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El pensament de la Revista s'expresa

només a [raves de l'Editorial

LO Fditorial
EL SETGE A LA PREMSA FORANA

Editorial conjunt de l'Associació de Premsa Forana de Mallorca

Vivim una epoca en què la comunicació travessa un moment d'esplendor. Mai
cap societat no havia estat tan connectada a la resta del món per saber qué passa, ni
havien existit mai tants instruments al seu servei: des de la televisió al telèfon mòbil
i els missatges, passant per internet, els diaris gratuits, la premsa escrita, les revistes...

Les institucions de les Tiles Balears, ben atentes, han captat aquesta aparent faci-
litat per arribar al ciutadà i han augmentat el pressupost dedicat a comunicació i a pu-
blicitat. Els gabinets de premsa han proliferat espectacularment, les campanyes pu-
blicitàries són constants, s'han destinat particles importants a subvencions als mitjans
de comunicació i... fins i tot, s'han creat una radio i una televisió públiques per ser
present, el Govern, en el pastís comunicatiu i tenir-hi una veu pròpia, sense interme-
diaris.

Intencionadament oblidades pel poder, però reconegudes pel poble, han restat
marginades una cinquantena de petites publicacions que romanen fora de les cam-
panyes de publicitat i dels augments dels ajuts institucionals que monopolitzen mit-
jans més potents. La Direcció General de Política Lingüística del Govern Balear ha
deixat de convocar els ajuts econòmics per a la premsa en catalã. El Consell de Ma-
llorca ha fulminat els dos convenis amb els que finançava una part simbòlica de les
despeses d'impressió de les publicacions de la part forana de l'illa. Les institucions en
general es neguen a inserir les seves campanyes publicitàries, teòricament de l'interès
de tots els ciutadans, a la premsa forana.

Però la premsa forana -i tu, amic lector, ho sabras millor que ningú-, es una de les
baules més importants en el procés comunicatiu de tot mallorquí, perquè t'informa
d'allò que més t'interessa, que és el que passa el teu voltant més immediat, al teu po-
ble, a la teva gent, a tu mateix. Es el que més t'afecta.

El 60% de la població mallorquina és lectora d'alguna de les publicacions de l'As-
sociació de la Premsa Forana de Mallorca. A l'any editam 1.600.000 exemplars,
35.000 pagines diferents -la practica totalitat en catalã- dedicades als pobles i a la se-
va gent. Som 1.200 persones que hi treballam, quasi totes sense cobrar res a canvi,
però es necessiten 5 milions d'euros per mantenir aquesta estructura comunicativa tan
nostra i tan anelada, com ho prova l'existència de mitjans amb més d'un segle de con-
tinuitat.

Volem denunciar una situació d'injustícia envers les 46 publicacions agrupades a
l'entorn de l'Associació de Premsa Forana de Mallorca, assetjades tant pel Govern
Balear com pel Consell de Mallorca amb la clara intenció de fer-nos desaparèixer.

Volem denunciar que les institucions no protegeixen el ciutadà, que té dret a re-
bre informació veraç d'allò que succeeix al seu voltant a través dels mitjans de la part
forana de Mallorca, que es volen fer callar.

Volem denunciar que ni el Govern ni el Consell no són favorables al que diu la
Llei de Normalització Lingüística sobre el dret del  ciutadà a rebre informació en lien-
gua catalana, perquè han eliminat els ajuts a la premsa en catalã.

Volem denunciar que els nostres polítics es miren l'illa des de Palma, i com que
Ia premsa forana a Palma no hi té gaire transcendencia fan com si no existís.

Volem agrair als nostres lectors i anunciants la seva fidelitat al llarg de tants
anys. Ells ens coneixen, saben que el de la premsa forana es un periodisme ben fet,
exacte i precis. Si no fos així ells ho haurien notat i ens haurien deixat de llegir.

Demanam una rectificació tant del Govern Balear com del Consell de Mallorca,
perquè estan posant en perill tota una xarxa comunicativa insubstituible, fonamental
per les relacions humanes, socials i culturals dels 46 pobles en els que som presents.

I demanam una protecció més duradora i menys arbitraria de les publicacions lo-
cals a través de la redacció d'una llei reguladora de les subvencions als mitjans de co-
municació, així com de les campanyes de publicitat de les administracions adreçades
a tots els ciutadans, i no només a una part de la societat.
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Contractació de "Es Pujol" per a una
escola educativa ambiental i de caça

Arnau Tomas

En el plenari mensual de l'Ajun-
tament, es va acordar, amb els vots
de la majoria municipal i amb l'abs-
tench') de l'oposició PSM i PSOE, la
contractació de la finca rústica "Es
Pujol", per part de l'Ajuntament de
Llucmajor, per instablar-hi una es-
cola educativa mediambiental i de
caça. El propietari d'aquesta finca,
Joan Clar Vidal, cobrará un lloguer
de 17.000C annals, és a dir, 1.450C
al mes.

D'altres assumptes aprovats
varen ser aquests:

- Subvenció de 19.600C per a la se-

guretat rural de la Societat de Caçadors

de Llucmajor.

- Modificació de les tarifes del ser-

vei d'auto-taxi de Llucmajor, en funció

de l'IPC, que queden així: baixada de

bandera, 1,96C; km recorregut labora-

ble, 0,79C; km. Recorregut festiu,

0,90C; hora d'espera, 15,30C; suple-

ment , 0,52C; suplement serveis espe-

cials, 0,93C; suplement radio telèfon,

0,67C.

- Modificació de l'ordre per la qual

es regula l'exercici de venda fora d'un

establiment comercial permanent.

- Denominació de les places de

s'Arenal: Plaça S'Algar, sobre l'Avin-

guda d'Europa, devora el CP S'Algar;

Plaça Son Verí de Baix, a l'altre costat

de l'Avinguda d'Europa, que engloba

les antigues placetes sense nom, cone-

gudes com a plaça del futbolet i de Sa

petanca.

- Subscripció de convenis de col.la-

boració amb les entitats segtients: ban-

da de música de s'Arenal, banda de

música de Llucmajor, Societat Cultural

Musical i recreativa de La Música, As-

sociació Amics de la Música, Munici-

palitat Provincial Sánchez Carrión-

Huamachuco, congregació de Missio-

neres dels Sagrats Cors.

- Declaració d'interès municipal a

l'associació CF Platges Arenal i al club

d'esplai Itaca-S'Arenal.

- Concessió de subvencions a

Unió Esportiva Arenal (7.000C), Club
Esportiu Llucmajor (9.000C), Club

bàsquet Joventut Llucmajor (7.000C),

Club Esportiu Espanya (9.000C), Club

Espôrting Arenal de Llucmajor

(6.000C), Club de Pesca Es Cap-Roig

(5.000C), Club Nautic Arenal

(18.000C).

- Acceptar la renúncia al cobrament

de la subvenció atorgada al Club Cava-

llista de Llucmajor, per un import de

6.000C, per manifestar que els ingres-

sos obtinguts han estat suficient per pa-

gar les despeses.

- Contribucions especials per mitja

de l'ordenança fiscal per al finança-

ment de les obres d'installació de les

xarxes d'aigües residuals i del submi-

nistrament d'aigua potable i ramals de

connexió de sanejament de s'Estanyol.

- Contribucions especials per al fi-

nançament de les obres d'instal.lació

de xarxes d'aigties residuals a les urba-

nitzacions de Cala Pi, Vallgomera, Es

Pas i Vallgornera Nou, que ascendeix a

3.222.990,93C.

- Aprovació d'un credit extraordi-

nari de 5.075.426€ per realitzar les

obres esmentades abans.

- Subvencions a : Associació Lluc-

major Televisió (12.000C), Associació

Hotelera Platja de Palma (3.000C), As-

sociació de Turisme Rural (3.000C)

- Declaració d'interès especial les

obres d'ampliació i de reforma del

complex esportiu Polisportiu Munici-

pal de Badia Blava, així com les obres

d'ampliació de les instal.lacions espor-

tives de les piscines municipals de

Llucmajor.

- Cessió a GESA d'un terreny apro-

ximadament de 18m2 ubicat al carrer

del Pare Ripoll, per a la instal.lació

d'un transformador d'energia eléctrica.

- Subscripció de convenis en maté-

ria de concessió de subvencions, amb

les entitats segijents: Projecte Home

(3.000C), AMADIBA (28.000C),

Fons Mallorquí de Solidaritat i Coope-

ració (40.000C), Projecte Jove

(19.000C), Germandat de Donants de

Sang (1.550C)

- L'actual pas de vianants de 12

metres d'amplada que hi ha devora el

Camp municipal d'Esports de Llucma-

jor, sera considerat carrer o vial rodat a

efectes d'edi ficabilitat.

El grup municipal socialista exigeix
explicacions a l'equip de Govern

El Grup Municipal Socialista a

l'Ajuntament de Llucmajor ha de-

nunciat l'absolut fracas i la mala

gestió de l'organització del I Certa-

men de Tir al Plat i exigeix que

l'equip de govern PP-ASI torni les

despeses generades a les argues

municipals i que el batle doni

compte davant el ple de com i quan

es retornaran els més de 21.000 eu-

ros gastats en el fracassat esdeve-

n i ment.

"No només ens ha de preocupar

el ridícul que s' ha fet des de

l'Ajuntament, sinó també els euros

de tots els ciutadans que han estat

malgastats" denúncia la regidora

socialista Antònia Maria Caldés. El

grup socialista destaca que el certa-

men ha suposat com a mínim una

despesa de 21.000 euros, entre la

publicitat a la premsa (5.966,69 C),

una revista amb fotos i texts expli-

catius (11.983 C), sopars per orga-

nitzar el Certamen (209,50), 1500

gorres per valor de 2922,48 C, sen-

se comptar les despeses generades

pels viatges a Madrid per regidors

de l'equip de govern, "dels que no

tenim molt clara la finalitat i que



poden ser malinterpretats després
de la polèmica amb la Casa Reial".
En aquest sentit, ha anunciat que el
grup socialista "demanarà a l'equip
de Govern que torni les despeses a
l'Ajuntament de Llucmajor".

El batle de Llucmajor va decre-
tar la suspensió del certamen el
passat 28 d'abril per manca d'ins-
cripcions, un dia després d'haver
anunciat en el plenari municipal
que si les inscripcions no arribaven
a les dues-centes l'encontre no es
realitzaria. "Hem de pensar que el
dia anterior no ho sabien o que ne-
garen el que ja era evident: que

l'organització del Certamen havia
estat un fracas" recorda la regidora
socialista, per a qui "Llucmajor ha
fet un dels pitjors ridículs de la
història, davant moltes institucions
de les Illes Balears i davant els ciu-
tadans".

La situació ha suscitat la recla-
mació de responsabilitats que es re-
parteixen entre la regidoria de Tu-
risme i l'empresa organitzadora del
certamen, "vinculada a un partit
que forma part de l'equip de go-
vern". "Són una serie de fets que el
poble de Llucmajor té dret a saber i
dels que el pacte PP-ASI ha de do-

nar comptes de manera urgent" re-
clama el grup municipal.

En aquest sentit, els socialistes
de Llucmajor consideren que "el
fracas de l'organització respon a
una mala gestió per part de l'equip
de govern PP-AS 1" i que "és hora
d'assumir responsabilitats". En opi-
nió de Caldés, "s'ha fet molta
comèdia amb aquest Certamen,
pet-6 en dos anys de legislatura no
s' ha convocat cap comissió de tu-
risme quan els resultats són desas-
trosos: certamens frustrats i un res-
ponsable de turisme que no assis-
teix a fires turístiques."

Pugen els preus a les piscines municipals
Al Plenari de dia 29 de‘Juny,

l'Ajuntament aprova un important
augment del preu per anar a nedar a
les piscines municipals. Com es pot
observar al quadre, una persona
adulta que tenia abonament anual
passarà de pagar 93 euros a abonar-
ne 360 euros, ja que, a més d'elimi-
nar els abonaments anuals i trimes-
trals, la quota mensual passa de 13
euros a 30.

En el cas de les persones majors
o de les persones discapacitades,
que pagaven 7 euros al mes, ara en
pagaran 25,5 euros, un increment
del 72,54 %. Per() si tenia abona-
ment anual, que ara desapareix, la

puja suposara un 551 %. A més,
s'ha de tenir present que aquests són
els preus per nedar per Iliure, els
cursos es paguen a part.

Al Plenari, Joana Lluïsa Masca-
re), portaveu del PSM a l'Ajunta-
ment de Llucmajor, critica durament
l' increment i el relaciona amb el fet
que l'equip de govern PP-ASI ha ce-
dit la gestic') de les piscines munici-
pals a una empresa privada. Segons
Mascaró, cedir la gestió de les pisci-
nes a canvi de la construed() d'un
gimnàs, que també haura de ser de
pagament, suposa un negoci per a
l'empresa concessionària pea) un
gran perjudici per als ciutadans de

Llucmajor.

L'equip de govern va justificar
l' increment dient que les piscines
són deficitaries i que el preu no és
tan car, un euro diari, el que costa
un cafe als bars. Mascaró va replicar
que els bars són negocis privats que
s'han construit amb doblers privats,
en canvi les piscines són públiques i
s'han construit amb doblers públics.
A més, qui vulgui o necessiti fer un
café pot optar entre anar al bar o fer-
lo a ca seva amb la seva cafetera; en
canvi la gran majoria de ciutadans
d'aquest municipi que volen o ne-
cessiten anar a nedar, no tenen cap
altra piscina que la pública.

PREU PUBLIC PISCINES MUNICIPALS LLUCMAJOR
MES FINS

ARA
INCREMENT

MENSUAL
ANY FINS

ARA

(*)

INCREMENT
ANUAL

ADULT 30 13 17 56,6% 360 93 267 287,7%

JOVE 24

INFANTS 22,5 7 15,5 68,88 % 270 47 223 474,4 %

MAJORS 25,5 7 18,5 72,54 % 306 47 259 551 %

(*) A la nova ordenança desapareixen els abonaments anuals i trimestrals

Curiosament, al mateix plenari, PP-
ASI van aprovar reduir a l'empresa pri-
vada, que ha de construir el gimnàs en

sòi públic, el 90% de l'impost de cons-
truccions. Si el negoci és privat hau-
rien de ser tractats com els altres em-

presaris del terme que paguen la totali-
tat dels seus imposts.
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Ses Escoles
El CEIP Rei Jaume III, de Lluc-

major, ha estrenat un butlletí-revista
titulat "SES ESCOLES", en el qual
parla de la problemàtica escolar de
Llucmajor.

Es parla de la necessitat imme-
diata d'una nova escola, de la qual
ja s'ha parlat molt però s'ha fet poc i
mentrestant a les escoles l'alumnat
ha d'ocupar espais no adequats i des-
tinats a altres finalitats que no es po-
den dur a terme.

Els alumnes dels 24 grups que hi

ha en aquest centre, han elaborat i
exhibit les seves activitats com a
illustradors i escriptors, des dels 3
fins als 12 anys. L'AMPA informa
d'un seguit d'activitats extraescolars
i de la subvenció de l'"Escoleta 'ma-
tinera" que possibilita que els pares i
mares poden deixar els infants abans
de les 9h durant tot el curs. L'Asso-
ciació està en contacte permanent
amb la Direcció del centre per evitar
situacions de conflicte i fer d'inter-
locutora entre les families, l'Ajunta-

ment i la Conselleria.
Els associats tenen molts avantat-

ges: descomptes en les excursions,
en les activitats extraescolars, en el
pagament del transport escolar. Sub-
venciona el viatge d'estudis i la
compra de material escolar.

"Ses Escoles" també parla de la
informació als afiliats i com es pot
collaborar en les tasques que realit-
zen.

XXI Aniversari de l'Associació de Pensionistes,
Jubilats i Tercera Edat de Llucmajor

El passat 26 de maig l'Associació
de pensionistes, Jubilats i tercera
Edat de Llucmajor del carrer de Sant
Joan va celebrar el seu XXI aniver-
sari.

Per començar varen anar d'excur-
sió a Festival Park on gaudiren de
l'espectacle "Festival on ice". A

continuació feren un dinar d'asso-
ciats, amb l'assistència de diverses
autoritats, tant municipals com au-
tonòmiques, entre elles, la del baile
Lluc Tomàs.

Es va fer lliurament d'unes pla-
ques commemoratives a set parelles
que enguany celebren les Noces

d'Or. També es va Iliurar una placa a
la presidenta de l'associació, Ursula
Oliver i un obsequi a Maria Clar, la
sòcia més antiga.

La festa va acabar amb música, a
càrrec del cor de l'associació "La
flor de l'avior", i amb el ball a càrrec
de Juanma.

GRAN CONCERT: YOSSOU N'DOUR,
ELS PETS I AL MAYURQA

El dia de st.Jaume, 25 de Juliol, a la Plaça de Toros de Palma

Qui és Yossou N'-
Dour?

Yossou N'Dour és un
dels músics africans més
populars. La combinació
de música senegalesa tra-
dicional amb influències
eclèctiques que s'estenen
des de la samba cubana al
jazz, i hip hop, li ha repor-
tat una base de milions
d'admiradors a tot el món.
A Occident ha col.laborat
amb músics com Peter Ga-
briel, Sting, Neneh
Cherry, Wyclef Jean entre
d'altres. Al Senegal, Yos-
sou és una icona cultural
activament implicada en
assumptes socials. Es am-

baixador de Generositat a
les Nacions Unides, i am-
baixador d'Unicef, per a
qui fa concerts en benefici
dels nins que són victimes
de la SIDA. També és am-
baixador de l'Oficina In-
ternacional del Treball i ha
fet diversos concerts pro-
movent la condonaci6 del
deute al Tercer Món. A
Yossou se li han atorgat
nombrosos premis, com el
Millor Artista Africà el
1996, i l'Artista Afriat del
Segle el 1999.

A Yoosou N'Dour
acompanyaran el magnífic
pop-rock dels Pets i la mú-
sica tradicional d'Al-Ma-

yurqa. Un concert al qual
vos convida l'Obra Cultu-	 Obra Cultural
ral Balear. L'entrada anti-	 Balear
cipada és de vint euros.
No vos ho perdeu!

OFICINA PETER SANER • LLUCMAJOR
C/. CARDENAL ROSSELL 48

TEL 971 120624 FAX 971 121247
e-mail:.. , -	 o eleine es

BIERTO DE LUNES-VIERNES 0900-1300

PARA SUS ANUNCIOS EN
hablamos
ESPAÑOL

on parieFRANÇAIS

UM= Mallorca
Hora	 liSagazM
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FESTES DE SANT CRISTINFOL
Torneu Sbert

Tenim novament a la vista les
tradicionals festes de Sant Cristei-
fol. Tot va començar el primer de
juliol amb el pregó de festes, que
en aquesta ocasió va ser a cura
d'Antoni Mut Calafell, director ju-
bilat de l'Arxiu del Regne de Ma-
llorca.

El títol del treball de Mut ha es-
tat "Impressions d'un fidel estiue-
jant". El pregoner fou presentat pel
Dr. Bartomeu Font Obrador, Cro-
nista oficial de Llucmajor.

Aquest acte cultural va tenir
Hoc al nou local, situat a l'edifici
s'Arenal-Park, inaugurat moments
abans amb tota solemnitat i del
qual donarem més ampliació en
una propera ocasió.

Inauguració

S'Arenal Ilucmajorer va tenir la

primera oficina municipal la pri-
mavera de 1979, situada al carrer
de Sant Cristòfol, 45. Anys després
passà al carrer de Berga, cantonada
amb el carrer de Formentera, on es
trobava fins ara. Les noves

instal.lacions signifiquen una im-
portant millora i en cert aspecte, un
acostar l'Ajuntament a la ciutada-
nia.

De la resta d'actes festius, hem
de dir que hi ha manifestacions

POMPAS FUNEBRES HNOS. SASTRE

MARE DE DEU DE LLUC S.L.
SANTA MARIA DEL CAMI

C/ REVUELTA N ° 11

REALIZAMOS Y TRAMITAMOS TODO TIPO DE SERVICIOS
FUNERARIOS.

SERVICIO 24 HORAS: 971 620146
FAX: 971 140978

INFORMACION EN LLUCMAJOR:

TFIVOS. : 971 661862, 610 529723
C/ CIUTAT N ° 127, LLUCMAJOR
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NOTÍCIES BREUS

- Diferents hotels han estat expe-
dientats per l'Ajuntament de Llucma-
jor, a causa de tirar aigua al carrer de
manera no autoritzada.

- Toni Amor, jove entrenador del
futbol arenaler, ha passat a dirigir
l'Atlètic de Balears.

- Va tenir Hoc, amb nombrosa par-
ticipació de públic, l'anomenada Fiesta
Rociera de s' Arenal, organitzada per la
Hermandad Rociera, que presideix Ana
Serrano Arcos.

- Josep Pomares es proclarn cam-
pió d'Espanya de pesca en la modalitat
des d'embarcació, mentre que Joan
Truyols aconseguí medalla d'or per
equips.

- El club de Petanca Son Verí de
s'Arenal ha estat convidat per partici-
par en un torneig d'aquesta modalitat
esportiva a França.

- Francesc Vic Verger i la Cadena
Riu encapçalen la classificació per de-
signar "Arenaler de l'Any" i els seus
finalistes. Coordina la revista "S'Unió
de s'Arenal".

- La temporada turística continua
bastant animada. Ve molta de gent pen)
els comerciants repeteixen que porten
pocs doblers i que gasten poc.

- Va ser a s'Arenal el Conseller del
territori del Conseil de Mallorca, Sr.
Bartomeu Vicens. Va explicar a un
grup de veins en què consisteix el Pla
d'Esponjament. Tanmateix ni Vicens
ni els seus acompanyants, no aportaren
coses noves o transcendentals.

- Bon estiu per a tothom!

LOCAI,
espectacles de tota mena. El dis-
sable, dia 2, concursos de pesca,
castells d'arena, cercavila i al ves-
pre, Nit Mallorquina al Passeig de
Miramar.

El diumenge, 3 de juliol, teatre
a càrrec del grup Picadís al CP
S'Algar.

Del 4 al 10, pràctica de tennis
platja i celebració del I Circuit 111es
Balears. Partits de bàsquet, exhibi-
ció de dansa moderna i comedia
musical. A partir del 5 fins al 9, ex-
posició de pintura sobre tela.

També hem de destacar els con-
cursos, de dibuix, Nit Espanyola i

Flamenca a la Plaça Major.
Les festes continuaran fins al

diumenge dia 10 amb aquest pro-
grama:

A les 9,00h. Al terreny del Club
Petanca son Verí , XXXIII Torneig
de Petanca, masculí i femení.

A les 10,00h. Al camp de tir de
Can Pola (carretera s'Arenal-Les
Palmeres), tirada al plat de carkter
local.

A les 10,30h. Missa. A l'esglé-
sia parroquial, solemne eucaristia
en honor del patró de s'Arenal,
Sant Cristòfol, amb l'assistència
d'autoritats i Ball de l'Oferta.

Després de la missa, beneïda de
cotxes, al carrer de la Vicaria, amb
un record per a tots els partici-
pants. La concentració dels vehi-
cles que hi participin serA a les
10,30h. A la Plaça Major. A la be-
neïda hi prendran part participants
de la IX Trobada de Motos i Cot-
xes antics.

A les 19,00h. Processó de la
Mare de Déu del Carme i de Sant
Cristelfol.

Com veiem, es tracta d'una pro-
gramació extensa i variada que se-
gur que farà contents tothom que hi
assis te ix i.



CENTRES D'ESTADES DIURNES / CENTROS DE ESTANCIAS DIURNAS

Per als nostres majors, per a les seves brides.
Para nuestros mayores, para sus familias.

Mir
QUE SON ELS CENTRES D'ESTADES DIURNES?
Els centres d'estades diürnes ofereixen serveis d'acolliment
i suport a les persones grans dependents i també a les
seves families, que poden gaudir d'unes hores de descans
sabent que els seus majors estan ben atesos. Disposen
d'activitats terapèutiques i de rehabilitació a arm de
professionals que ajuden els majors a mantenir la seva
autonomia en la mesura del possible. Una oportunitat per
als nostres majors i una ajuda per a les seves families.

MALLORCA

• Nous centres
Nuevos centros
Marratxl, Sa Pobla, Algaida, Campanet, Llucmajor,
Pollença, Manacor, Artà, Lloret, Felanitx

• Reconversió de centre de dia (oci)
en centre d'estades diürnes (oci + assistência)
Reconversión de centro de ilia (ocio)
en centro de estancia diurna (ocio + asistencia)
Mancor de la Vall, Son Servera

Aginpliació de places o remodelaciti
Ampliación de plazas o remodelación
Capdepera

*Reconversió en habitatge tutelat
Reconversión en vivienda tutelada
Binissalem

¿QUE SON LOS CENTROS DE ESTANCIAS DIURNAS?
Los centros de estancias diurnas ofrecen servicios de
acogida y ayuda a las personas mayores dependientes, y
también a sus familias, que pueden contar con unas horas
de descanso sabiendo que sus mayores se encuentran
bien atendidos. Disponen de actividades terapéuticas y
de rehabilitación a cargo de profesionales que ayudan a
los mayores a mantener, en la medida de lo posible, su
autonomía. Una oportunidad para nuestros mayores y una
ayuda para sus familias.

POLLENÇA •

CAMPANET •
MANCOR DE LA VALL • • 3R ru 151-"

	

CAPDEPERA •

* BINISSALEM
	 • ARTA

• SON SERVERA
• LLORET

• MARRATXÍ
	 • MANACOR
• ALGAIDA

• LLUCMAJOR • FELANITX

• • •

Conselleria de Presidência i Esports



LOCAL

S'ARENAL-LLUCMAJOR, UNA AUTOPISTA
DE MÉS DE 30 MILIONS D'EUROS

- El president Matas inaugura volant en globus la nova via de comunicació

- Lluc Tomàs assegura que suposa "el major esdeveniment histèric del

municipi, juntament amblarribada del tren, el 1916"

Francesc Verdera
Fotos: C. Julià

El president del Govern Bale-
ar, Jaume Matas, i la consellera
d'Obres Paliques, Transports i Vi-

venda, Mabel Cabrer, inauguraren
el dia 7 de juliol l'autopista S'Are-
nal-Llucmajor, la qual ha suposat
una inversió d'un poc més de 30,
38 milions d'euros.

La nova autopista, construïda
en quinze mesos i mig té una longi-
tud de 8,5 km, dues vies de dos ca-
rrils de 3,5 ni cada un i una mitjana
de dotze metres, ai xí com quatre

CENTRE RECONEIXEMENT	 METGE OCULISTA

MEDIC - PSICOLÒGIC 	Dra. Núria Busquets

(EQUIP CLINICA JUANEDA)

CERTIFICATS MEDICS
	

OBERT ELS DILLUNS
	

CITA PREVIA

PER AL PERMÍS DE
	

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

CONDUIR I D'ARMES
	

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

Antoni Isern Oliver



enllaços a distints nivells per no
deixar aïllat cap nucli de població.

El projecte ha consistit en el
desdoblament de l'actual carretera
de S' Arenal a Llucmajor i la dota-
ció de les característiques pròpies
d'una autopista.

Les expropiacions han costat
4,71 miliona d'euros i han afectat
unes 46 hectàrees de finque ubica-
des a Palma i sobretot a Llucmajor.

Segons la Conselleria d'Obres
Públiques, l'anterior carretera pre-
sentava un alt índex de saturació de
transit, ja que comunicava impor-
fonts nuclis turfstics, i també un
gran nombre de vehicles pesats. La
informació facilitada des del depar-
tament que presideix Mabel Cabrer
posa de relleu que l'autopista "és la
millor solució técnica per evitar la
sinistralitat, perquè dóna fluïdesa a
Ia circulació i evita situacions de
rise".

Mabel Cabrer va definir l'auto-
pista com a "integrada en el paisat-
ge i respetuosa amb el Medi Am-
bient". La llista de valoracions la
va completar el batle de Llucmajor,
Lluc Tomas, quan va assegurar que
l'acte d'inauguració suposava el
major esdeveniment històric regis-
trat al municipi, juntament amb
l'arribada del tren el 1916.

L'eix viari S'Arenal-Llucmajor
suportava una mitjana de 30.000
vehicles diaris, amb hores puntes
d'estiu de prop de 45.000. La nova
autopista pot absorbir sense proble-
mes fins a 60.000 cotxes per dia,
aim) implica acabar amb els proble-
mes de saturació que es registraven
i que suposaven un peril per als
conductors, va destacar Matas. Al
respecte, va apuntar que a l'arxipè-
lag es registra un accident de transit
cada 11 minuts, i que les illes pre-
senten el major número de vehicles
per habitant de l'Estat Espanyol,
amb una taxa que duplica la mitjana
europea.

La consellera Cabrer va resaltar
les actuacions que s'han duit a ter-
me per integrar la nova autopista en
el seu entorn. Per això s'han plantat
quasi 48.000 arbusts, uns 2.700 ar-
bres i unes 200 palmeres. Amb una
despesa de més de 3 de mi lions
d'euros en actuacions mediambien-
tals.

Per la seva part, el batle Lluc

Tomas va afirmar que, amb la nova
autopista, "Llucmajor ja és una ciu-
tat com toca", i va destacar la mi-
llora que aquesta infraestructura su-
posa per a la seguretat i el benestar
dels seus habitants.

Però la posada de llarg de la no-
va autopista no fou rebuda només
amb elogis. La diputada del PSM
Joana Lluïsa Mascaró va destacar

que aquesta via segueix inacabada,
amb unes connexions amb els ca-
mins de les finques que no estan en
condicions de ser obertes al públic i
amb una part de l'enllumenat sense
connectar. A més, va subratllar que
aquestes autopistes desfiguren els
paisatges rurals i converteixen els
pobles en barriades-dormitori de
Palma.



CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES

CARACTERÍSTIQUES GEOMÈTRIQUES
Secció tipus:
Calçada 	 2 carrils de 3,5 m per sentit
Vorera d'emergència exterior 	 2,50 m
Vorera d'emergència interior 	 1 m
Berma exterior i interior 	 0,75 m
Mitjana 	 12m
Radi minim 	 700 m
Pendent maxima 	 4,88%

ESTRUCTURES
Formigó 	 12.915m3
Encotrats 	 6.218m2
Cintra 	 14.356 m3

.1 Acer passiu 	 651.219 Kg
Acero actiu 	 31.319 Kg

ACTUACIONS MEDIAMBIENTALS DESTACADES

Drenatge 	 1.931.523,10€
Terra vegetal 	 390.106,50 €
Plantacions 	 1.088.579,30 €
Neteja i acabat 	 30.000,00 €
TOTAL 	 3A40.208,90 €

PLANTACIONS:
Arbusts 	 47.949 u
Arbres 	 2699 u.
Palmeres 	 210 u.
Aportació de terra vegetal als talussos 	 50.000 m2

LOCAL
Des d'Esquerra Republicana de

Catalunya també es va denunciar
que encara no es disposa de l'enliu-
menat i que moltes de les plantes
sembrades ja són mortes. Inclús es
destaca el tracte de favor que s'ha
donat a algunes persones, com l'ac-
cés directe que s'ha creat fins a un
restaurant propietat "d'un simpa-
titzant dels partits que governen
Llucmajor".

Vol en globus i obsequi de ven-
tails

Perquè la festa fos completa, no
va faltar la presència d'un globus
aerostatic, una mostra de cotxes i
motos antics, obsequi de ventalls,
un bon berenar i signatura d'autò-
grafs per als incondicionals del PP.
No va mancar tampoc una aprecia-
ble representació de consellers, ba-
iles, dirigents empresarials i sindi-
cals i dotzenes d'alegres jubilats
traslladats expressament en diver-
sos autocars per l'Ajuntament de
Llucmajor.

Un globus es va posar a dispo-
sició de les autoritats per poder
apreciar des de l'aire la molta inte-
gració en el paisatge de la nova au-
topista. Segur que també pogueren
contemplar de primera ma l'enorme
quantitat de terrenys consumits per
l'execució de les obres. El presi-
dent Matas; la consellera d'Obres
Públiques, Cabrer; i el batle de
Llucmajor, Lluc Tomas, obriren el
vol inaugural amb problemes ini-
cials per elevar-se, per excés de
pes.

Després de l'aterratge va co-
mençar l'acte de presentació de la
nova autopista, i abans els nombro-
sos assistents es llançaren a la caça
i captura dels ventalls entregats
gratuïtament amb el logotip amb
forma de fulla que representa les
noves "carreteres sostenibles" del
Govern. A més de Matas, Cabrer i
Tomas, entre els assistents hi havia
el conseller d'Interior, José María
Rodriguez, i els baties de Campos,
Ses Salines i Santanyí, juntament
amb alises càrrecs públics del Partit
Popular.

Una vegada acabades les inter-
vencions de rigor, autoritats i pú-
blic se trasiladaren des de la carpa
muntada per a l'acte fins a la nova

autopista, amb un tall de cinta al
qual volgueren participar tots els
alts càrrecs assistents. Després el
president Matas va aprofitar algun
dels trossos de tela sobrants per re-
partir-los entre els jubilats des-
plaçats, i alguns l'utilitzaren per re-
collir autògrafs dels seus politics
favorits, pertanyents inevitablement
a un sol partit.

Després de descobrir la proto-
colaria i imprescindible placa com-

memorativa, autoritats i comitiva

d'acompanyants anaren a veure una
petita exposició de vehicles antics
i el president Matas es va animar
fer una passejada en un dels vehi-
cles. El final de la festa va consistir
en un aperitiu al qual s'apuntaren
amb entusiasme les autoritats i els
convidats, representants de la ter-
cera edat llucmajorera. Ja se sap,
sempre que hi ha menjua, la festa
acaba essent un èxit.



ENQUESTA
L'autovia ja funciona. Quina valoració en feis?

Maria del Carme Garcias
- Jo normalment no hi vaig,'per aquesta carretera. Nor-

malment me'n vaig a Palma per S'Aranjassa. Però hi he anat
alguna vegada i m'ha resultat complicat a causa de la roton-
da. I en Hoc de venir cap a Llucmajor, la primera vegada
me'n vaig anar cap a Campos. La primera vegada la gent
s'equivoca perquè has de fer tota la rotonda. I també en sor-
tir, perquè surts per on hi ha la Policia local i això em va em-
bullar un poc.

Antoni Servera Cirerol
- Jo, tot el que sigui nou espai, em va bé. Els cotxes ten-

d= més bon circular. No importa que estiguin tots per aquí,
pel poble. Que se'n vagin per dins els sementers. Ho han fet
per això! Perquè a dins el poble, arribarà que no hi podrà pas-
sejar ningú. Pere) hi ha una altra cosa que és dolenta, i és que
el comerç pot patir molt i molts poden desaparèixer.

Marina Garcias SalvA
- Trob que no es positiu, ni per al poble ni per a l'illa, en

general. Perquè, a més de destruir el nostre entorn, fa que el
poble quedi apartat, i que es converteixi en el que s'anome-
na ciutat-dormitori. Ara, quan vaig venir de Barcelona, em va
agafar plorera perquè alló sembla més una autopista de la pe-
ninsula ( i allà les poden fer perquè el terreny és enorme)
pea) aquí es tina illa petita i els recursos són limitats. En de-
finitiva, em sembla una barbaritat.

Mateu Salvà Adrover
- En principi hi veig més avantatges que no inconve-

nients, perquè dóna més mobilitat i les rondes no tendran
tants de problemes de trànsit. Aix() per una part ens pot be-
neficiar, per() per l'altra, el comerç en pot sortir perjudicat.
En general em sembla bé però les entrades i sortides al poble
han d'estar ben senyalitzades i de moment no hi estan.
Aquesta manca de senyalització fa que la gent vagi una mi-
ca perduda i s'embulli. S'han de senyalitzar les entrades al
poble i la gent que hi vulgui entrar ho ha de poder fer sense
cap dificultat.
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ENQUESTA

Llucia Guerrero Reinaldo
A mi em sembla que va molt bé per desembossar les ron-

des però amb la nova carretera els cotxes fan massa via, no
te n'adones i ja ets a Campos, i la distancia entre els vehicles
és molt curta. Hem de tenir en compte, pen), que la gent que
va amb cotxe no entrara dins el poble, passara de Ilarg, com
a Vilafranca, i això és dolent per als negocis.

Josep Ramon Clar
Com podeu imaginar, els pagesos que han cobrat no te-

nen res a dir. Pere) en sé un, només un, que ha dit que torna-
ria els doblers si li tornaven la terra.

Com que els politics que ho han decidit han sortit elegits,
ho han fet així com han volgut. A mi em sembla un desbarat
perquè tenim un territori petit i aviat no en tendrem: tot serail
carreteres, autovies, autopistes...
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SOCIETAT

ACTIVITATS DE CORAL DE L'ASSOCIACIÓ
AMICS DE LA MÚSICA

C. Garau

Les diferents agrupacions Co-
rals de l'associació han funcionat
a un ritme frenetic.

El 14 de maig les NEGRES par-
ticiparen al "326 JUGUEM CAN-
TANT" a Sant Pol de Mar ( Barce-
lona) amb la cantata " BUSCANT
LA PARAULA PERDUDA", diri-
gits per C. Trobat i acompanyats
per C. Nadal.

El mateix dia les BLANQUES
assistiren a la TROBADA DE CO-
RALS INFANTILS DE MALLOR-
CA amb la cantata " TILL EU-
LENSPIEGEL" dirigits per J. A.
Oliver.

El quart cap de setmana de
maig rebérem a Llucmajor les Co-
rals Catalanes XIC ESTEL i CO-
LORAINES dins el marc de l'in-
tercavi de Corals del CSIC: El di-
vendres 20 férem pancartes de
benvinguda i un berenar-sopar de
"delicateses" a l'Escola , després
els cantaires catalans foren acollits
a domicilis de cantaires Ilucmajo-
rers.

El dissabte 21 anàrem tots a as-
sajar a l'església de S'Estanyol i a
les 14 h assaborírem un bon dinar
vora mar. La nedada i la passejada
per la Torre de l'Estalella entu-
siasma els catalans.

A les 20'30h comença el con-
cert intervenint CORNEBLANC
amb : " La dama de Mallorca","
Siyahamba" i " Barbershop
Blues". COLORAINES canta:
L'esquirol", " "Hine ma tou" i
Samba Ie i XIC ESTEL inter-
preta " Nga iwi e",

" El Rodamón" i " Canon del
vespre".

Al finat , conjuntament totes les
corals interpretaren " El Ilenyatai-
re", " El patufet de Tarragona",
La vall d'Hostoles" i "Ja mo
n'anem".Les directores mostraren
el que es fer feina ben feta amb els
joves i reberen com a obsequi el
llibre de les Obres completes de
Miguel Janer.

Després de sopar junts a un
restaurant de Llucmajor tothom se
n' ana a jeure i el sen demà ens
despedírem dels catalans després
de fer una visita cultural per Ciu-
tat.

Pere, la història no acaba aquí,
perquè de bell nou el darrer cap de
setmana de maig en J.A. Oliver i
na C. Trobat partiren amb les
BLANQUES cap a Barcelona en
el marc del projecte. " UN PONT
DE CANÇONS- EL C.S.I.C. A
L'AUDITORI" participant amb la

cantata TILL EULENSPIEGEL de
Giinter Kretzchmar. El mare de
l'Auditori fou magnífic per ajun-
tar les nombroses veus dirigides
per la bona batuta d'Eva Martínez.

El que s'ha fet ha estat possi-
ble gracies a l'ajuda de l'Ajunta-
ment, a la implicació dels pares, a
l'entusiasme dels cantaires , a la
bona feina dels professors de l'As-
sociació Amics de la Música i so-
bretot als professors de Coro na
Catalina.Trobat i en J. A. Oliver.A
tots mil gracies.



OPINIÓ

CONCERT DE FI DE CURS DE
L'ASSOCIACIÓ AMICS DE LA MÚSICA

Catalina Garau

El passat divendres 17 de juny

es va realitzar el ja tradicional con-

cert de fi de curs de l'associació. A

les 20.30 h el Convent de Sant Bo-

naventura ja estava ple de gent a

punt de començar a fruir de les di-

ferents actuacions. Encetà el con-

cert el GRUP 1 DE L'ORQUES-

TRA DE PERCUSSIÓ que inter-

pretà " En Joan petit quan balla"

dirigit per Andreu Burguera i

acompanyat per J. Barceló i L.

Vinseiro.

A continuació actuà la CORAL

CORNEBLANC: Les CORXERES

cantaren "Es sereno" i "Quantes

pedres" cançons populars mallor-

quines dirigides per Joan Antoni

Oliver. Les CORXERES i les NE-

GRES conjuntament interpretaren

"Serenata" de D. Bughici i les NE-

GRES totes soles, vestides de for-

ma molt graciosa, cantaren " Les

tres bessones" i " El blues de l'ase

trist" amb música de J. A. Amar-

gós i Iletra d' A. Rubio sota la di-

recció de Catalina Trobat.

L'ORQUESTRA DE CAM-

BRA,recuperant el seu director An-

dreu Julià qui ens hagué de deixar

un any per motius

professionals,toat amb èxit " Entry

of the gladiators" de J. Fucik, "Se-

renade" de F. Schubert i "Funiculí-

Funicula" de L. Denza demostrant

el que ha estat un any de molta fei-

na ben feta.

SHAH,
Industries Semar, s.a

C/. Tome. Moserrat, 6 - 8
66 0157 - Fox: 66 29 01 (LLUCMAJOP) Avda. Caries V, s/n Tel. 66 23 11 (Llucmajor)



Na Catalina Nadal dirigí el
CONJUNT INSTRUMENTAL, el
qual interpreta el popular "Bolero"
de M. Ravel i " Jurassic Park" de
J.Williams i conquista els aplaudi-
ments del públic.

A meitat de l'acte interveguè el
President de I 'Associació Joan

Salva donant les gracies als can-
taires, als pares, als professors i a
l'Ajuntament per la seva collabo-
ració. A continuació el Regidor de
Cultura Guillem Salva expresa
amb paraules entranyables el suport
de l'Ajuntament a l'acte realitzat.

La segona part comença amb

l'actuació de la coral de les BLAN-
QUES cantant " Dins la fosca" i
"Tumbal" cançons tradicionals ca-
talanes.Les BLANQUES AMB
PUNT ens deleitaren amb "El pa-
tatuf de Tarragona" i amb "Carícies
a l'oceà" de B. Coulais, traduïda
pels germans Salva. Na Catalina
Nadal els acompanya al piano.

El COR MIXTE també inter-
vengué interpretant " Enamorat de
tu" de Weiss, Peretti i Creatore,
La bella Lola", havanera i "Fan-
dango" cançó popular de Menor-
ca.N'Andreu Burguera toca el pia-
no i n'Antònia Valls les castanye-
tes. Na Catalina Trobat el dirigí.

Les ORQUESTRES DE PER-
CUSSIÓ, totes dirigides per n'An-
dreu Burguera, no volgueren deixar
d'intervenir. El GRUP II toca " Els
lunnis" popular televisiva i "Some-
day my prince will come" de W.
Disney. El GRUP III interpreta " El
chocolate" popular xilena i " It's a
small world" de W. Disney. El
GRUP IV també toca un Pupurri de
pel.lícules Disney.

No obstant ,la sorpresa sorgí al
final, quan un grup de pares molt
engrescats i amb camiseta especial-
ment dissenyada per a la ocasió,
ens deleitaren amb " Cruela de Vil"
de W. Disney i "Ob-la-di,ob-la-da"
de The Beatles conquistant els
aplaudiments d'un públic entregat.

La festa acaba al local de l'Es-
cola on es montaren taules al mig
del carrer de La Fira i es consumí
el menjar que els pares havien pre-
parat.

Les marxoses cançons del cor
mixte amenitzaren la vetlada que
acomiadava el curs desitjant un bon
estiu i unes bones vacances a tots.

expert
ELÈCTRICA
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GRUP DE TEATRE SANT BONAVENTURA
Aina M. Llompart Suau
Entrevista a na Joana Maria Llinas

(directora) i als actors Carolina Rigo, Ma-
ria José Cantero, Gema Milian, Laura Pé-
rez, Maria Isabel Mõjer i Aina Maria
Mas. També formen part de la compan-
yia d'actors Catalina Llompart,_Laura
Vinseiro, Matte Sastre, Colau Valls, Xis-
ca Forteza, Aitor Montero, Jessica Cerda,
Elena Segura, Sergi Zapata, Adria Pérez,
Manolo Pitieiro, Joan Gabriel Monsen -at
i Toni López.

Com va néixer la idea de fer un
grup de teatre?

Fa 3 anys varem decidir en Rafel Fiol
i Jo (Joana Llinàs) que havíem de fer un
grup de Teatre. S'hi apuntaren nins de  ir
fins a 4t d'ESO, i decidírem fer dos
grups. En Rafel va agafar el grup dels
grans i feren l'obra Hotel Cosmopolita i
Jo vaig agafar els nins de Ir i 2n i varem
representar les Desventures de Cupido.
L'obra durava uns trenta minuts i ens va
agradar molt. Va ser un gran èxit.

Quines altres representacions heu
fet?

L'any passat els grans varen fer una
obra de Joan Mas, Ai!Joaquitn, que has
vengut de prim! i els petits l'obra Diguem
que ni'estimes! que va durar uns seixanta
minuts. I enguany els gran han acabat
l'ESO i ens hem quedat amb un sol grup.
I hem representat l'obra Rere un somni.

Com heu creat Rere un somni?
Ens agrada molt el teatre musical:les

coreografies, l'expressió corporal atreu
molt als nins, és molt participatiu. Primer
agaf una idea. Vaig anar a Madrid a veu-
re Cabaret i me va agradar molt i me va
inspirar l'obra. I després vaig pensant les
característiques de cada un dels nins i van
sortint els personatges que podrien agra-
dar-los: un què és més obert, un més ado-
lescent, un més dinàmic, l'altre més ner-
viós... i és va perfilant el guió. A l'obra
apareixen les cançons més conegudes de
Cabaret corn Money money, Mine heart,
Cabaret...i 'també altres personatges de
l'època de la pel.lícula Cabaret com Ma-
rilyn Monroe, Elvis o Hilda.

Com assajau?
Assajam al teatre de la Joventut Sera-

fica. És molt complicat reunir a denou
actors, o sigui que assajam per escenes de
ditnarts a dijous. I el divendres intentam

fer un assaig general.
Tots els actors són alumnes del

Col.legi Sant Bonaventura. El final de
curs són moments de nervis perquè tot-
hom té molt per estudiar pet-6 aconse-
guim fer les dues coses i quan s'acosta
l'estrena resolem aclariments a l'hora del
pati. Per cert, Enhorabona als denou ac-
tors perquè han aprovat tot el curs. I el
Teatre, amb nota!

I la tramoia?
Els al.lumnes de Tecnologia han fet

el cartell Iluminós de Cabaret. Marc ha
estat el tramoista principal. Joan Andreu
s'ha encarregat de la música. La Fusteria
Forteza ens ha ajudat amb l'escenari. An-
dreu Prohens ha fet de montador. El grup
de Teatre Coverbos ens ha deixat els

Ilums. Les perruqueries Atenea, Aromes
i Manolita Carielles s'han encarregat del
maquillatge i pentinat. El vestuari l'hem
adquirit a Eurocarnaval. Més l'ajuda de
les famílies. Per pagar tot això feim una
rifa; però ens plantejam de cara al futur
fer una associació i demanar qualque sub-
venció.

Què fareu l'any que ve?
Volem potenciar aquesta obra, duent-

la a altres escoles franciscanes i a certa-
mens teatrals. I tainhé començar una obra
nova.

Què és el que més vos ha agradat?
Fer la representació ens dóna molta

satisfacció. El missatge de l'obra és una
Iluita per un somni, la importancia de
creure en un mateix.
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La Bruixa Tavèn i en Pere Taleca un dissabte de Santa Candida els anys 70

35è aniversari dels nostres gegants
Texte: Pau Tomas Ramis
Fotografia cedida per Joan
Tomas Simó

Any 1970, dia 7
d'agost, Santa Càndida. A
les portes de l'Ajuntament
s'arreplega una multitud de
gent esperant veure què se-
ran aquests nous gegants
que diuen que s'han enca-
rregat a Valência i que han
arribat a la vila amb el
temps just per desfilar la
diada gran dels gegants
Ilucmajorers, el dissabte de
Santa Cindida.

Així es vivia, amb ex-
pectació, aquell moment i
enguany fa 35 anys
d'aquell dia. A les 19:00
hores sortiren de la Casa de
la Vila, acompanyats dels
quatre gegants veils, en Pe-
re Taleca, la Fada Morga-
na, la Bruixa Tavèn i en
Barba-rossa. El poble en va
quedar satisfet, els seus ar-
tífex també, i Llucmajor
s'assegurava figures per
continuar amb una de les
seves tradicions mês anti-
gues, la tradició gegantera.

Aquest 2005 aquelles
quatre figures, acompanya-
des per I 'Amo de So Na
Moixa i per na Joanota, un
any més joves (sortiren per
primera vegada l'any
1971), tornaran a aparèixer
pel portal de l'Ajuntament
acudint puntuals a la cita i
complint el compromís que
tenen amb el poble de
Llucmajor. Els darrers
anys l'afluència d'assis-
tents a la festa dels nostres
gegants s 'ha anat incre-
mentant. Cada any és més
elevat el nombre de nins i
nines que acudeixen a O-
ffer davant i darrera les ge-
gantines figures. Esperem
que enguany, per celebrar
el seu 35è aniversari, enca-
ra n'hi hagi mês. Esperem
que els pares, padrins, pa-
drins joves, germans

grans,... animin als més pe-
tits de la casa a anar a veu-
re i a gaudir d'un dels actes
més emblemMics de les
nostres estiuenques festes
patronals.

Ara més que mai hem
de demostrar que globalit-
zació no vol dir aculturalit-
zació ni deslocalització.
Hem de saber conservar els
nostres trets d'identitat. El
poble que es coneix a si
mateix, que conserva les
seves tradicions, és sens
dubte un poble més feliç,
un poble més Integre.

Els que als anys 70 i 80
érem al.lots i anàvem a
veure els gegants recordam
perfectament aquells toma-
dors d'ametles, temporers i
gitanos que l'Ajuntament
havia de contractar per dur
les noves figures i que fo-
tografià magistralment An-
toni Catany. Anys mês tard
un grup de joves del poble
es decidiren a intentar con-
servar aquesta antiga tradi-
ció i crearen un grup de ge-
ganters que any rera any

acudia a la cita gegantera.
Dins el grup, durant els
anys, s'han anat succeint
els canvis naturals de ge-
ganters, però els gegants
segueixen essent els matei-
xos, acompanyats del seus
inseparable sis caparrots;
negrets, patges i dimo-
nions.

Un bon regal de 356
aniversari per les nostres
figures seria l'assistência
de com mês nins i nines
millor. Segur que els ge-
gants n'estaran ben con-
tents i els infants i no tan
infants que hi vagin viuran
una experiência única
conscientment o no, ten-
dran la sort de formar part
de la reafirmació d'una de
les més antigues tradicions
del poble i participaran a
demostrar que és una de les
nostres festes més estima-
des.

Sortides dels
darrers mesos

Aquests darrers mesos,

en Miguel i na Càndida,
han seguit amb el seu peri-
ple arreu de Villa i han
acudit a diferents trobades
geganteres. Entre elles la V
Trobada Gegantera de Ma-
nacor, on a apart de les co-
Iles mallorquines n'hi ha-
via cinc de catalanes amb
diferents figures. L'ager-
manament entre la colla de
Manacor i la de Sant Sal-
vador de Guardiola va pro-
piciar que en aquesta tro-
bada, i com a fet extraordi-
nari, s'hi portlis s'Alicorn
manacorí i sortissen a ba-
ilar els moretons. Els nos-
tres gegants pagesos també
acudiren a les II Fira de
Cultura Popular d'Arrel
Tradicional organitzades
pel Consell de Mallorca a
Ciutat. D'aquesta forma els
nostres gegants es donen a
conèixer fora del nostre po-
ble i participen a mantenir
l'esperit sorgit al voltant de
les trobades de gegants ma-
llorquins que regularment
es celebren als pobles de la
nostra ilia.
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Quaderns de
Fum Major

Una ciutat així com pertoca
Miguel Cardell

Començ a escriure el
dia abans de la inaugura-
ció de l'autopista, d'aques-
ta autopista real que suma
sense separació possible
fanomenada autopista amb
l'anomenada circumval.la-
ció o variant.

Aquesta autopista que,
com ja anotava el mes pas-
sat, va a morir a un embu t .

o coll de botella al camí de
Campos, que sera font se-
gura d'embossos, molès-
ties, malentesos i situa-
cions de perill, que ja veu-
reu com deixaran clar que
és imprescindible perllon-
gar l'apocalipsi asfàltica
fins a Campos, o fins a
Manacor passant per San-
tanyí, o fins allà on con-
vengui al senyor marquès (
llegiu aquí Matas-Munar,
o aquells a qui representen
i serveixen de veres).

Perquè no devem ima-
ginar que el colossal con-
tingent d'homes, maquines
i camions que han inter-
vingut a aquesta nova ba-
talla de la Guerra de la Ba-
learització de Mallorca ara
es retiraran a descansar o
se n'aniran a Londres a fer
pavellons olímpics.

+ + +

Anau a saber, de mo-
ment ja he Ilegit denúncies
de l'oposició i declara-
cions del batle nostre so-
bre aquest tema, una cosa
així com bono si, és una
xapussa, però no ho és
tant, perquè en el ions no

és culpa nostra, nosaltres
volíem fer un carril d'in-
corporació...per6 no hem
pogut degut a problemes
burocràtics, no sé quina
dificultat amb l'expropia-
ció.

Amb el preu de canari
jove que pagaven, ja m'a-
gradaria saber quines difi-
cultats en concret han ten-
gut. També si per carril
que facin la cosa deixara
de ser un embut que con-
necta una autopista de
quatre o sis carrils amb
una carretereta senzilla .
...Perquè en el fons, tot
aim') sona a la primera ex-
cusa de Homer Simpson
-"No he estatjo", "La cul-
pa no és meya".

Nivell polític, se'n deu
dir d'això.

+++

En qualsevol cas, i per
molt que la inauguració
oficial hagi estat el set de
Juliol, sembla evident que
bona part dels operaris i
les maquines encara tenen
pendents un generós gra-
pat de jornals de feina.

Per exemple, avui ma-
teix els meus companys
treballen amb la hipòtesi
que la major part de la xar-
xa eléctrica que ha d'ali-
mentar les Ilargues files
d'enormes fanals que afe-
giran pol.lució lumínica al
nostre cel...senzillament
encara no existeix.

Segons la mateixa
hipòtesi, però, hi hauria
ordres estrictes del Govern

que, el dia de la inaugura-
de), els obrers no facin fei-
na, i es vegin les menys
maquines possibles...

Vist així, tot plegat re-
sultaria un altre cas d'apli-
cació d'aquella teoria se-
gons la qual no s'ha de dei-
xar mai que la realitat es-
penyi una bona foto publi-
citaria o devaluï una opor-
tunitat de manipular el vir-
tual electoral.

Si això és així, no crec
que es pugui dir que no-
més és una qüestió de pro-
tocol: si la cosa és així,
novament el poder esceni-
fica veritats de cartró pe-
dra, simplement menteix,
organitza grans muntatges
mentiders ...amb els do-
blers de tots , per engan-
yar-ne molts. El poder s'e-
xerceix com a practica au-
to-alimentada, comandar
per seguir comandant...no
amb les obres fetes, si no
amb les percepcions publi-
citàries provocades...

+ + +

Parlant de doblers pú-
blics tudats...quants de
quilòmetres s'han sembrat
amb plançons de diverses
espècies, en ple estiu cani-
cular, a les andanes de la
nova autopista? I quantes
d'aquests palmeres, o sim-
ples ullastrets, o romanins,
o baladres o el que sigui
han mort secs i rostits de
sol i calor en un parell de
dies? A primera vista,
centenars i centenars.

I no era tan mal de pre-

veure. Qualsevol
pagès,fins i tot els xaleters
diumengers del bidon-ville
local, qualsevol madona
amb quatre cossiols ho
sap, que entre juny i juliol
no és bon temps per a sem-
brar ni mudar, ja pots re-
gar camionades d'aigua,
enmig del desert asfaltic,
que acumula ressol i re-
bull... La pregunta és, clar,
com sempre, que ens haura
costat aquesta broma. i, si
m'apurau, qui és el geni,
qui On els genis, que va-
ren dissenyar i aprovar
una operació de jardineria
kamikaze tan brillant.

+ + +

I, a l'embut que culmi-
na precariarnent l'obra
magna, l'escultura dels
gaufons, que mirau que a
Mallorca creixen artistes
per dar i regalar, id6 ven-
ga, uns altres gaufons ( no
són seus els de l'entrada
de Campos, i els del Pas-
seig de la Colònia de Sant
Jordi?), que ben pensat po-
drien ser un homenatge a
Maria Antònia Munar, qui
sap si més gauf6 que fron-
tissa...que ja ha començat
a envidar per a les elec-
cions de d'aquí a dos anys.
Quasi al mateix temps que
comencen a sortir sondejos
que apunten cert efecte
ZP, certa pujada socialis-
ta...i una notable morrada
del PSM, que paga molt
cares les confusions dels
darrers anys, i les conse-
qüències d'una evolució
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demogràfica i cultural que no sem-

bla afavorir-lo gens: Calen reflexions

molt serioses, i comença a ser hora

de fer-les. Reflexions basades en
l'observació de la nostra realitat, i en
una anàlisi profunda dels nostres ob-

jectius, les prioritats i les vies d'ac-

ció, dic anàlisi profunda, pròxima a
les prioritats i preocupacions de les
bases naturals, però brutalment rea-

lista.

+

Perquè la realitat és que crec que

el sector progressista i nacionalista

de la nostra societat, deixau-m'ho

simplificar així, encara no ha acabat

de pair i d'entendre la derrota del

Pacte, i continua afectat d'una mena
de depressió. I amb tot, hi ha hagut

moviments de resistencia i protesta
importants, però sempre basats en
problemes o qiiestions puntuals. El
moviment de La Real, la Iluita dels

professors de catala i de l'escola en
general...

Que, ja que en parlam ha pres fi-

nalment una assenyada forma de re-

sistencia passiva o, ehem, passota:

menys d'un dos per cent dels centres
d'ensenyament de les Illes ha accep-

tat el sistema de "elecció de llengua"

propugnat pel Govern Matas, malgrat

els avantatges econòmics ( el su-

born?) que comporta. Un fracas, i un
exit !, que convé anotar a la llista de
les bones notícies, al migrat feix de

l'esperança.

+++

Ara que, en un atac d'aquella in-

seguretat jurídica que tant retreuen

hora de defensar els drets dels enci-

mentadors, es passaran pel pontet la
Iluita estanyolera contra el Cul Nau-

tic, aprenent dels errors, i modificant

el que convengui, !leis incloses. Ara
que tota lilIa va asfalt, que es des-

protegeixen espais naturals ( cosa

mai vista a Europa, a nivell de Bush
ens posam) , que sembla que es sem-

brin grues arreu, ens torna a caldre

esperança, tot i que cada vegada te-

nim menys per defensar, menys terra
per reconèixer com la nostra terra,
que els maltractadors de la formigo-

nera li han deformat la fesomia a
Mallorca, ulls de vellut i crosteres a
rompre,

Ens cal una esperança mobilitza-

dora, activa.
Que ve a ser exactament el que

em deia avui horabaixa Maria del
Mar Bonet: que ens sentin, si cada

vegada que véric a Mallorca trob de-

sastres nous, i tots els amics i cone-

guts que expressen el seu dolor i la
seva irritació, al manco que ens sen-

tin, que no els ho deixem fer impu-

nement, tan contents...1 pot ser l' hem

d'expressar de forma més contun-

dent, per molt que els de sempre pro-

curin no escoltar.

Tan contents com estam els Iluc-

majorers que no tenim altre remei

que anar a ciutat cada dia: per l'auto-

pista, embossos i retencions, per S'A-

ranjassa, els embossos i retencions

de l'obra del nou polígon. ..i ja prova-

reu de sortir de S'Arenal, conec qui
hi ha estat mia hora.

El respecte als ciutadans, la pre-

caució de crear-los les menors

molèsties possibles quan és precis fer
obra pública, és un dels símptomes

que donen la mesura del veritable ni-

vell democratic i cívic d'una socie-

tat, les seves institucions, els seus

polítics i els seus buròcrates.

Pot ser perquè a una societat real-

ment democràtica de sentiment, la
descurança en aquests temes es paga

en vots. No sembla el nostre cas.
Però també es cert que no cal



massa ajut per topar embossos: la no-
va autopista no evita que devers un
quaranta per cent dels meus itineraris
entre la vila i la capital trobin taps a
l'autopista antiga, a la via de cintura
o als accessos a la ciutat. I crec que
més que arranjar-ho, duim el camí de
fomentar-ho.

Algú recorda el sentit de l'expres-
sió transport públic?

+++

Però amb Juliol, a part de les
inauguracions oportunes, arriba l'è-
xode vacacional, i aquest servidor to-
ca el dos cap a la Colônia .

Alla, a pocs metres de casa mewl,
derelicte d'un urbanisme més ajarcli-
nat i amable, creixia devora uns apar-
taments un Ficus Benjamina variega-
ta, es a dir amb *ties blanquinoses
a les fulles. Començava a tenir anys,
arribava al segon pis i la soca ja de-
via fer dos pams de diàmetre, co-
mençava ja a prendre aquella estruc-
tura de contraforts típica dels arbres
selvàtics i tropicals...M'agraden els
benjamina, i aquest em feia una gra-
cia especial, com un petit i molt per-
sonal monument arbori, gairebé una
evocació d'aquells versos de la cançó
immortal de Paolo Conte, que va fer
popular Adriano Celentano, ja fa
anys, quan les cançons duraven més
que ara: Cerco un po d'Africa in
giardino, ira l'oleandro e '1 baobab...

La qüestió és que enguany l'han
serrat, s'ha acabat el ficus, el giardi-
no i el baobab. I la história que ho
explica, tal com m'ha arribat, anau a
saber, es una d'aquestes combina-
cions de comedia i tragedia, que tan
graficament ens parlen de la condició
humana. Conten que un veinat de la
finca de l'arbre se va penjar a una
branca; però l'estirada no va ser prou
i va quedar penjat alla fent el bate-
got. Ja vos podeu imaginar la com-
moció dels quatre testimonis, les co-
rregudes, els intents d'arribar-li per
despenjar-lo... quan la branca no
aguanta més el pes i l'estabeig, es
trenca, i l'home cau com un sac, de
manera que pega amb el cap al cantó
d'un balcó...i mor a l'acte.

Pocs dies després , la seva família
va tallar el ficus.

Certament, es una história tragi-

ca, pen) al mateix temps surrealista,
gairebé d'un slap-stick negre, expres-
sionista i béstia (la paraulota defi-
neix aquelles pel.lícules mudes, anti-
gues, de garrotades, persecucions i
esclats.)

Pot ser no tan distinta, ni menys
bestia, ni menys lamentable que el
show collectiu que protagonitzam
entre tots.

Però ara vendra Melendi, famós
autor de sintonies ciclistes, a cantar
al Camp de Futbol, be ja haura ven-
gut quan ho llegeixis. Tampoc no es
qüestió de queixar-se, però o es que
s'Arenal i Llucmajor ja no es distill-
geixen, o es que anam tan sobrats de
festes i política cultural i d'especta-
cles que ja no ens basta amb el ca-
lendari tradicional.

++ +

Ah, sí, 42 persones s'havien ins-
crit a la cosa del rostoll. Set sense
identificar correctament... i Joaquin
Rabasco. De manera que gairebé em
sap greu que acabas com ha acabat.
Se m'acudeix un final alternatiu, que
em recorda el títol d'un poema escrit
contra el dictador del seu país per Er-
nesto Cardenal. El poema es titulava
Anastasio Somoza inaugura la esta-
luta a Anastasio Somoza en el esta-
dio Anastasio Sommoza . I venia a
dir una cosa com No es en nom vos-
tre, ja que sé que m'odiau, ni perquè
duri, ja que sé que la tomareu tot d'u-
na que podreu, que la pos aquí: es
només per deixar clar qui comanda i
pot fer el que ii surt dels dallonses.

Santes paraules.

PS. La cosa hauria d'acabar així,
però un dia després ja han inaugurat
l'autopista. I passam del cinema mut
al territori, igualment tragicòmic,
que poden emblematitzar aquells ine-
fables Pepe Gotera y Otilio. Deixau-
me només apuntar alguns elements
del guió.

Primer: La claca que duen a la
inauguració, tres o quatre autocars de
veils, d'alguna associació de Lluc-

major i S 'Arenal. No s'ho agafen
amb gaire entusiasme, just davallar
de l'autobús envesteixen el suborn de
coca i refresc, i encara no han acabt
els discursos del show que els inau-
guradors escenifiquen per a les ca-
meres quan , ja exhaurida la teca, els
primers grups de la comparsa s'en-
caminen als autocars, cercant segu-
rament la mica d'ombra.

Segon: Jaume Matas s'enfila al
globus aerostatic, que no sia per
manca d'efectes especials, ...que pe-
ga quatre botets, però no s'arrriba a
enlairar. Llavors, metafòric com mai,
el Molt Honorable usa per al recorre-
gut inaugural un cotxe d'època, es a
dir peça de museu. Hi ha qui diu que
un Balilla ( que es marca que pren el
nom de les Joventuts feixistes de
Mussolini). Massa simbolisme acu-
mulat: feim les autopistes del Segle
XXI...amb una mentalitat dels anys
del Balilla i el Ford potada.

Tercer: El gloriós diseurs del ba-
de de Llucmajor, del millor estil de
Ilepada posterior, Mallorquinament
profunda, caciquil i Ilagotera: Gra-
cies, president Matas...perque , amb
l'autopista "Heu aconseguit que
Llucmajor sigui a la fi una ciutat ai-
xl com toca. Ja tenim autopista !".

Si senyor, el que ens mancava per
ser una ciutat "així com toca", el mi-
llor Llucmajor. Més de set segles
hem hagut d'esperarl ara haurem
d'aclarir quina mena de ciutat, o de
forat sinistre, hem estat tot aquest
temps, fins que ha vengut Super-Ma-
tas amb l'asfaltadora. Obrim final-
ment els tills, guarda de cabotes, el
problema no es que ens manquin pla-
ces escolars o plantilla al centres de
salut, ni un creixement brutal de po-
blació a un ritme i d'una manera que
només convé als especuladors de
l'urbanisme, ni els campionats de
rostoll , o els milions del gavet mun-
cicipal que, segons tots els indicis
que ha trobat la policia han volat fins
als comptes corrents del mai expli-
cat aliat del PP.

Certament, el que ens feia falta
era una autopista. Ja tenim la Seu
plena d'ous. Pepe Gotera y Otilio
chapuzas a domicilio, o si ho prefe-
riu, Lucas Tomas i Kabasco, una pa-
reja de.... ( ara em fa falta una rima
en ...asco).
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ACTIVITATS INFANTILS
TAEKIVONDO
(TOTES LES SOAIS)

(Escolado Taelmodo Hwang Llucmajoil

Mes que un enrol, una lora sara de aide,
practica amb ê millor equip tack dels darters
carnpicriats d'Espatrya.

PSICOMOTRICIDAD

Mitjancant joss sinddics espionlanis, amb
unes norm tasiques. *dam a la maduractO
I creativitat rids nins i nines, rrientre van
reafirnant la sha persokilat i la reikiti amb
els demis.

GIMNASTICA RffMICA

La nasica acompartia a la ginmastica on
s'unaixen: Peddle. equilibri, coordinaciti i
expressió corporal per a convertir l'espor
en elegancia.      

ACTIVITATS D'ESTIU

Durant els riesos de lurid i apt Per a olaai
nines de 3 at soya. lines vacances diterents,
Oiverfides. orinals i profitoses: on hi hanra:
jam osicomatricital, :antes, manualitats,
pint vas, etc., amb monitores cdalificades.

NO
CicloAP Indoor ( Spiniag

NU: CONCEPTE ITENTRENINIEN

SALA ESPECIAL CLIMATITZADA

Dist rutaras del treball en grup, dirgit, amb una
música engrescadora, sensa coreografia, sensa
impacte i cremaras 800 calories per sessió.

Ampla varietat d'horaris.

ACTIVITATS GENERALS

TAERONDO	 SAL; FITNESS

NAPKIN
	 lapridirattIrtirMarkE:

HAIM • GUIDO NOY • PUMP
021*KilSen:	 cakiBAT

AEROBIC	 BODY STEP

STEP
	 SAUNA

MASSATGES

kt-;3Tfito	 SOLARIUM

Pla de dinamització comercial? Reforma
circulatòria? 0 alguna cosa més?

L'Ajuntament de Lluc-
major ha posat en marxa
un Pla de dinamització co-
mercial per contrarestar
l'efecte de la construcció
de l'autopista sobre el co-
merç local. Pel que hem
vist, bàsicament és una re-
forma circulatòria que no
ha convençut els afectats
pel Pla, els comerciants,
que voldrien que el carrer
Bisbe Taixaquet fos d'en-
trada al centre i no de sor-
tida.

Però un Pla de dina-
mització comercial hauria
de ser alguna cosa més i
hauria d'estar emmarcat
dins un projecte global de
poble i de país. Pere) el
projecte de poble i de país
pel qual ha optat el PP és
contrari al petit i mitja co-
merç. El Partit Popular,
amb el suport d'UM a ni-
yell insular i d'ASI a ni-
veil local, ha fet una apos-
ta forta per la construcció
desmesurada a qualsevol
preu que desfigura el pai-
satge rural i el paisatge
urbà.

Autopistes faraòni-
ques i ciutats dor-

mitori

Les autopistes faraòni-
ques que s'estan execu-
tant, no són més que un
camí per a noves cons-
truccions i noves urbanit-
zacions, però amb cada
nova urbanització es perd
una nova oportunitat
d'atreure visitants i turis-
tes de qualitat i es conver-
teixen els pobles en ciu-
tats dormitori sense perso-
nalitat. I a les ciutats dor-
mitori s'hi arriba amb la
compra ja feta a una gran
superfície.

Aquest és el model de

poble i de país pel qual
treballen Jaume Matas,
amb el suport de Munar, i
Lluc Tomas, amb el su-
port de Rabasco. Per a ells
el progrés és exclusiva-
ment la construcció i ur-
banització sense sostre,
sense tenir en compte que
Ia contrapartida a aquest
creixement desmesurat és
Ia pèrdua de qualitat de
vida i la desfiguració dels
pobles convertint-los en
barriades de Palma.

Comerç, turisme,
cultura

Pere) hi ha altres mo-
dels. Desgraciadament ja
no és possible fer l'auto-
pista de Llucmajor amb
unes dimensions menys
exagerades, però si que és
possible definir un model
de poble compatible amb
el progrés, el turisme i la
qualitat de vida, on el pe-
tit i mitja comerç en sigui
part important.

Mantenir el poble net i
els carrers arreglats, am-
pliar voravies o peatonit-
zar algunes zones és basic
per fer agradable la passe-
jada a Ilucmajorers i a fo-
rans. Llucmajor té un gran
patrimoni que permetria
fer rutes dins el poble, per
Ia marina, per la costa i
donar a conèixer el terme
als seus habitants i atreure
visitants durant tot l' any,
aquells que no tenen pres-
sa i s'aturen a comprar i a
menjar. També és possible
dissenyar una oferta cul-
tural variada i de qualitat.

Tot això, beneficiaria
els hotelers del terme, els
treballadors de l'hoteleria,
dinamitzaria els co-
merços, els bars i restau-

rants i, sobretot beneficia-
ria els habitants que, a
més de gaudir d'un muni-
cipi agradable, tendrien
uns millors serveis.

La proposta cons-
tructiva
del PSM

Fa uns mesos, el PSM-
Entesa Nacionalista, va
presentar una moció a
l'Ajuntament de Llucma-
jor, en aquest sentit. De-
manava a l'equip de go-
vern PP-ASI la creació de
diferents rutes pel terme,
el batle Lluc Tomàs es va
negar a discutir-la, amb
l'únic argument que les
mocions tenen una conno-
tació negativa (després de
vint-i-cinc anys d'ajunta-

ments democràtics, enca-
ra no han après que, a part
de les de censura, les mo-
cions són un instrument
que pot utilitzar qualsevol
regidor o grup polític per
presentar propostes per
millorar el municipi).

Encara hi som a temps
per evitar que Llucmajor
es converteixi en una ba-
rriada-dormitori de Ciutat.
Només cal que el batle i el
seu equip s'ho repensin i
optin per un altre model
de poble. No haurien de
deixar perdre l'oportuni-
tat.

Joana Lhasa Mascaró Me-
lià
Diputada i portaveu del
PSM a l'Ajuntament de
fluemajor.
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J. TOMAS
Carrer Antoni Maura, 50
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OBERT:
de dilluns a divendres de 8 a 12 .30

ide 15 al9h.

OPINIÓ
VIATGE

Aina M. Llompart

Manuel Forcano diu al poema
Viatge: "Fas un viatge cap a on no
vols anar./Corres distancies cap en-
rere./ pitjor que quedar-se./ Es un es-
carbat que trepitges amb rabia./ El
desig no acomplert."

Venim de viatge a Llucmajor i
ens instal.lam a un hotel rural, per-
què no n'hi ha cap al poble. Volem
saber una mica la història d'aquestes
illes però ens costa trobar un llibre
didactic i senzill en castella, anglès,
francès o alemany. Bé, demanam la
guia del poble que ens acull i tam-
poc existeix. Demanam una postal de
Llucmajor per fer enveja als amics i
ens presenten una dona rossa amb
tanga que ens fa Ilastima. I així co-
mençam el viatge. A l'hotel rural te-
nen una bona terrassa on respirar i
contemplar foravila.

Demanam per l'estació de trans-
ports i ens explica el conserge que
no trobarem una bona estació de
transport públic, amb varietat de If-
nies, transports, preus i horaris. Ens
recomana amb cara amable agafar un
cotxe de lloguer. Anar amb transport
públic és conèixer la gent, quina cul-
tura té, com conversa, com vesteix,
com es relaciona, quins entreteni-
ments escullen (Ilegir la premsa, els
apunts, la radio, les compres ...Con-
ten com a cert que una vegada a l'au-
tobús de Llucmajor una dona s'entre-
tenia plomant un colom). Un episodi
del nostre viatge que deixam de ban-
da.

Ens decidim finalment per arribar
al poble de Llucmajor. A la propa-
ganda turística de Mallorca sobresur-
ten els molins del prat de St. Jordi. A
Llucmajor tenim un molí dins una ro-
tonda, i altres cinc enrevoltats de
blocs de pisos, construïts en aquests
darrers anys. Quin vent tenen aquests
irrecuperables molins? Estan il.lumi-
nats perquè siguin l'entrada més bella
que un poble pugui tenir? Ho estan
ofegats fins a fer-se imperceptibles.
Quin encant té entrar al poble pel ca-

rrer d'Orient, pel carrer Galdent, per
Ia ronda Antoni Ramis o per l'Avin-
guda Car les V? Deixant de banda les
foranies ens queda un bell Centre
Històric. Tenim posades, que servei-
xen de centres de col.locació de l'A-
juntament, no gaire visitables. Tenim
una peixateria i un claustre que
cauen sense cap projecte cultural-
ment potent. Tenim un Centre Histè-
ric formeis però necessita peatonit-
zar-se, que es pugui circular amb pa-
rella, amb cotxet... per les voravies.
I ara volen resoldre el problema del
transit posant "ora". No hi ha cap im-
post que faci embellir el poble. Ens
decidim passar el capvespre a la
plaça i els bars estan de vacances. I
els bancs de Llucmajor no tenen res-
patller. Vosaltres seis a llegir el dia-
ri a un seient sense respatller?

Fent camí cap a Ciutat trobam
l'autopista. Allunyam de la vista les
possessions de la vila, encara que
tenguin unes fantastiques cases i uns
bons talaiots. Quin és el futur d'a-
questes terres envoltades d'autopis-
ta? Un futur que saben els nous rics
de Mallorca, que compren a preu
rústic i venen a preu urbà. Sense
preàmbuls arribam a Ciutat.

A Ciutat l'emblemàtica estatua
de Ramon Llull ha volat. El casc an-
tic està ple d'obres que fan desa-
perèixer els jaciments històrics (de
l'època romana, musulmana, cristia-
na...).Com a bons turistes ens aturam
a la Seu i a l'Almudaina i quedam
fascinats.També visitam el Museu de
Mallorca i no hi ha aire condicionat .
Volem fer-nos enfora de les maqui-
nes excavadores que encaixonen s' -
Hort del Rei i demanam per un pare.
N'Angels Fermoselle ens explica que
no hi ha grans parcs on perder -s. Per
aquest motiu totes les AAVV de Pal-
ma s'han desplegat recollint signatu-
res per fer-ne un. I signam. Perquè a
Mallorca no l'han destrossada els tu-
ristes. Com sempre una mica d'histò-
ria abans de signar (recoman la pàg.
web: parcdelesvies.org).

L'any 2002 José Maria Rodrí-

guez, aleshores tinent de batle d'in-
fraestructures de l'Ajuntament de Pa-
ma, anuncia un gran corredor verd
que uniria Les Estacions,amb Son
Costa i Son Fuster. D'ús exclusiu per
a vianants i carril-bici.. A tres dies
de la cita amb les urnes la candidata
a batlessa, Catalina Cirer deia: " Es
palès la importancia que té el medi
ambient per al PP, i per aims) farem
un Parc Central a Palma de
100.000m. quadrats."

Bé, doncs ara que no estam da-
munt la tarima electoralista enlloc
d'un parc el PP vol obrir una via per
a 20.000 vehicles diaris al carrer Ja-
cint Verdaguer, vehicles que aniriren
a parar al carrer Aragó. El PP vol Ile-
var les vies del tren, pen) és fals que
vulgui embellir i donar qualitat de vi-
da a Ciutat.

Una Ciutat necessita espais per
allargar les hores respirant i obser-
vant les estacions de la natura. Es-
pais per satisfer els sentits dels seus
visitants. Si tots fóssim turistes ten-
dríem més transport públic, més es-
pais verds i una alta conservació i di-
fusió del nostre patrimoni històric.
Mirau Mallorca amb els ulls transpa-
rents i romantics del viatger. Tirau a
la mar la ferregosa maleta carregada
de la pomposa retòrica oficial.



Car tes
CARTA PER A TOTS ELS

HABITANTS DEL MUNICIPI
DE LLUCMAJOR,

CAL OBRIR ELS ULLS

Per obrir boca, es comença desmentint la informació pu-
blicada en aquestes pagines on el Sindicat CSI-CSIF,  s' atri-
bula falsament ésser el representant de la Policia Local de
Llucmajor.

ACTUALMENT ELS ÚNICS SINDICATS AMB RE-
PRESENTACIÓ DE LA POLICIA LOCAL DINS L'AJUN-
TAMENT DE LLUCMAJOR SÓN U.G.T I S.P.P.M.E., per
tant es pràcticament innecessari dir que no es comparteix el
que aquest Sindicat afirmava.

Aclarit aquest punt, passem a debatre l'article "INSE-
GURETAT A S'ARENAL", publicat dintre la secció cartes,
començant aquest dient clarament que és una VERGONYA,
vos demanareu el perquè?, passem a informar:

La problemàtica existent a s'Arenal de Llucmajor, és co-
neguda per totes les persones, residents i no residents a la zo-
na i per les Autoritats Municipals, així com pels responsables
dels Cossos i Forces de Seguretat ; tal vegada el problema no
és qüestió d' incompetència o de negligència, tal vegada si-
gui un qüestió de MALA LEGISLACIÓ , LES LLEIS A
QUI EMPAREN?.

I ara passem al que és vergonyós SENYORS:

Qui són el grup de policies locals que destacaven per la
seva efectivitat aportant sensació de protecció i de constant
suport al ciutadà amb mostres evidents de professionalitat ?.
I qui margina aquest agents? Segons ells, és clar.

Contestant des de la humilitat de la resta del collectiu,
per no fer llarg, direm que un 90% de la plantilla de la Poli-
cia Local de Llucmajor, és de VERGONYA, que el 10%
restant, basats en pel-lícules on l'actor de les mateixes és el
per tots conegut CHUCK NORRIS, es creuen els millors,
MILLORS DE QUE?, val més no comentar la seva manera
d'ésser professionals, entre altres coses perquè el 90% res-
pecta un REGLAMENT DISCIPLINARI, on no és possible
transmetre informació coneguda per raons de feina, cosa que
ells mai no han respectat, per tant han faltat a dit Reglament;
ens quedarem amb la forma verbal, ja que èticament no po-
dem informar de les altres maneres que utilitzen per ésser
TAN PROFESSIONALS.

Marginar, aquí si que ho hem de dir, és VERITAT, però

com sempre han girat la truita, els bons, com s 'autodenomi-
nen ells, ( per a la resta, la vergonya del col.lectiu), han
marginat, humiliat i actualment es riuen de la resta , és a dir,
del 90%, on són els que es fan dir bons i professionals?,
qualcú ho sap?. Sabem que estan de baixa, per quin motiu?,
qui ho sap?, per les seves actituds, ja que estan a la vista de
tots, pareix que el que fan, són vacances, (viatges, excur-
sions amb motocicleta, platja, esquí aquatic, tonadures,...)
Tal vegada la resposta la vos hauria de donar la Cap de Re-
cursos Humans de L'Ajuntament de Llucmajor, és la res-
ponsable de la resposta a aquestes i la d'esbrinar el fons de la
qüestió.

Si fos una balança estaria molt clar, i crec que tots els lec-
tors, una vegada oberts els ulls, també ho sabran, cap on
tombaria aquesta?, HO SABRA LA CAP DE RECURSOS
HUMANS DE L'AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR?, o
com sempre amb rialles falses passarà la patata calenta al
90% d'un collectiu que per ètica professional i valors hu-
mans amb fonaments ferms, ha hagut de callar i aguantar les
barbaritats comeses per una minoria que presumeixen del
que els manca:

PROFESSIONALITAT I HUMILITAT.

JA BASTA D'HUMILIACIONS

També esperem del maxim responsable del consistori
municipal una resposta immediata.

Signen el 90% de policies locals INDIGNATS.

ELS LECTORS ESCRIUEN

Benvolguda directora de Llucmajor de Pinte en ample
: Des que el mes de setembre passat va caure casualment
a les meves mans la revista que publicareu aquell mes
tenia pendent l'escrit que ara us faig arribar. Hi havia un
article titulat " La mar , quan més té,més brama", que em
va interesar molt, perquè quan va tenir Hoc el fet que de-
nunciareu, jo en vaig ser "testimoni". Resulta que a l'es-
tiu de 2003, quan just s'havien acabat les obres de remo-
delació de Son Granet, havia "comparegut" la roca que
tapa el pas al mirador, s'havien sembrat diversos cactus a
Ia part alta del senderó que envolta les cases i s'havia ta-
pat l'escala excavada pels primitius trencadors, que me-
nava a l'penyasegat del costat de la "roca dels Turistes" i
seguia cap a les, avui inexistents, barraques situades a la
part alta del "calonet des Fornas".

Nosaltres ja fa més de 25 anys, que solem nedar en
aquell indret, però a la part de les roques del "caló de
Sant Antoni, vora un antic carregador de marès i quan
vaig veure que havien posat aquella gran pedra, no quedà
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MERCERIA - LLENCERIA

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

Servei de begudes
i menjars de qualitat

a bon preu

N.I.F. B 07814650 Instal•ladora Autoritzada núm. 375

Instal.lacions sanitàries - Calefacció
Piscines - Aire condicionat

Amb calefacció i aigua
calenta sanitària

Si teniu qualque problema
cridau-nos.

Estam al vostre servei

C/. Ciutat, 14 - Tels.: 66 00 53 - 659/1705 70
Llucmajor

SOCIETAT
més remei que pujar a la mala fins al mirador i "advertir"
els vigilants jurats que guardaven la casa de Son Grauet,
que tot all() del caminet era illegal, que també havien fet
desaparèixer la fita que delimitava la propietat, situada al
cantó baix de la terrassa i que "els donava de temps fins
a finals d'estiu" per restituir la zona pública al seu estat
original o si no , posaria una denúncia a Jefatura de Cos-
tes. Es evident que no tocaren res, perquè a hores d'ara
encara esta igual i jo, no vaig fer la denúncia, perquè el
passat estiu no poguérem anar ni un sol dia a la caseta de
s'Arenal per mor d'un accident familiar. Pere) enguany,
en temps de vacances i si no hi ha res de nou,

M' he proposat fer la tasca de retornar aquell senderol
al seu estat original. Com fer-ho ?. Sense demanar permís
a ningú; basta veure com reaccionen els estaments ofi-
cials davant les denúncies de la piscina d'en P. J. Ramí-
rez. Amb una bona manuella per fer palanca i tirar la ro-
ca a la mar i amb un parell d'escarpres i macetes per des-
clavar el marès que tapa l'escaleta. Per fer aim') convit des
d'aquí els lectors de la revista que s'hi vulguin sumar. La
feina no és molta i pens que amb un parell d'horabaixes,
quan no fa tanta calor, podria quedar tot enllestit. El di-
vendres 5 d'agost, a les 7 del capvespre ens podrem tro-
bar damunt el mirador de Son Grauet per estudiar el pro-
cés i distribuir-nos la feina.Com més serem, més riurem.

Miguel Fiolet

Les quotes de la piscina municipal

En el diari ÚLTIMA HORA, he llegit una opinió
de la portaveu municipal del PSM, Sra. Joana Lhasa
Mascaró, criticant les noves tarifes de les piscines mu-
nicipals de Llucmajor, molt encertada. Sra. Mascaró,
això és un escàndol. Jo som una assídua de la piscina.
Fa devers deu anys que vaig a les piscines de Son Go-
tleu (Germans Escales) i les tarifes corresponents per
als majors de 65 anys són del 10% de la tarifa normal,
tant en cursets com en natació lliure. Quan es va co-
brir la piscina de Llucmajor, òbviament he anat a ne-
dar aquí i he passat de pagar 2C al mes a pagar-ne 7;
si ara n'hem de pagar 25,5 segurament la gent no anirà
a nedar, ja que aquests preus són de club privat.

Diuen que hi haura un gimnàs, i satines, i tal, pea)
les persones pensionistes no necessitam res d'això.
Anam a nedar perquè és molt bo per a la salut; jo per-
sonalment hi vaig per prescripció facultativa. El que
avisa no és trafclor. Alerta! Hi ha molta de gent que no
pot pagar aquesta quantitat. Millor posar-hi remei
abans. Aixe, és un desprestigi per a Llucmajor. Agues-
ta és la meva opinió.

Úrsula Oliver
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Xerrades
de cafè

RANCO OJER
INSTAL.LACIONS ELECTRIQUES

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

Instal.lacions i reparacions Elèctriques

• 11•Iuminació

• Aire condicionat
gi Energia Solar

6 Porters automatics

• Reformes

• Antenes

• Megafonia

6 Telefonia

• unies B.T.

• Manteniment

Cl. Ramon Llull n2 33 - Llucmajor 07620
Tel.: 971 660 918 - Fax: 971 660 281

Mail: 629 270 307

URGENCIES ATESES EN 24 H.

Llibres, contes,
jocs educatius,

material d'oficina

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

CENTRE OPTIC
EXPOLENT

C/. Sant Cristòfol, 30
Tel. 44 13 74

SIARE NAL

AUTOPISTA I CAÇADORS
Un que escoltava

- Jo tenim l'autopista de s'Arenal-Llucmajor acabada.
- Sí, i m'han dit que un que hi va anar per primera ve-

gada es trobà amb un laberint, que no sap per on va ni on
ve.

- Sobretot si circula el vespre, perquè em digueren
que en floc d'anar cap endavant, un se n'anà cap enrera
i es va trobar perdut, enmig de tant d'asfalt i rotondes.

- Bé, però aim) només serà aquests primers dies, pen)
Ilavors supós que tot seran avantatges per tenir una bona
circulació i manco accidents.

- A més de desembossar el trànsit per les Rondes de
Llucmajor, que ara ja es coneix bé, perquè no hi passen
tants de vehicles.

- Pero) no tot es fa amb l'aprovació de tothom, perquè
diuen que molts de comerciants es queixen, perquè han
disminuït les vendes ja que no s'aturen tants de cotxes
per comprar.

- Jo no crec que això sigui veritat, perquè tants de ne-
gocis importants que hi ha a les Rondes, puguin perillar
per manca de compradors.

- Sí, sobretot si tenen els avantatges i la categoria per
atreure molta gent.

- I no diguem per als vianants, perquè ara és més se-
gur travessar les Rondes.

- Una altra notícia que vaig llegir al diari, és que ara
el nostre Ajuntament ha llogat una gran finca per con-
vertir-la en escola de caça i altres activitats mediam-
bientals.

- I quines són aquestes altres activitats?
- Això no ho sé, perquè no es diu molt clar, pea)

supós que no seran activitats que facin molt de fum, ni
per produir incendis, ja que ens basta amb els que es
produeixen cada dia a tota l'illa, i a la península.

- No, per pegar escopetades es fa poc fum...
- El que fa fum diuen que és l'amo d'aquesta finca,

que cobrarà un Iloguer de més de mil euros mensuals.
- la) digues que tendrà una bona xeripa, tenint en

compte el que treuen ara les finques agrícoles.
- Ara pot ser, pen) jo crec que cobren molt de valor,

perquè el turisme de sol i platja va perdent clients, i els
de les residències rústiques augmenta.

- Pere, no tots vendran per aprendre a caçar.
- I jo què sé! Pentura hi faran un altre camp de golf i

de tennis, per celebrar campionats, ara que tenim aquest
jove, en Nadal, que pareix que es menja tota la resta de
professionals i que conquista tants trofeus...

- Veurem com acabarà aquesta escola de caçadors...



SOCIErTAT

Id Temps passat
UN EQUIP DE FUTBOL

Ignasi Barceló
Antoni Monserrat

Tot i les moltes passes i con-
sultes que hem fet ens ha estat
impossible destriar quin era el
nom d'aquest equip. La foto,
l'han datada entre els anys 1935
i 1937.

Els jugadors estan col-locats
en les posicions que jugaven al
camp.

1- Joan Vidal Nadal (a. Rec).
Difunt. Casat amb na Maria de
Miró OreII. Emigraren a Argenti-
na on hi estaren des de l'any 1955
al 1975.

2- Pere Antoni Julia Salva

(Dif. A. De ca ses Ventures). Fa-
drí.

3- Julia Puig Oliver (dif.). Ca-
sat amb na Margalida Tomas
Monserrat (a. De can Rei). Ten-
gueren un fill, en Miguel.

4- Tomas Noguera Vidal(dif.)
(a. Xarleston). Casat amb Coloma
Tomas Tomas (des Centro o Ca-
lons).

5- Macia Catany Clar (dif.) (a.
Prebe). Casat amb na Catalina
Mut Monserrat (Garau o Robeta).
Tengueren un fill, en Joan.

6- Antoni Mir Jaume (dif) Ca-
sat amb na Isabel Tomas Salva.
Tengueren dos fills, en Francesc i
en Damià.

7- Gregori Puigserver Munar
(a. Portell). Casat amb na Joaqui-
ma Faidella Mundo. Tenen dues
filles, na Francesca i na Maria
Dolors.

8- Julia Rado Rado (dif.) Ca-
sat amb na Isabel Sanchez. Ten-
gueren quatre fills, n' Antònia,
n'Angelines, n'Andreu i na Cata-
lina.

9- Joan Salva Mas (dif) (a.
Marranet). Fadrí. Germa d'en Mi-
guel i oncle de n'Agustí i de
n'Antoni.

10- Joan Tomas Vidal (s. Set).
(Dif) Fill de l'apotecari "Set".
Morí jove. Era germa de les mares
d'en Tolo i en Toni Manresa



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

07620 LLUCMAJOR (Mallorca)

Tomas i de n'Antònia i na Tanita
Arbús Tomas.

11- Pere Tomas Verdera (a.
Perdiuet). Casat amb na Coloma
Vidal Oliver. Tenen quatre fills,
en Jaume, Na Margalida, n'Ange-
la i n'Andreu.

Volem donar les gracies a totes
aquelles persones que ens han aju-
dat aportant informació referent a
Ia foto, en especial a mestre Da-
mia Tomas (a. Es ros Calons), a
en Gori Puigserver (núm. 7) i a la
seva dona, na Joaquima Faidella, i
també a en Pere Tomas (núm. 11).

Si algú té informació referent a
quin era el nom d'aquest equip,
que no hem pogut identificar, o hi
veu alguna errada, informau-nos
telefonant al 971 660190. En cas
de no contestar la cridada, podeu
deixar el missatge amb el vostre
número de telèfon i ens posarem
en contacte amb vosaltres tan
aviat com ens sigui possible.

' e" 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'ESPECIAL1TATS	 07620 Llucmajor - Mallorca (Balears)40

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

cem@cemllucmajor.com - www.cemllucmajor.com

• Alergologia	 • Cirurgia general i	 • Medicina estètica 	• Radiologia
• And lisi clinics	 laparoscapica	 • Nutrició i dietètica	 - Mamografia
• Aparell digestiu	 • Dermatologia	 • Oftalmologia	 - Ortopantomografia bucal
• Assistencia domiciliaria	 • Ecografria- Radiologia general
• Cardiologia i aparell respiratori 	 • Ortopèdia Gamundi

• Endocrinologia	 - Telerradiografia
• Centre auditiu	 • Otorrinolaringologia

• Fisioterapia i rehabilitació	
Pediatria	

• Rehabllitació (metge rehabilitador)
• Clinica dental:	 • 

- Cirurgia maxilo-facial 	 • Ginecologia i obstetricia	 • Terapla deparella i sexologia

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

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

.,.,,
Laser - acupuntura, medicina ortomalecular, test de intolerancia alimentõria, depilació laser.
Revisions mèdiques: Companyies d'asseguronces 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 ais noshes clients les noves especialitats I serveis de recient incorporació:
Metge especialista en rehabilitació: Dra. Encarnación Sanfeliciano Gómez.

Llicenciada en psicologia: Lola Rodriguez Mayoralas.
Diplomada en podologia: W Cristina Rol Ekman.

Urologia I andrologla: Dr. Martin Santisteban Gonzalez
Reconelzements médics per a permisos de conduir l d'armes: Dr. Antoni Isern Oliver

Mamografia, ecografia de mama, ecografia trans-rectal l trans-vaginal, codera pedarica I eco-doppler vascular peritioric.

Assegurances: ADESLAS - AEGON - AGRUPACIO MUTUA - ALLIANZ • ARISA - AXA - PLANAS - D.K.V. - GROUPAMA - IMECO - LA BOREAL - LA ESTRELLA - L'ALIANCA - NTAPFRE - MEDIFIATC
MU RSA GENERAL DE CATAL UNA • NOVOMEDIC -SANITAS - SERSANET - VITALICIO SALUD - WINTERTHUR ......1''

Mutues d'accidents: ASEPEYO - CYCLOPS - FIMAC - FRATERNIDAD MUPRESPA - FREMAP - IBERMUTUANIUR - INTERCOMARCAL - MAZ - MOAT - MUTUA UNIVERSAL - MUTUAssesucAR
Companyies d'assegusances d'accidents: Ali IAN/ - AXA - AURORA - Ilii.RICA - AEGON -' CASER - CAUDAL - FEW - FIAT - LA ESTRELLA - MAR FIXE - VITALICIO - PREVISION BALEAR - WINTERTHUR • ZURICH

Horari de les 9'00 hores a les 211)0 hores.
—	 ...,,i,,



Da. Antenna TorteIla als 25 anys

EUQO - IDIOMAS

cUttiftel-F
Apreneu idiomes amb grups molt

petits amb professors amb experiencia
natius i llicenciats

Academia d'Idiomes
Carrer Convent, 111  • Llucmajor • Tel. 971 12 00 18

ENTREVISTA

Entrevista
ANTONIA TORTELLA I PONS,

vídua de PEDRO URBINA MÍNGUEZ
Ignasi Barceló

Joan Jaume

Aprofitant l'ocasió que tingué-

rem el mes passat de parlar amb

donya Antònia TorteIla i Pons, de-

gut a la fotografia que posãrem a la

sessió "TEMPS PASSAT" hem cre-

gut oportú entrevistar una mestra

que juntament amb el seu home,

don Pedro Urbina Mínguez, visque-

ren quaranta anys a Llucmajor,

compartint illusions, penes i ale-

gries.

També amb aquesta entrevista

volem retre un merescut homenat-

ge a una parella "d'educadors sin-

gulars" ( com en Rufino Carpena

Montesinos) que amb la seva tasca

escolar de cada dia i el seu exem-

ple, marcaren una fita històrica en

l'educació en el nostre poble, fet

que ha estat i és motiu d'agraïment

i estimació per part de dues genera-

cions d'escolars i de consideració i

Quaranta anys cada un per en-

senyar qualque cosa més que apren-

dre a llegir i escriure, per important

que això sigui, i ho és. També per

ensenyar a entendre millor el man

que ens envolta, ensenyar a com-

portar-se segons el context i cir-

cumstàncies. Ensenyar a créixer

com éssers humans. Ajudar a ser

homes i dones de profit.

Se sol rebre el que s'ha donat i

nosaltres notam, com a antics alum-

nes de ses Escales, com a mestres i

Ilucmajorers, la benefactora em-

premta del seu pas, i per això en

aquesta introducció volem deixar

constancia del sentir propi i de

molts d'altres de la nostra genera-

ció.

apreci pels que els tractàrem i/o co-

neixerem.

Dedicaren una part important de

les seves vides, a una de les més be-

Iles feines, encara que poc recone-

gudes, "la d'ensenyar".



D. Pedro Urbina al seu primer destí a Sant Miguel d'Eivissa

BASTIMENTS 	ITapissats, Teixits i Basics

• Tapisseria, cortinatges i decoració

• Cadires, butaques i sofàs desefundables

• Basics: edredons, fundes nòrdiques, llençols...

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

Agència Llucmajor

Ramon Nicolau S.L.

Donya Antònia, vostè on va néi-

xer?

Vaig néixer a Campanet, el dia

18 de gener de l'any 1912. Els meus

pares nomien Pere i Margalida. Els

deien de "Ca's Saboner" perquè

mon pare duia negoci de sabó i oli.

On anàreu a escola, a sa nacio-

nal o a sa privada?

No hi havia escola nacional, per-

què, segons tinc entès, hi havia una

mestra nacional però que es va fer

monja i fins que no es va jubilar no

n'enviaren d'altra. Així que vaig

anar sempre a ca ses monges.

On vàreu fer el batxiller?

Vaig ingressar a l'Escola Nor-

mal als catorze anys. Les monges

me prepararen. Després d'aprovar

l'ingrés vaig fer quatre cursos de

batxiller i vaig acabar, de mestra,

als divuit anys.

Quan vàreu ésser mestra on vos

destinaren?

En aquells temps no feien oposi-

cions cada any i només hi deixaven

presentar-se quan havien complit

els vint-i-un anys. De les que estu-

diaren amb jo només s'hi pogueren

presentar dues, era l'any 1921, les

altres haguérem d esperar que en

tornassin convocar. A la fi, l'any

1928, en convocaren i m'hi vaig po-

der presentar, però foren molt rares

perquè feren els examens per escrit

a Ciutat, on es corregiren la meitat i

l'altre meitat s'enviaren a Madrid.

Hi va haver moltes protestes. Els

Inspectors d'aquí

també protestaren.

Mentres espe-

rava si me dona-

ven plaça vaig do-

nar classes durant

un curs a Ciutat.

Després a seguir

esperant, l'any

1933 me donaren

plaça a Eivissa, a

un lloc on els

al.lots que hi ve-

nien eren fills de

foravilers que vi-

vien al camp.

M'hi acompanya

mon pare i vaig

viure amb la meva cosina na Maria

Antònia Tortella Pons que després

es casa amb el Ilucmajorer Miguel

Company que fou mestre de saba-

ters, tenia la botiga alla on avui hi

ha el PAC.

Quan vaig començar i vaig mirar

les cartilles vaig veure que hi havia

molts d'alumnes matriculats, però

n'assistien pocs a classe. Al cap

d'uns mesos va anar creixent l'as-

sistència, fins que arribaren a venir

tots. Més tard vaig saber que si no

venien en un principi, era perquè

els pares trobaren que com que la

mestra era jove pegaria més que

l'anterior. Quan se n'adonaren que

la mestra no pegava , l'escola,

s'omplí. Tenia cinquanta quatre



Da. Antônio i D. Pedro a la Pensión Estaciones de Palma,

en el viatge de nuvis

rset  	 perruqueriaunisex

antemia isern
c/ major,7 07620 Llucmajor

tel. 971 661 359

BAR SALON - TERRASSA

C/ Antoni Maura, 11 Tel. 971 66 24 81

PEPITOS

HAMBURGUESES
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P CALENTS

a PLATS COMBINATS

ENTREVIS TA
nins i nines a la unitaria.

Va ésser alla on coneguéreu Don Pedro?

A Eivissa jo hi vaig estar uns quants de me-

sos i el curs següent. Al darrer curs en Pedro hi

vingué destinat. Als mestres de les unitaries ens

donaven una casa. El vespre anàrem a una, a la

vila d'Eivissa, i alla ens coneixérem.

A final de curs jo vaig demanar el trasllat a

Mallorca i me donaren plaça a Llucmajor. El

proper curs seguírem festejant, ell també de-

mana trasllat i li donaren plaça al poble.

En aquells temps encara no estaven fetes

"ses Escoles". On fèieu escola?

Jo vaig fer-ne a un pis del carrer del Born, a

una casa que li deien de ca sa Randilla. En

aquells temps va venir en Pedro (1934) i pocs

mesos després ens casarem.

I ara que hem xerrat dels vostres progenitors

i de les vostres joventuts. Qui eren els pares de

Don Pedro, d'on era?

A respondre a aquestes preguntes li ajuda el

seu fill Sebastià Urbina TorteIla, ja que degut a

l'edat a Donya Antònia hi havia coses que no

s'enrecordava o desconeixia.

En Pedro va néixer d'agost de 1904 a

San Milian de la Cogolla, un poblet que està a

un quilòmetre de Berceo (Logronyo). Els seus

pares eren Don Pedro Urbina Ortega i donya

Carmen Mínguez. El pare era l'apotecari del po-

ble de San MilIan de la Cogolla, tenia la demarcació de

Berceo (Logronyo) que hi inclofa petits poblets dels

voltants: Estalló, San Andrés. .... i una quantitat inde-

terminada de llogarets a més de les famílies que vivien

al camp.

1 on va estudiar?

Va estudiar al poble i després a Logronyo, on va te-

nir matrícula d'honor de totes les assignatures i premi

extraordinari de final de carrera. Com a anècdota puc
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Lapida a D. Pedro Urbina Ortega a instancies del poble agrai?

contar que en un treball de final de

curs de dibuix, s'havia de fer en tin-

ta a plumilla, el professor davant la

qualitat de la làmina, cregué que

hi havien fet i el suspengué. Els

alumnes, companys seus, anaren a

parlar amb el professor dient-li que

sí que era fet seu. Adonant-se de

l'equivocació li posà matrícula de

l'assignatura.

El que he contat no ho sé del

meu pare, ho sé de dos amics seus,

un que vaig conèixer a Logronyo i

l'altre, que durant la Guerra hagué

d' exiliar-se a Mèxic i tornà quan

ja era major a acomiadar-se d'Es-

panya i dels seus amics de joventut,

va venir a Mallorca a acomiadar-se

del seu amic Pedro Urbina.

Dos professors de l'Escola Nor-

mal de Magisteri de Logronyo, amb

les dificultats que representava de-

gut al mitjans de comunicació

d'aquells temps, viatjaren a San Mi-

Ilan, per parlar amb el seu pare i

aconsellar-li que li pagàs una altra

carrera superior, ja que no havien

conegut mai un estudiant tan bo i

complet.

La cosa no va poder ésser, ja

que el meu padrí era l'apotecari

d'un poblet i va pagar la carrera de

mestre als set fills que tenia.

Nota: Aquesta entrevista-home-

natge seguirà el mes de setembre.

Agrairíem a tots els que ens pu-

guin donar informació per seguir

amb el treball des del 1934 fins ara,

aportant fotografies, dels mestres,

mestres amb alumnes, construcció

del jardí, sembra de plantes o qual-

sevol classe d'aportació que ens pu-

gui ajudar a conèixer un poc millor

Ia figura i feina d'aquesta parella de

mestres ens ho comuniqui.

També si qualcú, exalumne o no

vol expressar la seva opinió perso-

nal fent un escrit, ii demanarem que

els ens fagi arribar a Llucmajor, Ca-

rrer Major n° 133 Tel. 971 66 01 90.

Don Pedro Urbina i Ortega:

Fou l'apotecari de Sant Millan
de la Cogolla i pare de Don Pedro
Urbina Mínguez, el nostre Don
Pedro.

Clients importants de l'apote-
caria eren els frares del gran mo-
nestir de "YUSO" (segle XVI) si-
tuat a la vall de sant Milian, en el
qual hi havia uns quants de cente-
nars de frares, i que era un centre
de descans dels frares que havien
estat molt de temps a "missions".
Si la direcció ho creia oportú els
enviava a "Yuso" a passar una
temporada.

Don Pedro, l'apotecari, amic
del pare prior els conidava, amb
grupets de mitja dotzena, els di-
jous a la "rebotica" a prendre una
xocolatada amb xurros i unes co-
petes de "valvanera" unes herbes

fetes pels frares del monestir del
mateix nom.

Aquests convidats solien ser
gent que havia passat uric sèrie
d'anys a l'estranger, al Jape', a Fi-
lipines, a Sud-América, als Estats
Units o a altres indrets del món.

En la tertúlia parlaven, expo-
saven i intercanviaven opinions
referents a les qUestions més va-
riades del món i de l'actualitat del
"País" i de les herbes medicinals
que es podien trobar a altres in-
drets del mein.

Col.laborava en diverses revis-
tes científiques de l'època i es
cartejava amb apotecaris i metges
d'altres indrets en questions prò-
pies de la seva professió.

Recordem que aleshores els
"fabricants" i investigadors, jun-
tament amb els metges, de les me-
dicines eren els apotecaris amb

les seves 1'61- mules magistrals.
Era una persona amant de la

natura. Coneixedor de les plantes
— la feina ho requeria- i "altruis-
ta".

Quan morí, a la primera meitat
del segle passat, als seus llibres
de comptabilitat hi constava que
havia proporcionat medicines a
habitants d'aquelles contrades,
per valor de més de cent cinquan-
ta mil pessetes, a pagar quan fes-
sin les collites o quan els fos pos-
sible, ja que les necessitaven amb
urgència i en aquells moments no
les podien pagar.

Els habitants del poble, en
agraïment pel seu comportament i
manera d'ésser, demanaren a
l'Ajuntament que poses una làpi-
da, que posaren a la façana de la
casa familiar dels Urbines de Sant
Milian de la Cogolla.



ENTREVISTA

CONVERSA AMB N'ANTONIA SERRANO
Cristòfol Carrió i Sanxo

La menjua forma part
summament important dins
els dies d'ara i de sempre. I
com amb tot, es pot aeon-
seguir fer una obra d'art.
L'artista amb aquesta oca-
sió es n'Antònia Se-
rrano i Darder, que
no sols es mestressa
amb la bona cuina,
sinó posseïdora
d'una espiritualitat i
uns sentiments espe-
cials que desembo-
quen amb fer i viure
amb poesia.

Esperit inquiet
per anar descobrint
allò que nomes es
troba dins l'entramat
invisible d'un ma-
teix. N'Antònia Se-
rrano es ac-
tiva de la revista cul-
tural i divulgativa "Mira-
mar" i capdavantera de
l'Obra Cultural Balear de
Valldemossa. L'any 1993
n' Antònia publica un llibre
de cuina, essencialment
mallorquina, amb el títol
"Les receptes de na Toni-
na", que constituí un ver-
tader exit editorial. Fa poc
ens presenta un altre llibre
també de tema culinari,
que du per títol "Més re-
ceptes de na Tonina".

El motiu de publicar la
present entrevista a les pa-
gines de "Llucmajor de
pinte en ample", és perquè
N'Antònia esta prou vincu-
lada a la nostra Ciutat,
dones hi va viure uns anys
i es casada amb el Ilucma-
jorer Pep Canyelles i Rie-
ra.

Vet aquí la veu autorit-
zada de n'Antònia que, ens
pot aconsellar amb encert
els secrets del bon menjar.

Des de quan, tens
aquesta forta afició per la
cuina?

Això em ve de ben pe-
tita. Me'n record que era

un infant pucer, ma mare
deia que sols tenia vuit
anys, hi va haver una passa
de grip i tota la meva famf-
lia jeia. Jo m'enfilava da-
munt una cadira i, venta
que venta al fogonet de
carbó, feia til.la i encalen-
tia Ilet per a tots. A partir
de Ilavors sempre que po-
dia entrava dins la cuina
per veure què feien ma ma-
re o la padrina les quals
amb molt d'enginy cuina-
ven el que tenien ja que
eren temps de cartilla de
racionament.

Quin ha estat el motiu
de recollir tantes receptes i
tan variades?

Estant a Palma, quan
tenia uns tretze anys ja ha-
via arreplegat algunes re-
ceptes i vaig demanar a ma
mare que els diumenges
em deixas fer el dinar per a
la família. Aleshores érem

deu: els meus pares, el
meus sis germans, la padri-
na i jo. Tothom estava en-
cantat i jo em sentia ben
cofoia. Als vint anys em
vaig casar i vaig passar a
viure a Llucmajor, un po-

ble que em va acollir molt
be i del qual en conserv
uns excel.lents records i
una grapada d'amies. Tot
just començant la mewl vi-
da de casada em vaig ado-
nar que sols sabia fer di-
nars dels diumenges: pae-
lla, escaldums, pilotes amb
col, sopa farcida, rostits...
Amb aquests menús no
anava enlloc i vaig recórrer
a la mew.' família política
que era la que tenia més a
prop. He continuat la re-
cerca de receptes i n'he re-
collides de gent molt vella,
sempre anotant als meus
apunts qui me les havia dit.
He comprovat al manco
dues vegades cada recepta
calculant, mesurant o pe-
sant els ingredients, temps
de cocció etc. També hi ha
receptes de creació pròpia i
d'altres modificades per tal
d'adaptar-les al meu gust.

Que t'ha impulsat a pu-

blicar-les en dos llibres?

Bé, el publicar les me-
ves receptes ha estat un
producte de diversos fac-
tors. En principi als meus
quaderns sols hi tinc ano-

tats els ingredients, no
la manera d' executar
un plat, per això quan
Ia meva filla va co-
mençar a voler fer els
seus primers passos
dins la cuina jo li vaig
redactar la recepta
pertinent tal com avui
les veieu. Tot ho ana-
va guardant al meu or-
dinador. L'any 1993
em demanaren d'anar
a explicar receptes a
Radio Mallorca (on hi
vaig anar deu anys
consecutius, actual-
ment, cada dimecres a
les 11h pari de cuina a

ONA Mallorca) a partir
d'aquí l'editorial Docu-
menta Balear es va interes-
sar i després de molta feina
vaig enllestir Les receptes
de na Tonina. El segon
bre és la conseqüència de
la meva imparable dèria
d'investigar la cuina del
passat i experimentar nous
plats de diferents indrets
del món.

Quins plats selecciona-
ries com a més típics de
Mallorca?

Sopes, cuinat, frit, min-
bet, trempó, caragols, co-
ques de trempó, de verdu-
ra, de pebres torrats, pana-
des, cocarrois (dits pastis-
sos a Llucmajor), peix al
forn, greixeres d'ous, al-
bergínies farcides, i un
llarg etcetera que pot va-
riar segons les preferencies
de cadascú o la temporada,
per exemple.
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Podem trobar en els
restaurants aquests plats?

Gairebé tots aquests
plats els podem trobar a al-
guns restaurants mallor-
quins especialitzats i mol-
les vegades estan ben fets,
de totes maneres els ma-
llorquins tenim bon pala-
dar i si ens donen gat per
liebre ho coneixem i sols
ens engaiten un pic.

Amb el ritme de
vida tan accelerat de
avui en dia, es possi-
ble realitzar els teus
suggeriments?

La vida moderna
ha portat molts de
canvis a la nostra so-
cietat, un d'ells ha es-
tat el canvi de cos-
tums culinaris, moites
vegades ja que l'ho-
me i la dona fan feina
i tenen poc temps per
dedicar a la cuina.
Però hi ha plats que
són fàcils de fer i necessi-
ten poc temps per fer-los i
a més tenim estris i pro-
ductes que ens ajuden a
cuinar més rapid. Altres
són mes laboriosos i tal ve-
gada convé dedicar una
part del temps Mure del
cap de setmana per guisar
el que ens faci il.lusió.

Creus que uns plats tan
senzills i gustosos com són
les nostres coques i el
trempó estan suficientment
promocionats?

Conec un bon grapat de
mestresses de casa que fan
unes coques superiors, pri-
metes, cruixents i amb
molt de guarniment i ben
amanit. Si hi podeu arribar
sabreu que cosa es bona.
També hi ha forns que fan
bones coques, i no es ne-
cessari fer propaganda per-
què el boca a boca va bé i
qui más qui menys sabem
on podem comprar-les que

sien gustoses. Ara bé, són
pocs els restaurants que
n'ofereixen i tampoc crec
que sigui un plat massa
adient per a una carta. El
que crec que no està molt
ben promocionat es el
trempó, no conec tots els
restaurants de l'illa, però
no ha coincidit que el vegi
a quasi cap carta i les ve-
gades que l'he demanat no

m'han servit un autèntic
trempó sinó que era una
amanida.

Et pareix que ja has
arribat en el sòtil dels co-
neixements gastronòmics?

No, mai no en sabem
abastament de res. Jo estic
en permanent aprenentatge
i, de fet, el meu receptari
es va ampliant dia a dia.
Encara que ja no faig
comptes de publicar cap
altre receptari, les vaig
guardant juntament amb
les que tinc inèdites.

Has comprovat si hi ha
diferencies entre els matei-
xos plats d'un Hoc a un al-
tre?

Sí que n'he trobades de
diferencies, sobretot a la
cuina que es feia abans.
Segons la meva modesta
opinió hi influeixen diver-

sos factors però el princi-
pal es la materia primera
que era diferent segons la
contrada (si el conreu era
de secà o hi si havia horts
variaven els productes que
la gent tenia a l'abast) i un
altre es els costums ances-
trais dels diferents pobles
de Mallorca que, a más, es-
taven molt mal comunicats
entre si. Posaré tres exem-

pies, a Valldemossa la gent
no usava el coent ni el pe-
bre bo, en canvi posaven
canyella a molts dels plats
que guisaven. I ja sabem
com són de coentes les es-
pinagades a sa Pobla o el
frit a d' altres pobles de
l'illa. A Palma, Valide-
mossa i alguns llocs más,
fan les panades de pasta
dolça en canvi a molta gent
les fa de pasta Misa. Als

pobles de muntanya feim
la fava parada amb ossos
de porc, sobrassada, boti-
farró i fideus en canvi a la
part del pla la fan amb ver-
dura.

També he trobat plats
típics d'un poble o d'una
contrada com puguin ser
«carabassa cucutxa», «ali-
sos», «frit de la terra»,
«farciment de can Ba-

duia», «truita de cu -
guis», «safanòries
fregides», «pastissos
de patata i ceba»...

M'agradaria afe-
gir que som una de-
fensora a ultrança de
la cuina de tempora-
da. Malgrat que ara
tenim de tot i a tot
temps, no hi ha res
más saborós que la
verdura i la fruita
quan és el seu temps
natural de collita. I si
no ho creieu feis un
trempó per Nadal i
veureu que no té res
a veure amb aquell

que feis durant els mesos
d'estiu sobretot si sabeu
elegir bá els pebres, les
tomMigues ¡les cebes. Ah!
i si pelan una pera, la ta-
Ilau petita i l'afegiu al
trempó degustareu una re-
cepta ben antiga i saboro-
sa.

Desprès d'aquesta xe-
rrada amb n'Antònia Se-
rrano la boca ens fa aigua.
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L'ASSOCIACIÓ DE PREMSA FORANA DE MALLORCA
DENUNCIA L'ESCASSA ATENCIÓ DELS MITJANS
LOCALS PER PART DEL GOVERN I EL CONSELL

Presentat un editorial conjunt que demana

majors ajuts econòmics per sobreviure

L'Associació de Premsa Forana

de Mallorca ha presentat, en roda de

premsa, un editorial conjunt titulat

"El setge a la premsa forana" en el

que relata la pressió a la qual es veu

actualment sotmesa per part de de-

terminades institucions que han anat

retirant els ajuts econòmics que tra-

dicionalment s'anaven concedint

d'any en any.

A l'acte de presentació de l'edi-

torial, realitzat a la seu de l'entitat, a

Sant Joan, el president Gabriel

Mercê ha comentat que la desapari-

ció, des de l'any 2004, dels ajuts de

la Direcció General de Política Lin-

güística del Govern Balear a les pu-

blicacions editades en catala ha su-

posat la reducció de 95.400 euros en

subvencions a la premsa de la part

forana.

També ha explicat que el Govern

Balear va deixar l'any 2003 sense

ajut econòmic l'Associació, i que

l'any passat la quantitat reservada

per a la premsa forana va ser de

30.000 euros (uns 650 euros per

mitja), incrementant-se en 25.100

euros més gracies a la publicació de

publireportatges sobre les conselle-

ries d'Agricultura i Pesca, i Medi

Ambient. Per a l'any 2005, tot i ha-

ver sollicitat un increment, la quan-

titat assignada torna a ser de 30.000

euros.

Respecte del Consell de Mallor-

ca, el president Gabriel Mercè consi-

dera que el setge per part d'aquesta

institució és encara pitjor. Fins a

l'any 2003 existien dos ajuts que su-

mayen anualment una quantitat pro-

pera als 63.000 euros, que han pas-

sat, el 2004 i el 2005, a zero euros.

Tant el Conseil de Mallorca com

el Govern Balear segueixen signant

convenis de collaboració econòmica

amb l'Associació de Premsa Forana

de Mallorca per al seu manteniment,

però les publicacions associades han

passat de tenir unes entrades de

180.000 euros l'any 2002 als 30.000

d'enguany.

Des de la Junta Directiva de

l'Associació es recalca el fet que el

Consell de Mallorca manté diverses

convocatòries d'ajuts per a la publi-

cació de revistes, sempre i quan

aquestes no formin part de l'Asso-

ciació de Premsa Forana de Mallorca

(BOIB 39 i 47 de 2005). Gabriel

Mercè ha expressat la seva total con-

demna a aquestes convocatòries

"perquè creen una situació de total

injustícia i indefensió, a més d'un

greuge comparatiu molt greu per a

les 46 publicacions de la nostra as-

sociació que fa anys que existeixen i

que cumpleixen una fundó impor-

tantíssima en els pobles mallor-

quins".

Des de la Junta Directiva es con-

sidera que aquesta convocatòria

"persegueix la divisió interna, la dis-

gregació i l'aïllament de la nostra

entitat". De fet, aquesta mateixa set-

mana una publicació ha demanat la

baixa de l'Associació per considerar

que tendrà més facilitats per obtenir

finançament si deixa d'estar asso-

ciat.

També la Junta recalca que "els

ajuts als mitjans de comunicació en

general, tant des del Govern com des

del Conseil, han anat augmentant

d'any en any de manera desorbitada,

en contraposició amb la protecció

dels mitjans de la part forana".

A banda de demanar una rectifi-

cació de la línia de marginació de la

premsa forana, l'editorial sollicita

Ia redacció d'una hei reguladora de

les subvencions ais mitjans de co-

municació i de la publicitat institu-

cional. 1 és que tampoc la publicitat

de les institucions no arriba als mit-

jans dels pobles mallorquins, en el

que Gabriel Mercè considera "una

nova mostra de desenteniment de les

publicacions dels pobles i de la seva

gent".



 

LA MEITAT DE LA POBLACIÓ DELS POBLES DE MALLORCA LLEGEIX HABI-
TUALMENT PREMSA FORANA

El pressupost anual de les publicacions es de 5 milions d'euros

En l'actualitat formen part de l'Associació de Premsa Forana de Mallorca un total de 46 publicacions (6 setmanaris,
5 quinzenaris, 19 mensuals, 9 bimestrals i 7 trimestrals).

Editen a l'any un total de 747 edicions diferents, que contenen 35.000 pagines amb continguts referits ais  pobles de
l'illa.

Una sola edició de les 46 publicacions suma 62.000 exemplars. Si tenim en compte que la població de la part fora-
na mallorquina es de 400.000 exemplars i que cada exemplar es llegit per una mitjana de 3'5 persones, obtenim que el
60% de la població dels pobles de Mallorca es lectora deis nostres mitjans.

A l'any s'editen un total d'1.600.000 exemplars, amb un pressupost superior als 5 milions d'euros que es destinen,
bàsicament, a les despeses d'impremtes, ja que la major part dels 1.200 col.laboradors deis diferents mitjans fa feina gra-
tuïtament.

El Govern Balear va destinar l'any passat uns 6 milions d'euros a ajuts a la premsa, i una xifra encara superior en pu-
blicitat. El Conseil va invertir com a mínim 3.100.000 euros en publicitat i més de mig milk') en patrocini de mitjans. La
premsa forana no ha vist ni les miques d'aquests ajuts.    
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SO CIETAT
La Conselleria d'Agricultura i Pesca dóna a conèixer

els aliments de Balears als escolars de la comarca
"Els aliments de les files Balears a l'Escola", un projecte guardonat pel Ministeri

d'Agricultura que acosta els millors productes de les Illes Balears als més joves

Poca gent sap que les tiles Ba-
lears és una de les regions medi-
terranies amb més diversitat i ri-
quesa de productes agroalimenta-
ris d'elevada qualitat. La immensa
majoria de la població no coneix,
en tota la seva dimensió, la gran
diversitat de productes en conser-
va, productes de pastisseria, varie-
tats autòctones de fruita i hortalis-
sa, vins i tipologies diverses de be-
gudes espirituoses, formatges i
embotits de la nostra terra. També
es desconeix que, precisament, són
aquests els productes que confor-
men la dieta mediterrímia, tan va-
lorada actualment per experts nu-
tricionistes d'arreu del món. Ac-
tualment productes tan saborosos
com el flaó, el peix sec, la carn-i-
xulla, el ventre farcit, la salsa de
Nadal, la formatjada o la xocolata
de neu, són desconeguts per a la
immensa majoria de la població
balear. Es per tot això, que la Con-
selleria d'Agricultura i Pesca,
conscient de la seva responsabilitat
en la promoció dintre de les les
de productes alimentaris de quali-
tat, vol transmetre a la població in-
sular el major nombre de coneixe-
ments sobre la seva gran riquesa
gastronòmica. I és que el gran èxit
obtingut, fora de les nostres fron-
teres, de productes com la sobras-
sada de Mallorca, l'ensaïmada de
Mallorca o el formatge Mahón-
Menorca, ha de ser el camí a se-
guir pel gruix de productes agroa-
limentaris autòctons. Per això, cal
però, fer una important feina de
base per a la difusió d'aquests pro-
ductes entre la nostra pròpia po-
blació. En especial entre els més
joves, doncs aquests representen
les nostres esperances de futur.

Ja fa alguns anys que, amb
Ia doble finalitat de fomentar una
educació alimentària saludable i
promocionar el consum de produc -

tes de qualitat autòctons, la Con-
selleria d'Agricultura i Pesca en-
gegà una campanya divulgativa a
les escoles. Aquesta campanya fou
desenvolupada, inicialment, per
part de professors de la Universitat
de les Illes Balears conjuntament
amb personal de la Conselleria
d'Agricultura i Pesca. Ambdues

institucions crearen una variada
gamma de recursos didàctics que,
posteriorment, eren aplicats a les
escoles. Amb l'arribada del nou
equip a la Conselleria d'Agricultu-
ra i Pesca es va decidir donar un
non impuls a n'aquest programa,
amb un fort increment de dotació
econòmica i de personal. Aquest



equip de tècnics especialistes, es
troba inclòs dins d'un departament
de nova creació de l'empresa pú-
blica Semilla dedicat exclusiva-
ment a la promoció de productes
agroalimentaris de les les Bale-
ars, i, que a més de la campanya a
les escoles, treballa amb altres
grups socials, fent promoció a fi-
res, creant campanyes publicita-
ries,... fent d'intermediari entre
productors i consumidors, en defi-
nitiva. El fort increment de recur-
sos humans, materials i econòmics
dedicats a la promoció alimentaria,
ha permès en poc més d'un any de
funcionament agilitar les activitats
que ja es desenvolupaven, arribar a
un major nombre de persones i in-
corporar també nous objectius i
metodologies. L'esforç realitzat
amb el projecte "Els Aliments de
les II les Balears a l'Escola", es va
veure compensat amb l'obtenció, a
l'any 2004, amb un premi accèssit
"Alimentos de España" a la millor
acció de promoció agroalimenta-
ria, atorgat pel Ministeri d'Agri-
cultura, Pesca i Alimentació es-
panyol.

L'objectiu fonamental de la
campanya és donar a conèixer en-
tre els escolars de les Balears les
característiques dels productes
agroalimentaris més representatius
del nostre arxipèlag. La finalitat és
que els nostres joves aprenguin a
apreciar-los i diferenciar-los, i in-
corporin habits d'alimentació sana
i equilibrada. La campanya, si bé
directament va dirigida a alumnes
de 12 anys (6è curs), també impli-
ca a pares, mares i professors, i té
com a objectius secundaris afavo-
rir el coneixement dels escolars del
seu entorn natural, social i cultu-
ral, donar a conèixer als nostres in-
fants l'existència d'un sector agro-
alimentari arrelat a les nostres tra-
dicions i garantir -mitjançant el
seu coneixement- la persistencia
d'una activitat agropecuaria fona-
mentada en la qualitat de les seves
produccions.

A la comarca del Migjorn, i
parallelament a la tasca que es re-
alitza arreu de les Balears, aquesta
campanya formativa es realitza, en
una primera fase, entre els dies 14

i 18 de febrer, amb un total de 8
sessions formatives a 6 escoles di-
ferents i per a un total de 160
alumnes. En aquesta primera ton-
gada, s'han visitat els col.legis
Blai Bonet i Bisbe Verger de San-
tanyí; el Colleg' Colònia de Sant
Jordi, el Collegi Joan Veny i Clar
de Campos, el Collegi Inspector
Joan Capó de Felanitx , el Collegi
S'Algar de Portocolom i el Colle-
gi Rei Jaunie III de LLucmajor.

Les activitats es desenvolupen
a les pròpies escoles, i són coordi-
nades per tècnics especialistes en
els aliments de les Tiles Balears. Es
tracta de xerrades d'unes dues ho-
res de durada que consisteixen en
l'explicació de diverses unitats
didactiques sobre els principals
productes agroalimentaris illencs:
formatge, ensalmada, sobrassada i
oli. A part d'una breu introducció
bàsica sobre nutrició i la diversitat
i riquesa alimentaria de les Hies
Balears, els joves estudiants apre-
nen la història, el procés d'elabo-
ració, les característiques senso-
dais i nutricionals, la diversitat de
tipologies de cada producte, les
possibles utilitzacions gastronòmi-
ques... Tot i que es tracta d'incor-
porar conceptes teòrics basics al
bagatge intellectual dels allots, la
interacció entre alumnes i moni-
tors és constant, essent habituais
els debats, a viva veu, sobre les
tècniques més convenients de pro-
ducció, les característiques senso-
rials de cada producte, els millors
aliments, les diferents zones de
producció... L'elevada participació
deis alumnes es un deis fets que
més crida l'atenció en les classes
teòriques. Els mestres se'n fan
creus, tot destacant l'interès elevat
que les sessions sobre els aliments
de les Tiles Balears desperta entre
l'alumnat. Després de la teoria, els
alumnes s'inicien a l'anàlisi sen-
sorial deis aliments, perquè senso-
rialment puguin conèixer els con-
ceptes explicats prèviament Es
tracta de comparar diverses tipolo-
gies de cada aliment fixant-se en
les olors, els colors, les textures,
els sabors... A més, s'ha incorporat
una activitat practica opcional,
consistent en la visita de diverses
agroindústries, cooperatives i em-

preses artesanes elaboradores de
productes agroalimentaris tradicio-
nals de les II les Balears (embotits,
formatges, ensaïmades, oli).

De cara al futur, es vol conti-
nuar millorar el projecte "El Ali-
ments de les II les Balears a les es-
coles" per la qual cosa s'ha previst
ampliar l'oferta d'unitats didacti-
ques existents, incorporant-hi any
rere any més productes, així com
aconseguir que la totalitat deis es-
colars de les Tiles Balears tenguin
una idea de la riquesa i varietat de
productes agroalimentaris autòc-
tons. En el que es refereix a l'apar-
tat de promoció alimentaria, a mig
termini, ;titres línies estratègiques
que la Conselleria d'Agricultura i
Pesca vol desenvolupar són: incre-
mentar i diversificar l'oferta de re-
cursos didactics, enfocant-los als
diferents grups d'edat; engegar
programes didactics específics
adreçats a l'educació especial i als
discapacitats, amb clubs d'esplai i
gent de la tercera edat; continuar
amb el suport als distintius de qua-
litat i millorar la collaboració amb
els consells reguladors; mantenir
la presencia de les activitats de
promoció a les fires locals; incre-
mentar la presencia a les fires
d'ambit internacional i desenvolu-
par activitats formatives i de pro-
moció específica a l'hostaleria,
restauració, grans superfícies co-
merciais i minoristes.   

LLucmajor
Serveis

Informàtics s.l.
Domingo Alcalà Martinez

C/ Major, 107 07620 - LLucmajor

E-mail: Ilucmajorservei@terra.es

www.11ucmajorserveis.com

Tel./Fax 971120797 / 609784220        



SOCIETAT

Escola de Vacances "Amadiba 2005"
Amadiba es l'Associació de

mares de discapacitats de Balears.
Es una entitat sense anim de lucre
formada fa 10 anys per famílies a
fi de crear un suport a les seves vi-
des debut al que suposa tenir un
fill amb Discapacitat. A l'actuali-
tat l'entitat du a terme un ample
ventall de serveis com ara Centre
de dia, liars tutelades, residencia,
servei de respir,... i activitats
d'Oci i Temps Iliure, Esports, pro-

grames de suport familiar.

Els serveis s'oferten principal-

ment a Palma i poc a poc ofereix
els seus serveis d'Oci i Temps Iliu-
re a la Part Forana (com a Inca,
Santa Margalida,... i Llucmajor).
L'Objectiu d'aquesta extensió es
el d'arribar a tots els punts de l'illa
amb la finalitat d'oferir el recurs a
les persones que ho necessitin...
En definitiva, es tracta que les fa-

mílies de persones amb discapaci-
tat puguin continuar amb la seva
vida quotidiana quan els allots no

vagin a l'escola per motius de va-
cances escolars, caps de setmana i
festius, i oferir una alternativa
d'oci i temps Iliure de qualitat per
als allots.

Per tot aim') i davant les deman-
des realitzades per les families ja
fa un any que Amadiba va donar el
seu primer Servei d'Oci i Temps

Iliure a Llucmajor amb la Primera
escola d'estiu "ESTIUETJANT a
Amadiba 2004"; on hi participaren
30 allots amb Discapacitat del
municipi i dels pobles propers; que
posteriorment ha tingut una conti-
nuïtat en els serveis com a AMA-

DIBA LLUCMAJOR.

Ara ja ha arribat l'Estiu...i amb
ell s'obren les portes de la Segona
Escola de Vacances "Amadiba
2005"... L'Activitat es realitza al
corlegi Públic Rei Jaume III més
conegut com a "ses escoles".
L'Ajuntament de Llucmajor ens va
permetre l'ús d'aquest equipament
públic ja que Amadiba fa feina
quan no hi ha docència obligatòria
als mateixos.

L'escola estiuenca comença el
dia 1 de Juliol i acaba el 31
d'agost en un horari de 9.00 a
17.00h amb la possibilitat d'em-
prar els serveis complementaris de
Transport Comarcal i el de guarde-
ria. Durant els mesos vacacionals
es realitzen activitats d'Oci i
Temps lliure dirigit, adaptat a las
necessitats, gustos y preferencies
de tots els participants, y sobretot
emprant els maxims recursos pos-
sibles de la comunitat per afavorir
una òptima integració de les per-

sones amb Discapacitat.

Aquest estiu proposem un am-

ple i atractiu ventall d'activitats a
fi de promoure l'Oci i el Temps

lliure de les persones amb discapa-
citat. Totes elles programades amb
anterioritat i adaptades a les carac-
terístiques dels allots. Sempre
sense perdre de vista de tot el que
els al-lots han fet al curs escolar
(habits apresos a l' escola, voca-
bulari a reforçar, psicomotricitat
per a no perdre el desenvolupa-
ment motriu...) de manera que no

es perdin tots els avanços.

Les activitats previstes són sor-
tides a la comunitat com a platges,
al parc,..., excursions, estimulació
sensorial, teatre o expressió corpo-

ral, música i dansa, jocs populars,
audiovisuals, visita als diferents
mercats de la zona, montar als po-
nis, carreres de Karts, i infinitat de
moments divertits que es transme-
ten en els allots.

Per a dir adéu als dos mesos de
diversió, amistat, jocs, visitar món,
rialles, educació, "carinyets",
conèixer Hoes i tenir contacte amb
an  farem el nostre festival
on presentarem part de les activi-
tats fetes a l'estiu i on vos espe-
ram tots plegats per gaudir d'un
sopar en la nostra companyia...es-
tau tots convidats...perque tots for-
mam part d'aquest poble!!!

CARNISSERIA ° XARCUTERIA

OBRADOR

GARC IAS

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

PERRUQUERIA

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

TALLERES

CAÑELLAS - ROTGER

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

OPINIÓ
DES DEL MEU RECER

Cristòfol Cardó i Sanxo

Quan es parla de la soledat vo-

luntaria no es pot confondre amb

la soledat involuntaria. La primera,

consisteix amb un requisit fona-

mental per fugir del trull quotidià i

trobar-se amb un mateix. Però, la

darrera és la que ens ocupa el nos-

tre interès en la columna d'avui.

La soledat dels qui la pateixen

és prou dura, a vegades desespe-

rant. I això, sembla que hauria

d'anar minvant, pel fet de què les

dones majors que no es casein, ja

no són com abans, una carrega per

a la societat, doncs avui la majoria

s'arreglen soles, gracies a guan-

yar-se la vida amb un ample ven-

tall d'ocupacions. Recordem que

anys enrere, les "fadrines velles"

es passaven l'existència baix l'em-

parament dels pares o d'algun

germa...

Els que comença'm a ser iden-

tificats amb la denominació "de la

tercera edat", normalment cuida-

rem o cuidem encara, els nostres

progenitors, i així era el costum,

que a força de repetir-se, arribaven

a tenir-se com a lleis. A part de la

satisfacció que provocaven els ma-

jors dins les families. El seu assos-

sec i conversa reposada, encara

que les repeticions fossin cons-

tants, els padrins i padrines ocupa-

LA SOLEDAT
ven un Hoc insubstituïble i, a la ve-

gada, entranyable. Actualment, res

ja és igual (ni comparable) fins el

punt que moltes vegades, la reali-

tat provoca la trista expressió que

"els veils fan nosa".

Haver cuidat minuciosament

els nostres avantpassats, des del

inici de la humanitat, avui no és

garantia que aquest fet perduri

amb nosaltres.

I és que no hi ha temps per res.

GeneraIntent, el joves matrimonis

fan feina i viuen en un tren de vida

exageradament antinatural, cosa

que, en part, la culpabilitat és atri-

buïble a les hipoteques, que fan el

"miracle" de poder adquirir una vi-

venda o un cotxe, o altres comodi-

tats, però es paguen a uns interes-

sos molt superiors als econòmics,

estipulats amb els bancs.

Tot el "marruell" que ens hem

inventat, fa que s'hagi de pensar

amb les encertades residencies i

centres de dia. Pere aquestes solu-

cions no lleven la tristesa, del fet

que sovint es dóna. Majors que

conviuen acompanyats amb perso-

nes d'edat i circumstancies simi-

lars, per() molts estan immersos

dins un mar de soledat. Cosa que,

per altre costat ens du a pensar que

l'afecte, l'amor, l'amistat... no eli-

minen la soledat, la fan més supor-

table.

Malgrat tot, s'ha d'admetre que

també hi ha majors que no se sa-

ben adaptar a res i són un obstacle

per a la convivencia, per dur im-

pregnat una dosi molt alta d'egois-

me.

És un motiu de satisfacció el

veure realitzat uns Centres de Dia,

que promouen una convivencia

que poi ajudar a fer més fàcil de

dur la vellesa, i la seva realitat. És

un clar exemple la Llar Reina So-

fia de Palma, que ofereix un munt

de serveis i està obert unes dotze

hores diaries, podent-hi assistir

gratuïtament els majors de 60
anys.

Fa poc vaig saber que una ve-

Ileta de les nostres residencies tots

els dies s'escrivia una carta a ella

mateixa, cosa que li feia estar pen-

dent de la carta i rebre-la amb ex-

tremada il.lusió. És un dels casos

evidents de gent que té panic a

l'anguniosa soledat. Finalment, re-

cordem l'actor valencia Antoni Fe-

rrandis, el popular "Chanquete",

qui va deixar escrit que d'allò que

més havia sofert era de soledat.

Potser diguem que "això és hei

de vida".



ESPORTS

Testimonis documentals
de la nostra histèria

Don Mateu Jaume i Garau. El bisbe Rotes

aar

(LXVI) Carta del Bisbe Jaume a la Reina Isabel 11 (1860)

(6". part)
Sebastià Cardell i TonMs
Bartomeu Font i Obrador

Coincidint en la successió cro-
nológica de l'epistolari de Don Mateu
Jaume, donam a conèixer la missiva que
en un to de protesta i d'indignació va fer
arribar a la seva Majestat, publicada a la
Gaceta del 24 d'abril de 1860, en ocasió
d'haver-se esdevingut l'intent de subie-
yació del Capità General de les files Ba-
lears, Jaunie Ortega, la dematinada del
diumenge 1 d'abril contra la Reina Isa-
bel II i el Govern del Duque de Tetuan.
Diu així:

"Señora: el Obispo de Menor-
ca en la Baleares, lleno del más profun-
do respeto se acerca a los pies del Trono
para expresar a Vuestra Majestad los
sentimientos de que se halla poseído en
vista de la negra traición llevada a cabo
por el Capitán general que era de estas
islas Don Jaime Ortega, abusando de la
Autoridad que Vuestra Majestad se ha-
bía dignado confiarle para velar por la
conservación y defensa de esta provin-
cia. Increíble parece que un militar espa-
ñol, revestido de alta dignidad y ocupan-
do un puesto de confianza y de grande
importancia en el Estado, haya podido
faltar de un modo tan escandaloso a sus
juramentos y hollar los más santos debe-
res del honor, del patriotismo y de la le-
altad y gratitud a su Reina y a su patria;
y no es menos sorprendente que para dar
el grito de rebelión y encender de nuevo
en el país la tea de la guerra civil se hu-
biesen escogido los momentos críticos
en que los ojos y los corazones de todos
los españoles dignos de este nombre es-
taban fijos sobre los campos de Africa
en espectación de nuevos combates y
triunfos, o de una paz gloriosa que fuese
digna recompensa del heroico valor de
nuestros soldados y de la sangre que a
torrentes han derramado, aclamando el
augusto nombre de Vuestra Majestad,

símbolo de la gloria y prosperidad
nuestra patria. Tan loca y criminal tenta-
tiva llenó al principio de estupor y sor-
presa, y luego de horror y de indigna-
ción todos los ánimos; y la nación ente-
ra no puede tener mas que una voz para
condenar y execrar la incalificable con-
ducta de un corto número de hijos des-
naturalizados que se proponían abrir otra
vez con el acero de la discordia las llagas
no bien cicatrizadas aun en el corazón de
su madre, prestándose a ser instrumentos
y ejecutores de un proyecto tan desaten-
tado como inicuo, y que parece concebi-
do e inspirado por la envidia, que no se
aviene a sufrir en paz la brillante aureo-
la con que el nombre de nuestra patria se
presenta de nuevo al respeto y admira-
ción de la Europa, rehabilitado por la
unión de sus buenos hijos en derredor
del Trono de Vuestra Majestad por el
heroísmo del ejército y por la humilla-
ción de sus enemigos.

En estas tristes circunstancias,
Señora, el exponente halla un consuelo
en repetir por sí y a nombre de todo el
clero de su diócesis las más solemnes
protestas de su entrañable amor y firme
adhesión al Trono de Vuestra Majestad,
a su augusta Persona y Real Familia, y al
Gobierno en quien Vuestra Majestad tie-
ne depositada su confianza, y que tanto
se desvela por el engrandecimiento y
prosperidad del reino; y al mismo tiem-
po le cabe la satisfacción de poder ase-
gurar a Vuestra Majestad que con tan la-
mentable suceso no ha sufrido mella ni
quebranto la constante y probada fideli-
dad de los habitantes de esta pacífica is-
la, donde no han dejado de reinar ni un
solo instante la tranquilidad, el orden y la
sumisión de las Autoridades constituí-
das. En vista del resultado bien puede
creerse que la Providencia ha permitido
que se consumase tan odioso acto de re-
belión para que todo el mundo vea y co-

nozca cuan hondos cimientos tiene he-
chados el trono de Vuestra Majestad en
Ia conciencia y el amor de los españoles.
¡Ojalá las sinceras y espontáneas mani-
festaciones de lealtad y acendrado cariño
que la nación entera dirige en estos mo-
mentos a Vuestra Majestad, sean un dul-
ce lenitivo del justo dolor que tan inau-
dita felonía ha debido causar en su bon-
dadoso y maternal corazón, y contribu-
yan a que la rebelión expire sofocada en
su cuna bajo el peso de la reprobación
universal!

Dígnese Vuestra Majestad aco-
ger con agrado esta sencilla e ingenua
expresión de los sentimientos que ani-
man al exponente, mientras unido con
su clero y pueblo continúa rogando al
Señor conserve dilatados años la precio-
sa vida y salud de Vuestra Majestad pa-
ra bien de la Monarquía.

Ciudadela de Menorca 13 de
abril de 1860. Señora: A.L.R.P. de
Vuestra Majestad. Mateo, Obispo de
Menorca.

* La referència del bisbe Jau-
me als difícils moments de la guerra
d'Africa ve ben expressada quan,e1 28
d'octubre de 1859, la premsa, en l'eufò-
ria i orgull d'aquells moments, publica
el següent: "La guerra con Marruecos se
ha declarado de manera oficial. La voz
autorizada del digno Presidente del Con-
sejo de Ministros ha resonado de un mo-
do solemne en ambos cuerpos colegisla-
dores, y ha sido escuchada con religioso
silencio por todos los representantes de
Ia nación española.

La soberana de dos mundos, la
que tenía dominios tan vastos que en
ellos nunca se ponía el sol, yacía dormi-
da hace muchos años..."

"El Mallorquín". Diario de Pal i na.
27 abril 1860.
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Ara, en co sacra' una nova tameta VISA EURO 6000 MASTERCARD it
- SA NOSTRA" i ria 1.111 sensual minim de 250 (arras c oinaraix

en els mesas de iürly. jutai rival, et regalam un paravent com aquest.

Quota grattifta el primer any 	 is aerceptais de !lamina i cer a les tamales
vinculades a un Compta Ove :la "SA NOSTRA".

Compra a credit i a terminis. Podia's Inar a morialitat qua man at
convaimui en cada moment . a un so: termini, a una quota iiya a Sinn
DercenTaipas damnant ei Saida pendent rairibd paciras tsar l'oció "compra
especial" , pagar a :amides uria o mas mantes, des de 3 tins a 24 menus :

names ielaionaia a FONOSANOSTRA 971 757 242 ,

CAIXA DE BALEARS

ESCOLA DE BALL DE ROT CALABRUIX
A SANT BONAVENTURA

Els monitors de l'escola de ball de bot volem agrair la participado i el suport de tots els
alumnes en les diverses activitats de l'escola (festa de carnaval, ballada de final de curs),
aixi com la col.laboració de l'Ajuntament, la televisió local i aquesta revista.

Gracies a tots i bon estiu.

Atentament
Leo, Laura i losé

CULTURA

Cuinatradicional
Estiu

Antònia M. Bonet

No em cans de recomanar els dos punts essencials
per aconseguir els millors resultats a la cuina. En primer
lloc s'han d'escollir productes d'horta del moment.
Aix() ens donarà un doble avantatge: els productes es-
collits es troben en el punt òptim i en segon Hoc acon-
seguirem rompre la monotonia introduint diversitat a la
dieta al llarg de l'any.

Constatam que les domàtigues a l'hivern tenen una
vaga semblança a les d'estiu; per tant, reservem les en-
salades i altres plats on predomina aquest fruit vermeil,
sucós i assolellat per al moment de la collita natural i hi
sortirem guanyant pel que fa a la qualitat. En dir domà-
tiga ho podem fer extensiu a totes les verdures i fruites.

Els meteoròlegs ens amenacen amb un estiu extre-
madament calorós; els sopars a la fresca faran més su-
portable la canícula i serà convenient deixar de banda
aquells aguiats amb salses, tan escaients a les estacions
fredes.

S'agrairan plats freds i de fàcil digestió.
El pa amb oli tan nostre, es converteix en plat luxós

si tenim l'esment de cuidar-lo tant com puguem. No fa-
harem mai si, al mig de la taula preparada per sopar, hi
col.locam unes domàtigues grosses i atractives devora
unes de petites de ramellet, un setrill d'oli d'oliva arbe-
quina, un altre amb oli verge mallorquí i un petit saler
(que funcioni).

Amb imaginació desbordant confraternitzaran els
embotits venguts de Hoes llunyans, xoriços morcón,
fuets, blanquets i la magnífica i inigualable sobrassada,
que en aquest punt de l'any, preferirem de poltrú o bu-
feta.

Que no hi falti el foie-gras de Felanitx i tampoc el
camaiot.

Un bon caramull de pernil curat a Extremadura o a
algun altre Hoc d'igual prestigi, naturalment tallat amb
ganivet.

I per beure, el pitxer ple d'aigua gelada i us vull dir
que consider pecat (encara que venial) oferir el vi negre,
de gran reserva i anyada preferent, a una temperatura
ambient de canícula; és millor refredar-lo prudentment.

Personalment, un cava fredíssim també el trob ben
oportú per acompanyar el "pa amb oli" que avui ens
ocupa.
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CULTURA
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Guillem Oliver.

Som a l'estiu, quin ale!
Ja som a l'estiu. Pere) no sabem si

podrem fer un ale tranquils. La nostra
poetessa segurament es referia als in-
fants i al fet que havien acabat d'anar a
l'escola. La innocència és molt formo-
sa. Aquells nins d'altre temps, que co-
rrien a pler per foravila, un cop són
persones majors, ja no poden viure
amb la tranquil.litat d'abans, ja tenen
maldecaps i entrebancs. En aquests
mments no ja tan sols córrer per fora-
vila sinó que Dona Maria Antònia no
trobaria cap camí que connects la vila
amb la marina Ilucmajorera perquè es-
tan tallats; una gran serp negra que

diuen que es el progrés ha tallat les
conneccions del poble amb les foravi-
les del migjorn...

"Ni sentir flies cantussol / que
l'amiga corriola / que gisca de sol a
sol/"

Idõ sí, sentim el renou de les grues,
dels camions, dels compressors, i veim
el paisatge transformat i no sabem si
serem capaços de poder fer horeta amb
tranquil.litat com podíem fer altre
temps. Esperem que sí.

La sesta
Temps de batre, juliol
amb música de cingales;
la idea acopa les ales
mig ofegada pel sol.

M'he tombada a l'ombradís.
L'esllenguiment de l'horeta
és la garba abans restreta
deslligada del vencís.

Ja a Full tota cosa es pon
i un poc d'oratjol revola
ple d'olor de farigola
que fa niés dolça la son.

(del Ilibre "Cel D'Horabaixa")

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

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

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

SERVEIS:
Particulars

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

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

Previsora • Lloret • Nortellispania

Domicili: C. Joan Mesquida, 10 (Santa Maria)
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bESCOMPTE
en llibres de text

Reserva anticipada

fins 15/07/05 a

Sa Llibreria

Carrer Font, 15 - 07620 Llucmajor

Tel. 971 66 26 66

Yo bE

SO CIE TAT

Aquest mes de juny s'han repartit pel
poble uns pamflets de don Joaquín, pre-
sident de l'Associació Social Indepen-
dent, en els quals fa afirmacions com
aquestes:

"Negar que al forastero venido de la
península a estas islas, solo ha servido
para ocupar los puestos de trabajo más
desagradables es de no ser sensato".

planters, els que les sembren i els "co-
missionistes", oficials o no.

Els polítics i els tècnics que han ten-
gut cura de fer aquesta animalada, ho
haguessin fet a una finca o en un jardí
propi havent de posar-ne dels seus?

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

Sembla que la Conselleria d'Obres

Públiques (o els assessors que té) s'ha in-
ventat un nou topònim: "SON PAL-
MER", nom que han posat a l'antic camí
de transhumància anomenat "Camí des
Palmer". Aquest camí, procedent de la
zona de Ses Salines i de les terres pertan-
yents al marqués del Palmer, era el que
empraven els pagesos per passar les ove-
lles del pla a la muntanya durant l'estiu i
per tornar-les a les terres baixes, menys
fredes quan amenaçava la tardor.

Segons tenim entés, davant les pro-
testes i els acudits que s'han fet sobre
aquest assumpte, l'Ajuntament ja ha po-
sat fil a l'agulla per esmenar aquest in-
vent.

Sa penya
d'es falcó

"Negar que los partidos de izquier-
das (PSOE e IU) se aprovechan dt la in-
cultura política de los forasteros para
conseguir sus objetivos en las elecciones,
es de no ser equilibrado".

Com quedam? El mes de maig, Ra-
basco havia denunciat públicament als
mitjans de comunicació al Sr. Joan Jau-
me Sastre, Director de l'IES de s'Arenal
i volia demanar el seu trasliat i presentar
una moció en contra seva al plenari de
l'Ajuntament, perquè segons ell, havia
dit que els immigrants i els forasters eren
els que treien les pitjors notes, i ara ens
diu que els immigrants castellanoparlants
són uns incultes polítics!!!

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

A la monstruositat ecológica que han
fet de s'Arenal a Llucmajor —totes les
masses fan mal- s'hi ha sembrat milers
de plantes. Començaren a finals d'abril
per poder fer la inauguració, però des-
prés de la primera vegada de regar-les,
estaren molt de temps a tornar-les regar,
fins i tot en alguns llocs més de vint dies
a posar-les el goteig. Hi havia plantes tan
difícils d'aferrar i cares com les mates i
l'olivera...

Després de la sembrada a l' atropella-
da ( per a foto), continuaren amb el ma-
teix mètode i els resultats són a la vista.

No hagués estat millor esperar al mes
de gener o a començaments de la prima-
vera, segons de quina planta es tractàs?

Però no hi ha mal que no es conver-
tesqui en hé. Quan hagin de tornar a sem-
brar, gracies a les errades, n'hi haura que
tornaran a guanyar doblerets: els dels
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ILLES BAL EARS

'CASO RABASC0 1/ EL ULTIMO INVENT() DEL EDIL DE LLUCMAJOR

La web de Rabasco, el imputado socio del PP, critica la
independencia judicial: «Actúa depende de con quien»
keprueba al magistrado que condenó al concejal por llamar «reprimido sexual» a Ull compil(±r() de part ido y dice que kabasco

solo dice «'Ias verdades del barquero'» n Define al líder de ASI corno (espartol, perseguido, vejado, humillado y cautivo de sus ideas»

UN PUNTO DE ENCUENTRO PARA LOS 'FANS' DEL IMPUTADO. Est: es o último invent(' de
Joaquin Rabasco. Una pagina de interne:  dedicad,: troa y exclusivainenle a el y en la que se critica a los nieces.
a ex companerors de putido del such, del PP en I iticrnajor e inclua.: a la Guardia Nace eon la imención de
convertirse en un fort, dedicado , en el caso tic que existan, a los fans del imputado por desviarse dinero público

ectil de Turismo y protagonlsta de la nueva página web. ti Al/l LAC.

EsTata.st IntgEll.TP;IA
socio	 PP ea el

:\N'Untarniellall de l 1111.111.4jUr ya /mite
prigina web oficiai. Esta supuesta -
mento elaborada por «Ms amigos del
petal° ASIa. derairibe la chistoriaa

rivoquin Rabasto y apnwecha
fit verter las criticas que C011Sideril
oportunas. Entre ellas, algunas van
dirigalas directamente t los jueces
con los que se ha tenido que ver las
cams el concejal de Turismo darns-
te lus filtimos tiempos, entre otras
cesas : por estar acusado de desviar-
se dinero público de las urcas del
Consismrio en el que tiábaja.

, iNtiestro presidente, Joaquin RA-
basco, ha pagado ante la justicia por
decir las verdades del barqueros,
Asegura la pagina de internei. Y aña-
de que oatin sigue habiendo justicia,
pero lo main us que depende de pant
quiens. Lam aseveraciones
een vertidas en esta web en referiu
aa a hi sentencia condenatoria con-

tra Rahasco dictada por el Juzgado
de lo Penal número tres hace varios
meses por tilintar anwrimido ,e-
XUldP a MOM() C6SpedeS, ILI anti-
gm: l'01111)aficru tie parlido

EIAMUNDO >1 ) INA

Ow se
inarche de
una vez

Por tierra, mar p aire, to lo que es
lo mismo, con ordos los inedios
a su titmice, el polemic° Joa-
quin Probasco vuelve por sus
fueros y arremete de nuevo con-
tra lidos y in iitios en defensa
de sus extravagantes y curiosas
Mortis. Esta vez es desde una
web que ha creed:: ASI, a traves
de lo cual Rabaseo se despacha

contra todo aquello tam consti-
raye sus particular es fijaciones y
asumieudo un papel victimista
arremete contra la justicia. y se
declara forasiero cri

Mallorca, hombre, padre, amigo
de sus antigos, politico, peme-
guido, vejado. illeipMprelldid0.
humillado, criticado, atrevido,
host igado, caw ivo de sus ideas,
ultrajado, injuriado, derrotado
en algunas ocasiones, comparie-
ro. ax-nesgado v sobre Bid° lu-
chador». In gut; no saba. Rabos -
cl: es que cuando mas corm el
zorro miis se acerca It la imlet e.

que es lo que le acabara su.
cediendo si no deja atras sus
qUillleraS y desvarios. Y lo que
thole que hacer cl PP de una vez
es romper C011 Otite: WI:it/Mlle y
mandarlo a su casa.

«A Rabaseo le
gustan las tetas
de Sara Montiel»

I eu 1111M1 Web le JOZICI:11(1 Raba.,
co almrda tambien las 1in:feriae
cias del edil en materia de mine-
res. l'one a Sara Wand nano
ejemplo del pilaw ils) Multiunit)
que le gusta al edil. Y especifica
que de ella lo que 1111L4 le gusta
son Will:4 uni nano !as de
«Sofia Inrenw.

A lo quit la pagina de interne!
atualtr aiNo te jodesI, ya lodes
los hombtes de ASta.

Ra	 .errètri-

• In..trakelin_U
• Una humilde dedicatorin
• Pero ..., ¿Quién es Joaquin Rabasco?

Las criticas a la Guardia Civil
	A lo largo del rep-	 (trims que se co-	 jor a sus
	sit histórico que	 mian en los corn- I	 1.1 modus ope-
	twee la nueva 'Mgt- 	jus».	rundi qu e tulitiastl,a.

	

na de Internet de	 No hay que WO-	seguiu lia descu-
	Joaquin Itabastio.	 dar que esta relator-	 Morro el tirupo de

	

se critica el papel	 la da criticas y am-	 Delinivencia Foos

	

de la (Mardia Civil	 ques provienen de	 ntimica,	 pasaba

	

durante la posgue-	 un politico que es-	 por adjudicar la or-
rra española,	lá nllpUtatto en es-	 gani/ación de cote

	

Ain gran cuerpo	 tos wornentos por	 ciertos en el numi-
	de élite, cuyos cite	 desviarse, tal y co-	 cipio a tom enopre-
	turones de gala	 mo ha concluido la	 sa anti prom, poste-
	anoarillos eran co-	 polIcia, dinero pie	 tiormente, trasta•

	

clonseelleneill 	 blica del Antrim-	 dar el dinero a sus
	-sie— de los huevos	 miento ile Llucnire I cuentas hantaria,S.

Avis als navegants a l'hora d'informar-se de les
"aventures i desventures del Sr. Ferreira a través de

la seva ling. Web. Vos aconsellam que també
consulteu la plana de n'A. Céspedes al qual critica.
Llegint les dues cares de la moneda vos podreu fer

una idea millor de qui és qui.

DECRETS DE
BATLIA

- L'Ajuntament ha adjudicat i pagat el
subministrament de 45.000 fulletons, re-
vistes i 4.000 cartells de la segona mos-
tra de vins i embotits de s'Arenal a
l'empresa CC XXI Publicitat SL, per
11.951,65 euros (1.988.587 pta)
Tot el que sigui atreure visitants en teoria
és bo i si els que exposen i venen els seus
productes són empreses locals, encara
seria millor. La propaganda és necessà-
ria per promocionar esdeveniments com
aquest, pen') s'ha de repartir d'hora i to-
ta. Algunes males llengiies diuen que
n'han sobrats molts de fillletons.

- També s'ha adjudicat a ASIRO
ESPECTÁCULOS SL, les actuacions
musicals per a la mostra de vins i em-
botits per 11.797,20 euros (1.962.888
pta).
Aquesta empresa d'espectacles /10 la co-
neixíem. Darrerament, l'Ajuntament sol
contractar les festes i actuacions amb em-
preses conegudes, aquesta sembla que
Ia priniera vegada que la contracta.
- L'Ajuntament també ha pagat 2.926 eu-
ros (486.845 pta), per refrigeris a l'Or-
ganització de la mostra de Vins i em-
botits.
- L'empresa Asesores Publicistas SL,
lia cobrat

• 2.946,40 euros (490.239 pta) per 2.000

gorres amb gravat a una tinta per la mos-
tra de vins i embotits.

• 2.547,36 euros (423.845 pta) per RX)
caixes amb "set" de vins model "Burde-
os", també per la mostra.
És !Ina Ilètstima que s'hagin hagut de tor-
nar a fer gorres; tal vegada haguessin
pogut aprofitar les que tenien fetes i pa-
gades pel certamen de fir al Plat i que
sabem què s'han fet. Les cent caixes son-
bla que eren obsequis relacionais amb
mateixa mostra, per() no sabem a qui
anaven destinats.
- Per decret de batlia de dia 9 de maig,
s'ordena la devolució de la quota « in s-
cripció a totes les persones que s'havien
apuntat per participar al Certamen Mun-
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dial de Tir al Plat en rostoll. En total hi
ha 42 persones apuntades amb nom, lli-
natges i document d'identitat. Curiosa-
ment a set d'elles es diu que el DNI és
desconegut. El més curiós per() és que en-
tre els inscrits hi ha l'organitzador, en Jo-
aquin Rabasco Ferrereira.
Es veu que aquest senyor ha de ser per
tot. A més de ser ['inventor i organitzador
del certamen que ha fet famós el poble de
Llucmajor per tot el món (segons ell ma-
teix ,fins i tot a Mongblia ens coneixen
ara), tombé s'havia apuntat a pegar tirs.
- Per decret també s'han liquidat dife-
rents factures relacionades amb el "non
nat" Certamen mundial de Tir al Plat
en rostoll:

• Distribuidora Rotger: Material d'ofici-
na per a Tir per 371,40 euros

• Escribano Escribano SL: Dinar, dia 1
de febrer, amb personal tècnic de Tir al
plat: 191,08 euros.

• RENFE: Viatge de Madrid a Sevilla,
dia 31 de març.

• Fernández Alarcón, Juan Carlos: 950
"pegatinas" per a publicitat, per 98,60
euros.

• Muñoz y Castro CB: Dinar, dia 22 de
març, per organitzadors de Tir al Plat,
121,55 euros.

• Papeleria Ferrer: Material papereria per

Tir: 4,50 euros.

• Sierra de Gredos SL: Dinar, dia 8 de
febrer, amb organitzadors de Tirai Plat,
92,26 euros.

• Correus: Cartes certificades de Tir al
Plat, 283,50 euros.

• Servei de taxi de l'aeroport de Madrid
a la Federació de Tir, dia 31 de març,
20,05 euros.

• Viatges Tramuntana: Lloguer d'un
vehicle de l'aeroport de Granada a Mil-
laga: 100,87 euros.
El Tir al Plat en rostoll ha estat un fracàs,
pen) ha servit a alga per viatjar i pagar
dinars ilotes les factures les paga l'Ajun-
tament, o sigui el poble. I, de factura en
factura, en haver acabat de comptar, ens
haura sortit ben car aquest Certamen.
- L'Ajuntament ha adjuclicat a TAO-
TÈCNICS dos contractes d'assistència
técnica informàtica per un valor total de
69.112 euros (11.499.269 pta)
Ja fa molt de temps, massa, que aquesta
empresa dóna assistència tècnica a
l'Ajzonament de Llucmajor en matèria in-
formatica i se li lzan pagats molts i molts
de doblers. No fa gaire que li adjudicaren
dues contractacions per més de 18.000
euros. Acabara algun dia aquesta as-
sistència?
- Miguel Salvador Cibrian ha cobrat

1.833,33 euros (305.040 pta) per as-
sistència técnica i gestió i organització
d'activitats esportives pel mes d'abril. I, a
més, l'han tornat a contractar per conti-
nuar una temporada més, ja que va ser
l'únic que es va presentar de tots el que
l'Ajuntament va avisar.
De totes nzaneres, no feren una oferta pzi-
blica, el procediment negociat sense pu-
blicitat consisteix en avisar a tres perso-
nes o empreses i desconeixem a qui més
ho notificaren.
- Eduardo Vellibre Roca ha cobrat:

• 2.900 euros (482.519 pta) per as-
sistència técnica en matèria de seguretat
no policial, del mes d'abril.

• 2.900 euros (482.519 pta) per assistèn-
cia técnica en matèria de seguretat no po-
licial, del mes de maig.
- ATREYUD Serveis d'intervenció so-
cio-educativa SL ha cobrat 11932,08 eu-
ros (1.985.331 pta) pel servei de gestionar
el Centre d'Extensió Universitària els me-
sos de febrer i marg.
Les assistències tècniques d'aquests sen-
yors, per diferents temes, i anzb la matei-
xa empresa amb noms diferents, també
fa molt de temps que se paguen. Duen ser
necessaris tots aquests serveis? No es po-
drien fer amb personal de la casa? No
han cercat empreses més econòmiques?

RENAULT
ENTRE PROFESIONALES

Sea cual sea tu negocio. en Renault apostamos por él, ofreciéndole siernpre laganra más amplia de vehiculos comerciales: Kangco, Trafic, Master y Master opuisa. Que ademas se adaptan a las necesidades

de tu neg.' in. Sabernos cuanto esfuerzo e ilusión pones en tus proyectos, por eso te lo ponemos fácil dándote la mejor financiación a tu medida y el mejor precio.

Impuestos y matricula no incluidos

RENAULT LLUCMAJOR
BARTOLOMÉJAUME NADAL SA.

Ronda de Mitjorn, 123 -07620 Llucmajor

Tel. 971 660140 - Fax 971 661653



ESPORTS

¡Esports
Futbol

El CE Espanya celebra
el final de temporada  

La temporada fut-

bolística de l'Espanya

va acabar amb un so-

par a Ca'n Cos, a

Campos, on gairebé no

hi mancava ningú. Tots

els jugadors, entrena-

dors i delegats, de

l'Escoleta a Primera

Preferent, anaren a re-

collir els trofeus do-

nats per l'Ajuntament,

Sa Nostra i Seguros

Ocaso.

Hi va haver mo-

ments molt especials,

com quan els nins de

l'Escoleta recolliren la

seva copa, una foto-

grafia de campions de

Mallorca, o també

quail l'Ajuntament, el

regidor d'esports Jau-

me Salva, els va fer

entrega d'una bossa

d'esport.

Els qui ja saben



preparar-se 136 la festa

són els més grans i

aquesta temporada a la

categoria de Cadet i de

Juvenil Preferent se la

podien muntar grossa;

els primers quedaren

segons a la lliga i pu-

gen a primera i els se-

gons feren campions

de Mallorca i accedei-

xen a Autonòmiques.

La temporada 2004-05

ha marcat unes fites

que seran molt males

de superar. Enhorabo-

na a tots!

Al final es va fer

entrega a GraficArt

d'una placa per la se-

va col.laborció tan es-

pecial.

El president del

club, Jaume Oliver, va

tancar l'acte, va tenir

unes paraules d'agraï-

ment per a tots i va

aprofitar per presentar

el coordinador del club

qui a la vegada serà

l'entrenador de Prefe-

rent, Miguel Angel Fe-

rias,

Fotos:S. Adrover
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Pesca

JOSEP M. POMARES, CAMPIÓ D'ESPANYA
JOAN TRUYOLS DEL CP ES CAP ROIG,

CAMPIÓ PER EQUIPS
Miguel Ribot

El passat 11 de juny a Torreve-

lla (Alacant) el pescador arenaler

del CP Molinar i treballador del

CN Arenal, Josep Miguel Pomares,

es va proclamar Campió d'Espanya

a la modalitat d'embarcació fonde-

jada. La primera volta del campio-

nat es va dur a terme en una cone-

guda barra rocallosa a devers cinc

milles de Torrevella, amb fons que

s'eleven des dels 60 m de sonda

fins als 53. Entre els 73 pescadors

participants, Josep M. Pomares va

aconseguir la tercera posició. A la

segona volta va obtenir la segona

plaça la qual cosa el va situar en la

primera posició de la classificació

general i, per tant, Campió d'Es-

panya.

Joan Truyols, pescador del CP

Es Cap Roig de Llucmajor, també

va aconseguir la medalla d'or per

equips ja que feia part de la selec-

ció balear que va assolir el títol de

Campions d'Espanya per equips,

En el centre, Josep M. Pomares, Campió d'Espatya de pesca

Equip balear, medalla d'or, amb el President de la Federació Espanyola de
pesca i el President del RCN de Torrevella

superant als de la Federació Valen-	 exit, id6, dels dos pescadors del

ciana i els de la Federació Andalu- 	 nostre municipi i des d' aquí, la

sa, que varen quedar en segon i	 nostra enhorabona.

tercer Hoc respectivament. Total



Vela

INÈS CABRER, GUANYADORA
ABSOLUTA DEL TROFEU

MAMA OPTIMIST

Inès Cabrer, guanyadora per segon any

consecutiu del Trofeu MAMA Optimist

El passat 4 de juny, amb la
presència de les autoritats, va te-
nir Hoc al CN Portitxol el lliura-

ment de trofeus del MAMA Opti-
mist, trofeu de prestigi que, donat
per la Reina Sofia, vol premiar la
participació de tots els regatistes
infantils d'aquesta modalitat. Els
regatistes del CN Arenal varen
ocupar els primers Hoes en tots els
grups. Inès Cabrer i Miguel PaIli-
cer s' imposaven, respectivament,
en el grup A, mentre que en el
grup © de menys de 10 anys, eren
Oscar Lacoma i Maria Antònia
Tous els guanyadors. En el grup B,
Toni Frau i Alicia Calafat varen

obtenir una meritória tercera i
quarta plaça.

A més, hem de destacar la
presència de 28 regatistes del club
arenaler en aquesta competició. La
guanyadora absoluta d'aquest tro-
feu, per segon any consecutiu, ha
estat Inès Cabrer. Esperam que
mantengui aquest ritme fins al pro-
per Campionat d'Espanya que se
celebrara a Portosín (Galicia) a fi-
nals d'aquest mes de juliol.

Notes Columbõfiles del mes de Juliol
Joan Jaume Sastre

Ens veiem obligats a parlar

d'en Julia Monserrat i Rafal, guanya-

dor, "una vegada més", de la Classifi-

cació General de Regularitat del Club

Columbeifil de Llucmajor.

Aquells que ens seguiu i esteu

informats dels resultats de les tempo-

rades columbò files sabeu, fins a quin

punt, en Julia és un dels grans co-

lumbelfils de la nostra comunitat. Any

rera any, des de fa més de trenta anys,

va apareixent en les classificacions

generals a nivell insular i a nivell de

Ia nostra Comunitat i és un dels mes-

tres del nostre esport.

Aquest any en Julia va fer un

bon paper a les amollades des de l'illa

d'Eivissa al obtenir el segon Hoc a la

Classificació General de les curses de

ve .ina. A la cursa de velocitat de

JAVEA ( Alacant, 230 quilòmetres)

obtingué el segon Hoc. A l'amollada

de Mig Fons de SAN PEDRO DEL

PINATAR ( Múrcia, Gran Fons Na-

cional ) ell obtindria el tercer i quart

lloc a la classificació social A la cur-

sa d'Almeria, a nivell local, seria el

quart classificat i a l'amollada de llar-

ga distancia obtindria el segon Hoc.

Aquests èxits en les curses d'Eivissa,

velocitat, Mig Fons, Fons i Llarga

Distancia feren que a nivell general

quedés de la següent manera:

Classificació General de Segu-
retat:

3r. Classificat
Classificació General de Regu-

laritat
Trofeu Indústries SEMAR

Ir. Classificat

Moltes vegades ens hem dema-

nat:

Com és possible què any rera

any, des de fa més de trenta, en Julia

Monserrat sia als flocs destacats en el

nostre esport?

La resposta s'ha de cercar en la

gran estimació que ha dipositat en

l'esport que practica.

En la dura selecció que ha

sotmès les seves aus. Ha granat una

vegada i una altra el seu colomer de

totes aquelles aus que no complien els

requisits basics per poder mantenir-

se en el Hoc. I a les millors els ha dei-

xat passar a la reproducció, per() no

ha tengut cap mania, després d'una o

dues temporades, de retirar-les i tor-

nar-les a l'equip de vol.

I, a més, a l'alimentació i en-

trenament a que les sotmet.

I una cosa tenim present els que

competim amb ell. En Julia té esperit

de Guanyador. Fa tot el que cal per

guanyar la cursa:

Estudia el reglament i sobretot

si aquest té Iletra petita. Sap quines

són les regles i com s'ha de jugar al

joc per poder tenir totes les trumfes a

la ma.

Prepara els coloms que creu

més adients i procura que tenguin la

millor situació possible.

finalment engabia el millor i

amb la major quantitat possible, sem-

pre que cregui que poden venir.

Ell, ens ha guanyat un any més.

Enhorabona Julia i sort per a la

propera temporada.
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Pluviometria Comparativa
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Antònia Font

El juny ha continuat

impassible davant les

pluges i no ens ha deixat

cap gota, la xifra és cla-

ra: 0,11m2, per tant, con-

tinua el perill de sequera

i la necessitat d'estalvi.

Les temperatures, sem-

bla ser que es reafirmen

més intensament com

més notable és la falta

d'aigua; l'escala de va-

lors termomètrics ha

continuat pujant fins dia

28, el més calorós del

més en què s'enregistra-

ren la màxima i la míni-

ma més altes: 35,6° i

25,4°C respectivament.

Si comparam les dades

de final de mes amb les

del principi, ens troba-

rem amb què dia 1 fou el

dia en què s'enregistra-

ren els índex més baixos

amb 25,2°C de màxima i

16,4°C de mínima; fi-

xeu-vos, doncs, que la

minima de dia 28 supera

la màxima de dia 1. Si, a

més, ampliam la compa-

ració a tres anys enrera,

ens trobarem amb el fet

que el juny d'enguany és

el més calorós del grup,

vegeu, sinó, les dades

màximes del mes de

juny dels següents anys:

2002, 30,8°C; 2003,

32,8°C i 2004, 34,0°C.

DIA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
MAX 25,2 26,8 29,4 28 27 28,4 27,6 28,2 27 27,2 27 19,6 28,4 29,2 29 31
MIN 16,4 18,6 18,4 19 19 17,6 19,2 18,8 17,4 17 18 18,6 19,6 20,4 18,6 19,6

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
28,2 31,6 32,2 32,2 31,4 33,4 33 33,6 33,6 33,8 34,8 35,6 32,4 32,2

21 20,8 21,4 22,2 23 23 23,8 24 24 22,8 24,4 25,4 25,2 24,2

-



K Ent re noltros
Naixements
- Natalia Quereda Mar-

tínez, filla d' Ismael i María

Luz, nasqué el 3-6-05.

- Laura Molina Vera, fi-

lia  de Javier i Isabel María,

nasqué el 31-5-05.

- Elisabeth Yanez Ruiz,

filla de Paul Tornas i Kers-

tin, nasqué el 31-5-05.

- Patricia Pedrosa Bla-

ya, filla de Rafael José i Jo-

sefa, nasqué el 4-6-05.

- Juan Antonio Gentile

Gonzalez, fill de Juan Anto-

nio i Catalina, nasqué el 6-

6-05.

- Pau Fuster Font, fill de

Salvador i Juana María,

nasqué el 9-6-05.

- Sebastià Bprdoy Car-

dona, fill de Sebastian i Ma-

ría Cristina, nasqué el 7-6-

05.

- Adrian Arboledas

Flossmann, fill de Juan i

Cornelia, nasqué el 11-6-

05.

- Maki Castiñeira Velo,

fill de Juan Carlos i Mariela

Noemi, nasqué el 28-5-05.

- Bernat Miret Salvá, fill

de Ricardo i Margarita, nas-

qué el 9-6-05.

- Inés Pérez García, fi-

lia de Juan Antonio i María

Nieves, nasqué el 19-6-05.

- Maria Tomas Bonet,

filla de Bernardo i Antonia,

nasqué el 17-6-05.

- Ilona Julia  Rajkowska,

filla de Bora i Ludwika Ma-

ria, nasqué el 29-5-05.

- Adonay Muñoz More-

no, fill de Juan Vicente i

María Isabel, nasqué el 19-

6-05.

- Catalina Maria Miguel

Gómez, filla de Lorenzo i

Francisca, nasqué el 22-6-

05.

- Jaume Sastre Venta-

yol, fill de Jaume i Ana Ma-

ría, nasqué el 21-6-05.

- Carlos Sebastian Man-

ger Vidal, fill de Horst Se-

bastian i Antonia Margarita,

nasqué el 30-5-05.

• - Nuria Rechi García, f

Ila de Javier i María Dolo-

res, nasqué el 18-6-05.

- Anisa Abdallaoui, filla

de Saïd i Elbatou, nasqué el

23-6-05.

Matrimonis
- Giovanni Villa Toro i

Insaf Tlili, es casaren el 3-

6-05 al Jutjat de Pau.

- Abdou Lahat Samb i

Vanesa Santana Sagarra, es

casaren el 3-6-05 al Jutjat

de Pau.

- Hicham Ben Abde-

louahab i Sara Torres Ama-

ya, es casaren el 3-6-05 al

Jutjat de Pau.

- Antonio Sedano Cla-

dera i Ana Belén Curiel Da-

za, es casaren el 21-5-05 a

l'església de Ntra. Sra. de la

Lactancia (s'Arenal).

- Alvaro Ramírez Rodrí-

guez i Susana Pinel Torres,

es casaren el 4-6-05 a l'es-

glésia de Ntra. Sra. de Gra-

cia.

- Raul Vicente Vazquez

i Giselda Beatriz Miranda,

es casaren el 10-6-05 al Jut-

jat de Pau.

- Juan Encinas Prieto i

Nuria de Prada Jaén, es ca-

saren el 10-6-05 al Jutjat de

Pau.

- Pedro Juan Ferriol

Massanet i Gergana Kosta-

dinova Mircheva, es casa-

ren el 27-5-05 a la Casa

Consistorial.

Defuncions
- Jerónima Mas Cerdá,

morí el 4-6-05 als 81 anys.

- Sebastian Galarzo

Sanchez, morí el 6-6-05 als

68 anys.

- Bartomeu Andreu

Company, morí el 9-6-05

als 79 anys.

- Margot Else Pheiffer,

morí el 19-6-05 als 91 anys.

- Micaela Peña Moll,

morí el 21-6-05 als 74 anys.

- Carmen Romero Cali-

fiares, morí el 23-6-05 als

83 anys.

- Siegbert Frieder Strah-

le, morí el 26-6-05 als 66

anys.

- Melchor Fons Nadal,

morí el 29-6-05 als 82 anys.

Dades facilitades per

l'encarregat del Cementeni

Municipal, Joan Lascolas,

referides al Registre de De-

funcions efectuat entre l' 1

de juny i 1 de Juliol del

2005.

- 1 de juny. Juan Quet-

glas Capella, morí als 88

anys.

- 1 de juny. Antonio Mi-

guel Marimón, morí als 78

anys.

- 2 de juny. Rafael Van-

rell Martorell, morí als 84

anys.

- 3 de juny. Maria Ga-

rau Salva, morí als 84 anys.

- 4 de juny. Jerônima

Mas Cerda, morí als 81

anys.

- 6 de juny. Sebastian

Gallarzo Sánchez, morí als
68 anys.

- 7 de juny. Antonio

Roig Riera, morí als 82

anys.

- 9 de juny. Bartomeu

Andreu Company, morí als

79 anys.

- 15 de juny. Pedro Mo-

lina Martínez, morí als 64

an

- 19 de juny. Enrique

Robles Medina, morí als 67

anys.

- 19 de juny. Margot El-

se Pfeiffer, morí als 91

anys.

- 21 de juny. Micaela

Peña Moll, morí als 74

anys.

- 21 de juny. Francisca

Vidal Filor, morí als 81

anys.

- 21 de juny. Juan Reu-

rich Roig, morí als 80 anys.

- 23 de juny. Carmen

Romero Galiñanes, morí als

83 anys.

- 26 de juny. Siegbert

Frieder Staehle, morí als 66

anys.

- 29 de juny. Melchor

Fons Nadal, morí als 82

an

- 1 de juliol. Gabriel

Barceló Puigserver, morí

als 80 anys.



• Pes forat
d'es moix

Mentre els comerciants es queixen que la nova direcció

dels carrers facilita les sortides del poble, però  dificulta l'en-

trada a la zona dells negocis del centre, al carrer de Bons Aires

han "amagat" un indicador per tal que els externs el vegin

quan ja no poden voltar.

C. Major, 39	 .	 Llucmajor

Tels. 971 660 796 - 615 293 050

Passatemps

8 Varietats de Vins
Llorenç Mascaró
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I RA I ABUHLAF PU
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U ATERASYUOXLE
G DUONREQPNELA
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B LANCOASA I FNO
S DEÇJ A I CELAÇE
S OTULUSOSL I LX
O ÇLMAOSÇUASOA

fr

D EL IMODAHTOUB

Solució del mes passat

Sa Pobla — Muro — Llubí — Algaida — Sencelles — Petra —
Ariany — Sineu — Porreres — Vilafranca  — Montuïri — Lloret -
Costitx

De solucions n'hi ha moltes, però no les explicarem ja que

això només seria motiu per mantenir-se amb els "seus tretze".

Mentrestant ja han tornat posar un altre obstacle damunt la vo-

ravia.



VASSANELLA SA

BANYS, TRESPOLS I REVESTIMENTS,

CALEFACCIÓ, AIRE CONDICIONAT...

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



A 1J

S.L.

BOSCH
Service

Car Service
Todo pora su aulorner4

Red Oficial de Talleres
Bosch Car Service

MULTIMARCA MULTISERVICIO

Nuevo Golf
Exclusividad.	 Seguridad.

Rubi Automóviles
Llucmajor, S.L.

Deportividad.

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

La fuer

Los mejores recursos
án y asistencia técnica

ma de productos
ecesidades

culos

CON AIRE ACONDICIONADO, DISFRUTE  DEL CALOR!
IlE RINDE Al MAXIMO El AIRE ACONDICIONADO DE SU AUTOMOVIl?

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




