta amb més d'una trentena de membres.
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Tres negocis nous a Llucmajor

Aromes és el nou centre de Perruqueria-Estètica-SPA
que n'Antònia Serra ha obert al C. Sant Francesc,26; on
s'han introduit les darreres tendències: desrissat i  emmotlla -
dor japonès bio-iònic, metxes californianes lluminoses, sola-
rium, presoterapia, depilació Laser, tractaments facials, trac-
laments de SPA (algues, fangs...), dutxa (vichy, jet), massat-
ge relaxant hindú ayurveda Herbal...

Es Pati és una cafeteria que acaba d'obrir les portes al C.
Grup Escolar,45 a càrrec de na Maria del Carmen Domín-
guez. En aquest nou local se serveixen variats, hamburgue-
ses, pa amb oli, entrepans freds i calents i els refrescs,copes
i cafés característics. Aviat hi haura el servei de menús i a
l'estiu es podrà fer ús d'un pati espaiós i tranquil.

S'acaba d'inaugurar la nova papereria Greicia a càrrec de
na Teresa Garcia Martos, al C. de Gracia, 43, molt prop de
l'institut d'Ensenyament Secundari, amb la finalitat d'oferir
material escolar i didactic, i també premsa, re frescs, Ilepolies,
juguetes i objectes de regal.

Nova experiència a la "Fada Morgana"

Equip educatiu

Així corn vàreu poder llegir al passat
número d'aquesta publicació l'experiència
del Concert de Nadal i de Santa Cecília,
aquest cop hem tornat a celebrar amb al-
guns familiars del nostre alumnat el dia
de la PAU.

L'equip educatiu es va reunir per pro-
gramar la festa del Dia de la Pau i teníem
ganes de fer alguna cosa diferent. Ens sor-
gí una bona idea pensant en la riquesa de
diversitat que tenim a la nostra escola, po-
dríem convidar pares i mares que siguin
de paísos diferents i així el resultat va ser

genial, ja que varem tenir una gran res-
posta per part seva.

Els més petits varen poder escoltar un
conte en francès a la vegada que n'obser-
vaven imatges, escoltar cançons en ale-
many, i gaudir d'un conten d'un escriptor
colombia, a més d'una meravellosa cançó
argentina, cantada per una educadora
d'aquest país que treballa al nostre centre.

Tothom es va emocionar i es varen
poder observar les expressions dels infants
en sentir Ilengiies diferents a la seva, però
el que és més important és veure que avui
queden pares i mares que participen en

educació dels fills, que donen importan-
cia a aquests petits esdeveniments, que per
a aquest equip educatiu són grans reptes.

Tan de bo aquestes línies siguin Ilegi-
des per aquella gent que es preocupa per
l'educació dels més petits i serveixin per
animar tots els professionals que de vega-
des se senten decebuts perquè la seva tas-
ca és poc reconeguda.

Experiències com aquesta i.juden a
no perdre la il.lusió.
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El "palo" Vidal, a Alemanya
Entre els dies 15 i 23 de gener va

tenir lloc a Düsseldorf (Alemanya) la
fira nàutica BOOT 2005. Tot i que es
tracti d'un fira nautica, també s'hi va
instal.lar un estand alimentari amb pro-
ductes Ilucmajorers. Per primera vega-
da, Destilleries Vidal, de Llucmajor,
va formar part de l'estand de l'empresa
"El Mallorquín", juntament amb la
mostra d'altres productes de la nostra
ciutat, com la mel de Ca Nostra, el for-
matge S'Atalaia i Palo Ripoll.
Destil.leries Vidal hi va mostrar el pa-
lo que fabrica, així com també les Her-
bes Vidal, sobretot segues i mesclades
que, segons Francesc Vidal, són les
que tenen més èxit dins el mercat ale-
many.

El pavelló de la LTU Globat Villa-
ge, que allotjava l'estand de "El Ma-
llorquín", fou un dels més visitats, ja
que la fira va acollir un total de
283.000 visitants, procedents de més
de 60 països que han passat per la BO-
OT 2005.

Destilleries Vidal també assisteix
amb un estand propi, a la fira alimenta-
ria de Colónia (Alemanya), la més im-
portant d'Europa juntament amb
l'ANUGA, SIAL de París i la Fira ali-
mentaria de Barcelona. D'aquesta ma-
nera els productes fabricats al nostre
poble es donen a conèixer arreu d'Eu-
ropa.        

LLucmajor
Serveis

Informàtics s.l.
Domingo Alcalà Martinez

C/ Major, 107 07620 - LLucmajor

E-mail: Ilucmajorservei@terra.es

www.11ucmajorserveis.com

Tel./Fax 971120797 / 609784220      



Retrat de Sor Maria del Angels Ginard al Convent de les Germanes

Zeladores del Cult Eucarístic de Madrid

Beatificació de Sor Maria
dels Angels Ginard

Colorna Julia
Fotos: Tomeu Tomas

La Germana Zeladora del Cult
Eucarístic, Sor Maria del Angels
Ginard Martí, natural de Llucma-
jor, va ser declarada màrtir a tra-
vés d'un decret firmat pel prefecte
de la Congregació de les causes
dels Sants el dia 19 d'abril de
2004, i la Secretaria d'Estat del
Vaticà va confirmar el passat 28 de
desembre que la beatificació
s'efectuarà a la plaça de Sant Pere
de Roma el dia 24 d'abril. Per
aquest motiu Viatges Tramuntana
ha organitzat vols entre els dies 23
i 25 d' abril a Roma per assistir a
la beatificació de Sor Maria dels
Angels i a l'audiència del Papa Jo-
an Pau II, sempre que la seva salut
ho permeti, si no és així se'n farà
càrrec el seu representant (així ens
ho ha comunicat el rector de la
Parròquia). El dia 20 de març és la
data limit d'inscripció per a aquest
viatge, en vol directe a Roma i que
inclou també un ampli recorregut
per la ciutat.

Sor Maria del Angels va néi-
xer a Llucmajor el 3 d'abril de
1894, filla del guardia civil Sebas-
tià Ginard i de na Margalida Martí.
Va ingressar a la Congregació de
les Zeladores del Cult Eucarístic el
1921 i el 1926 fou destinada a Ma-
drid, on va viure fins el 25 d'agost
de 1936, quan va ser assassinada
per milicians de la FAI (Federació
Anarquista Ibérica).

Aquesta Congregació va ser
fundada pel rector del Seminari de
Mallorca Mn. Miguel Maura Mun-
taner el 1902 i en I 'actualitat és
present a Palma, Madrid i Barce-
lona, però la casa mare és a Palma,
al C. Calatrava, núm. 10, on resi-
deixen set religioses.

Les restes mortals de Sor Ma-
ria dels Angels sent al convent de
Madrid, al C. Blanca de Navarra,
núm. 9, on ella havia estat desti-
nada. El passat 3 de febrer en To-
meu Tomas Mòjer fou convidat per
les Germanes Zeladores d'aquest
convent per assistir a l'exhumació
d'aquestes restes a càrrec de Vi-

cente Corbatón, catedràtic forense
del bisbat de Madrid, i del metge
Ilucmajorer Joan Cifre. Els dos
examinaren detingudament totes
les restes i certificaren que eren els
ossos autèntics de Sor Maria dels
Angels, després els posaren dins
una urna i els deixaren dins la ca-
pella del convent.

També assistiren a l'acte el re-
gidor de Cultura de l'Ajuntament,
Guillem Salva, i els cosins i nebots
de Sor Maria del Angels, un d'ells
és el tinent general Martí Alenya
Ginard, fill de la seva germana i
resident a Madrid.

expert
ELÈCTRICA

dc-41c.fal

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)



Recordem que aquest Pla esta con-

sensuat amb el Govern central, el Go-

vern balear, l'Ajuntament de Palma i

l'Ajuntament de Llucmajor.

Sabem que Clara del Moral coneix

bastant bé el món del turisme i ha tre-

ballat a l'Ajuntatnent de Calvia. Se'ns

ha remarcat que l'esponjament i qual-

sevol enderroc d'hotel o d'edifici sera

acordat així com pertoca, amb els res-

pectius propietaris i pagant el preu

Premis "Arenalers
de l'Any"

Aquest divendres, dia 11 de març, a
les 20,30 h i a l'església parroquial de

s'Arenal, tendra Hoc el Iliurament dels

"Premis Arenalers de [Any", elegits

mitjançant votació popular. Recordem
que les persones o entitats més vota-

des han estat per aquest ordre: Amics

dels Reis d'Orient, Club Es Pistó, Qui-

LOCAL
S' Arenal

Canvi de President a l'Associació d'Hotelers
Tomeu Sbert Barceló

El president de l'Associació d'Hotelers de s'Arenal-Plat-

ja de Palma- Can Pastilla, Jordi Cabrer, no es presenta a la

reelecció del càrrec després d'estar-hi quasi quatre anys.

La decisió de Cabrer ha estat consensuada amb la majo-

ria d'empresaris hotelers de la zona. Tot sembla indicar que

el nou president sera Francisco Marín (hotel Platja-Golf) i

que hi haura bastants canvis en la composició de la nova

junta coordinadora.

Aquesta associació es va constituir l'any 1976. El primer

president, per poc temps, l'ou Josep Fortesa-Rei. Després han

ocupat aquest carrec Bartomeu Xamena Simonet, Josep Oli-

ver Marl i el Ilucmajorer Miguel Vidal Fu liana, fins que va

arribar Cabrer.

Pla d'esponjament 	 gons ha informat la Conselleria de Tu- adient.

risme del Govern Balear.

L'anunciat i agosarat Pla d'Espon-

jament que s'ha de dur a terme a la

nostra zona hotelera es retarda. Podem
anunciar, però, que s'ha efectuat el no-

menament d'una persona en qualitat de

gerent per dur endavant la tasca pre-

vista, tantes vegades descrita als mit-

jans informatius.
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FUNERARIA

MARE DE DEU DE LLUC

VOS INFORMAM QUE;
A PAR 'TIR D'AVUI PODREV SOL. LICITAR ELS  NOS TRES SERVEIS DESDE
QUALSEVOL PART DE LILLA, INCLOSOS ELS CENTRES HOSPITALARIS

AMB LA
DE PALMA DE MALLOCA

fo
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SERVICIO

FINALITAT
FAMILIA

DE PRESTAR EIS SERVEIS FUNERARIS A LA
AMB MÉS DE 50 ANYS D'EXPERIENCIA

24 HRS.:971 620146
971 661862 - 610 529723	

IF

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

La gerència en qüestió ha recaigut

ptil en la persona de Clara del Moral, se-
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FABRICA DE JOIERIA GARAU
(Can Caieta)

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

regalos ce cro,
con precios que enamorarl,i'

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

Amics dels Reis d'Orient, elegits "Arenalers de l'Any"

que Ogazón, Germanes de la Caritat,
Antoni Galmés, Banda de Música
s'Arenal de Llucmajor i Associació de
Persones Majors "S'Unió".

Actuara la coral de l'Avior de Lluc-
major i els xeremiers de s' Arenal.

Pregó de
Setmana Santa

El dissabte, dia 19 d'aquest mes de
març hi haura un a trobada de tots els
confrares de la parròquia de s'Arenal
on es pronunciara el Pregó de Setmana
Santa, a càrrec de Miguel A. Marne
Fernandez.

I el diumenge, 3 d'abril, Diada del
Pancaritat amb la romeria acompan-
yant la Mare de Déu des de l'Església
fins a la Pedrera del Pancaritat, amb la
posterior collocació de la imatge i el
cant de la Salve.

Breus
- La temporada turística d'aquest

hivern és bastant fluixeta. Fins i tot han
desaparegut (per sort) els "trilers", i
això és senyal dels pocs doblers que
porten els turistes.

- La Unió Esportiva Arenal va per-
dre davant l' Sporting Maonès per 0-1.
El proper partit és a Ciutadella i des-
prés ens visita el Binissalem.

- Fou presentat el nou equip ciclis-
ta del CC Arenal-Emaya de cara a la
propera temporada. És presidit per To-
meu Bestard.

- Continuen els preparatius per a la
celebració a s'Arenal (finca de Son Ve-
rí) del Primer Certamen Mundial de Tir
al Plat en Rostolls, que tendra Hoc des
del primer de maig fins al quinze del
mateix mes. L'admissió de participants
fina litza dia 28 d'aquest mes de març.

- L'antic hotel Julia, situat al carrer
de Maria A. Salva, sembla que sera
destinat a Escola d'Hoteleria. Us infor-
marem sobre el tema en tenir-ne més
notícies.

- L'arenaler Lluís Navas va aconse-
guir un exit destacat al 53 Campionat
del Món d'ornitologia celebrat a Ale-
manya, amb medalla d'or, de plata i de
bronze.

- Ferran Caldentey — Bernat Ribot
ha estat la parella guanyadora del XV
Campionat de Truc, disputat al Tennis
Arenal.
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S' Arenal

S'Arenal, entre l'enyor del passat
i la incertesa del futur

• Alguns aspectes del Pla d'Intervenció integral de la Platja de Palma
tenen precedents ben curiosos als anys vint i anteriors

• Els possibles afectats pel PERI exigeixen informació veraç i puntual a l'Ajuntament

Meta dels Republicans l'any 1973, abans de la demolició. El
	

Platja en el lloc on estava la Meta dels Republicans.
primer cas d'esponjament de S'Arenal? (Foto: Magi Clar)

F. Verdera
Fotos: C. Ju iià

El goteig d'actuacions enca-
minades a la posada en marxa del
Projecte d'Intervenció integral a
la Platja de Palma és notícia des
del mateix moment en què aquest
ambiciós pla, amb una inversió
global de més de mil milions
d'euros, sortia a la llum pública
l'any passat. A mitjans mes de
desembre passat, va ser consti-
tuft el Consorci turístic, integrat
pel Govern central, Govern bale-
ar, Conseil de Mallorca i els
ajuntaments de Palma i de Lluc-

major.
El pròxim capitol, per concre-

tar al llarg d'enguany, i que és
esperat pels yens de s'Arenal i
pels Ilucmajorers, amb ansietat i
també amb incertesa, és la plas-
mació de tots els projectes, així
com un concurs obert als urba-
nistes que hauran de presentar
els projectes per a desenvolupar
el pla amb un pressupost de 2,6
milions d'euros específics per al
2005.

Tot aquest rebombori fa que
s'Arenal travessi uns moments

d'enyorança del passat i d'incer-
tesa davant del futur. L'execució
de les obres oscil-larà entre els
deu i els quinze anys i el fet de
no existir cap projecte semblant
a nivell europeu (I'únic prece-
dent existent en el món és el de
Miami, executat als anys 70)
augmenta aquesta incertesa i
l'expectació entre els nombrosos
afectats.

Es el moment per recordar les
primeres parcel.lacions entre els
anys 1867 i 1899 de les finques
de son Delabau i de son Verí
d'Abaix, propiciades per l'ober-



Carrer de Sant Cristòfol, bressol del midi de S IA renal

Passeig de primera linia, amb les palmeres que adornen el litoral

i el final de la costa

de Llucmajor, al
Cap Enderrocat. De
manera paradoxal

ens remet al prece-

dent del tramvia

que unia la Platja

de Palma amb el
Coll , entre els anys

1921 i 1936. Un
mitja de transport
format per dos trac-

tors amb motor i

quatre mòduls que

acollien residents,

banyistes i turistes.

El nou projecte

també contempla la

creació d'un gran

cinturó verd. Tam-

bé els capdavanters

de s'Arenal intenta- Les barques de pescadors en el primitiu Mollet 

tura del camí de s'Algar, l'any

1861, que unia Llucmajor i

s'Arenal. Nombrosos Ilucmajo-

rers varen adquirir solars l'any

1870 i 1879 i l'any 1871 es tra-

mitaven les primeres sol.licituds

per tal d'aixecar cases d'estiueig.

Les casetes unifamiliars, amb

les enramades de pi, amb el pas

dels anys (mig segle) varen es-

devenir un centre turístic massi-

ficat i pioner d'un model de tu-

risme a Espanya. Les dunes lito-

rals i el pinar caigueren inexora-

blement per fer pas a les cons-

truccions d'hotels, urbanitza-

cions, comerços i complexos lú-

dics que avui coneixem, fins a

arribar a la massificació actual

que ara pretén arranjar el pla de

reconversió integral de la Platja

de Palma.

Ben curiosament, el juliol de

1929 es podien sentir les prime-

res veus que alertaven sobre el

rumb que prenia s'Arenal. El

cronista i Fill 11-lustre, Bartomeu

Font Obrador, recull a la seva

obra "S 'Arenal, miscelánea his-

tórica del caserío", el següent ar-

ticle, de la publicació "Concep-

ción Arenal": "Estos días se ve

concurridísima la encantadora

playa de nuestro poblado. Por

eso es una verdadera lástima que

siga la destrucción de la playa

mejor de la isla. El turismo, falto

de playa, escasea sus visitas con-

denando a El Arenal a un forzoso

obscurecimiento. El Fomento de

Turismo debe velar para que sea

conservada la playa y la Coman-

dancia de Marina debe prohibir

que en terrenos de zona maríti-

ma sean levantados indecorosos

malecones i ridículos paseos en

detrimento de la belleza natural

que en su playa tenía El Arenal".

Un advertiment que queia

dins un sac foradat i premonitori

del que passaria més de mig se-

gle més tard.

CURIOSOS
PRECEDENTS

S'Arenal del futur, com con-

templa el nou projecte d'inter-

venció integral, preveu entre al-

tres actuacions, la implantació

d'un tramvia que unirá l'aeroport
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ren evitar la supremacia del ci-
ment. La urbanització de l'extens
pinar de son Sunyer, que el Fo-
ment Agricola Industrial i Co-
mercial de Llucmajor va realit-
zar l'any 1912, amb projecte de
l'arquitecte Gaspar Bentlisser,
creava una zona verda de devers
vint metres entre els solars per
construir i la platja, amb la ca-
rretera posterior, com s'ha rei-
vindicat durant molts anys.

L'eix central era constituït
pels terrenys de l'actual Porciún-
cula i els hotels San Francisco i
Playa Golf. La percel-lació de
grans illetes de 15 a 20.000 me-
tres quadrats comptaven com a
tret principal amb una primera il-
nia, precedida d'una orla de zona
verda. Aquest va ser un dels més
notables precedents urbanístics
de tota la platja per la seva visió
de futur, clara, i respecte cap al
medi. El yell Club NMIlic, integral en les instablacions de l'aclual   

ALTRES
PLANTEJAMENTS

Una altra de les línies plante-
jades pel projecte és la previsió
d'espais per a intercanvi de pla-
ces turístiques obsoletes. Es con-
templen devers 6.000 places per

possibles intercanvis per realit-
zar esponjaments puntuals a les
zones més saturades.

També inclou una actuació
especial a s'Arenal de Llucmajor
com és el desenvolupament d'un
Pla Especial de Reforma Interior.
Aquest punt és justament el prin-
cipal focus d'inquietud per la se-
va manca de concreció i la nul-la
informació sobre la possible exe-
cució. Els nombrosos afectats es-
tan preocupats pel futur de les
seves propietats, exigeixen més
informació al Consistori Ilucma-
jorer. La importància de la refor-
ma no pot arribar per decret. És
obligatori el consens i el diàleg
des d'aquest mateix instant. En
un tema tan important s'han
d'evitar els rumors i per això cal
una informació veraç, puntual i
exhaustiva. Això és una respon-
sabilitat dels politics cap als ciu-
tadans. 

Les primitives cases, junt a la desembocadura del Torrent dels mucus  

Les altes edificacions actuals taponen la façana marnima



BASTI M E NTS
Tapicería, cortinas, decoración y básicos

Módtontdad, Tradición y Pantasta

Hacemos da au coca VI , >rt» donde

ó Sad KleaS.

• Tapicerfa, cortinajes y decoración.

• Sillas, butacas y sofás totalmente desenfundables con garantia de 10 arios.

• Básicos para la casa:

- Edredones, fundas nórdicas, sábanas, mantas, colchas, foulares,

cortina confeccionada, cojines, toallas...

• Tapetes bordados.

E.xotids-iya 
prodootes

Dom 
Algooion

Pescadors,12* 02820 Lluemalor • te1.071 862 348 / 653 826 835

Quatre mots
Maria Sall* Presidenta de l'Associació

de Veins de s'Arenal
Catalina Font
Colonia Julia

- Com valorau el projecte de remo-
delació de s'Arenal, i de quina informa-
ció

No es pot efectuar cap valoració

d'una cosa que no es coneix. Aquesta és

una de les principals demandes d'aquesta

Associació de Veins, Comerciants i Amics

de s'Arenal: puntual i clara informació so-

bre les accions que s'han d' emprendre. Al lò

que és real i que fins ara sabem (perquè ha

sortit publicat, no perquè se'ns hagi infor-

mat) és que s'ha aprovat de manera defini-

tiva el Pla Territorial Insular de Mallorca,

sense haver tengut en compte cap de les

allegacions que presentarem al seu mo-

ment durant la fase d'informació pública.

En aquest Pla es defineix una Area de re-

conversió territorial que abraça l'àmbit de

s' Arenal, que es complementa amb una al-

tra que recull l'àmbit de la Platja de Palma.

Aim) ja és una realitat. Pere, els plans terri-

torials i urbanístics plasmen idees i possibi-

litats, que després s'han de desenvolupar

en projectes concrets. Només sabem el que

aquest Pla Territorial recull, sense haver re-

but més informació per part dels poders pú-

blics. Tota la resta són rumors, opinions,

xerrameca i tot el que sun a la premsa, amb

tot luxe de details, sobre quantitat d'actua-

cions que diuen que s'han de dur a terme i

que, certament, l'esmentat Pla, segons sem-

bla, possibilita.

En qualsevol cas, davant la situació

d'aquesta zona, s'ha de fer alguna cosa, i

entenem que en la recerca de solucions i en

el control de procés per a la seva plasmació

hi ha de participar tots els afectats, i per des-

comptat aquesta Associació, que advoca

per l'adopció de les mesures pertinents per

tal de recuperar de manera adequada el nu-

cli de s' Arenal.

- Què opinau sobre el Consorci cons-
tituït pel Govern Balear, Conseil Insular
i eLs ajuntaments de Palma i de Llucma-
jor per a la coordinació d'actuacions a la
zona?

- Sembla lògic que si en un Ambit de-

terminat s'han d'efectuar actuacions que

són competència de diverses entitats admi-

nistratives, es materialitzin instruments de

cooperació entre aquestes, especialment si

les inversions procedeixen de diverses Ad-

ministracions. Tot i que, si ja s'ha constitint

aquest Consorci, i se saben les aportacions

que cada part ha d'entregar, així comei seu

calendari, és que, d'una manera o altra es

coneixen, tot i que sigui mínimament,

aquestes actuacions concretes. Jo entenc

que no hi seria de més que les fessin públi-

ques i ens les comentassin a les persones

afectades.

All() que aquesta Associació demana és

la constitució urgent de la societat que el re-

cent aprovat Pla Territorial propugna a la

norma 50. 1 de les Normes d'Ordenació i

en l'article 2.1.1 de la Memória, que ser-

vesqui per donar cabuda a la participació

ciutadana i a l'acció privada, a la recerca

d'integrar en aquest preces el sector privat

afectat, seguint les directrius que marca la

Unió Europea per a aquest tipus d'actua-

cions. Evidentment, l'Associació de Veins,

Comerciants i Amics de s'Arenal desitja te-

nir representació en aquesta societal, que

s'hauria hagut de constituir al mateix

temps, o immediatament després de la

constitució de l'esmentat Consorci. Agues-

ta societat hauria d'integrar tots els grups i

sectors afectats, sense exclusions ni privile-

gis.

- Existeixen punts en coniú respecte
de la remodelacin a realitzar entre
aquesta Associació i l'Associació d'Hote-
lers?

- Desconec les opinions concretes de

l'Associació d'Hotelers, així com la infor-

mació o el grau de participació que tenen,

encara que, segons sembla, per les declara-

cions dels seus representants, fa l'efecte que

són prou importants. Almenys molt supe-

riors a la informació que posseeix aquesta

Associació nostra, que és inexistent. Hom

dedueix per aquestes declaracions que do-

nen supon a les propostes que hi ha sobre la

remodelació urbana.

La problemàtica que es planteja a l'As-

sociació d'Hotelers no és la mateixa que la

visió davant la qual es troba la nostra Asso-
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ciació. És lògic que, si es proposa, com fa el
Pla Territorial de Mallorca, reubicar les ob-
soletes i antiquades installacions hoteleres,
tot reservant-los una zona específica i ben
situada a tal efecte, dotada de serveis i
d' installacions modernes, per realitzar les
noves edificacions, la majoria de grups ho-
telers de s'Arenal la vegin de manera posi-
tiva; sobretot si la reubicació es produeix
amb abundant ajut públic i amb facilitats
suficients. Però la situació que tenen els ciu-
tadans de s'Arenal, i els membres de la nos-
tra Associació es diferent,  perquè ens en-
frontam a la possible destrucció de l'actual
xarxa socioeconòmica del barri, a la desa-
parició o al trasllat de negocis i de vivendes,
a més que probables demolicions i reinser-
cions, a trasllats i abandonament de re-
sidencies, i al canvi de la forma de vida
d'aquest nucli. Tot això constitueix una
conjuntura afegida que conforma un nivell
superior a l' hora de tractar el problema que
origina aquesta remodelació.

De totes maneres, sempre hi hauria
d'haver un punt comú innegable, que ens
uneix a tots: aconseguir la millora de les
condicions actuals ( molt degradades en al-
guns casos ) de la barriada, potenciar-ne
l'estructura social, turística i econòmica, i
eliminar els elements o els plantejaments
que causen conseqüències nocives en el seu
correcte desenvolupament i progrés. Tots
hi hauríem de collaborar, i participar en la
seva plasmació, però, torn a recordar, sense
exclusions i sense privilegis de ningú. Tots
els afectats al mateix nivell.

- Segons la vostra opinió, com s'hau-
rien de desenvolupar les actuacions de
remodelaciú previstes a s'Arenal, i les
plantejades pel Pla Territorial, aprovat
recent ment?

Qualsevol actuació que s'hagi de
desenvolupar hauria de tenir el suport i la
participació dels veins afectats. Aquest es el
nostre principi bàsic, que coincideix amb
una de les exigencies del propi Pla Territo-
rial, que contempla la constitució d'una so-
cietat per assegurar la participació ciutada-
na i del sector privat, en defensa dels seus
interessos legítims. El que no es pot fer, ni
aquesta Associació pot permetre que es fa-
ci, es dissenyar i efectuar propostes des de
fora, en autèntics laboratoris de despatx,
sense informació als afectats, ni cap partici-
pació d'aquests ni de la ciutadania de la zo-
na, com fins ara s'ha desenvolupat el pro-
cés.

És per aim') que aquesta Associació exi-
geix dels poders públics:

Informació clara i detallada de les ac-
cions que s'han de dur a terme

•Participació dels ciutadans i dels afec-
tats, tant en la fase de planificació de pro-
posta, com en la plasmació de solucions
concretes i la correcta execució, i en la de
seguiment i control del que s'hagi realitzat,
corregint les deficiencies o desacords que es
presentin.

•Consens amb els particulars afectats
l'hora de plasmar les solucions, renunciant,
d'antuvi, a aplicar criteris imposats.

•Inclusió de representants de la nostra
Associació en la societat que s'ha de formar
per al desenvolupament del Pla Territorial i
de les actuacions de remodelació, així com
en qualsevol mecanisme de seguiment i de

control de les accions de condicionament a
emprendre, tot entenent que la representa-
ció en aquestes unitats de supervisió ha de
ser tan ampla com sigui possible.

Aquestes són les nostres exigencies NI-
siques, que evidentment són totalment lògi-
ques i justes. Desitjam i cercam el suport de
tots els residents, comerciants, usuaris i
afectats de s'Arenal en tot aquest procés de
remodelació, per tal de dur-lo, entre tots, a
bon port, i en qualsevol altra actuació que
es desenvolupi en aquest estimat i singular
entorn. Tothom que ho desitgi pot adregar-
se a la nostra Associació per afiliar-se, o
per efectuar consultes, recollir infonnació o
aclarir qualsevol dubte.
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El paisatge de Maria Antònia Salvà
-Ruta Literaria-

Jaunte Pericits
Fotos: C. Julià

Dissabte dia 26 de fe-
brer, Organitzat pel Grup
Excursionista de Llucmajor
`Camina, caminaras...' i
comptant amb el patrocini
de l'Ajuntament de Lluc-
major varem dur a terme
una Ruta Literaria a càrrec
de Gaspar Valero i Martí,
comptant amb la participa-
ció de més de 70 persones.

El punt de trobada i
d'inici del recorregut fou
l'Estàtua del Rei Jaume III
al passeig, on es va situar
històricament i també reci-
tar A Jaunie Ill , tot seguit
varem visitar i la Casa Pai-
ral (c/ Rei Jaume 1, 11)
comptant amb la gentil aco-
llida del seu propietari, el
Doctor Damia Salva, i amb
l'assistència de la Sra.
Magdalena Servera que va
recitar tres poemes plens de
força i sentiment; també va-
rem veure la cambra de la
poetessa, que manté els mo-
bles originals, i on segura-
ment enllestia els seus poe-
mes, i feia bona part de la
seva feina literaria.

Seguidament visitarem

el Convent que molt ama-
blement ens va obrir na
Maria Manresa; aquí en
Gaspar Valero desprès
d'explicar el profund vincle
de la poetessa amb els
Franciscans i el Convent,
va recitar El Convent i ja a
la plaga de s'Espigolera Es-

pigolalles, recordant-nos
que la poetessa va voler ser
recordada no amb una figu-
ra seva, si no amb la més
senzilla i humil feina de les
que es fèiem a foravila: es-
pigolar.

Tot seguit varem pujar
pel carrer dels Angels fins
arribar al cantó de la Bom-
barda on de jove i venint de
Ia finca de Son Monjo pas-
sava cada tarda la nostra
poetessa, aquí fou en Pere
Maimó qui recità La Boni-

barda.., nosaltres tampoc
sabem d'on va sortir la
bombarda, qui ho sap?

D'aquí i en autobús
anarem a S'Allapassa en-
trant pel camí de Sa Caseta;
a l'alçada de les cases de Sa
Caseta en Gaspar Valero
recita Del pla , autèntic ho-
menatge a la marina Iluc-
majorera: terra, treball, per-

sones, i naturalesa pura.
Poc desprès arribarem a les
cases de S'Allapassa, aquí
ens esperava na Francisca,
la madona, qui tainbé es ad-
miradora de la poetessa, i
que compta amb el privilegi
de poder viure dins l'entorn
d'inspiració de bona part de
l'obra de la poetessa;
aquesta madona plena de
saviesa popular ens va re-
cordar la importancia que te
l'obra de la poetessa per als 
mes joves, concretament a
les escoles, - ja en aquest
sentit l'any 1918 el Conseil
de Pedagogia de la Diputa-
ció de Barcelona va decla-
rar l'obra de na Maria

Antònia Salva d'utilitat

diditetica i en va publicar
un 'Libre de poesies de

Maria Antònia Salva. Per

servir de lectura a les esco-

les de Catalunya' una anto-
logia de texts poetics gra-
duats segons l'edat dels ins-
tants-.

Davant el portal de les
cases n'Antònia Garcies, -
que quan comptava amb
només tres anys va guanyar
un concurs de recitar poe-
mes a l'escola de ses Mon-
ges, i, que la poetessa assa-
bentada, va voler escoltar
personalment, cosa que va
fer, essent obsequiada amb
el poema Llocada venture-

PERRUQUER1A
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ru escrit de puny i Iletra de
Ia poetessa- ens va recitar
el mateix poema amb la
mateixa força i amb el sen-
timent de l'experiència acu-
mulada pels pas dels anys.

També en Gaspar Vale-
ro ens va recitar El poema
de l'Allapassa, El pi ver,
Terra pairal tots prèvia-
ment comentats i perfecta-
ment contextualitzats.

Era hora de dinar i par-
tírem cap a Cura on el grup
va dinar, visitarem l'Aula
de Gramàtica i la Capella i
devora el roser n'Antònia
Garcies ens va recitar El ro-
ser de Cura; en Gaspar Va-
lero ens va recitar La bene-
dicció dels fruits, i ens va
recordar l'amistat de la po-
etessa amb el Dr. Rubió i
Lluch.

Davallarem fins a Gra-
cia i aquí en Sebastià molt
amablement ens obrí la ca-
pella de pinte en ample i na
Maria CarleIlas ens va reci-
tar dos poemes, el primer
compost per ella mateixa a
partir de la narració d'un
possible  amor de joventut 
de la poetessa descrit al l li-
bre 'Entre el record i l'En-
yoruno', i el segon un poe-

ma inèdit que la poetessa
dedica a la mort d'una ami-
ga i que la família va trans-
criure al recordatori de la
seva mort, un poema curt,
però perfectament brodat,
que aprofita la metàfora de
Ia mort corn a colom qui
porta la pau a una llarga vi-
da. També varem cantar el
poema musicat Himne a la
Verge de Gracia.

Ja per finalitzar ens
aturarem a la Font i Creu de
Randa on en Gaspar Valero
ens va recitar De passada i
Oh font de Randa!, i també
de la ma de Francesc Ver-
dera varem conèixer alguns
secrets de la Font de Randa
i el seu (lanai trab.

En resum, una ruta la
major part d'ella molt co-
neguda pels participants,
però que gracies al saber fer
de Gaspar Valero, i a la
participació espontània i
fresca de molts dels partici-
pants, fou una experiència
enriquidora per a tots.
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Lentes progresivas Admira.
La solución más cómoda para la vista cansada.
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Las lentes progresivas Admira

de Natural Indo, gracias al
avanzado y exclusivo diseno

Optipar de Indo , proporcionan

un 40% menos de distorsión

en cambios de potencia, un 30%

menos de aberraciones laterales,

un 15% más de campo de visión
de cerca y un 5% más de campo
de visión intermedia respecto

a las lentes progresivas

convencionales. Lo que permite
al usuario una fácil adaptación*

y una calidad visual inmejorable.

a cim fro(

* Admira ofrece al usuario 2 meses de garantia de adaptación.

M. MAGDALENA MULET COLL
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Les més modernes maquines i el millor

equip huma al teu servei

LOCAL

EL Grup Excursionista de 'Camina, caminaràs..:
cap a la Ciutat de les Arts i les Ciències de València

J. Pericas

Organitzat pel Grup Excur-

sionista de Lluctnajor 'Cantina,

caminaras...' varem aprofitar

l'oferta d'una agència de viatges

per fer una visita cultural a Valèn-

cia, concretament a la Ciutat de

les Arts i les Ciències.

El grup format per 62 perso-

nes de totes les edas va partir diu-

menge dia 27 de febrer vespre en

vaixell cap a Valencia acomodats

en cabina, la travessia fou bona,

arribarem a les 8 al Port i en auto-

bús ens varen dur al recinte que es

troba a l'Est de València, concre-

tarnent sobre el que abans era el

riu Túria, el complex consta de

tres recintes: Oceanogràfic, Mu-

seu de les Ciències i Hemisfèric.

Varem iniciar la visita a les

10 bores a l'Oceanogralic, un dels

majors complexes marins d'Eu-

ropa amb 9 edificis temàtics su-

baquàtics , una sala de conferèn-

cies amb aquari i un centre d'ex-

hibició de dofins. Ens va impres-

sionar veure dos bussos donant

menjar al taurons i rajades, i tam-

1:16 l'habilitat dels dorms. Dinarem

al mateix recinte i cap a les 15 ho-

res iniciarem el recorregut pel

Museu de les Ciències, una es-

pectacular obra arquitectònica que

en espais temàtics i amb una in-

tencionalitat totalment didactica i

participativa permet conèixer de

primera ma aspectes tan variats de

la Ciència com l'aigua, l'astrono-

mia, la Biodiversitat, la Història

de la Vida, etc. Al mateix recinte

també visitarem l'exposició Gue-

rrers de Xi'an que formada per

milers de peces fetes en ten-acuita

i bronze varen ser descobertes

l'any 1974 al mausoleu de Qin

Shihuang (246-210 aC).

A les 18 hores varem poder

gaudir d'un audiosisual a l'He

mist-et-lc , amb una pantalla c6n

cava de 900m2 i que en format

!max, ens va introduir pels secrets

del riu Nil, amb la sensació d'estar

al propi Nil.

Tot seguit tins a les 20 hores

acabarem de veure el complex

que en aquest moments té un non

edifici a punt d'acabar: El Palau

de les Arts, per després anar a pas-

sejar i sopar a un centre comer-

cial que es troba a veinal, per tor-

nar cap al Port de Valencia i em-

barcar-nos cap a Palma, en una nit

un pue moguda per mor del tem-

poral del nord que tenrem da-

munt, però tothom va anibar be i

amb una nova experiencia viscu-

da.
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Referèndum europeu
Redacció

Poca cosa a dir del referèn-
dum per la Constitució europea

a Llucmajor. Seguint la tònica
general -fins i tot un poc més
exagerat- el més remarcable ès

la poca participació, tan sols un

32'11%. Molts de vots en banc

-un 6%- prova del desconeixe-
ment del tema i ampla majoria
del sí -78.06%-, sobretot a

s'Arenal, ja que a Llucmajort i
Badies el vot negatiu és una mi-

ca més significatiu. En definiti-
va un comportament igual a la

resta de 1 - Estat el dels Ilucma-
jorers.

RÉSULTATS A TOTES LES TAULES DEL TERME MUNICIPAL DE LLUCMAJOR

----__ _	 PARTITS

TAULES
SI NO Blanc Nuls 0/ 	Cens

1 - 1 - A Col. N. Sra. de Gracia 111 26 11 3 36,65	 412

1 - 1 -6 114 36 15 5 36,40	1	 467

1-2-A 141 41 11 0 30,25	 638

1-2-8 171 36 .	 15 4	 30,66	 I	 737

2-1-U Institut 180 33 15 8	 33,96	 695

2-2-U Centre Informacio Jove 166 38 28 7 35,67	 670

3-1-A Casal Ca s'Hereu 119 33 15 4 40,43	 423

3-1-B 149 34 13 5	 38,29	 525

3-2-U La Cuna 207 60 21 4	 40,22,	 726

3-3-A 173 38 11 2	 33,53	 668

3-3-B 184 36 17 2	 31 45.	 760_

4-1-U Rectoria. 162 52 20 1	 35,29	 666

4-2-A Ses Escoles 149 21 7 4 33,15	 546

4 -2 - B 161 41 11 5 32,88	 663

TOTAL LLUCMAJOR 2187 525 210 54	 34,62	 8596

4-3-A '	 Local tercera eclat 92 12 7 2	 23,84	 474

4-3-B 112 13 4 0	 25,44	 507

4-4-A	 Escoleta 82 12 10 0	 25,37	 410

4-4-B	0 84 10 5 0 2'4 »j3 	-112

4-5-A	 Col.legi s'Algar 261 16 9 	 2 34.91	 825

4-5-8 i 239 26 7 4 32,36	 853

4-9-U I	 " 166 23 14 4 26,50	 781

4-6-A I COI. S. Vicenç de Paul 145 18 9 3 33,21	 527

4-6-8 . 150 26 6 3 35,17	 526

5-1-A I	 Col.legi Son Verf 142 8 4 1 29,25	 530

5-1-B i 157 15 8 3	34,27	 534

TOTAL S'ARENAL 1630 179 83 22	30.00	 6379

4-7-A Col.legi Badies 213 25 13 2	 35,68	 709

4-7-B 186 44 15 0
--

30,93	 792

4-8-A 46
--
20 33,38	 767Las Palmeras 188 2

4-8-B 186 41 22 5 31.51	 806

4-10-A Col-legi Badies 167 40 12 1 29.37	 749

4-10-8 0 183 27 12 0 30,20	 735

4-11-U 2
-

23,60	 788154 25 5

TOTAL URBAN ITZ. 1277 248 99 12	 30,60	 5346

TOTAL 5094 952 392 88	 32,11	 20321
TERME MUNICIPAL

PERCENTATGE 78,06 14,59 6,01 1,35
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Quaderns de
Fum Major

El rostoll i les "gaites"
Miguel CardeII

Aquest servidor, que es sap ine-

vitablement Ilucmajorer i mallorquí

de fet i de dret, que sent com a patria

pròpia la I lengua catalana i les terres

males d'acanar de la paraula viva,

que es sap mediterrani i europeu de

vocació cosmopolita, i que pot ac-

ceptar que s'identifica de vegades en

trets tan mínims com la passió per la

música, l'afecció als bonsais, el gust

pel col.leccionisme i els baratillos,

el plaer del vi i la conversa sense ho-

rari...aquest servidor, tan donat a la

mitomania i afectat d'un grau nota-

ble de sentimentalitat, que fins i tot

conr amb el seu puntet morbós,

...aquest servidor, anava a dir, mai

no s'ha sentit una cosa així com ba-

lear.

Ja em perdonareu de l'enfado, ara

que Jaume Matas i companyia s'en-

testen en defensar el sentiment, la

identitat, aquesta cosa regional i con-

fosa, em sent en la necessitat de dir-

ho, afirmar-ho, proclamar-ho i rea-

fi rmar-m' hi. Mai, ni d'aprop no

i n'he sentit una cosa així corn balear.

Ni crec que ningú amb dos dits de

seny que jo hagi conegut s'hi hagi

sentit mai, ni tan sols amb una to-

rrentada de pomada, frígola, herbes

dolces o vi de Binissalem circulant-li

per les venes de la identitat. Mallor-

quins, menorquins, eivissencs i al-

gun formenterer si que n'he cone-

guts, molts ben gojosos de ser-ho,

d'altres més indiferents o dolguts,

com sempre, uns fent d'aquesta per-

tinença una proclama de catalanitat,

d'altres d'espanyolisme o d'indi-

ferència i me'n fot Balear?.

Ho deia perquè acaben de cele-

brar un altre Dia de les Balears, i in-

sisteixen, els de Matas, a vendre'ns

la moto de la balearitat...perqué

abans moros que renunciar a la ma-

llorquinitat per reconèixer que par-

lam la mateixa llengua que a Reus o

València, perquè no es pot ser al

mateix temps mallorquí, català i es-

panyol, posem per cas. .però mallor-

quí, balear i espanyol resulta que sí.

I per celebrar-ho es munten una

tele autonòmica que desplaça e! Ca-

nal 33, que és un dels meus. I el dia

que la inauguren, el Dia de les Bale-

ars, van i treuen un locutor que, so-

nen les xeremies, no es cansa de ce-

lebrar les glòries de la "gaita" a que-

Talment, la gaita, si senyor. I es

suposa que aquest senyor ha passat

unes proves de s elecció, o l'han anat

a cercar com a qui diuen que cobrara

prop de 5 mil Euros per donar els

partits del Mallorca, i ja veureu en

quin català més comanxe ho fara. Un

personal que ni domina la llengua

que ha de ser la seva eina ni coneix

Ia realitat que ha d'explicar, és a dir,

analitzar, valorar , triar que cal mos-

trar i com.

Aix() sí, diuen que no sera parti-

dista , ni manipuladora, com sempre

que el PP ha tengut un mitja de co-

municació públic a les mans. Que

nomia aquell dels telediaris i

C.C.0.0., Urdaci? Bé, basta mirar

els telenotícies del Canal 9. I venga

defensar la modalitat mallorquina, la

de les gaites, que abans moros que

catalans, o més exactament, abans

mayorquines que mallorquins. Ens

voten igual.

* * *

Abans de les televisions autonò-

miques, d'aquesta IB3 que hi ha qui

anomena MTV, és a dir Matas Tele-

vision, abans del bilingUisme sense

radicalismes del PP, quan els mallor-

quins habitavem la nostra llengua

com qui habita casa seva, amb tota

normalitat, amb la capacitat d'usar-

ne i viure'n els recursos i les possi-

bilitats expressives, podíem usar , i

entendre, modismes com ara un que

sempre m'ha fet gracia: perdre les

manades pels rostolls. Ara que ho dic

pens que tampoc no he anat mai a

cercar exactament que significa, però

sempre m'ha arribat aquesta conno-

tació de qui erra la direcció principal

dels seus esforços, i malaveja deba-

des, sense objectiu, en pura agitació

irresolta.

Hi pensava en saber que el nostre

ajuntament esta a punt de celebrar un

campionat mundial de tir al plat so-

bre rostoll, o dins rostoll, una cosa

així. I he de reconèixer que in'ha cri-

dat ferm l'atenció. Havia sewn a dir,

per exemple, que segons el material

que s'hagi usat per fer les pistes els

atletes obtindran uns resultats o al-

tres, i sé que hi ha diferències entre

jugar al tennis sobre terra, asfalt o

herba....Però això del rostoll i el tir al

plat, he de confessar que em té ne-

guitós, no ho acab d'entendre.

Justament ara, que el rostoll, tan

habitual no fa tant, quan l'agricultu-

ra dels cereals era part essencial de

Ia nostra economia, ja deu ser al

nostre municipi poca cosa més que

una relíquia, una mena de derelicte

tradicional i arqueològica . Mil coin

a molt per inspirar una "Jota del ros-

toll"...pot ser amb la tirada aquesta

s'iniciï una campanya per fer del ros-

toll un element paisatgístic i cultural

del turisme de qualitat, quatre guar-

terades de rostoll "pare rostollar",

pel camí de la ruta cicloturística. El

problema és on el trobaran, entre

camps de golf, autopistes, i xalets.

Ben pensat, tot plegat obri un

univers de possibilitats infinites. Si

podem celebrar coin a km distintiu

proves de tir al plat sobre el rostoll.



perquè no fer-ne sobre l'arena recau-
xutada de les platges, al cor de l'hi-
vern? I, si en feim sobre rostoll, tam-
bé sobre guaret, o sobre un sembrat
d'alls, o entre carxoferes...o sobre
abocadors il-legals, o sobre un pai-
satge sembrat de plastic per un abo-
cador perfectament legal ....

* * *

De moment, la cosa del rostoll ha
demostrat ja una primera aplicació
practica.

Resulta que el PP i ASI han apro-
vat els pressuposts municipals d'en-
guany. I que hi han inclòs una parti-
da de despesa protocol-laria de lliure
disposició adscrita a Joaquín Rabas-
co, vull dir a l'àrea de Turisme que
és la seva. Una partida de 168.000 C
de res. Que no arriba a 30 milions de
pessetes d'un temps, per() hi fa ben
aprop. No esta malament. Especial-
ment si tenim en compte que és cinc
vegades i mitja la partida que, pel
mateix concepte, es posa a disposició
del batle. I que el mateix pressupost
municipal atribueix a turisme, és a
dir a Rabasco, 35.000C per "despe-

ses diverses" o 172.000C per incon-
crets "treballs tècnics de promoció".
Una monada de bé, no sé si deu ser
indiscret recordar ara que Joaquín
Rabasco és objecte d'una investiga-
ció policial com a suspecte d'haver
fet trampetes amb factures munici-
pals i haver desviat un grapat de mi-
lions de pessetes a comptes perso-
nals a llunyanes entitats bancàries. I
que, diu l'oposició municipal, ni tan
sols és ell qui exerceix la propaganda
turística a les fires.

(Aquest és el punt on no puc evi-
tar tornar-me a demanar per les mai
explicades raons i condicions dels
pactes entre PP i Rabasco, especial-
ment d'ença que la majoria absoluta
el fa innecessari.)

Uep! Don Joaquín i el PP ho ex-
pliquen : són doblers per a fer efec
tius els pagaments dels premis i al-
tres despeses de l'organització del tir
al plat sobre el rostoll. I si aim') és
així, perquè es prenen la molèstia de
redactar uns pressuposts municipals?
En deixar-ho tot a la lliure disposi-
ció.... que és el que els pressuposts
volen evitar, exigint rigor en la pre-
paració i en la posterior justificació.

Clar que perquè això es pugui aplicar
convé, entre altres coses, preveure
amb temps...

Tot plegat, combina sospites so-
bre el destí i l'ús dels doblers del
pressupost municipal, per() també
sembla confirmar la incapacitat pre-
visora, de gestió i elaboració pressu-
postaria dels qui ens comanden... o
certa tendència a enrevoltar les Reis
com un obstacle...

* * *

Parlant de heis i compliments, el
Conseil de Mallorca es destapa de-
fensor de la legalitat urbanística en
sòl rústic i anuncia que, de manera
subsidiaria esbucara 39 construc-
cions illegals i condemnades. Es a
dir, construccions o ampliacions, ca-
ses , porxos, estables o piscines fets
al marge de la hei, i que els ajunta-
ments corresponents, ni els propieta-
ris no han esbucat.

La notícia és que 3 d'aquests edi-
ficis o el que sia illegals són al nos-
tre terme municipal.

I mirau si dec estar sonat que em
fa gracia, rialles i tot.

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

D'ESPEC1ALITATS	 07620 Llucmajor - Mallorca (Balears)

C/. Historiador Talladas, 2 A - Tel. 971 652 637 -07630 Campos (Mallorca)M EDIQUES	 cem@cemllucmajor.com - www.cemllucmajorcom

• Alergologia	 • Cirurgia general i	 • Medicine estética	 • Radiologia

• Anàlisi clinics	 laparoscapica	 • Nutrició i dietética	 - Mamografia
• Aparell digestiu	 • Dermatologia	 • Oftalmologia	 - Ortopantomogratia bucal
• Assistència domiciliária	 • Ecograf ria 	- Radiologia general
• Cardiologia i	 .	 • Ortopèdia Gamundiaparell respiratori • Endocrinologia	 - Telerradiografie
• Centre auditiu	 • Otorrinolaringologia

• Fisioterapia i rehabilitació 	 • Rehabilitació (metge rehabilitador)
• Clinica dental:	 • Pediatric

- Cirurgia maxilo-facial 	 • Ginecologia i obstetricia 	 • Terõpia de parella i sexologia

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

- Odontologia	 • Infermeria	 • Psicologia	 • Traumatologia i cirurgia ortopèdica

- Ortodòncia	 • Medicine general	 • Psiquiatria	 • Urologia i andrologia

Laser - acupuntura, medicine ortomolecular, test de intolerancia alimentaria, depilacie 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 GIs nostres clients les noves especlalitats I serve's de recient incorporació:
Metge especialista en rehabilitació: Dra. Encarnación Sanfeliciano Gómez.

Uicenciada en psicologia: Lola Rodriguez Mayoralas.
Diplomada en podologia: Mg Cristina Rol Ekman.

Urologia I andrologia: Dr. Martin Santisteban González
Reconeixements mèdics per a permisos de conduit I d'armes: Dr. Anton' Isern Oliver

Mamografia, ecografia de mama, ecografia trans-rectal I trans-vaginal, cadera pediàtrica I eco-doppler vascular perif6ric.

Asseguronces: ADESLAS - AEGON - AGRUPACO MUTUA - ALUANZ - ASILA. AXA - PLANA S - D.K.V. - GROUPAMA - IMECO - LA BOREAL- LA ESTRELLA- L'ALIANÇA - MAPFRE - MEDFIATC
MUIUA GENERAL DE CATAI.UNA - NOVOMEDIC - SANITAS - SERSANET - VITALICIÓ  SALUD- WINTERTHUR

MuIuss croccidents: ASEPEYO - CYCLOPS • FIMAC - ERATERNIDAD MUPRESPA • FREMAP - IBERMUTUAMUR - INTERCOMARCAL • MAZ - !AIDA' - MUTUA UNIVERSAL- MUTUA BALEAR
Companyies cf assegurances d'accIdents: ALLIANZ - AXA - AURORA - IBERICA - 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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OPINIÓ
Que puc dir. Que ara, l'any 2005,

després de vint o trenta anys de cam-

pi qui pugui, d'unes heis urbanísti-

ques afavoridores del desbarat i l'ex-

cés, i d'un deixar passar, si no im-

pulsar, les illegalitats a caprici per

part de les institucions , i en concret

dels ajuntaments, que ara venguin a

esbucar 3 cases em fa un a mena de

sensanció d'acudit cruel. I els altres

milenars i milenars de cases, xalets,

urbanitzacions, porxos, pisos, esta-

bles, piscines, barbacoes , etc que

s'han fet al marge de qualsevol llei,

seny o mesura? I la guarda de pro-

fessionals, d'autèntics gàngsters de

l'urbanisme i la caseta en Yusmayor,

que s'han folrat abusant ? Si cre-

gués que aquestes demolicions han

de ser el principi d'una nova manera

d'entendre la legalitat , de veres,

com un fet aplicable , en materia ur-

banística , segurament m'ho prendria

d'una altra manera. Sempre he cre-

gut que l'únic destí assenyat i just

per a qualsevol construcció feta 11.1e-

galment, de manera flagrant, ben

aposta, és la multa i l'esbucament. I

la multa, que ha d' incloure els im-

plicats en la construcció i els vigi-

lants de la llei que han fet el cec, ha

de ser escalivadora.

Mentre les coses no vagin per

aquí, gairebé em fan ganes de defen-

sar els quatre desgraciats que hauran

de passar el tringol del rebre: perquè

ells sí i els altres milenars no? Deuen

ser els únics que queden que no són

del PP ni UM? Algun misteri hi ha

d'haver.

* * *

Com que no tot han de ser males

notícies, l'ajuntament anuncia la se-

va intenció de fer de Ca Ses Gotleves

Ia seu de la Biblioteca Municipal.

Farà falta, clar, una seriosa i fonda

rehabilitació d'aquest edifici, hermos

i emblemàtic i al mateix temps mo-

dest, una rehabilitació que en prote-

geixi estructures i elements valuosos

i,. Al mateix temps , el prepari per a

la seva nova funció... cosa que ha de

voler dir tenir Ilest un projecte de

funcionament de la biblioteca muni-

cipal, un projecte actual, que con-

templi una biblioteca dinimica, com
un agent actiu promotor de la lectura

i la cultura dins la vida local.. .Aquest

servidor té en prou bon concepte el

personal que coneix d'aquest servei

de fet, quan algú coi demana per dur

propostes culturals a l'ajuntament de

Ia vila els envii a la biblioteca: com a

minim sé que an hi trobaran algú

que sap Ilegir i escriure i té certa sen-

sibilitat per la cultura..). Pei -6 l'ale-

gre precedent de l'arbitrari projecte

del Convent em fa pujar la mosca i la

desconfiança a l'orella. Si Ilavors

hem de parlar del ritme de tortuga

amb que es planteja la rehabilitaicó

del Claustre i la seva incorporació

com a Casa de cultura a la vida local,

potser el projecte dc Biblioteca no

ens hagi de preocupar més que l'es-

tabliment d'una base turística a Mart.

Que no seria tan inala idea, al cap

i a la fi, a alguna banda se n'han de

dur les inversions els grans hotelers

mallorquins. ..i el tir al plat sobre are-

nes marcianes també ha de tenir el

seu debt.

TORRAT I BULLIT
PASQUA FLORIDA 2005

Una trod cid prbpia de les festes de Pasqua és la de "canter" o
"captar" panades, coneguda també per canter

" Sale? o "Deixem lo dol". Aquesta tradició musical,
pròpia dels dies entorn de Pasqua, ha generat tot un seguit de

variants locals recollides per nombrosos folkloristes.
Els protagonistes d'aquesta tradici6 solen esser els quintos o bé

estols de joves, encara que en algunes poblacions ha estat

assumida per uns altres col.lectius,

(Ex-tret del !fibre "Calendari de festes")

TORRAT I BULLIT,

EL DIA DE PASQUA HORABAIXA,

SORTIREM A CAPTAR PANADES.

51 ESTAU INTERESSATS QUE VENGUEM
A CANTAR A CA VOSTRA,

ENS HO PODEU FER SABER AL TELF. 616 075 285

HEU DE TENIR PRESENT, QUE PER A NOSALTRES, EL 45
IMPORTANT ÉS PODER ANAR CANTAR, MÉS QUE CAPTAR,

JA QUE PODEM MENJAR PANADES, ROBIOLS
I ALTRES LLEPOLIES DURANT TOT L'ANY.

"NO S'ADMETRAN PRESENTO "



Retalls
Maties Garcias

OSSOS DE BEATA
La beatificació imminent de

sor Maria dels Angels Ginard té

capitols que deixen perplex. Com

es ara l'exhibició pública de les

seves restes mortals en el convent

de les Germanes Zeladores del

Culte Eucarístic de Madrid. Au-

toritats, eclesiàstics i familiars

han assistit a la inhumació dels

ossos de la monja i els han estes

damunt una taula perquè els dia-

ris en fessin fotos. Si un acte com

aquest el protagonitzas gent d'al-

tres cultures, d'altres colors, d'al-

tres creences... que en pensatiern?

CULTURA I
CEMENTERI

En nom de l'Ajuntament, hi ha

assistit Guillem Salva, que corn

se sap es el regidor de Cultura i

Cementen. Ignoram si ho ha fet

en funció de la primera o de la se-

gona de les seves responsabili-

tats.

EXCESSOS
Amb el referendum europeu

escrutat, no hi ha hagut sorpreses:

ja se sap que aquestes consultes

sempre les guanya el govern. En-

cara que sigui amb abstenció al-

tíssima, com la de Llucmajor i tot

Balears. S. Alzamora ha fet la

crònica de la jornada (Una train-

pa referendaria, Avui, 25-02-

2005), a partir de la seva expe-

riencia com a suplent de la mesa

de la Casa Cuna. Hi conta la inac-

tivitat de qui no arriba a exercir el

càrrec, mentre s'escolen les hores

esquitxades d'ingestes alcohòli-

ques i de protagonismes Ilucma-

jorers: el record de monges de pe-

dagogies expeditives, la recerca

de madelmans veils, les libacions

al cafe Colon amb els amics Mi-

guel Cardell ("excel.lent poeta i

tanmateix bona persona") i Toni

Parrita ("ésser indiscutiblement

superior que mai no ha comes la

feblesa d'escriure ni un vers").

Enginyós i divertit, però amb fi-

nal francament topic: més gats

anaven endemà els analistes i

els politics que no jo.

LLIBRES
Quan a la fi vengui la prima-

vera, s'haurien de fer dues pre-

sentacions literàries imprescindi-

bles: La pell i Ia princesa, de S.

Alzamora, i Mireia, de F. Mistral,

traduit per M. A, Salva. El món

de les Iletres Ilucmajorer n'és

protagonista.

77 la C ai xan
Plaça d'Espanya, 45-46
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SOCIETAT

Xerrades
A de cafè

Obres i projectes
per tot arreu

Un clue escoltava

- Quin fred...!

- Sí, mai n'havia passat tant, de fred , a Llucmajor.

- Però segons diuen els veils, l'any 55 va fer una nevada

que va posar més de quatre pams de neu als carrers del nos-

tre poble.

- Idò ho degueren passar malament, perquè ara moltes ca-

ses tenen calefacció però Ilavors no n'hi havia.

- En aquell temps s'escalfaven a la foganya on s'enca-

lentien els peus, i el cul en el braser.

- No, i encara n'hi ha que ho fan...

- I, llevat del fred, no hi ha més novetats a Llucmajor?

- Diuen que a s'Arenal i a d'altres urbanitzacions volen

fer moltes obres, per fer-ho més bell i atractiu als turistes,

perquè de cada any n'arribin més.

- I què volen fer?

- Idò moltes de coses...

- Per exemple?

- Diuen que tomaran molts d'hotels tancats per yells i

per manca d'habitatge, per substituir-los per altres de més

rendibles, com poden ser pisos, jardins i edificis nous. Tam-

bé volen donar terrenys de Badia Gran per fer més gran el

Centre de Salut, fer un carrer nou a s'Arenal Park, aixf com

el manteniment d'edificis per als joves, perquè tots puguin

anar a escola.

- Aix() sí que crec que és ben necessari, perquè amb tan-

ta immigració aviat a les escoles que tenim, no hi cabran.

- Fins ara, tot el que dius d'aquestes obres són per a

s' Arenal.

- A Llucmajor també en fan, i en faran, i moltes, perquè

ja amplien les escoles públiques, el cementen i i també diuen

que tenen previst començar les obres del Claustre de Sant

Bonaventura i acabar de fer el segon projecte de Ca'n Clar.

- I com sera aquesta ampliació?

- Idõ també hi han de fer un Centre de Salut per a les per-

sones majors necessitades i per als malalts de falta de memò-

ria com els que tenen Alzeimer o malalties per l'estil.

- Tot i això crec que seria ben necessari , i no se'n parla,

augmentar la vigilancia per aturar aquesta onada de robatoris,

agressions i assassinats que es cometen cada dia.

- Sí, pea) crec que la principal gestió seria normalitzar la

siutació de tota la gent que no ve ni per fer feina ni per turis-

me i que és un mal afegit.

- La Constitució Europea no permet que els tornin al seu

país.

- Bona feta! Jo que vaig votar SI...!



SOCIETAT

kI Temps passat
Exercicis espirituals

Col.legi dels Sagrats Cors (1947)

Ignasi Barceló
Antoni NIonserrat

A l'època que es va fer aquesta
foto, l'any 1947 hi havia molts pocs
divertiments per a la joventut, so-
bretot per a les dones, que es solien
reunir a ca les monges on havien es-
tudiat. La rivalitat entre els collegis
del Sagrat Cor i la Caritat, aixf com
entre els capellans i els frares era
grossa.

Essent n'Aina "de la Penya" pre-
sidenta de "l'acció católica femeni-
na", Don Bernat Trobat (a. es ca-
pella Diego), que era el conciliani
intenta suavitzar les relacions entre
les al-lotes dels dos bandols. Cosa
que aconseguí en part, fent la repre-
sentació de l'obra " Moix per Ile-

bre" d'en Pere Capella ( a. Mingo
Revulgo) en la qual només hi parti-
ciparen al-lotes dels dos col-legis.

Ara, les coses han canviat,
les monges col.laboren en la qüestió
educativa i l'Església la duen els
frares.

1.- Margalida Fullana Mojen, ca-
sada amb Joan Amengual. Tenen
dues filles, n'Antònia i na Margali-
da.

2.- Catalina Fio! Gelabert, casa-
da amb en Salvador Oliver Maura,
tenen un fill, en Jaume.

3.- Catalina Mut Clar (a. Saleta,
a. Bonjesusa) casada amb en Mel-
chor Oliver. Tengueren una filla, na

Maria.

4.- Antònia Romag,uera Coll (a.
Romaguera, a. Pola, a. de Son Dra-
gó) casada amb en Gabriel Barceló
Puigserver (a. Carrintis1). Tenen dos
fills, na Maria i en GuiIlem.

5.- Margalida Salva Castel!, ca-
sada amb en Gabriel Mir Sastre (a.
de ca'n Lluc). Tenen tres fills,
n'Antoni, na Catalina i na Francis-
ca.

6.- Antònia Puig Manresa (a. de
ca'n Puig des sifons). Fadrina.

7.- Maria Oilers Gonzales (a.
Pelada), casada will -) en Miguel
Montserrat Puigserver (a. Parets)



tengueren tres fills, na Magdalena,
en Miguel i n'Andreu.

8.- Jerônia Julià SalvO (a. Ventu-
ra) + casada amb n' Antoni CafieIlas
Seguí. Tengueren una filla, na Ma-
ria Magdalena.

9.- Catalina Rangel Rueda, casa-
da amb n'Antoni Escandell +

10.- Catalina Socias Vidal (a. de
ca s'Escolà) casada amb en Joan
Gual BMWla (a. de ca's Frares), te-
lien dos fills, n'Apololónia i en Mi-
guel.

C/. Sant Cristòfol, 30
Tel. 44 13 74

SARE NAL

11.- Francisca Tomás Mulet, ca-
sada amb n'Antâni Salvà Sastre +.
Tenen dues filles, na Francisca i na
Maria.

12.- Isabel Palmer Ferrer, casada
amb en Sebastià Catany Salvà (a.
Cotxer). Tenen un fill, en Miguel.

13.- Catalina Salvà Clar + (a. Ja-
guetona, a. de ca'n Verd), casada
amb en Leopoldo Martínez Tomás.
Tengueren dues filles, na Josefa i na

Joana.

14.- Maria Colom Rosselló (a.
des Teix) bunyolina. Casada amb en
Pere Andreu, tengueren tres fills, en
Gori, na Joana i na Maria Dolors.

15.- PrOxedes Morla Pou + (a. de
Son Galileu). Fadrina.

16.- Margalida Garcias (a. Set,
a. Piculina), casada amb en Damià
Monserrat (a. Gaspar). Tenen una
filla, na Catalina.

17.- Francisca SalvO, casada
amb n'Antoni Talaya +. Tengueren
un fill en Florian.

18.- Francisca Garcias Rubí (a.
des Gomeles, a. de ca's Menes-
cai). Fadrina.

19.- Maria Mateu (a. de Bunyo-
la).casada

20.-Margalida Gelabert Rotger
(a. de ca's guitzoller). Casada amb
n'Antoni Mir Mesquida (a. Bosca-

Antoni Maura, 15 • Tel. 971 66 03 17
Ronda Migjorn, 2 • Tel. 971 . 12 ' 12 74

07620 Llucmajor (Mallorca) •

pastisseria d'autor

RANCO ,OJER
INSTAL.LACIONS ELCTRIQUES
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Móbil: 629 270 307
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SOCIETAT
neta). Tenen dos fills, n'Antoni i na
Maria Dolors.

21.- Magdalena Servera Servera.
Fadrina. Rapsoda.

22.- Maria Salva Caste11, casada
amb D. Mateu Monserrat Pastor (a.
Casetes, a. Barril!). Tenen una filla,
na Francisca.

23.-

24.- Francisca Monserrat Salva
(a. Sargent) casada amb Joan Clar
Tomas (a. Boleno). Tenen dos fills,
en Joan i na Jereinia.

25.- Maria Jaume (a. de Son Se-
guí) casada amb en Guillem Mas +
(a. Pedreres). Tenen un Fill, en Se-
bastia.

26.- Francisca Garau Barceló (a.
Barraca). Fadrina.

27.- Antònia Pallicer Clar, casa-
da amb en Francesc Vidal Vidal +
(a. Pedregar). Tenen un fill, n'An-
dreu.

28.-Llucia Font Gelabert (a. de
sa Torre, a. Barraqueta) casada amb
en Bonaventura Vadell Puigserver
(a. Sostal).+

29.- Catalina Colom Rosselló (a.
des Teix), Bunyolina.

30.-

31.- Antònia Verger Cerda ( a .
de ca's Majoral de Pgssa). Fadrina.

32.- Damiana Romaguera Oliver
(a. Guixa), casada amb Vicenç En-
señat Seguí +. Tingueren tres fills,
na Maria, en Jaume i en Bartomeu.

33.- Francisca Caldés Servera +
(a. des Coll de's Putxet), casada
amb en Bernat Cardei! Ramis + (a.
Panasso). Tengueren un fill, en Ber-
nat.

34.- Rosa B. Oliver Jauregui (a.
des Tancat Prim), casada amb n'An-
toni Monserrat Salva + (a. Gaspar).
Tenen dos fills, na Francisca i
n' Antoni.

35.- Tonina Aina Clar Salva (a.
Martina) +, casada amb en Nadal
Llompart Guasp +. Tengueren dos
fills, en Rafel i en Bernadí +.

36.- Llucia Catiellas Mulet (a.
Berenguera), casada amb en Josep
Tomas Mir +, tengueren tres fills,
na Francisca, en Josep Miguel i en
Matias.

37.- Bonaventura Serra (a. de
son Danús, a. des forn de Son Cal-
dés), casada amb en José Luís Mu-
ñoz.

38.- Maria Vich Tomas casada
amb en Francesc Jaume Salva (a.
Reixac) . Tenen un fill, en Franc.

39.- Catalina Jaume Martorell
(a. de la "Estrella") casada amb en
Miguel Tomas Vidal (a. des Cen-
tro). Tenen dos fills, na Maria Mag-
dalena i en Miguel.

40.- Aina Martorell Sastre (a.
Poueta) +, casada amb en Pedro
Manresa Oliver +. Tengueren una
filla, na Margalida.

41.- Catalina Garau (a. de ca's
Pagés). Fadrina.

42.- Praxedes Carat' (a. Case-
tes), casada amb en Francesc Mar-
torell + (a. Carboner). Tenen dos
fills, en Josep Miquel i na Joana.

43.- Lluïsa Amengual (a. Garri-
guera) . Fadrina.

44.- Jerènia Salva Simó (a. Pa-
net), casada amb en Gabriel Garcias
Tomas, tenen tres fills, en Macia, en
Pau i en Gabriel.

45.- Margalida Catany (a. Car-
bonada), casada amb en Sebastià
Amengual, tenen dos fills, n'Antoni
i na Joana.

46.- Llucia Tomas Gamundí (a.
Roses). Fadrina.

AGRAÏMENTS: Donam les gra-
cies a tots aquells, que amb la seva
informació han fet possible la rea-
lització d'aquest plana i en especial
a na Catalina i na Josefa Rangel
Rueda, a na Maria Salva Castell, a
na Rosa Oliver i a na Isabel Taber-
ner Puigserver.

NOTA: Si observau alguna erra-
da i ho trobeu oportú ho podeu co-
municar al telèfon 971 66 01 90, i
ho corregirem al pròxim número.

CENTRE RECONEIXEMENT	 METGE OCULISTA
MEDIC - PSICOLÒGIC 	Dra. Núria Busquets

Antoni Isern Oliver	
dh

	 (EQUIP CLINICA JUANEDA)

CERTIFICATS MEDICS
	

OBERT ELS DILLUNS
	

CITA PREVIA

PER AL PERMIS DE
	

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

CONDUIR I D'ARMES
	

C/ Antoni Garcias 1-A
Tel. 66 22 82 (Llucmajor)



Na Juanita als sis anys (1944)

ENTREVIS

Gent de la vila
Joana Monserrat i Janer

Juanita (a.Verda)
Ignasi Barceló
Joan Jaume
Avui ens apropam a

una d'aquelles perso-
nes que volen fer reali-
tat l'últim manament i
no en fan crides, sinó
tot el contrari. Una de
les seves virtuts és es-
tendre la mit als altres,
als més necessitats.
Cercar, recaptar, con-
tribuir una vegada i
una altra per cobrir
les necessitats primà-
ries dels nouvinguts,
escoltar aquells que
no tenen orelles que
els escoltin i, a més, ti-
rar endavant un ma-
trimoni i una familia.

Qui foren els
teus pares?

El meu pare fou en
Jaume Monserrat i Mes-
quida (a. Coixiner),
deien coixiner perquè el
seu padrí feia coixins
per a carros i cavalle-
ries. L'ofici de mon pa-
re fou de sabater (a ca'n
Furia).

La meva mare era
na Margalida Janer i
Salva ( a Verda).

Quan i on vares néi-
xer?

Vaig néixer al carrer de Ciu-
tat núm. 40, a la mateixa casa on
he viscut tota la vida. Era dia 4
de setembre de l'any 1938.

On anàreu a prendre les pri-
meres lletres?

Sempre vaig anar a escola
ca les Monges del Cor. Ma mare
ja hi tenia una forta relació, abans
del meu naixement.

Als catorze anys vaig co-

mençar a estudiar "Cálculo y Te-
neduría de Libros", vaig estudiar
els tres cursos i els examens es
feien a Ciutat, a la seu central de
les monges del cor a la "Presenta-
ció". Estudiava, juntament amb
na Llucia Caldés, de Vernissa.
Record que als examens hi anava
Ines "assustada que un conill".

Quills records tens d'aquells
anys'?

Foren uns anys meravello-
sos i qualsevol cosa em feia ria-

Iles. Record que el di-
vendres fèiem visita a
l'església de Sant Mi-
guel i n'hi havia tantes
de rialles que, na Llu-
cia i jo, acabaven ha-
vent d'anar a ca la se-
va padrina de ca s'es-
cola . Ja no teníem co-
ratge d'arribar a ca
nostra.

Ens ho passàvem
molt bé anant d'excur-
sió amb la resta de les
alumnes del col.legi.
Record l'anada a
s'Aresta de ca na Co-
loma amb sor Joana.
Aquesta monja, poc
després, partiria al Pe-
rú.

Els dissabtes aná-
vem a l'Església on es
feia la Sabatina en ho-
nor a la Mare de Déu.
Fèiem un seguit d'ora-
cions i cançons dirigi-
des a la Puríssima.
Érem moltes les que
ens ajuntàvem abans i
després a ca les mon-
ges del Cor que per a
nosaltres venia a ser el
Hoc de reunió per ex-

ceFlencia, així com d'
altres el tenien a ca les

monges de La Caritat
I els diumenges?

Llavors la vida, els dies de
festa, fèiem voltes en torn de la
Plaça i el Lloc Sagrat. Era l'època
de l'Acció Católica, de la Granja,
del Cafe Colón, dels teatres, Can
Mataró, Cas Coix , es Principal i
dels teatrets. Els convents de les
monges del Cor i de la Caritat es
convertien en llocs de quasi obli-
gada reunió per a les dones i



ENTREVISTA
al-lotes de l'època, però "cadascú
a casa seva". I no puc deixar de
banda el passeig, carrer Bisbe
Taixaquet, on era un anar i venir
de gent, amb made, Mongeta da-
rrera les vidrieres..

Record que els matins abans
d'anar a missa, la meva mare ens
duia a ca les monges "del Cor",
d'allít a l'Església i després fins a
l'hora del dinar, per Plaga i la
Rectoria, a l'Acció CatMica ales-
hores comandada per n'Aina de la
Penya, na Margalida Portell,
...que es trobava al celler de baix
l'escala de cal rector, fèiem les
nostres jugades. A la tarda sem-
pre hi havia a un Hoc a altre mil
coses que fer, obres de teatre per
anar a veure, "coverbos" per es-
coltar, voltes per donar, i, per
acabar, una passada per a ca les
monges "del Cor". Era una altra
època.

Fins i tot, les Monges del
Cor, a l'entrada, a l'esquerra, te-
nien un teatret on, els dies de fes-
ta, escenificaven passatges de la
Bíblia o vides exemplars.

I els estius?
A s'Arenal. Amb el boliquet

al brag i la senalleta a la mà
agafàvem el tren i passàvem una
quinzena de dies d'estiueig a
s'Arenal. El pinar i la platja eren
ca nostra. Record les berenades al
pinar, algun sopar a la platja i ha-
ver esperat les barques al matí per
veure arribar el peix.

()win vares conèixer a en Jo-
an Mora i Barceló?

Érem a s'Estanyol, a una de
les excursions que les monges ha-

Aniversari dels bessons, amb la seva germana i els pares (1968)

Na Joana, a l'aclualitat

vien organitzat amb les nines	 vingueren a cercar-nos amb la
grans del Col.legi, seríem una	 furgoneta Citroen de repartir
dotzena. Per tornar a Llucmajor,	 l'oli, en Tolo "Meu" i en Joan.

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

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

I rtformaci-er: Sai Lüh-re,r6a/ C/Font IV 15 971 66 26 66



que havien posat unes cadires al

Hoc de carrega i ens ajudaren a

pujar-hi. Aquí va començar tot.

Festejarem uns anys i ens

casarem el 1962.

Després vingueren tres
allots ben espessos. Primer, la

nina, na Francesca Joana i des-

prés n'Andreu i en Jaume Tres
en tres anys, això fou una bona

I asca.

I al món de CAritas, com hi
entrãreu?

Fou una cosa natural. Sem-

pre, a la meva joventut vaig estar
molt acostada a l'església. Eren

els anys de Don Pedro Suasi Mo-

rey, de Don Damia Vidal, .... que

marcaren una epoca en el nostre

poble. Eren els anys de n'Aina de

Ia Penya, de na Maria Vich, de na

Margalida Portell, de n'Aina

Maria Oliver (a. Fosquet) i d'en

Toni Cafiellas (a. Rosset) que es-

tiraven de valent, organitzant un

caramull de coses i engrescant el

jovent.

Les Conferències de Sant

Vicens de Paul, a ca les Monges

de la Caritat fou el punt d'inici

d'una Caritat organitzada amb la

finalitat de cobrir les necessitats

basiques a una gent que aleshores

es trobava desemparada.

Jo, com a molts i moltes,

ens vérem, sense quasi saber com,

fent coses per a satisfer aquella

gent. Recollíem roba, sabates,

menjar. .... i els repartíem. El re-

bíem amb una ma i el donàvem

amb l'altra. Tots i totes férern fei-

na de valent. Record na Maria

Quetglas, na Maria Vich, na Ca-

talina Sitjar,  

Després vendrien, des del

Bisbat directrius al respecte i es

formarien els primers grups de

"Caritas".

Don Joan Servera fou un

dels organitzadors d'unes quotes

per ajudar els necessitats.

I, jo, ja no m'he aturat de fer

coses per a aquesta gent..

Quins altres records teniu?
L'època d'en Bartomeu Fons

i en Jaunie Alemany, fou d'una
gran activitat. Es feren moltes co-

ses per al jovent i per atreure'l

cap a l'església i cap als altres.

Aleshores vaig fer de cate-

quista i encara veig, dintre dels

meus records, en Lluc de ca

n'Ordinas que venia a casa més

pels "pericos" que tenia al corral

de ca nostra que per fer catequesi.

I per a la resta de feligresos

hi havia un caramull de grups on

recalar. Els grups de Confirma-

ció, el grup de Matrimonis, el

grups d'Esplai per a adolescents

i jo hi era, perquè no sabia dir

"no".

Quiiies tasques feia "Cui-
tas"?

Es recollia menjar, es feia el

"Rebost". Record la feinada que

feren, entre altres, en Pep Bonnín

i na Maria "Salinera", .... Reco-

llien arròs, sopa, sucre, Ilaunes de

sardines,   i després les repar-

tien entre els més necessitats. Per

Nadal les bosses es feien un poc

més grosses. A més del menjar es

repartia roba, de segona ma però

en bones condicions per ser uti-

litzada i sabates.

També per a Nadal es reco-

Mien joguines per als fills

d'aquestes famílies.

I, avui, quin és el seu fun-
cionament?

Avui, ve una assistenta social

directament de Ciutat i es ella
l'organitzadora d'aquesta feina.

Es reuneix setmanalment amb els

immigrants i resta de necessitats i

determina, segons les demandes

que se li presenten, a qui donar i

què donar.
Les famílies, després i amb la

nota de l'assistenta, van a l'Hos-

pici a recollir menjar, roba i saba-

tes.

També hi ha un magatzem,

una portassa de na Maria Magda-

lena Ramis (a. "Cameta"), on es

pot trobar mobiliari per a una ca-

sa, cosa que cobreix una de les

necessitats primeres dels nouvin-

guts.

Ara, dintre de poc temps,

començarà una nova assistenta

que reforçara la tasca de l'altra.

Aquesta vindra cada dia.

Entre l'assistenta de Ciu-

tat i les assistentes de l'Ajunta-

ment de Llucmajor hi ha molt bo-

na relació i s'està treballant en

equip.

I, ara, quina és la teva
feina?

Ara faig el que sempre he
fet en aquest aspecte. Ajut amb

tot el que puc.

A més, un pic a la setmana

vaig a la residencia a parlar amb

aquelles persones que conec.

que parlar el que faig és escoltar

el que me volen contar, de parlar
poc. I quan veig la cara d'alegria

que posen quan veuen que algú

els escolta és, per mi, suficient.

GI-Ades Joana per les teves
pa ra u les.

Rectificació:

al mímero del passat mes de

febrer, 263, a la secció "Gent

de la Vila" vàrem entrevistar

l'apotecari Joan Mir. Va

aparèixer una fotografia amb el

subtítol següent: "En Joan amb

el seu amic, Federico Mayor

Zaragoza", a la Facultat de

Farmàcia (Madrid, 1950).

Doncs bé, la foto que havia

d'aparèixer és AQUESTA, amb

el nzateix subtítol, òbviament.



ENTREVIS TA

E ntrevista
Cristòfol Cardai, un artanenc

a Llucmajor
Coloma

En Cristòfol Carrió
i Sancho és un arta-
nene de 59 anys, casat
amb una Iluemajorera,
na Francisca Vidal i
Garcies, tenen un fill i
una filla. Ell mateix
s'anomena "home de
trulls" i els seus amies
diuen que és una perso-
na culta, per() sobretot
"una bona persona".
Es tracta d'un autodi-
dacte en formació per-
manent, i com a perso-
na inquieta sempre
s 'ha implicat en pro-
jectes... ja des dels anys
60 ha estat collabora-
dor de la revista Bell-
puig d'Artà i a partir
(tels anys 70 ha escrit
habitualment a Cort,
Baleares, Última Hora,
Diario de Mallorca, El
Mundo... El 1998 va
publicar Sentiments i
records, un recull de
poemes and) descrip-
cions del paisatge arta-
nene, i el 2003 va pu-

blicar De yuan Ciutat
queia enfora, un recull
de petites històries re-
lacionades amb el seu
poble.

Ara s'ha ()fera gen-
tilment a collaborar a
Llucmajor de pinte en
ample i nosaltres
agraïm el gest i li do-

nain la benvinguda.

Per qu è has decidit
viure a Llucmajor?

Som casat amb una
Ilucmajorera i, fins fa
poc més d'un any, per
dur un ritme de vida
Inuit accelerat, les vin-
gudes a Llucmajor quasi

sempre eren de passada,
cosa que m'impossibili-
tava assaborir la realitat
d'aquesta ciutat. D'ençà
que decidírem viure-hi
em sent molt bé, he tro-
bat aquí l'assossec que
ens desconnecta d'un
món agressiu i dur, de
presses i de la febre del           

ASSEGUI: 
)rset  

Agência Llucmajor

Ramon Nicolau S.L.

(Peugeot) 

	 perruqueria unisex        

antánia isern
c/ major,7 07620 Llucmajor

tel. 971 661 359     
C/. Marina, 104 • Tel.: 9711               



tumult, que ens forçava

a ignorar els vertaders

valors. I trobant aquí

aquesta pau tan desitja-

da és evident que m'hi

sent molt a gust. Pareix

que el temps s'ha aturat.

Qué recordes de la
teva vida a Arai?

Jo diria que Artà em

va ensenyar a estimar. I

amb aquest aprenentatge

puc fer el mateix en un

poble diferent del que

vaig tenir per bressol.

Malgrat les imperfec-

cions, crec que tenc un

gran tresor comptant

amb l'estima i afecte del

poble que em va veure

créixer. De vegades

aquest reconeixement és,

ri u s i tot, terapèutic. I

l'ample yenta d'amics

és testimoni de la meva

Iluita i de les meves cu-

rolles. Suposa un projec-

te per un viure espe-

rançat, un Hançament

farcit d'il.lusions. Tots

aquells empinats indrets

formen part de l'itinerari

que he recorregut al

llarg dels anys.

I la teva vida a Pal-
ma?

Quan em vaig casar

amb la meva dona vàrem

anar a viure a Ciutat.

Allà vaig fundar una bo-

tiga especialitzada en

teixits que ocupà la me-

va dedicació professio-

nal. D'això ja fa quasi

niés de vint-i-cinc anys,

per() jo ja n'estic al mar-

ge i ara són els meus

fills els que duen la di-

recció del negoci.

Com va sorgir la
idea d'escriure i publi-
car els teus Ilibres?

Era encara un ado-

lescent i ja m'agradava

escriure historietes sobre

el que descobria. Ale-

gries i sofriments no-

drien els meus primers

poemes, que aleshores jo

desconeixia del que es

tractava. Simplement es-

crivia, plasmant damunt

paper d'estrassa el que

pensava, sense preveure

que arribaria a convertir-

se en una obsessió, o mi-

nor dit, en una passió.

Quines foren les te-
ves primeres col-labo-
racions?

És cert allò que a ca-

dascú el mou el seu delit

i les primeres Iletres sor-

gides de la pròpia ten-

dresa les publicava so-

vint la revista Cort, de la

qual fou director Gaspar

Sabater. Aleshores ven-

gueren les trifulgues,

que m'ocasionaven ser

el corresponsal de prem-

sa. Ho vaig ser de tots

els diaris: Ultima Hora,

Baleares i Diario de Ma-

1 I orca, durant molts

d'anys. D'una manera

especial vaig escriure en

la revista artanenca Bell-
puig.

Això ho anaves fent
alternant amb les tas-
ques professionals?

Bé, jo som autodi-

dacta en tot. Vaig perdre

a mon pare quan jo tenia

nou anys i la meva preo-

cupació era ajudar

treure es carro a la me-

va família, i procurar

que ma mare pogués tro-

bar en mi el suport que

el destí li negà.

De dia feia tota la

feina i els vespres, ro-

bant hores al dormir,

vaig adquirir el meu mo-

dest bagatge cultural.

Tenim entés que so-
freixes una malaltia, és
així?

Efectivament, des de

fa 15 anys m'acompanya

una malaltia crónica

amb la qual, desprès de

tres Ilustres d'estar

junts, ja m'hi vaig habi-

tuant. Fou una porta que

se'm va tancar, però he

anat descobrint finestres

des de les quals puc veu-

re els paratges on neixen

els vents de la inspira-

ció.

Aquests vents t'im-
pulsaren a escriure?

Per consultar el pro-

cés de l'esmentada ma-

laltia, he viatjat diverses

vegades a l'Havana. La

primera, tan satisfet es-

tava del tractament que

em donà un dels metges

cubans que li vaig dedi-

car uns versos. Fou de

manera esponti'inia, sen-

se pensar-ho, i des de

Ilavors són pocs els dies

que no escrigui alguna

estrofa. Sense adonar-

me'n vaig fer-ne un bon

grapat i part d'ells que-

den reflectits en el llibre

"Sentiments i Records".

Com definiries
aquest primer llibre?

Pens que "Senti-

ments i Records" més

que purament poesia se'l

pot definir com a glossa

poètica i, de manera es-

pecial, narrativa. Però,

per damunt de tot, són

fruit d'escenes viscudes,

que naveguen disperses

per l'entramat del pensa-

ment, i recull poemes

que expressen el meu

batec envers la casolana

história quasi seixantina.

Per qué el teu llibre
"De quan Ciutat queia
enfora" està dividit en
quatre parts?

Anem a aclarir-ho: la

primera, es refereix a re-

lats que podríem catalo-

gar com a graciosos, es-

cenes anecdòtiques de

gent que, amb aparença

ingènua, eren portadors

d'una filosofia amagada

que vessava humanitat;

la segona són relats de

"sagristia"; la tercera fa

referència a assumptes

personals; i, finalment,

la quarta tracta de temes

diversos.

Qué l'ha impulsat a
collaborar amb la nos-
tra Revista?

Pensava enviar algun

article a "Llucmajor, de

pinte en ample". Em sent

com un captaire cercant

la Mallorca d'ahir i de

sempre, cerc el sentit de

Ia meva vida que hi ha

dins els racons més des-

coneguts, cerc la felici-

tat que hi ha en el sofri-

ment i en el viure senzill

de cada dia. Tal volta

cerc massa a fora del

que està ben a prop, amb

Hum mediterrània, que

tan bé recull Llucmajor.

I naturalment, si apreciï

aquesta terra que m'ha

acollit tan bé, vull co-

rrespondre amb allà que

per mi segueix sent un

aprenentatge, que con-

sisteix en embrutar pa-

per o moltes d'hores da-

vant l'ordinador. Pens

que si tots els que ror-

mam l'actual habitatge

aportam el poc o molt

que sabem fer, pot ser un

bon auguri per seguir ca-

minant baix la torxa de

Llucmajor.

CARNISSERIA 	 XARCUTERIA

OBRADOR

GARC IAS

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



OPINIÓ

La setmana santa d'antany
Cristòfol Carrió
Fotos: C.

Trescant pel pou de la
memòria podem retrobar

aquells personatges entran-

yables que, sense fer res d'es-

pectacular, convertien les se-

ves vides en vertaderes obres

d'art. Enyorades conreadores

i menestrals, persones de pa-

raula, gent sana de foravila,

prou preparada per combatre

les inclemències del temps,
d'ignorada feina ben feta, que
a força de suor i treballant de
sol a sol aconseguien que els

sementers iliffssin corn una

estora de tons verdosos. Eren

d'aspecte enèrgic i duien

marcat en el seu rostre la seva

feineria: cossos ajupits, cares

arrugades, mans calloses;

sense perdre mai aquella ale-

gria que expressaven amb

fortes rialles mai estroncades.

Amb especial assossec solien

dir allè de "si no plou es que

Dal no ho vol, ja plourà quan

Déu voldra". A la pagesia

hom la tenia per gent rústica,

inculta i poc refinada en el
parlar. I és ver que no sabien

de lletra, pet-6 el seu coneixe-

ment del medi era un autèntic

pou de cultura. Sens dubte

que aquests avantpassats nos-

tres eren portadors d'una sa-

viesa amagada que vessava

humanitat, alhora que sotme-

sos a una ficlelitat extremada-

ment singular a l'església.

En aquest context, la Set-

mana Santa era viscuda amb

unes connotacions tan espe-

cials que avui dia semblarien

de rondalla. Però abans d'en-

trar en la Setmana Santa con-

vé que també facem referèn-

cia al període que la prece-

deix. En contra de l'aparença

funesta del seu nom, els Da-

rrers Dies eren i són encara

una desbordada expressió

d'alegria i disbauxa que ten-

yeix de color el gran escenari

que es la Rua. Tal volta	 seu destí etern. Predicava pe-	 era agra la manera amb la

aquest fort apassionament nitencia i una forta austeritat, qual treia les paparrusques de
provengui, corn diuen alguns,

dels anys de dominació roma-

na, pelt, allò cert es que, al-

menys per unes hores, bona

part de la gent es presta a can-

viar el seu rostre habitual per
una imatge bullanguera, so-

vint en clar contrast amb les
preocupacions i caps cots de
la realitat quotidiana.

L'alegria desbordant dels

"darrers dies" es tallava de
cop amb l'entrada de la qua-

resma, que començava amb

Ia imposició d'un poc de cen-

dra (obtinguda de la crema

dels rams beneïts el Diumen-

ge del Ram de l'any anterior)

damunt el cap, al temps que
s'escoltaven les tràgiques pa-

rau les: "recorda que de la
pols véns i en pols et conver-

tiràs". L'esmentat ritual del
Dimecres de Cendra es se-

gueix fent avui, pea) ni la
gent Ili aquells fets tenen cap

semblança amb el nostre

món.

La figura del coremé re-

presentava un enviat de Déu

per encaminar les Animes al



totes les consciències. El co-

remé era esperat amb expec-
tació i les esglésies normal-
ment l'utilitzaven per rompre
la rutina de sentir a tota hora
les mateixes veus. Per tant,
tots els dies el capella coremé
anava fent espectaculars ser-
mons, que de vegades sem-
blaven un acalorat míting,
ajudat per un ritual seguit de
tocs per la trona, mentre els
feligresos gairebé tremolaven
quan es referia a la justícia del
Totpoderós i al foc de l'In-
fern.

Com solia dir mossèn
Antoni M. Alcover, la Qua-
resma és aspre i Ilargaruda,
com una escalonada de qua-
ranta escalons. I llarga la tro-
bava qui feia el propòsit de no
fumar, de deixar les copes o
el cafe i altres mortificacions.
L'abstinència era obligada i
el dejuni pels qui no havien
arribat als seixanta anys tam-
bé, clar que sempre quedava
el recurs de comprar la butila
referent al dejuni i, de passa-
da, engreixar les argues de la
institució eclesiàstica.

Els quaranta dies transco-
rrien dins un ambient endolat,
ni divertiments ni espectacles,
tot romania engrisat, escope-
tes cap avall i arraconades les
cartes dels casinos. Les per-
sones vídues aprofitaven la

quarantena per casar-se, evi-
tant així els saraus i l'escarni
de l'encesa d'un fogueró i el
so dels corns que eren costum
el dia de les segones noces.
També els festejadors ho te-
nien malament, ja que només
podien anar a veure l'al.lota
els dissabtes i els diumenges,
i amb duració

Tampoc no repicaven les
campanes, sinó que ho feien,
en el seu Hoc, les massoles.
Mentrestant, el coremé no es
cansava de repetir la necessi-
tat de complir el precepte, de
confessar-se almenys un pic
l'any. Als qui només s'atra-
ca v en al confessionari
aquests dies se'ls coneixia
com a "xots pasquals" i tot-
hom qui ho feia per Pasqua
Florida rebia una papereta
com a comprovant d'haver
rebut aquest sagrament.

Aleshores, Mallorca tenia
una figura simbòlica, sa "jaia
corona", que era un dibuix
d'una dona major amb set
peus, que es penjava a dins la
cuina. Era costum tallar-li un
peu cada setmana i en tocar
el quart també es tallava la fi-
gura de dalt a baix com a sen-
yal d'entrada en la segona
meitat del període quaresmal.

El Dijous Sant no era
permès de netejar ni granar ni
fregar; si 46 no en feia cas,

se li anunciava que la casa se
ii ompliria de formigues.
Aquest mateix dia eren visita-
des les Cases Santes, fent
toms de vetlla fins a la mati-
nada. El capvespre de Diven-
dres Sant es feia el solemne
viacrucis i a Pollença encara
es conserva la tradició de fer
l'Endavallament, ritus que
des de fa una trentena d'anys
també es representa en el re-
cinte emmurallat de l'Almu-
daina d'Artà.

En aquest temps, els nins
i nines, i també d'altres de
més granadets, vivien amb la
iliusió d'anar al Ram, una fi-
ra d'esbarjo que es remunta a
principis del segle XVIII. El
Ram, antigament estava ubi-
cat a les avingudes de Ciutat,
abans de la seva reforma i
posterior emplaçament a la
Rambla, amb aquell multico-
lor tan singular que donaven
les casetes de fusta. També
per als infants, hi havia les
tasques, unes coques en for-
ma de tortell adornades amb
confits. I és que el menjar
també té un Hoc preferent,
com en qualsevol mena de
celebració, i són característi-
ques d'aquestes festes les pa-
nades, els robiols i els cres-
pel Is.

El Dissabte Sant també
conegut com a Dissabte de

Glória, a les deu del matí, les
campanes tornaven a tocar
amb gran força per anunciar
que Crist havia ressuscitat.
Durant aquest dia, els cape-
Hans, amb ruquet, bonet i es-
tola, acompanyats dels esco-
lanets, visitaven les cases de
tot el poble per beneir així la
gent com també el menjar.
Durant la setmana posterior,
tenia Hoc el "sol pas", en què
es visitaven les cases de pos-
sessió.

El dia de Pasqua co-
mençava amb la processó de
l'Encontrada i, niés tard,
l'Ofici solemne amb altar Ili-
mat i missa de tres. El core-

nié, amb cara somrient, feia
el darrer sermó, curtet i ale-
gret. Posteriorment, a totes les
cases no podia faltar el sabo-
rós frit de Pasqua.

També el dia de Pasqua
solia ser dia de visites fami-
liars, en el qual tothom dona-
va a tastar les panades i se
sentien els habituals comen-
taris de "han sortit molt bo-
nes, es fonen dins la boca...".
Al mateix temps, els més pe-
tits tenien el costum de "besar
mans" als pares i padrins tot
dient: "vos deman perdó si
vos he agraviat".

En alguns pobles, la ter-
cera festa de Pasqua era el dia
del Pancaritat, o costum
d'anar a passar el dia en co-
munitat i fer la vega amb la
resta del poble a un indret
proper a la vila. El Pancaritat
se celebra, segons els pobles,
el primer dimarts després de
Pasqua o el diumenge de
l'Àngel. A Ciutat, una genta-
da acudeix tradicionalment al
bosc de Bellver.

Encara que ara ja no es
creu en jaies coremes ni tam-
poc els carnissers no noten
l'estacionalitat durant set set-
manes, cal reconèixer que
aquestes tradicions, avui difu-
minades pels nous temps, va-
ren ésser, durant segles, la
forma de sentir del nostre po-
ble.
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Cuilia
tradicional
Art i cuina

Antònia M. Bonet

Em deman per que l'art d'avantguarda navega
en parallel amb la provocació i el gust dubtós.

La XXIV edició d'ARCO ve marcada per aques-
ta característica. Conviuen una al costat de l'altra,
les tendencies artistiques més innovadores i els
"stands" amb muntatges més absurds.

Quina relació els pot unir? Segons la meva opi-
nió, no hi trob cap raó estética. És ben cert que el
que es proposa la direcció d'ARCO és cridar l'aten-
ci ó a qualsevol preu, en detriment de la primera i
vertadera raó per la qual es va crear.

Les escissions són aquí i una part de galeristes ja
proposa una altra fira fora de l'habitual. Sortosa-
ment, l'art de veritat sobrevola i domina enguany a
ARCO i es pot apreciar la qualitat de nous autors
venguts de tot el món i d'altres exponents de la cul-
tura habituai.

Destaquen elements joves d'Etiòpia i galeristes
portadors d'artistes de valors coneguts mundial-
ment i amb possibilitat d'accedir, destacant en obra
grafica de Miró o de Tàpies.

Després d'un passeig exhaustiu per la FIRA
D' ARCO és ben merescut recobrar forces i deixar-
se dur per la cuina innovadora, d'avantguarda. Per
un pic a l'any! Un menú degustació de 10 a I I
plats, (això sí, diminuts, liliputencs) amb els vins
apropiats, són el perfecte colofó a una jornada de-
dicada especialment a l'art.

Per6...no supera la nostra cuina tradicional , de
cada dia, com per exemple els

Tords amb salsa d'ametlles
Agafarem una dotzena de tords preparats per a la

cocció; igual nombre de petits trossos de ventresca
salada i els daurarem dins unes cullerades d'oli
d'oliva. Hi afegirem una ceba trinxada, dos alls, pe-
breb6, sal, una branqueta de farigola i una tomàtiga
de ramel let també trinxada i pelada. Continuarem la
cocció a petita velocitat i en arribar al punt on es
transforma en una confitura ho regarem amb una
copa de brandi ( com més bo, millor). El feint re-
duir i tornam a regar amb un tassó de vi ranci i un
d'aigua. Courem fins que els tords siguin fluixos,
afegint, si es necessari, petites quantitats d'aigua

calenta durant la cocció.

Picarem dins el morter unes ametles torrades,
les dissoldrem clins un dl de Met; les abocarem
damunt els tords i farem bullir uns minuts per fer
Iligar la salsa.

A part, bullirem amb aigua i sal, 250 grams de
cols de Brussel les, que colades afegirem al guisat
en el darrer moment.
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21 Gloses i cançons
Gloses i cançons
Guillem Oliver

De la ruta literaria que ferem a
manera d'excursió dels llocs més
freqüentats per Maria Antonia
Salva, de les poesies que es varen
recitar i dels comentaris que se fe-
ren el passat dia 26 de febrer, fet
que ja es relata a un altre indret
d'aquesta revista, mos agradaria
recordar-ho tot. El que varen dir i
recitar Gaspar Valero, el profes-
sor, na Magdalena Servera, una
joveneta de mês de 90 anys,
n' Antònia Gardas, una rapsoda
que conserva la dicció infantil, na
Maria Canyelles, recitadora de po-
emes amb l'emfasi i la claredat
capaç de despertar sentiments i en
Pere Maimó , el monitor, company
de sempre.

Avui tan sols transcriurem la
poesia del campaner Miguel Roig
que, per poc coneguda, conside-
ram necessària. Na Maria la va dir
pujada al quart escaló de l'escala,
al segon aiguavés de la que fou
Casa Pairal de Maria Antònia:

"Adreça a Maria Antònia Salva
de l'Allapassa i Ripoll"

Muller tota humilitat i galanu-

jo vull fer-te una ofrena de mos
verssos

sortits del fons de l'anima.

Tes obres coneixia temps enre-
sa

i ton estre sublim m'encaptiva-
va.

llegint els versos d'or de ta
Marina

flairosos com vidauba.

desitjava conèixer ta persona
i un jorn suau de març, vers

I' horabaixa,
vaig tenir l'alt honor de la re-

buda
a dins ta llar galana.

T'acostares a mi i em somri-
gueres,

i amb veu harmoniosa, just so
d'arpa

me digueres: Salut, jove poeta,
a tu i a la colilpanya.

parlarem de tos versos harmo-
niosos,

"Les espigues en flor", "Re-
torn" i altres...

traduccions de Ilengua d'oc,
Mireia,

la jove provençala.

Lliçons em dares d'alta poesia
posant jo els cinc sentits en es-

coltar-les
quart tu, pausadament, tota

dolçura,
tenies la paraula.

Sereníssima dona, poetessa
crescuda dins un terme sec i

ampla
cantares les floretes i les her-

bes
de la teva Allapassa.

La sordera cruel que t'empre-
sona

no restava interes al qui et par-
lava,

car sembla un do de Déu, niés
bé una ofrena

de gracia sobirana.

Per quê sera, que (lins tot
temps, als genis,

quiscun sentit sovint els ha fet
falta,

no minvant talimateix Ilur fe-
cund estre,

servant el vol de l'agulla?

El grec Homer fou cec de natu-
Ta

i Milton el poeta de la gracia;
Beethoven torna sord essent

ben jove
I d'ells encara es parla.

Dels pocs Ileials de nostra lien-
gua mare

rimares amb tOs versos cants
sens macula,

la primera en l'estol dels grans
poetes

de renaixença patria.

Vendran gernacions, canvis,
horrures...;

el món engolira nostra prestan-
cia,

mes tu i els grans poemes que
escrigueres

seran eterns, com l'anima.
Molt hé, Maria, gracies. I gra-

cies a tots per esser-hi; gracies per
re nanan el venta oc.
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Ecologia
La tarja verda i el canvi climàtic

Jordi Granados

Jo no sabem qué hem de pensar,
ja que mentre uns volen implantar
la TARJA VERDA (presumpta-
ment sinònim d'ecologia i mediam-
bient), uns altres, segons el DM del
passat 17 de febrer, ens espanten
amb l'arribada d'un canvi climatic
catastròfic, amb grans pèrdues al
sector turístic ( pel que sembla a
nosaltres, simples mortals, ja se'ns
dóna per morts, perquè ni se'ns es-
menta una sola vegada ) amb aug-
ments al nivell de la mar, entre 10 i
68 centimetres, en alguns indrets
de fins i tot un metre. Com que uns
són d'un color i els altres d'un al-
tres, mai no s'entenen ni s'aclarei-
xen, l'única cosa que els surt de
meravella és confondre i espantar
la gent. No es fa esment de quin
temps, anys, succeirà aquest feno-
men, que fins i tot arriben a titular
"les plagues bibliques" originades
per l'augment de la temperatura.
Segons es pot deduir, sembla que
això ja podria passar aquest estiu
que ve.

Anem a pams.

TARJA VERDA: és un ens que
s'ha creat amb la sana intenció de
recaptar uns diners que substituei-
xin Feliminada Ecotaxa. Recursos,
aquests, que s'haguessin pogut em-
prar tan 66 en el sosteniment del
mediambient, en comptes de dedi-
car-los a comprar finques i a altres
negocis. També hagués estat inte-
ressant el fet d'haver recollectat
de "tots" els hotelers les quantitats
que aquests varen cobrar als turis-
tes i que alguns (bastants) empre-
saris continuen sense lliurar, per no
sé quines estranyes excuses o pre-
judicis. Ara s'aplicarà la TARJA
VERDA. Presentada amb tota pu-
blicitat a F1TUR, i també presenta-

da a tot tipus de Fires i Congressos
on acudeixen les nostres autoritats
turístiques. Dic que és un "ens"
perquè ningú no sap qué es podrà
fer amb aquesta Tarja Verda. S'ha
dit que els qui l'adquireixin ten-
dran descomptes en museus, trans-
port, botigues, restaurants, visites
a parcs naturals, excursions...Tot
això s'ha comentat però a mi i a
tots els futuribles compradors
d'aquesta TV ens interessaria saber
que els descomptes seran en trans-
ports de fins...a..., aquest museu
concret, aquest restaurant: xinès,
japonès, celler... en quines boti-
gues, en quins parcs naturals, qui-
nes excursions.. , a veure si concre-
tam.

D'això, no se'n diu res i pel que
sembla és en procés d'elaboració.
Es a dir que el que és més impor-
tant encara no es troba elaborat,
pet-6 ja se sap que es destinaran 2C
de comissió a la persona que ven-
gui la TV; que es destinara 1€ a
les víctimes del Tsunami, i que el
cost de la TV és de més o menys
2C. Si als possibles 10 C que ha de
costar la compra de cada tarja n'hi
llevam 5, si a tot això li afegim el
gran nombre de targes que s'hau-
ran de regalar, per interessos admi-
nistratius o estadístiques, em sem-
bla que aquest assumpte sera com
el negoci de na Peix Frit.

La venda de la TV es farà mit-
jançant els touroperadors (ja veu-
rem, ja veurem) dels hotelers i
d'altres...

Després, i això sí que s'ha es-
crit, part d'aquests doblers es volen
destinar a la construcció d'un mu-
seu arqueològic a la zona de Son
Serra. Algú pot explicar de manera

comprensible què té a veure un
museu arqueològic amb el medi?
Jo crec que aquest és un tema de
conselleria de Cultura i no de Me-
diambient. Si començam així ens
anirà bé, perquè segurament acaba-
ran comprant una altra vegada fin-
ques i casals per a no sé quins visi-
tants estrangers importants, per()
nosaltres continuarem sense tenir
serveis adients a les nostres plat-
ges, ni un servei competent de so-
corrisme, ni vigilancia contra tri-
lers i altre gent de "bon" viure, ni
accessos dignes per a minusvalids,
ni moltes alises coses que de veritat
són de primera necessitat a les nos-
tres zones, tant turístiques com re-
sidencials, on nosaltres, els ciuta-
dans normals i corrents, tenim els
mateixos drets, o més, que els que
ens visiten.

Aclariment: TV vol dir Tarja
Verda, no Televisió espanyola.

Canvi climatic: sobre això en
parlarem en un proper article.



SOCIErTArr

Des de fa un parell de me-
sos han succeït una série de fets
que juntament amb els robato-
ris de les baules de les portes
del mes de desembre preocu-
pen els ciutadans

Fa uns tres mesos a una
dona de més de 80 anys, quan
sortia de la residència de visitar
la seva germana, ii prengueren
la cartera. Els partí (Errera cri-
dant, i amb l'ajuda d'un home
que alarmat pels crits es cruel
al camí dels Ilalres i els agafa-
ren devers la placeta de s'An-a-
val. Davant les súplices dels
malfactors la bona dona se'n
va compatir i no els denuncia.

El passat dia 19 de febrer
una persona major fou "assal-
tada" per un jove delinquent
produint-li diferents contu-
sions. Segons se'ns ha informat
es el primer cas que s'ha donat
a Llucmajor (el primer pic co-
mencen).

Ara una bandulina de "me-
nors garruts" es dedica a radiai -

cotxes i a espenyar-los fins i tot
emprant contenidors com a ei-
nes de destrucció.

Ens agradaria saber gué fan
els nostres polítics a més de do-
nar el condol als afectats.

X X X X X

Quan s'estaven acabant a
S'Arenal els edificis decorats
per n'Agata Ruiz de la Prada
parlarem -a sa revista- del que
ens pareixia el "negociet" i
també opinarem que hauria es-
tat milior juntar tots els terrenys
de l'àrea de serveis que s'havia
edificat amb els de la zona ver-
da del "Parc de S'Arenal"
fent-lo més gros. Sobretot te-
nint en compte que es feia a la
Zona del Pla de Reforma Inte-
gral de S'Arenal en gué espar-
ia "d'esponjament i rehabilita-
ció" però la cosa ja estava feta.
Ara, al darrer ple s'ha tornat

parlar dels fets. Els partits de
l'oposició demanaren a què era
degut que redden la superfície
del Parc.

El cas és que degueren
construir massa i ara s'han tro-
bat que el pas que deixaren en-
tre els edificis i el Parc el troben
estret i hauran de seguir "es-
ponjant" Revalu un tros de la
zona verda per a major" Glòria
i Rendiments" dels implicats
en el negoci.

El que més estranya és que
el Balle, contestant als porta-
veus de l'oposició amb cara de
pocs amies, els digué que era
millor això que tenir un parc
que el vespre s'hagi de tancar
perquè no s'hi fagin malifetes i
de passada parla de la pro-
blemàtica del parc de la plaça
Ru fino Carpena de davant Ses
Escoles.

La problemàtica del parc
de les escoles i el mal ús que els
vespres se'n fa, és de domini
públic des de fa molts anys.

La diferència que hi ha en-
tre aquest i el de S'Arenal o el
del Polígon de Llevant de Pal-
ma, és que aquests de vespre
estan tancats i de dia vigilas,
cuidas i nets perquè els ciuta-
dans puguin gaudir d'ombra a
l'estiu i un Hoc on aliar-se del
ti-ui de les zones enrajolades i
asfaltades que tant agraden de-
vers el nostre Ajuntament.

Moralitat la millor manera
de no tenir problemes amb les
zones verdes es Ilevzu--les.

DECRETS

DE BATLIA

L'Ajuntament ha adjudi-

cat, per procediment negociat
sense publicitat, a l'empresa
CEBIANSOF SL, l'organit-
zació del Certamen de Tir al
Plat per 29.950 euros
(4.983.260 pta).

Darrerament aquesta em-

presa organitza actes per

l'Ajuntament de Llucmajor. No

leinin referències de qui són els

propietaris ni cap constància

que treballi per ahres ajunta-

ments, el que és cert és que no-

més se li adjudiquen actes a re-

alitzar per la zona de s'Arenal.

• PROMOCIONES
ARABESCO 2000 S.L. ha
cobrat:

-1.764,36 euros (293.564
pta) per assistência técnica ges-
tió urbanitzacions el mes de no-
vembre.

- 1.764,36 euros (293.564
pta) per assistència técnica ges-
tió 	el mes de de-
sembre.

- 1.764,36 euros (293.564
pta) per assistència técnica ges-
tió urbanitzacionsurbanitzacions el mes de ge-
ner.

• El senyor Eduardo Ve-
!libre Roca ha cobrat

o 2.899,90 euros (482.502
pta) per implantació dels Plans
d'autoprotecció escolar del
mes de novembre.

o 2.899,90 euros (482.502
pta) per implantació dels Plans
d'autoprotecció escolar del
mes de desembre.

• L'empresa ATREYUD
Serveis d'IntetTenció Socioe-

ducativa SL ha cobrat:
- 5.966,04 euros (992.665

pta) per la gestió del Centre
d'Extensió Universitaria, el
nies de novembre.

- 5.966,04 euros (992.665
pia) per la gestió del Centre
d'Extensió Universitària, el
mes de desembre.

• TAO-TECNICS ha co-
brat 3.333,33 euros (554.619
lita) pel servei d'un tècnic de
sistemes ales seves oficines.

• Inversiones Inmobilia-

rias de Baleares SL ha cobra!
1/.901 euros (1.980.159 pta)

per Assistència tècnica treball

de camp del cadastre.
• El senyor M. Salvador

Cibtian ha cobrat 1.833,33 eu-

ro• (305.040 pta) per assistèn-
cia tècnica, gestió d'activitats i
installacions esportives.

Els pagaments per as-

sistències técniques(sempre a

les mateixes empreses i/o per-

sones) i pels Plans il 'autopro-

tecció són habituais di, is

ta de pagaments del nostre

Ajuntament. El que no tenim

gaire clar és si són necessaris o

es podrien estalviar.

• L'Ajuntament ha pagai

1.450 euros (241.259 pta) a
l'empresa BTPE TRAINING
ASESORES SL per classes

d'oratória "High Impel Pre-
sentations"

És curiós que l'A junta-
ment pagui per classes
(l'oratòria. Es cert que al-
guns dels polítics locals no
són precisament agraciats
per a la oratòria i que no co-
neixem quins han estat els as-
sistents a aquestes classes,
per?) ara només faltaria que
els doblers del polie servis-
sin per millorar l'oratòria
dels politics enlloc del bemN-
tar dels ciutadans.

• L'Ajuntament ha pagat
7.424 euros (1.235.249 pta) a
SO I EFECTES per cava,
raïm, tassons, 2 carpes i cam-
brers pel brindis de cap d'any.

• nimbé s'han abonat a
TRUI ESPECTACLE:

- 11.900 euros (1.979.993
pia) per Pactuació del grup
Alabama, brindis amb Mike
Kenedy, so i la nit de cap
d'any a s'A renal.

- 11.9(X) euros (1.979.993
pia) per l'actuació de Marítim
orquestra Swing, so i lhan,
nit de cap d'any a 1 Incinajor.

Les actuacions i les l'estes
no són gaire econòmiques; si
es contracten s'han de pagar,
però quan els t'obiers no bas-
ten per totes les necessitats
dels ciutadans, s'han de prio-
ritzar les coses més impor-
tants.

Sa penya
cites falc6
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Futbál

VII aniversari de la penya mallorquinista de Llucmajor
CIFUENTES, MOYA I OKUBO,

AMB NOSALTRES

Catalina Font
Fotos: Coloma Juliù

La Penya Mallorquinista de Lluc-
major, presidida per Joan Ramon Do-
mínguez, ja ha fet set anys i ho va ce-
lebrar el passat 14 de febrer al Casal
de Joves en un ambient de festa i de
música aportada per l'orquestra "Ma-
horqueta". I també amb la presència de
tres figures de l'equip de I Divisiú, el
segon porter, Alberto Cifuentes, el por-
ter titular, Miguel Angel MoyA i el fit-
xatge més exòtic, el japonès Yoshito
Okubo, amb els quals tenguérem el
plaer de parlar.

Llucmajor de Pinte en Ample agra-
eix ben sincerament la convidada, un
any més, a l'aniversari de la Penya,
tant pel detail que ens regalaren (un
plat de ceràmica) com per l'oportunitat
que ens donen, any rera any, per entre-
vistar alguns dels millors i més cone-
guts futbolistes de la I Divisió Nacional

rament, l'oportunitat de parlar directa-
ment amb aquestes "estrelles" del fut-
bol.

Al començament de la celebració,
el president, Joan R. Domínguez es va
adreçar al nombrós públic assistent per
agrair-ne la presència i animar l'afició
per tal que no deixi d'anar a Son Moix
a fer costat a l'equip vermellenc. Aixi-
mateix, el president de les Penyes, Ma-
ties Rebassa va alabar la tasca dels ju-
gadors que, al cap i a la fi són els que
guanyen els partits. 1 el regidor de Cul-
tura, Sr. Guillem Salvà, en representa-
ció del Consistori, va felicitar la Penya
per aquests set anys de tasca continua-
da i va afegir que aquella era una data
especialment assenyalada (14 de fe-
brer) ja que tots els assistents "estaven
enamorats del Mallorca".

Després dels parlaments, l'orques-
tra "Mallorqueta" va animar la festa
mentre la concurrència degustava el
buffet.

com poden ser el "Mono" Burgos, Mi-
guel Angel Nadal, "Chichi" Soler,
Campano i, fins i tot Eto'o. Sense la
Penya mallorquinista de Llucmajor
aquesta revista no hauria tengut, segu-
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ESPORTS
MIQUEL ANGEL

MOYA
Porter titular del RCE

Mallorca. 20 anys.
Binissalemer

- Després del partit d'ahir (Mallorca
2- Albacete 1), s'ha salvat el Mallorca?

- S'ha salvat? Salvat no, però sí que
hem fet una passa important. De totes ma-
neres queda un camí molt llarg i jo pens

que encara no ens hem d'iliusionar d'una
manera equivocada.

- Com treballau, actualment?
- Feliu molta feina, però no podem bai-

xar el cap.

- Què opina dels darrers iitxatges?
- Em pareixen molt bé. Són molt posi-

tius per a l'equip en aquests momeas en
que les coses han de millorar, necessi'via-
ment. Tenen molt bon nivell, alguns en la
Iliga espanyola, d'altres en la italiana, com
és el cas de Giuliano, i poden donar bons
resultats.

- 1 d'Okubo, en particular?
- Fa molta feina. Es molt rapid i tècni-

cament es molt bo. Ara necessita adaptar-se
un poc més.

- Quin temps fa que juga vostè amb
el Mallorca?

- Ara tenc 20 anys. En deu fer vuit o
MAL

- Una pregunta que no té res a veure
amb el futbol. Vostè és de Binissalem,
però no el sentim pronunciar la "e"
oberta. Com és això?

- Ha, ha! Sí que la flag, però quan part
amb gent del meu poble. De petit vaig es-
tudiar a Inca i Ilavors vaig anar a jugar

Palma. Es per aquest motiu que de vegades,
inconscientment, imit l'accent d'aquests al-
tres lloes.

YOSHITO
OKUBO

Davanter. 22 anys.
Es d'Osaka (Japó)
Hem de dir que aquesta entrevista va

ser possible gracies a la intervenció de
intèrpret del jugador, en Moises.

- Benvingut a Mallorca, i a Llucma-
jor. Què el va fer decidir a venir a un Hoc
tan llunya?

- Tenia moltes ganes de jugar a Ma-

llorca. Tant per l'equip com per l'illa.

- Què és el que li agrada inCs de Ma-
llorca?

- La gent. Trob que es molt agradable,

molt amable. I Palma també m'agrada
molt. La trob una ciutat molt bonica. I molt

neta.

- Com és la vostra relació amb
l'equip? S'hi troba a gust?

- Sí, sí. M'hi trob molt bé.

- Què li ha demanat Cúper?
- L' in ijx)rtant és que s'han ile guanyar

partits. L'entrenador em demana que faci
gols i que ajudi tant com sigui possible a

l'equip. Aquesta és la i neva missió dins el
Mallorca.

- Com és de diferent el futbol japonès
i el d'aqui?

- Es molt, molt diferent. La forma físi-

ca aquí té molta Ines importancia.

- En quina posició creu que acabara
el Mallorca, aquesta temporada?

- Quedara a Primera.
- I què opina de l'alició?
- M'agrada perquè anima molt.

- I a suposa una dificultat molt gran
la qiiestió de l'idionia?

- La veritat es que sí, però pens que és
una dificultat que pue superar.



Guillem Oliver
Els entrena n' Angela Luz Garcia

que al mateix temps es jugadora de
l'equip Senior Prats-Garcia , ajudada
per Antoni Colomar. Ells són: Carlos
Llinàs, Jacint Mascaró, Mirco Drusche,
Nico Garcia, Pep Toni Amengual, Mi-
guel Garcia, Jose Prats i Antoni Mu-
ñoz.

Encara que l'entrenadora els alaba
molt, perquè són aplicats i tenen bona
voluntat, la veritat és que tenim notf-
cies que no sempre atenen les explica-
cions ni s'afanyen en fer els exercicis
que els indiquen, i això du per resultat
que no en tenen el profit i en conse-
qtiència al rendiment no es l'adequat;
dit amb altres paraules, perden bastant
el temps. Així i tot han guanyat la mei-
tat del partits jugats, han superat, per
exemple, equips importants com és ara
Impremta Bahia, el Son Cotoner o
l'Andratx. Aix() vol dir que si hi fessin
un poc més de feina, serien imparables.
Au, venga! a treballar, que estau en
l'edat d'aprendre.

Bàsquet

Club Joventut Llucmajor

Mini Masculi B

Iniciació
Nascuts el 97

En Carlos López es el monitor en-

carregat, el coordinador en Biel SoreII.

Nins de set anys que s'estan iniciant en

Ia disciplina de l'esport del basquet i

que fan gracia de veure les ganes que

hi posen. Són: Tomeu Borras, Joan

Moragues, Sebastia Romaguera, Jaka

Fendley, Sergi Pons, Toni Vidal, Toni

Oliver, Joan Mora, Miguel Llompart,

Joan Gomila, Noelia Rubert, Aina

Gross, Eugenia Mafiogil, Mar Muñoz i

Marc Simó. Tot un planter de futures

figures en el món esportiu.



OPINIÓ
Tennis

II Torneig Ciutat de Llucmajor
Neus Mari
S'ha celebrat el II Torneig de Tennis Ciutat de Llucmajor a
les pistes del Camp municipal d'esports aquest passat mes de
febrer. Aquesta és la classificació:

BENJAMÍ MASCULÍ:

2n. Fernando Tous (CT Novasport)
Ir. Jorge Mendiola (CT La Salle)

ALEVÍ MASCULÍ:

2n. Sergio Valderas (CT Novasport)
Ir. Marco Carbajal (CT Novasport)

INFANTIL FEMENÍ:

2a. Anna Mulet (Tahoe CT)
la. Estela García (CT Llucmajor)

INFANTIL MASCULÍ:

2n. Oliver Parsons (CT Novasport)
I r. Mario Navarro (CT Novasport)

CADET MASCULÍ:

2n. Mario Navarro (CT Novasport)
Ir. Miguel Angel Sanchez (CT Bendinat)

ABSOLUT FEMENÍ:

2a. Ivonne Caballe (CT Novasport)
la. Maria J. Sastre (CT Novasport)

ABSOLUT MASCULÍ:

2n. Fernando Gili de España (CT Bendinat)
Ir. Pedro Sanchez Perelló (CT Bendinat)

VETERANES + 35:

2a. Francina Capen (CT Llucmajor)
la. Coloma Morla (CT Llucmajor)

VETERANS + 35:

2n. Miguel Puigserver (CT Llucmajor)
Ir. Marc Salom (CT Manacor)

Organització: B & M Sports
Jutge: Neus Mari

Collaboració: Ajuntament de Llucmajor

‘11 SUCCESSOR DE TOMEU BLANCH "PORTASSA"

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

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

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

SERVEIS:
Particulars

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

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

Previsora • Lloret • NorteHispania

Domicili: C. Joan Mesquida, 1 0 (Santa Maria)
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LLucmajor
Serveis

Informàtics s.l.
Domingo Alcalà Martinez

C/ Major, 107 07620 - LLucmajor

E-mail: Ilucmajorservei@terra.es

www.11ucmajorserveis.com

Tel./Fax 971120797 / 609784220

ESPORTS

Pesca

Trofeu Calamars
El trofeu Calamars és patroci-

nat pel restaurant Tropical i el ma-

gatzem "Fuliana e Hijos", i orga-

nitzat pel Club de Pesca Es

Cap_Roig, amb la corlaboració

del CN Estanyol i el Basar Les

Palmeres. La Conselleria també va

fer acte de presència amb un biò-

leg que va realitzar un mostreig de

les captures que es varen aconse-

guir, per tal de preservar el me-

diambient a la mar.

En aquest tipus de competi-

cions el que menys importa són els

premis perquè la captura de peces

depèn molt del temps, la zona i

l'època en què es realitzen. El que

és important és l'ambient de com-

panyonia i de festa que té Hoc a

l'hora de l'entrega dels trofeus,

festa que es va celebrar al restau-

rant Tropical on es va poder de-

gustar l'especialitat dels calamars

mallorquins, amb diferents presen-

tacions de plats.

Els premis es varen donar en

vals de compra del Basar de Les

Palmeres. Al Ir classificat, 250 C,

per al 2n. 160C, per al 3r. 130C,

per al 4t. 100€, per al 5è 90Ci per

al 6è , 70C. La participació va ser

de 19 embarcacions amb un total

de 41 pescadors.

Les captures sumaren un total

de 70 peces amb un pes de 22.285

quilos.

Aquesta és la classificació per

embarcacions:

TROPI I

ARTOS

NEREA

BLANC I CEL

FRAGAMAR

SENCLENCFIA

It"

PEUGEOT

AGENTE OFICIAL

RAMON NICOLAU, S.L.
Nou Peugeot 407
Per tornar gaudir de Pautombbil 

C/. Marina, 104 - Tel. 971 66 05 21
Exposició i Venta: C/. Marina s/n. - LLUCMAJOR



•

Boutique

Atenció especial als Ilucmajorers

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

Tel (971172 40 98 - 07001 Palma de Mallorca

Llibres, contes,
jocs educatius,

material d'oficina

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

Joan Jaume.-

Les dues primeres curses des de

illa d'Eivissa:

Els dissabtes 12 i 19 de febrer va-

ren tenir lloc les dues primeres curses

de velocitat des de l'illa d'Eivissa, i la

veritat és que tenim mal gust de boca.

Aquest any, el Grup Mallorca té

previst dur a terme totes les amollades

amb un sol grup de coloms.(Tots els

coloms són amollats a la vegada des

del mateix punt geogràfic). Per fer fac-

tible aquesta idea es dugueren a terme

quatre amollades conjuntes dintre de la

nostra illa, dues a la zona de !levant,

cala Murada i Can Picafort, i dues a la

zona de ponent, al mateix punt, el Ca-

sino. Pere) els resultats obtinguts no han

estat els desitjats.

El temps que va fer el primer dis-

sabte de curses fou normal, cel ente-

ranyinat, amb vent de ponent, els co-

loms es varen amollar prop de migdia,

a les 11 hores 30 minuts. La cursa de

dia 12 de febrer tingué una durada de 1

hora i 35 minuts. La majoria dels co-

lumbòfils tenien un 50% dels coloms

engabiats i molts feren un bon grapat

de coloms el diumenge dia 13 de fe-

brer. Els coloms no arribaren plegats,

primerament arriba un grupet i segui-

dament els coloms anaren arribant d'un

Notes columbOfiles

Mes de febrer
en un.

El resultat de la Classificació fou el

següent:

Eivissa

12-02-2005.

1.- Llorenç Socias

2.- Bartomeu Barceló

3.- Jaume Server

La cursa de dia 19 fou més dura, el

temps en un primer moment pareixia

millor que el del dissabte abans, algu-

nes boires, visibilitat regular, vent fluix

de poilent i fred. Els primers coloms

arribaren un poc abans de les catorze

hores i vint minuts, havien estat amo-

Hats a les 12 hores i 30 minuts. Però a

continuació es va estroncar i els co-

loms, vingueren d'un en un.

El resultat de la Classificació fou el

següent:

Eivissa

19-02-05

1.- Bartomeu Barceló

2.- Jaume Server

3.- Llorenç Socias

La veritat és que estam passant pe-

na per aconseguir passar els coloms

des de l'illa d'Eivissa.

Com a cada any, en el club, els so-

cis han fet tres equips per a les curses

d'Eivissa. La finalitat és donar un poc

més d'emoció a les curses:

Grup A
Bernat Bonet

Llorenç Socias

Joan A. Agullo

Sion Mut

Gil Garau

Tomas i Tomas

30 Punts

Grup B
Julia Monserrzit

Bartomeu Barceló

Jaume Server

Francesc Rosselló

Bartomeu Miralles

Jaume Llul I

Miguel Munar

Jaume Amengual

52 Punts

Grup
Llorenç Tomas

Joan Jaume

Patrick

Germans Ballester

Joan Janer

38 Punts



Antònia Font

El febrer no ha volgut

quedar enrera i més o

manco ha fet tant de fred

corn al gener, tot i que no

hem arribat a baixar sota

zero. Les temperatures,

corn hem pogut notar

tots, han estat bastant

fredes, sobretot a final de

mes : dia 22 s'enregistra

Ia minima més baixa amb

0,2° C i dia 28, la maxi-

ma més baixa amb només

5,0°C; quant a les tempe-

ratures més altes, es do-

nen les dues fites dia 13

amb 12,6°C pel que fa a

Ia maxima i 8,0°C res-

pecte a la minima més

alta.

Pel que fa a les plu-

ges, ha plogut un total de

47,3 1/m2 repartits de la

segiient manera: 36,8

1/m2 la primera desena,

3,3 1/m2 a la segona i 7,2

1/m2 a la darrera. Desta-

ca dia 13 (el de les tem-

peratures més altes) en

què plogué tot el dia i

s'enregistraren 33,0

17m2; dia 28, la precipi-

tació fou inapreciable

però esdevingué en for-

ma d'aiguaneu.

Dia 13 i dial4 han es-

tat els dos dies de més

vent, am,b fortes yenta-

des de tramontana.

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

MAX. 7,6 7,8 10,0 10,2 9,8 10,0 10,8 10,2 11,2 10,4 10,0 12,0 12,6 9,8

MIN. 2,0 3,8 3,6 6,2 4,4 4,8 6,6 7,2 7,0 5,2 4 , 2 5,4 8,0 5,6

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

7,2 6,0 6,0 7,8 8,2 9,4 7,0 7,6 7,4 9,8 8,4 8,8 8,8 5,0

3,0 2,6 2,0 2 , 4 1,4 4,2 2,4 0,2 4,4 5,0 5,6 3,0 3,4 3,6



Entre noltros
Entre noltros.
Naixements
- Daniele Serio

Quintana, fill de Mas-

similiano i Francisca

Eva, nasqué el 1-2-05.

- Tomeu Cortés Bi-
biloni, fill de José i

Magdalena, nasqué el

1-2-05.

- Nerea Garrido
Fuentes, filla de Cris-
tian i Ascensión Lour-
des, nasqué el 1-2-05.

- Jesús Gabriel

Montes de Oca Mayol,

fill de Mario Luís i

Antonia, nasqué el 7-

2-05.

- Alvaro Llamaza-

res Laiz, fill de Eliseo

i Sofia, nasqué el 11-

2-05.

- Javier Ruiz López,

fill de David i Amelia,
nasqué el 11-2-05.

- Izan García Que-

ro, fill de José Vicente
i María Juana, nasqué

el 14-2-05.
- Marc Alarcón

Cantó, fill de Marco
Antonio i Eva, nasqué

el 10-2-05.

- Mireia González

Cava116, filla de Alber-
to i María Mireya, nas-

qué el 18-2-05.

- Maria Alorda Ni-

colau, filla de Ignacio
Mateo i Rosa Maria,

nasqué el 15-2-05.

- Rocío Martinez
Cosano, filla de José

Miguel i Dolores, nas-

qué el 20-2-05.

- Noa Ruiz Cebrián,

filla Manuel i María
José, naqué el 10-2-05.

- Héctor Añino Se-

rra, fill de José i Irene,
nasqué el 15-2-05.

Matrimonis
- Jesús Perales Ló-

pez i María Isabel

Amengual Rafal, es

casaren el 4-10-1980 a

l'església de Ntra. Sra.
de la Lactància.

- Angel Garcia
Martínez i Gladys Gra-

ciela Bracho Aquino,
es casaren el 11-2-05

Casa Consistorial.

- Eduardo Wilson

García Velasco i María
del Pilar Heredia Ro-

dero, es casaren el 25-

2-05, al Jutjat de Pau.

- Massiliano Gian-

luca Maffei i Elena
Osadchaia, es casaren
el 25-2-05 al Jutjat de

Pau.
- S an ji v Kumar i

Maria del Mar A i ra
Narváez, es casaren el

25-2-05 al Jutjat de

Pau.
Defuncions

- Miguel Angel Ba-

ena del Campo, morí
el 1-2-05 als 71 anys.

- Jet- emit -I -la Mulet

Vidal, morí el 4-2-05

als 95 anys.

- Margarita Balles-

ter Gardas, morí el 9-

2-05 als 86 anys.

- Juán Vanrell Mar-

torell, morí el 9-2-05

als 77 anys.

- Vicenta Torres Ri-

bas, morí el 10-2-05

als 89 anys.

- Margarita Tomas
Taberner, morí el I I -

2-05 als 94 anys.

- Antonia Ferretj ans

Sala , morí el 12-2-05

als 92 anys.

- Eleuterio Rubio
Azorín, morí el 14-2-

05 als 89 anys.

- Apolonia Servera

Lliteras, morí el 23-2-

05 als 83 anys.

- Dolores Ramos
Moreno, morí el 25-2-

05 als 91 anys.

- Margarita Clar

Garcías, morí el 27-2-

05 als 78 anys.

- James William

Carnell, morí el 18-2-

05 als 78 anys.
Dades facilitades

per l'encarregat de
Cementen i Munici-
pal, Joan Lascolas,
referides al Registre
de Defuncions efec-
tuat entre el 1 fe fe-
brer i el 27 de febrer
del 2005.

- 1 de febrer. Ga-
briel Ginard Aroca,

morí als 30 anys.

- 1 de febrer. Juán

Rodríguez Vallés, mo-

rí als 79 anys.

- 1 de febrer. Mi-

guel Angel Baena del

Campo, morí als 71
anys.

- 1 de febrer. Jaime-
ta Picornell Rigo, morí
als 82 anys.

- 2 de febrer. José

Avila García, morí als

56 anys.

- 4 de febrer. Fran-
cisco Domínguez Ra-
mirez, morí el 80 anys.

- 4 de febrer. Jet- 6-
nima Mulet Vidal, mo-

rí als 95 anys.

- 5 de febrer. José

Antonio Rodríguez

González, morí als 36

anys.

- 9 de febrer. Mar-
garita Ballester Garcí-

as, morí als 86 anys.

- 9 de febrer. Judn

Vanrell Martorell, mo-

rí als 77 anys.

- 10 de febrer. Vi-

centa Torres Ribas,

morí als 89 anys.

- 11 de febrer. Mar-
garita Tomás Taber-

ner, morí als 94 anys.

- 12 de febrer. An-
tonia Ferretjans Sala,

morí als 92 anys.

- 12 de febrer. An-
tonia Ferrer Daviu,

morí als 61 anys.

- 14 de febrer. Eleu-

terio Rubio Azorín,

morí als 89 anys.

- 15 de febrer. Judn

Roig Aloy, morí als 81

anys.

- 17 de febrer. Fran-
cisca Garau Puigser-

ver, morí als 92 anys.

- 19 de febrer. En-
carnación Martín Vas-
co, morí als 83 anys.

- 20 de febrer. Ja-
mes William Carnell,

morí als 57 anys.

- 22 de febrer. Ra-
mon Pares Puig, morí
als 69 anys.

- 23 de febrer. Apo-
Ionia Servera Lliteras,

morí als 83 anys.

- 25 de febrer. Do-
lores Ramos Moreno,
morí als 91 anys.

- 27 de febrer. Mar-
garita Clar Garcías,

morí als 78 anys.
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Solució del mes passat

de Lloc — de Temps — de Manera — de Quantitat —
d'Afirmació — de Negació — de Dubte

La manca de visibilitat que produeix l'aglomeració

cotxes mal aparcats a "I'Estatua" són un perill per a la circu-

lació dels vehicles que surten del carrer de la Hispanitat, pels

que pugen del passeig Jaume III i fins i tot pels que baixen

pel carrer Bisbe Taixaquet.

CENTRE RECONEIXEMENT	 METGE OCULISTA
MEDIC - PSICOLÒGIC	 Dra. Núria Busquets

Antoni Isern Oliver	

gb

	 (EQUIP CLINICA JUANEDA)

CERTIFICATS MEDICS
	

OBERT ELS DILLUNS
	

CITA PREVIA

PER AL PERMÍS DE
	

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

	
C/ Antoni Garcias 1-A

Tel. 66 22 82 (Llucmajor)
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www.euroncap.com

RENAULT
CREAMOS AUTOMÓVILES

RENAULT LLUCIMAJOR BARTOLOMÉ JAUME NADAL S.A. Ronda de Mitjorn, 123 - 07620 Llucmajor

Tel. 971 660140- Fax 971 661653

RONDA MIGJORN
C/. Nicolau Taberner - C/. Ripoll, s/n

Tels.: 971 12 12 12 - 971 12 09 89
Fax. 971 12 10 25

Plaça d'Espanya, 45-46
Tels.: 971 66 00 57 - 971 66 21 48

Fax. 971 12 05 14

EN RENAULT LLUCMAJOR LOS SÁBADOS
ABRIMOS POR LA MAÑANA

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

7.800
PLAN PREVER INCLUIDO

HORARIO SÁBADOS: Exposición: 930 - 1330 / Renault Minuto (taller): 9'00 - 1330

Oferta válida para vehículos en stock matriculados hasta el 31 de marzo de 2005. *Modelo visualizado: Renaul Cho Sport 3P

"la Caixan

1N/I A .1 C. IZ



Au& Rubi Automóviles
Llucmajor, S.L.

Deportividad.

Nuevo Golf
Exclusividad.	 Seguridad.

AU

1	 'j.-\ T),7‘) 	Olt Or4 F1	 rpo	 7.1

D

Red Oficial de Talleres
Bosch Car Service

MULTIMARCA MULTISERVICIO

Ronda Ponem, 27 - 07620 Llucmajor - Tel. 97 l 66 01 70 - Fax: 971 66 41 07 - E-mail guibar@teleline.es

BOSCH
Service
1041
Car Service

Todo
S. L.

ESQUEMA GENERAL DE INSTALACIÓN 11.410 MLA

-;t< 43Ez?,-•o

aripMA N
Ctra. Arenal s/n - Tel. 66 . 02 :3 4 - 66 16 18




