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El pensament de la Revista s'expresa

només a través de l'Editorial

Editorial
Aparcament subterrani

al Passeig
Ara ja quasi un any (maig de 2004) recollíem l'opinió de comerciants de la vi-

la preocupats per les incerteses que vivia el sector arran dels canvis que s'acosta-

ven. Les conseqüències de l'autovia i la variant en construcció eren arguments dels

botiguers per reclamar mesures palliatives a l'ajuntament.

Passats els mesos, veim com la Casa de la Vila i el sector del comerç local

s'han posat a fer un pla d'actuació que impulsi l'activitat comercial a Llucmajor.

Les concrecions d'aquestes converses semblen, encara, bastant verdes, pen) pareix

que hi ha intenció de rescabalar les implicacions negatives que tendran les noves

infraestrucutres viàries.

Per ara s'han filtrat algunes idees sobre les mesures que es poden emprendre.

N'hi ha que són senzilles, com és ara la confecció de guies de promoció i la pre-

paració d'itineraris adreçats a turistes. D'altres, se centren en l'obtenció de sub-

vencions. També hi ha idees que poden millorar i embellir el paisatge urbà, com

Ia transformació de l'actual ronda en un bulevard, comentari que va fer el batte en

el decurs del ple del mes de marg.

Ara bé, la iniciativa més impactant que s'ha insinuat és la construcció d'un

aparcament subterrani davall el passeig de Jaume III, cosa que implicaria una for-

ta inversió pública, la realització d'una obra complicada i la rnaterialització d'uns

canvis en l'ordenació del transit que poden ser irreversibles.

A l'hora d'emprendre una obra com aquesta, no basta que alguns governants

tenguin l'impuls de fer obra pública cara i impactant, com ha passat amb deter-

minats aparcaments subterranis que ha impulsat el mateix PP en Hoes com Palma

i altres municipis. A més, el cas recent del Carmel, a Barcelona, amb les conse-

qüències nefastes de perforacions mal fetes (encara que siguin en un altre tipus

d'obra), és ben conegut. Per això cal recomanar prudencia en les decisions i trans-

parencia en tot el procés.



LOCAL

Escola mediambiental
Arnau Torni

En el plenari ordinari mensual

de l'Ajuntainent de Llucmajor es va

aprovar mitjançant el procediment

obert la contractació del lloguer

d'una finca rústica, destinada a Es-

cola educativa mediambiental i de

Caça. El regidor responsable de

l'àrea d'Agricultura, Sr. Sebastià

Artigues, va informar que es tracta

d'una finca prop del poble, que ser -

viri per a diverses activitats, que

inclouen entre d'altres l'ensenya-

ment d'implantació d'arbres. La

concessió serà per un període de 10

anys, amb un cost de 17.000C

Antoni Garcias, portaveu del

PSOE, va donar el seu vot a favor

de llogar aquesta finca, tot i que va

manifestar que el seu cost era molt

elevat.

L'únic punt de l'ordre del dia

que es va aprovar amb el vot en

contra del grup del PSOE, va ser el

reconeixement extraoficial de di-

verses factures. Sobre aquest tema,

Garcias va manifestar. que "sempre

estam amb el mateix procediment

cada mes, pel fet de no tenir recur-

sos econòmics suficients en el mo-

ment determinat", a la qual cosa

respongué el batle, Lluc Tomàs,

que es tracta de "factures presenta-

des fora de termini".

La resta dels assumptes de l'or-

dre del dia aprovats per unanimitat

foren els següents:

- Aprovació de la declaració

d' interès municipal de l'associació

"Sarau i Festa".

- Aprovació definitiva de tres

ordenances municipals: Ordenança

reguladora de les molèsties provo-

cades per la construcció. Ordenança

reguladora dels limitadors enregis-

tradors per a activitats potencial-

ment sorolloses. I ordenança regu-

ladora dels horaris d'establiments i

espectacles públics i d'activitats re-

creatives.

- Exempció de la taxa per Ilicèn-

cia urbanística a la Conselleria

d'Educació i Cultura, en relació a

les pròximes obres d'ampliació del

CP Rei Jaume Ill.

Fes click!
Amb motiu del Dia Internacio-

nal de la Dona (8 de març),

d'Orientació i Planificació Familiar

de l'Ajuntament de Llucmajor va

organitzar un concurs de fotografia

amb el títol FES CLICK!

El lema d'enguany era LA PA-

RELLA i hi podien prendre part

tant aficionats com professionals de

Ia fotografia.

Els tres primers premis varen

ser per a tres fotògrafs aficionats

del terme de Llucmajor. Així id6 el

Primer Premi, dotat amb 600C va

recaure en la fotografia de Coloma

Julià Adrover, titulada "Mirada plà-

cida", i realitzada al I lac Bled, a Es-

lovènia.

El Segon Premi, dotat amb

400C fou per a Jaume Llinàs Ma-

teu, amb el títol "Harmonia total",

feta a París. I el Tercer Premi, de

300C, per a Gori Salvà Reche, amb

el títol "Tofo una vida al camp", re-

alitzada prop de Petra.

El Iliurament de premis va ser a

càrrec de la regidora de Planifica-

ció Familiar, Cristina Pomar, acom-

panyada del regidor de Participació

Ciutadana, Antonio Ibáñez.

A tots els premiats, els donam

Ia niés efusiva enhorabona j , com

no pot ser d'una altra manera, espe-

cialment a Colonia Julià, la nostra

col.laboradora.
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Aparcament subterrani al Passeig
El grup TORRAT I BULLIT, for-

mat pels germans Antoni i Tomeu

Puigserver, continuen la tasca que es

proposaren l'any passat de recuperar la

tradició musical pròpia de les festes de

Pasqua, que consistia que quintos o

grups de joves anaven a cantar a les ca-

ses, o a "cantar" o "captar panades".

Aquest ha estat el segon any i

l'augment dels interessats va fer que

els cantadors acabassin algunes hores

més tard del que tenien previst, ben en-

trada la nit.

D'això se'n diu recuperar les tradi-

cions!!

Pintors del Segle XXI
Aquest mes de març, concretament dia 12, es va presen-

tar el V tom del llibre que fa referència als PINTORS DEL
SEGLE XXI. La presentació va tenir Hoc a la galeria de Bar-
celona "Crisolart Galleries", on, entre els 253 artistes, hi era
Ia pintora llucmajorera M. Noguer Barceló, amb una mostra

del seu art.
Al mateix temps, se li va fer Iliurament del Ilibre esmen-

tat i participara en una exposició itinerant per Girona, Lleida
i altres llocs de l'Estat espanyol al llarg d'aquest any 2005.

L'Associació de Veins, Comerciants i Amics de s'Arenal convoca una reunió informativa per a totes les persones inte-
ressades sobre el projecte d'esponjament i de rehabilitació de s'Arenal. S'informarà de les actuacions de la Junta Directiva i
de la situació legal actual del tema.

El lloc de la reunió sera el recinte de l'església antiga de s'Arenal (devora la nova) dia 14 d'abril a les 20,30h.
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LOCAL

L' Ajuntament i el Consell
inauguren el Tanatori

C. Ju lià

El dia 19 de març representants de

l'Ajuntament i del Consell de Mallorca

inauguraren el nou tanatori de Llucma-

jor, un projecte que ha estat finançat

entre ambdues institucions amb un

pressupost de 364.189 €.

A l'acte d'inauguració hi assisti-

ren el batle Sr. Lluc Tomas i d'altres

autoritats locals de tots els partits poli-

tics del Consistori. Per part del Con-

sell hi va asistir el conseller de Coope-

ració Local, el Sr. Miguel Riera.

El tanatori és un edifici de 272 me-

tres quadrats, amb dues sales per a vet-

liar els difunts, quatre camares de re-

frigeració, una sala d'autòpsies, ofici-

nes, un magatzem i lavabos.

El batle va destacar la importancia

d'aquest nou servei perquè propiciara

comoditat als familiars i amics dels di-

funts, i va destacar que aquest projecte

era una de les prioritats de l'Executiu

municipal en aquests dos primers anys

de legislatura. L'augment de població

ha fet accelerar també la inauguració

dels 60 nous nínxols i la construcció

de 114 tombes, ja a la venda, i que pos-

siblement estaran totalment acabades

el mes d'agost.

El Sr. Miguel Riera va manifestar

que aquest tipus de serveis són una de

les prioritats del Consell en materia de

cooperació local. El conseller insular

va anunciar també altres col.labora-

cions en projectes de caracter munici-

pal amb l'Ajuntament de Llucmajor.

ltSEMAR
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S' Arenal

Nou President de l'Associació d'Hotelers

Francesc Marin, nou
president de l'Associa-

ció d'llotelers

Tomeu Sbert

Francesc Marín ( de
l'Hotel "Playa Golf") és el
nou president de l'Associa-
ció d'Hotelers de s'Arenal-
Platja de Palma-Can Pasti-
lla, en substitució de Jordi
Cabrer. Marín fou l'únic
candidat a la presidencia,

després que Cabrer anunciàs
eleccions avançades, ja que

faltaven quatre mesos per fi-
nalitzar el seu mandat. Es va
convocar Assemblea gene-
ral, que va aprovar el nome-
nament de la nova junta di-
rectiva encapçalada per Ma-
rín. Aquest és casat amb una
llucmajorera, filla de l'em-
presari Pere Ignasi Garcies
Catany, ja difunt.

La junta directiva és for-

mada per aquests altres
membres: Josep A. Alarcón,
Aureli Vázquez, Josep Ro-
mero, Ramon Colom, Mi-
guel Moratinos, Francesc
Lorite, Maria J. Oliver i Jo-
an Oliver.

Els desitjam sort i
encerts.

ARENALERS DE

L'ANY

Es va celebrar l'anunciat lliurament
dels "Premis Arenalers de l'Any", per vo-
tació popular, amb aquest ordre: Amics
dels Reis d'Orient, Club Es Pistó, Qui-
que Ogazón, Germanes de la Caritat, An-
toni Calmés Canyelles, Banda de Música
de s'Arenal-Llucmajor i Associació de la
Tercera Edat "S'Unió".

Aquest acte cultural va superar ante-
riors edicions, en una església plena de
públic. Va actuar el cor Ilucmajorer "La
Flor de l'Avior" sota la direcció de Joa-
quim García Vidal, que va interpretar cinc
cançons, molt aplaudides.

Lluc Tomas, baile de Llucmajor, pre-
sidí l'acte, acompanyat d'alguns regidors.

NOVA

CONVOCATORIA

Els esmentats premis "Arenalers de
l'Any" han estat novament convocats. A
partir d'aquest mes d'abril ja es poden vo-
tar (vegeu bases a la revista "S'Unió de
s'Arenal").

ESTACIONS

D'AUTOBUSOS

A causa de l'increment poblacional
de les urbanitzacions de la costa Ilucma-
jorera com Toilerie, Badia Blava, Badia
Gran, Sa Torre i Maioris, la Conselleria
d'Obres Públiques s'ha vist obligada a in-
crementar els serveis d'autobusos, tot sen-

yalitzant noves estacions (aturades) a les
esmentades poblacions del nostre litoral.

SETMANA

SANTA

Com és habituai cada any per Setma-
na Santa, han tengut lloc els actes propis
de dates tan assenyalades. Molta de gent
va assistir tant a l'església com a la pro-
cessó del Divendres Sant pels carrers are-
nalers, de Llucmajor i de Palma. Cal es-
mentar l'acte rellevant de la processó de
S'Encontrada.

També hem de dir que bastants d'ho-
tels han obert les portes, si bé han estat
minoria. Els turistes de l'Imserso en són
els clients més habituals i han pogut gau-
dir de dies de sol i els més agosarats ja
s'han endinsat a la mar, ja que aquest hi-
vem, tan cruu d'enguany, sembla que ha
quedat enrera.

Pel que fa a la temporada turística
d'estiu, els rumors són bastant bons. Ven-
dran més turistes alemanys que no als da-
rrers anys però, per contra, en vendran
menys d'anglesos.

BREUS

- Antoni Amor, entrenador de la UD
Arenal, ha rebut algunes ofertes per en-
trenar a fora.

- La UD Arenal va perdre per 0-1 al
seu darrer partit de lliga disputat davam
del líder CD Constancia.

- El CN Arenal ha tengut cura d'orga-
nitzar amb exit algunes regates del Trofeu
Princesa Sofia. La mar, les veles blan-
ques, rivalitat ben entesa, perícia i habili-

tat unides.
- Les obres del que sera la nova pisci-

na pública municipal continuen. Es tro-
barà ubicada en el recinte del Camp Mu-
nicipal d'Esports de Son Verí Nou.

- L'Ajuntament de Palma ha aprovat
la construcció d'una piscina municipal
coberta devora el recinte del polisportiu
Antoni Servera, entre s'Arenal i ses Ca-
denes.

- Va morir Antoni Fiol Pujol, de "Cas
Mosso", als 70 anys d'edat. Una persona
molt apreciada a la qual li agradava colla-
borar en actes culturals, socials i festius.
Que descansi en pau.

- El recital poètic que, any rera any,
organitza la revista "S'Unió de s'Arenal"
tendra Hoc el proper mes de maig a l'es-
glésia parroquial de s'Arenal.



Un aparcament subterrani
al Passeig de Jaume III?

L'Ajuntament prepara un pla per descongestionar
el trànsit del centre de la ciutat

Francesc Verdera
Foto: Colorna Julia

Fa una mica menys d'un any, les
finques de pisos sortien com bolets, es-
pecialment a les rondes i més darrera-
ment a l'interior del casc urbà. El feno-
men per a uns atribuït a l'anomenat
"efecte autopista" i per a d'altres, sen-
zillament al preu del sell i a la llei de
l'oferta i la demanda, el que és cert és
que a curt termini es traduira en un no-
table augment de la població de la ciu-
tat, increment que comportara una ma-
jor demanda de serveis als quals, tard o
d'hora, l'Ajuntament haura de fer
front.

I no només els serveis en "majús-
cula": Sanitat, Educació, sinó també
aspectes tan importants com el transit,
aparcament de vehicles i la seguretat
vial, aspectes que a l'actualitat ja són
conflictius al centre urbà i als carrers
més propers. El transit rodat ha esde-
vingut un problema no només els dies
de mercat. Els aparcaments a la calçada
dels carrers són insuficients i la pressió
del conductor per tal de col.locar el
vehicle propicia que alguns passos per-
manents s'hagin convertit en paper
banyat que únicament uns quants res-
pecten.

Tot sembla indicar, en espera d'una
confirmació especial, que els respon-
sables municipals han decidit agafar el
bou per les banyes. Els comentaris ciu-
tadans se centren en el projecte que
contempla la construcció d'un aparca-
ment subterrani al passeig de Jaume
III, una installació que acollira els
vehicles procedents de la nova autopis-
ta perquè el transit que es dirigira al
Migjorn, segurament optara per la va-
riant, obviant el pas per la ciutat.

L'emplaçament elegit per al futur
aparcament rebaixara la pressió del
transit del centre urbà i l'històric Qua-
drat, i collocarà el visitant en ple carrer
de Bisbe Taixequet, des de sempre eix

vial central de la vila. El descartat pro-
jecte d'un aparcament a la Plaça d'Es-
panya suposa un encert i una clara de-
claració d' intencions del Consistori,
governat en majoria absoluta pel PP.

A causa del fet que la variant dis-
minuira l'elevat transit que, actualment
acull la ronda de Migjorn, permetrà de
modificar el traçat de la via amb la  fi-
nalitat de dotar el futur aparcament de
Jaume III d'una entrada fluida de vehi-
cles, evitant d'aquesta manera qualse-
vol moviment del transit rodat a l'inte-
rior del casc urbà. Un interior ciutadà
que reclama ben fort una reforma cir-
culatória que eviti els col.lapses ac-
tuals.

Les ciutats més importants de Ma-
llorca ja ha optat per la peatonització
d'alguns dels carrers més cèntrics,
mentre que Llucmajor no compta ni
amb un pam de la xarxa de carrers de-
dicat al vianant, exclusivament. El de-
bat ciutadà i vdnal es troba servit per-
què si bé la peatonització és una de les
millors i més efectives solucions per
tal de descongestionar els centres ur-
bans , amb freqüència els interessos
particulars no coincideixen amb l'in-
terès general. Aquest punt ha retardat

tal vegada una decisió dels responsa-
bles municipals.

D'altra banda, alguns membres del
Consistori han avançat que la cons-
trucció d'un aparcament al passeig de
Jaume III comportara una modificació
de la circulació del carrer de Bisbe Tai-
xequet. El doble sentit que té ara, jun-
tament amb la possibilitat d'aparcar en
un dels laterals, obliga els conductors a
efectuar una autèntic gimcana o prova
d'obstacles per passar els cinc-cents
metres de longitud que té.

Tot pareix indicar que sera unidi-
reccional, com reclamen nombrosos
ciutadans i el sentit únic seria en des-
cens, és a dir, des de la plaça d'Espan-
ya cap al passeig de Jaume III.

El paquet de reformes sembla que
no se reduira a l'esmentat carrer i
l'aparcament, perquè si es duu a terme
Ia peatonització d'alguna zona del cen-
tre, oligarà a redireccionar el transit en
altres vies urbanes. Només resta espe-
rar que el pla surti de manera oficial a
la Hum pública, només així coneixe-
rem els grans i els petits details. Llum i
taquígrafs atorguen transparència i cre-
dibilitat als projectes municipals.



Apol.konia Puig
Encarregada de la botiga "COCOU"

- Jo crec que s'han de fer aparcaments, en un
lloc o en un altre. Són necessaris perquè el transit
actual no pot ser i de cada vegada, va a més. Natu-
raiment, els que tenim negocis per aquí, o hi vivim,
tendrem molèsties durant les obres, però si es fan
ens haurem d'aguantar.

Miguel Font
Propietari VideomMic "IL.LUSIONS"

- Jo estic a l'Associació de Comerciants i avui mateix
hem parlat amb el regidor de Comerç, Julia Mõjer, a
l'Ajuntament. Hem comentat aquest tema i ens ha asse-
gurat que no en sabia res, que no hi ha cap projecte de fer
cap aparcament i que la notícia havia sortit del periodis-
ta. Amb el temps es veura si això es veritat o no. De totes
maneres hi ha molt de caos de circulació, sobretot els
dies de mercat i a les hores d'entrada i de sortida de l'es-
cola.

Ara, la meva opinió sobre el possible aparcament
depèn de com es faci. Fa falta, no sé si aquí o on; el poble
necessita zones per passejar perquè per exemple jo, que
tenc una nina petita, es difícil sortir amb el cotxet. Una
cosa va amb l'altra. Hi estaria d'acord si comptassin amb
els comerciants, s'ha de tenir el major consens possible,
tot i que sabem que no es pot contentar tothom.

ENQUESTA

Quina opinió teniu sobre un possible
aparcament subterrani al Passeig?

Catalina Font
Coloma Julia

Dimecres dia 16 del passat mes de març, el Diari de Balears i Última Hora es feien ressò d'una notícia limit im-
portant per als veins de Llucmajor: el pla de xoc per afrontar el caos circulatori.

El projecte estellar d'aquest pla de xoc és, segons paraules del regidor de Transports, Mercats i Comerç del Con-
sistori, Juliù Mbjer, la construcció d'un aparcament subterrani al Passeig de Jaume Ill.

Per això "Llucmajor de Pinte en Ample" ha considerat adient demanar l'opinió de veins i veines del barri esmen-
tat.



Margalida Rubi
Veina

- Hi estic d'acord si es peatonitza el tram del carrer de
Bisbe Taixequet fins a Plaça i que tampoc no s'hi pugui
aparcar. Em sembla beníssim que facin un aparcament
subterrani perquè això de tants de cotxes no pot ser; tenim
altres vies per arribar al centre i a Plaça. Els caps de set-
mana són terribles, perquè fan corregudes de cotxes i de
motos, i és impossible, dins de casa, mantenir fins i tot
una conversa.

Alfons Gálvez
Camioner

- Jo no el veig necessari. Per aquesta zona no hi ha
problemes per aparcar. Quan vénc amb el cotxe, o amb el
camió, sempre trob aparcament. Per tant, no veig que fa-
ci falta cap aparcament subterrani per aquí.

Catalina Mari
Bar "ES PASSEIG"

- Jo trob que seria ben necessari, perquè el problema
dels cotxes avui en dia és molt gran. Es un desastre. Els
negocis de per aquí necessiten que la gent que hi arriba
amb cotxe pugui aparcar sense problemes.



ENQUESTA

Gabriel Rigo
Veí

Jo no tocaria el Passeig. Crec que si hi fan un
aparcament subterrani ho hauran d'alçar tot i no
quedara igual. Sera com quan varen tornar a
collocar s'Abeurador rodona. Canviara la fesomia
del Passeig i no em fa cap gracia. Crec que amb la
reforma que s'hi va fer, grades a D. Joan de Vidal,
va quedar molt be i si ara ho buiden no sera el ma-
teix.

Consider que fan falta aparcaments a Llucmajor
però l'Ajuntament pot optar per altres vies. Per
exemple, aquí mateix n'hi ha un, de solar, que se-
gurament es vendra perquè es de dos propietaris i
s'hi podria fer un aparcament ben gran. No hi ha
necessitat d'espenyar el Passeig, que és un Hoc
molt especial, de Llucmajor.
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FUNERARIA
MARE DE DEU DE LLUC

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

AMB LA
DE PALMA DE MALL OCA

...

.

SERVICIO

FINALITAT
FAMILIA

DE PRESTAR ELS SERVOS FUNERARIS A LA
AMB MES DE 50 ANYS D'EXPERIENCTA

24 HRS.:971 620146
971 661862 - 610 529723

CENTRAL:

IIP0.

D. ANTONIO SASTRE MAS (GERENTE)	 a

STA. MARÍA DEL CAMÍ. C/ REVUELTA N°9-11 ARB



LI Quatre mots
Mn. Jaume Puigserver, rector de la parroquia:

"Joan Pau II va ser un home excepcional"
Catalina Font
Foto: C.

Una de les noticies més
importants ( o, per ventu-
ra la que ho és més )
d'aquest any 2005 haurò
estat la mort del Papa,
Joan Pau II. Per això hem
volgut adreçar-nos al
Rector de la nostra
Parròquia de Sant Mi-
guel, per tal que ens en
parli una mica.

Com qualificaríeu la
figura del Papa Joan Pau
II?

Ha estat un home excep-
cional. Ha sabut connectar
amb la gent. El consider un
home fidel i conseqüent
amb la seva fe i la seva
missió. Un gran amic i tes-
timoni de Jesús i molt sen-
sible a la problemàtica so-
cial del seu temps. Crec
que ha estat un home total-
ment entregat a l'església.

També ha estat un home con-
servador, una mica tancat als sig-
nes dels temps que vivim.

Quines coses creis que ha

aportat al món catòlic?
Sobretot la coneixença de gai-

rebé totes les societats i les cul-
tures diferents del món. També
destacaria la connexió tan gran
que ha tengut amb la gent més jo-

De quina manera ha
interferit la defunció de
Joan Pau II en el procés
de beatificació de Sor
Maria dels Àngels Gi-
nard?

Sense cap dubte, la
mort del Papa ha aturat la
beatificació de Sor Maria

dels Angels. Aix() no deixa, però,
que el futur Papa dugui a terme,
en el seu moment, la beatificació
que s'havia programat. Esper que
aquest ajornament no sigui gaire
llarg.

ve.

Com us agradaria
que fos el seu successor?

Que fos un home de
Déu i molt sensible a les
problemàtiques diverses
dels temps actuals. Un
home que sigui capaç de
mantenir la capacitat
d'obertura, diàleg i ecu-
menisme del Papa ante-
rior. Un home que faci
atractiu i testimonial
l'evangeli de Jesús i el
seu seguiment a la gent
d'avui.

expert ELÈCTRICA
—1 ara,

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)



BANYS, TRESPOLS I REVESTIMENTS,

CALEFACCIÓ, AIRE CONDICIONAT...

Ctra. de Valldemossa, 44. - Tel 75 03 45 - Palma
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FRUITS SECS • CONGELATS

POLLASTRES A L'AST

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

PERRUQUERIA

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

f
NCO i'OJER

INSTAL.LACIONS ELGCTRIQUES

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

Instal.lacions i reparacions Elèctriques

11•Iuminació

.4 Aire condicionat

(# Energia Solar

• Porters automatics

Reformes

• Antenes

O Megafonia

f,i0 Telefonia

• Línies B.T.

• Manteniment

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

Mail: 629 270 307

URGENCIES ATESES EN 24 H.

LOCAI

Delegació llucmajorera al Sàhara
Amèlia Florit
Antònia Maestre

Des de fa uns 15 anys, a les Illes
Balears sempre hi ha hagut una sensibi-
litat especial envers el poble saharaui,
exiliat a la hamada de Tinduf, Algeria.
La història d'aquest poble es un exemple
més de la descolonització d'Africa, feta
de mala manera i que ha deixat molts de
pobles dividits i desplaçats de la seva te-
rra, i molts de territoris xapats per unes
fronteres artificials i imposades.

El territori conegut actualment com a
Sàhara Occidental, era denominat, fins el
1975, i conegut com a "Sàhara espan-
yol". Té una extensió de 266.000 kms2,
amb una façana marítima a l'oceà atlàn-
tic de 1.062 kms. El territori terrestre li-
mita a l'est i al sud amb Mauritània, al
nord amb Marroc, i al nord-est amb
Algeria.

Però els saharauis no viuen en aquest
territori, sine' en un camp de refugiats,
prop de la ciutat de Tinduf, des que el
mes de gener de 1976 hagueren de fugir

del seu país pels bombardeigs de l'avia-
ció marroquina.

La solidaritat de les Illes Balears
amb els saharauis queda demostrada
amb els projectes de cooperació i ajuda
que els ajuntaments i les institucions au-

tonòmiques financen. També amb la
gran solidaritat ciutadana que es mani-
festa amb suport a la causa saharaui, i
que col.labora amb les diverses activi-
tats reivindicatives que les Associacions
d'Amies del Poble Saharaui duen a ter-



FABRICA DE JOIERIA GARAU
(C2.ifn CI:itieta)

Fabricant 111es Flatcars 030
NIctmés es fabrica amb c,r de primera Hei (18 K.)
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C./. Born, 29 - Tel. 66 04 03 - LLUCMAJOR

me.
Una vegada més s'ha cregut neces-

sari organitzar un viatge, amb important
participació de representants politics, per
tal de donar suport al poble saharaui en
la seva Iluita per a la Independencia. Ai-
xi el Fons Mallorquí, Fons Menorquí, el
Fons Pitiús i l'Associació d'Amics del
Poble Saharaui varen organitzar un viat-
ge als Campaments de Refugiats de Tin-
duf, del 23 al 27 de febrer, per així cele-
brar amb ells el 296 aniversari de la Re-
pública Arab Saharaui Democràtica
(RASD), i visitar els projectes de coope-
ració que s'hi executen.

• Visitarem l'Escola 12 d'octubre
d'Administració Publica, l'Hospital Na-
cional, el Centre de Formació i Ocupació
per a Joves, el Centre de Chaid Esrellef
per a víctimes de mines antipersonals, la
Granja de pollastres de Hosein Tamek i
els horts, l'Escola per a Dones 27 de fe-
brer, a la Wilaya de l'Aaitin.

• Es feren seguiment del projecte de
vacunació infantil que es du a terme des
de fa cinc anys. També es varen visitar
els forns de pa que abasteixen la pobla-
ció de l'Aaiún.

• Assistírem a diverses reunions amb
autoritats i institucions. Ens rebé el Go-
vernador de l'Aaitin, el Consell d'una
Daira (Ajuntament) i es va participar en
una Sessió del Parlament Saharaui.

• Ens entrevistarem amb el Ministre
de l'Interior, amb el Ministre de les Zo-
nes Ocupades, amb el responsable del
procés de Pau i Referendum, i amb el
Ministre de Cooperació.

• El President de la RASD, Moha-
med Abdelaziz, ens rebé en audiencia i
ens convidà a un dinar per celebrarei 27
de febrer (aniversari de la proclamació
de la RASD). Així mateix, Mohamed
Abdelaziz accepta la invitació de visitar
les nostres Illes, feta en nom del Presi-
dent del Govern de les Illes Balears.

Des de l'Ajuntament de Llucmajor
hi va haver doble representació. Per una
part, des de l'àrea de serveis socials la
regidora Miquela Barceló Trobat i dues
tècniques: Amelia Florit i Antònia Ma-
estre, i per altra part, des de la població
civil, tres persones que durant l'estiu han
format part de les families d acollida de
fins saharauis: Roser Abadal Pomar,
que va estar a la wilaya d'Ausserd,
Antònia Quetglas Agulló i Encarna Co-
mino Servera, ambdues a la wilaya
d'Aaiun.



SUCCESSOR DE TOMEU BLANCH "PORTASSA"

LOCAI,

Picadís-teatre altra vegada per
Catalunya i torna carregat de premis

L'obra INS-SEGU-
RETAT SOCIAL, de
Damià Tomàs, torna a
triunfar a Catalunya

Aquesta tardor-hi-
vern, el grup ha tornat a
fer maletes .Com deien
nostres yells : -S'ha
tornat a embarcar- i han
vingut carregats de pre-
in is.

Primer dia 30
D'OCTUBRE va actuar
al V CONCURS DE
TEATRE DE LA CO-
MARCA DE LES GA-
RRIGUES ( Lleida).

Es tracta d'un con-
curs de característiques
itinerants, organitzat
pel Conseil Comarcal
de la Comarca de "La
Terra Ferma". Els dotze
grups seleccionats ac-
tuen al les dotze loca-

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

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

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

SERVEIS:
Particulars

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

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

Previsora • Lloret • Nortenispania

Domicili: C. Joan Mesquida, 10 (Santa Maria)
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Activitats per a tota la família

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

Les més modernes màquines i el millor

equip huma al teu servei

AlrENCIO
JULIOL, AGOST I SETEMBRE

PREUS ESPECIALS

I itats Ines importants
de la comarca i el jurat
es desplaça a cada ac-
tuació. Aquest any el
va tocar actuar a ELS
OMELLONS i l'actriu
Margalida Capella va
ser premiada amb el
primer premi a la mi-
llor actriu de reparti-
ment.

Després va actuar al
XXX CONCURS DE
TEATRE VILA DE
PIERA. ( Barcelona).

El passat 28 de ge-
ner es van fallar els
premis i va aconseguir
SIS PREMIS I UNA
NOMINACIÓ.

Damia Tomas, au-
tor, director i actor va
aconseguir el segon
premi en cadescuna de
les tres branques es-
mentades i una nomi-
nació a la millor posada
en escena

Els demés premis
van ser

ler Premi a la millor
actriu de repartiment
per a Puri Casas

2on Premi a la mi-
llor actriu, per a Mar-
galida Capella.

2on Premi al millor
actor de repartiment
per a Oliver Romero.

Dies 12 i 13 i 20 de
Febrer actuaren recep-
tivament, en mig d'una
gran acceptació popu-
lar, a la MOSTRA DE
TEATRE DE ULLAS-
TRELL, al CONCURS
DE TEATRE DE
SANT FELIU DE CO-
DINES i al CONCURS
DE TEATRE DE CA-

NET DE MAR . El pú-
blic que omplia els
tres teatres de gom-a-
gom, a n'acabar la re-
presentació els va dedi-
car unes Ilargues ova-
cions i aplaudiments, i
els va premiar amb
una puntuació Permi
Votació Popular de 8,9
d'un d'un maxim de
10.

El fallos dels con-
cursos ,que encara no
han acabat, es faran
respectivament diu-
menge dia 3 d'abril i 20
de maig .

D'altra banda, el
proper divendres, dia 8
d'abril presentarà
l'obra premiada al II
FESTIVAL DE TEA-
TRE D'EIVISSA-FOR-

MENTERA.
L'agencia de viatges

MAJÓRICA, ha orga-
nitzat un viatge de tres
dies al voltant d'aquest
esdeveniment.. Sera
una bona ocasió per to-

tes aquelles persones
que volen gaudir de tu-
risme cultura i teatre,
gaudir de la representa-
ció de L' obra

INS-SEGURETAT
SOCIAL



OPINIÓ

Quaderns de
Fum Major

Rostoll 2
(Duel sobre el rostoll o rostoll indoor i altres accidents)

Miguel Cardell

La musa popular es sent esperone-

jada per la grandiosa feta que ens pre-

paren els nostres benemèrits regidors

pel mes de Maig, aquest Campionat de

Tir al Plat sobre rostoll. Aquí mateix

no podíem estar-nos el mes passat de

seguir el fil de la reflexió que tan

enigmAtica especialitat esportiva ence-

nia a la nostra curiositat. I el pensa-

ment, hi ha qui sembla creure, és la

mare d'un grapat de vicis i desbarats.

I els vicis, ja se sap, s'encomanen i

corren amb la facilitat d'un virus. De

manera que el vici de pensar sobre els

campionats ditxosos ha afectat , si més

no, un grapat de conciutadans, in-

quiets per l'endarrer que una experièn-

cia estrambòtica i sense precedents

com el Primer Campionat Mundial de

tir al Plat sobre rostoll provoca, ciuta-

dans que es demanen si veritablement

això treu cap dins les polítiques espor-

tives o de propaganda turística que ens

convenen i mereixen la prioritat de la

despesa; perquè segur que la cosa cos-

ta peles. I parlar de peles, amb Don

Quaquin pen mig, no és difícil passar

pena, i més quan la policia continua

declarant a diaris tan poc anti-PP com

El Mundo que cada vegada hi ha

evidències de més doblers desviats de

les factures municipals a les llibretes

de l'aliat de la majoria absoluta.

D'altres n' hi ha, i entre ells més

d'un seguidor d'aquesta pàgina, gent

de bon principi sospitosa, que han

arribat a perplexitats d'altres ordres.

Com el que m'ha fet fixar en un

detail preocupant: fi ns i tot en temps

d'abandó agrari no deu ser difícil tro-

bar rostollars devers la vila als paisat-

ges d'estiu ( quan la vella, a l'ombra,

ja no fila, que se n'ha anat al ball i la

paella que paga Sa Nostra i presideix

el batle); però en plena primavera, no

sé si deu ser tan senzill, per molt que a

Aubenya segassin ordi un mes davant

Sant Joan: el campionat famós és

abans.

Reconec que la qüestió no acabava

de fugir-me del cap. Mirau i si ara ve-

nen tots els escopetaires , l'elit mun-

dial del tirai plat sobre rostoll, i flavors

no hi ha rostoll, i han de tirar dins un

camp de blat, o des de la gespa de Son

Marriot, o qui sap si damunt les pistes

africanes de la "desviació" o com es

digui l'autopista que endogala el mig-

jorn del poble...

Per fortuna un pare de la IN'ttria, un

regidor de la majoria absoluta em va

illuminar amb unes declaracions que

vaig trobar-me al diari : preparen una
gran reforma del trànsit, que també

tendrt a veure amb la prornoció co-

mercial , i inclourà peatonitzacions...i

l'excavació d'un aparcament subterra-

ni al Passeig de Jaume III ( Quina ho-
rror la d'aquell dia, noble Rei Janine

Rei, tot s'ha de dir que, en efígie

agonitzant i encimbellada, ja fa anys

que sembla un mTiufrag enmig d'un es-

tacionament.

Si, senyor. A aquell precis moment

ho vaig veure clar, com si m'hagués



OPINIÓ
tocat un Ilamp. Un parking. La imatge
era fotogràfica: dins l'aparcament, no-
més fent el clot una mica més fondo,
s'hi pot habilitar un espai esportiu po-
livalent, i alla muntar-hi un campionat
mundial de tir al plat sobre rostoll in-
door. Be, i si al Passeig no hi som a
temps, sempre trobaran la manera que
sempre han estat enginyosos els del PP
en materia d'obres públiques, ara pen-
sava en el Parc de les Estacions...

+ + +

I pel poc temps que queda, jo no
em preocuparia. Al16 de les obres pú-
bliques que no avançaven, sempre tira-
tira, avui una pedra demà una senalla
de ciment que ara es hora de fer la fu-
madeta, tot aims) ja ha passat a la histó-
ria. Basta veure el ritme que duen els
de l'autopista i la circumval.lació, dig-
ne sens dubte de millor causa.Si no
respecten ni la Setmana Santa, que ara
no sé si era el Dijous o el Divendres
Sant que el sol ja era post i encara sem-
braven garrovers i oliveres a les roton-
des del camí de S'Estanyol.

+ + +

I es que això de les rotondes co-
mença a ser digne d'una tesi univer-
sitaria. Ho dic per la proliferació, que
en principi tampoc es que em sembli
malament, mentre les posin als entre-
forcs adients, però sobretot per la tipo-
logia. En el fons, les rotondes vénen a
ser com a jardins públics -i en general
inaccessibles o quasi-, paisatges en mi-
niatura, amb cosa de mostrador i cosa
de Betlem, aquell punt escenogràfic.

No cal allunyar-se de la vila per

trobar-ne un assortiment d' all() més
variat. Una ruta de la rotonda que jo
proposaria començar per la rotonda
inexistent, alla al Cantó dels Cinturons,
on el yell Camí de Ciutat va creuar les
rondes. El dia, no gaire Ilunya , que
comencin a fer documentals de transit,
segur que la treuen, la maniobreta ra-
renca i apurada que fan els conductors
que volen sortir cap a S'Aranjassa. A
quatre passes s'hi troba la rotonda pa-
trimonial estreta: vist el poc que esti-
men els molins els nostres planifica-
dors urbanístics, encara hem de cele-
brar aquesta rotonda que l'aïlla i el
salva: una rotonda model estret no fos
cosa que retallassim un pam els solars,
que una cosa es emprenyar amb els
molins i els carrers amples i l'altra to-
car els dallons de la propietat privada.

Immediatament seguiria cap a una
altra rotonda de modalitat peculiar: la
rotonda asimètrica i esbiaixada del Ca-
mí d'Algaida. , el dia que obrin
les rondes, ui que diu, costara poc arri-
bar a la rotonda model Kwait-Las Ve-
gas de davant Can Tia Taleca, amb els
fassers i la gespa, venga regar que so-
bra aigua, amb aquell rodó que hi ca-
bria un campionat de tir al plat sobre
rotonda, que es una altra possibili-
tat.En canvi la de la Carretera de
S'Arenal, i la nova de devora la benzi-
nera vénen a ser com d'un tipus atapeït
I selvàtic i a l'hora suburbial.

Bé, ho deixarem aquí, pen) no sen-
se abans constatar com les noves del
pont del Camí de S'Estanyol veuran
créixer, si tot va bé, garrovers, i olive-
res i algun magraner.. .Segurament des
del punt de vista ecològic i tal es el mi-
llor que s'hi pot sembrar a les rotondes
de les nostres carreteres; pen) fa no sé

clue la idea de sembrar a les autopistes
justament una reproducció en pla ma-
queta o cossiol del paisatge viu que
s'ha arrasat per fer-les.

I això no es res, devora el luxe de
rotondes que es poden veure a certs in-
drets de l'illa, ara pensava en Costitx,
no em demaneu perquè. Alla si que hi
ha virgueries , tancats de pedra seca,
amb les seves barreres d' ullastres i les
seves figueres de moro... o la rotonda
aquari amb el Ilatit devora la Colónia
de Sant Jordi.

Per aquest camí em comença a
comparèixer la idea d'Illa-Rotonda, la
pregunta inquietant sobre si no viurem
ja, de fet, a pobles com rotondes de la
megapolis illenca, mig Son Gotleu mig
Hong Kong.

+ + +

I amb aquestes se mor el Papa Joan
Pau II, i a les teles declaren una mena
de continuació histèrica de la Setmana
Santa tot just acabada: com si totes les
redaccions , oblidant el deure profes-
sional de l'objectivitat, que implica
certa distancia, fossin dominicans en
plena predicació, víctimes d'una mena
de Síndrome d'Estocolm, de sobte més
papistes que el papa, fent sermons que
pareixen escrits per l'oficina de prem-
sa del bisbat de guardia. Com si el
dogma cristià catòlic los una veritat
constatada periodísticament i, en la
majoria de casos, com si el dif .unt no-
més hagués tengut encerts de trans-
cendencia mundial , pet-6 no cap errada
o cap actitud o disposició reaccionaria

gens democràtica ( o, al manco, re-
cordar que es el president o cap d'una
associació que no s'ha caracteritzat

CENTRE RECONEIXEMENT	 METGE OCULISTA
MEDIC - PSICOLÒGIC	 Dra. Núria Busquets

Antoni Isern Oliver	 (EQUIP CLINICA JUANEDA)

CERTIFICATS MEDICS
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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)



GRUP EXCURSIONISTA DE LLUCMAJOR
'Camina, caminaràs..:
- Activitats culturals -

I - Visita Cultural Guiada a
..CEsglésia Parroquial

de Sant Miguel de catcmajor
Data: dissabte 16 d'abril de 2005
llorad: 15'30 - 17'30 hones
Activitat:	 Recorregut	 guiat	 pels	diferents
elements històrics, artístics i religiosos que formen
l'Església amb referencies detallades.
Guia: Professor	 Joan	 Monserrat	 Sastre
(coautor del Mitre L 'esglesia de SantAlfrpiel de Llucmajor)   

Per a més informació i inscripcions tel.: 971-662272
Cost de la visita (donatiu a l'Església) (2 bores i guia de recorregut):

Socis: 2 eur. No Socis: 3 eur
*Places limitades a 30 persones *

Si hi ha persones interessades a hastam ent es podra repetir dia -14 de maig.

II — Conferència Audio - Visual
93arraques de fljicmajor

Data: divendres 29 d'abril de 2005
Horari: 20'00 - 2130 (al Casal Ca s'Hereu c/ Fira)
Activitat: Conferencia amb presentació audio-
visual de les Barraques de Llucmajor: el medi, els
oficis, les tipologies, construccions annexes, altres
característiques, principals conclusions.

A càrrec dels professors i experts:
Miquela Sacarés, Cels Calviiio i Joan Clan
(autors de llibres, estudie, ponències i pubhcacions diverses sobre

Barraques i altres ambits d'investigació )

* Entrada Lliure *	 Per a més informació tel.: 971-662272

Finalitzada la conferência les persones interessades podran assistir a un

sopar— colloqui a un restaurant del terme. Preu aproximat: 12 euros.

lnscripcions al sopar al tel: 971-662272

mai pel seu esperit democratic). Molt
poques televisions han recordat de ma-
nera significativa, quan escric això, la
persecució de Joan Pau II contra la te-
ologia de l'alliberament, o el seu donar
gairebé carta blanca a l'Opus Dei, in-
closa la beatificació precipitada d'Es-
crivà de Balaguer.

Es evident, en tot cas, que l'Esglé-
sia domina corn ningú, són ben a prop
de vint segles de practica i poder gai-
rebé absolut, totalitari, els mecanismes
de la representació i la propaganda: la
litúrgia que ara ens tornara a bombar-
dejar un grapat de dies fins al nomena-
ment d'un nou Papa, que segurament
s'haurà d'enfrontar al gran debat de
fons de l'Església avui, que, que podia
ser ?, té a veure amb el repartiment de
poder, amb la centralització o la major
autonomia de les "Esglésies regio-
nals", els bisbes, etc.

Així, el diumenge de l'àngel, altra-
ment dit el dia d'anar a Gracia, i , da-
rrerament, dia de la paella municipal (
aquest totalitarisme de la dreta nostra,
que envaeix amb el seu electoralisme
qualsevol ambit de la vida) el poble
s'aixecava amb amenaça de pluja i un
dubte : ara que s'ha mort el Papa, que
suspendran la paella?

Era una pregunta prou estesa, un
remor que es difonia imparable, prou
per fer pensar sobre inèrcies d'una so-
cietat sortida fa dos dies de les urpes
de l'església inquisidora i nacional-
catòlica, una pregunta que parla
d'identificacions monolítiques del po-
der, del poc que ha calat la idea de so-
cietat laica, de separació d'Església i
Estat, aquestes idees , tan segle XX, o
tan segle XVIII i XIX. Aquest és el pa
que es cou als nostres forns.

I això seria poc devora el decret
que ha firmat Jaume Matas declarant
duel oficial, exactament duel oficial
durant tres dies per la mort de San
Santitat... Deixem estar que això de
Santitat segurament vol dir Santedat
per fixar-nos en el concepte de duel,
que segons tots els diccionaris vol dir
una cosa així com "combat singular se-
gons les normes del codi cavalleresc".
devem ser l'únic forat del món que,
enlloc de declarar dol ha declarat duel

en memòria del papa que es va oposar
a les guerres . Pas pena de sortir al ca-
rrer i trobar-me un pinxo amb l'espa-
sa, o un municipal, que em requereixi
complir amb la meva part del duel. I
perquè no aprofitam les infraestructu-
res i feim tres dies de duel sobre el ros-
toll indoor que esmentàvem fa una mi-
ca?

0, dit d'una altra manera: aquesta
és la defensa de les modalitats insulars
i del bilinguisme que prometia Matas a
Ia campanya electoral? El duel famós,
Ia confusió patètica, el no saber que és
el dol ni haver sentit la paraula,no fa
més que ratificar el que ja sabem. que
a l'hora de la veritat Matas i els seus
no donen ni un xítxero d'importància
al català i al seu coneixement: ja em

direu si aquest és el nivell de la perso-
na encarregada de redactar els comu-
nicats oficials del President del Go-
vern, quin deu ser el dels funcionaris
d'a peu. I si això ha de servir de mos-
tra de quines són les veritables preocu-
pacions, interessos i prioritats de Ma-
tas en persona i els seus com a grup en
la qüestió de la Ilengua...idò això, Ilen-
gua-rostoll, arranada i arrasada per fer
Hoc a l'autopista espanyolista i caste-
llanitzadora de clara ascendència fran-
quista. el veritable duel que ha decla-
rat fa temps Matas és contra una lien-
gua que no sent com a seva,1 per niolt
que menteixi als mítings amb alb) del
peril! català. Ni pel dol no la vol fer
servir. Amb el vot de molts. Ara ens
vendra de nou?



Boutique

Atenció especial als Ilucmajorers

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

NIF El 07814650 Instal.ladora Autoritzada núm. 375

Instal.lacions sanitàries - Calefacció
Piscines - Aire condicionat

Amb calefacció i aigua
calenta sanitaria

Si teniu qualque problema
cridau-nos.

Estam al vostre servei

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

OPINIÓ

"A Retails
Maties Garcias

AVUI, PALLASSOS

Al portal de la Casa
de la Vila, de vegades,
haurien de posar una pis-
sarra amb aquesta Ilegen-
da. Dic, només, de vega-
des, perquè ni es cert ni
just donar tal qualificatiu
a totes les actuacions que
s'hi fan ni a tots els pro-
tagonismes que s'hi ven-
tilen. Pere) bé li escauria
el rètol de pallassada a la
intervenció que es va sen-
tir en el ple de dia 30 de
març quan un senyor
(aquell senyor!), amb veu
engolada i aires fatxen-
des, va proclamar que
gracies a la seva particu-
lar feinada en pro d'un
campionat d'escopetades
damunt rostoll Llucma-
jor, a partir d'ara, és més
conegut que no en 700
anys d'història precedent.
Fins i tot, a Mongólia.
Faria esbutzar de riure si
no fes plorar.

AMICS,
CONEGUTS I
SALUDATS.

Són tres categories
que feia servir Josep Pla

per distingir universos
humans diferents. No
s'acaba de veure quina
d'aquestes relacions deu
mantenir el summe artí-
fex de la coneixença pla-
netaria Ilucmajorera amb
Ia resta de consistori, es-
pecialment amb els corn-
panys d'equip de govern:
primer, els din que tot ho
ha fet tot sol i sense aju-
des; llavors, els fa igno-
rants quan dubta si la res-
ta de regidors saben on
para Mongólia. Ell sí que
ho sap. Tal vegada per-
què admira el pas de les
hordes de Genguis Khan?
No debades, tanca el torn
de paraules anunciant la
futura reprovació del di-
rector de l'institut de
s'Arenal: la típica perse-
cució dels extremistes
contra els mestres d'esco-
la.

CONCURS DE
CANT F. CUART.

S'ha celebrat al con-
servatori el III Concurs
Internacional de Cant
Francisca Cuart (Llucma-
jor, 1937-Palma, 1997),
impulsat pel seu espòs
Pedro Vidal i patrocinat

per institucions i una en-
titat d'estalvi. El 2 d'abril
se n'ha dirimit la final,
amb 7 concursants selec-
cionats per un jurat que
presideix els sotsdirector
de la Scala de Milà. El
primer premiat ha estat
Igor Gnidii, baríton de 29
anys i de nacionalitat
moldava. Amb premis se-
cundaris i beques d'estudi
també han estat guardo-
nats tres sud-coreans (dos
tenors i una soprano), dos
espanyols (soprano i te-
nor) i una soprano polo-
nesa. Tot un exit musical,
amb participació de l'Or-
questra Simfònica.

MIREIA
Amb satisfacció, es

pot MIMIC iar la presenta-
ció de la nova edició que
ha fet Quaderns Crema
del poema provençal de
Frederic Mistral Mireia,
Ia traducció del qual va
ser obra de Maria Antò-

nia Salva. L'acte sera el
29 d'abril, al Casal de Ca
s'Hereu, a les 20'30, dins
les celebracions de la fes-
ta del Llibre. Hi partici-
paran l'editor Jaume
Vallcorba i la doctora
Lluïsa Julia. Es reprèn ai-
xí la col.laboració entre
l'Ajuntament i l'Obra
Cultural, després d'anys
d'interrupció.



SOCIETAT 

Xerrades
A de cafè

Molts de projectes
en marxa

OVQ•li
-SA NOS UA '

Informa-te'n a "SA NOSTRA"

Agència Llucmajor

Ramon Nicolau S.L.

Ja és Atom de
pensat en el U tU t

d'estal\i‘ \n .Íanfkl

I BASTIMENTS ITapissats, Teixits i Basics

• Tapisseria, cortinatges i decoració

• Cadires, butaques i sofas desefundables

• Basics: edredons, fundes nòrdiques,

Pescadors 12 • 07620 Llucmajor • tel. 971 662 348 / 653 826 835
Un que escoltava

- Hi ha cap notícia bona?
- Mira, aquesta vegada, totes les notícies que sé, són bones.
- Ah, sí? I quines son?
- Diuen que el nostre Ajuntament vol llogar una finca per con-
vertir-la en una Escola d'Educació Mediambiental, i de Caça.
- Mira, això de caçar, ho veig clar, pert) de mediambiental, no
sé a què es refereix.
- Idò diuen que en aquesta finca faran cursos per a escolars, per
plantar arbres fruiters, per sembrar cereals, faran cria d'animals
especials i altres activitats relacionades amb el camp.
- Molt bé, més notícies?
- També diuen que volen transformar la Ronda de Migjorn per
convertir-la en un Boulevard, o en una cosa semblant.
- Bé, però això que sera, concretament? Perquè aquest nom em
sembla francès...
- Jo tampoc no ho sé gaire, però el que vol dir és que a la Ron-
da volen fer les voravies més amples perquè hi pugui passar la
gent amb més comoditat, i no com ara, que tot és ple de cotxes.
- I on els posaran, els cotxes?
- No ho sé, pet-6 pens que, amb la nova autopista, no n'hi
haurà tants, perquè tots els que van cap a Campos o a Santan-
yí no passaran per la Ronda.
- Per això que dius, se convertirà en una passeig extraordina-
ri.
- Sí, i amb la reforma que diuen que també faran a la Platja de
s'Arenal i a les altres urbanitzacions, Llucmajor serà una gran
ciutat.
- No sera tant...
- Mira, la prova és que també es tornen moltes cases velles i
edificis, per fer pisos nous i comerços, com un nou Super-
mercat al Passeig.
- Sí, però hi ha moltes cases senyorials tancades, que no es ve-
nen ni es lloguen.
- Perquè tal volta els propietaris deuen considerar que de cada
dia valdran més i per ara no necessiten els doblers...
- Una altra notícia és que aviat es duran a terme les obres de re-
habilitació del Claustre de Sant Bonaventura, que l'Ajunta-
ment va comprar i les obres previstes estan aturades per falta
d' coos.
- I ara arribaran, aquests euros?
- Diuen que sí...
- Perquè totes les reformes que m'has explicat valen molt.
- Es que diuen que les respectives Conselleries del Govern
subvencionaran les despeses.
- Sera el govern d' aquí, perquè el de Madrid...
- O pentura compten a pujar-nos els imposts...



SOCIETAT

ItA Temps passat
Exercicis espirituals a Campos

eren alumnes de les	 cicis a ca les mongesIgnasi Barceló

Antoni Monserrat

La foto del mes data

de 1962-63. Les al•lotes

monges dels Sagrats

Cors de Llucmajor i ha-

vien anat a fer uns exer-

dels SSCC de Campos.

El darrer dia anaren a

Sant Salvador de Fela-

nitx...a veure els ermi-

tans!

1. Pedrona TomAs

Cardell, casada amb Se-

bastià Escales Julià. Te-

nen dos fills, en Sebas-

tià i n'Andreu.

2. Maripepa Olivares

Rangel, casada amb Je-

sús Roldán. Tenen dos

n'Alfredo i n'Emi-

lio José.

3. Isabel Garcia Mu-

ñoz,  casada amb Eze-

quiel Garcia Molina. Te-

net) dos fills, na Lluïsa i

en José.

4. Sebastiana Ramis

LI ull (di f.) Casada amb

Rafel Puigserver Clar.

Tengueren un fill, en

Sebastiá.

• , aços i 3 t
Margarita Tortuis

MERCERIA - LLENCERIA

C/ Major, 86, baixos - Tel.: 971 12 01 34 - 07620  Llucmajor
E-mail: Ilasosibotons@terra.es
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HAS CUMPLIDO LOS 40 y Tu

VISTA EMPIEZA A NO PODER

ENFOCAR DE CERCA. SON LOU

PRIMEROS SÍNTOMAS DE LA

PRESBICIA 0 VISTA CANSADA.

LAS LENTILLAS FOCUS

DAILIES PROGRESSIVES TE

PERMITEN DISFRUTAR DE UNA

VISIÓN NÍTIDA Y CLARA EN TODD

EL CAMPO VISUAL Y EN TODAS

LAS DISTANCIAS.

SOLICITA TU PRUELSA ORATUITA EN:

LENTEE, DE CEINTACTO DIAPIAS Plaça Espanya, 24 - Tel. 971 66 17 17
PAPA VISTA CANSADA 	07620 LLUCMAJOR

MAGDALENA MULET COLL CIBAVI
1  NO...11t{t CoatIvnv

OPTIC - OPTOMETRISTA

5. Joana Bonet Riera. Es va ca-

sar amb Antoni Bernabeu i ten-

gueren dos fills, na Mercedes i en

Francisco.

6. Margalida Morlà Salva (de

can Amorós). Casada amb Joan

Salva Tomas. Tenen dos fills, en

Sebastià i na Catalina.

7. Nieves Ripoll Cardona (dif.)

(Fil la del guardia civil Ripoll). Es

va casar amb en Vicente i tengue-

ren dos fills, na Laura i en Vi-

cenç.

8. Maria Antônia Noguera

Barceló, casada amb en Melchor

Gelabert Tomas. Tenen un fill, en

Miguel.

9.

10. Llucia Pérez Ribas.

11. Francisca Pons Obrador.

Casada amb en Miguel Vanrell

Sacarès. Tenen dos fills, en Mi-

guel i n'Apol-lOnia.

AGRAÏMENTS: donam les

gracies a tots els que amb la seva

collaboració han fet possible la

publicació d'aquesta fotografia,

especialment a Maria A. Noguera

Barceló.

NOTA: A la foto del passat

número d'aquesta revista, al nú-

mero 40 diu Aina Martorell Sas-

tre i havia de dir Aina Carbonell

Sastre.

Si observau alguna errada i ho

trobau oportú, vos agrairem que

ho comuniqueu al telèfon

971660190 i ho corregirem.



Miguel Font i Maria Tous quan eren ablots

ENTREVISTA

I Gent de la vila
Miguel Font i Oliver

En Font "es canador"
Ignasi Barceló
Joan ,Jaunie

És de tots conegut i apre-
ciat, és un dels homes "bons"
de Llucmajor, una persona a
Ia qual més d'una vegada se
cerca per actuar de jutge en
problemes de delimitacions i
altres qüestions.

Que ens podríeu dir el vos-
tre nom?

El meu nom és Miguel
Font i Oliver, servidor de Déu i
de vostè, i sempre record a un
que hi afegia " i de la Patria" i
després de cavil-lar una mica,
crec que també li podria afegir,
perquè si 1)6 no vaig fer el ser-
vei militar, per pare seixantí, sí
vaig fer regidories i serviduries,
per a la Ajuntament de Llucma-
jor, per més de set anys i sem-
pre sense cobrar un "duro".

I les vostres arrels d'on
són?

Som Llucmajorer pels qua-
tre costats. El meu pare era en
Bartomeu Font i Font, "Cana-
dor", i la meva mare, Na Joana
Aina Oliver i Albertí, del molí
d'en Perdiu.

Contau-nos algunes coses
més dels vostres pares

El meu pare, en Bartomeu
Font, a la seva joventut havia
preparat oposicions a una plaça
de "Geòmetra de l'Estat" i ha-
via anat a Madrid a fer els exa-
mens. La cosa no li va anar bé i
a Llucmajor, va obrir una esco-
la davant la casa on vivia al ca-
rrer Cap Puig. Era una escola
d'una sola aula on s'ensenyava
a llegir i escriure, els quatre
comptes d'aritmética (sumar,

restar, multiplicar i dividir), la
regla de tres, la regla composta
i interès simple i compost, a re-
dactar cartes i fer redaccions,
• L'altre dia de pagès, vaig tro-
bar un cartonet amb una cordeta
on hi havia escrit els preus que
cobrava als seus deixebles,
l'any 1923, i anaven de 3,50 a
4,50 pessetes al mes segons el
niveli d'ensenyament que re-
bien. A la vegada feia de cana-
dor i a l'època de les parcel.la-
cions de les finques de Ca s'
Hereu, Son Julia, Son Pons,
Bennoc, Son Taixaquet, ... va
agafar força i va tenir molta fei-
na. Aixeca planols de parcel-la-
cions amb n'Antoni Monserrat
"Calons", Perit Agricola, d'al-
guna d'aquestes grans finques
que es dividiren en els anys
quaranta i principis dels cin-
quanta.

A principis dels anys cin-
quanta, quan estava prenent mi-
des de l'ampliació del cementi-

ri, "perdé el conill" i fou quan
jo el vaig substituir.

La meva mare era una de
les dues filles del moliner del
molí d'en Perdiu, de veïnat del
torrent de na Joanota. El moli-
ner, morí jove, i deixa viuda
amb quatre fills, dos mascles i
dues femelles, i un altre en ca-
mí.

I vos, què ens podeu contar
dels primers anys de la vostra
vida?

Vaig néixer a Llucmajor,
al Carrer Cap Puig, "Calle del
Monte" número 23, avui carrer
Puig, el dia 18 de novembre de
1927. De petit vaig aprendre les
primeres lletres amb sor Maria
Lluïsa al convent de les Monges
de la Caritat i després vaig se-
guir els estudis amb els frares
Franciscans. Amb el títol de
Batxillerat Elemental en vaig
matricular a uns cursets a
distancia d'agrimensor, per se-



L'entrevistat i en Miguel Mercadal fent proves amb l'entissora
que constrtdren juntament amb en Joan Antich (1943)

guir les passes del pare.

Quins eren els vostres es-
plais?

A la meva joventut vaig te-
nir dues grans afeccions, l'as-
tronomia i l'electrònica, que
aleshores estava en els seus ini-
cis. Amb uns companys, en Jo-
an Antich, els germans Merca-
dal i n'Antoni Torres férem un
bon grapat de proves. Construí-
rem un telescopi amb un tub de
cartó que havia servit d'eix a
una bobina de paper. Tenia sis
pans d'allargada i dos vidres,
un de dos augments i l'altre de
deu. Amb el telescopi observa-
vem els estels, els planetes i la
Lluna, sobretot a les nits d'es-
tiu. Al corral de casa férem un
grapat de proves per posar en
marxa unes emissores que ens
permetessin comunicar-nos en-
tre nosaltres dins el poble , no
passarem de dir-nos quatre pa-
raules, aleshores érem uns se-
guidors del Capella del Rafalet.

En Joan Antich, seguí amb
aquesta afecció i arriba a tenir
targes de confirmació de comu-
nicacions en morsa (QSL) dels
cinc continents en codi Q.

A més, com a molts d'al-
tres joves de l'època, anava
amb aquest grapat d'amics a
l'Acció Católica.

Quines activitats feia l'Ac-

ció Catòlica d'aquells anys?
Jo vaig començar a anar-hi

al principi dels anys quaranta,
el quaranta u o dos, i hi vaig es-
tar fins als anys cinquanta. Era
l'època del Capella Damia Vi-
dal i d'en Joan "Canonge".

Crec que hi vaig tocar tots
els "pitos". Vocal d'Estudis,
Secretari, Tresorer i President.

Foren anys de jugar al
Ping-Pong, de fer reunions, as-
sistir a conferencies, preparar
excursions, obres de teatre,

Record l'anada a Santiago
de Compostel•la amb vaixell
fins a Barcelona, era la primera
vegada que sortia de Mallorca.
Per poder-la fer realitat, pagà-
vem un poc cada mes i jo era
l'encarregat de passar "bacina".

Quines foren les primeres
feines que féreu?

Corria ratty 1945 quan
vaig començar d'escrivent a la
notaria de Can Massanet, amb
n'Antoni "Majoral". Aviat vaig
ser el "manuense" de l'oficina.
Passava a net les escriptures,
record que eren setze síl.labes
per a línia i vint-i-quatre línies
per foli. Tot era a ma, amb plo-
milla, utilitzat el plomí de redo-
neta i la tinta xinesa. Més tard
vendria la maquina d'escriure.

Quan el Notari demana
nova destinació, vaig canviar de
feina i vaig anar a treballar a la

fabrica de sabates de Can Pola.
Fou una de les bones èpo-

ques de la sabata Ilucmajorera.
A Llucmajor hi havia un grapat
de fàbriques importants pel
nombre de treballadors i per la
qualitat de la seva producció.

Quines tasques féreu a
Can Pola?

Als "Calzados Munar" hi
vaig entrar a treballar a princi-
pis del anys cinquanta. L'amo
Antoni Munar "Pola" fou un
empresari avançat a la seva
epoca i introduí un seguit de
mesures dins la seva empresa
que la feren una de les més
grans i rendibles d'aquells epo-
ca.

Vaig ser un dels escri-
vents de l'empresa i aviat me
feren l'encarregat de dur els pa-
per de la Seguretat Social dels
treballadors, els comptes de les
"compres diverses" i l'estadís-
tica de costos, sempre molt a
prop de l'amo Antoni.

L'amo Antoni "Pola" pro-
cura avançar-se a les demandes
del personal que treballava sota
el seu comandament. Moltes ve-
gades el vaig sentir comentar
amb Mestre Pau que hi havia
que preocupar-se pels empleats
i satisfer les seves necessites i
demandes, sempre que aquestes
fossin raonables, perquè els em-
pleats contents feien més "bona
feina" i eren més rendibles per
a l'empresa.

Una de les coses que re-
cord d'aquells anys a Can Pola
es el "moment" en que es va
deixar de fer feina els dissabtes
a la tarda. En aquells anys es
feia la setmana de les 48 hores,
repartida en sis dies, a raó de
vuit hores diaries. Després de
parlar-ne molt a l'oficina es va
convenir que la jornada laboral
s'allargaria un quart d'hora dià-
ria i que les dues bores i tres
quarts que restaven les hi posa-
ria l'empresa, corn a millora ex-
tra salarial. Fou una doble mi-
llora. Poques setmanes després
la resta de les fabriques de
Llucmajor seguien aquesta dis-



En Font, es canador, a la seva taula de treball

ENTREVISTA
tribució horaria.

Anys més tard, quan l'amo
va dur a terme l'adquisició dels
terrenys de Cala Pi i la seva ur-
banització, jo hi vaig intervenir
molt directament.

Altres records d'aquella
epoca?

Record molt especialment
rally 1962 quan per implantar
els Serveis Metge d'Empresa,
amb en Damià Salva, metge, en
Leonardo Cortés, practicant, i
jo com a secretari organitzarem
la Mancomunitat d'Empreses
del Calçat de Llucmajor, entre
Can Munar, Can Reus, Can
Clar, i Can "Manero" amb qua-
si cinc-cents obrers, i a la que
més tard s'incorporaria AGA-
MA, amb cent cinquanta treba
lladors. La Mancomunitat ofe-
ria als seus afiliats una explora-
ció anual de tot el personal, ra-
diologia, anàlisi i exploració
completa, a més de gaudir de
consulta personalitzada qualse-
vol dia de l'any.

En aquells anys cinquanta,
vaig conèixer a "sa Campanera"
na Maria Tous i després de fes-
tejar cinc anys ens casarem un
nou de febrer de 1959. Es un
dels minors records de la meva
vida.

Que ens ho podríeu con-
tar damunt, damunt?

A na Maria, la vaig conèi-
xer a la festa de Gracia, el di-
marts de Pasqua del 54. Amb un
grapat de companys havíem
anat caminant a l'Ermita de
Gracia i després pujarem a di-
nar al santuari de Cura. Baix les
arcades ens varem reunir un
grup de Ilucmajorers i campane-
res. Hi havia en Bernat Llam-
bies i n'Antoni Torres, entre al-
tres, i jo ja coneixia algunes
al-lotes de Campos amb les me-
ves anades amb tren, amb
aquells dos, al poble veí. Alla
fou on la vaig conèixer. Després
vendrien cinc anys de festeig,
anades a Campos amb el "Mos-
quito" núm. 50 de fabricació

nacional, comprat a Montuïri
per mil duros. 1 un casament a
"lo grande".

Això del casament fou co-
sa dels capellans de Campos i
de les Monges. Na Maria, que
era mestra d'escola, aleshores
treballava a l'escola parroquial,
ajudava a ca ses Monges i a més
feia repàs a ca seva. Record
aquella festa com si fos avui.

On visquéreu?
Des que ens casarem va-

rem viure aquí, a ca nostra, al
carrer Pere Antoni Mataró, al
barri de les Forques. Quan fes-
tejàvem comprarem un solar
d'onze metres de façana i co-
mençarem la construcció de la
casa amb en Damia "Piculín"
com a mestre d'obres. La casa
està enllestida a l'any 58 i ens
casarem a principis del 59. Sis
anys després férem una refor-
ma. Pujarem el meu despatx al
pis i férem l'escala interior, fins
aleshores a les sales del pis s'hi
anava per una escala del corral.

En aquells anys la famí-
lia es va anar format, vingueren
na Joana, en Bartomeu i en Joa-
net, que morí als vint-i-dos me-
sos després d'una Ilarga malal-
tia , cercant cura anàrem cin-
quanta dies a Barcelona. Uns

anys després, vendria a comple-
tar la família, n' Antònia. I ara
un grapat de nétes corren per la
casa.

Quan començàreu a treba-
liar com a "Canador"?

Fou a principis dels anys
cinquanta, quan el meu pare va
demanar el "relleu". En aquells
dies la problemàtica era posar
clares les fites entre finques
rústiques, delimitar la superfí-
cie de les parcel-les de terra
agrícola, aclarir les propietats,

L'any 1957 es va fer el
primer cadastre de finques rús-
tiques. El govern va ordenar
que tècnics i perits agrícoles de
l'Estat fessin el recorregut a
peu del territori per anar pre-
nent notes que fessin possible
aixecar els plànols de cadascun
dels municipis. Els propietaris
foren avisats i tenien [obliga-
ció, en la finalitat de facilitar la
tasca dels tècnics, de col-locar
un cartonet o una posteta amb
el nom de la finca i del seu pro-
pietari. Donant voltes pel terme
aquells mesos, només vaig veu-
re tres cartons, que el meu pare
havia posat. Un a Son Guardio-
la, un altre a Galdent i el darrer
a Son Cases Noves. Falta colla-



boració ciutadana i d'aquí sor-
giren un caramull de problemes
de delimitació de finques i de
les seves mides sobre el cadas-
tre que originaren moltes de les
meves intervencions per donar
solucions als conflictes entre
veins.

Quan l'any 1995 es va fer
una revisió del cadastre de lo
rústic, el plànol va estar exposat
a la Cambra Agrària, i només hi
va acudir un petit percentatge
dels propietaris. Això fa que en-
cara avui hi hagi una problemà-
tica semblant.

Aquests foren els meus ini-
cis i les aigües en les quals vaig
navegar durant els primers anys

De quins mitjans tècnics
disposàveu?

Des del primer moment
vaig anar completant l'instru-
mental tècnic del qual disposa-
va el meu pare. "Amb les eines
fan les feines".

La cadena de destres, l'es-
quadra simple i l'esquadra
prismàtica doble que donava els
quaranta cinc graus, que eren
les eines utilitzades pel meu pa-
re foren completades de forma
successiva amb l'adquisició de
la "Pantèmetra", esquadra i
brúixola, La "Pant6metra", es-
quadra, brúixola i cercle. Els
prismàtics estatrimetrics i el ni-
vell.

Amb aquestes eines ja es
varen poder fer moltes de les
feines que demandava la clien-
tel a, tant particular com a
I' Ajuntament.

Més endavant vingué el

"Teodolitos Will", aquesta casa
era una de les quatre millors del
món en aquest tipus d'instru-
mental. Aquest aparell era la
suma de tots els abans esmen-
tats i facilitava les tasques del
nostre ofici.

L'any 1975 vaig adquirir
una Estació Total Informatitza-
da.

Quines tasques vàreu fer
per a l'Ajuntament?

També, els meus inicis
coincidiren amb la Llei del S61
de 1956 que ordenava als Ajun-
taments fer un Pla Municipal al
respecte. I, mentre els ajunta-
ments no tinguessin el Pla en-
Ilestit seria el Pla Provincial el
que supliria aquestes mancan-
ces. Aquest fet va permetre el
Boom de la construcció a
S'Arenal durant els anys sei-
xanta i principis dels setanta i
la proliferació de finques urba-
nes de deu altures, veritables
monstruositats legals en perme-
tre que per cada metre quadrat
de solar es poguessin edificar
sis metres quadrats d'edifica-
ció.

I en aquella época vaig
ser Tinent Batle d'urbanisme
amb el Mateu Monserrat "Ba-
rril". Foren els anys de la Revi-
sió del plànol de l'ordenament i
planificació Municipal. Hi va
intervenir l'arquitecte urbanís-
tic Alcover.

Més endavant interven-
dria en les urbanitzacions cos-
taneres i sobretot en la de Cala
Pi amb l'amo Antoni Munar

"Pola".

I a hores d'ara què?
El meu fill, en Bartomeu

ha agafat el Hoc i jo ii ajut amb
el que puc. Té el despatx al Ca-
rrer Puig, on el meu pare tenia
l'escola. I fa feines per a tota
l'illa.

La meva tasca té poca
volada i se centre a resoldre pe-
tites feines de cada dia al nostre
municipi. Unes mides a prendre
per situar correctament una fin-
ca sobre el plànol, unes fites en-
tre veTris, una partició,

I de rellotges de Sol, que
deis?

Vaig heretar aquesta afec-
ció del meu pare. Ell va fer el
Rellotge de Gràcia, entre altres,
amb una inscripció del capellà
Don Bernat Trobat. Ara a la da-
rrera millora que s'ha fet al san-
tuari he ajudat a la seva restau-
ració.

Ara ja n'he fets alguns: el
de la torre de defensa de la pos-
sessió del Cap Blanc, en el Re-
vellà de Campos, a una caseta a
Bennoc, a la casa del carrer de
San Llorenç, cantonada al ca-
rrer Ripoll, que fou feta cons-
truir pel batle "Barril" ... I
també algunes restauracions
ajudat pen Damià "Piculin", ell
ja utilitza mitjans informàtics
que faciliten la tasca.

També he col-laborat amb
en Damià i en Sion, l'arquitecte
de l'Ajuntament, amb la restau-
ració del rellotge de la rectoria.

Gracies.

EARNISSERIA	 XAREUTERIA

OBRADOR

GARC IAS

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



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

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

Servei de begudes
i menjars de qualitat

a bon preu
itoza--.1/

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

07620 Llucmajor (Mallorca)

I vifo-rinacÍA: Sa/ Lli,b-rorta/ C/Fant vv9 15 971 66 26 66

Sermó de l'enganaia 2005
Aquest any de pasqua primerenca el superior del

convent va espigolar ferm per trobar un bon predicador. La
negativa de molts il.lustres sermoners fou palesa.

I, vet aquí, que el fr. Pep Gelabert i Ferrer, el més
veil de la comunitat, s'oferí per tal avinentesa amb una vis-
ceral envestida de les que té costum.

Mentre arreglava el seu Hit de la cambra conven-
tual, compongué una peça ben ajustada, pretenia ell. El ser-
mó més curt de l'any, i no poques vegades eixalat, esmotxat
i deixat a la minima expressió.

La tasca que es va proposar va ser l'observació de
les parets de la Rectoria i la façana de can Sbert del carrer de
Ia Unió, aim. 18, a les quals es troben dos rellotges de sol.

La traça fou així: "Per lo Senyal de la Santa Creu
+ de nostres enemics + alliberau-nos, Senyor, Déu nostre +.
En nom del Pare i del Fill + i de l'Esperit Sant. Amèn.

Reverends ministres de l'altar, dignissimes autori-
tats, germans tots en nostre pare Sant Francesc.

UNI SOLI SERVIO et VITA MEA BREVE TEM-
PUS, manifesten des de 1816 els rellotges de la Rectoria i
can Sbert, i jo us dic: Jesús lia ressuscitat, ableluia! Molts
anys!"

Toca hores! Em sembla que ha sortit de la potent re-
tronada pel comandant del teclat electrònic i empalmat als
balles del cor, D. Tõfol Barros. Com si em digués amb ve-

tustes i artístiques melodies sortides de pel costat nafrat del
Bon Pastor: "ja ho sabem! Al.leluia! Resurrexit!"

Sols m'han deixat dir: "Per lo Senyal de la Santa
Creu + de nostres enemics + alliberau-nos, Senyor,
nostre +. En nom del Pare i del Fill + i de l'Esperit Sant.
Amèn.

Reverends ministres de l'altar, digníssimes autori-
lats, germans tots en nostre pare Sant Francesc.

UNI SOLI SERVIO et VITA MEA BREVE TEM-
PUS..."

Orguenada solemne que ha deixat el predicador,
hàbit gris i estola de gran festa, ben a baix de la trona con-
ventera, contemplant una rialla fresca i pasqual de tom la
gent que omplia de gom a gom l'església.

No t'ho deien els rellotges de can Sbert i de la Rec-
toria: "el temps meu es curt, i sols funcion amb el sol"?

No veus, predicador estantís i de pa amb fonteta,
que el sol sortit vol veure el poble content pels carrers de la
ciutat de Llucmajor i escoltar els estrepitosos trons d'esco-
peta per anar a comunicar a la Verge Maria, ben davant
l'ajuntament, que Jesús es viu i que ha ressuscitat?

Idõ, ja tens s'almud pes cap!

Pina, 27 de març, s'hora que els dos deixebles anaven cap
a Ematis.

Pep Eivissenc.



Sant Anima de sa l'obla, (1986) (sèrie "Banca March") Acrílic sobre paper

CULTURA

La festa segons Riera Ferrari

Francesca Oar

Aquesta Setmana
Santa hem pogut veure
Iconografia popular
de les II les Balears de
l'artista manacorí Joan
Riera Ferrari (1943).
La mostra organitzada
per l'Ajuntament de
Llucmajor i la Banca
March al Casal de ca
s'Hereu, recull dotze
acrílics sobre paper
anomenats serie "Banca
March" (1986).

Cada una de les pin-
tures representa una de-
terminada festa, civil o
religiosa, arrelada dins
Ia nostra comunitat, i el
conjunt es planteja com
un tot unitari.

Són obres de compo-

sició simple i de color
intens, Iluminós i apli-
cat sense matisos, rea-
litzades amb la imme-
diatesa d'una pinzellada
gestual sobre un fons de
collage de paper de fac-
tura Ileument arrugada,
irregular. Amb aquest
tractament es vol donar
un cert aire de rudesa
expressiva.

Cal destacar també,
en aquests treballs, una
gran capacitat de sínte-
si, tant en l'encarament
il•lustratiu del tema
com en el traçat directe
de les figures. Així i tot
el resultat, al meu pa-
rer, sembla divers i no
sempre ben satisfactori.

Trobam doncs, la
Festa del pa i el peix o

ment semblant al llen-
guatge de Miró. Entre-
m i g , una gradació
d'obres Ines o menys
afortunades, en general
properes a l'estètica del
cartel!.

De fet es el contin-
gut de la serie —un testi-
moniatge cultural -, el
que acaba imposant-se a
altres consideracions
específicament artisti-
ques. Aquestes pintures
són un intent d'expres-
sió de l'instint o força
ancestral que ens vincu-
la a una terra, a una
gent, i a una memòria
col•lectiva fent-nos sen-
tir poble. Riera Ferrari
associa aquest sentir al
ritual i a la iconografia
de la festa popular,
d'aquí l'ús de l'espon
taneïtat i el vigor del
seu procés plàstic.

Es avui un mirada
tal vegada idealista a
aquestes tradicions ins-
tituïdes, pen!) tant se
val...La creació, per a
Riera Ferrari, es sempre
manifestació subjectiva,
i l'art un recer atempo-
ral on preservar la il-lu-
sió i el goig de viure.

Sant Antoni de Sa Po-
bla, on la impressió de
volum se suggereix
pictòricament, confron-
tades a Sa Rua de Pal-
ma, de pinzellada line-
al, lleugera i sígnica,
quasi abstracta, vaga-
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OPINIÓ

Testimonis documentals
de la nostra histèria  

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

( tercera part)
Sebastia Cardell i Tomas
Bartomeu Font i Obrador

El nostre i101ustre
compatrici ple de zel i
obert a l'esperança
d'aquell nou ofici i càrrec
que tant l'honorava, sens
dubte després de la seva
Ilarga experiència de ser-
vidor dels bisbes Pérez de
Hirias, Manso i Salva,
emprengué, després de
preconitzat, el retorn a la
nostra illa, desitjós
d'abraçar els diocesans
mallorquins.

Retorna a Palma i
complimenta en primer
Hoc el bisbe que tant l'ha-
via afavorit. Pere, el que
més desitjava era visitar
Llucmajor i així ho féu el
14 de maig de rally 1858.
A la Coma Pregona un
bon grapat de genets li do-
naren entusiasmats la inés
cordial benvinguda. Sobre
les sis i mitja del capves-
pre baixa del carruatge a
l'entrada del poble on el
clero, l'ajuntament i una
gentada l'havien sortit a
rebre i l'alegria de tots fou
extraordinaria. A la Parrò-
quia es va cantar un so-
lemne Te Deum; acepta
un esplèndid refresc a la
rectoria i es dirigí després
a la casa del seu amic D.
Josep Servera on s'hos-
tetja.

Els carrers amb arcs
triomfals eren plens de
joia, entre flors i llàgrimes
de tendresa. El vespre
s'i101uminaren les façanes

	

de les vies més cèntriques 	 que aquell Hoc era l'ori-

	

i les bandes de música fe- 	 gen de l'antic llinatge Jau-

	

ren festa a la Sua 110Iutrís-	 me d'on va sortir, segons
	sima fins a la dematinada.	 notícies, segle i mig enre-
	El 15 següent, el matí,	 re, un dels seus ascendents
	pujà a la muntanya de	 per establir-se a Llucma-

	

Randa a l' església de la	 jor. Pasa per Inca i el rebé
	qual fou obsequiat pel vi-	 en triomf i gran clamor
	cari i veins; visita l'esglé- 	 popular; visità la Part- 6-

	

si a i s' hi cantó un Te	 quia i el Convent i hi ce-

	

Deum i continua cap al	 lebra la litúrgia.

	

santuari de Gracia; s'hi 	 El 29 de maig, a les

	

entona la Iletania laureta-	 tres i mij a de la tarda

	

na; asistí a varies misses i	 arriba finalment a Ciuta-
	ell mateix hi celebra el	 della, procedent d'Alcúdia

	

Sant Sacrifici, i torna a	 amb el vaixell correu "El

	

Llucmajor a les dues de la 	 Mahonés", mentre la cam-

	

tarda. A les sis i mitja es	 pana major de la Catedral

	

dirigí al cementiri rural	 repicava i la multitud dels

	

per fer honor a les cendres	 seus diocesans assistien
dels seus pares.	 entusiasmats a l'esplanada

	

El diumenge, dia 16,	 del castell de Sant Nico-

	

digué la missa a la Parró-	 lau. No volgué prendre la

	

quia i hi administra el Sa- 	 galera que li oferiren i

	

crament de la Confirmació	 fent un esforç ana a peu a

	

a uns 750 pàrvuls. El di- 	 la Catedral entre la multi-

	

Huns, 17, es va despedir	 tud que l'aclamava fins a

	

des del Convent després 	 l'entrada del Born on es

	

d'una estada de quatre	 va emocionar fins el punt
	dies a la seva vila nadiva	 de plorar mogut de tendre-

	

amb aquestes paraules:	 sa i agraïment. Però fou el

	

Llaor eterna a tu, estimat	 30 de maig, a la tarda,

	

poble de Llucmajor, que	 quan va fer la seva entrada
	tan eloqüentment has sa-	 oficial des de Sant Antoni
	but manifestar l'estimació	 foraporta sobre un cavall

	

que fas de les virtuts i me-	 blanc i acompanyat de sis

	

rits dels teus i101ustres	 cavallers i dotze pagesos
fills!	 muntats. A la Catedral

	El 18, es desplaça a la	 s'entona un Te Deum i
	vila de Santa Maria del	 s'obrí el besamans per a

	

Camí i li reteren homenat-	 tots el diocesans.
ge el clero, el bathe, els

	

nombrosos assistents i la	 Barcelona 24. de Ahril
	música que ii dedica el	 de 1858

més selecte del seu reper-

	

tori. "El mallorquín" deia 	 Ilmo, y Rmo. Sor.

Obispo de Mallorca.

Muy Sor. mío, y anti-
guo y venerado Amo: El
domingo próximo pasado
tuvo lugar la solemne ce-
remonia de mi consagra-
ción, de Ia cual con la
ayuda de Dios salí sin no-
table quebranto de mi sa-
lud. El Rector del Semina-
rio, á quien hé encargado
una visita especial para
V. S. Y., podrá informarle
de los detalles y pormeno-
res de la función que estu-
vo muy concurrida. Los
Sres. Hermanos Consa-
grante y Asistentes han
estado finísimos conmigo
y me han rogado transmi-
tir á V. S. Y. la expresión
de su respectuoso afecto.

Hé desistido del pro-
yecto de pasar á Madrid;
pero como tengo necesi-
dad de algun reposo y por
otra parte en medio de
tantas visitas no hé podido
arreglar todavía todas mis
cosas, hé aplazado mi re-
greso á esta Ysla para el
domingo, 2, del próximo
Mayo. Me propongo per-
manecer ahí los días sola-
mente que sean necesarios
para disponer mi marcha
ia vecina Ysla y dar el úi -
timo abrazo á los herma-
nos y amigos, de quienes
hé de despedirme para
siempre, despues de haber
tenido la honra de ofrecer
nuevamente mis respetos
zi V. S. Y. y de reiterarle
las protestas de mi eterno



agradecimiento.
Por cartas de los fami-

liares de V. S. Y. hé sabi-
do que durante mi ausen-
cia no ha experimentado
V. S. Y. novedad en su
preciosa salud. Deseo que
se conserve inalterable es-
te beneficio de la Provi-
dencia, como se lo pido en
mis oraciones con todo el
fervor é interés que cum-
ple á este su mas atento
servidor, afmo, y agrade-
cido Capn.

Q. S. M. B.

Mateo, Obispo de Menor-
ca (rubricado)

mo correo, siento la nece-
sidad de dar una satisfac-
cion á V. S. Y. por el si-
lencio que en apariencia
hé guardado, y que deja en
grave descubierto mi leal-
tad, afecto y gratitud. An-
tes de la consagración no
pude escribir, porque no
me lo consintió mi salud
tan abatida que desconfia-
ba de poder sobrellevar la
fatiga de la funcion en el
día señalado; pero despues
favorecido por Dios, lo hi-
ce con el mayor placer, no
dudando que V. S. Y., á
quien soy deudor de tan-
tas y tan repetidas mues-
tras de acendrado cariño,
recibiría con agrado la no-
ticia de haberse verificado
Ia ceremonia sin notable
quebranto de mi salud ya
mejorada en los dos últi-
mos dias que la precedie-
ron. No me detuve en re-
señar los pormenores de la
función, porque había en-
cargado al Sr.. Llompart
que lo hiciese de viva voz
como testigo presencial al
cumplir la visita que le te-
nía recomendada encare-
cidamente para V. S. Y.

Añadí en la misma car-
ta las expresiones de afec-
to que me han suplicado
trasmitiese á V. S. Y. los
Sres. Obispos consagrante
y asistentes, los cuales es-
tuvieron finísimos conmi-
go; y por fin quise comu-
nicar directamente a V. S.
Y., corno era de mi deber,
Ia resolucion que ya en-
tonces tenía formada de
regresar a Mallorca sin
hacer el viage a Madrid,
como me había propuesto
antes de salir de esta Ysla.
Este era esencialmente el
contenido de la mencio-
nada carta extraviada o no
remitida a tiempo á la ad-
ministracion para que pu-
diera llegar por el correo
pasado d su destino, con-
tingencia muy sensible pa-
ra mi, que tan á pecho Ile-
vo no consentir en mi con-

ducta, d lo menos á sa-
biendas, una mancha se-
mejante de fea ingratitud,
cuya sola idea no acierto
á contemplar con calma y
serenidad. No dudo que V.
S. Y., que me conoce á
fondo, me habrá excusado
aunque ignorase la causa;
pero a mi se me hacen
muy largas las horas que
tardará en llegar á manos
de V. S. Y. esta explica-
cion que me debía d mi
mismo y hé tenido que es-
cribir entre cuydados y
distracciones sin cuento.

Estando tan cercano el
dia de mi regreso á esta
Ysla, aplazo para entonces
manifestar á V. S. Y. las
causas que me han hecho
desistir de mi proyectado
viage hasta la Corte. Por
este mismo correo remito
á Ciudadela los poderes y
demas documentos nece-
sarios para la toma de po-
sesion de la Mitra; y desde
ahí me pondré de acuerdo
con el Cabildo para con-
certar mi ulterior viage á
Ia Ysla de Menorca y dar
principio á las tareas de
mi ministerio. Mientras
llega el momento de repe-
tir á V. S. Y. las sinceras
protestas de mi profundo
respeto, invariables afec-
tos y mi gratitud, ruego a
V. S. Y., se cuyde muy
mucho de su delicada sa-
lud, y sirviéndose disimu-
larme las muchas faltas
que notará V. S. Y. en la
forma material y en la re-
daccion de esta carta es-
crita á destajo, tengo la
honra de decirme de V. S.
Y., como siempre, el mas
antento S. S. y Capn.

Q. S. M. B.

Mateo, Obispo de Menor-
ca (rubricado)

Ciudadela 5. de Junio
de 1858

Ilmo. y Rmo. Sor.

Obispo de Mallorca 

Muy Sr. mio y mi anti-
guo y venerado Amo: A
Ias tres de la tarde del dia
28 de Mayo ppo. llegué
felizmente á esta pacífica
Ysla en el barco de vela
fletado expresamente para
este objeto por el Cabildo
y Ayuntamiento de esta
Capital de la diócesis, y
remolcado durante la tra-
vesía por el vapor Maho-
nes. Fué tan poco el ma-
reo que experimenté á pe-
sar del viento contrario,
que al día siguiente pude
conferir órdenes sin nota-
ble fatiga y hacer la entra-
da solemne el domingo in-
mediato. Igualmente pude
celebrar de Pontifical el
día de Corpus y por la tar-
de asistir á la procesión
que acostumbra recorrer
casi todas las calles de es-
ta Ciudad. Bien echará de
ver V. S. Y. Con esto que
debo dar muchas gracias á
Dios por la salud recupe-
rada, con que me favorece
en proporcion de los tra-
bajos.

Pasada ya la primera
avenida de visitas, co-
mienzo ya á descansar en
este peque_o pero bien
arreglado Palacio, que con
Ia persona de sus morado-
res está a disposición de
V. S. Y.. Deseo y pido á
Dios conserve la preciosa
salud de V. S. Y. sin que-
branto alguno; y rogándo-
le recuerde mis afectos á
sus apreciables familiares,
mis antiguos y queridos
descípulos, me remito co-
mo siempre de V. S. Y. el
mas atento y afmo. S. S. y
Capn. 

Barcelona 28.de Abril
1858

Ylmo. Sor. Obispo de
Mallorca

Muy Sr. mío y de mi
mayor respeto: Por el co-
rreo de ayer recibí carta
del Rector de Sta. Eulalia,
en que me participa haber
cumplido el encargo que
le hice de una visita de mi
parte á V. S. Y., y añade
que V. S. Y. no há recibi-
do la que tuve la honra de
dirigirle por el correo del
Domingo pasado. No sé á
que atribuir el extravío.
La carta fué echada en el
buzón del correo antes de
las tres de la tarde según
me asegura D.Tomas Ru-
Ilan, quien lo hizo por su
propia mano; y puesto que
el vapor no debía partir
hasta las cinco de la tarde,
parece ser que debía ser
incluída en la baliza. Lo
que me persuade que se
quedaría aquí es que tam-
poco parece haber llegado
otra de Rullan para el Sr.
Julia, que fué puesta en el
buzón juntamente con la
mía.

Como quiera que sea
y aunque no dudo que di-
cha carta llegará a manos
de V. S. Y. por este mis-

Q. S. M. B.

Mateo, Obispo de Menor-
ca (rubricado)

Biblioteca March,
Autògrafs i Manuscrits
5/X       
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DES DEL MEU RECER

Cristòfol Carrió i Sanxo.

Es prou coneguda aquella sen-
sació que horn té quan s'atura per
uns instants a pensar en els anys
que ja du a les espatlles. Alesho-
res no podem evitar pensar com
els anys ens han passat volant i
sense que ens en donem compte
ens disposam a entrar dins el món
de la tercera edat. En efecte, a
poc a poc decauen les forces, els
fills ja volen tot sols, una gran
part de familiars i amics han mort
i ens anam quedant sols. Però, tor-
nar veils no es una desgrãcia.

Si retrocedim al temps de l'an-
tigor, veurem que ser veil suposa-
va ser una persona venerable, in-
vestida de sapiencia i autoritat, a
qui s'havia d'escoltar i respectar.
Avui dia, en canvi, ja sembla
quelcom excepcional cedir la ca-
dira o deixar passar per la dreta
una persona major, la salutació
afectuosa... Segurament, els can-
vis demogràfics, de resultes dels
quals ha crescut considerablement
la proporció de persones majors
(actualment al voltant ja del tren-
ta per cent), no n'han estat aliens.

Per moltes persones arribar a
l'edat de la retirada suposa un
greu trauma psicològic. I és que a
la societat contemporània, com
ens recorda Pío Baroja, "el veil,
pel fet de ser veil, es indesitja-
ble". Però la vellesa també té les
seves compensacions en forma de
temps lliure, experiència, assos-
sec, etc.

Quan arriba l'hora de la jubila-
ció, la vida no es pot donar per
acabada, queden encara moltes de
coses per fer. S'ha dit que saber
tornar veils és l'obra màxima de
la saviesa. De qualque manera, el
món necessita de les persones
grans, i això els obre un ample
horitzó, un extens camp per seguir
donant sentit a la pròpia existèn-
cia. Jubilar-se equival a gaubança

La Vellesa
o és que no és motiu per sentir un
goig profund l'inici d'una bella
etapa amb regust d'estrena.

I és que l'edat no la fan només
els anys, sinó l'esperit en què vi-
vim. Mentre que n'hi ha que
creuen que arribar a la maduresa
significa també entrar en el te-
rreny de la decadència, talment
runes arqueològiques, altres s'hi
enfronten amb la confiança que
dóna l'experiència adquirida en
els temps viscuts.

No ens ha d'estranyar tampoc
que grans genis de la filosofia, la
literatura o l'art han donat els mi-
nors fruits ja en la seva tardor.
Quan el poeta florentí Dante Alig-
hieri va escriure La divina comè-
dia ja tenia trenta i cinc anys, co-
sa que pareixia ilolusòria conside-
rant que a l'Edat Mitjana l'espe-
rança de vida no arribava als cin-
quanta anys.

No es tracta tampoc de Iluitar
contra la realitat. S'han d'accep-
tar les pròpies limitacions, plan-
tejant-se, si de cas, una nova ma-
nera de viure. I des d'aquesta
perspectiva, conscients dels errors
passats, alguns dels quals antany

se'ns apareixien com encerts. Es
recorden aquells anys viscuts a un
ritme frenetic, convençuts que
aquest era l'Unie camí possible.
També hi ha persones que encaren
la vellesa amb satisfacció, sabent
que es tracta d'una de les etapes
més envejables de la seva vida.
L'encert és assumir adequadament
cada etapa de l'existència.

S'ha dit que els yells es limi-
ten a recordar, ja que són els pos-
seïdors del passat, i que els joves
es dediquen a programar un futur
que és seu. Per desgràcia, els
errors del passat no sempre són
tenguts en compte a l'hora de pro-
jectar aquest futur i sovint es tra-
vela amb la mateixa pedra.

Resulta encoratjador compro-
var corn persones que volten els
noranta anys recorden el seu pas-
sat sense lamentacions i amb una
gran dosi d'optimisme manifesten
tenir ganes de viure ben intensa-
ment els anys que els resten.

Sigui com sigui, hi ha una cosa
ben certa, i és que en el nostre
món i en el de demà, dia a dia tots
ens anam envellint. I qui dia passa
any empeny!
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Si te resols i amb mi et cases,
l'hauràs avenguda poc:
sortiràs de dins un foc
i entraràs dins ses bbrases.

Ses dones són el dianxa
en parlar-los de casar;
sempre les veuen anar
amb sos peus a la gardanxa.

Una fadrina deu dir,
en veure un fadrí granat:
-Tan vei i no t'ets casat?
Qualque trebai deus tenir.

Cames-rotges de goret
són bones per medicina;
fadrí que es casa amb pobila
el sendemà se'n penet.

C/. Doctor Fleming, 10
Tel. 97 l 66 21 14 - Fax 971 66 28 16

07620 LLUCMAJOR (Mallorca)
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oses i cançons
Guillem Oliver

Mu mare, casar, casar,
que es partits no venen sempre;
com s'escudella és calenta,
no la deixeu refredar.

Per riure vaig dir un dia
a s'al.lota: -Casem-mos! -
Ella em respongué amorós:
Esti mat meu, facem via!

S'altre dia em varen dir
si me volia casar;
per una orella em va entrar
i per s'altra em va sortir.

Al.lota perquè ets gaiarda,
fadrina no romandràs,
perquè sé un fadrí que et guarda
com una liebre en es jag.

Altre cop dl llibret de "Cançons po-
pulars Mallorquines" de D. Francesc
de Borja Moll i del mateix apartat a
quê fèim referencia el passat mes de
febrer dins la selecció "Amoroses" les
de "Matrimoni".
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LI Ecologia
Si t'endinses a la mar, a Déu has de resar

Entre uns i altres...
Jordi Granados

Els polítics, sigui quin sigui
el seu color, si surten a la foto,
als "papers" i són notícia en
contra dels de l'altre bandol,
acabaran tornant bojos i, el que
és pitjor, espantant els ciutadans
normals i corrents.

M'explicaré:
El passat dia 17 de febrer, al

Diari de Mallorca, la ministra de
mediambient Sra. Narbona, va
presentar un estudi realitzat per
experts de la Universitat de Cas-
tella-La Manxa, en el qual
s'alertava sobre les terribles
conseqüències del canvi clima-
tic, que implicarien grans pèr-
dues al sector turístic. El que és
més transcendental d'aquest es-
tudi deia que els nivells de la
mar "a les costes espanyoles"
pujarien entre 10 i 68 cm arri-
bant fins i tot a 1 metre. No
aprofundiré en aquestes conclu-
sions seves, però semblava que
volia fer entendre que les ÚNI-
QUES COSTES que patirien
aquests efectes serien les de Ba-
fears, perquè indicava que els
turistes canviarien els habits i
partirien cap a altres destina-
cions, i els nacionals partirien a
les "costes d'interior" o a les
platges del nord. La ministra
diu, que davant l'escassesa d'ai-
gua i l'ascens de la mar s'hauran
de cercar alternatives al model
de sol i platja. El que més em va
copsar d'aquestes declaracions
va ser que no es feia cap esment
a l'espai temps. És a dir, sem-
blava que aquesta catàstrofe ha-
via de ser imminent.

També és important recalcar
que en aquest quasi anunci de
catàstrofe nacional (Balear) no
es fa cap menció als que vivim
aquí i no som turistes. Només es
parla dels danys que poden so-
frir les instal.lacions i els esta-
bliments turístics, alb) que ens
passi a nosaltres i a les nostres
propietats...

A començaments de març va-
ren aparèixer diferents polítics
mallorquins en una foto a les
platges que semblaven de Ca'n
Pastilla, aguantant una vara
marcada amb centímetres fins a
1 metre, i un cordó en línia cap a
la terra per tal que es veiés bé el
nivell de creixement de la mar.
Els comentaris que feien eren
semblants als de la Sra. Minis-
tra, tot i que bastant menys do-
cumentats, però ja ho sabem:
l'important és LA FOTO.

Dia 13 de març, dia en què
escric aquest article, em torn
sorprendre, per() aquesta vegada
de manera positiva, en llegir al
diari última Hora, que un estudi
realitzat per experts de la Uni-
versitat d'Alacant, dirigits pel
responsable catedràtic de Ma-
temàtica Aplicada, Sr. Ferran-
diz, assenyala que l'augment
mitjà del nivell de la mar ha es-
tat de 2mm anuals. DOS
CENTIMETRES EN DEU
ANYS.

Aquestes anàlisis s'han rea-
litzat en alta mar a més de 50
quilòmetres de la costa, a través
d'altímetres que emeten a
satél-lits sobretot el Jason de la

NASA i l'Agència espacial fran-
cesa CNES.

Aquesta investigació és com-
partida (cita d' UH) pels també
matematics J. F. Navarro, A.Es-
capa, I. Vigo i Garcia. Els tres
primers guardonats amb el Pre-
mi Descartes de la UE rally
2003.

La investigació reflecteix que
l'augment de la mar ha estat i és
diferent en funció dels distints
ambits geogràfics. Per exemple,
als mars Egeu i Negre va pujar 7
cm en aquesta década. Al Jònic
que separa Grécia del sud d'Ita-
lia va minvar 6 cm. A l' Adriatic,
Ia part més orienta, Mare Nos-
trum en va augmentar 5, alhora
que a la part de la Mediterrània
més propera a les costes espan-
yoles només va créixer 1 cm en
deu anys. Aquest és un estudi
realitzat a consciència, infor-
mant ( i no espantant de manera
innecessària) i donant tot tipus
d'explicacions i de compara-
cions. Quan un de nosaltres, per-
sones normals i corrents Ilegei-
xin aquests tres articles dife-
rents, ja no sap què pensar. És
tan important la política i els
seus plantejaments que aquests
han de passar per sobre de l'in-
terès dels ciutadans? No s'atu-
ren mai a pensar els nostres po-
lítics que nosaltres també hi som
i que no és ètic el fet que per
atacar uns o uns ;titres sempre
ens col.loquin al mig sense sa-
ber on hem d'anar?

Volem informació i no deses-
tabilització, però és que entre
uns i els altres...
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Hem sabut per
Hora que el

regidor de Transports,
Mercat i Comerç de
Llucmajor té uns
quants projectes, i que
"el proyecto estrella
es la construcción de
un aparcamiento sub-
terráneo bajo el Pas-
seig de Jaume III. La
zona se encuentra en
Ia entrada natural al
centro histórico de
Llucmajor. Los visi-
tantes de Llucmajor
podrán estacionar sus
vehículos y a través de
Ia calle Bisbe Taixe-
quet recorrer los esca-
sos metros que distan
hasta la Plaça Espan-
ya"

No seria una solució
menys costosa i
traumàtica per al Pas-
seig emprar per aparca-
ments la finca que té
llogada l'Ajuntament al
costat de "Ses Esco-

les", i que els visitants
puguin recórrer "unos
escasos metros más"
per arribar a Plaça?

&&&&&&&&&&&&

També s'ha parlat al
Diari de Balears que es
pensa fer a les rondes
un carril per a bicicle-
tes i voravies més am-
ples. Això sí que seria
una mesura encertada.
Així, a més dels cotxes
s'hi podran marcar
flocs d'aparcament per
a camions. D'allò que

es fará per als vianants,
no se'n parla.

&&&&&&&&&&&&

DECRETS DE BA -
TUA

Pareix que per
l'Ajuntament hi ha
pocs doblers. Es veu
que l'equip de Govern
PP-ASI no deu haver

arreglat tots els papers
amb els bancs per rene-
gociar el deute que
aprovaren amb el Pres-
supost de 2005 ja que
darrerament no hi ha
hagut gaires paga-
ments. Aix') sí, ja es
preparen per quan arri-
bin els euros dels
bancs, nous contractes
per les consultories i
assistències tècniques
següents:

Realització d'una
enquesta en el marc
d'elaboració de
l'Agenda Local 21 de
Lluemajor

• Consultoria i as-
sistència técnica que es
precisa per a la coordi-
nació i gestió de
l'Agenda Local 21 de
Llucmajor durant el
2005.

• Consultoria i as-
sistència técnica que es

precisa per a l'elabora-
ció d'un estudi d'alter-
natives de la Travessia
de Llucmajor una vega-
da entri en servei la
Variant de Llucmajor.

• Assistència técnica
que es precisa en matè-
ria de Seguretat no po-
licial.

Tots aquests con-

tractes es faran pel
procediment negociat
sense publicitat, això
vol dir que només s'hi
poden presentar les

empreses a les quals

prèviament l'Ajunta-
ment ha convidat a
participar. Ningú es
presenta a on no l'han

convidat j, d'altra ban-

da, només es sol convi-
dar coneguts. Més en-

davant podrem saber

qui eren els convidats.

eenfte gátaica,

tTtfui exCycitix
41;;••""ftor.
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¡Esports
Futbol

Els Alevins del CE Espanya

I Alevins r temporada 2004-5. Almagro  Pesei, Josep; Aulet Oliver, Guillem; Ballester Gual, Vicenç; Barreto, Andy; Behrens,
Vincent; Carbonell Filon, Josep A.; Gallego López, Marcos; Gil Nicolau, Xavier; Gilabert Mas, Miguel A; Ginn Rosselló, Marc;
Marzo Barceló, Miguel A; Mut Salva, Guillem; Nieto Garcias, Pere; Sacarès Capella, Joan; Salva Segui, Josep; Sanchez Lobo,

Francisco; Sanchez Marin, David; Sastre Mulet, Tomeu; Tomas Bonet, Toni; Tomas Orell, Miguel.
Entrenadors: Miguel Angel Feria i Josu. Delegats: Janine Aulet i Janine Manresa

R.0
Foto J.Quintana

En Miguel Angel Feria és
l'entrenador de l'equip, es tracta
d'un home molt dedicat al món
del futbol i aquesta temporada
també entrena els Juvenils de
Preferent de Sa Pobla, conjunt
que ocupa una de les primeres
posicions. No podem dir el ma-
teix de l'equip Alevi ja que va a

la part baixa de la classificació.
- Creus que es va prendre la

decisió encentada a l'hora d'ac-
ceptar jugar a la categoria de pri-

mera?

- Sí, sense cap dubte, perquè
d'aquesta manera es pot fer que
els jugadors siguin més competi-
tius. En el moment de jugar a una
categoria superior l'exigència és
major i a la llarga suposa augmen-

tar el rendiment. També, com més
alta és la categoria, més es juga a
futbol i tots aprenen més.

Com a entrenador tant valor la
part teõrico- tàctica com la practi-
ca, els jugadors han d'aprendre
tots els conceptes, crec que agraei-
xen que siguis exigent a l'hora de
treballar.

- Ens pots fer una valoració de
Ia temporada i dir si creus què es



podrà salvar la categoria?
- Em vaig trobar amb un equip

on hi havia pocs jugadors que ha-
guessin jugat a futbol 11, perquè a
más dels de primer any que puja-
ven de Futbol 7, alguns de segon
any havien jugat a la categoria
Aleví de futbol 7, per tant, són
molts els que s'han hagut d'adap-
tar a futbol 11 i a més a la catego-
ria de primera. Aquest fet ha su-
posat una evolució d'equip más
lenta pen) van a més i ja han co-
mençat a agafar conceptes, tant
ofensius com defensius, aplicats a

Ia seva eclat.
També he de dir que la majoria

de clubs compta amb un equip ale-
ví de segon any per a jugar a la ca-
tegoria superior i, normalment, un
de primer any que juga a alguna
categoria inferior. En el nostre cas
tenim vuit jugadors que són de pri-
mer any, i d'alguna manera suposa
més avantantges per ál contrari.

- Com et trobes a Llucmajor, et
sents bé al CE Espanya?

- Em trob molt bé. Gairebé
sempre havia treballat a clubs de
Palma: CIDE, Sant Francesc...i

consider que aquí, que com a po-
ble té les seves limitacions, es dei-
xa treballar l'entrenador amb més
llibertat i crec que la Junta Direc-
tiva té clar que no es pot escollir
entre tants de jugadors com a Pal-
ma. Crec, que per a bá del futbol, a
un poble com Llucmajor no hi
hauria d'haver dos clubs, si
s'unien es podrien fer equips de
primer i de segon any a totes les
categories, fer feina un any i al se-
güent treure els resultats. Sempre
s'ha dit que la unió fa la força.

Aquestes festes de Pas-
qua els alevins han partici-
pat al torneig Travel Sport
i quedaren en quarta po-
sick.). Els nins s'ho passa-
ren molt bé i els pares
també.

- Penses què és impor-
tant participar en aquests ti-
pus d'activitats?

- Sí és importat, tant si
guanyes com si perds. No-
n-16s participar ja suposa
conèixer altres equips, molts
d'ells de fora de Mallorca i
això et permet comparar el
nivell i la competitivitat,
per-6 algunes vegades el fet
de voler guanyar fa que es
jugui manco a futbol, es bai-
xa un poc el nivell, i crec
que enguany ha passat un
poc.

L'equip Infantil r tam-
bá ha participat al torneig
Travel Sport i al de Sant Pe-
re, on quedaren en tercera
posició. Una alegria per a
una temporada que en dóna
poques.

+++++++++++++++++++

On tampoc no van les
coses gens bé és a l'equip
de Primera Preferent,
aquest mes d'abril ha co-
mençat amb un nou entre-
nador, en Miguel Rigo, qui
també du els juvenils.
Anims i molta sort, segur
que si es treballa així els re-
sultats milloraran.
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Primera Autonômica Masculi

Bàsquet

Club Jovoitut Llucmajor

Guillem Oliver

L'any passat, quan

el Club Joventut de

Llucmajor va renunciar

a jugar la lliga de Pri-

mera Divisió, l'equip

de primera autonòmica

va quedar coin a

l'equip Senior de més

alta categoria.

Són els jugadors de

la casa, els de sempre,

els traballadors de l'es-

port, els defensors dels

colors del Club a costa

del que sia dins una

disciplina i qualitat hu-

mana de primer ordre.

Són els que hem vist

jugar des de la catego-

ria de Mini, tots ells

viuen a Llucmajor i per

la labor que han fet

sempre, mereixen tot el

nostre respecte, apreci

i agraïment. Entrenats

pel campaner Gori Vi-

dal i actuant com a de-

legada n'Aina Quetglas

i delegada de camp na

Cristina, els jugadors:

Jordi Mora, Pere Ma-

yol, Enric Salas, Llo-

renç Pinya, Toni Llane-

ras, Julia Salas, Joan

Borras, Guillem Clade-

ra, Pere Ferrater, Pere

Joan Noguera, Nico

Piza i Xisco Pinya.

Per si fos poc la bo-

na temporada que han

jugat, quedant segons

classificats, ara juguen

la promoció d'ascens a

primera divisió. I aquí,

ara, mentres no s'acabi

aquesta lligueta, s'ad-

meten tots els comenta-

ris i totes les possibili-

tats; i si pugen? com ho

feim? tenen realment

possibilitats?... Clar

que sí, de moment han

guanyat el partit de ma-

xima rivalitat contra

s'Arenal amb molt bon

resultat, 63-79, amb

una gran actuació del

conjunt d'on en desta-

caríem com a magnífi-

ca la d'en Jordi Mora,

Guillem Cladera i Pere

Ferreter, juntament

amb el debutant junior

Miguel Amer.

Passi el que passi,

l'enhorabona i crida-

vali !



Bàsquet

Club Joventut Llucmajor

Preiniciació
Primeres pases esportives

G. Oliver

Nines i Nins nacuts els anys 1999 i
el 2000. Són els més aguts i simpatics i
tenen una voluntat d'aprendre que se
nota en l'interès que demostren a les
explicacions, això quan s'aconsegueix
atreure la seva atenció, que no és sem-
pre. Tenen cura d'ells Na Xisca Sorell
i en Daniel Ci fre que són molt pacients

amb aquestes joies: Niels Castanyo,
Victor Rubert, Daniel Muñoz, Miquel
Noguera, Jaume Fullana, Josep Gimé-
nez, Maria Antònia Noguera, Bernat
Tomas, Laura Mañogil, Xavier Comes,
i Isabel Moragues.

Formen el primer grup dins l'esco-
leta i sols juguen algun partit entre ells

mateixos o amistósl, per descomptat.
Ara els han d'ensenyar a emprar ade-
quadament la força, la polissoneria ja
l'aprendran totsols.

Tant de bo que d'aquí a vint anys
contintfin en el Club, si ells volen, i si
canvien que sia per millorar, lógica-
ment.

Tennis

Torneig Social 2005
Catalina Font

El passat dissabte, dia 2 d'abri!, va-
ren tenir Hoc les diferents finals (ex-
ceptuant la final d'Alevins i la de Do-
bles Mixtos, que tendran Hoc més en-
davant) del Troneig Social 2005. Les
partides es varen disputar a les pistes
del Polisportiu municipal de Llucma-
jor. Un cop finalitzades, es va fer una
torrada de companyonia i a continuació
va realitzar-se el lliurament de trofeus,
amb la presència del regidor d'Esports,
Sr. Jaume Salva, d'alguns membres de
la nova Junta Directiva del Club de

Tennis Llucmajor, Esteve Amer, Da-
mia Coll, Neus i Marí i del nou presi-
dent, Guillem Moll, i del director tèc-
nic, Borja Coll.

Els resultats dels partits varen ser
aquests:

MASCULÍ ABSOLUT B
Ir. Joan Francesc Moll
Finalista: Esteve Amer

MASCULÍ ABSOLUT A
Ir. Joan Riera
Finalista: Antoni Serra

DOBLES MASCULINS
lrs. Mique! A. Barrera- Joan Riera
Finalistes: Borja Coll- Damia Coll

FEMENÍ ABSOLUT
la. Rita Manresa
Finalista: Francina Capella

DOBLES FEMENINS
les. Catalina Blascos-Rita Manresa
Finalistes: Neus Marí-Estela Garcia
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pari de la nova Junta formada per Esteve Amer, Damia Coll,

Neus Mari i el president, Guillen, Moll

Dobles femenins: Neus Mari, Estela Garcia, Rita !o,,resa i

Catalina Mimeos

Maria Garcias, dues medalles d'or i una de plata al MOM
Colonia Julia

Els dies 2 i 3 d'abril es
va celebrar a Palma, a les
piscines de Son Hugo, la XI
edició del MOM Mallorca
Open Master amb una parti-
cipació de 258 nedadors/es
de categoria masters proce-
dents d'Alemanya, Anglate-
rra, Escòcia, Argentina,
Franga, Portugal, Equador,
Andalusia, Eivissa i Mallor-
ca.

Na Maria Garcias hi va
participar amb el seu club
Mastbal i en la seva catego-
ria de (+75). En aquesta
ocasió va guanyar la meda-
lla d'or en la prova indivi-
dual de 50 crol i una altra

medalla d'or i record d'Es-
panya en relleus 4x50 Mu-
res femení (+280) juntament
amb na Maria Aguiló,
n'Àngela Quetglas i na Ca-
talina Pallicer. També va
guanyar una medalla de pla-
ta en relleus 4x50 Mures
mixte (+280) juntament
amb na Teodora, en Joan
Gomila i en Vincent Miller.

Aquestes proves cele-
brades a Palma varen ser el
preludi del que han de ser
els Campionats d'Espanya
de Natació Masters que se
celebraran a les piscines
municipals de Son Hugo els
dies 8,9 i 10 de juliol

Vela
• Inès Cabrer, campiona deBalears

classe Optimis

• Quatre regatistes de S'Arenal,
Classificats per a la Copa Espanya

Miguel Ribot

Des del dia 26 (dissabte) fins al
dimarts, 1 de març i sota l'organit-
zació del Club de Vela Port d'An-
dratx, es va disputar el Campionat
de Balears de la classe Optimist.
Després de les distintes fases insu-

lars, el club amb major represen-
tació va ser l'arenaler, amb 14 re-
gatistes classificats de 63 partici-
pants.

Després de disputar set proves,
Inès Cabrer es va proclamar Cam-
piona de Balears. El seu triomf es



va basar en la gran regularitat que
pogué mantenir durant tot el cam-
pionat. A les fases parcials no va
tenir cap primer lloc, mentre que
el menorquí Marc Pons va obtenir
tres primers llocs, pen!) era evident
que aquesta regata, en ser tan com-

plicada, la guanyaria el més regu-
lar de la flota i en aquest cas va ser

Ia regatista de s'Arenal, Inès Ca-
brer.

Aquest Campionat de Balears
serveix per formar l'equip que ha
de representar la nostra Comunitat

a la Copa d'Espanya que tendrà
lloc a Port d'Aro (Girona ). Una

vegada més el club arenaler és el
que obté més representants, amb
quatre regatistes: Inès Cabrer, Joan
Roig, Miguel Amengual i Miguel
Pal licer.

• Marc Patifio, guanyador de la setmana olímpica
de barcelona de la classe 470

La PHÂRO Regatta - Setmana
Olímpica de Barcelona va servir
com a inici de partida puntuable
per a les tripulacions espanyoles
aspirants a formar l'equip preolím-
pic en vistes als Jocs de Pequín de

2008. A la classe 470 Masculí, el
regatista arenaler Marc Patifio,
amb Joan Omar, varen realitzar
una magnífica regata que els va
servir per guanyar per primer cop
la PHARO Regatta. Ho aconsegui-

ren per davant del campió del món
i número u del rànquing mundial,
l'italià Gabrio Zandonà i el seu tri-
pulant Francesco della Torre. Ter-
cers foren els germans neerlande-
sos Sven i Kalle Coster.

Notes ColumbOfiles del mes de març

Joan Jaume Sastre

En el mes de marc s'han duit a
terme tot un seguit de curses columbel-
files en les que cal destacar les duites a
terme des de les costes Peninsular, ala-
cantina i murciana. Els millors percen-
tatges de coloms enregistrats foren a
les dues curses que tingueren lloc el dia
24 de març des de les localitats de Cap,
Alacant, ; Cieza, Múrcia. La primera
de velocitat i la segona de Mig Fons.

Classificacions de les curses co-
lumbeifiles del mes de març

Classificació General

Eivissa

3 de març de 2005.
Velocitat 145 quilòmetres
1.- Tweedie Hugh Patrick
2.- Julià Monserrat Rafal
3.- Jaume Server Rigo

Vilajoiosa

12 de març de 2005.
Velocitat 295 quilòmetres
158 coloms engabiats, 67 enregis-

trats, 42%
1.- Jaume Server Rigo
2.- Llorenç Socias Garau
3.- Jaume Server Rigo
4.- Bartomeu Miralles Puigserver
5.- Jaume Server Rigo.

Eivissa
12 de març de 2005.
Velocitat 145 quilòmetres
1.- Bartomeu Miralles Puigserver
2.- Bartomeu Barceló Tabemer
3.- Sion Mut Trobat.

Santa Pola

19 de març de 2005.
Mig Fons 330 quilòmetres.
162 coloms engabiats, 30 enregis-

trats 19 %
1.- Sion Mut Trobat
2.- Sion Mut Trobat
3.- Sion Mut Trobat
4.- Llorenç Tomàs Sastre
5.- Jaume Amengual Corró.

Eivissa

19 de març de 2005.
Velocitat 145 quilòmetres.
1.- Tweedie Hugh Patrick
2.- Jaume Server Rigo
3.- Joan A. Agulló García

Cieza

24 de març de 2005.
Mig Fons 400 quilòmetres
85 Coloms engabiats 41 enregis-

trats 48%
1.- Bernat Bonet Escales
2.- Joan Jaume Sastre
3.- Bartomeu Miralles Puigserver
4.- Bartomeu Miralles Puigserver
5.- Gil Garau Mestre

Calp
24 de març de 2005.
Velocitat 270 quilòmetres.
95 Coloms engabiats, 49 enregis-

trats 52%
1.- Germans Ballester
2.- Jaume Server Rigo
3.- Llorenç Socias Garau
4.- Joan Jaume Sastre
5.- Francesc Rosselló Ramis

Eivissa

24 de març de 2005.
Velocitat 145 quilòmetres
1.- Germans Llull
2.- Llorenç Socias Garau
3.- Bernat Bonet Escales

L'Equip guanyador de les curses de
velocitat des de l'illa d'Eivissa fou el
format per :

Julià Monserrat
Bartomeu Barceló
Jaume Server
Francesc Rosselló
Bartomeu Miralles
Jaume Llull
Miguel Munar
Jaume Amengual.

I la Classificació General d'Eivissa
quen de la següent manera:

1.- Jaume Server
2.- RIB Monserrat
3.- Joan Jaume



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

Servicio Oficio!

TALLERES
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E El t emps
A ntônia Font

Diuen del març que
marceja i que "se'n du
la vella i la jove si
pot", és així perquè tra-
dicionalment aquest és
un més rarrenc i ens
pot presentar una mica
de tot, des d'un fred
considerable a dies
d'esplendor primave-
ral. De fet, el març és
un mes ple de fites me-
teorològiques, la més
important és, sens dub-
te, l'entrada de la pri-
mavera (enguany ben

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

• 2005 5,3 47,3 11,4

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

MAX. 7,0 8,8 11,0 8,0 9,2 8,0 6,6 8,6 10,2 11,2 11,2 10,8 12,0 12,4 13,6

MIN. 1,4 2,1 6,4 5,4 1,8 5,2 2,0 2,0 2,0 3,2 4,2 3,4 5,2 5,2 5,2

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

14,2 15,0 15,4 15,4 14,4 15,4 17,6 18,0 16,2 16,0 16,0 16,6 19,8 18,4 17,4 17,0

8,8 7,6 7,6 7,0 7,0 10,4 10,6 10,6 11,4 10,0 11,8 9,8 9,8 10,2 10,0 10,0

esperada després d'un
hivern bastant dur que
s'ha fet notar amb la
pujada de despeses de
gasoil i electricitat pel
que fa a la calefacció),
però també s'ha cele-
brat el Dia Mundial de
l'Aigua i el Dia Inter-
nacional de la Meteo-
rologia; a Mallorca,
com cada any, l'Institut
Nacional de Meteorolo-
gia organitza unes xe-
rrades sobre el tema a
les quids hi assití, en-
tre Alt-es, el Ilucmajo-
rer Climent Ramis.
Tornant al principi,
però, podríem dir que
el mes passat no mar-
ceja gaire sinó que tin-
gué un comportament
bastant lineal.

Fel que fa a les tem-
peratures, veureu en el
gràfic que han anat
augmentat i ens dibui-
xen una línia ascendent
que va de la minima
més baixa, 1,4°C dia 1,
i la maxima més baixa,
6,6°C dia 7, a les mini-
mes i maximes més al-
tes que foren, respecti-
vament, 11,8° C dia 26
i 19,8°C dia 28.

El tema de les plu-
ges, en canvi, hauria
d'aver anat una mica
millor perquè practica-
ment no ha plogut; en
total només s'han reco-
Hit 11,4 1/m2 repartits
en cinc dies al Ilarg del
mes (tres a la primera
desena, un a la segona i
un a la darrera), el dia
que plogué més fou dia

1 I en què s'enregistra-
ren 6,9 1/m2. Aixf
doncs, en el que portam
d'any només ha plogut
64 1/m2, xifra que no
arriba ni a la meitat del
que en els dos darrers
anys havia plogut du-
rant el mateix període:
I 3 9,1 1/m2 en el 2004 i

183,8 1/m2 en el 2003.
Esperem que el mes
d'abril porti aigua per
regar i mantenir el ni-
vell dels embassaments
per poder arribar a l'es-
tiu amb unes reserves
ininimament considera-
bles.



Entre noltros
Naixements

- Laura Alessandra Nesa
Devlin, tilla de Carlos Adolfo
i Hazel Margaret, nasqué el
25-2-05.

- Marc Molina Mora, fill
de Manuel i Mercedes, nas-
qué el 3-3-05.

- Josep Pascual Mut, fill
de Juan José i Catalina, nas-
qué el 4-3-05.

- Biel Barceló Salas, fill
de Juán i María Isabel, nas-
qué el 2-3-05.

- Maria Bel Clar Durán,
tilla de Francisco i Andrea,
nasqué el 4-3-05.

- Noé Ché Julián Schu-
macher, fill d' Edmund i An-
ja, nasqué el 4-3-05.

- Nerea Vich Trujillos, fi-
lla de Juan Andrés i María
Isabel, nasqué el 9-3-05.

- Esther Martos Pérez, fi-
lla de Juan i Elena, nasqué el
7-3-05.

- Lola Mascaró Portela,
filla de Minacolou i Magdale-
na, nasqué el 22-2-05.

- Dylan Xavier Campane-
lla, fill de Francisco i Daphne
Claudette, nasqué el 7-3-05.

- Bartomeu Garcia Jau-
me, fill de Silvio i Joana Ma-
ria, nasqué el 12-3-05.

- Joan Flores Sendra, fill
de Juan i Susana, nasqué el
15-3-05.

- Gloria Romero Mas, fi-
lla de Francisco Javier i Ana
María, nasqué el 19-3-05.

- María Angeles Martinez
Alfaro, filla de Manuel i
Angeles, nasqué el 18-3-05.

- Imanol Barceló Botó,
fill de Manuel Antonio i
Amalia, nasqué el 17-3-05.

- Lucía Vade!! Benaven-
te, fill de José Luís i María
Isabel, nasqué el 22-3-05.

- Marc Ballester Ramon,
fill de Pedro i Catalina, nas-
qué el 24-3-05.

- Toni Catalá Moreno, fill
de Antonio i María Dolores,
nasqué el 21-3-05.

- Martín Dettoni Ganuza,
fill de Marco César i María
José, nasqué el 23-3-05.

- Miguel Jiménez Domín-
guez, fill d Oscar i Bárbara,
nasqué el 24-3-05.

- Luís Carlos Nicolau
Misheva, fill de Francisco i
Minka, nasqué el 27-3-05.

- Miguel Martínez Gon-
zalez, fill de Miguel Angel i
Yolanda, nasqué el 18-3-05.

- Marc Fontana Martinez,
fill de Fernando i María Do-
lores, nasqué el 28-3-05.

- Tomas Sanchez Monte-
oliva, fill de Diego i Carolina,
nasqué el 24-3-05.

- Nayra López Esteva, fill
de Jaime José i Ana María,
nasqué el 1-4-05.

- Fallou Niang, fill de
Omar i Anna, nasqué el 11-3-
05.

Matrimonis

- Juan Carlos Maimó
González i Odeyli Hernández
Hernandez, es casaren el 4-3-
05 al Jutjat de Pau.

- Juan Capó Boyer i Pilar
Nicolau López, es casaren el
4-3-05 a la Parròquia de St.
Miguel.

- Jordi Gonzalez Martín i
María Immaculada López Pé-
rez, es casaren el 11-3-05 al
Jutjat de Pau.

- Burak Yurtseren i Mar-
tine Anita Afir Cornelia, es
casaren l' 11-3-05 al Jutjat de
Pau.

- Francisco José Martinez
Martínez i Patricia Alzate Pé-
rez, es casaren el 18-3-05 al
Jutjat de Pau.

- Domingo Antonio Rosa
Abreu i Andrea Leticia Julia-
no, es casaren el 18-3-05 al
Jutjat de Pau.

- José Javier Arca Pérez i
Carolina María Cordero, es
casaren l' 1-4-05 al Jutjat de
Pau.

- Radja Isori Dalimonthee
i Gabriela Zikesova, es casa-
ren el 1-4-05 al Jutjat de Pau.

- Fambougoury Keta i
Martha Cecilia Ramírez Al-
viz, es casaren el 1-4-05 al
Jutjat de Pau.

- Juan José de Grazia i
Micaela Pré, es casaren el 18-
3-05 a la Casa Consistorial.

- Vikramjit Singh i María
del Carmen Oñate Paladines,
es casaren el 18-3-05 a la Ca-
sa Consistorial.

- Tomeu Mically Tomas i
María Belén Núñez Sánchez,
es casaren el 1-4-05 al San-
tuari de Gràcia.

- Rafael Escalas Mas i
Isabel Tomas Barceló, es ca-
saren el 2-4-05 al Convent de
St. Bonaventura.

Defuncions

- María Serra Pol, morí el
1-3-05 als 96 anys.

- Consuelo Aroca Bel-
tran, mod el 28-2-05 als 51
anys.

- Sebastián Monserrat
Servera, morí el 7-3-05 als 94
anys.

- Rafael Simó Ramon,
morí el 5-3-05 als 69 anys.

- Jerónima Ros Servera,
mod el 9-3-05 als 77 anys.

- José Isidro Lorenzo,
morí el 14-3-05 als 80 anys.

- Josefa García Soriano,
morí el 19-3-05 als 78 anys.

- Juan Coll Puigserver,
mod el 28-3-05 als 69 anys.

- Lorenzo Barceló Bonet,
mod el 30-3-05 als 86 anys.

- María Kafol Suara, mo-
ríe! 29-3-05 als 94 anys.

- Miguel Puig Noguera,
mod el 31-3-05 als 91 anys.

Dades facilitades per
l'encarregat del Cementeri
Municipal, Joan Lascolas,
referides al Registre de De-
funcions efectuat entre el 27
de febrer i el 31 de març del
2005.

- 27 de febrer. Antonio
Blascos Salleins, morí als 49
anys.

- 28 de febrer. Consuelo
Aroca Beltran, morí als 51
anys.

- 1 de marg. Maria Serra
Pol, moríais 96 anys.

- 2 de marg. Juan Amen-
gual Ramis, morí als 76 anys.

- 3 de marg. Lorenzo Ca-
tany Parets, morí als 56 anys.

- 5 de marg. Juan Antonio
Santa Maria Alemany, morí
als 83 anys.

- 5 de marg. Antonio Fio!
Puyo!, moríais 72 anys.

- 5 de marg. Rafael Simó
Ramón , mod als 69 anys.

- 7 de marg. Sebastián
Monserrat Servera, morí als
74 anys.

-9 de març. Jerónima Ros
Servera, morí als 77 anys.

- 11 de març. Francisco
Aguiló Fuster, morí als 79
anys.

- 14 de marg. José Isidro
Lorenzo, morí als 80 anys.

- 17 de marg. Ana María
García Tomás, morí als 98
anys.

- 19 de marg. Josefa Gar-
cía Soriano, mod als 78 anys.

- 27 de marg. Tomas Al-
caraz Martínez, morí als 59
anys.

- 28 de marg. Juan Coll
Puigserver, mod als 69 anys.

- 29 de marg. María Kafol
Suara, morí als 94 anys.

- 30 de marg. Lorenzo
Barceló Bonet, morí als 86
anys.

- 31 de marg. Miguel Puig
Noguera, morí als 91 anys.



CENTRE OPTIC
EXPOLENT 

C/. Sant Cristòfol, 30
Tel. 44 13 74

S'ARENAL

Passatemps • Pes forat
d'es moix    

7 Espècies de Caragols

Llorenç Mascaró

Al centre de reciclatge de son Garcias hi ha molt de mo-

viment constructor. Ha passat de ser un Hoc on hi havia una

caseta d'oficina i control i una "murada de terra" per tapar la

desagradable visió de les deixalles des de la carretera del

costat, a una espècie de polígon amb "enramada de benzine-

ra" dins "zona rústica". Part de les parets que delimiten el

lloc de la carretera són de formigó i també la que s'ha edifi

-cat al costat de la paret seca del vdnat —una rapinyada més al

medi ambient-

Deuen haver derogat l'ordenança que deia que les parets

a foravila s'han de construir amb pedra del país? (paret seca

o mitjans)

O IBJFAZC LAEHTA
D TAUUZBO S PMELO
E PVETROS RRYLL I

SNUAERE LEONS A
O JOEDRS A BMPAJ I
V TI PAEOL ANRNEC
E TOSDVLC EPOHS S
V AN J 100Y • ITSTSA

SENLBER DS EACE
AYTUX IR OAINST

S EOVRPA I MMAOP I
AE SS IES SABPUM

Solució del mes passat

Orada — Esparrall — Sarg — Variada — Mabre — Oblada —
Saupa — Cantara — Tord - Donzella

alitiibre

Llibres, contes,
jocs educatius,

material d'oficina

C/ Sa Font, 15 • Tel.: 66 26 66 (Llucmajor)
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RENAULT LLUCMAJOR
BARTOLOME JAUME NADAL S.A.

Ronda de Mitjorn. 123 - 07620 Llucmajor

Tel. 971 660140 • Fax 971 661653

RENAULT
ENTRE PROFESIONALES

CREEMOS EN TU NEGOCIO
TANTO COMO TO.

KANGOO EXPRES CONFORT

desde 7.800E°
PLAN PREVER INCLUIDOS

FINANCIAMOS A MEDIDA

GAMA DE VEHÍCULOS RENAULT

Sea cual reato negocio, en Renault apostarnos por el, ofreciéndote siempre Ia gama rirás arnplia de yehiculos comerciales Kangoo, Trafic, Master y Master Propulsión. Que adentas se adaptait a las necesidades

de tu negocio. Sabemos cuanto esfuerzo e ilusión pones en tus proyectos, por eso te lo portentos fad dándote la mejor financiación a tu medida y el mejor precio.

• Impuestos y matricula no incluidos

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

07620 Llucmajor - Mallorca (Balears)iii D'ESPECAL t TS

M
CI.

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

cem@cemllucmajor.com - www.cemllucmajorcom

• Alergologia	 • Cirurgia general i	 • Medicina estética	 • Radiologia

• Andilisi clinics	 laparoso5pica	 • Nutrició i dietética 	 - Mamografia
• Aparell digestiu	 • Dermatologia	 • Oftalmologia	 - Ortopantomografia bucal
• Assistència domiciliaria 	 • Ecografria - Radiologia general
• Cardiologia i aparell respiratori	 • Ortopedia Gamun d

• Endocrinologia	 - Telerradiografia
• Centre auditiu	 • Otorrinolaringologia
• Clinica dental: • Fisioterapia i rehabilitació 	 • Rehabilitació (metge rehabilitador)

- Cirurgia maxilo-facial	 • Ginecologia i obstetrícia	 • Pediatria	 • Terapia de parella i sexologia

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

- Odontologia	 • Infermeria	 • Psicologia	 • Traumatologia 1 cirurgia ortopédica

- Ortodòncia	 • Medicina general	 • Psiquiatria	 • Urología i andrologia

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

Reconeixements médios per a permisos de conduir i d'armes: Dr. Antonio Isom Oliver.

Terfirn el plaer de comunicar als noshes clients les noves especialitats I servals de rodent Incorporació:
Metge especialista en rehabilitació: Dra. Encarnación Sanfeliclano Gómez.

Llicenciada en psicologia: Lola Rodriguez Mayoralas.
Diplomada en podologla: M9 Cristina Flol Ekman.

Urologia I andrologla: Dr. Martin Santisteban González
Reconeixements medics per a permisos de concluir i d'armes: Dr. Anton' Nam Oliver

Mamografia, ecografia de mama, ecografia trans-rectal I trans-vaginal, cadera pediatric* I eco-doppler vascular pedbiric.

Assegurances: ADERIAS - AEGON - AGRUPA'DIO MUTUA - ALUANZ - ASISA - AXA' PLANAS' D.K.V. - GROUPAMA - IMECO - LA BOREAL - LA ESTRE LLA - L'ADANÇA - MAPFRE - MEDIFIA1C

MUIUA GENFIFAL Dr CATA1UNA - NOVOMEDIC - SANITAS - SERSANE1- VITALICIO SALUD - WINTERTHUR
Mutues d'occidents: ASEPEYO - CYCLOPS - FIMAC - tRATEONIDAD MURRESRA • FREMAP - IBERMUTUAMLIR -1NTERCOMARCAL - MAZ -  MIDAS' MUTUA UNIVERSA- 'MUTUA BALEAR

Componyies dOsseguronces d'occidents: ALLIANZ - AXA - AURORA • IBITTICA - AEGON - CASER- CAUDAL - FENIX -FIAT - LA ESTRELLA- MAPFRE -VITALICIO - PREVISION BALEAR - WINTERTHUR - ZURICH

Horari de les 9'00 hores a les 21'00 hores.



AudI Alm Rubi Automóviles
Llucmajor, S.L.

Deportividad. 

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

Nuevo Golf
Exclusividad.	 Seguridad.

BOSCHLcv.);1
Car Service
Todo para 0 autornarol

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

A LJE - ELECTRIC Red Oficial de Talleres
Bosch Car Service

MULTIMARCA MULTISERVICIO

- Electrünica de l'automfibil
- Injecchi gasolina î diessel
• Frens ABS, ASH, ESP
- Aire condicionat I climatitzat
- Tactigrafs Veder Root
- Inspecciú Pre ITV
- Mecànica en general
- Diagnosi

DEMANAU-NOS PRESSUPOST




