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Trànsit

En tot el món occidental, vivim aferrats al cotxe: és una eina per desplaçar-nos,

sí, pea) tant per fer feina i per divertir-nos com per anar a canar món i per conèi-

xer gent, tant per fer compres i per acudir a cines i concerts com per mantenir re-

lacions personals i socials d'allò més divers. El cotxe forma part de la nostra vida

i el feim servir per mostrar l'estatus social, per gaudir d'independència personal,

per demostrar potencia vital. Per això a cada casa, n'hi ha més d'un, de cotxe.

També a Llucmajor.

Aquest panorama genera problemes. El més colpidor de tots és, sens dubte, el

tribut en vides que seguit seguit pagam a la supremacia del cotxe, talment com si

fos un dal irascible a qui hem d'acontentar amb sacrificis humans, preferentment

joves. Més enllà d'aquesta tragedia, l'omnipresència i la sobreutilització dels

vehicles a motor consumeix recursos energetics, contamina i menja espai. Però

també és un dels puntals de l'economia i molt gent en viu treballant en una com-

plexa cadena de producció i de comerç que té els vehicles de motor com a prota-

gonistes.

Solucionar els problemes que ocasiona la circulació massiva de vehicles és

una prioritat de les agendes polítiques. Però en aquesta vida, tot és complex i no

hi ha solucions senzilles. A escala local, tot Mallorca i Llucmajor en particular

també coneixen i pateixen els problemes de l'abundància de cotxes.

Les noves i impactants infraestructures viàries que ja envolten Llucmajor, els

projectes d'aparcament al passeig de Jaume III, la novetat imminent de pagar per

estacionar el vehicle en el centre del poble, la vigent prohibició de circular en sen-

tit de pujada pel carrer del Bisbe Taixequet o la reivindicació d'un espai exclusiu

per anar-hi a peu en el cor comercial de la ciutat són mostres més que evidents dels

canvis que ens comporta i a què ens obliga l'entronització del cotxe en els nostres

usos i costums quotidians. Amb totes les coses bones, per?) també amb les dolen-

tes i amb els inconvenients que això pot tenir. Ens hi haurem d'anar avesant.
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Implantació de l'ORA
Arnau Tomas

A la sessió plenaria de caracter ex-
traordinari de l'Ajuntarnent de Lluc-
major es va aprovar la implantació de
l'ORA per als no residents, a la zona
centre de la ciutat.

Aquesta nova disposició ve impul-
sada per a la facilitació dels estaciona-
ments de vehicles de tracció mecànica,
que afectara la Plaça d'Espanya i els
carrers d'Es Born, Bons Aires, Santa
Catalina, Parrequia, Constitució, Sant
Miguel, Font, Fira, Jaume I, Esperança
i Estrella.

El preu per a l'estacionament a les
202 places d'ORA senyalitzades sera

de 0,80 euros l'hora; d' 1,60 per a dues
hores en temps limit, i d'un mínim de
0,50 euros per a la fracció, i l'anul.la-
ment de la sanció s'estableix en 4 eu-
ros.

Pel que fa als horaris d'ORA, els
dies feiners sera de 9 a 13,30 i de 17 a
20 hores. I els dissabtes i diumenges
només funcionara de 9 a 13,30h.

No hi haura ORA ni els dies festius
ni els dissabtes i diumenges horabaixa.

Els residents hauran de pagar 30
euros anuals com a abonament.

També va ser aprovada per unani-
mitat la proposta de la concessió del

dret de superfície d'un terreny de titu-
laritat municipal. Es tracta d'un solar
de la urbanització d'Es Puig de Ros,
per un període de 50 anys, després dels
quals passara un altre cop a ser propie-
tat municipal.

L'únic tema que va ser votat en
contra per l'oposició va ser el que feia
referència a l'aprovació del pagament
de factures d'exercicis anteriors. El
portaveu del PSOE, Antoni Garcias, va
dir que com en ocasions anteriors el
sistema no és el correcte, i la regidora
d'Hisenda, Margalida Roig, va afegir
que és completament valida.

Concert de l'orquestra de cambra de Llucmajor
Andreu Burguera Obrador

El passat diumenge, 15 de
maig es va dur a terme al Con-
vent de Sant Bonaventura un
concert de l'orquestra de cam-
bra de Llucmajor, una de les
agrupacions de l'escola de
música de l' Associació Amics
de la Música. Per als membres
de l'orquestra aquest va ser un
concert molt especial, ja que a
més de poder mostrar al pú-
blic assistent la feinada feta al
llarg del curs actual, era la pri-
mera actuació que realitzaven
fora dels ja habituals concerts
de Nadal i fi de curs que orga-
nitza l'escola, cosa que els su-
posa un repte col.lectiu molt
estimulant i enriquidor, el qual
emprengueren amb molt d'en-
tusiasme.

Fa molt de temps que l'or-

questra de cambra està inclosa
dins l'escola de música, gaire-
bé des dels seus inicis l'any
1989; durant tots aquest anys
ha passat per diverses etapes,
en les quals ha estat dirigida
per diferents directors i inte-
grada per molts de músics, al-

guns dels quals encara en for-
men part, com son en Sebastià
Salva i na Margalida Adrover,
ambdós tocant el violí, i n'An-
dreu Julia, abans tocant el con-
trabaix i ara dirigint l'agrupa-
66. Així mateix aquest grup
de corda ha participat als dife-
rents concerts de l'escola, a in-
tercanvis amb altres agrupa-
cions similars (molts recorden
especialment l'intercanvi amb
el Conservatori Professional
de Música de Tarragona dels
anys 1993 i 1994) i al pregó
de les Fires de Llucmajor de
l'any 2000.

El seu repertori es basa
principalment en els períodes
de maxima esplendor de la
història de la música, si bé el
programa d'aquest concert
pretenia, a mês, un apropa-
ment a altres estils mês con-
temporanis. Per aim') decidiren
enfocar l'acte seguint una cro-
nologia històrica. En conse-
qüência, el punt de partida fou
el Barroc, época de la qual
s'interpretaren obres de Pur-

cell i Handel. La primera part
acaba amb obres de Haydn i
Mozart, cèlebres representants
del Classicisme. A la segona
part viatjarem pel món interior
de Beethoven, considerat per
molts musicòlegs l'autor-pont
entre el Classicisme i el Ro-
manticisme, passant pel nacio-
nalisme hongarès de Béla Bar-
tok, la música popular italiana
i per l'obra contemporània de
Michael Kamen. Sens subte el
leitmotiv del concert va ser
l' ambient aconseguit per una
agrupació molt ben avinguda.

En nom de l'Associació

Amics de la Música vull donar
l'enhorabona a tots i cada un
dels membres de forquestra
de cambra pel minuciós treball
realitzat i la constrant dedica-
ció dels darrers vuit mesos, i
en especial al seu director,
n'Andreu Julia, el qual una ve-
gada mês demostra la seva
professional itat. Per acabar,
volem també donar les gracies
a en Francesc Quetglas, supe-
rior del Convent, el qual sem-
pre col.labora amb nosaltres
molt amablement, per la qual
cosa li estam molt agrafts.

CARNISSERIA 	 XARCUTERIA

OBRADOR

GARC IAS

Plaça Espanya, 62- Tel. 66 13 02 • LLUCMAJOR (Mallorca)
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Na Maria Salva Rams, alumna de l'IES Llucmajor va
guanyar el ir premi de traducció de Grec a la XI edició del
Concurs Insulae, celebrat a l'Institut Ramon Llul I de Palma
el dia 6 de maig. Aquesta convocatòria té com a finalitat
premiar les millors traduccions de grec i de llatí fetes pels
alumnes de 2n de batxillerat de les Illes Balears i hi partici-
paren tots els instituts en una prova simultània a Mallorca,
Menorca i Eivissa.

Es la segona vegada en onze anys que una alumna de
VIES Llucmajor rep aquest premi, valorat enguany en 300C.

Celso Calvirio Andreu Rep el Premi
d'Educació Ambiental

El llucmajorer Celso Calviiio Andreu
juntament amb Jernnia Sampol Fornés,
mestres del CP Rafal Vell de Palma han
rebut el premi d'Educació Ambiental,
atorgat pel Consell de Medi Ambient i
Natura del Consell de Mallorca, pel tre-
ball presentat amb el títol de: "L'educació
Ambiental en el tercer cicle de l'Educació
Primaria".

El treball respon a l'objectiu d'adaptar
els continguts dels programes educatius
de Coneixement del Medi Social, Natural
i Cultural a les realitats i necessitats for-
matives en matèria mediambiental de
l'alumnat de Mallorca.

El treball premiat consisteix en una
sèrie d'experiències duites a terme durant
aquests darrers anys amb l'alumnat del
tercer cicle de Primaria. See experiències
desenvolupades no de forma esporàdica
sin() de forma sistemàtica i continuada
durant tot el curs escolar i que es treballen
de forma globalitzada partint d'uns cen-
tres d'interès. El que es pretén és aconse-
guir que les activitats, aprenentatges i so-

bretot les normes de comportament i ha-
bits no quedin centrats solament a l'àmbit
escolar, és a dir, únicament durant el
temps de classe, sinó que vagin més enllà
i que tot allò après s'apliqui a casa i en to-
tes les tasques de la vida quotidiana. Es
vol aconseguir que tan protagonistes en
l'aplicació de normes i bones conductes
de comportament mediambientals ho si-
guin tant ells com els seus familiars, es
tracta de formar bons ciutadans i donar-
los una formació integral, el més comple-
ta possible, procurant que aquest com-
portament no acabi solament durant el seu
període escolar sinó que s'allargui durant
tota la seva vida.

Les experiències conjuguen la part
teòrica amb una part practica i molt ma-
nipulativa, la qual cosa implica un alt grau
de motivació per part de tot l'alumnat.
Entre les experiències podem citar-ne al-
gunes com l'estudi dels elements del pai-
satge de Mallorca a partir de l'observació
directa i indirecta, l'estudi d'animals i
plantes, el patrimoni cultural i sobretot el

referent als residus sòlids.
L'apartat dels residus solids és molt

important, ja que el viure en una societat
consumista i desenvolupista en crea
molts. Hi ha una necessitat molt gran que
l'alumnat sigui conscient dels greus pro-
blemes mediambientals que això suposa i
que entre tots cerquem solucions. Veure,
conèixer i analitzar els residus  sòlids que
produïm, que podem fer amb ells, com
podem evitar produir-ne massa...és un
dels objectius centrals d'aquest treball.

Entre les activitats que hi ha a més de
les classiques i individuals, hi trobam en-
questes a les famílies, anàlisi dels residus
que produeixen a casa i què fan amb ells,
si els separan segons la classe que siguin,
marcar en un plànol del barri els conteni-
dors i les classes de contenidors que hi
ha, si tothom els té a una distancia apro-
piada del seu domicili... En resum tenir
molt en compte les quatre "R", això és:
REDUIR, REUTILITZAR, RECUPE-
RAR i RECICLAR.

Maria Salvà, ir premi Insulae
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Aina Mas Fons, sa madona de cas
matalasser, dia 31 de maig complí 102
anys. Molts d'anys!
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Llucmajor ajuda el poble sahrauí
C. Julià

Llucmajor va participar en la Ca-
ravana d'ajuda humanitària organitza-
da per l'Associació d'amigues
i amics del poble sahrauí de les illes
Balears, la qual va sortir del port de
Palma cap a Alacant el passat 26 de
maig per després partir cap al camp de
refugiats de Tindouf (Argelia).

Aquesta caravana estava composti

per tres autobusos donats per l'empre-
sa Transunión i dos camions de merca-
deries donats per l' Ajuntament de Pal-
ma i l'empresa de neteja Mes Blanca,
on s'hi havia carregat 20.000 kg d'ali-
ments i 5.000 de medicaments i mate-
rial medic. A Llucmajor es recolliren
devers 1.500 kg gràcies a la campanya
que dugueren a terme la regidora de
Benestar Social, Miquela Barceló i les
mares acollidores de nins/es sahrauís
del programa Vacances en pau : Roser
Abada!, Antònia Quetglas, Maria Bar-

celó i Carmina Torres.
Aquests aliments es recolliren als

centres de la 3a Edat, a tots els col.le-
gis, guarderies i instituts de tot el mu-
nicipi, i en menor quantitat als co-
merços. Els Hoes de major recollida va-
ren ser les urbanitzacions de Badia
Gran i Badia Blava.

Amb aquesta caravana d'ajuda hu-
manitkia es pretén millorar un poc la
situació dels refugiats i es calcula que
arribarà a mitjan mes de juny.



El passeig de Miramar

Nous campions d'Espanya (foto Pep Coll)

S' Arenal

Aquest estiu, més seguretat a la zona
Tomeu Sbert

D'una reunió entre el batle de Lluc-
major, Lluc Tomas i la batlessa de Pal-
ma, Catalina Cirer, va sorgir l'acord
d'incrementar la seguretat i vigilancia a
Ia nostra zona turística, en especial a
Ia platja.

A la part de s' Arenal de Llucmajor
horn compta amb dos socorristes, ser-
vei d'ambulància, una moto aquàtica
durant tot l'estiu i més dotació de poli-
cia local. Hi ha vigilancia quasi conti-
nuada a la venda ambulant il.legal a la
mateixa platja, per evitar el joc dels
"trilers" al Passeig de Miramar o al
mercat del dijous a la Plaça Major.

Encara que semblin petits detalls,
el que és important és aconseguir que
els turistes no siguin molestats, si horn
desitja que continuïn venint.

Aquest mes de juny ha propiciat
l'arribada de molts de turistes, tot i que
a hores d'ara encara queden alguns es-

tabliments hotelers que no han obert
les portes.

Després d'haver consultat alguns
comerciants arenalers (Palma i Lluc-

major) ens han comentat que el turisme
arriba amb pocs doblers, o que se'n
gasten pocs, la qual cosa significa que
Ia caixa diaria és baixa.

BANDERA BLAVA

La bandera blava europea oneja un any més a la
nostra zona de la platja. Això significa un reconei-
xement important a la neteja, seguretat en general i
gestió ambiental favorable.

Les Illes Balears compten amb 57 banderes bla-
ves, Andalusia en té 63, Galícia 92 i Catalunya 93,
igual que la Comunitat Valenciana.

CAMPIONS
D'ESPANYA

Un equip de petanca de s'Arenal, l'Atlètic Ca-
brera, ha aconseguit el títol de campions d'Espanya
en tripletes, categoria masculina.

L'equip capdavanter va ser el CP Son Verí al
començament dels setanta; anys després es fundaren
altres equips.

BREUS
- La Unió Esportiva Arenal ha aconse-

guit salvar la categoria de III Divisió, amb
Quique Ogazón com a president tot i que l'entrenador Toni
Amor ha deixat el club.

- L'historiador Antoni Mut sera l'encarregat del Pregó de

festes de Sant Cristòfol d'enguany, a l'església parroquial de
s' Arenal.
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Mostra d'embotits i vins, acompanyats
de bomba

Redacció,

El passat 13 de maig,

devers les cinc de l'horabai-

xa, quan la comitiva de

l'Ajuntament passava per

les paradetes muntades so-

bre el Passeig de Miramar a
s'Arenal, per a la inaugura-

ció de la II Mostra d'Embo-

tits i Vins, es va sentir un

gran tro.

Molts veïnats de la zona

sentiren l'explosió i alguns

sortiren als balcons per veu-

re què passava. Alguns pen-

saven que era l'avís de la

inauguració de la Mostra
però per desgracia no va ser
això sinó un artefacte explo-

siu collocat dins una pape-

rera que explotava, més o
manco quan passaven les

"magnífiques" autoritats.

L'ona expansiva que va

destruir la paperera va afec-

tar "s'Alcalde", que queda

envoltat del fum de la pól-

vora i de la pols del carrer.

Quan parlam de "s'Alcalde"
no ens referim al batle Lluc

Tomas, sinó a en Sebastià

Font Bernat (de malnom

"s'Alcalde"), el qual, en el

moment de la detonació, es

trobava sobre la voravia de

l'altra banda del carrer, a

punt de travessar pel pas de

vianants.

Aquest fet ens l'ha con-

tat en Sebastià ("s' Alcal-

de"), que va néixer al Coll

d'en Rabassa i es cria a

Llucmajor, al carrer de ses

Tafarres (OR:16a) i actual-

ment viu a s'Arenal. Tot

d'una que s'adonaren del

que es tractava, el Sr. Joa-

quin Rabasco va ordenar a
uns, suposadament treballa-

dors de l'Ajuntament, que

netejassin rapidament el re-

dol de les esquerdes de la

paperera de plastic que es

trobaven escampades per tot

el carrer. La comitiva va se-

guir com si res no hagués

passat.

En Sebastià se'n va anar

al club nàutic a contar el que

Ii havia succeït i al principi,

corn que sempre esta de bon

humor, no el creien fins que

s'adonaren de la cara d'es-

pant que feia i de la brutor

del fum que l'havia envol-

tat. Els ulls ii colen i després

de rentar-se un poc la cara
se'n va anar a ca seva a can-

viar-se "tota" la roba.

El dia 15, dos dies més

tard de l'esdeveniment, dia

en què feren la foto en la

qual horn veu en Sebastià i

els baixos de la paperera,

encara li coïen els ulls. Dies

després hem sabut que va

haver-se de posar una po-

mada per prescripció medi-

ca.

Aquest és el fet, i ens ha

obligat a demanar-nos i a re-

flexionar:

La feta no es pot qualifi-

car d'atemptat terrorista.
Però, contra qui anava?

Contra "s'Alcalde"? No!

Contra el batle?

Contra en Rabasco?

Contra les autoritats en

general?

Això per ventura no se

sabra mai, per() sí cal pen-

sar el que hagués pogut pas-

sat amb el turisme de Ma-

llorca, si una esquerda de la
paperera hagués tret un ull

a algun turista, i a la premsa

sensacionalista haguessin

publicat l'endemà un titular
com aquest:

"TERRORISME A

MALLORCA": "Una bom-

ba collocada en una papere-

ra a la platja de Palma fa

perdre un ull a un turista".

I és que hi ha bromes

que ens podrien costar molt

cares a tots.
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Taula Rodona sobre la problemàtica del
tot inclòs organitzada pel grup

parlamentari socialisa
Dilluns dia 9 de maig, es va dur a

terme al Collegi "Es Tamarell", de
s'Arenal, una taula rodona organitzada
pel Grup Parlamentari Socialista i per
les Agrupacions de PSIB-PSOE de
Llucmajor i Palma-Ponent entorn a la
problemàtica del Tot Inclòs.

Varen intervenir en l'acte moderat
per José Hila (secretari general de
Pagrupació Palma-Ponent), la diputada
al congrés dels diputats Bel Oliver, el
secretari general d'UGT Lorenzo Bra-
vo, el portaveu parlamentari de temes
turístics Celestí Alomar i el restaura-
dor Joan MiraIles. A l'altra banda, un
nombrós grup de ciutadans interessats i
preocupats pel que pot significar el Tot
Ind& en relació al que coneixem com
a oferta complementària.

En la seva intervenció, cadascú dels
quatre membres de la taula va explicar
el probrema des de distintes perspecti-
ves. Començà Bravo explicant que el
Tot Inclòs neix de la pèrdua de poder
dels tours-operadors que s'aferren com
a un clau a la quota que els queda i és
oferint el més per menys, en detriment
de la petita i mitjana empresa, és a dir,
de l'oferta complementària formada
per milers de restaurants, botigues,
bars, terrasses... Alomar afegí a les im-
pressions del lider sindicalista que el
model de "sol i platja" no està en crisi,
el que sí hi està és el paquet turístic tra-
dicional que ha vengut venent els
TT.00, els darrers 30 anys. L'excon-
seller de Turisme es lamentà que tots
els polítics i hotelers tornassin contents
de Berlín dient que enguany vendrien
més turistes: sí, però amb molts menys
doblers i amb menys per a gastar. La
diputada membre de la comissió de tu-
risme Oliver, compati els dos models
trurístics que hem viscut els darrers
anys a les Illes Balears, el del pacte de
progrés i, l'actual del PP. Abans hi ha-
via una taxa per a mantenir el Medi
Ambient (el millor reclam de les Tiles),
que no la pagaven els illencs. Ara, amb
Ia pujada d'imposts, som nosaltres qui
hem de mantenir-ho perquè la solució
conservadora amb la targeta verda, és

de pagament voluntari entre els turistes
i la seva previsió de recaptació és molt
baixa. Joan MiraIles, retaurador molt
vinculat a la PIMEM, va deixar molt
clar que podem competir davant les no-
ves destinacions turístiques i els preus
oferint qualitat, incorporant figures tu-
rístiques noves i explotant el que és
nostre, puix que per això són milers els
que ens visiten.

Després, en un participatiu torn de
preguntes, es va fer palesa la preocu-
pació a tota la Platja de Palma de
l'efecte negatiu directe dels hotels amb
tot inclòs sobre l'oferta complementi-
ria de la zona. Els comerciants i veTns,
tambè es queixaren d'un mal que pa-
teixen des de fa massa anys: la insegu-
ritat ciudadana.
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La variant de Llucmajor entra en servei
un mes abans del que era previst

• Els sis quilòmetres d'autopista han costat 25,6 milions d'euros

• L'objectiu principal de la nova via és evitar que 20.000 vehicles
diaris travessin el casc urbà de Llucmajor

Francesc Verdera
Fotos: Colomalià

El president del Govern balear,
Jaume Matas, va inaugurar el passat
30 de maig la variant de Llucmajor,
que té una longitud de 6.339 metres
en què hom podrà circular a una ve-
locitat màxima de 120 quilòmetres
per hora, ja que la via, tot i ser de-
nominada "variant", ha estat dis-
senyada i executada amb les matei-
xes característiques d'una autopis-
ta. De fet, en un futur més o menys
proper, farà part de l'autopista Pal-
ma-Manacor.

La variant, inclosa en el conveni
de carreteres, s'inicia en el polígon
de Son Noguera i acaba a la carre-
tera que uneix Llucmajor i Campos,
segons han informat fonts de la
Conselleria d'Obres Públiques.

La construcció de la via, Iligada
a l'autopista de s'Arenal fins a
Llucmajor, s'ha desenvolupat du-
rant 17 mesos i ha suposat una in-
versió de 25,6 milions d'euros.

Aquesta variant disposa de tres
enllaços amb la xarxa viària que ja
existeix i el polígon de Son Nogue-
ra, i a més a més, compta amb tres
passos elevats que permeten Paccés
als camins d'Es Cap Blanc, Cala Pi
i Son Marrano, a més d'un pas infe-
rior per possibilitar l'entrada al ca-
mí de sa Torre.

Així mateix, durant l'execució
de les obres, s'han habilitat camins
de servei per tal de facilitar Paccés
a les parcelles i a les finques de
devora la variant. Aquests vials
compten amb una calçada de 6 me-
tres.

La calçada de la variant disposa
de dos carrils de 3,5 metres així
com d'una vorera exterior de 2,5 m
i una altra d' interior d'un metre, a
més de tenir una mediana de 12 me-
tres.

La construcció d'aquesta infras-
tructura ha significat la planifica-
ció de talussos per evitar l'impacte
així com la restauració dels te-
rrenys afectats per l'obra.

També s'ha procedit a repoblar
els talussos ilota la superfície afec-
tada per les obres, amb espècies
autòctones així com a la restitució
dels murs de paret seca, que s'ha-

vien eliminat per a la construcció.
La Conselleria d'Obres Públi-

ques enquadra la construcció de la
variant dins l'objectiu del Govern
de construir unes infrastructures
que "permetin unes connexions
àgils, flufdes" i orientades a afavo-
rir "el desenvolupament dels muni-
cipis", així com a evitar "el proble-
ma de la sinistralitat i la densitat de



transit".
Amb la construcció d' aquesta

via "no només Llucmajor es veurà
beneficiat", sinó que els vehicles
que no vagin al nucli urbà evitaran
"embussos, retencions i
tres de recorregut", segons les in-
formacions facilitades per Obres
Públiques. Concretament, amb l'en-
trada en servei de la variant horn
evitarà que un promedi de 20.000
vehicles diaris travessin el casc
urbà llucmajorer al seu pas cap a
Palma o en sentit contrari, cap a les
poblacions de la comarca de Mig-
jorn.

ARBUSTS,
ARBRES I

PALMERES

Entre les actuacions mediam-
bientals duites a terme per tal de re-
duir l'impacte de la variant o nova
ronda de circumval-lació, figura la
sembra de més de 43.000 arbusts i
258 arbres de diverses varietats, a
més d'una vuitantena de palmeres.

L'execució de les obres ha durat
desset mesos. El projecte ha estat
Iliurat un mes abans del que preveia
el contracte d'adjudicació. Els tre-
balls començaren dia 12 de febrer
de 2004 i el passat 30 de maig la
variant va entrar en servei.

El president del Govern, Jaume
Matas, ha qualificat l'obra de
"magnífica, que sera un exemple
per a les que s'executaran en el fu-
tur i que seguiran aquest mateix ni-
veil de qualitat incorporant les tèc-
niques més modernes, de construc-
ció de carreteres". En aquest punt
cal recordar que el president del

Govern és un estiuejant habitual de
la Colònia de Sant Jordi i l'estiu i
les vacances ja són a punt.

La inauguració de la variant va
comptar amb l'assistència de la
consellera d'Obres Públiques, Ma-

bel Cabrer, el batle de Llucmajor,
Lluc Tomas, el de Santanyí, Miguel
Vidal , Andreu Prohens, batle de
Campos i del de Ses Salines, Se-
bastia Vidal.

expert ELÈCTRICA
.comm,real

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)



EN UESTA

Trobau encertada la
implantació de l'ORA?

El 25 de maig l Ajuntament va
aprovar en sessió plenaria la implanta-
ció de l'Ordenança Reguladora
d'Aparcaments (ORA) als carrers més
cèntrics del poble: Born (fins al C. Es-
plai), Bons Aires, Santa Catalina,

Parròquia, Constitució, Sant Miguel (
fins al C. Nou), Font (fins al C. Jaume
I), Fira, Plaça Espanya, Jaume II, Es-
perança i Estrella. Per poder dur a ter-
me aquest projecte s'ha de contractar
una empresa concessionària de servei i

vigilancia; mentrestant hem cregut
oportú de consultar uns quants veïnats
directament implicats, i també la presi-
denta de I 'Associació de comerciants
llucmajorers, perquè ens expressin la
seva opinió sobre el tema.

Catalina Monserrat.-
- No sé si aquesta mesura pot anar bé. Crec que hi haura

molts de cotxes, igualment. Tenc els meus dubtes perquè
amb la quantitat de vehicles que hi ha no sé si això sera una
solució; pensem que per anar d'aquí a alla tothom agafa el
cotxe.

Maria Dolors Bas.-
- Ens han dit que hem de pagar 30€ l'any, i això em

sembla que és molt per als residents. Trob que ens sortira car
perquè a cada casa hi ha més d'un cotxe. De totes maneres,
en general, la idea de l'ORA em sembla bé perquè alguna
cosa s'ha de fer per trobar aparcament.

CENTRE RECONEIXEMENT	 METGE OCULISTA
MEDIC - PSICOLÒGIC	 Dra. Núria Busquets

Antoni Isern Oliver

CERTIFICATS MEDICS
	

OBERT ELS DILLUNS
	

CITA PREVIA
PER AL PERMÍS DE
	

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

	
C/ Antoni Garcias 1-A

Tel. 66 22 82 (Llucmajor)
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Salvador Martí.-

- Em va 136 perquè almenys tots aquells que estan tot lo
dia aparcats a plaça deixaran el lloc perquè els altres també hi
puguem estar. Pentura la gent, si ha de pagar, no vendra tant
a plaça amb cotxe. Jo sent que molta de gent esta contenta i
potser aquesta mesura vagi bé.

Miguel Puigserver.-

- No sé com anirà. A Palma, quan ho posaren en marxa,
de tot d'una va parèixer que era la solució i Ilavors mirau què
ha passat: de cada vegada hi ha hagut més cotxes i l'ORA
s'ha hagut d'ampliar de cada vegada més i més. Aquí crec
que passarà igual. Al principi sera una solució però pens que
sera només una solució provisional.

Maria Rigo
(Presidenta de l'Associació de
Comerciants de Llucmajor).-

- Bé, em pareix beníssim, mentre serveixi per controlarei
transit (perquè ara és un desgavell), mentre es puguin con-
trolar els aparcaments, que es pugui controlar a tothom. Que
Ia persona, sigui qui sigui, respecti l'horari i aquest horari es
compleixi... per a tots. Així, una persona que comenci la fei-
na a les 8 del matí no hi tendra el cotxe fins a les 8 del cap-
vespre i podrà deixar el Hoc a un altre. D'aquesta manera tot-
hom tendrà les mateixes oportunitats. Crec que sera una ma-
nera de desembossar un poc i que tots hi tenguem cabuda.

Francisco Cano.-

- A mi em sembla que està així com està ara. No veig cap
necessitat de canviar res. I, sobretot, si s'ha de pagar. Ja bas-
ten els imposts per a vehicles i circulació que pagam, per ha-
ver d'afegir més doblers. Jo trob que fan pagar per no res.
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Presentació del llibre de Sebastià Alzamora:
la pen i la princesa

Aina M. Llompart
Fotos: C. Julia

Divendres 27 al Café Colon es va
produir l'esperada presentació del da-
rrerllibre de Sebastià Alzamora La pell
i la princesa. El presentador fou l'es-
criptor Miguel Cardell. Miguel va fer
una passejada per la vida narrativa de
Sebastià Alzamora on destaca el seu ri-
gor narratiu, la seva varietat d'estils, els
seus canvis de ritme, el seu caracter i la
seva atractiva ambició. Fumant alguns
i bevent uns altres férem aturades per
les diferents obres que Sebastià ha
llançat al món: Rafel, Apoteosi del cer-
cle, L'extinció, Mula morta, Sara i
remies, articles sobre la poesia de Car-
ner, El benestar (ja en pia imparable),
L'ese riptura del foc, i finalment La pell
i la princesa Premi Josep Pla 2005. Un
prodigi no tan sols dedicat a sí mateix
sinó que és també un home de batalla
dedicat a di fondre altres autors que
configuren la literatura catalana actual
donant-li una dimensió mundial. Em-
però Miguel Cardell no té justament
tots els substantius que voldria, encara
espera més de Sebastià Alzamora, i
acaba la presentació entrant en el mis-
teri del llibre no escrit, pet-6 que ja té
culte.

De la ma del propi autor entrarem
dins la magia del seu darrer 'fibre. Aga-
fau el ritme del segle XVII i viatjau
fins a Praga i escoltau les històries que
corren per damunt el tasser d'una ta-
verna. Per atzar i sense una cama en-
trareu a la casa de Puppa que recordarà
què ha pasat al llarg de la seva vida,
com s'ha convertit en un home roman-
tic i lletrat. Una novel.la que parla d'un
home que veu la Hum de l'amor i la se-
gueix, tot i els contratemps que això
anirà suposant.

I l'estona al cafè Colón va passar
així com vos he contat, amb un grapat
de gent disfrutant de la fertilitat litera-
ria de Sebastià i parlant dels seus fills
(coixos, princeses, reis, lladres, soldats,
gitanos, rabins, etc.) amb la compan-
yia de la família i dels amics. Enhora-
bona a tota la família Alzamora Martín,
què és mou entre la realitat i la creació.
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Apreneu idiomes amb grups molt
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Quatre mots
Francisca Tomàs, mestra de Reiki

Coloma Julia

Què (is el Reiki?
És una terapia complementaria a la me-

decina tradicional, amb més de 5000 anys
d'antiguitat, descoberta pel japonês Mikao
Usui. Rei es pot traduir per espiritual o uni-
versal i Ki significa energia vital. Com altres
practiques tradicionals asiatiques, el Reiki
potencia requilibri de l'energia vital de l'or-

ganisme huma, cos i ment. El seu efecte te-
rapèutic es produeix quan el practicant diri-
geix l'energia vital universal al pacient, mit-
jançant unes imposicions de mans.

Com entrares en contacte amb
aquesta teràpia?

Des de petita sempre he tengut ganes i
necessitat d'ajudar la gent i aconseguir que
se sentin bé. Sempre m'ha agradat conver-
sar i comentar problemes i inquietuds i un
dia em vaig trobar que quan posava les
mans sobre qualcú amb algun mal, aviat es
calmava; això em va fer indagar i llegir lli-
bres sobre medicines alternatives o naturals
i d'aquesta manera vaig descobrir el Reiki.

Quina formació es necessita per
practicar el Reiki?

En el meu cas l'any 1996 vaig fer el pri-
mer curs i inicialment unes dietes de neteja
amb un mestre Reiki; vaig practicar agues-
ta terapia i el 2003 vaig fer el segon curs, a

¡

QMAGATZLM 

partir del qual és quan pas cananzar molta
més quantitat d'energia, per poder dirigir-la
alla on la necessita cada pacient. Com mês
anava més m'atreia el tema, i el resultat és
que el 2004 vaig aconseguir ser mestra de
Reiki.

Quines millores noten els que acu-
deixen a aquesta terApia oriental?

Després del tractament d'una hora el
pacient se sent completament relaxat, a ni-
veil psicològic en un estat de benestar i pau,
i a ni veil físic el Reiki calma el dolor i forti-

fica el cos. En els tractaments s'inclouen
músiques i aromes per proporcionar més re-
laxació.

En el cas de persones a punt de morir
aquesta terapia els alivia i els prepara per a
l'atra vida. Em vaig trobar amb el cas d'una
senyora hospitalitzada i en fase terminal, i
quan ii vaig posar les mans es va tranquil lit-
zar molt, em demanava que continuas...

Per a mi la millor recompensa és el be-
nestar i la tranquillitat que aconsegueixen
els meus pacients.
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Activitats del grup excursionista de Llucmajor
"Camina, caminaràs"

Abril - Maig 2005
Excursió de Cap
Blanc a Cap de

Regana

El passat dia 8 de maig vàrem fer
l'excursió de Cap Blanc a Cap de Rega-
na, els guies preparadors eren en Per
Maimó i en Rafel Riera, coneixedors de
joves de tota la zona.

Partirem del mateix Cap Blanc i vi-
sitarem unes instal•lacions militars sote-
rrades que es troben abandonades, yore-
jant la costa varem poder admirar la be-
Ilesa dels penya-segats, el ravellar, les to-
rrenteres, gaudirem d'una explicació
botânica del nostre botanic Jaume Oliver
que ens va ensenyar una sèrie de plantes
endèmiques de la zona —entre elles un ro-
maní adaptat al clima de la zona-, i que
tota la marina de Llucmajor és un dels
ecosistemes amb més varietat biológica
—més que la serra de Tramuntana-.

A punta Llobera també visitarem les
antigues instal•lacions militars que al
llarg de passadissos amb moltes ramifi-
cacions es varen construir després de la
Guerra Civil, una autèntica ciutat sote-
rrada.

Varem devallar per uns dels molts
carreranys que donen a la mar, concreta-
ment el del Pou Celat, on alguns varem
poder gaudir de l'aigua de la mar, un poc
fresca encara.

Pujàrem pel carrerany de Regana per
arribar a les instal•lacions militars de Cap

Regana, les primeres que es varen aban-
donar i on també hi ha molt de passadis-
sos i instal•lacions, per acabar al portell
d'entrada a l'Allapassa per la carretera
militar.

En definitiva uns paratges impressio-
nants, que res han d'envejar a la costa
bretanya, la nostra costa és esquema, im-
mensa, variada i sobretot sorprenent, la
seva contemplació ens convida a pensar i
a identificar-nos amb els elements: terra,
aigua i cel. Pels qui ja coneixeu la zona
segur que hi tornareu aviat, i pels qui no,
és un Hoc recomanable i de facil accés.

Visita Guiada a
l'Església de
Llucmajor

Dissabte dia 16 d'abril de la ma del
Professor Joan Monserrat Sastre, un grup
de més de quaranta persones varem po-
der gaudir d'un visita cultural a l'Església
de Sant Miguel.

La nova il•luminació ens va ajudar a
descobrir molts dels details i de la histò-
ria que amaguen tant l'Església com ca-
dascun dels retaules, capelles, museu, sa-
gristia, etc.

La paraula experta, les anècdotes en
el seu context, i fins-i-tot, una mica de sa-
na ironia del Professor Monserrat, ens va
fer gaudir d'un dels principals tresors de
Llucmajor, per qualque cosa és coneguda
per molta gent com la Catedral de la Part

Forana.
Molts de nosaltres hem visitat cente-

nars de vegades l'Església: per anar a
missa, un funeral, una boda, una primera
comunió, etc., però pocs, i nosaltres tam-
poc fins que hi anàrem, hem pogut conèi-
xer coses tan curioses com importants
com són:

• Perquè va haver d'acabar la cons-
trucció de l'Església un arquitecte ma-
drileny?

•Què feia aquest arquitecte a Mallor-
ca en aquella època?

Perquè un quadre de la Mare de
Déu de l'Esperança es troba amagat per
un portal?

• On és el ciri que l'Ajuntament en
Ple va acordar que cremas de cap a cap
d'any davant un Sant?

•Perquè unes capelles tenen un forjat
de ferro i unes altres no?

• Perquè uns retaules tenen escapçat
els costats?

• Quin retaule inacabat hi ha a l'Es-
glésia?

•Com va aconseguir un Bisbe que la
gent que anava a missa no se'n dugués
trossos de fusta de la creu del Sant Crist
de l'Esperança ?

•Quins retaules barrocs hi ha a l'Es-
glésia? Quins són historicistes?, etc...

Tot això i molt Inds, i moltes  d'altres
coses que el Professor Monserrat no va
tenir temps d'explicar en les dues hores
que va durar la visita.

La visita tingué tant d'èxit que la va-
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ren repetir dia 14 de maig, també amb el
Professor Monserrat: la seva saviesa, el
seu oferiment desinteressat, i la seva gran
capacitat didàctica i engrescadora en fou
el motiu principal.

Molts dels assistents varen demanar
`més', i passat l'estiu tornarem a fer una
altra visita per seguir coneixent i visitant
aquesta joia el nostre patrimoni.

També dir que a més de l'oferiment
desinteressat del Professor Joan Monse-
rrat, aquest molt amablement va dur a
terme una GUIA DE VISITA de l'Es-
glésia de Sant Miguel, que , de forma
condensada, i amb una introducció als
elements arquitectònics de l'església
dels retaules , fa una pinzellada dels ele-
ments més importants, i que els visitants
varen ser obsequiats amb una còpia. El
Professor Monserrat ha cedit els drets a la
Parroaquia i el nostre grup espera que les
entitats locals tinguin sensibilitat per a
promoure una impressió de la Guia i la
seva traducció a altres idiomes, per a fu-
tures visites.

Conferència
'Les Barraques
de Llucmajor'

Al Celler del Casal Ca s'Hereu dia 6
de maig els experts en arquitectura popu-
lar i etnologia Cels Calviflo i Joan Clar
varen dur a terme una presentació audio-
visual sobre les barraques de Llucmajor.

L'estructura de la presentació partí
del medi natural i huma en que es desen-
volupa l'activitat constructiva, els oficis
relacionats, la classificació per tipologies
constructives de les barraques, les cons-
truccions annexes, d'altres característi-
ques, i conclusions al voltant d'aquesta
técnica centenaria constructiva, i que en-
cara avui dia hi ha corrents d'arquitectes
que promouen: l'Arquitectura Bioclima-
tica.

La paraula d'uns experts que tenen
catalogades i classificades més de 1200
barraques al terme de Llucmajor i que
encara tenen molta feina per fer. En defi-
nitiva una conferència que ens servirà per
Ia propera temporada completar amb una
RUTA DE LES BARRAQUES DE
LLUCMAJOR, que ens permetrà conèi-
xer en directe i aprofitant un circuit que
estam preparant, les diverses tipologies
de barraques i el seu entorn.

Visita Cultural a
Eivissa

Aprofitant l'oferta d'una agència de
viatges un grup de més de 60 persones
varem fer una visitad'  dia a Eivissa, dia
24 d'abril.I.

La sortida a les 8 del matí amb el vai-
xell rapid que amb menys de dues hores
ens va portar a l'entorn del Port d'Eivis-
sa, i Dalt Vila que hem de recordar que
fou declarat per la UNESCO Patrimoni
de la Humanitat

Amb dues guies varem fer un reco-
rregut guiat per Dalt Vila: Mercat, Mura-

des, Plaça Isidor Macabich, Ajuntament,
Fortins, Catedral —on hi varem veure el
nou Bisbe d'Eivissa- , zona Púnica, al-
guns edificis interessant, etc.

Seguidament un recorregut pel Parc
Natural de les Salines d'Eivissa i una
passejada per la platja de Ses Salines ens
va permetre conèixer una Eivissa autèn-
tica.

Dinarem a Santa Eulàlia del Riu, per
l'horabaixa fer un recorregut pel Puig del
Molins, la seva Església, cementiri i zona
antiga; després gaudírem de dues hores
per recórrer la zona del Port i finalment
tornar a les 20 hores cap a Palma. En de-
finitiva una visita curta pet-6 ben aprofi-
tada.



OPINIÓ

Quaderns de
Fum Major

Afeccions circulatòries
Miguel Carden

Un bon dia surten a les te-
les i els diaris els politics som-
rient i inaugurant, i heus
que el que fins ara havia estat
pura especulació i virtualitat,
de sobte ja és un fet. I en
aquest cas només ho comença
a ser, ja que parlam de la va-
riant que ha d'unir l'autopista
amb la carretera de Campos.

Els valents que ja s'han
aventurat a explorar-la coinci-
deixen en la seva enormitat, i
sovintegen anècdotes de con-
ductors completament per-
duts, sense referències i no sa-
bent com sortir.

Una altra cosa sembla que
siguin els efectes sobre l'eco-
nomia de les rondes, i el co-
merç de la vila en general. I
segurament amplifica aquesta
sensació la coincidència ( si és
que les coincidències existei-
xen) en el temps amb una sè-
rie de moviments al ram local
dels supermercats.

La sensació general és que
les rondes s'han buidat de
sobte de transit. I als diaris els
comerciants locals apareixen
dient-hi la seva. Ha arribat
l'hora que els fets demostra-
ran el gran impacte jo diria
que geogràfic que exercirà la
nova autopista: exactament
com canviar el Hoc de la vila
al mapa.

I, amb tot, quan arribi a
Palma, a la Via de Cintura, a
la Carretera d'Inca o la de Ma-
nacor, hi trobaré el mateix
embós, la mateixa ciutat hostil
i intransitable. Un embós com
el que, més que probablement
,es produira a la rotonda final
de la variant, quan el cabal de

l'ampla autovia hagi de ser
engolit per la carretera de
sempre:, hi pot haver hores
punta saboroses. Que sera una
magnífica excusa per allargar
l'autopista fins a , de moment,
Campos.

++ +
Treure de la vila un flux

de gent, un flux econòmic, tan
important ha de tenir efectes.
Personalment, ja sent ben po-
ca preocupació afectiva per
l'empresa local en general i
amb un grapat d'excepcions
que tenen nom i llinatges. Els
vots han parlat, i qui ha gover-
nat els ha aplicat tal com havia
anunciat: i si no hi ha hagut
més debat és perquè no hi ha-
gut més pronunciaments i més
vots en contra, de l'autopista.
Aquí la tenim, i del teu pa
faras sopes.

Com que el fenomen té un
abast social innegable, hi
haura ara , si mes no virtual-
ment, una reacció, unes mesu-
res, un pla de dinamització co-
mercial que pot tenir efectes
sobre l'ordenació de les Ron-
des mateixes ( el famós bule-
var on també hi deixarem
aparcar camions !!!). Falta sa-
ber fins a quin punt la despesa
que es faci sera només públi-
ca, si ha de generar beneficis
específics a una zona concreta
i els seus negocis. I falta saber
quin lloc ocupara dins les
prioritats d'un poble amb els
carrers plens de clots i amb re-
lleus incorrectes que generen
inundacions i molèsties a les
plantes baixes...

+++
I, trencant amb la publici-

tat de l'autopista una barrera
psicológica, certa idea de
distância, el que sembla que
la nova infraestructura du de
manera inexorable és una ona-
da de creixement urbanístic
intens, amb el consegüent
augment de la població, l'in-
crement del pols socio-econò-
mic, i la disminució del pes
social de certa idea, de certa
memória compartida de la vi-
la.

Basta fer una volteta per
topar grues. Aquests dies, un
nou edifici en creixement
m'ha tapat un cel de sempre,
m'ha clos un horitzó familiar:
s'alça la torre al fons del Ca-
rrer de Purgatori, a l'altra ban-
da de la ronda, i el que era una
via oberta ha esdevingut irre-
parablement i cop en sec un
carrer tancat, que mena a una
casa com tantes altres cases de
pisos mig suburbanes. Voleu
dir que aquest estiu, o el que
ve, hi (lira la mateixa fresca, a
aquest carrer, hi passara el
mateix alè d'aire?.

+ + +

No ens hauria de venir de
nou a un municipi que en poc
més de quinze anys ha doblat
la població (i que, amb tota la
prosperitat que aim') hauria de
significar té els carrers ple de
clots i va mancat de serveis
basics et giris on et giris). La
qüestió és si som conscients
dels dies de canvi accelerat
que vivim, de cap on ens me-
nen aquests canvis, que tal ve-
gada ens convendria pensar-
hi, plantejar-nos distintes al-
ternatives, abans que siguin
els quatre negociants de sem-

pre o la pura dinâmica dels
fets, els que decideixin per no-
saltres...

Perquè segons les darreres
estadístiques, ens correspon
l'honor, ehem, de ser el quart
municipi més poblat de l'illa.
Exactament som 31.196 lluc-
majorers empadronats, 132
més que fa un any.

D'aquests habitants,
5.793, més d'un 18% ,són
"estrangers" ( és a dir de na-
cionalitat "no espanyola", els
famosos forasters de Rabasco
no hi surten Venlloc). Des
d'aquest punt de vista, les mi-
nories més significatives són
la que formen 2.016 ale-
manys, 472 argentins, 373
britànics, 337 italians, 318 se-
negalesos, 252 francesos, 250
marroquins...També des de la
primavera del 2004, els grups
que més han crescut han estat
el dels ciutadans de Senegal,
que ha augmentat en 109 em-
padronats, i el dels bolivians,
43 persones més, mentre ha
minvat en 13 unitats el cens
d'equatorians.

I resulta que el conjunt
d'empadronats a la vila suma
l'esplèndida xi fra de 82 nacio-
nalitats distintes.

+++

Primera reflexió : excepte
consideracions sobre immi-
gració no empadronada, que
em semblen inevitables i ur-
gents, es fa patent que, en ter-
mes relatius, la presència de
ehem, "negres i moros", és a
dir, persones provinents
d'Africa, és escassa: i no obs-
tant sembla que el subcons-



cient col.lectiu apunti a ells en
parlar d'immigració. No a ita-
lians, francesos o anglesos.

Per() Ilavors els nostres
mestres ,eis qui s'ho treballen
tada dia a primera línia, refle-
xionen en veu alta sobre inte-
gració, i sobre la realitat de
l'impacte que tot això té sobre
les escoles. .i surt nuestrolider
amb el pamflet. Nuestrolider
que vol anar de Quixot, i em
fa l'efecte que no passa de cu-
riosa combinació de galiot i
molí ( molt de rotllo del Qui-
xot, però mirau com tracten
l'entorn dels "protegits" mo-
lins, els nostres planificadors
urbanístics, i els nostres pro-
motors: no deuen tenir la cate-
goria cervantina dels de la
Manxa.

+++

Ja que el cap de fil ens ha
menat als territoris dispersos
de la miscel-lAnia local, par-
lem de Tele-Ilucma: veig el
seu responsable als diaris, en

pla President de la Federació
de Televisions de les Balears,
que es mobilitza contra la nor-
mativa del govern de Jaume
Matas, que les vol tancar per
una regulació que, ells denun-
cien, fa de les televisions lo-
cals un "negoci" en mans d'un
parell de saludats dels de cos-
tum. (Ens sorprèn? També la
premsa forana denuncia tan-
cada virulenta d'aixeta per
part dels Matas -boys).

La política de comunica-
ció del PP és la que és, desca-
radament i sense dissimular
més de l'imprescindible. Uti-
litzar com una arma electoral
tants de mitjans de comunica-
ció com podrem...i mirar de
fer callar els altres, sigui com
sigui.

Tel cas de tele-Llucma em
sembla especialment tragicò-
mic. Em remet a tot el que
n'he anat escrivint: la tele lo-
cal ha estat submisa, quan no
activament partidAria, en rela-
ció al Partit Popular, i en

aquest sentit ha anat molt més
enllà del que el més rudimen-
tari i adaptable sentit de
l'equitat i de la informació pot
fer de no veure. I , ara, van els
del PP i ii tanquen la barraca.
Sembla una funció de terese-
tes. Més si es llegeix com un
dels seus col-legues de la jun-
ta de televisions locals com-
para la situació a la desapare-
guda premsa "del Movimien-
to".

Pen) és ben cert que tenim
dret a exigir a- un govern de-
mocràtic que deixi els criteris
informatius dels mitjans pú-
blics en mans de professionals
independents, i que faci políti-
ques favorables a la creació
d'iniciatives de comunicació
"propera", en l'àmbit de els
comunitats que són a la base
de la nostra societat.

Els mateixos motius que
m'han menat a criticar sovint
l'actuació de tele-Ilucma em
fan ara reflexionar sobre la
importància que existeixin
mitjans de comunicació de ba-

se, no controlats pels poders
institucionals i els partits.

I això, al partit que ha vo-
tat més de la meitat dels nos-
tres conciutadans, no pareix
importar-li més que per veure
quins mecanismes sobreviuen
encara fora del seu control. Fa
Ileig anomenar aim) un tic au-
toritari, o era més que un tic?

+++

Empalmant la divagació
amb el cap de fil del principi,
van els nostres regidors i apro-
ven posar ORA a tota una zo-
na del centre de la vila.

Bé, no sé on he Ilegit que
era una ampliació, pen) de-
vien anar de verbes, en no ser
que aquesta suposada ORA
preexistent admeti, per exem-
ple, aparcar als dos costats al
Carrer de Sa Fira, o damunt
les raffles grogues de tots els
carrers del poble, i així suc-
cessivament.

Sigui com sigui, sembla
evident que la cosa d'estacio-
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OPINIÓ
nar ha esdevingut ja a la vila
un problema de proporcions
irreparables: controlar l'esta-
cionament a una part del cen-
tre està be...pet-6, els cotxes
que treurem d'allà, on ani-
ran...perquè pels voltants tam-
poc no en sobra gens de lloc,
als nostres parquing-carrers.

D'altra banda, si no tenim
policia municipal que contro-
li el caos vigent, no sera una
mena d'insult a la ciutadania,
aim) d'ara tenir personal per
cobrar ORA? I, si posen mul-
tes, seran de veres, o com les
d'ara?

Tot plegat pot fer la sensa-
ció que el PP no té l'eima o el
coratge o el seny (Agenda
XXI !!!) de fer un planteja-
ment global i públic , i obert al
debat, que observi el present i
pensi en termes de futur, una
mena de pla local de circula-
ció, o , millor d'accessibilitat.
Només amb el que hem es-
mentat a aquests papers sem-

bla que podem trobar motius
sobrats per plantejar-ho, o per
entendre que no plantejar-ho
només es una altra manera, la
més irresponsable, d'enfron-
tar un fenomen que tanmateix
passa.

+++

Per fortuna, passen altres
coses, i un primaveral capves-
pre de finals de maig ens va-
rem aplegar un bon grapat de
persones al Cafe Colon per fer
presentació a la vila de la no-
vel.la La pen i la princesa de
Sebastià Alzamora, que és el
primer llucmajorer que guan-
ya el Premi Josep Pla, precisa-
ment amb aquest llibre que ha
estat també al podi dels més
venuts en català del passat
Sant Jordi. Es un exercici bri-
llant, estrictament actual, que
fragmenta una realitat feta de
miralls i figures de tradició
teraria, en una pluja de trossos

de mirall que estructura una
faula, gairebé un gran guinyol,
de passions i situacions extre-
mes i tocades per la deformitat
i la sordidesa tant com per la
meravella i la fantasia.

I va ser un horabaixa
més agradable, que va-

rem recordar que ja fa onze
anys de les primeres vetlades
al Colon, que em sembla que
ja han fet història dins el petit
relat de la vida local. No us
vengui de nou que un dia hi
pengin una placa. I hi varem
pensar perquè l'amic Sebastià
no havia tornat a participar a
cap acte a la vila en tot aquest
temps, el mateix període de la
seva intensa trajectòria, tant
l'estrictament literaria com la
relativa a presència i reconei-
xement al pinyol mateix de
l'actualitat de la literatura ca-
talana. Em fa l'efecte que no
haurem de tornar a esperar
tant. I pot ser ara li toqui a la
poesia, que ja estaria prou bé,

Alzamora llegint a la vila all()
de jo vaig néixer decrèpit i en
el Sud...

+++

I ho deixarem aquí, no fos
cosa prenguem cap a Ciutat
per s'Aranjassa, i , després de
passar pel nyarro industrial de
l'abocador de Son Garcies, i
l'estesa de contaminació de
plastics que cada ventada
n'escampa pels voltants, supe-
rarem amb di ficultat els sema-
fors aranjassers, i arribarem a
aquesta nova rotonda, que ens
posa en el cas de cedir pas a
cotxes que ens vénen de da-
rrera per la dreta, i ves
viu....Una rotonda a un punt
negre que feia anys que cla-
mava al cel, però que coinci-
deix, ai, amb el nou polígon
industrial d'allà mateix, amb
l'autopista, i amb l'imminent
debat sobre cinturons viaris a
Ciutat.. ..Ho deixarem aquí.
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CIUTAT DIFUSA (I)

La citació és llarga, per()
paga la pena: "Ja és gairebé
impossible distingir el camp
de la ciutat. La construcció
progressa de manera infati-
gable i dispersa. D'aquest
fenomen, els italians en
diuen ciutat difusa. No s'ex-
pandeix cap virtut cívica,
pen), a mesura que la ciutat
colonitza els camps. Res, en
la ciutat difusa, evoca la ne-
tedat, l'ordre, la bellesa o la
civilitat (virtuts que, en els
temps antics, expressaven
l' ideal de vida urbana en
contrast amb el convuls de-
sordre de la vida selvàtica)."

CIUTAT DIFUSA
(II)

"Més que ciutat difusa,
caldria dir-ne brutícia i des-
gavell difusos. Grues, blocs,
urbanitzacions, cases, garat-
ges, naus s'alternen amb el
bosc, els camps, els camins,
les rieres. La ciutat difusa és
lletja i desolada, com la vida
moderna, una vida descar-
nadament econòmica (...) Es
rendible la lletjor, encara
que faci la vida més desa-
gradable i difícil. Cada
guany escurça una mica
més la bellesa del món. A
cada pas nou del progrés,
recula una mica més la vi-
da."

MANLLEU DE
MOTS

Les línies precedents les
va escriure Antoni Puigverd
sota el títol Apunts de carre-
tera. L'article es va publi-
car, amb data de 20-26
d'agost de 2004, en el set-
manari Presència, una pu-
blicació que s'edita des de
fa 40 anys i que en l'etapa
actual podem llegir com a
suplement dominical de di-
versos periòdics escrits en
català, entre els quals hi ha
el Diari de Balears. Puig-
verd és empordanès i, a més
de cultivar la narrativa i la
poesia, exerceix d'articulis-
ta en diversos mitjans de

Catalunya. Fa poc ha estat
enviat especial de La Van-
guardia a Roma, des d'on
ha escrit sobre la fi del papat
de Joan Pau Iii el comença-
ment del regnat de Benet
XVI.

EXEMPLES
IMMEDIATS

Ho deia a l'inici: la cita-
ció és llarga, per() també
profitosa per a la reflexió.
Segurament l'autor es refe-
ria al seu territori més pro-
per, per() les observacions
són extrapolables a altres
llocs. Per exemple, a suaqui
mateix. Que cadascú hi posi
els exemples que tengui més
amà.

OPTICA	 M. MAGDALENA MULET COLL
OPTIC - OPTOMETRISTA

Plaça Espanya, 24 - Tel.: 971 66 17 17
LLUCMAJOR

LL LLUCMAJOR



OPINIÓ

Recull de tarannàs i
paisatges lingiiistics provocats

Aina M. Llompart Suau

Llegim primer la Constitució Espanyola, que proclama al
preàmbul la voluntat de: "Protegir tots els espanyols i els
pobles d'Espanya en l'exercici dels drets humans, les seves
cultures i tradicions, Ilengiies i institucions".

L'article 3.3 proclama: "La riquesa de les diferents mo-
dalitats lineiístiques d'Espanya és un patrimoni cultural que
serà objecte d'especial respecte i protecció"

La Constitució va per un vent i els fets van per un altre:

SEGELLS PLURALS
(16-3-2005)

L'organització pel multilinguisme ha adreçat una carta a
la Ministra de Foment, Sra. Magdalena Alvarez, i al presi-
dent de Correus, sr. José Damián Santiago Marín, demanant-
los: 1) Que els criteris d'assignació dels motius dels segells
s'han de fer públics.2) Que el comitè tècnic que selecciona
els motius ha d'estar compost per membres de les comunitats
lingüístiques castellana, catalana, gallega i basca.

Exemple de la situació actual: Mai, en 155 anys de se-
gells espanyols, no s'ha emès

ni un sol segell dedicat a la llengua basca, a la literatura
en basc o a un escriptor en basc, malgrat que és una Ilengua
oficial al País Basc i a Navarra. En canvi el ilistat castellà

seria inacabable. El català i el gallec ocupen un espai re-
sidual.

LOTERIES I APOSTES DE L'ESTAT
(2-5-2005)

L'organització pel multilinguisme continua la campanya
de denúncies contra Loteries i Apostes de l' Estat davant la
negativa a rectificar els seus usos lingüístics i demana que
inclogui el castellà, el català, el gallec i el basc en tots els
seus serveis i productes. Per exemple, la loteria Euromilions
a Bèlgica usa el neerlandès, el francès i l'alemany; o Suïssa
usa el francès, l'alemany i l'italià. En canvi a l'estat espanyol
sols s'usa el castellà: l'EuroMillones. Quan els cupons hau-
rien de ser tetralingiies: EuroMiliones, EuroMilions, Euro-
Millons, EuroMilioak. La realitat plurilingüe de l'Estat ha
de ser una vocació present en tots els Ambits de l'Estat.

NO HI HA DOBLERS PER AL DOBLATGE
(9-5-05)

La Ministra de Cultura, Carmen Calvo, s'estima mês tenir
recursos per fer mês cinema espanyol que fer doblatges en
les Ilengties oficials. La Plataforma per la Llengua considera
que els arguments econòmics no són vàlids perquè el cost del

doblatge és ínfim en relació al de producció i distribució.
Recordant que el català és la vuitena llengua de la UE i me-
reix el tracte que li pertoca. El tractament desigual de la min-
sitra segons la seva cultura suposa una discriminació davant
la hei i una concuicació dels drets democràtics.

IBERIA
(18-5-05)

El govern de la Generalitat expressarA a la companyia aè-
ria IBERIA el seu desacord amb la política lingüística que
practica perquè menysprea el dret de les persones que se li
adrecen en català contradient la Llei de Normalització Lin-
güística. I instarà a utilitzar el català com a Ilengua habitual
del servei en línea, al mateix nivell que el castellA, l'anglès,
francès i alemany.

PODER JUDICIAL
(3-6-2005)

L'OCB exigeix al Poder Judicial que apliqui l'article 3 de
l'Estatut d'Autonomia i de la Llei de Normalització Lingüís-
tica, aprovats l'any 1983 i 1986 respectivament, per eliminiar
qualsevol cas de discriminació a un Tribunal de Justícia
illenc. L'OCB qualifica de lamentable i de manca de respec-
te cap a la llengua pròpia i oficial de les Illes Balears que els
ciutadans encara trobin entrebancs per dirigir-se i per expre-
sar-se

en català als tribunals. L'OCB insta el Conseil General
del Poder Judicial que prengui mesures oficiais clarificadores
a favor de l'ús de la llengua catalana per al conjunt dels te-
rritoris de parla catalana i demana que el coneixement de la
llengua catalana sigui un requisit obligatori per a exercir com
a jutge a les Illes Baears.

majorset
perruqueriaunísex

antônia iseran
c/ major,7 07620 Llucmajor
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CULTURA

En el 50è. aniversari de la coronació
de la Mare de Déu de Cura

Memòria de 1955
Del passat que es manté viu (1955-2005)

Pere Fuliana i Puigserver, historiador

La commemoració del 50é. ani-
versari de la Coronació Pontifícia de
la Mare de Déu de Cura és un motiu,
o si més no un pretext suficientment
rellevant per mirar el passat, recu-
perar la memória histórica i conèixer
millor les nostres arrels religioses de
Mallorca. Retornar al 1955 no hau-
ria de tenir cap significat nostalgic,
sinó més 136 hauria de servir per
reincorporar i posar al dia l'esperit
mariológic que impulsa els promo-
tors d'aquella coronació. Per() això,
és prou important conèixer la cir-
cumstancia històrica i les mentali-
tats dominants d'aquella conjuntura,
precisament per discernir allò que
pertany a l'essència d'aquell esde-
veniment i tot ail ò que forma part de

Ia coreografia i de l'escenificació
d' una celebració significativent ex-
traordinaria, marcada pels valors
d'un temps molt concret que ja no

són exactament els nostres.
El 1954 l'Església Católica com-

memorà el centenari de la proclama-
ció del dogma de la Immaculada
Concepció, amb l'Any Sant Maria
Internacional. Aquell any adquirí
una rellevància especial per a la co-
munitat católica, precisament perquè
el poble participa activament en ac-
tes religiosos de caracter maria i in-
tensifica una teologia mariana que
connectava profundament amb la re-
ligiositat popular. Va ser en el con-
text del final de l'Any Sant Maria
Internacional (1954) quan els Fran-
ciscans del Tercer Orde Regular
TOR -amb el P. Bartomeu Nicolau
com a Ministre Provincial- iniciaren
Ia tramitació per a la Coronació
Pontifícia de nostra Dona de Cura, i

El Heraldo de Cristo -la revista
mensual de la Província destinada
als terciaris franciscans i a les jo-
ventuts serafiques- esdevingué

gan de propaganda i de dinamitza-
ció del franciscanisme seglar, tant
adult com juvenil. El 3 de desembre
de 1954, el papa Pius XII signa el
decret que concedia la coronació
pontifícia de la imatge de Nostra
Dona de Cura i, a partir d'aquella
data, s'inicia una campanya destina-
da a publicitar, promocionar i sensi-
bilitzar la solemnitat d'aquell acte
des de diferents vessants -cultural,
peregrinacions, celebracions, dona-
tius, etc.- La Coronació esdevingué,
així, l'eix que aglutina i reforça tot
el franciscanisme popular mallorquí.

"Mare de Déu de Cura
rebeu l'ofrena pura
de la corona d'or
i amb ella, el nostre cor"

Així reflectia el
contingut d'aquell
let Maria Antònia
Salva, la poetessa i
terciaria franciscana,
el febrer de 1955, en
l'Himne de la Coro-
nació que compon-
gué expressament
per a l'esdeveni-
ment.

Des de 1913, en
què el bisbe Pere-Jo-
an Campins havia
confiat el Santuari
de Cura al Tercer
Orde Regular, lenta-
ment es recupera per
Mallorca el símbol
del lul.lisme primi-
tiu, un patrimoni de
l'educació tradicio-
nal i de la pietat po-
pular. El llegat

lul.lià, amb la Cova de Ramon Llull,
l'antiga Aula de Gramatica i el tem-
ple dedicat a Maria, que Ilavors es
trobava en un estat de semiabandó,
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esdevingueren un espai especial-
ment estimat i per la Província Es-
panyola de la Immaculada Concep-
ció del TOR. No va ser fins al final
del decenni de 1940 quan es decidí
convertir aquella minúscula ermita,
inhòspita i de difícil accés, en un
santuari modern, reformat i acomo-
dat per una comunitat religiosa, i es
pensa en aquell convent com a casa
de noviciat, que ja hi havia tingut la
seu el 1939-1940. El 1947, s'inicià
l'obra del convent i l'hostatgeria no-
va, promoguda pel P. Antoni Bauzà,
llavors Ministre Provincial.Com a
conseqiiència d'això, el 15 d'octu-
bre de 1950, Joan Hervàs, bisbe de
Mallorca, acompanyat del P. Antoni
Bauza, havia beneït la nova hostat-
geria i la reforma de la nova pavi-
mentació de la carretera del Santua-
ri. Al fi nal de 1954, l'obra del nou
convent ja era a punt per a ser inau-
gurada. En aquell contex, marcat en-
cara per un catolicisme euforitzant i
de masses, popular i emotiu, devot i
senzill, l'anunci de la coronació de
Ia Mare de Déu podia significar tam-
bé la coronació o culminació d'una
obra especialment estimada per a la
comunitat franciscana de Mallorca.
Tota l'illa se solidaritza i contribuí
amb almoines i tota casta de joies
per a bastir la corona de Nostra Do-
na de Cura, que va ser dissenyada
per Antoni Jiménez Vidal, terciari
francisca de Palma. Tot plegat, men-
tre poetes mallorquins i d'arreu con-
tribuïren amb la seva creació poètica
a honorar la Mare de Déu, amb un
corpus que culmina amb la publica-
ció de la Corona Poètica, publicada
amb motiu de la Coronació, i la
composició musical del P. Antoni
Martorell de l'Himne de la Corona-
ció, estrenat, també, amb motiu
d'aquell esdeveniment singular i ex-
traordinari.

El 5 de juny de 1955, se celebra
Ia gran diada de la Coronació, amb
una Peregrinació Franciscana forma-
da per milers de pelegrins, i amb una
presència rellevant d'autoritats ecle-
siàstiques i civils. Presidí l'acte,
monsenyor León Villuendas, bisbe
de Terol i membre de l'orde fran-
cisca, atès que el bisbe Joan Hervàs
havia estat preconitzat bisbe de Ciu-
dad Real el mes de maig d' aquel
mateix any. Acompanyaren el bisbe
Villuendas, el Ministre General del

TOR, P. Bocella i el Ministre Pro-
vincial P. Bartomeu Nicolau. L'acte
tingué un seguiment massiu i fou se-
guit per una massa de fidels reament
memorable.

Arran d'aquella fita histórica i
gracies a la modernització del San-
tuari com espai d'acollida i de ve-
neració mariana, Cura inicià una
etapa nova. Durant una acacia llar-
ga la comunitat tingué uns anys
d'esplendor, com a casa de noviciat,
hostatgeria de pelegrins i centre de
culte a Maria. El seu declivi com a
centre d'espiritualitat i de formació
coincidí amb el primer boom turístic
i la transformació profunda de la so-
cietat mallorquina.Malgrat tots els
trasbalsaments dels darrers decen-

nis, el Santuari ha persistit com un
centre especialment viu dedicat a
conrear la memória de Ramon Llu11,
a servar la memória religiosa i les
tradicions, i a mantenir la veneració
I el culte a Maria, la Mare de Jesús,
sota la invocació de Nostra Dona de
Cura. Així ho reflectí Maria Antò-
nia Salva i així es manté la flama
que il.lumina el segle XXI:

"Mostrau-nos, Verge Mare,
del Jesuset la cara,
l' Infant que en vostres braços
el vianant acull.
I amb alegrança nova,
guiau-nos a la Cova
del Mestre Ramon Llu II"



SOCIETAT

C artes
S'està fent una recollida de firmes, tant a s'Are-

nal com a Llucmajor per tal de presentar-les al ba-
tle, que va encapçalada pel següent escrit:

INSEGURETAT A
S'ARENAL

Aquesta missiva que s'exposa tot seguit, respon a
l'afany d'un sector de la població del municipi de Lluc-
major, com és la dels ciutadans de s'Arenal:

Els fets d' inseguretat ciutadana que pateixen diaria-
ment els ciutadans de s'Arenal són, segons la nostra
opinió, la manifestació clara que bàsicament hi ha tres
institucions que no funcionen de manera correcta, com
són l'Ajuntament, la Policia Local i la Guardia Civil.
Totes tres són indispensables per al bon desenvolupa-
ment del nucli urbà de s'Arenal (Llucmajor).

L'Ajuntament de Llucmajor, per la seva omissió,
sembla que fomenta que s'Arenal esdevengui una zona
degradada, perquè no se soluciona quasi cap problema
dels ciutadans.

La venda de drogues és habitual als carrers i con-
verteix el nucli urbà en el barri xinès particular del ter-
me.

Aquesta situació genera a la població problemes
afegits de por, impotencia, inseguretat ciutadana i fa-
miliar amb el constant perill de patir actes delictius,
per no esmentar l'efecte negatiu a la nostra indústria
més important: el turisme.

Havent-hi un conjunt de devers 100 policies en nò-
mina, i una trentena de guàrdies civils en tot el munici-
pi ( amb la seva població, disgregació i extensió) no
basten .

Les circumstancies encara s'agreugen més quan són
retirats de s'Arenal per l'Ajuntament de Llucmajor, un
grup de policies locals que destacaven per la seva efec-
tivitat aportant aquesta sensació de protecció de cons-
tant suport al ciutadà amb mostres evidents de profes-
sionalitat.

Des de l'Ajuntament de Llucmajor es facilita amb la
seva passivitat la creació dels anomenats "afters". El
nombre d'aquests locals ha crescut aquest darrer any,
afegint-hi el problema de la venda i consum de drogues
al carrer en plena Ilum del dia, el renou insuportable i
les seves vibracions, així com els altercats a la via pú-
blica.

Annectn citnarin' afertn lekz nngtrec famíliec nrn-

duint efectes nocius, cansament i problemes d'estudi i
educació dels nostres fills, així s'Arenal es converteix
en un infern.

Només podem demanar-nos: deu ser que els respon-
sables, dirigents polítics i policia tenen un interès mí-
nim per canviar aquesta situació?

Ens trobam davant d'un cas d'incompetència o da-
vant un cas de negligencia?

Es que els contribuents no mereixem viure amb un
mínim de dignitat?

Es que la política del govern municipal consisteix
en el fet de marginar els efectius policiais que mostren
interès en aquest canvi?

Fins quan continuarem d'aquesta manera?

AMB AQUESTES QUESTIONS QUE PLANTE-
JAM AL MAXIM RESPONSABLE DE L'AJUNTA-
MENT DE LLUCMAJOR, ESPERAM, NO UNA RA-
PIDA SOLUCIÓ, SINO IMMEDIATA!
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SOCIETAT

Xerrades
de cafè

Ja tenim "Variant" i "Ora"
Un que escoltava

- Ja tenim la variant en marxa!
- Quina variant?
- O no ho saps? Es el desviament que han fet per tal que els

cotxes que arriben de Palma cap a Llucmajor, Campos o San-
tanyí, quan són a Llucmajor volten per no passar per la Ronda
Migjorn i així s'allibera una gran quantitat de vehicles que
travessen aquesta Ronda.

- Ah, sí! Ara ho veig! I això serà bo per a tants comerços i
negocis que hi ha per allà?

- Ara ho veurem, perquè uns diuen que sí i uns altres que
no.

- Com és això?
- Uns diuen que la majoria de vehicles no s'aturaven a la

Ronda i anaven cap a Campos, i que, per tant, les persones que
tenen la feina o el domicili a la Ronda, tendran més facilitats
per anar-hi.

- I els altres?
- Els altres ja diuen que d'ençà que no passen tants de cot-

xes, els seus negocis han perdut clients.
- I tu què trobes?
- Que encara és massa prest per saber-ho, però pareix que

si la majoria de vehicles no van a Llucmajor, el que és normal
és que els negocis de la Ronda Migjorn no surtin perjudicats.

- Sí, a més, que els que tenguin feina per allà, tendran més
facilitats per circular.

- Com tots els vianants, que fins ara, per anar d'un Hoc a
l'altre es jugaven la vida si no anaven molt alerta.

- De totes maneres aquí, amb aquesta nova autopista com
és aquesta nova variant de Llucmajor, hi ha molts opinions,
tant a favor com en contra.

- Sí, i crec que no podia ser d'altra manera, perquè es trac-
ta d'una reforma, que sembla que té tantes coses positives
com de negatives.

- Per exemple...?
- Diuen que aquesta autopista ha fotut moltes finques ills-

tiques importants, edificis, i fins i tot animals que haurien de
ser protegits.

- I els propietaris a qui han expropiat les finques...?
- Uns diuen que els ha anat molt bé, perquè els ho han pa-

gat a molt bon preu, i d'altres que no volien vendre s'han sen-
tit perjudicats.

- Crec que això passa amb totes aquestes grans obres im-
portants i conflictives, perquè aquest és un assumpte molt mal
de solucionar.

- Sí, perquè de cada dia hi ha més cotxes i més facilitats per
comprar-los, i més problemes per aparcar-los...

- Una altra novetat és que el nostre Ajuntament ha posat
l'impost de l'ORA en marxa i...a pagar s'ha dit...!

- Iclà, "Ora pro nobis..."!!
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Id Temps passat
Donya Antònia Tortella i les seves alumnes

Ses Escoles, 1951-52

Ignasi Barceló

Antoni Monserrat

La foto d'aquest mes és d'un

grup d'alumnes de l'Escola Gra-

duada (Ses Escoles) amb la seva

mestra, donya Antònia Tortella i

Pons, qui durant molts d'anys va

ser la directora de l'escola femeni-

na.

La foto és del curs 1951-1952;

la majoria de les alumnes ja són

padrines i donya Antònia als seus

98 anys es conserva amb unes con-

dicions i psíquiques envejables.

Viu a Ciutat però sol venir a pas-

sar els caps de setmana amb el seu

fill Sebastià i la seva nora Jaume-

ta

1- Pedrona Tomàs Sastre. Casada

amb Ignasi Mut Tomàs (de la im-

premta Grafimut). Tenen tres filles,

na Francesca, na Margalida i na Pe-

drona.

2- Isabel Coll Tomàs ( Rosseta),

casada amb Bartomeu Duran Pro-

hens (de cas barber Duran). Tenen

quatre fills, n'Andreva, en Damià,

na Margalida i en Joan.

3- Da. Antònia TorteIla Pons.

Casada amb D. Pedro Urbina Mín-

guez. Tenen dos fills, en Pedro i en

Sebastià.

4- Maria Puig Monserrat (de cas

Mestre), casada amb en Joan Serra

Ferrer. Tenen dos fills, en Joan i

n'Antoni.

5- Juanita Martí José (Pallereta),

casada amb Antoni Mayo! (dif.).

Tengueren dues filles, n'Esperança i

na Natàlia.

6- Joaquima Puigserver Salvà



(de cas metge Muleta), casada amb

en Pere Antoni Garau Sastre (Moli-

nou, de cas Rossos). Tenen dos fills,

en Pedro i na Lluïsa.

7- Catalina Alòs Ramonell (Ga-

rreta ), casada amb Antoni Mas Coll

(Verd).

8- Francesca Salva Salva (Peixe-

0). Casada. Va tenir dues filles.

9- Antònia Salva Ginard, casada

amb Antoni Munar Salva (des Pas.

Dif). Tengueren dos fills, na Jerânia

i en Miguel.

10- Miquela Amengual Gual (de

cas Frares), casada amb en Sebastià

Taberner. Tenen dos fills, en Lluís i

na Maria Isabel.

11- Margalida Salva Mas (de ca

sa Viuda)

12- Margalida Font Coll. Fadri-

na.

13- Maria Puig Salas (011era),

casada amb Josep Isern (dif.). Ten-

gueren una filla, n'Antònia.

14- Catalina Garau Sastre (Es-

berta). Es va casar amb en José

Lumbreras Romero (dif.). Tengue-

ren tres filles, na Maria Magdalena,

na Carme i na Catalina.

15- Esperança Manresa Salva.

Casada amb en Joan Janer Socles

(dif.). Tengueren un fill, en Joa-

quim.

16- Maria del Carme Roca Ho-

rrach, casada amb en Julen Azpei-

tia. Tenen dos fills, na Míriam i en

Julen. Viuen a Guipúscoa.

17- Antònia Camps Bennasser

(dif.), casada amb Antoni Montalvo

Navio. Varen tenir tres fills, n'Este-

ve, n'Antoni i en Miguel.

GRUP EXCURSIONISTA DE LLUCMAJOR
'Camina,

	  Visita Cultural Guiada 	

Ruta Cultural chil6
antuari6 dçzl rnaggizdçz Cura:

Greteia, ant `Honorat i Cura
Data: dissabte 11 de juny de 2005
Horari: 18'00 - 21 30 (inici a Gràcia a les 18 '00)
Activitat:	 Recorregut guiat pels diferents elements
històrics, artístics i religiosos dels 3 Santuaris.
Mitjà de transport: Vehicles particulars per anar als Santuaris.
Guia:	 Gaspar Valero i Martí

	Per a més informació i inscripcions tel.: 971-66-22-72 	
* Finalitzada la visita hi haurà sopar —col toqui a Cura *

Preu : Visita + sopar : 15 euros, només visita: 5 euros

Altres Sortides Culturals en preparació: 
* Ruta de les PRUNERES dissabte 17 de juliol a partir de les 19 ,00

* Ruta de les FIGUERES dissabte 3 de setembre a partir de les 18'00



Na Magdalena amb el seu germa Francesc i la seva mare (1915)

ENTREVISTA

!! Gent de la vila
Magdalena Servera i Servera

Na Magdalena de Can Servera
Joan Jaume
Ignasi Barceló

Ha pujat tantes vegades da-
munt l'escenari que a Llucmajor
no cal presentar-la. La majoria la
tenim present des de petits. Era

aquella padrina que, ajupida da-
rrera el nin o nina que Ilegia la car-
ta als Reis d'Orient apareixia any
rera any al bale() de l'Ajuntament.
Es aquella dona que ens fa posar la
pell de gallina amb les poesies de

Maria Antònia Salvà i és aquella
persona que estima les nostres co-
ses i que traspua aquesta estima-

impregnant la gent que té al
costat.

Quan me parlen de na Magda-
lena de Can Servera record una
vivència personal que encara avui
me fa tenir pell de gallina.

Fa uns anys la festa de la Mare
de Déu de GI-Ada no es va poder
fer al santuari a causa de les obres
de restauració que s'hi estaven
fent. La diada es va fer a una finca
a la costa del Puig, a braços hi du-
gueren la Mare de Déu, que presi-
di els actes. De tornada, vaig ser un
dels que la vaig dur, baixant pel
carrer de la Font topiirem amb un
grapat de gent que ens esperava al
portal de la Residência, de sobte,
amb veu tremolosa i fluixeta, una
dona comença una poesia de Ma-
ria Antònia Salvii. El silenci es va
fer present i Púnic que se sentia era
la veu que donava cos a les parau-
les de la poetessa. Record com els
meus ulls espirejaven a mesura que
m'assabentava del moment que vi-
via. Aquella veu que anA agafant
força a cada paraula i que ens feia
arribar el missatge als nostres cors
era la de na Magdalena Servera.

PUJANT A GRACIA

Per honrar la Mare de Déu tota
pura,

Passada la plana, té el poble una
altura; (Bis)

I al cim, una penya de records
sagrats

I a la penya, un temple com Iliri
en poncella;

A l'altar del temple, una imatge
bella

De galtes de rosa, de cabells 
daurats (tres) 



És l'estel claríssim de la nostra
história;

En dies de pena i en dies de
glòria (Bis)

Maria és la Mare dels Ilucmajo-
rers.

Servau-nos, oh Verge, l'heretat
dels avis

En fe i vida honrada foren els 
primers (tres) 

Quan per falta d'aigua lo blat se
mustia

La gent a qui puja i prega i
confia (Bis)

I aquí ve a alegrar-se el poble
també

I a la font a beure de l'aigua
destillada;

1 esplaiant sa vista de dalt la
terrada

El cor per que es torni mes
llucmajorer (tres). 

Oh Verge de Gràcia, Reina
d'aquest poble

Tan honrat un dia, tan feiner i
noble .... (Bis)

Feis créixer i reviure la fe que hi
roman;

La llum i la gràcia vénen de
l'altura.

Qui en vos s'empara té vida
segura.

Poble que us estima serà poble
gran. (tres). 

Maria Antònia Salvà*1

Qui eren els vostres pares?
Els meus pares eren en Miguel

Servera i Oliver, en Miguel de Can
Servera, del carrer de les Misèries,
avui carrer Nord, i la meva mare era
na Joana Maria Servera i Salvà, na
Joana Maria Barraca, del carrer de sa
Síquia, carrer de sa Font.

El meu pare fou sabater i la meva
mare mestressa de casa.

Quan es varen casar vingueren a
viure al carrer d'en Melià número 17,
carrer perpendicular al carrer del Bis-
be Taixaquet , que comença davant
l'abeurador rodona.

Quants fóreu de família?
Els meus pares tingueren en

Francesc, que a l'edat de quinze anys
es va morir de malaltia; jo i en Se-

Na M. Servera als 21 anys.
Esplendorosa!

bastià, el pare d'en Miguel i en Sal-
vador, els bessons de Can Servera.
En Miguel i en Salvador, els nebots,
són els parents més propers que me
queden, m'aprecien molt i a cada
passa m' ho demostren. En Miguel té
tres nines que són una monada.

On anàreu a escola?
De ben petita vaig anar a les

monges del Sagrat Cor. Hi anava pel
carrer d'en Mut i hi entrava per da-
rrera, pel carrer dels Pescadors.
vaig aprendre les primeres lletres i a
fer costura amb Sor Lluxima (Joaqui-
ma) i Sor Dolores. Sor Dolores era
de Sineu i la seva germana també era
monja del Cor. Llavors ens ensenya-
ven a Ilegir i escriure en castellà i ens
hi feien parlar.

Fou al Convent del Sagrat Cor on
vaig aprendre les primeres poesies.
Poesies d'autors en llengua castella-
na que després recitava davant les
meves companyes de classe i a les
festes que organitzaven les monges.

Quins jocs fèieu amb les vostres
amigues?

Llavors els jocs que feien els
allots i les nines estaven molt rela-
cionats amb l'època de l'any en què
es trobaven. Jugàvem molt al carrer,
quan feia bon temps i a casa prop del
foc, a l'hivern. Record haver jugat a
"conillons a amagar", a "juli", botar

corda, al rotllo, 	  i a l'hivern, a ca-
sa, escoltar rondalles i contes.

On començàreu a fer feina?
Que jo recordi, vaig començar

molt prest. Als deu anys vaig deixar
d'anar a l'escola i un o dos anys des-
prés em vaig posar a aprendre de fer
brodats amb na Margalida del Molí
d'en Colau, que Ilavors vivia al ca-
rrer de Sant Llorenç. Na Margalida
era casada amb un "Caragol" i quan
va quedar viuda es va casar amb en
Lluc "Ramonell".

Amb na Margalida vaig apren-
dre a cosir i a brodar: passat, creueta,
punt mallorquí,

Guanyàvem poc, per() érem un
grapat de joyençanes que no ens
aturàvem de parlar i riure.

Fent feina de brodadora em va-
ren proposar fer feina a Can Pola a la
botiga de sabates.

Què ens podríeu contar aquest
fet?

Moltes tardes venia a ca na Mar-
galida na Catalina Munar, na Catali-
na "Pola" la que després es va casar
amb en Mateu Montserrat "Barril".

Un dia na Catalina em va agafar
per banda i em digue:

- Ara, a la fàbrica hem començat
a fer sabates d'home amb la puntera
brodada. Per a una persona com a tu,
que té tan bona mà, amb una de les
nostres màquines no seria cap pro-
blema per fer-lo i guanyaria unes bo-
nes pessetes.

La veritat és que amb la feina de
brodadora es guanyava poc i eren
mottes d'hores d'estar fent passades.

El capvespre ho vaig comentar
amb la mare, que digué que "sí", i
pocs dies després començava a la bo-
tiga de sabates de Can Pola al carrer
de Sant Llorenç.

"Ja era alegre" quan entraven
quatre doblers.

Per() aviat vaig veure que el que
me agradava era cosir i poder dispo-
sar de temps per fer el que més m' im-
portava era tot allò que envoltava la
poesia i la cançó.

En aquelles hores jo ja formava
part de la coral i a la major part de les
activitats i representacions que es
feien al convent del Sagrat Cor hi
participava.

La va recitar na Magdalena Severa i Servera, nosaltres l'hem transcrita, per() no ha estat mai publicada.



ENTREVISTA

Després de Can Pola on tre-
balliireu?

Després vaig tenir la idea que el
que millor era fer feina per a mi, a ca
nostra.

Vaig anar a aprendre amb na Ma-
ria "Mestres" del carrer de la Bande-
ra, casada amb un "Quinto", i veïna
del capella "Set". Amb ella vaig
aprendre a fer camises a mida per
encàrrec. I poc temps després em
vaig establir pel meu compte a casa,
al carrer d'en Melia, com a camisera.

Aviat vaig tenir feina de valent.
Feia camises per a home. Record que
en un principi eren les dones o les
mares que venien amb l'home i eren
elles les que me duien la roba. Però,
quan vingué la meva padrina a viure
amb nosaltres, ja venien molts de jo-
ves sols i eren ells els qui duien la
roba, aim) deixava a la padrina boca-
badada.

Aquesta feina la vaig fer fins que
vaig complir els seixanta-cinc anys i
em vaig jubilar.

Durant aquest temps, que fé-
reu?

A més de feina, treballar per a mi
i per encàrrec, vaig poder adequar el
meu horari i fer el que més m'agrada,
recitar poesies i gloses i cantar. El re-
citar i cantar són actituds que no es
compren amb diners i que cal practi-
car des de petits, cosa que vaig fer
gracies a la gent que sempre m'ha en-
voltat i donat coratge.

No hi va haver cap esdeveniment
organitzat per les monges del Sagrat
Cor en el qual no prengués part. En
els entreactes de les obres de teatre
sortia a entretenir al públic amb
unes poesies. En un principi eren
poesies d'autors castellans: Campo-
amor els germans Alvarez Quinte-
ro, Adolfo Béquer, Espronceda,
entre altres. Però aviat em vaig
passar a la poesia d'autors mallor-
quins, sobretot de Maria Antònia
Salva.

Record amb molta estimació
l'època del pare Caldentey "Són

Bests i es perden". En aquells temps
Llucmajor a nivell cultural va bullir.

Es feien obres de teatre, recitals,
sarsueles i la coral estava actuant,

no només al nostre poble sinó també

L'entrevistada vestida de pagesa (1925)

a altres indrets de l'illa.
En aquells anys vaig tractar

amb Donya Pepa, una de les nebo-
des de Donya Maia Antònia Salva
que me va apropar més a la seva

obra.

A l'església què hi fèieu?
A l'església ajudava. Alesho-

res s'hi feien moltes d'activitats de
caire religiós on la gent acudia amb

devoció, devoció que s'ha anat
perdent amb el pas del temps. Se

necessitaven moltes mans per tenir-
ho enllestit.

Record "les quaranta hores",
els sermons de quaresma, les

novenes de Sant Antoni,	 anava a
totes, érem un grup que no en

deixàvem cap i moltes vegades hi
tornàvem perquè a l'acte no hi

mancàs gent. Era una altra época.
Molts d'aquests actes acabaven

amb un sopar a la rectoria. Es
posava una taula llarga que anava

del portal del Lloc Sagrat a la porta
de la portassa. Hi estaven convidats
tots aquells que havien ajudat a "dur
la creu" i presidien l'acte el rector
acompanyat del quaresmer que s

'havia contractar per donar Iluïment
a l'acte. Era comú que la festa

acabés recitant poesies, fent gloses i
cantant quatre cançons. Record que
a cadascuna de les festes que vaig

anar vaig acabar recitant unes

quantes poesies.
A una d'aquests vegades succeí

un fet que vull recordar, tal qual el
me contaren:

- Mentre la gent sopava, el rector
que parlava amb el quaresmer alaba-
va el bon dir d'un dels glosadors que
estaven asseguts a taula fent menció
del seu caracter analfabet. L'orador,
amb menyspreu, parla a aquells per-
sonatges que sense "saber lletra" go-
saven presumir de glosadors. El glo-
sador que ho havia escoltat es posa
dret i digué:

Si aqueixa no la trec neta
Altra cançó no faré
Ja direu al coremer

Que en el món vingué primer
S'enteniment que sa Iletra

- El glosador en qüestió era Mes-
tre Lleó.

A vos, vos va agradar sempre
cantar. Quins records teniu de
l'època en què formàreu part de la
Coral Ilucmajorera?

Records, d'aquells època, molts,
molts, i bons.

A mi, sempre m'ha agradat can-
tar, des de ben petita sempre vaig te-
nir aquesta afecció i com que entona-
va sempre vaig formar part de corals.

Mai no podré oblidar quan es va
guanyar un certamen de cant coral de
tot Espanya a Madrid.

L'agrupació estava formada per

Na "Servera" i el seu gertna Sebastià



24 al.lotes, era una coral de "Veus
Blanques". En Miguel Janer era el
Director i assajàvem a la Rectoria.
Abans d'anar a Madrid passarem una
forta selecció a Ciutat. Després ana-
rem a la Capital, hi havia una coral
per cadascuna de les províncies i el
certamen va tenir una durada de cinc
dies. Ens ho passarem d'allò millor,
per() foren dies de molts de nervis i
"passar pena". En els moments abans
que el portaveu del jurat digues quina
era la coral guanyadora alguna de no-
saltres es tapava les orelles, altres es
posaven la ma a la boca i a totes els
nervis ens tenien ben agafades. Quan
el locutor va dir "la Coral de Lluc-
major", explotarem, pareixíem uns
jugadors de futbol quan acaben de
guanyar una final de les grosses. Ens
donàvem aferrades, besades. .... j a
més d'una li caigueren quatre Ilagri-
mes ben grosses.

La tornada fou apoteòsica. Quan
arribàvem al port amb el vaixell de
Valencia, una digue:

- Veig en Pere Antoni "Peixet"
- I aquell es el meu pare
- I aquells, d' alla, són de Llucma-

jor.
Nosaltres no ens esperàvem

aquella rebuda, hi havia una gentada
i a cadascuna ens donaren un ram de
flors.

Per() els que ens esperava a Lluc-
major era mes gros. L'autocar va
arribar a la Plaça i es va aturar da-
vant l'Ajuntament. La plaça era ple-
na, hi havia una gentada, fins i tot ha-
vien vengut tots els nins i les nines de
les Escoles.

Acabarem la festa duent totes els
rams, els vint-i-quatre, a la capella
del Sant Crist de l'Esperança

Això mai no ho podré oblidar.

I amb l'Ajuntament?
Sempre que l'Ajuntament ha pre-

parat un acte dedicat a la poetessa
Maria Antònia Salva m'han tengut
present i més d'una vegada he hagut
d'actuar davant un important audito-
ri a dins la sala d'actes de l'Ajunta-
ment.

Pere) una de les tasques que he fet
amb mês interès ha estat preparar els
allots i les nines que llegeixen la car-
ta als Reis d'Orient el dissabte de reis
al balcó de l'Ajuntament.

Vaig començar aquesta tasca
quan en Gabriel Ramon era el Baffle

Aquesta tasca l'he feta durant
trenta-tres anys de tira, l'any passat,
quan me trobava malament na Fran-
cisca Contestí i na Maria Caiiellas
vingueren a donar-me una ma i se'n
feren càrrec, cosa de la qual estic
molt contenta perquè amb elles la tra-
dició no es perdrà ni deslluirà.

Ara què és de la vostra vida?
Ara visc com una reina. Visc a la

Residencia, al carrer de la Font. Men-
jar cuit i roba neta ; a la meva edat no
puc demanar res més. La gent que hi
ha és molt atenta i ens tracta molt be.
Ara l'Ajuntament ha comprat la casa
de s'Hostal del carrer de Sant Miguel
que en un futur donara entrada a la
residencia per un altre carrer. Sera
per on entrarà l'ambulancia, els cot-
xes i la gent amb cadira de rodes.
També es faran més habitacions.

Els nebots em vénen a veure o jo
els vaig a veure a ells. En Salvador
treballa a l'Ajuntament i ens veiem
molt sovint. En Miguel viu a la casa
dels meus pares, al carrer d'en Melia
i treballa a Can Femenias, en el ma-
gatzem de materials de construcció,
molts de dies vaig passejant fins a ca
seva.

Pere) no he deixat de recitar poe-
sies. Fa uns dies, de pages, que puja-
da a l'escala de la casa de Don Da-
mia, el metge vaig recitar algunes po-
esies de Na Maria Antònia Salva de
la Llapassa que feien referencia a la
nostra terra. S' ha de dir que aquesta
casa fou on va viure na Maria Antò-
nia Salva. El motiu fou la visita que
l'agrupació "Camina Caminaras"
amb en Gaspar Valero al capdavant
va fer al nostre municipi. Aquest ho-
me, en Gaspar, em va fer molta gra-
cia i el veia molt content i curiós da-
vant tot això tan nostre.

Dissabte ja tenc sortida, anirem a
dinar de caragols a fora vila. N'Antò-
nia Gelabert d'es Pujol m'ha convi-
dat a una caragolada i si Dell ho vol
no hi faltaré.

Voleu afegir alguna cosa més?
Els dies van passant i la mort no

et demana de parer però a mi m'agra-
daria que fos abans de perdre el co-
nill.

Na Magdalena a l'actualitat

de Llucmajor, l'any 1972. Els nins o
nines havien de tenir entre sis i nou
anys i aptituds oratòries. La primera
selecció es feia a l'escola. Demanava
als mestres i a les mestres que si te-
nien algun alumne o alumna que ten-
gués aptituds i ganes de fer-ho ven-
gués a parlar amb mi a casa. Co-
mençava a treballar amb els que ve-
nien, primer es llegia l'escrit i ells el
memoritzaven, ho repetien una vega-
da i una altra, donant-li l'entonació
que jo volia, fent els punts i les co-
mes, fins que jo quedava contenta de
la seva tasca, no els donava el paper
escrit Pel camí en quedaven alguns i
només dos arribaven al cap. El mi-
llor i el substituts per si el primer te-
nia un denou.

Quan ja sabien la lliçó anàvem a
veure el baffle a ca seva i els allots li
llegien la carta. Era per Ilevar-los la
por a sortir en públic. Record haver
anat amb els nins a Can Miguel Clar,
a Can Joan Monserrat, a Can Gaspar
Oliver i a Can Lluc Tomas. També
anàvem a les cases dels allots a llegir
la carta. I, finalment, a persones ma-
laltes que coneixíem i sabíem que els
donaríem una alegria amb aquella vi-
sita.

El dissabte de reis damunt el
balcó de l'Ajuntament tot eren ner-
vis. Jo, des de darrera en veu baixa
anava donant instruccions i l'ajudava
en cas que perdés el conill.

GI-Ades per les vostres paraules.      



CULTURA

Testimonis documentals
de la nostra his-656a

Don Mateu Jaume i Garau. El bisbe Rotes
(LXVI) Controvèrsia sobre la capital eclesiàstica de la diòcesi menorquina (1859)

(5a. part)

Sebastià Cardell i Tomàs

Bartomeu Font i Obra-

dor

De l'epistolari manus-
crit inèdit del bisbe Mateu
Jaume i Garau que es con-
serva a la Biblioteca March
destaquen algunes cartes
d'un valor important i la
que transcrivim avui és una

d'elles.
Ens referim a l'entu-

siasme del nostre païsà
quan es refereix al nomena-
ment del Bisbe Salva de
Mallorca, el seu mentor, en
ocasió d'esser elevat a la
dignitat de Senador del
Regne, manifestació de
l'estima entranyable i de
l'admiració com figura
principal de l'Episcopat es-
panyol. I això succeïa quan
ambdós bisbes trescaven
les seves diòcesis respecti-
ves en visita pastoral. El
bisbe Salva quan complia
la visita a les viles d'Artà,
Capdepera, Son Servera,

Manacor, Sant Llorenç, Fe-
lanitx i Porreres i omplia
els cors dels seus diocesans
de goig i simpatia, malgrat

Ia manca de salut i les inco-
moditats d'un viatge que
dura 24 dies. Sort que els
aires purs del camp que va
respirar li serviren de con-
sol.

En el Consell de Minis-
tres que va presidir el 28 de
setembre d'aquell any,
1859, la Reina Isabel H que
hi va veure amb joia la pro-
moció de 28 Senadors en-
tre ells sis bisbes -el bisbe
Salv, de Mallorca, hi figu-
rava també- , quatre grans
propietaris de Cuba, alguns

generals i diferents titols i
homes politics.

El mateix temps que
Salva, ja ho hem esmentat,
el bisbe Jaume de Menor-
ca, duia també a terme la
seva tasca de les visites
pastorals entre les viles de
la seva diòcesi mentre so

fria els dolors d'un brag
quasi paralitzat pel reuma,

els frequents de mal de cap
i d'estômac que atribula a
les aigües salabroses. Tot i
això escrivia en to humo-
rístic a Salvà: Sea como
fuere, viva la gallinita y vi-

va con su pepita y Dios nos

tenga en cuenta estos tra-

bajillos.
El bisbe Jaume descriu

a la carta de Salva la con-
troversia sobre la capital
eclesiástica de la Diòcesi
en la qual es feren tan pa-
tents les queixes dels mao-

nesos que no es volien re-

signar a la idea que Ciuta-
della fos la Seu espiscopal
de l'illa i empra paraules
dures contra els personat-
ges eclesiàstics que s'hi

mesclaren: Esta perpetua e
inextingueble rivalidad, de

que se aprovechan con ma-

quiavélica astucia los Ca-

pitulares dignos de llevar

un grillete en el presidio,

sera siempre una fuente

inagotable de disgustos pa-

ra el Obispo de Menorca.

Aquesta qüestió es veu ben
clarament reflectida a la
Breve reseña de las razo-
nes que asisten a la Ciudad
de Mahón, capital de la is-

la de Menorca, para solici-

tar se traslade a su recinto

Ia Silla Episcopal de dicha

isla, año de 1851:
"La Silla Episcopal de

Menorca fue erigida en el
año 1795, y ya en aquel en-
tonces Mahón sufrió una
injusticia grave. Creada pa-
ra estirpar la mala semilla
religiosa que hubiese podi-
do dejar la dominación in-
glesa, Mahón que más ha-
bía estado en contacto con
los dominadores; Mahón
que frecuentaban gentes de
todos cultos, atraídas por el

lucro y el comercio; Mahón
que había sido, puede de-
cirse, la causa impulsiva de
Ia erección del Obispado,
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parecía natural que recibie-
se en su seno al Ilustre Pre-
lado, que debía hacer entrar
en el redil las ovejas extra-
viadas. Pero lejos de esto,
lejos de aplicar el remedio
donde el mal debía más
principalmente existir, la
residencia del Obispo se fi-
jó en Ciudadela, punto de
Ia Isla diametralmente
opuesto a Mahón, separado
de los demás pueblos de
Menorca con los que man-
tiene poquísimas relacio-
nes, apenas conocido de
nacionales y extranjeros
que lo confunden muchas
veces con una fortaleza de
Mahón, y que en lugar de
ser el pueblo más principal
de Menorca, como se dió a
entender al Gobierno, era
ya entonces, cual lo es aho-
ra, muy inferior a Mahón
en todos conceptos.

El Concordato que el
Gobierno acaba de celebrar
con la Santa Sede, ha con-
servado la Silla episcopal
de Menorca; y este señala-
do beneficio no lo debe la
isla a las 30.000 almas que
contiene. Jamás habría con-
sentido el Gobierno en car-
gar con los gastos de un
Obispado para una pobla-
ción tan escasa, y para un
territorio de tan cortas di-
mensiones, si no hubiese
tenido en vista la Ciudad de
Mahón y su famoso puer-
to".

Mahón 30. De Octubre de
1859

Exmo. é Ylmo. Sor.
Obispo de Mallorca.

Muy Sor. Mio y dueño

de mi mayor afecto y ve-
neración: Aunque hace
tiempo que tengo noticia de

haber sido nombrado V. E.
Senador de reyno, he dife-
rido no obstante hasta aho-

ra felicitar á V. E. por la se-
ñalada honra, con que aca-
ba de distinguirle S. M., sa-
biendo que se hallaba V. E.
fuera de la Capital reco-
rriendo los pueblos de esa
Ysla y haciendo la Santa
Visita de sus Yglesias. Su-
pongo que con la proximi-
dad del invierno no tardará
V. E. en restituirse a Palma
y me apresuro á manifes-
tarle la satisfacción que me
cabe por el indicado nom-
bramiento, que miro como
un nuevo título de gloria no
solo para la persona de V.
E., que por mi respeto es
acreedora á todo mi afecto,
cariño y gratitud, mas tam-
bién para todo el espisco-
pado español no menos que
para esa amada Ysla, nues-
tra patria común. Sea enho-
rabuena, y que el Señor se
digne conservar largos arios
Ia preciosa vida de V. E.
para bien de la Yglesia y
consuelo de sus amigos y
hermanos.

El día seis del que rige,
vine á esta Ciudad para ins-
peccionar esta parroquia y
Ias de los pueblos inmedia-
tos, que hé visitado por se-
gunda vez desde mi llegada
á la Ysla, y hé permanecido
todo este tiempo con la mi-
ra de acallar un poco las
quejas de los Mahoneses
que no acaban de resignar-
se con la idea de que Ciu-
dadela sea la Capital ecle-
siástica de la diócesis. Esta
perpetua e inestinguible ri-
validad, de que se aprove-
chan con maquiavélica as-
tucia algunos malos Capi-
tulares dignos de llevar un
grillete en el presidio, será
siempre una fuente inago-
table de disgustos para el
Obispo de Menorca, y en
verdad desde que me en-

cuentro aquí, hé debido
pensar más en romper cier-
tos lazos que se habían ar-

mado, que en el arreglo de
las Yglesias. Para que V. S.
Y. forme concepto de las
pretensiones que se me han
manifestado como respon-
sables, basta indicar la de-
volución á esta parroquia
de los libros de bautismos,
defunciones y matrimonios
que se guardan como los de
esa diócesis en el Archivo
de la Curia, el planteamien-
to del nuevo arreglo de pa-
rroquias sin esperar la apro-
bación del Gobierno de S.
M., la traslación de la Curia
episcopal á Mahón, la apli-
cación de una parte de cul-
to y fábrica de la Catedral á
esta parroquia, etc. etc. Al-
gunas prevenciones hé lo-
grado disipar; pero bien
veo que las preocupaciones
son por lo comun una en-
fermedd incurable.

Si no ocurre novedad,
cuento permanecer aquí
hasta el día 8 del próximo

Noviembre, aunque estos
ayres y el vivir fuera de ca-
sa propia no me ha probado
mucho esta vez. Tengo un
brazo casi paralizado por el
reuma y la cabeza aplasta-
da; y por añadidura hé su-
frido algunos días dolores
atroces en el estómago que
atribuyo á las aguas, que
bebemos. Sea como fuere,
viva la gallinita y viva con
su pepita, y Dios nos tenga
en cuenta estos trabajillos.

Va á cerrarse las balija
y no puedo ser más largo.
Cuydese V. E. de su salud
y mande lo que sea . de su
agrado á este su afmo. S. S.
y capellán

Q. S. M. B.

El de Menorca (rubricado)
Biblioteca March, Autò-

grafs i Manuscrits 5 / X



Servei de begudes
i menjars de qualitat

a bon preu

CULTURA

Gloses i cancons
Gloses i cançons

Guillem Oliver

Sempre, per un motiu o l'altre, re-

llegim les poesies de Maria Antònia

Salvà. Dins de la producció literaria de

nostra poetessa hi trobam les paraules

adecuades en qualsevol moment cro-

nològic i metorològic per parlar de les

coses del poble i del camp que l'envol-

ta. De les coses senzilles, de la vida

quotidiana, de fets habituals i de fets

extraordinaris de temps passats que

d'alguna manera tenen una certa rela-

ció amb l'actualitat.

Mirau sine, una paraula tan sentida

en aquest temps, parlant de foravila,

com és ara rostoll. El rostoll és el que

queda aferrat a la terra per les arrels, ja

segues, després d'haver segat o sia ta-

hat iala major part de la planta, la part

que es convertirà i se separara en gra i

palla. Els temps s'han modernitzat

molt pel que es refereix al treball del

camp, perquè le poetessa es refereix en

Ia seva poesia als rostolls deixats pel

tall de la falç; ara tot es fa de forma

mecànica, però el rostoll és el mateix,

en podríem dir el subproducte, inevita-

ble i necessari i que fins i tot després de

ser tapat de terra per acció de l'arada,

sefvirà d'aprop per a la pròxima sem-

brada. Cadascú en farà l'ús que en con-

sideri més oportú fins i tot pegar-li foc,

encara que això no és aconsellable per-

què pot tenir conseqüències nefastes si

es descontrola el foc. Darrerament, el

rostoll s'ha descontrolat sense encen-

dre'l i ha servit per coses que no hauria

d'haver servit mai.

Rostolls

Oh, rostolls de l'estivada

cada dia més colrats!

com s'esplaia la mirada

damunt els camps dilatats!

Passa la bruia novella

amb el seu verd maragdi

i el cap-blau i la rosella

que en primavera flori.

Les gavelles emportadas

han romas en solitud

i s'escolen les diades

sens que torni el bé perdut.

Però quan el sol us besa

amb sa viva roentor,

Ilavors té vostra eixutesa

quelcom d'adoració.

La claror de l'horabaixa

us fa encara més rosats

amb l'abraçada que us faixa

dels ponents il.luminats.

I jo admir vostra grandesa

i em conforta l'esperit

veure que es torna bellesa

Ia pau del deure acomplit.

Laos i 3 t
Margarita Tomas

MERCERIA - LLENCERIA

Cl Major, 86, baixos - Tel.: 971 12 01 34 - 07620 Llucmajor
E-mail: Ilasosibotons@terra.es
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DES DEL MEU RECER

La sinceritat de la joventut
Cristòfol Carrió i Sanxo

Quantes romegueres s'han d'es-

motxar per arribar a veure-hi una

mica clar. A vegades no n'hi ha prou

amb tota una vida i sovint vivim in-

conscientment, sota uns núvols molt

espessos queens difuminen la reali-

tat. Al16 que d'antuvi sembla bo

molts de pics acaba en una decepció

i, al contrari, moltes de vegades ar-

bres xatigosos, amb branques aspres

i espinoses, són d'on broten els més

saborosos fruits.

Sigui com sigui, el temps posa

cadascú al seu lloc, encara que, arri-

bats en aquest punt, ja sol ser massa

tard. El pas dels anys és un bon mes-

tre, per() amb la veu ronca i la parla

débil.

A vegades he pensat que obrir els

ulls amb excés perjudica la visió i

que, per això, horn prefereix avançar

enlluernat, remant dins una mar sen-

se horitzó. Se'ns fa creure que tot és

festa i bonança, fins que una trona-

da, potser disfressada d'artificiós es-

pectacle, ens mostra el llautó, i amb

el seu soroll sempre n' hi ha que es

desperten del Ilarg somni.

Els animals sembla que viuen el

present amb plenitud; en canvi, els

humans existim projectant a cada

moment el futur des d'un passat re-

cordat. Escenes que els malentesos

han formalitzat i que potser res tenen

a veure amb la realitat. I amb l'an-

goixa que suposa sentir-se instru-

mentalitzat, arribem a caure a la vall

de la indiferència, que és alla on es-

tan exposades les obres que repre-

senten la mentida. Sura l'angunia

mentre asseguts a la banqueta d'es-

pectador contemplam un món que

vol viure entre boires i ser guiat pel

camí que convé seguir amb profit

dels que fan de guia, d'aquells que

tenen la paella pel mànec.

En aquest entorn, sotmès a l'en-

claustrament del meu recer, plor la

meva covardia davant un tresor que

veig fondre. Em repugnen les mas-

cares, les disfresses permanents, el

riure sense sentit i el plorar d'altre

temps. El desànim em cobreix i la

tristor em domina, contemplant vi-

des que com odres buits i corcats no

serveixen per a res.

Encara més preocupant és com-

provar com a bona part dels més jo-

ves de la nostra societat potser no els

hem sabut transmetre la il.lusió pels

nostres projectes i creences, es tro-

ben amb un món que detesten, co-

rromput social i políticament, on hi

moren les injustícies i les desigual-

tats. Se n'adonen dels nostres defec-

tes i es troben desconcertats. Mal-

grat tot, tenen la gran virtut de la

sinceritat i ens fan saber que ells

Iluiten per uns valors que ja no són

els mateixos que els nostres.

No oblidant que el futur és

d'aquests joves, ens hauríem de pre-

ocupar per construir entre tots una

alternativa pel nostre món, tenint es-

ment en corregir allò que no ens

agrada, des del respecte a l'escala de

valors que encara són vàlids. Abans

de la nostra sortida cap al més enllà,

és evident que no podem abandonar

la responsabilitat que tenim en el

sentit de fer de pont entre el món ca-

duc sobre el que hem edificat els va-

lors de la nostra generació i el món

que ara de convertir els joves en pro-

tagonistes. Ara, més que mai fan fal-

ta miralls. Malgrat tot, els pocs que

queden són la força enèrgica que ens

fa pensar en ser honests amb nosal-

tres mateixos. I és a partir d'aquesta

actitud interior que horn descobreix

la ciència i el bon art del viure.

La gran majoria dels humans

passem pel món exigint molt als de-

més i quasi res a nosaltres mateixos.

Anar tirant sol ésser una filosofia

força corrent. Duem impregnades

unes qualitats que es van rovellant i

moren en no tenir-les en compte. En

general, ens calen nobles ideals que

ens estimulin a treure la lâmpada

que sigui capaç de donar Ilum al

nostre entorn. És ver que ens falten

miralls, sobretot a l'hora de fer una

ullada al nostre interior i canviar tot

all() que creiem que necessita reno-

var.

La societat ens aclarirà que tot

aquest laberint és utòpic i fruit de

gent que no vol ser corn els altres. I,

en efecte, del que es tracta és d'atre-

vir-nos a ser nosaltres mateixos. I

encara que els vents bufin en contra,

segur que val la pena intentar-ho.
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Que respectin els nostres drets

Jordi Granados

Em sembla que ja ha passat gairebé
un any, d'ençà que en aquesta revista i
en altres mitjans de comunicació horn
denunciava el fet que s'havia produn al
pas públic davant de la casa de Son
Grauet.

Per si no ho recordau, es tractava
del fet que els nous propietaris de la
finca, tot aprofitant les obres de remo-
delació, havien tapiat els escalons que
hi havia a la roca des de feia moltís-
sims d'anys i que permetien pujar a
una altAria considerable per continuar
pel passeig natural sobre les rogues.
Un passeig que condueix per davant la
paret que delimita la propietat particu-
lar de la finca de Son Grauet. No con-
tents amb això, a l'altra banda de la
finca, havien collocat una roca de gran
mida, que ocupava el pas públic. No
només el fet de tapar els escalons, cosa
inqualificable, sinó que a més no s'ha-
vien preocupat de fer-ho be, ja que per
això es varen utilitzar materials d'en-
derrocs que són a la vista de tothom
que es vulgui acostar a aquest indret.

Bé, ja fa quasi un any i nin-
gú no n'ha dit res. Record ben be que
en un cas semblant a la Costa Nordest
de l'illa i on es tracta de la construcció
d'una piscina propietat d'un conegut
director d'un diari JPR, es va armar un
bon rebombori, i hi hagué grans titu-
lars de premsa, fins i tot advocats i al-
tres...

Aquí, en canvi, sembla que ¡'in-
fractor deu tenir una gran importància
o una gran influencia, per la qual cosa
el silenci es la millor resposta a les
nostres denúncies.

Jo no ho crec, perquè són mes im-
portants els nostres drets adquirits en el
decurs dels anys amb la hei. Aquesta
diu, entre altres coses, com a domini
públic, zones d'influència, servitud i
altres, que ningú no és propietari de la
cosa i que no s'hi pot edificar ni alte-
rar-ne l'entorn. Aleshores, per que

aquests senyors han fet això? I ningú
no els diu res.

Amb la mateixa postura i consenti-
ment, qualsevol de nosaltres ara podria
anar provelt de martells i altres eines a
llevar, a força de cops, el que han posat
aquests senyors. Tornar a destapar els

escalons, moure ( amb un gran esforç a
causa de la mida ) la roca i tornar a do-
nar aquest tros de passeig públic la uti-
litat que ha tengut durant tantes dese-
nes d'anys.

Qui s'hi apunta...?
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SOCIETAT

Sa penya
ci  falcó
"Amb aqueixes canyes

se fan aquests talls"
A final del 2002, a les

acaballes de la celebració del
700 aniversari de la fundació
de Llucmajor i veient quan
alegrament es malgastaven
els doblers, i les sospitoses
societats que se n'enriquien,
començaren a parlar i a in-
vestigar qui eren els afortu-
nats i a denunciar-ho a les
planes de la revista. Després
de més d'un any el PSOE pre-
senta una denúncia als jutjats
i la policia judicial interven-
gué obrint una investigació,
pen) la justícia és lenta. Enca-
ra no sabem com acabara ni si
hi haura judici.

Aleshores els Ilucmajo-
rers ja sabien el que passava
pen) ara gracies a les publi-
cacions que el diari "El Mun-
do/Día de Baleares" ha anat
fent durant els tres darrers
mesos, els que se n'han ado-
nat són tots els mallorquins:
els que són de dretes, els que
són d'esquerres i els que són
de ca seva, i creim que deuen
pensar, com molts de nosal-
tres que els administradors
del nostre Ajuntament ens
buiden la cartera a tots per
fer-ne rics uns pocs.

En podem seguir parlant
pen) no ens hem de fer il-lu-
sions. Hi ha coses que no són
ètiques però són legals, i pa-
gam molts d'assessors dels
polítics que no sabem si els
tenen llogats per vetllar mi-
llor pels nostres interessos o
per guardar les seves espat-
lies.



SOCIE'TAT

Decrets de batlia
- Per decret de batlia es va declarar

desert el procediment negociat sense
publicitat del servei d'organització de
Ia segona Mostra de vins i embotits ja
que de les empreses que s'havien con-
vidat a participar, la única que es va
presentar no presentava suficient
solvencia

Encara ens haura anat bé per les
argues municipals. La mostra es va or-
ganitzar directament des de l'Ajunta-
ment amb personal de la casa, per
tant, és de suposar que haura sortit
més econòmic. Si moltes de les as-
sistències tècniques i organitzacions
d'actes, com els que relatam més avail,
es fessin d'aquesta manera segura-
ment no hi hauria tants de problemes
econòmics a la Casa de la Vila.

- Eduardo Vellibre Roca ha co-
brat 2.900 euros (482.519 pta) per as-
sistència tècnica en materia de segure-
tat no policial.

- Miguel Salvador Cibrian ha co-
brat:

• 1.833,33 euros (305.040 pta) per
assistència tècnica i gestió i organitza-
ció d'activitats esportives pel mes de
febrer.

• 1.833,33 euros (305.040 pta) per
assistència tècnica i gestic', i organitza-
ció d'activitats esportives pel mes de
marg.

- TAO-TÈCNICS ha cobrat
11.906,24 euros (1.981.031 pta) pel
Pla de modernització i informació al
ciutadà.

- A més, a aquesta mateixa empre-
sa, també li han adjudicat les següents
contractacions:

• Servei de migració d'expedients
per 8.068,03 euros (1.342.407 pta)

• Desenvolupament de mapes inte-
ractius per 10.085,04 euros (1.678.009
pta)

- L'Ajuntament ha adjudicat a
l'empresa ZARCO CONSULTING
SL, la consultoria i assistència tècnica
que es precisa per a la coordinació i
gestic!, de l'Agenda Local 21  de Lluc-
major per 29.833 euros (4.963.793
pta).

Altres Ajuntaments han posat en
marxa una Agenda Local 21 sense ha-
ver contractat cap consultoria ni as-
sistència técnica, ho duen a terme els
funcionaris municipals i, fins i tot, al-
gun becari de la Universitat. Pere), al

nostre Ajuntament, quasi tot s'enco-
mana fora i costa niés doblers. Hem
de recordar que l'Ajuntament ja ha
gastat 28.917,32 euros en assistències
tècniques (a Promociones Arabesco i a
la mateixa Zarco Consulting) i 14.500
euros pendents de pagar per una en-
questa que han encomanat pel mateix
tema a GADESO.

- L'equip de govern ha contractat
Matias Tomàs Cardell per assistèn-
cia tècnica en materia turística, per
12.020,24 euros (1.999.999 pta).

Sembla que ha de fer assessora-
ment en matèria de turisme. No hem
pogut aclarir si ha d'assessorar
l'Ajuntament o només és un assessor
pel regidor de turisme.

- L'Ajuntament ha convocat el VII
Concurs de "Cante". Els premis no
estan malament:

• Ir premi: 6.000 euros, més placa

• 2n premi: 4.000 euros, més placa

• 3r premi: 2.000 euros, més placa
La quantitat destinada a premis

s'ha incrementat; el 2004 es donaren
cinc premis i en total van ser 3.500 eu-
ros; enguany només es donen 3 pre-
mis pet-6 hi destinen 12.000 euros.
Duen voler assegurar que s'hi apunti
gent, no fos cosa que passes com amb
el certamen del rostoll?

Les inscripcions, pet-6, sembla que
s'han de fer a la Casa d'Andalusia que
col-labora amb la convocatária. La
pagina d'internet de l'Ajuntament que
costa tants de doblers perquè els ciu-
tadans estiguin ben informats, en el
moment d'escriure, no informava de
res referent a aquest concurs.

- S'han pagat 722,25 euros
(120.172 pta) a Viatges Tramuntana
per un viatge a Madrid del regidor de
turisme en relació al Certamen de Tir
al Plat en Rostoll.

El que no sabem és quines gestions
o accions va realitzar i amb qui es va
reunir, només quel'Ajuntament ha pa-
gat el viatge.

- També s'ha pagat les següents
quantitats en materia de publicitat a
premsa referent al certamen del Tir al
Plat en Rostoll:

• Diari de Mallorca: 2.946,40 eu-
ros (490.239 pta)

• Hora Nova: 3.020,29 euros
(502.533 pta)

- L'equip de govern municipal PP-
ASI va contractar el disseny i maque-
tació d'una revista de 72 pàgines amb
fotos i textos explicatius a l'empresa
PRI & VE Servicios y Comunicació
SL, per 11.983 euros (1.993.803 pta).

Pareix que el preu només inclou el
disseny i maquetació, l'edició sembla
que es pagara apart.

Aquesta revista, on hi surten el
president Jaume Matas, el conseller
de Turisme Joan Fia quer, el baile cie
Llucmajor Lluc Tomàs, el balle d'In-
ca, el balle de Calvià i el famós regi-
dor de Turisme de Llucmajor, i on hi
figura el Rei Joan Caries com a Presi-
dent del Comitè d'Honor (tot i que la
Casa Reial no ha donat consentiment),
s'havia de repartir entre els partici-
pants al Certamen de Tir al Plat en
Rostoll per mostrar imatges de Lluc-
major i el seu ternie i un poc d'histõ-
ria. Curiosament, segons esta escrit a
la mateixa revista, els textos que hi
surten són de Joaquín Rabasco. Hi ha
diferents imatges del ternie i una pagi-
na dedicada íntegrament al Club Nau-
tic de s'Estanyol, però no hi ha propa-
ganda del de s'A renal. També és cu-
riós que hi surtin imatges de Calvià,
Inca i Palma, quan el certamen del
rostoll havia de servir per fer publici-
tat i promoció turística del nostre ter-
me.

- Per decret de 28 d'abril de 2005,
el batle Lluc Tomàs va suspendre la
celebració del Primer Certamen
Mundial de Tir al Plat en Rostoll. El
decret diu que s'ha de donar compte
als col.laboradors del Certamen i cita
Ia Conselleria de Turisme del Govern
de les Illes Balears, IBATUR, Conse-
lleria de Presidencia i Esports del Go-
vern de les Illes Balears, Conseil Insu-
lar de Mallorca, Institut Municipal de
l'Esport de Palma, Associació d'Hote-
lers de la Platja de Palma i a la Federa-
ció Balear de Tir Olímpic.

Es curiós que surfin tants de noms;
el Conseil de Mallorca, segons un alt
càrrec', no hi ha participat. El Govern
de les Illes Balears, segons va declarar
al Parlament, Rosa Puig (consellera
de Presidència i Esports), no tenia
previst cap ajuda ni cap col-laboració,
pet-6 surten a aquest decret i a la re-
vista. En sabrem el net algun dia?
S'han invertit molts doblers dels ciuta-
dans de Llucmajor en un tenta que ha-
via de fer molta propaganda del muni-
cipi i la 'Mica cosa que s'ha publicitat
és que a Llucmajor passen coses molt
rares.



¡Esports
Futbol

CE Espanya

Campions de Mallorca
Els més petits, els de l'escoleta del CE Espanya jugaren a Manacor, el passat dissabte 29 de maig, les finals del Cam-

pionat de Fubolet
Les coses no els pogueren anar millor, guanyaren tots els partits i només a la final encaixaren un gol. Va ser tot un

èxit. Els fins s'ho passaren molt bé i tots els grans també. Enhorabona!!!



ESPORTS

FINALS FUTBET INICIACIO
MANACOR, 290E MAIG DE 2005

GRUPA
LA SALLE PONT D'INCA CAM PIO COMARCA DES RAIGUER
MONTUIRI CAMPIO COMARCA DES PLA
U.D. SOLLERENSE CAMPIO COMARCA DE TRAMUNTANA
AMPA NA PENYAL CAMPIO COMARCA DE LLEVANT 1

GRUP B
POLIESPORTIU JOAN GOMIS CAMPIO COMARCA DE LLEVANT 2
EL TEMPLE CAMPIO COMARCA DE PALMA
ALCUDIA F.S. CAMPIO COMARCA DES NORD
C.E. ESPANYA CAMPIO COMARCA DES MIGJORN

PARTITS JUGATS C.E. ESPANYA

10,00 HORES POLIESPORTIU JOAN GOMIS 0 C.E. ESPANYA 6
10,50 HORES EL TEMPLE 0 C.E. ESPANYA 4
11,40 HORES ALCUDIA F.S. 0 C.E. ESPANYA 1 

'FINAL 	1      

112,30 HORES IAMPA NA PENYAL
	

1 IC.E• ESPANYA	 2 I    

CLASSIFICACIO FINAL  

1 C.E. ESPANYA
2 AMPA NA PENYAL
3 ALCUDIA F.S.
4 U.D. SOLLERENSE
5 MONTUIRI
6 EL TEMPLE
7 LA SALLE PONT D'INCA
8 JOAN GOMIS 

JUGADORS C.E. ESPANYA: 
MARC GELABERT, MATIES GIRALDO, PAU ESTARAS, JOAN JOSEP GARAU,
TOMEU JAUME, JOAN MIQUEL MORELL,  LLORENÇ GELABERT,
ISMAEL GIRALDO, MIQUEL ALBERT RIGO, GUILLEM LLOM PART



Bàsquet
-A

Club Joventut Llucmajorcc

Pomoció d'ascens

I Autonòmica Masculi
G. Oliver
Fotos: C. Julia
Un bon paper va fer

l'equip llucmajorer en els
partits jugats per la promo-
ció d'ascens. En volem fer
una mica d'història.

El dia 25 de maig contra
el Drac-De la Cruz, equip
molt competitiu del qual for-
men part quatre dels antics
jugadors de Llucmajor a pri-
mera divisió. Bé, el resultat
va ser que perderen de 6
punts, però els darrers mi-
nuts anAren molta d'estona
empatats. Això significa que
els nostres jugadors, cohesio-
nats, fent pinya, amb una de-
fensa fèrria i un atac volun-
tariós poden competir amb
qualsevol altre equip de filla
dins de la seva categoria amb
possibilitats de guanyar.

El dia 26 a Ciutadella,
també de sis punts varen per-
dre contra La Salle de Maó.

Dia 27, guanyaren de 20
punts de l'equip d'eivissencs.

Dia 28, perderen tan sols
de 8 punts contra el Boscos
de Ciutadella.

Quadern quarts, evident-
ment no pugen, emper6 el
paper que han fet és enco-
miable i d'agrair el joc i l'es-
pectacle que han fet i el gust
que han donat als especta-
dors.

I Autonômica Femení
Els partits de la competi-

eV, d'aseens se jugaren a
Artà.

Dia 27, perderen contra
el Mercadal. El segon partit,
dia 28, perderen sols de 2
punts contra l'Alaior. I el ter-
cer partit, dia 29, guanyaren
contra l'Artà. Molt ben ju-
gat. Enhorabona pet bon loe!
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Bàsquet

Club Joventut Llucmajor

Final de temporada

Guillem Oliver

El dia 4 de juny ha estat el dia

de la celebració de la festa. Diríem

el dia de la trobada de la gran fa-

mília del bàsquet.

,Aquest dissabte, ja el matí, una

sèrie de partits entre mares i pares

de jugadors encetaren amb l'ale-

gria de sempre una celebració que

d'any en any és esperada i molt

concurrida. Segurament més de

450 persones acudiren a l'acte fi-

nal de la temporada 2004/2005.

I aquí al Pavellò Municipal va-

ren seguir una sèrie de jocs com és

ara tirs de personals, triples etc.,

dels quals els participants n'obten-

gueren les medalles corresponents,

els aplaudiments i l'afecte de la

gent congregada.

Al migdia una monumental pa-

ella va sevir per reposar l'energia

perduda. Per cert que ben acertada

li va sortir a en Gelabert i diguem

que quant a quantitat va ser justa.

Entrega de premis, paraules de

directius i paraules del regidor

d'esports Jaume Salvà alabant la

labor esportiva i prometent la re-

paració de la fusta del parquet.

En general una valoració molt

positiva per l'evolució de tota la

temporada i uns resultats obtinguts

que no són gens despreciables.

L'enhorabona a tots els que for-

men aquest gran conjunt esportiu

del bàsquet... I que l'any que ve

sia millor!
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Marc Ginn 3r classificat al Campionat
d'Espanya de Fitness

Catalina Font. -
Aquests dies ha ten-

gut Hoc a Alacant el
Campionat d'Espanya
de Fitness. Hi ha parti-
cipat en Marc Ginn St
Cyre el qual, tot i tenir
el nom i cognom angle-
sos, ja és ben Ilucmajo-
rer perquè fa molts
d'anys que viu aquí i és
casat amb una Ilucma-
jorera, na Margalida
Rosselló.A1 Campionat
d'Espanya de Fitness,
celebrat a Alacant
aquest primer cap de
setmana de juny, ha
aconseguit el número
tres de la classificació.
Ens explica en què con-
sisteix aquesta modali-
tat i quines són les se-
ves

- Quin temps fa que
et dediques a l'esport
del Fitness?

- De manera seriosa

fa mig any. En fa més de

deu que vaig al gimnàs
però que em prepar en
vistes a competicions és
una afició molt recent.

- Abans d'Alacant,
on has competit?

- Dues setmanes

abans vàrem fer una pro-
va al Casino de Mallor-
ca, per comprovar quin
era el nostre estat físic i
també una mica per lle-
var-nos la vergonya o la
por.

- En què consisteix
aquest esport?

- Feim competició de
Fitness, on hi ha dife-
rents categories que van
segons el pes de cadascú.
Jo em present a la cate-
goria de 73-74 quilos. El
jurat puntua les diferents
postures que presentam
ja que es tracta de cali-
brar quina musculatura
tenim. Es tracta d'una
competició individual,
tot i que hi anam un grup
de 7 o 8 persones.

- En quina posició
vares quedar?

- A la primera prova
érem 18 i jo vaig quedar
en 2a posició. Per això
em vaig animar i vaig
decidir fer una passa més
i participar a Alacant, en
una competició de cark-
ter nacional. Es un esport
que m'agrada molt i em
feia molta illusió parti-
cipar en, el que ha estat,
Ia meva primera compe-

tició de veritat.
- Com és l'entrena-

ment que segueixes?
- Jo entrén al Tennis

Arenal, i el meu entrena-

dor és en Jaume Balles-
ter, un gran professional
i campió d'aquesta mo-
dalitat. Ell, a més de ser
el meu entrenador, és el
meu amic i han estat els

ànims que m'ha donat
allò que m'ha encoratjat
a agafar-me seriosament
aquest esport.

- Entrén una hora i
mitja diària, de dilluns a
diumenge, això ara que
m'he preparat per anar a
competir.Aixecam pesos,
en sèries o repeticions de
25-30 i feim cama, es-

quena, bíceps, segons el

múscul que en aquell
moment s'ha de desenvo-
lupar més. Sempre feim
uns exercicis específics
per augmentar i ressaltar
la musculatura.

- Segueixes algun ti-
pus de dieta especial?

- I tant! Això de la
dieta és una de les coses
més importants per a
aquesta modalitat espor-
tiva. Allò que s'ha
d'aconseguir és elminiar

greixos i augmentar en
fibra i per aquest motiu,
s'ha de seguir una dieta
especial, de vegades la
base és l'arròs bullit,
d'altres vegades la carn o
el peix (bullit o torrat...)
segons convengui en un
moment determinat, i a
més a més s'ha de tenir
molta cura del pes, ja

que és molt fàcil engrei-
xar molt i aprimar-se
igualment en molt poc
temps.

- És un esport per a
tothom?

- Jo pens que sí. Hi ha
tant homes com dones i
no cal tenir una edat de-
terminada per dedicar-
s'hi. Al nostre grup hi ha
gent des dels 18 anys
fins als que en tenen més
de 50. De fet, jo no m'hi
he posat gaire prest. S'ha
de dir que és un esport
molt sacrificat i per això
el nostre grup participa

en aquestes competicions
amb l'ànim i el desig de
destacar. Tot aquest sa-
crifici que he fet ha val-
gut la pena i l'experièn-
cia d'Alacant ha estat
inoblidable.
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Campionats de Balears i d'Espanya de
Taekwondo 2005

Catalina Font
El passat dissabte dia 7 de maig es

va celebrar a Palma el Campionat de
Balears Absolut de Tècnica Pumse de
Taekwondo 2005, organitzat per la Fe-
deració balear. L'equip de competició
de l'escola HWARANG del Gimnàs
A' Punt de Llucmajor va participar,
com ja és habitual, a totes les modali-
tats i categories d'aquesta disciplina
marcial, i una vegada més va mostrar el
seu potencial tècnic proclamant-se
Campions Absoluts a la classificació
general.

El Campionat de Balears suposava
el pas directe al d'Espanya 2005 que
s'havia de disputar a Alacant els dies
20, 21 i 22 de maig. L'equip Ilucmajo-
rer va viatjar a terres valencianes amb
Ia illusió d'aconseguir nous triomfs
per al nostre taekwondo. Més de 500
competidors procedents de tota la geo-
grafia espanyola es concentraren al Po-
lisportiu Pitiu Roché i durant dos dies
es disputaren totes les categories en la
modalitat tècnica de taekwondo.
Aquest campionat ha estat molt impor-
tant si tenim en compte que tots els
campions d'Espanya viatjaran prope-
rament a Finlandia per representar l'es-
tat a la competició continental. Els
campionats oficials que s'estan cele-
brant darrerament són classificadors
per ser seleccionat rally que ve i poder
competir al Campionat del Món a cele-
brar a la ciutat sudcoreana de Seiil.

L'equip de competició del Gimnàs
A'Punt, el qual pertany al Programa de
Tecnificació de Taekwondo, que rep
suport de la Direcció general d'Esports
del Govern de les Illes Balears, va ser
representat per nou competidors, els
quals tengueren una actuació excel-lent
i tots mostraren la seva qualitat tècnica
i sobretot la seva experiència en com-
petició, tot i que s'ha de tenir en comp-
te que molts d'ells debutaven enguany
en categoria absoluta i segurament po-
drien ser els competidors més joves
d' aquest nacional.

Aquest estiu, la nostra selecció té
previst competir a diferents campionats
de taekwondo que s'han de celebrar i

estam segurs que s'aconseguiran nous
èxits esportius.

Els resultats són aquests:

CAMPIONS DE BALEARS
Individuals: Tomeu Salas, Laura

Cayuela, David Rosillo, Pedro Campi-
llo.

Parel les: Aina Maria Sáez i Pedro
Campillo.

Trio Sincro: Joan F. Gaya, Tomeu
Salas i Josep A. Rosillo (Masculí)

Aina M. Sáez, Xisca Lascolas i
Laura Cayuela (Femení)

Quintet: Aina M. Sáez, Laura Ca-
yuela, David Rosillo, Tomeu Boscana i
Pedro Campillo.

SUBCAMPIONS DE
BALEARS

Individuals: Tomeu Boscana, Aina
M. Sáez

Parelles: Laura Cayuela i David
Rosillo.

MEDALLA DE BRONZE
Individual: Joan F. Gaya

CLASSIFICACIÓ
GENERAL PER EQUIPS
lrs. Classificats: Escola HWA-

RANG (Gimnàs A'Punt)
2ns: Kukkiwon

3rs. Pyolchang. Top Gym i Ca Nos-
tra de Menorca

CAMPIÓ D'ESPANYA
Individual: Pedro Campillo

QUARTS DE FINAL
Laura Cayuela, Tomeu Salas, To-

meu Boscana, Aina M. Sáez

VUITENS DE FINAL
David Rosillo, Xisca Lascolas, Ho-

an F. Gaya, Josep A. Rosillo.

Cal destacar que P. Campillo ha
guanyat el campionat d'Espanya en 16
ocasions i es converteix així en l'es-
portista espanyol més guardonat quant
a títols nacionals de la història del ta-
ekwondo a Espanya. Campillo és tam-
136 l'entrenador i mestre d'aquest equip
de competició i a més dels títols nacio-
nals ha obtingut ja el títol europeu a
Alemanya, un títol mundial de la
TAGB a Miami, 4 medalles d'or a di-
ferents Open Mundials a Corea i altres
medalles en competicions internacio-
nals disputades a Àustria, Rússia, Tur-
quia, Dinamarca, Còrsega, Holanda,
França i Portugal.

Enhorabona al Gimnàs A'Punt!
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CN Llucmajor, una nova entitat esportiva

Ha sorgit un nou club
esportiu, el Club Natació
Llucmajor. Després que un
grup de persones aficiona-
des a la natació començas-
sin a pensar en la possibili-
tat de crear una entitat per
potenciar aquest esport, ara
finalment ha pres forma i s'-
han constituït en una asso-
ciació esportiva des del mes
d'abril d'enguany.

L'objectiu del club es fo-
mentar la relació entre l'acti-
vitat física i la salut i pro-
mocionar l'esport federat de
Ia natació. Les activitats,
distribukles en tres seccions,
natació, triatló i masters, es-
taran orientades a l'entrena-
ment de nins des de sis anys
fins a adults (masters), prac-
ticants =be d'aquest es-
port.

Al capdavant del club,
com a presidenta, hi figura
Joana M. Tomas, que ens ha
explicat la situació en què es
troba ara l'entitat: "després
de la primera reunió amb el
regidor d'esports de l'Ajun-
tament de Llucmajor, a qui
comunicarem la intenció

d'associar-nos, estam pen-
dents de finalitzar els tra-
mits burocràtics i negocia-
cions amb l'Ajuntament per
poder disposar dels espais

necessaris per dur a terme la
nostra tasca". Al seu costat,
tota la resta de la junta di-
rectiva, mirara de tirar en-
davant la iniciativa i agluti-
nar nins i adults entorn de
l'esport federat.

Volen aprofitar que el
nostre municipi disposa de
les instal.lacions i in fraes-
tructures adients per a la
practica de la natació per
iniciar aquest repte esportiu:
potenciar la natació i mirar
de fer un bon paper en les
competicions en que parti-
cipara.

Joan Noguera, que com-
pagina l'ensenyament en un
Institut d'Educació Se-
cundaria amb l'entrenament
professional, sera el respon-
sable de la part tècnica. Sera
ell l'encarregat de fer les
proves de nivell, per a les
quals encara no hi ha dates
fixades, i posar en marxa les

activitats 'a a uest curs •ue

que els dóna suport les aju-
des rebudes, en primer floc
a l'Ajuntament de Llucma-
jor i =be a les Federacions
Balears de natació i de tria -
tió, especialment als seus
presidents, i a aquesta revis-
ta, per facilitar-los donar-se
a conèixer a la gent del po-
ble. Ens han deixat un nú-
mero de telèfon 620345597
per a aquells que vulguin
més informació i collaborar
en la difusió i consolidació
del projecte.

Per part nostra, desitjam
molta sort a aquesta iniciati-
va que ens obrirà una nova
porta a la practica de l'esport
i esperam poder fer-nos
ressò dels seus exits espor-
tius.

ve.
Conscients de les difi-

cultats d'engegar projectes
nous, volen agrair a tothom



ESPORTS
Pesca

Miguel Ribot Muntaner, vocal de pesca del CN Arenal
Ignasi Barceló

Miguel Ribot, arenaler de tota
Ia vida —el padrí ja era el ferrer del
llogaret fa més de setanta anys- és
una persona afable, tractable i dia-
logant, i que a més té la virtut tan
poc comuna de saber escoltar. Aim')
ha fet que sigui la persona adient
per dur a terme la tasca que la
Junta directiva li va encomanar, i
que al Ilarg dels anys s'ha anat
confirmant.

- Des de quan estàs relacionat
amb el Club?

- Des del 78 o 79, aleshores jo te-
nia una pastera a la vorera del torrent
i mon pare em va regalar un Hoc
d'amarrada de dos metres. Aix() era
quan jo tenia devers 19 anys.

- Idà es pot dir que has passat
de "pasterer" a "llanxer"...

- Bé, de pasterer vaig passar pri-
mer a Ilaueter, a veler i ara a Ilanxer.

- Com i quan vares entrar a fer
part de la Junta directiva del
Club?

- Fa devers set anys, en el segon
mandat de Joan Vich, quan se n'ana-
ren uns quants directius que deixa-
ren el càrrec a causa de problemes,
feines... Aleshores en Joan m'envià a
demanar, no sé per què a mi, i em va
demanar si volia entrar a la Junta i
encarregar-me de la part de pesca,
cosa que ja havia començat feia uns
dos anys n'Andreu Frontera. La sec-
ció es va iniciar a causa d'una carta
que en Damià Amengual va adreçar a
la Junta directiva demanant que es
fes una secció de pesca. El president
ho va proposar a la Junta i així va co-
mençar la cosa, ara deu fer nou anys.

- Com t'arreglares per organit-
zar i promocionar la secció?

- Vaig basar-me una mica en el
que havia fet n'Andreu Frontera. En
aquest club sempre havia passat una
cosa: es feia vela lleugera, però refe-
rent a la pesca no es feia res, n'An-
dreu va començar a fer cursets de
pesca de volantí, a la fluixa...entre
amics, no a nivell esportiu sinó més
bé social, i jo, el que vaig fer va ser
continuar-ho, i després quan la pesca

recreativa ja funcionava ens ficarem
un poc dins la pesca esportiva.

- A les nostres activitats, jo les
anomen concursos socials. Procuram
que hi pugui participar tothom, feim
un calendari d'activitats: pesca de ro-
quer, raors, fluixa, pesca a sa fonera,
calamars...Hem començat una prova
especial que es molt interessant, per-
què no es tracta de matar molt de
peix, jo diria que és proteccionista.
Ho posarem en marxa amb el club
"Es Cap-Roig", amb el qual col.la-
boram molt i es tracta d'agafar el
maxim de varietats de peix, dues pe-
ces de cada espècie. Aquí el que es
posa a prova és, a més de les distin-
tes tècniques de pesca, el coneixe-
ment de les diferents pesqueres on es
pot trobar una varietat determinada.
Tot i que sigui una competició ober-
ta, quasi tots els participants són del
club, exceptuant-ne alguns dels clubs
propers de la badia, perquè es neces-
sari conèixer bé la zona.

- A les competicions, a més del
caire social procuram fomentar el
respecte a les normes de pesca. Tant,
que no només feim complir les nor-
mes de la Conselleria pel que fa a
mides i espècies, sinó que en el ro-
quer (donzelles, esparralls, vaques),
que no té mida mínima legal, nosal-
tres l'hem posada d'onze centíme-
tres.

- També ens encarregam de re-
presentar tots els membres del club,

ja que estam associats al club AL-
BACORA (Associació Balear de
Pesca Recreativa), que ens represen-
ta davant de l'Administració, on te-
nim representació en el Consell Pes-
quer. El club també té representació
dins la comissió de seguiment de la
reserva de s' Arenal a Regana, on po-
dem opinar i fins ara ens han escol-
tat. A través d'ALBACORA es tra-
miten les llicències de pesca de la
Conselleria, de forma gratuïta, i no-
més s'han de pagar les taxes.

- També estam federats a la Fede-
ració de Pesca Esportiva, per tal de
poder participar en campionats. Te-
nim un grup de pescadors bons: en
Pep Pomares, que fou el 2n de Bale-
ars, en Pep Campos, que també va
fer 2n. L'any passat en Joan Salva en
va ser campió i enguany en Pep Mo-
ragues també ha assolit el primer Hoc
de Balears.

- Els vuit primers pescadors d'en-
guany passen a un grup que es diu
"d'alta competició" i aquest selec-
ciona entre trenta pescadors de tot
Espanya, 8 que són els que aniran als
Mundials de pesca. Nosaltres, dels
30 que hi ha, n'hi tenim tres, en Joan
Salva, en Pep Campos i en Jaunie
Fiol.

- Teniu reunions periòdiques
amb els associats?

- Cada primer dijous de mes, feim
un sopar al club, ens reunim una vin-
tena d'aficionats i amics i parlam de
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Sopar a Cabrera

les "nostres pescades i curolles".
També, un pic o dos a l'any, el dia de
lliurament dels trofeus, feim un sopar
en el qual hi ve molta més gent, i
també hi assisteixen les autoritats.

- I per a aquest estiu, quins
plans hi ha?

- Per les festes de Sant Cristòfol
hi haura concurs de pesca de roquer

en parelles (home i dona). En obrir la
veda del raor (15 d'agost) se'n  farà
un de pesca d'aquesta espècie, i tam-
be de pedaços, i en obrir la veda del
verderol (15 de setembre) se'n farà
un altre de fluixa, de verderols i
I lampugues.

- Vols afegir alguna altra cosa?
- M'agradaria aprofitar aquesta

entrevista per animar els que no so-
len assistir a les proves , perquè es
preparin per a aquestes tres de l'estiu
i per als que encara no hi ha partici-
pat, que ho provin, no tan sols pel
gust de la pesca sinó pel plaer que
els causara l'esperit de germanor que
hi ha entre els participants.

Trobada de pescadors del CN Arenal a Cabrera
Miguel Ribot

Durant els dies 20 i 21 d'aquest
passat mes de maig, i organitzada
per la Secció de Pesca del CN Are-
nal, va tenir lloc la tradicional TRO-
BADA DE PESCADORS DE FO-
NERA, a l'illa de Cabrera. Hi parti-
ciparen 24 embarcacions i devers 60
pescadors, però la jornada es va veu-
re una mica deslItada a causa del xa-
loc amb força 3-4 que va bufar al
I larg de tot el dissabte i va dificultar

la pesca. La millor pescada va ser
aconseguida per l'embarcació CA-
SALS, amb Antoni Coll i Jaume Va-
guer, que a més va capturar dos
exemplars de cap roig de bona mida,
el més gran va pesar 2,740 kg. La se-
gona posició va ser per a ALEX III,
amb Antoni Montilla i Laureano
Montilla, que varen obtenir
excellents exemplars de goras . A
continuació, CATI PAULA, amb
Miguel Canyelles i Joan Rotger, amb

una bona quantitat d'espècies habi-
tuals a les aigües de les foneres pro-
peres a l'arxipèlag de Cabrera.

Un cop finalitzat el control de les
captures, els participants gaudiren
d'un sopar de companyonia a l'es-
planada del port de Cabrera, acorn-
panyada d'un excel.lent vi de
criança, obsequi de les bodegues de
Pere Seda. El sopar va acabar amb
un brindis amb cava, obsequi de la
firma SACS-PEP CAMPOS, SL.

Vela

MAR REUS I MARTA PEDROL DEL CN
ARENAL, PRIMERES FÈMINES A LA

COPA ESPANYA DE L'EQUIPE
Entre els dies 29 d'abril i el 2 de maig, es va celebrar a la

maniga de la Mar Menor i sota l'organització del CAR de
Múrcia juntament amb la Federació murciana, la Copa Es-
panya de la classe infantil L'EQUIPE. Les regatistes del club
de s'Arenal, Mar Reus i Marta Pedrol, després de les set pro-
ves disputades aconseguiren el primer lloc de la classificació
femenina, seguides de la tripulació, també de s'Arenal, for-
mada per Gemma Rocabruna i Lia López. A la categoria
masculina la tripulació formada per Bernal( Bibiloni i Bor-
ja Bonet va quedar en quarta posició.

MIQUEL ANGEL GAMARRA AMB EL
TOTA AL TROFEU SAR PRINCESA

SOFIA DECREUERS

Al trofeu SAR Princesa Sofia de Creuers que es va dis-
putar a la Badia de Palma, a la classe D el vaixell de Miguel
Àngel Gamarra del CN Arenal, el TOTA, acaba en segona
posició mentre que el CARABO, també de s'Arenal, va fi-
nalitzar en quart lloc.

PINYOL VERMELL DE FÈLIX COMAS
GUANYADOR DE LES 250 MILLES

D'OROPESA A DOS

El Pinyol Vermell, amb Fèlix Cornas i Maties Gil, varen
vèncer a la regata de 250 milles d'Oropesa, imposant-se una
altra vegada amb tota facilitat a la tercera regata, puntuable
per al Campionat d'Espanya d' A DOS.



ESPORTS

Notes ColumbUiles dels mesos d'abril i maig de 2005
Joan Jaume Sastre

Resultats de les Curses del
mes d'Abril

Especial Yecla (Múrcia)

02/04/05.

Mig Fons 360 quilòmetres

Organitzada, com a cada any,

pel grup Mallorca i la Federació Co-

lumb6fila Balear, va tenir Hoc en el

mes d'abril el Derbi.

La concentració dels columbe•-

fils per dur a terme la inscripció en

aquesta cursa especial va tenir lloc a

Llucmajor, al magatzem de la liana de

l'avinguda Carles V que la seva pro-

pietaria havia cedit al president de la

Federació Columb6fila Balear, Simó

Escales.

L'acte va transcórrer sense cap

incident i tots els participants després

d'haver inscrit les seves aus varen

gaudir d'un bon sopar. A les deu en

punt es varen tancar els rellotges. I era

desig de tots que el bon temps, amb

vent de Llebeig, acompanyàs la cursa.

Es va amollar el dia assenyalat,

dissabte 2 d'abril de 2005. El vent bu-

fava de !levant fluix. Hora d'amolla-

da,a les 10 hores 45 minuts. Primers

coloms cronometrats, a les 16 hores

27 minuts.

La classificació general fou la se-

güent:

I.- Ignasi Ramos Martín

2.- Salvador Gonzalez Ferrer

3.- Joan Jaume Sastre

4.- Antoni Garcia Mesquida

5.- Llorenç Tomas Sastre.

Dos columb6fils llucmajorers es

troben entre els cinc primers classifi-

cats de la cursa: Joan Jaume i Llorenç

Tomas.

Jñvea ( Alacant) 05/04/2005.

Velocitat 260 quilòmetres

Aquesta cursa a nivell de Mallorca

concentrà prop de dues mil aus. Els

resultats deixaren molt per desitjar a

causa de la gran quantitat de pèrdues.

Classificació general:

1.- Joan Jaume Sastre.

2.- Julia Monserrat Rafal

3.- Miguel Munar Mut

4.- Jaume Server Rigo

5.- Francesc Rosselló Ramis.

Almeria (Almeria) 12/04/2005.
Fons 560 quilòmetres

Classificació del Club Columbei-

fil Llucmajor.

1.- Llorenç Tomas Sastre.

2.- Sion Mut Trobat

3.- Bartomeu Miralles Puigserver

4.- Julia Monserrat Rafal

5.- Jaume Server Rigo

X Trofeu Ciutat de Llucmajor.

12/04/05 des d'Almeria

Cursa de Fons 560 quilòmetres:

Classificació General:

1.- Forners

2.- Llorenç Tomas Sastre.

3.- Domingo Fontirroig

4.- Rafel Barceló Miralles

5.- Lucas Lladó Servera

El X Trofeu Ciutat de Llucmajor

és, a hores d'ara, l'únic trofeu total-

ment organitzat per un Club Co-

lumb6fil a l'illa de Mallorca i amb

una tradició que el converteix en una

de les curses més esperades pels nos-

tres seguidors.

Com cada any ha estat possible

gracies a l'Ajuntament de Llucmajor i

en especial al seu Batle, Lluc Tomas,

i al Regidor d'esports, Jaume Llull,

amb el suport de la resta de regidors

que han secundat, un any més, agues-

ta iniciativa del Club Ilucmajorer.

Els coloms es varen inscriure, per

a la cursa, el dia 7 d'abril de 2005 en

el local social del Club, Bar Pou. El

president de l'entitat, en Gil Garau, i

Ia resta de socis va fer el que calia

perquè l'organització no fallas. Es va-

ren engabiar un centenar de coloms

missatgers que partirien a la matinada

de dia 8 cap a la peninsula en vaixell

sota la custòdia d'en Miguel Puig

"Barralet" i com a conductor en Pep

Picornell.

Per raons meteorològiques no es

varen poder amollar fins el dia 12

d'abril de 2005 a les 9 hores 30 mi-

nuts.

Les primeres noticies de coloms

ens parlaven d'un colom de Domingo

Fontirroig, a ses Salines, i a continua-

ció arribaven noves de coloms de

Llucmajor, Campos, Ciutat, Inca,

Aquest fet confirmava que es podia

considerar la cursa un exit quant

aus cronometrades, si bé a l'hora de

l'obertura de rellotges, al local social

del Club, hi falta molts de columb6-

fils que veien, pels comentaris, que no

tenien res a fer en la classificació ge-

neral.

Valdepeñas (Ciudad Real)

12/04/05.

Fons 570 quilòmetres

1.- Joan Janer Andreu

2.- Bartomeu Miralles Puigserver

3.- Sion Mut Trobat

4.- Bernat Bonet Escales

5.- Llorenç Socias Garau.

Engabiats els coloms el dimecres

dia 6 d'abril de 2005, per raons mete-

orològiques  no varen ser amollats des

de la ciutat de Valdepeñas a la pro-

víncia de Ciudat Real fins el dia 12

d'abril a les 9 hores del mail.

L'amollada deixa molt per desit-

jar a causa dels poc coloms cronome-

trats en el mateix dia de l'amollada. A

Llucmajor, només n'hi havia dos: un

d'en Joan Janer i l'altre de Bartomeu

Miralles.



Salon (Tarragona) 16/04/05
Velocitat, 230 quilòmetres
1.- Joan Jaume Sastre

2.- Joan Janer Andreu

3.- Germans Ballester

Un any més s'han volgut fer pro-

ves sobre la línia del Mestral. Sobre el

mapa pareix un punt de poca dificultat

per a les nostres aus pea) any rera any

resulta d'una dificultat quasi insupe-

rable. Darrerament s'han provat els

punts de Vail i l'Ordal amb uns resul-

tats semblants al obtinguts en aquesta

cursa des de Salou.

A Salou es varen amollar a la ve-

gada coloms de les tres illes, Mallor-

ca, Menorca i Eivissa. Les primeres

noticies que es varen tenir foren dos

coloms cronometrats a l'illa de Me-

norca. Desprès uns pocs coloms a

l'illa de Mallorca i quasi cap a l'illa

d'Eivissa.

A Llucmajor, cronometrats el dia

de l'amollada, tres.

Cabeza de Buey ( Extremadu-
ra)22/04/05.

Llarga Distància 700 quilòme-
tres.

1.- Francesc Rosselló Ramis

2.- Julia Monserrat Rafal

Fou un any més l'amollada de

maxima dificultat. La calor fou la no--

ta predominat durant les jornades que

va durar la cursa.

En el primer dia no es va crono-

metrar cap colom i fou el segon que

Francesc Rosselló i Julia Monserral

n'enregistraren un cadascun.

San Pedro del Pinatar (Múrcia)
30/04/2005

Mig Eons (Gran Fons Nacional).

1.- Llorenç Tomas Sastre

2.- Bartomeu Miralles Puigserver

3.- Julia Monserrat

4.- Julia Monserrat.

5.- Llorenç Tomas Sastre

A nivell nacional aquesta cursa és

classificada com a cursa de Gran Fons

a causa de la dificultat que tenen les

aus missatgeres de volar sobre la mar.

És la manera que té la Real Federació

Columbòfila Espanyola de compensar

les dificultats que tenen els colombò-

fils dels arxipèlags de Canaries i de

les Balears en la practica d'aquest es-

port.

La calor fou la nota predominant

en aquesta cursa columbõfila. El pri-

mer dia només cinc coloms es varen

cronometrar en el nostre Club i el se-

gon dia només s'hi varen afegir un co-

lom d'en Bartomeu Barceló i un altre

d'en Llorenç Socias.

Les Classificacions Generals de

Regularitat, Designats i Seguretat

apareixeran en el proper número de la

revista.

A més de dur a terme les curses

columbòfiles que hem descrit, els so-

cis del Club Columbõfil Llucmajorer

varen celebrar un sopar de germanor i

companyonia al local Social (Bar

Pou) preparat per a Carme i la seva

mare. Per les noves que m'han arribat

el menjar va ser de primera i l'am-

bient d'allò millor. Amb aquest sopar

es posava punt i final al campionat per

equips de les cinc curses des de l'illa

d'Eivissa. L'equip guanyador fou

l'integrat per:

Julia Monserrat

Bartomeu Barceló

Jaume Server

Francesc Rosselló

Bartomeu Miralles

Jau me Llu11

Miguel Munar

Jaume Amengual.

I, el soci amb més puntuació en

aquestes curses a estat en Llorenç So-

cias i Garau amb 56 punts , seguit per

Patrik amb 55 punts i en Jaume Ser-

ver i Rigo amb 44 punts.

RESULTATS GENERALS DE

LA TEMPORADA 2005.

Trofeu President Honorific SE-

BASTIÀ MAS

Sion Mut Trobat

Trofeu León de Garabito

Francisco Rosselló Ramis

Anella D'or i anella d'argent

Llorenç Tomas Sastre

Classificació General de Segure-

tat

1. Llorenç Tomas Sastre

2. Joan Jaume Sastre

3. Julia Monserrat Rafal

Classificació General de Desig-

nats

1.Llorenç Socias Garau

2. Joan Jaume Sastre

3. Germans Ballester

Classificació General Regularitat

Trofeu Indústries SEMAR

1. Julia Monserrat

2. Llorenç Socias

3. Bartomeu Miralles

4. Francesc Rosselló

5. Joan Jaume

6. Germans Ballester

7. Sion Mut

8. Jaume Server

9. Joan Janer

10. Llorenç Tomas

11. Bernat Bonet

12. Tomas & Tomas

13. Bartomeu Barceló

14. Joaquim Janer

15. Jaume Amengual

16. Gil Garau

17. Joan A. Agullo

18. Miguel Munar

19. Patrich

20. Jaume Llull.

Des d'aquestes pagines enhorabo-

na a tots els participants en aquest tor-

neig.

Pendents de la Classificació defi-

nitiva a nivell del Campionat Regio-

nal de Balears vos avançarem que

dins els deu primers hi ha quatre Lluc-

majorers:

Joan Jaume

Llorenç Socias

Bernat Bonet

Jaume Server

Fins al proper mes en què parla-

rem del Campions de les Diferents

Classificacions Generals.



C enregistrada dia 7. En-
tremig hi trobareu la mà-
xima més baixa, amb
18,8° C dia 5, i la míni-
ma més alta amb 18,2° C
dia 29.

Quant a la pluviome-

tria, 'aigua ha estat gai-
rebé inexistent i només
ha plogut 6,9 1/m2 els
quais s'han repartit de la
següent manera: 4,4 1/m2
dia 5 i 2,5 1/m2 dia 16;
dia 12 i dia 31 caigueren

algunes gotes inaprecia-
bles que, en el darrer dia
del mes, es presentaren
en forma de l'enutjosa
terra rotja que ens solen
deixar les boires d'estiu
que vénen del sud.

CENTRE RECONEIXEMENT	 METGE OCULISTA
MEDIC - PSICOLÒGIC 	Dra. Núria Busquets

Antoni Isern Oliver

CERTIFICATS MEDICS
	

OBERT ELS DILLUNS
	

CITA PREVIA
PER AL PERMÍS DE
	

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

	
C/ Antoni Garcias 1-A

Tel. 66 22 82 (Llucmajor)

(EQUIP CLINICA JUANEDA)

SOCIEIFAT

"Id El temps
Antin -lia Font
Algú comentava l'al-

tre dia que el maig li ha-
via semblat que cada dia
era igual (parlant del
temps, és clar) i no ha
estat ben 136 així, tot i
que tampoc no podem
dir-li que anàs del tot
errat. Com podreu obser-
var al gràfic de tempera-
tures, les línies d'aquest
mes no marquen un as-
cens evident sinó que es
mostren bastant cons-
tants però, així i tot, els
marges en que ens hem
mogut disten 16,6° C;
són els marges que esta-
bleixen la màxima més
alta de 29,0° C, enregis-
trada consecutivament
els dies 29 i 30, i la mi-
nima més baixa de 12, 4°

Pluviometria Comparativa
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F il i-ri
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0 2003 69,5 101,2 13,1 46,7 17,5 0,5 0,3 4,7 107,1 133 62,8 99,8

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

• 2005 5,3 47,3 11,4 25,2 6,9

DIA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
MAX. 25,0 27,0 25,2 24,8 18,8 21,8 22,4 24,4 24,0 26,4 22,6 23,4 25,0 24,8 25,6 23,6
MIN. 14,8 16,6 18,0 17,4 15,4 12,6 12,4 13,8 15,0 16,6 17,2 14,4 16,2 16,2 14,6 15,0

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
21,2 22,6 24,0 25,2 26,6 25,6 23,2 25,2 26,4 27,0 28,0 28,0 29,0 29,0 24,0
15,2 13,4 13,0 13,2 15,2 16,6 16,2 14,0 14,2 14,8 16,6 17,0 18,2 18,2 18,4



fl Entre nolt ros
Naixements
- Maria Ferra Jiménez,

filla d'Antonio i Lidia,
nasqué el 1-5-05.

- Daniela Blasco Díaz
Estebanez, filla de Marcos
i María Teresa, nasqué el
26-4-05.

- Claudia Maimó Pla-
nas, filla de Jaime i Mar-
garita, nasqué el 4-5-05.

- Gabriel Alomar Asta-
cio, fill de Gabriel i Mer-
cedes, nasqué el 6-5-05.

- Aina Bonnín Riera,
filla de Jaime i Ana Ma-
ria, nasqué el 6-5-05.

- Mohamed Rahmouni,
fill d'Amar i Layla, nas-
qué el 7-5-05.

- Lisa Michelle Hoffer,
filla de Gerd i 1:Jrsula Eli-
sabeth, nasqué el 15-4-05.

- Lara Larsen Godoy,
filla de Guillermo i Silva-
na, nasqué el 6-5-05.

- Joaquín Calderón
Servera, fill de Joaquín i
Isabel, nasqué el 10-5-05.

- Patricia Beltrán To-
rres, filla de Patricio i
Marta, nasqué el 2-5-05.

- Izán Fernández Gal-
vez, fill de Fernando i Ma-
ría Isabel. nasqué el 12-5-
05.

- Laura Antònia Rigo
González, filla de Jaime i
Antonia, nasqué el 24-4-
05.

- Alba Valdés Lozano,
filla de Roberto i Maria
del Pilar, nasqué el 14-5-
05.

- Marc Morlá Maimó,
fill de Juan Carlos i Anto-
nia, nasqué el 13-5-05.

- Serigne Fallou Diop,
fill de Abdou i Marene,
nasqué el 8-5-05.

- Roberto Carlos Vale-
ro Terrones, fill de Rober-
to Carlos i María José,
nasqué el 3-5-05.

- Carlos Veiga Vela,
fill de Atilano i María de
la Paloma, nasqué el 20-5-
05.

- Yosra Ofrigh, filla de
Said i Fatma, nasqué el
15-5-05.

- Jamal Arramdani Az-
zouzi, fill de Miloud i
MErien, nasqué el 13-5-
05.

- Gonzalo Ezequiel
Quiñón, fill de Gustavo
Javier i Itati Natalia Veró-
nica, nasqué 26-5-05.

- Victoria Merli Tis-
comia, filla de Luís Anto-
nio i María Graciela, nas-
qué el 26-5-05.

- Joan Marc Hernández
Mateu, fill de Víctor Ma-
nuel i Catalina, nasqué el
29-5-05.

Matrimoni
- Gabriel Garau Va-

quer i Margarita Barceló
Barceló, nasqué el 30-4-
05 al Santuari de Ntra.
Sra. de Gracia.

- Jaime Marqués Es-
querda i Maribel Oguis
Feliz, es casaren el 6-5-05
al Jutjat de Pau.

- Ricardo Alberto Guz-
mán Salazar i María San-
tos Ortiz, es casaren el 6-
5-05 al Jutjat de Pau.

- Fernando Ulises Ra-
mírez i Teresa María Ber-
nadita Repiso, es casaren
el 7-5-05 a l'església de
Ntra. Sra. de la Lactancia
(S 'Arenal).

- Manuel Marchena
Martín i Margarita Salazar
Camacho, es casaren el
20-5-05 a l'església de
Ntra. Sra. de la Lactancia
(S Arenal).

- Armando Cesaretti
Rodríguez i Margarita Ra-
mis Drogue, es casaren el
20-5-05 al Jutjat de Pau.

- Antonio Redondo
Sanchez i María Jesús Jo-
ya San Mamerto, nasqué
el 20-5-05 al Jutjat de Pau.

- Ramon Fernández
Pérez i Luisa Fernández
Cortés, nasqué el 20-5-05
al Jutjat de Pau.

- Bartolomé Palmer
Rigo i Patricia Astorga
Martínez, nasqué el 7-5-
05 a la Parròquia de st.
Miguel.

- Francisco Javier Mu-
let Pena i Maria Dunia
Gómez Mata, es casaren el
6-5-05 a l'Ajuntament de
Llucmajor.

- Antonio Noguera
Tomas i Patricia Georgina
Grimait Pons, es casaren
el 14-5-05 a la Casa Con-
sistorial.

Defuncions
- Antonio Vega Pérez,

morí el 2-5-05 als 83 anys.
- Juana Ana Mut Mut,

morí el 6-5-05 als 94 anys.
- Salvador Panisa Mar-

tí, morí el 11-5-05 als 94
anys.

- Miguel Salvá Sastre,
morí el 12-5-05 ais 87
anys.

- Antonia Burguera
Bonet, morí el 13-5-05 als
93 anys.

- Margarita Ramis Fe-
rragut, morí el 16-5-05 ais
87 anys.

- Jerónimo Bauzá Pe-
relló, morí el 2-1-05 ais 78
anys.

- Bartolomé Gelabert
Roca, morí el 15-5-05 ais
24 anys.

- Jaime Tomás Serve-
ra, morí el 21-5-05 als 79
anys.

- Antonio Vidal To-
más, morí el 28-5-05 als
92 anys.

- Rafael Vanrell Mar-

torell, morí el 2-6-05 ais
84 anys.

Dades facilitades per
l'encarregat del Cemen-
ten i Municipal, Joan
Lascolas, referides al Re-
gistre de Defuncions
efectuat entre el 4 de
maig i el 28 de maig del
2005.

- 4 de maig. Catalina
Reus Pons, morí als 82
anys.

- 6 de maig. Juana Ana
Mut Mut, morí ais 94
anys.

- 9 de maig. Josefa
María Catalá Vallespir,
morí als 95 anys.

- 11 de maig. Salvador
Paniza Martí, morí als 94
anys.

- 11 de maig. Mateo
Cardell Salvá, morí ais 88
anys.

- 12 de maig. Matias
Mesquida Bestard, morí
als 66 anys.

- 12 de maig. Miguel
Salva Sastre, morí ais 87
anys.

- 13 de maig. Antonia
Burguera Bonet, morí ais
93 anys.

- 15 de maig. Bartolo-
mé Gelabert Roca, morí
ais 24 anys.

- 16 de maig. Margari-
ta Ramis Ferragut, morí
ais 87 anys.

- 22 de maig. Jaime
Tomás Servera, morí als
79 anys.

- 22 de maig. José Ser-
na Ganes, morí als 76
anys.

- 25 de maig. Miguel
Mas Caules, morí ais 67
anys.

- 28 de maig. Antonio
Vidal Tomás, morí ais 92
anys.
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FRUITS SECS • CONGELATS
POLLASTRES A L'AST

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

CENTRE OPTIC
EXPOLENT

C/. Sant Cristòfol, 30
Tel. 44 13 74

S'ARENIAL

Passatemps

13 Pobles d'es pla de Mallorca

Llorenç Mascaró

H LI NUB! ADEKXEOAF
L AI TESUVDIMBTLRO
L NOOQACPHAZOBADE
I S EXT I T SOCBOGRYH
A ULEPHYMCNP IONES
G EA I ZNEBOAF J AMGO
S ELLECNESRL I BOTA
E DTU I LOF F F RMEMUO
R UZAGOS REAKLAOGP
E XYARU I BULLAMNJ B
R I AUFTNOC I SG I TUO
R EMV I TEEUVAP AUNC
O T IOSOUPV IHUJ I PE
P OES TEROLLLOPRDN
A STUAESEAL I NUI CA

Solució del mes passat

King Arthur (Purcell)
Aida (Verdi)
La Traviata (Verdi)
Il Trovatore (Verdi)
Mac Beth (Verdi)
Turandot (Puccini)
Don Giovanni (Mozart)
La Flauta Magica (Mozart)

• Pes forat
d'es moix

De vegades les persones, i també les màquines, no fan el
que haurien de fer. Això és el que va passar el passat dilluns,
dia 23 de maig.

Aquell dia, al carrer del Convent, devers els números 122-
124, la màquina de neteja dels carrers es va espenyar i va ves-
sar una gran quantitat d'oli. La conductora es va encarregar
que venguessin a tirar-hi serradís i així es va fer. Perel...la pas-
terada d'oli amb serradís hi va estar fins al dia 25, quan la ma-
quina va tornar a passar i se'n dugué la brutor. Mentrestant els
cotxes que passaven s'embrutaven i anaven escampant la taca.

Els que tenien el "berenar" prop de casa estaven preocu-
pats, i amb motiu, davant la passivitat de l'Ajuntament amb el
problema que havien creat a la zona.

- Que en pensen fer, d'aquesta ensagonada?
- Vendran a netejar-ho o ho haurem de fer nosaltres?
- Fa dos dies que tenim aquest "berenar" i no han dit ni

"mu".
A la fi, el dia 25 devers les onze del mati ,cridaren (com en

Rodrigo de Triana):
-"Maquina a la vista!!"
Se'n dugueren el serradís pet-6 la taca hi estarà molts

d'anys.
Hi ha detergents apropiats per eliminar el petroli. No ho

deuen saber, per devers l'Ajuntament?



SUCCESSOR DE TOMEU BLANCH "PORTASSA"

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

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

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

SERVEIS:
Particulars

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

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

Previsora • Lloret • Nortellispania

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

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

D'ESPECIAL TATS 	 07620 Llucmajor - Mallorca (Balears)

C/
MEDIQUE S	 cem@cemllucmajor.com - www.cemllucmajor.com

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

lb ,

• Alergologia	 • Cirurgia general i	 • Medicina eitica	 • Radiologia
• Andlisi clinics	 laparoscOpica	 • Nutrició i dietbtice	 - Mamografia
• Aparell digestiu	 • Dermatologiat• Oftalmologie	 - Ortopantomografia bucal
•Assistência domiciliaria • Ecografria	 „	 - Radiologia general
• Cardiologia l aparell resplratori 	 • Ortopèdia Gemundí

• Endocrinologia 	- Telerradiografia• Centre auditiu	 • Otorrinolaringologia
• Fisioterapia i rehabilitació 	

Pe	
,	 .	 • Rehabilitació (metge rehabilitador)• Clinica dental	 i a:	 •	 diatr

- Cirurgia maxila facial	 • Ginecologia I obstetricia	 • Terapia de parella i sexologia

- Implantologia	 • igualatori medic	 • Podologia	 • Tractament de la obesitat
- Odontologia	 • Infermeria	 • Psicologia	 • Traumatologie i cirurgia ortopedica
- Ortodoncia	 • Medicina general	 • Psiquiatria	 • Urología i andrologia

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

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

Tenim el plaer de comunicar als nostres clients les noves especialitats i servels de reclent incorporació:
Metge especialista en rehabilitació: Dra. Encarnación Sanfeliciano Gómez.

Llicenclada en psicologia: Lola Rodriguez Mayoralas.
Diplomada en podologia: M , Cristina Fiol Ekman.

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

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

As 	 ADESLAS - AEGON - AGRUPACIO MUTUA • ALLIANZ - AUTUA - AXA - PLANAS - OTK.V. - GROUPAMA - Mkt). LA BOREAL - LA ESTRELLA - L'ALIANÇA - MAPFRE - MEOW IATC
MUTUA GENERAL DF CATAI UNA - NOVOMEDIC - SAMTAS - SERSANET - VITAUCIO SALUD - WINTERTHUR

Mulues d'accidents: ASEPEYO - CYCLOPS - FIMAC • FRATERNIDAD MVPRESPA - FREMAP - IBERMUTUAMUR • INTERCOMARCAL - MAZ - MIDAT - MUTUA UNIVERSAL. MUTUA BALEAR
Companyles d'assegurances d'accidents: ALLIANZ - AXA - AURORA - IBERICA - ARGON -CASER - CAUDAL - FENIX - FIAT-  LA ESTRELLA - MAPFRE - VITALICIO- PREVISION BALEAR - WINTERTHUR - ZURICH

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

Car Service
Todo pin au autorn641

Red Oficial de Talleres
Bosch Car Service

MULTIMARCA MULTISERVICIO

AUTORADIO G.P.S. GUIA DE CARRERS

EL SEU THIFON "MANS MURES" A
TRAVÉS DE IA SEVA RADIO "111.11ETOOTH

Rubi Automóviles
Llucmajor, S.L.

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

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




