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El pensament de la Revista s'expresa

només a través de l'Editorial

IM Editorial
Balanç per a després

d'un estiu
L'1 de setembre marca el retorn a moltes normalitats després del parèntesi es-

tiuenc. Entre d'altres retrobades postvacacionals, hi ha  l'aparició regular d'aques-

ta revista, just després del sopar d'amistat i companyonia que feim cada any davall

les penyes de Gràcia, admirablement atesos pels donats, en Sebastià i na Francis-

ca. Agafam així coratge i illusió per reprendre la tasca d'informar i d'opinar.

No hi ha dubte que el fet de més envergadura de l'egtiu ha estat la posada en

marxa de la nova autopista i de la variant que desvia el trànsit cap a Campos. El

dia de la inauguració, el batle va dir públicament, i amb un pèl de grandiloqüèn-

cia, que ara Llucmajor ja era una vertadera ciutat perquè ja tenia autopista i va

comparar aquesta construcció amb l'arribada del tren l' any 1916.

Creim que el batle s'equivoca en fer aquestes comparances perquè el tren va

suposar un enriquiment per a la indústria i el comerç llucmajorers, va anar acorn-

panyat de la construcció del passeig de Jaume III i de la millora urbanística, i va

permetre un fàcil accés dels externs cap a Llucmajor i dels Ilucmajorers cap a fo-

ra.

L'autopista ajudarà a fer possible unes transformacions semblants? N'hi ha

molts que ho dubten. Per començar, els comerciants, que ja pateixen una dismi-

nució de vendes important, agreujada, diuen, per la nefasta reforma circulatòria del

centre urbà. L'autopista, per ara, només ha servit per fer enfora (molt enfora!) els

potencials clients i visitants, a part de consumir territori a gran escala i de no aug-

mentar gaire la seguretat. No ens ha de venir de nou: tot això ja estava dit abans

que començAs l'obra, pea) el PP volia autopista, i ja la tenim.

Per altra banda, també aquest estiu, S'Estanyol es rebel-la contra les contribu-

cions especials pel sanejament i l'abastiment d'aigua. L'obra és un avenç i una ne-
cessitat per a les poblacions d'avui dia, però l'Ajuntament, abans de carregar el

cost damunt els propietaris de cases i solars, hauria d'haver cercat les ajudes del

Consell i del Govern. Per cert, el club nàutic continua el projecte d'ampliació i ara,

fins al 23 de setembre, s'exposen a la Casa de la Vila els estudis d'impacte am-

biental que no s'havien fet inicialment i que els tribunals han obligat a redactar.

Per si qualcú hi vol presentar al.legacions.

Des de s'Arenal i les urbanitzacions dels voltants, també hi ha preocupació per

la nova situació urbanística que pot comportar la reconversió del nucli turístic i el

trasllat d'hotels cap a Son Granada. Hi ha molt de debat per fer i massa mutisme

oficial. En tornarem a parlar.

Aquest estiu, també ha mort la TV Ilucmajorera per ordre del Govern. També

en Rabasco se n'ha anat de viatge al Japó i ha organitzat saraus flamencos amb una

doblerada de l'Ajuntament. Per contra, Santa Càndida ha passat amb més pena que

glòria per a benefici de triunfitos sense gràcia i de pecos tronats, però sense la tra-

dicional hissada de bandera dalt del campanar i amb uns gegants que fan 35 anys

però que no poden sortir tots plegats perquè els responsables municipals de les fes-

tes fa dos anys seguits que els perden vestits. Deu ser tot un símptoma d'un poble

que volen despersonalitzar fins al més petit detail.
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Multa de 1.020 euros per
al propietari d'una cussa

Arnau Tomàs

En el plenari ordinari de
l'Ajuntament de Llucmajor, tots
els temes de l'ordre del dia foren
aprovats per unanimitat, tot i que
amb algunes observacions a càrrec
del grup de l'oposició, sobre temes
del pagament de factures i incon-
venients sobre la nova autopista
s'Arenal-Llucmajor.

Així doncs, els assumptes apro-
vats són aquests:

- Imposició d'una sanció de
1.020 € al propietari d'una cussa
que fou trobada abandonada en un
lamentable estat de salut, en una
finca del terme municipal de Lluc-
major, el passat 31 de desembre de
2004. Aquesta sanció es basa en el
darrer informe que assenyala "l'es-
tat de manutenció severa, deshi-
dratació i epidèrmia, infecció i
quasi putrefacció del pavelló audi-
tiu dret, a causa de l'evolució
d'una ferida, per no haver-li pres-
tat la pertinent assistència sanità-
ria."

-Alterar la qualificació jurídica
del carrer Constitució destinat a
peixateria i qualificar-lo amb destí
a serveis administratius i culturals.
En un informe de l'Arquitecte Mu-
nicipal, diu que "tot havent-se
comprovat que consta l'apuntala-
ment del format de sótil de planta
soterrani i la perillositat que com-
porta, cessar l'activitat actual, per-
què no reuneix les condicions mí-
nimes de solidesa."

-Determinar com a festes locals
per a l'any 2006, els dies 29 de se-
tembre (Sant Miguel) i 16 d'Octu-
bre (Es Firó).

-Aprovació de la numeració
postal i de policia dels immobles
de les urbanitzacions dels nuclis
urbans de Son Bieló, Son Reinés,
Tolleric, Cala Blava i del Polígon
de Son Noguera.

-Denominar "Carrer de Sor Te-
resa Vanrell" la via ubicada entre

els carrers de Sa Font i la Ronda
Senador Antoni Ramis, i eliminar
aquesta denominació del seu Hoc
actual en la perllongació del carrer
Fleming.

-Aprovació del nou conveni de
personal laboral suscrit entre els
sindicats UGT i CCOO i l'Ajunta-
ment de Llucmajor, vàlid fins al
dia 31 de desembre de 2007.

MODIFICACIONS
URBANÍSTIQUES

En el plenari ordinari celebrat
el mes d'agost per l'Ajuntament de
Llucmajor, es varen aprovar els se-
güents punts relacionats amb
l'àrea urbanística del terme.

El primer va ser la modificació
puntual del Pla Territorial Insular
de Mallorca, en què s'inclou la
façana posterior de s'Arenal i Son
Verí Nou, la reconversió d'un tram
de viaducte de l'antic ferrocarril
en "Es Torrent des Jueus", millora
d'equipaments i zones verdes de
Son Verí Nou i la rehabilitació i
millora de diversos edificis situats
en el casc urbà de s'Arenal i de
Llucmajor, que passaran a titulan-
tat municipal o pública. Així ma-
teix, en el termini màxim de dos
anys, queda suspès l'atorgament de
llicències de parcel.lació de te-
rrenys, edificació i demolició a
l'àrea del territori comprès dins
l'àmbit d'aquesta Modificació
Puntual, les noves determinacions
de la qual suposin modificació del
règim urbanístic. No obstant, es
podran concedir Ilicències basades
en el règim vigent, sempre que es
respectin les determinacions dels
instruments de planejament objec-
te d'aprovació. Aquest primer as-
sumpte es va aprovar per la majo-
ria del govern municipal (PP-ASI)
amb els vots en contra de l'oposi-

ció (PSM, PSOE, UM).
El segon punt aprovat, amb

l'abstenció del PSOE fou el relatiu
a la modificaciò del Pla General
d'ordenació de l'àrea de desenvo-
lupament del sector industrial de
Llucmajor, que inclou la zona ja
urbanitzada denominada Polígon
Industrial de Son Noguera. Les no-
ves determinacions són contempla-
des per la nova documentació pre-
sentada que, entre d'altres, es refe-
reix a una nova reubicació del sól
destinat a ús industrial, nous crite-
ris i definicions del còmput d'al-
tura dels edificis, modificació de
les edificabilitats, així com modi-
ficació de la zona amb la finalitat
de preveure una connexió viAria
futura amb la zona nordest del sec-
tor, tot això amb la finalitat
d'adaptar el planejament de la no-
va situació creada, tant pel predo-
mini de les activitats relacionades
amb empreses de serveis i la crei-
xent demanda d'un ample ventall
d'activitats que sorgeixen en el
camp de les noves tecnologies,
com pels efectes produïts per la
construcció de l'autovia que va a
Campos.



Mary's Moda és el nou local que s'ha obert aquest estiu
al carrer Bisbe Taixaquet, 81 per oferir-nos tot tipus de roba
de moda i complements. A càrrec de na M. Carmen Garcia i
na M. Luz Borràs.

La tradicional joieria de "Can Cajeta" ha obert un nou lo-
cal Joieria Garau, a la Plaça Espanya, 42, on ens ofereix un
nou servei, modern i de qualitat, en joieria, réllotgeria i pla-
teria. Se n'ha fet càrrec en Climent Jaume Garau (fill).

Juguetes Macu acaba d'inaugurar-se al C. Sant Miguel,
7; aquest nou negoci està dedicat exclusivament a juguetes de
tot tipus: didàctiques, jocs d'entreteniment... a càrrec de na
Immaculada Roldan.

Tomeu Sbert, pregoner
de les Fires d'enguany

El 28 de setembre, dissabte de Sant Miguel, a les 21 h el nostre col.laborador Tomeu Sbert pronunciarà el pre-

gó de Fires que versarà sobre turisme, temàtica que ell coneix prou bé, per haver-la viscuda de prop i en direc-

te.

Inauguració d'una nova
oficina de "SA NOSTRA"

El passat 5 de setembre a les 12

del migdia SA NOSTRA va cele-

brar la inauguració de l'oficina del

polígon de Son Noguera (Avinguda

Son Noguera,1).

Es tracta d'una oficina especia-

litzada en empreses, si bé també

permet atendre i gestionar clients

particulars de tot tipus (segment jo-

ve, pensionistes, professionals 'li-

berals...). El radi d'actuació no no-

més es limita al polígon, sinó també

a tot el terme de Llucmajor i Palma.

El director de l'oficina, Tolo

Fornés i el sotsdirector, Damià

Coll, estaran encantats d'atendre-

us.

Tres negocis nous a Llucmajor
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Els S'Arenalers es mobilitzen en contra
de la inseguretat ciutadana

El passat dia 27 d'agost fou pre-
sentat, per una comissió de S'Are-
nalers, un escrit a la Delegació del
Govern i l'endemà a les oficines de
l'Ajuntament de Llucmajor a S'Are-
nal.

La comissió fou rebuda pel Dele-
gat del Govern, el Sr. Socias, a la
qual promete més vigilància per part
de la Guàrdia Civil, destinant-hi més
efectius amb cotxes camuflats.

La missiva dirigida a ambdues
institucions deia:

"En representació de les 759 sig-

natures recollides entre diversos ciu-
tadans de tota condició social i pro-
cedencia, on posen de manifest a
l'Ajuntament de Llucmajor la seva
preocupació i rebuig per la situació
extrema d'inseguretat ciutadana a la
qual esta arribant S'Arenal de Lluc-
major. Escrit i signatures que pre-
sentam davant el Delegat del Go-
vern d'Espanya a Balears per a què
en tengui coneixement de manera
oficial.

Situació que s'agreuja quan des
de l'Ajuntament de Llucmajor es

promou una política d'absència de
responsabilitat en el benestar dels
seus ciutadans respecte a la insegu-
retat ciutadana.

Sollicitam, per tant, al delegat
del Govern, que realitzi les gestions
necessaries per establir els fets i exi-
geixi a l'Ajuntament de Llucmajor
que assumeixi la seva responsabili-
tat respecte a la seguretat dels seus
ciutadans i visitants."

L'escrit anava signat per cinc
dels integrants de les 759 signatu-
res.

Concerts d'estiu de la Banda de música
Maria Ginard

Com sol ser habitual cada any,
Ia Banda de música ha participat
en els actes de les festes patronals
de S'Arenal, S'Estanyol i Llucma-
jor.

A S'Arenal, a més
d'acompanyar la processó fins al
Club Nàutic, va prendre part en un
festival de bandes de música en
que participaren, juntament amb la
de Llucmajor, les bandes de Son
Ferriol i la d' Artà. Cada agrupació
va interpretar tres obres, represen-
tatives del repertori per a banda.
Aquests festivals són un ihcentiu
per als músics, i per al públic
l'oportunitat de conèixer la feina
d'altres bandes de música que ha-
bitualment no pot escoltar. Va ser
encertat el canvi d'ubicació, de la
vorera de la mar a l'esplanada da-
vant de l'hotel San Diego a la
plaça del nou centre comercial
Arenal Park: es varen evitar els re-
nous del trànsit de cotxes i de la
gent que hi passeja i, en un esce-
nari més recollit, la qualitat del so
va millorar molt. El públic i els
músics també s'hi van trobar més
ceimodes.

El concert de s'Estanyol,
ja nomes de la Banda de Llucma-

jor, va ser de música per a cinema:
el programa constava de nou pe-
ces, totes adaptació de bandes so-
nores de pellícula. A la primera
part, la música de Disney va ser la
protagonista, amb peces com El rei
lleó, El llibre de la selva, La sire-
neta, La bella i la bèstia o Aladín,
que el públic més jove va reconèi-
xer tot d'una. A la segona part,
mes variada, es van poder sentir
fragments de les bandes sonores de
Gladiator, La vida és bella i La
màscara del Zorro, entre altres.

I finalment, en el progra-
ma de festes de Santa Càndida, el
diumenge 14 d'agost a les 10 del
vespre, va tenir Hoc el concert a la
placeta del convent. Enrera havien
quedat les desfilades i cercaviles
del dissabte horabaixa i el diumen-
ge dematí. Sens dubte, aquesta es
l'actuació mes important de l'any
per a l'agrupació. Va tornar a con-
gregar molt de públic, el qual va
aplaudir la feina que pas a pas i as-
saig rera assaig fan els músics du-
rant tot l'any. Es van combinar pe-
ces ja conegudes pels assistents
com Pique Dame, amb l'estrena de
dues marxes de compositors Iluc-
majorers, Tòfol Barros i Rafel
Llompart. Entremig, obres ben po-

pulars, Imagine, Guantanamera,
Cabaret, algunes amb uns arranja-
ments atrevits i sorprenents que
van confirmar la creativitat i ver-
satilitat de la música. No hi va fal-
tar una selecció de sarsuela, el
Barberillo de Lavapiés, genere
molt apreciat al nostre poble.

Les activitats de la banda
no s'aturaran, pens), amb l'estiu si-
nó que ja preparen el concert que
tendrà Hoc dia 18 de setembre per
celebrar la diada de Mallorca.



Sara Regina amb Banda Sonora.
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Sens dubte te convencera

EXPOSICIÓ PÚBLICA DE L'IMPACTE
AMBIENTAL DEL CN DE S'ESTANYOL
La Conselleria d'Obres Públiques

ha posat a exposició pública dos es-
tudis que avaluen l'impacte ambien-
tal del projecte d'ampliació del club
nàutic de s'Estanyol. Aquests docu-
ments són l'Estudi d'avaluació sim-
plificada d'impacte ambiental i l'Es-
tudi de dinàmica litoral relatius al
projecte modificat de 1993 d'amplia-

ció del port esportiu. Els dos estudis
estan a disposició del públic que vul-
gui consultar-los per tal de presen-
tar-hi al.legacions, si ho troba opor-
tú. Aquesta consulta es pot fer tant a
l'Ajuntament de Llucmajor com a la
Direcció General de Ports fins dia 23
de setembre. El BOIB número 130,
de dia 3 de setembre, va publicar la

disposició del director general de
Ports del Govern per la qual es de-
termina aquest tràmit d'exposició
pública i en la qual es recorda que
els tribunals havien suspès l'amplia-
ció del port de s'Estanyol perquè no
s'havia avaluat correctament l'im-
pacte ambiental de les obres.

SARA REGINA, LA NOVA
VEU DE BANDA SONORA

Foto: Cati Nicolau

El passat mes de juny la cantant
Sara Regina va substituir na Victòria
Maldi com a vocalista de Banda So-
nora, després que altres compromi-
sos de la segona impedissin la seva
continuïtat al grup.

Amb na Sara, de només 20 anys i
amb una intensa trajectòria al món
de la música, Banda Sonora ja hi han
realitzat de moment una dotzena de
concerts, principalment a revetlles
d'estiu de diverses localitats de l'Illa
com Son Servera, Alaró, Sa Cabane-
ta, Port de S611er, Peirtol, Es Cap-
dellà, Porreres, Sineu, Puigpunyent i
Caimari. Tots els components del
grup estan molt engrescats amb la
seva actual cantant i confien que
aquesta nova etapa amb ella sigui tan
activa i satisfactória com l'anterior.

Qui vulgui gaudir del seu directe
ho podrà fer el proper divendres dia
16 a les Festes patronals de Sant Ma-

teu de Bunyola, on ja s'ha confirmat
Ia seva actuació.

Més informació a la seva pàgina
web: www.bandasonora.com.es

eXpert
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d'estatut que proposam, la farà el	 progressista del PSM i aquells qui
secretari general del PSM, en Ga-	 veuen clara la necessitat de fer un
briel Vicens Mir, dia 16 de se- 	 canvi de rumb en l'actuació poli-
tembre, a les 21 hores, en el Casal	 tica de les institucions de govern.
de Ca s'Hereu. Hi convidam tot-
hom, especialment aquells qui
simpatitzen amb el nacionalisme

Maties Gardas
Secretari general del PSM de Lluc-
major

4`tie esfera
cilitidro !Lista

MONTURA AL AIRE
de titanio

cristales orgánicos reducidà
con tratamiento antirreflgante

LOCAL

El PSM organitza un cicle
de debats polítics

Gabriel Vicens presenta la proposta d'Estatut de les Illes Balears

El PSM comença el curs polí-
tic amb voluntat de fer sentir la
seva veu. També amb el propòsit
d'escoltar les opinions de la gent
i de canalitzar les inquietuds de
la ciutadania. El PSM ja és ben
present en la vida pública de
Llucmajor a través de la tasca
municipal que fa la regidora Joa-
na Lluïsa Mascaró, que també és
diputada en el Parlament de les
Illes Balears. Però des del PSM
volem presentar a la societat les
propostes politiques que feim en
tots els altres Ambits d'actuació:
Consell, Parlament, Estat, Unió
Europea.

Per abc() hem organitzat un
conjunt d'actes públics oberts a
tothom qui hi vulgui assistir i
participar. Hi debatrem d'econo-
mia i fiscalitat, d'ordenació del
territori i de turisme, de cultura i
ensenyament, de sanitat i serveis
socials... En definitiva, tractarem
dels problemes i dels reptes que
té el nostre pais.

El primer d'aquests actes que
farem és la presentació del pro-
jecte de nou estatut de les Illes
Balears que impulsa el PSM. Vo-
lem que, amb aquest nou estatut,
el nostre pais tengui el tractament
politic i fiscal que es mereix per
trobar solució als reptes plante-
jats, que són molts: organitzar i
articular el conjunt de les Illes
Balears i Pitiüses, dotar els seus
organismes de capacitat i doblers
per fer front a les necessitats so-
cials, educatives i sanitàries, ac-
tu ar sobre els desequilibris
econòmics, ordenar i protegir el
territori... En definitiva, volem un
estatut per governar millor.

La presentació del projecte



Inauguració de l'autopista. Les autoritats: Gaspar Oliver, Joan Jaume, bade de Ses Salines, bade
de Llucmajor, President Jaume Matas, Consellera d'Obres Públiques, balle de Campos, Conseller

d'Interior i el balle de Santanyí. (foto Lito Pons)

o

S' Arenal

Inaugurades les noves oficines municipals
Tomeu Sbert

S'han inaugurat oficialment unes
noves oficines municipals de l'Ajunta-
ment de Llucmajor a s' Arenal. Es tro-
ben situades al carrer de Maria A.
Salva davant de la Plaça Major, a l'edi-
fici de S'Arenal-Park. Aquests nous
serveis municipals reuneixen les
exigències modernes. S'Arenal ja fa
temps que ha deixat de ser un llogaret i
s'ha convertit en una espècie d'àrea
metropolitana coneguda arreu del món
donada la circumstancia turística que
contreu.

La primitiva oficina municipal Hue-

majorera a s'Arenal es va posar en
marxa l'any 1979, al carrer de Sant
Cristòfol, 45. Anys després es trasllada
al carrer de Berga, angular amb el de
Formentera, on ha estat fins fa unes
setmanes.

L'acte inaugural va comptar amb la
majoria dels components de l'actual
consistori, encapçalat pel batle-presi-
dent Lluc Tomas Munar, el qual va
pronunciar un parlament, molt aplaudit
pel nombrós públic que hi acudí. Se-
guidament varen visitar les distintes
dependències, estratègicament ben si-
tuades.

L'estrena de la sala d'actes va tenir
Hoc el mateix dia, amb la dicció del
pregó de festes de Sant Cristòfol, a cu-
ra d'Antoni Mut Calafell, amb el títol
de "Memòries d'un estiuejant fidel".
Fou presentat pel Dr. Bartomeu Font
Obrador i el batle va ser l'encarregat de
tancar l'acte.

Hem de dir que tots els actes festius
d'enguany es varen desenvolupar se-
gons el programa anunciat i que han
constituït unes festes vistoses i molt ce-
lebrades pel públic.

LA NOVA
AUTOPISTA

La nova autopista
s'Arenal-Llucmajor i vice-
versa, inaugurada solem-
nement pel president Jau-
me Matas, junt amb el ba-
tle de Llucmajor i altres
baties de la comarca va
constituir un acte que, per
la força, sera històric.

Llucmajor i s'Arenal,

amb aquesta autopista,
queden més a prop l'un de
l'altre. El món turístic que
va arribar els anys seixan-
ta i setanta del segle passat
ha propiciat modernitat i
noves rutes, així com una
formidable millora.
Aquesta és la meva opinió
i jo respect totes les opi-
nions dels altres.

El primer camí directe

que tengué Llucmajor amb
el llogaret de s'Arenal es
va construir l'any 1861.
Ningú no podia pensar el
que ha succeit ara, 144
anys més tard. Si els pa-
drins i repadrins alçassin
el cap...

Esperem, per?), que
aquesta nova autopista no
incrementi el nombre
d'accidents de transit,

pe rò sí que acabi amb els
embossos de vehicles a la
vella carretera.

BREUS

- Ha estat inaugurada
una nova oficina d'infor-
mació turística. Situada al
Passeig de Miramar i me-
reix comentaris favora-
bles.

- El Bisbe de Mallorca,
Jesús Murgui, va visitar
s'Arenal, coincidint amb
la festa de Sant Cristòfol.

- El Mallorca B es va
adjudicar l'edició del tro-
feu Ciutat de Llucmajor,
guanyant per 0-2 a la UD
Arenal.

- S'ha inaugurat un
monument homenatge a la
memória de tots i cadas-
cun dels destacats espor-
tistes de la mar, que han
fet part o pertanyen encara
al Club Nàutic de s'Are-
nal. Enhorabona.

- La II Travessia del
Club Nàutic -Cala Blava
va constituir un notable
èxit d'organització i de
participants, amb la repre-
sentació d'una majoria
dels clubs nàutics de Ma-
llorca.



LOCAL

L'AJUNTAMENT INDIGNA S'ESTANYOL
Volen aplicar una contribució del 90 % del cost de la xarxa

d'aigües, sense tenir el projecte en exposició pública

1. L'Ajuntament de Llucmajor pre-
tén dur a terme a s'Estanyol de Mig-
jorn les obres per a les xarxes
residuals, abastiment d'aigua i conne-
xions de sanejament, cosa molt normal
per part d'un Ajuntament que s'ha d'a-
daptar a la normativa que marca el Pla
Territorial, sobretot si té pressa a ator-
gar Ilicències d'obres.

2. El problema es que també pretén
fer pagar el 90% del cost de les obres
als contribuents de s'Estanyol, i sense
haver notificat a ningú aquesta preten-
sió, donant per bona la publicació al
BOIB de l'ordenanga que dimana del
corresponent acord de plenari. Així, al-
gú va llegir el BOIB..., a un altre l'hi
va contar algú dels partits a l'oposició
que van votar en contra al plenari..., al-
gú ho havia llegit al diari..., i així a poc
a poc la gent ho va anar sabent.

3. Alguns veins començaren a anar
durante! mes de juliol a l'Ajuntament a
veure l'expedient en exposició pública
(fins dia 15 d'agost), i així mateix l'As-
sociació de Veins Son Reynés de s'Es-
tanyol, i trobaren a l'oficina d'Interven-
ció amb la viceinterventora, la qual
mostrava l'ordenanga fiscal i demanava
el nom del propietari del solar o la ca-
sa afectats, i li deia a continuació el
muntant, que sol rondar els 3. 000 o 4.
000 euros. El projecte en si, per saber
d'on vindria l'aigua potable, quina de-

puradora s'usaria, etc., no esta en expo-
sició pública. Si es demanava una fo-
tocòpia de l'expedient per poder-lo exa-
minar a fons, resulta que s'havia de de-
manar per escrit.

4. Un cop sol.licitat per escrit, al
cap d'uns dies, els representants de
l'Associació poguérem revisar l'orde-
nança, on hi mancaven dos annexos,
segons exposarem més endavant, i a la
qual s'adjuntà el llistat de contribuents
amb les quanties per a cada un.

5. Es va demanar una entrevista so-
bre el tema al regidor de Participació
Ciutadana, i aquest la concerta amb el
regidor d'Urbanisme (no hi va assistir
el batle, que a més, es estanyoler), i la
junta directiva de l'Associació ens
trobarem amb ell. Alla li demanarem
les següents qüestions:

- A l'ordenança municipal que
consta a l'expedient s'esmenta l'annex
II, que no se'ns ha proporcionat, i on hi
ha la memòria econòmica. Necessitari-
em aquest document per tal de poder
estudiar el finançament del projecte i
efectuar, en el seu cas, al•legacions.
Diu Fordenança: "el coste total presu-
puestado, de conformidad con el ANE-
XO II (Memoria económica) asciende
a 1. 752. 675,29 euros, que tendrá el
carácter de mera previsión. Si el coste
real fuese mayor o menor que el pre-
visto, se tomará aquel a efectos del cál-

culo de las cuotas correspondientes".
A l'entrevista el regidor va prometre
donar-nos l'annex, i el \farm rebre el
mateix dia en què s'entregaven les
al.legacions, darrer del termini per
efectuar-les.

- Igualment ens mancava l'annex
III, on hi trobaríem la justificació que
es pensa aplicar aquesta contribució es-
pecial en funció dels metres quadrats
de cada solar i no amb altres criteris
possibles, que també voldríem estudiar,
en base al dit annex. També ens l'havia
de proporcionar el regidor en pocs dies,
I també el rebérem el dia d'entrega
d'al.legacions, al final del termini.

- El pressupost que es pensa aplicar
a cada propietari, inclou, segons pareix
desprendre's de l'ordenança, aigua neta,
aigua bruta i connexió? El regidor va
dir que no, mentre que l'ordenança ho
diu així literalment.

- Suposant que en l'entrevista ha-
guéssim adult d'on vindria l'aigua ne-
ta, voldríem un estudi fiable i certificat
de l'absoluta garantia sanitaria de l'ai-
gua i de la seva puresa i dolçor. El re-
gidor va dir que en principi s'usaria la
de Son Bieló, que de tothom és sabut
que es salada i que la gent d'allà no la
usa i els espenya els electrodomèstics.
Que més endavant connectaríem a
"conques" d'aigua bona, "més a
d'alt"..., sense cost addicional...

- S'ha demanat subvenció al Con-
sell, en el Pla d'obres i serveis, per po-
der l'Ajuntament, amb aquesta subven-
ció, aportar una quantitat com ara el
80% de pressupost i no només el 10%?
El regidor va dir que es pensava sol.li-
citar la subvenció aquest mes de se-
tembre, pea) que seria per a Cala Pi,
Vallgornera, es Pas i s'Estanyol, per un
total de 600. 000 euros. Nosaltres de-
manavem per què tenien ara tanta pres-
sa... i ens va contestar que feia 3 anys
que tenien el projecte sobre la taula...,
per la qual cosa ii demanarem que per
què no s'havia demanat abans la sub-
venció per a cada urbanització, en di-
ferents anys?
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En resum:
Que l'Associació va fer una crida al

poble de s'Estanyol, a una reunió al ca-
rrer on hi acudíren 230 persones (a la
Ilista de propietaris n'hi ha 447, dels
quals una bona part continuen desco-
neixent aquestes intencions munici-
pals), allà es proposaren uns models
d'al.legacions. El dia 12 d'agost es pre-
sentaren allegacions-model per part
d'uns 200 afectats, i molts altres veins
n'han presentat amb la seva pròpia re-
dacció. Així mateix l'Associació com a
tal n'ha presentat una altra i que ha es-
tat revisada per juristes. Pensam que el
contingut de les allegacions presenta-
des per la junta directiva de l'Associa-
ció és el millor escrit que us podríem
mostrar com a exposició rigorosa del
que ara comentam.

Només cal recordar que encara no
hem tingut accés al projecte que es su-
posa que estava en exposició pública, i
que els annexos que falten a l'orde-
nança ens varen ser entregats al registre
el mateix moment en què entregàvem
les al.legacions (unes 300 en represen-
tació d'uns 200 propietaris, membres o
no de l'Associació, però que hi han
confiat). El dia 12 registràvem allega-
cions i el termini acabava el 16, per la
qual cosa la indefensió del ciutadà és
absoluta, ja que no ha pogut tenir accés
al projecte i no pot al.legar contra la
documentació que li donen perquè no-
més té un dia (una vergonya!).

En definitiva, la notícia és que l'A-
juntament frissa molt, suposam que
perquè li urgeixen certes llicències d'o-
bres que no por atorgar sense la xarxa
d'aigiies, pretén que el poble pagui el
90% del cost d'un projecte, sense sa-
ber quina aigua ens volen dur i sense
haver avisat d'una manera decent el po-
ble, i ha indignat la majoria de la po-
blació de s'Estanyol, que es sent agre-
dida no només a la seva economia, sinó
a la seva dignitat de poble, poble tan
antic com el propi Llucmajor o s'Are-
nal, i al qual li correspondria que la
xarxa d'aigües fos producte d'una bona
gestió municipal i no una imposició
económica abusiva.

A les allegacions vos remetem.
Gràcies per la vostra atenció.

Josep Buades Matamalas, president de
l'Associació de Veïns Son Reynés de
s'Estanyol.



Catalina Paniza
Resident

La meva opinió és que volem les aigües però el que no
volem és pagar aquesta quantitat que ens exigeix l'Ajunta-
ment de Llucmajor. A més, volem saber d'on ens han de dur
l'aigua perquè no ens ho han dit. L'Associació de Son Reinés
ho va anar a demanar a l'Ajuntament i no li han donat cap ex-
plicació. Si l'aigua la duen de son Bieló, ningú no la vol, per-
què no és bona. La gent xerra i diu que pel setembre volen
començar una urbanització de 70 adossats a son Fideu i si no
tenen les aigües no podran fer la urbanització. Pere, tot són
rumors.

Maria Adrover
Estiuejant

Jo som estiuejant però quasi resident perquè passam l'es-
tiu aquí d'ençà que tenia 14 anys. Quan venguérem no hi ha-
via Ilum i la carretera no estava asfaltada. Ara no venim tant,
per qüestions familiars, però conec 136 s'Estanyol i no estic
d'acord a pagar aquesta quantitat tan grossa.

Miguel Rosselló
Estiuejant

Jo trob que aim) són massa doblers. Ens ha de costar molt
i no em sembla bé. Trob que no tenim gens d'informació i la
gent no pot pagar sense tenir les coses ben clares. Encara que
ja no venim tant a s'Estanyol, tothom esti indignat amb
aquest tema.

ENQUESTA

Estau d'acord que els particulars hagin
de pagar el 90% de la xarxa d'aigua

de s'Estanyol?



 

Sebastià Ripoll
Resident  

No estic d'acord d'haver de pagar un 90% quan l'Ajun-
tament pagarà només el 10%. Ho trob una exageració. Quan
es fa una urbanització nova ara és obligatori posar la xarxa
d'aigua però abans no ho era i s'Estanyol és un nucli antic,
això té cent anys i és absurd que ho haguem de pagar nosal-
tres i, a més, hi ha molta de gent que no pot pagar perquè són
massa doblers.

Eduardo Quintana
Estiuejant 

La meya opinió és la següent: l'Ajuntament ha tornat
com boig i ha imposat un gravamen del 90% totalment abu-
siu perquè no existeixen precedents en tot Mallorca d'un
gravamen tan alt en un llogaret; sembla mentida que l'Ajun-
tament no faci millor les coses. Fins i tot, per aquí circula un
acudit que diu que "serà molt més car fer les necessitats a
s'Estanyol que a Mónaco", que tot és una enganyifa per do-
nar una llicència d'obres per construir 70 xalets adossats
aquí darrera, devora l'estanc, i que a l'Ajuntament no li im-
porta si arriben les aigües o no, ni la qualitat que tendran. No-
més ens vol utilitzar a nosaltres per ficar aquest gravamen tan
alt i ells, en proporció, paguen infinitament manco. I, per al-
tra també se'n beneficia el Club nàutic, que té les aigües
procedents de son Bieló, que no són potables... La gent està
en un estat d'indignació total, en contra del batte, del PP i
d'AS!, és a dir de la majoria de govern municipal de l'Ajun-
tament de Llucmajor. 

Catalina Tomàs
Resident 

Ara només hi estic dos mesos a s'Estanyol però hi he
viscut tota la vida, així que encara em puc considerar resi-
dent, ja que vaig néixer a s'Estalella. Trob que això d'haver
de pagar tant no treu cap enlloc. A mi em convé més comprar
una cuba d'aigua que no pagar cada mes, cada mes. Jo no he
de menester tanta d'aigua. No es just que tots haguem de pa-
gar tant. Fins i tot diuen que si tens una planta baixa, com que
a damunt hi pots fer un pis, idõ has de pagar com a casa i pis.,
S'ha de pagar per metre edificable i aim') vol dir que els so-
lars hauran de pagar tant o més que una casa.     



EMPRESAS DE LUCMAJOR cifra cifra n° Ranking
2003/E 2002/E vanac. Empleats 1000

VIAJES HALCON S.A. Agencias de viaje 775616000,00 721592000,00 7,49 2330 2
HOTELES PINERO CAN S.L. Serv. Hospedaje 25443782,78 17822872,86 42,76 559 73
BALEAR OIL, S.L. Cio.mayor petroleo y lubr. 13195060,29 11617372,90 31,58 17 164
ALMACENES FEMENIAS Cio. Mayor Mat.Construcc. 11570142,14 12854964,92 -9,99 50 197
GLOBALIA ARTES GRAFICAS artes gráficas 10913052,00 8799237,00 24,02 36 210
HOTELERA QUETGLAS SL Serv. Hospedaje 9774855,35 6034929,49 61,97 144 244
INDUSTRIAS SEMAR, S.A. productos cárnicos 8883097,18 9526258,97 -6,75 65 268
LAS VILLAS DE REGANA S.L. Promoc. Inmobiliaria 7715908,15 3162634,88 143,97 1 303

GLOBALIA SIST. Y COMUNIC. SL Aplic. Informatic.¡as 7640000,00 6900000,00 10,72 44 309
DISTRIBUIDORA PALMER S.A. Cio. Mayor Bebidas y tabac 6251208,63 6594840,48 -5,21 10 386
GLOBALIA INV. HOTELERAS SL Serv. Hospedaje 6219000,00 7251000,00 -14,23 71 389
GLOBALIA CORP. EMPR SL Serv. A empresas 5830000,00 1657000,00 251,84 59 423
ES MAGATZEM S.L. Cio. Mayor Mat.Construcc, 5473725,31 6934014,00 -21,06 14 449
HOTELERA ALFA S.L. Serv. Hospedaje 5151607,41 4952277,79 4,03 103 491
SON MULATO SL Construcciones 3815663,40 1875071,58 103,49 15 715
CARPINTERIA NORD I SAPI S.L. Fabric. Piezas carpintería 3730758,81 4509069,37 -17,26 38 737
CALAPI MAINTENANCE sl promocion Inmobiliaria 3174683,48 2675832,20 18,64 45 895
SUPERMERCADOS ROHENS SL Cio. Alimentación 2947938,89 2952122,93 -0,14 8 989

GININAS A' PUNT
f S-4 Exciv61.11.11.0A.1313411. ir,iittt

ACTIVITATS INFANTILS
TAEKWONDO
(TOILS LES (OATS)

(Fmk de Taekvando Owarang Ilucmajor)

Mts que un esport, una forma sana de viure,
practica anti el minor equip tkrliC dels darrers
campionats d'Espanya.

PSICOMOTRICIDAD

Mniancant ¡ocs sabbUcs i espontut, ant
unes nonres hisiques, aiudam a L3 maduració
I creativitat dels tins i rones, mentre san
reatirmant la seva personalt U relac4 amb
ets dents.

GIMNÀSTICA RTTNOCA

12 musica acompanya a la gimnastica on
s'uneixen: fiexrDillt4t. equiliV, cooed nació i

expressif corporal per a convertir resport
en elegaxia

ACIWITATS D'ESTIU

Durant els mesos de jul*Ii gist, Per a nins
nines de 3 a t anys. Unes vacances daerents,
driertdes, originals i professes: DP hi hauri
jans, psicomotricital, castes, manualitals,
pintara, etc.. ant monitores qualificades.

NOVETAT
Ciclo AS Indoor ( Spining )

UN SOU COSCEPTE D'ENTRENAMENT

SALA ESPECIAL CLIMATITZADA

Disfrutaras del treball en grup, dirigit, amb una
música engrescadora, sensa coreografia, sensa
impacte i cremaras 800 calories per sessió.

Ample varietat d'horaris.

ACTIVITATS GENERALS

TAERONDO

HAPKIDO

HAIDONC CUHDO
ie !qua tonta (trwj

AEROBIC

STEP

A.F.G.
ottpayou

SALA FITNESS
'Art 24sascark trik#

BODY • PUMP

BODY - COMBAT

BODY STEP

SAUNA

ILASSANES

SOLARIUM

OFICINA PETER SANER • LLUCMAJOR
CI. CARDENAL ROSSELL 48

TEL 971 120624 FAX 971 121247
e-mai: •	 • eleline.es

ABIERTO DE LUNES-VIERNES 0900-1300

PARA SUS ANUNCIOS EN

Ultima
Hora

Mallete

Daily
BulletinIBalears

hablarnos
ESPAÑOL

on parle
FRANÇAIS

wir sprechen
DEUTSCH

we speak
ENGLISH

LOCAL 
LES GRANS EMPRESES LLUCMAJORERES

DE LES BALEARS

Recentment, el Diario de Mallorca va
publicar el llistat de les 1000 empreses
més grans en xifra de negocis de La Co-
munitat Autónoma de les Illes Balears.
S'entén que són les empreses que tenen
el domicili fiscal a les IIles Balears, per-
què n'hi ha moltes de grosses que actual-
ment tenen el domicili fiscal a Madrid, o
Barcelona o altre indret.

De totes les 1000, en trobem 18 que
tenen el domicili al terme de Llucmajor:

La més grossa de totes és Viajes Hal-
cón, del Grup Globalia, que té la seu a
Son Noguera. Dins els 18 del llistat n'hi
ha 5 que pertanyen al grup Globalia (qua-
si rés) del senyor Hidalgo i aquí no hi surt
Ia companyia aèria Air Europa de la qual
també n'és el principal accionista.

Altres empreses s'han establertes al
terme de Llucmajor quan es va obrir el
Polígon de Son Noguera com és el cas de
Distribuidora Palmer, S.A. i altres tenen

Ia ubicació en la zona costera.
Dins el nucli urbà de Llucmajor hi ha

7 empreses, que son Balear Oil SL, Al-
macenes Femeninas, S.A., INDUS-
TRIAS SEMAR, S.A., Es Magatzem,
SL, SON MUL@TO SL, Carpinteria
Nord i Sapi SL, i SUPERMERCADOS
PROHENS,. SL.

Al quadre adjunt les podeu veure to-
tes.

MJ.
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MERCERIA - LLENCERIA

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

DO

--- Servei de begudes
i menjars de qualitat

a bon preu

PERRUQUERIA

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

FRUITS SECS • CONGELATS

POLLASTRES A L'AST

VINS DE BÓTA • FRUITERIA

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

LI Quatre mots
Nou destí per a Francesc

Quetgles, Superior del Convent

Catalina Font
Foto. Coloma Julià

Quan i per quin motiu vàreu venir a Llucmajor?
Vaig venir fa 12 anys, el 1993. Abans estava al Santuari

de Cura. Els primers quatre anys vaig ser el vicari de la
parròquia de Sant Miguel i vaig compaginar aquesta tasca a
l' institut, primer d' FP, "Pere de son Gall" i després de la fu-
sió dels dos centres, vaig continuar com a professor de reli-
gió a l' IES Llucmajor.

Quin balanç podeu fer d' aquests 12 anys a Llucma-
jor?

Un balanç absolutament positiu. M' he sentit molt bé,
estimat i acollit per tota la gent i pels meus companys de fei-
na.

Quin es el vostre actual destí?
Ara estic a Inca. Cada quatre anys es fa una reestructura-

ció del personal, a causa de jubilacions, de membres de la
congregació que desitgen canviar... Ara la meva tasca és a In-
ca, com a administrador del Convent. A més a més, m'han
donat un altre càrrec que és el de portar l' administració de
tota la Província de Mallorca. Això és una cosa totalment no-
va per a mi, hauré d' aprendre moltes coses perquè començ
de zero.

Quins són els millors records que us emportau de
Llucmajor?

Tot són millors records. Molts. Tots. No tenc cap mal re-
cord. Quan em feren Superior del Convent tenia com a meta
obrir el Convent a tothom, i crec que això s' ha aconseguit.
Només vull donar les gràcies a tots els llucmajorers i Iluc-
majoreres per la manera com m' han tractat. Us enyoraré.
Ara ja us enyor.



Avda. Caries V, s/n Tel. 66 23 11 (Llucmajor)

LOCAL

Super viatge a Suècia
Francesca Auld Garau

No, no us assusteu!
Això no es que els joves de
l'escola de música ens ha-
gim inventat un nou idioma,
ni tampoc que amb quatre
dies ja hàgim après suec...
No, senzillament és tracta
de l'antic "idioma de la P"!

Doncs sí, el passat
dia 30 de juliol un grup de
joves de l'Associació Amics
de la Música de Llucmajor
acompanyats per la directo-
ra de l'escola de música, na
Catalina Nadal, n'Andreu
Burguera i en Silvio García
partírem cap a Suècia per
realitzar l'intercanvi amb
l'escola de música Kultura-
ma d'Estocolm.

A l'aeroport ens
reberen una sèrie de profes-
sors/es de la l'escola de mú-
sica d'allí així com mares i
pares d'alumnes de la ma-
teixa, els quals fa dos anys
vingueren a Llucmajor. Els
pares ens acompanyaren cap
a l'alberg i just havent dei-
xat les maletes partírem cap
a un parc-zoològic on, vora
animals en plena natura, po-
guérem gaudir d'un concert
i de la primera retrobada
amb els joves músics suecs.

L'endemà, diven-
dres, visitarem el Parlament

de Suècia on ens explicaren
breument la història política
d'Estocolm i ens mostraren
en tot detall l'immens edifi-
ci on es duu a terme l'entre-
ga de Premis Nobels.

I a l'horabaixa...arriba el
moment més EMOCIO-
NANT del viatge: l'excur-
sió al PARC D'ATRAC-
CIONS d'Estocolm, on està
ubicada l'atracció de caigu-
da Inure més alta del món.

Després de tanta
diversió, arribà l'hora de po-

sar una mica de colzes o,
més ben dit, d'afinar els ins-
truments per tal d'assajar les
peces del concert. Havent
dinat anàrem a fer una mica
d'exercici sabeu a on???
Doncs... A LA PLATJA!

Sí, sí... una sèrie
d'alumnes (els més atrevits)
es posaren a nedar a aigües
sueques, mentre que la resta
de mallorquins contempla-
vem amb els pèls de punta
com s'ho estaven passant
bomba sense aturar ni un

moment per tal de no con-
gelar-se dintre d' aquella ai-
gua de glaçons!

El diumenge arriba
el gran dia ja que, després
d'assajar tot el matí, rea-
litzàrem el concert. Tant
suecs com mallorquins in-
terpretarem nombroses pe-
ces entre solos, duos, con-
junts instrumentals i l'or-
questra de cambra. La da-
rrera obra que duguérem a
terme fou molt original ja
que suecs i llucmajorers in-
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terpretarem plegats una obra
d'improvisació dirigida per
un músic i compositor suec.

Just després del
concert els joves instrumen-
tistes començarem a entrar
en gana i ja de tard torna-

rem a l'escola de música on
ens tingueren preparat un
generós buffet. En acabar de
sopar arriba l'hora de
l'emotiu comiat amb els
nostres companys de Suècia
on les adreces de correu

electrònic van ser molt útils
per tal d'assegurar no per-
dre el contacte.

L'últim vespre
l'alberg es convertí en un
recreatiu on la diversió esti-
gué assegurada ja que entre

teatre, música (ara de CD's)
i explicacions d'anècdotes
experimentades al llarg del
viatge (canvis de noms del
programa del concert com
ANDRUA BRUGUERA,
problemes amb la màquina
de Kit-Kat's, demostracions
de la crítica que ens fan als
de les illes de ser uns crida-
ners, històries de por ben re-
als viscudes dins d'un me-
tre de Suècia a les dues de la
matinada feia dos dies,...)
ens passa tota la nit.

L'endema, dilluns,
alguns membres de la nostra
escola de música pogueren
comprovar el terrorífic que
pot arribar a resultar el pri-
mer dia de la setmana ja que
després de senzillament no
colgar-se haguérem d'aban-
donar el país on a l'estiu
mai no es pon el sol per tor-
nar cap a la nostra estimada
illeta on sí que tan el SOL
com la SON hi són ben pre-
sents.



La Bruixa Tavèn assusta a un nin mentre na Joanota s'lw mira d'enli)ra

Taller de Caparrots exhibint les seves creacions

OPINIÓ

GEGANTS 2005
Celebració amb absències dels 35 anys de les gegantines figures

Pau Tomàs Ramis

Què passaria a Algaida si per Sant
Jaume faltàs un cossier a l'hora de ba-
llar perquè s'ha perdut un dels vestits?
Que passaria a Montuïri si el dia de
Sant Bartomeu es perdés el vestit del
dimoni i aquest no pogués sortir a O-
ffer pels carrers del seu poble? Què
succeiria a Pollença si el dia del Cor-
pus una de les Àguiles no pogués sortir
a ballar o a Felanitx si Sant Joan Pelós
no sortis a fer la seva dansa perquè no
es troba la seva vestimenta?...

A Llucmajor no passa res. L'any
passat, 2004, per Santa Càndida s'ha-
via perdut el vestit de la Fada Morgana
i hagueren de sortir a defensar la festa
els altres cinc gegants Ilucamajorers.
Enguany, en lloc de tenir una cura es-
pecial per paliar I 'errada de I 'any pas-
sat, tornà a succeir el mateix. A l'hora
de treure'ls al carrer no es trobà el ves-
tit d'en Pere Taleca, un dels gegants
que enguany celebrava el 35è aniver-
sari, i s'hagué de tornar deixar a les de-
pendencies de l'Ajuntament sense po-
der sortir. La sorpresa entre els mem-
bres de la recentment formada Asso-
ciació de Geganters de Llucmajor era
enorme, no podien creure que un any
més els responsables de custodiar les
figures i les seves vestimentes hagues-
sin extraviat un altre dels vestits. Quan
sortiren al carrer la sorpresa també fou
general. Els comentaris de la gent eren
clars; "En falta un...", "I en Pere Tale-
ca no hi és...?", "Com és que només
n'hi ha cinc...?", "Serà això una nova
tradició que s'instaura,.., cada any dei-
xar un gegant sense sortir...?".

Es una llàstima que haven't-hi un
grup de joves com els de l'associació
de geganters amb ganes de transmetre
la festa, donar a conèixer a tota Ma-
llorca els nostres gegants, amb ganes
de fer-los Iluir especialment a les festes
de Santa Càndida,... es trobin amb
aquests greus problemes a 1 'hora d'in-
tentar seguir una tradició que ni més ni
manco prové de finals del segle XIX.

Intentem entre tots donar a conei-

xer a partir d'ara aquesta festa tan nos-
tra no només als llucmajorers sine, a
tots els mallorquins i visitants de la
nostra illa. La festa en si té suficient
tradició i és prou bella i participativa
per convidar a la gent a venir a gaudir

d'ella. Demanem entre tots que les ins-
titucions posin suficient interès en pro-
moure la festa que al cap i a la fi pot re-
portar molts beneficis a Llucmajor, tant
culturalment com de promoció de la
nostra vila.
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Aquest any els principals diaris de
la nostra illa s'havien fet ressò de la
sortida dels gegants. L 'Ultima Hora
publicava "18.45 Cercavila per la
plaça i el Quadrat" (13-VIII-05) i el
Diario de Mallorca, en un reportatge
de Miguel Adrover, entre d'altres coses
es podia llegir "Los Gegants de Santa
Candida de Llucmajor saldrán hoy a la
calle para conmemorar las fiestas pa-
tronales del municipio. Pero éste no es
un año normal, ya que estas emblemá-
ticas figuras que son una parte muy
importante de la cultura popular cum-
plen el domingo 35 arios. (...)" (13-
VIII-05). Aquesta revista, Llucmajor
de pinte en ample també se n'havia fet
ressò, en el seu número passat (268),
de l'aniversari dels gegants i de l'im-
portancia d'aquest acte pel poble de
Llucmajor.

L'increment d'assistents a la festa
gegantera que s'havia anat notant els
darrers anys va arribar enguany a la se-
va culminació. Una autentica gentada
assistí a veure la sortida i recorregut
dels nostres sis gegants, tot i que, per
les circunstancies explicades, només en
sortissen cinc. Dos clars exemples del
gran nombre de nins, nines i gent gran
que vengué a córrer amb els gegants
els trobam als carrers Orient i Jaume II
plens de dalt a baix, i les dificultats que
tenien els geganters per córrer amb els
gegants encalçant als mes menuts pel
Carrer Major, carrer que altres anys no
comptava amb una presencia de gent
massa nombrosa. El nombre de maqui-
nes fotogràfiques i videocamares tam-
be era evident que s'havia incrementat
respecte a altres anys. La gent en volia
tenir un record i no dubtà a fer foto-
grafies i filmacions.

No se a qui deu correspondre valo-
rar institucionalment quins actes de les
festes patronals funcionen i quins no,
ni quins criteris es segueixen a l'efecte.
Si aquests criteris es poden valorar en
termes de participació ciutadana, so-
bretot de nins i nines acompanyats de
pares, mares, padrins, germans,... i de
grau d'implicació en I 'activitat dels as-
sistens, no hi ha dubte que la sortida
dels gegants el dia de Santa Càndida
es un dels dies grans del curs de l'any
festiu Ilucmajorer. Les ganes i la feina
que hi posa l'associació de geganters i
la il.lusió del poble quan veu les seves

figures al carrer hauria de fer sentir or-
gullós a qualsevol Ilucmajorer de tenir
una festa tan bella. Però els fets, un any
més demostren el contrari. Una vegada
mes les institucions no demostren
aquest orgull, aquesta satisfacció, i tor-
nen a mostrar una deixadesa que afec-
ta els sentiments de molts dels assis-
tents que van a veure els gegants i no
poden gaudir-ne completament perque
en falta un per un problema que es re-
peteix per segon any consecutiu.

Taller de Caparrots
Per promocionar la festa dels ge-

gants entre els nins i nines del poble
l'Associació de Geganters de Llucma-
jor organitza varies activitats de dife-

rent caire. Venda de camisetes dels ge-
gants, una Marató Artística que s'ha-
gué de suspendre per falta de partici-
pants i un Taller de Capan-ots que va
tenir un gran exit d'acollida i participa-
66. Desset nins i joves foren els ins-
crits. Des d'en Joan Diego de tres anys
fins a en Pau, n'Aina i na Maite de tret-
ze, nins i nines de totes les edats, se-
guint les indicacions del monitors, ela-
boraren caparrots que Iluiren el dissab-
te de Santa Candida, acompanyant als
gegants, donat un color i una alegria
molt especial a la festa. En Banya Ver-
mel la, en Barbut, en Llenguarut, en
Riotes, en Nas Tort o na Borratxina,
són només alguns dels personatges que
els nins feren i volgueren portar aquest
dia. Enhorabona a tots.



LOCAL

LES REVETLES DE LLUCMAJOR
Aim M. Llompart Suau
Fotos : C. Julia

Ja tenim IB3!! No se vos escapa la
relació que hi ha entre els programes de
televisió i les nostres Festes Patronals.
Diria que els programes que miraven
fins ara els regidors, els assessors, els
funcionaris i els contractats per organit-
zar les festes, eren d'escassa qualitat i
ben enpanyols. Potser 113.3 serà benefi-
ciosa per a les nostres revetles. Deixaré
l'article en període de proves per si de
cas. Perquè en quedi registre els esco-
hits enguany de la petita pantalla han
estat Los Pecos, Los Hermanos Calatra-
va i Manuel Carrasco. Compaginat amb
algun grup revetler com La Musicalité i
Grupo Sonor. Entre les eventualitats
destaca que l'Orquesta Cabana partí sen-
se tocar per manca d'equip de so i la
gran revetla de dissabte comença per la
teulada, amb un discjoquei per amenit-
zar la gent fins devers les onze. I conti-
nuam amb un programa de dimarts a
diumenge, que no acaba d'arrancar cap
dia. Insistir que una revetla de festa pa-
tronal necessita que el vespre arranqui,
perduri i s'allargui fins a trenc d'alba.

Estimats Ilucmajorers, compartir la
fantasia rejuveneix a l'home, no s'entén
l'Antiga Grecia sense Mitologia ni el
Renaixament Italià sense els Carnavals
de Venència. Per evitar l'envelliment
prematur dels nostres lectors deixam de
banda l'Ajuntament i farem un refres-
cant repàs de l'estiu parlant de revetles i
altres gresques. Passam primer per les
revetles d'Algaida, de Porreres o de
Conseil on ningú demana a quina hora
toquen els grups, tot el vespre toquen i
tot el vespre entra i surt gent. També
hem pogut agafar calor amb el bon rit-
me de Carlinhos Brown, o gaudir de la
nit més intimista seguint la hum de
Lluis Llac i Feliu Ventura. Hem après
una mica el senegalès de la mà de Yos-
sou n'Dour i amb la complicitat de mi-
lers d'africans residents a ses Illes. Ens
hem traslladat al mein fantàstic del Fes-
tival "Rock en Rostoll" on foravila es
compagina amb espectacles de dansa fa-
bulosos. També hi ha qui ha gaudit de
passejar per la vorera de la mar i trobar
un grapat de músics al Portitxol o a Ses
Covetes que fan un concertet. Els
amants del Jazz han vibrat amb la veu

de Carmen Jaime a diversos racons de
l'Illa. Els estudiants han conegut a Mar-
ta Elka a l'ombra del Canigó, dins el
marc de la Universitat Catalana d'Estiu.
Com molt de vosaltres m'agradaria con-
tinuar l'estiu anant a Berlín a veure els
Antonia Font. Com m'agradaria haver
anat a la gran ciutat nord americana de
Providència, on el batle prociamà el dia
5 d'agost dia de Maria del Mar Bonet
en agraYment a la seva brillant trajectò-
ria.

Vull dir senzillament que hi ha com-
panyia més enlià de les Festes Patronals
de Llucmajor. Hi ha una cultura que es
mou, que es cohesiona, que es fa potent,
que té un gran domini i varietat d'estils,
que és visible als espais culturals de la

premsa. Hi ha Ajuntaments que inver-
teixen en infraestnectures culturals i te-
nen un programa que els dóna renom.
Quants d'anys pensau que té l'Auditori
d'Alcúdia? Tan sols cinc. Amb cinc
anys 137.457 espectadors han gaudit del
millor teatre i de la millor música i dels
millors espectacles i s'han passejat pel
bell entorn d'Alcúdia amb ganes de tor-
nar-hi. Sens dubte és un moment molt
creatiu per Mallorca (excepte alguns
ajuntaments entomassats i enrabascats) i
celebram amb immensa alegria que hi
ha molts d'artistes llucmajorers que hi
participen i que han fet lluir l'estiu. En-
horabona i gràcies a tots!

Aim M. Llompart Suau
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DE COMERÇ I CIRCULACIÓ
Redacció

Aquests darrers me-

sos, s'han produït una

série de successos que

poden fer canviar tot el

teixit comercial del nucli

urbà de Llucmajor. El

primer fet va ésser fer

direcció prohibida el ca-

rrer de Sa Font a l'entra-

da d'Algaida. Això va

fer que tots los forans

que vénen d'Algaida,

Randa i Montuïri, en Hoc

d'entrar de forma natural

pel carrer que era conti-

nuació de la carretera

haguessin d'anar a fer

una voltera sense trobar

indicadors per entrar al

poble en no ser que pe-

gassin al Passeig de Jau-

me III. A la primera reu-

nió dels representants

del comerç quan es va

constituir la Taula de

Comerç ja es va demanar

que es canviAs la direc-

ció, encara que es man-

tingués el carrer unidi-

reccional.

Les primeres reu-

nions de la Taula de Co-

merç, que ajuntava a re-

presentants del Comerç

amb membres de l'Ajun-

tament (un politic i un

tècnic), no tragueren en

net més que la voluntat

de l'Ajuntament de fer

un Pla de Dinamització

Comercial de Llucmajor.

Els comerciants de-

manaven que es fessin

unes bones senyalitza-

cions per facilitar als fo-

rans d'entrar al Nucli

Urbà,. Ningú de l'Ajun-

tament no va parlar en

cap moment de direc-

cions prohibides ni de

peatonització del centre

urbà. Els comerciants

demanaven i no obtenien

respostes clares.

Finalment el 20

d'abril a la Taula de co-

merç l'ajuntament va

destapar les cartes i pre-

sentà una "proposta de

dinamització comercial

de Llucmajor" on s'in-

cloïen una sèrie de me-

sures entre les quals des-

tacava fer unidireccional

el carrer Bisbe Taixaquet

en sentit baixada que

tancava definitivament

Ia porta al comerç tradi-

cional Llucmajorer. Els

comerciants varen dema-

nar per escrit el 25

d'abril que no es du-

guessin a terme aquestes

mesures però el 30

d'abril es varen posar els

discs de direcció prohi-

bida i el fet va quedar

consumat. I per acabar-

ho de compondre l'Ajun-

tament va publicar una

nota de premsa on es

deia que la "proposta de

dinamització comercial"

de la qual formava part

la remodelació de la cir-

culació era una resposta

de l'Ajuntament als de-

sitjos dels comerciants

Ilucmajorers.

Després d'un temps

es va produir una reunió

entre el batle de Llucma-

jor i els comerciants on

el Sr. Lluc Tomàs es

comprometé a fer un es-

tudi multidisciplinari per

tal de canviar la direcció

de Bisbe Taixaquet i ca-

rrer de Sa Font (entrada

d'Algaida).

Relacionat amb la

inauguració de la Va-

riant de Llucmajor i de

l'ampliació de l'autopis-

ta de Palma fins a Lluc-

major han aparegut notí-

cies que el comerç Iluc-

majorer se n'ha ressentit

i que els comerços de

Campos son els benefi-

ciats. També han sortit

notícies als diaris on es

mencionen una sèrie

d'actuacions del Consis-

tori per tal de reconduir

al recinte urbà els clients

perduts per l'apertura de

la Variant. Concretament

es menciona el pia d'em-

belliment de les rondes i

l'habilitació d'uns apar-

caments subterranis....

No es menciona per res

el comerç del centre

urbà, el comerç tradicio-

nal. Davant la possibili-

tat de la creació devers

el Passeig Jaume III i

Ronda Migjorn d'un Pol

Comercial al voltant

d'un nou Supermercat i

Ia no facilitat d'entrada

al centre del poble fa

que els comerciants del

centre, els de tota la vi-

da, estiguin inquiets i

molt disgustats amb el

procedir de l'Ajunta-

ment. Tenen por que les

actuacions del consistori

degradin comercialment

el centre de Llucmajor.
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Quaderns de
Fum Major

Nino Bravo, les flamenques japoneses,
els gegants i el bikini de l'estiu

Miguel Carden

L'any passat el Duo
Dinámico, enguany Los
Hermanos Calatrava i Los
Pecos...Sabeu qui duran
l'any que ve a les revetles
de Santa Cándida? TO per
seguir amb la tendència
no em vendria gens de
nou una reaparició ec-
toplásmica de Nino Bravo
i Cecilia.

Vaig poder escoltar
acudits com aquest i tam-
136 comentaris sobre la
fluixos i la magresa gene-
ral del programa de fes-
tes, i l'escassetat de gent
que hi va acudir. No sé si
atribuir-ho al gust, un
punt retro i aracaic de la
majoria que ens governa,
a necessitats de maletí
com les que sembla que
han dirigit la programació
d'altres anys o a una com-
binació de desinterès per
res més que cobrir l'expe-
dient.

+ + +

També és possible que
apuntin la vila a la moda
japonesa que sembla que
ha aferrat per S' Arenal
d'En Quaquín i a les re-
vetles de l'any que ve po-
guem escoltar en directe
el mateix Xin Xan, o
l'Agrupació de Cors i
Danses de Bola de Drac
Z.

Per allà, el nostre
Ajuntament no necessita
excuses de festes patro-

nais per patrocinar con-
certs tan pintorescs com
el d'una orquestra japone-
s a ...de tangos, o una
Companyia igualment ja-
ponesa de flamenco com
a plat fort del Festival que
per allà munta l'inefable
virrei , Don Joaquín, co-
negut des d'ara com Bola
de Drac J (en singular bo-
la, uep!). Hi ha qui diu, de
fet, que les dues atrac-
cions venien a ser els ma-
teixos japonesos, ja es sa-
buda la fama d'aplicats i
treballadors que tenen, els
fills de l'imperi del Soli-
xent.

+++

He escrit Festival, i
hauria d'haver posat VII
CONCURSO NACIO-
NAL DE CANTE FLA-
MENCO "CIUDAD DE
LLUCMAJOR", que n'és
Ia denominació oficial,
tan dins l'estil retumbant i
imperial del virrei, que
arriba a semblar un
d'aquells buròcrates de
Forges.

Hi ha hagut qui ha
protestat perquè l'ajunta-
ment organitzi un esdeve-
niment com aquest. Per-
sonalment em sembla
quasi normal, i no sols
perquè el flamenco
m'agradi des de nin: De
veres algú creu que po-
dien venir, molts perquè
els anaren a cercar, mile-
nars d'andalusos i no dur

amb ells manifestacions
culturals que els són tan
pròpies com aquesta ?
Que els són tan pròpies i
que són tan vives, cosa
que no em deixa de pro-
vocar certa enveja quan
ho compar amb la vitalitat
de les manifestacions cul-
turals tradicionals i popu-
lars pròpies de Mallorca.

Una altra cosa és com-
prar les brutalitats pressu-
postàries que s'invertei-
xen en aquestes coses
amb el conjunt de les in-
versions en cultura i fes-
tes a la vila. 0 comparar-
ho amb la nul.la presència
del català als programes
de festes estivals: any rere
any, quants de grups de
roc, o folk o el que sigui
hem tengut, d'expresió
catalana a les nostres fes-
tes.

El que és indignant i
ofensiu no és que l'Ajun-
tament gasti dos milions
en premis per a un festi-
val de cante flamenco. El
que canta com una corrio-
la mal untada és el greuge
comparatiu amb tot el que
no es gasten en impulsar
el coneixement i l'amor a
la cultura estautáriament
pròpia de l'illa, a la lien-
gua catalana. El que canta
és demanar-se si el pres-
supost que s'hi ha desti-
nat s'haurà manejat amb
la mateixa efectivitat i ri-
gor que el del Tir sobre
rostoll famós, que fins i

tot va usar de manera
fraudulenta el nom de la
Casa Real espanyola, que
va haver d'emetre un des-
mentiment... i tampoc o
passa res.

+ + +

Especialment m'agra-
daria saber qué ha costat,
i en quins conceptes,
l'edició del programa del
Festival, a tot color, en
paper couché..., un pro-
grama que inclou foto del
batle i del virrei...que hi
deixa escrit que és el res-
ponsable del concurs, així
com dels textos i fotos
que inclou el prospecte.
Clar que també hi deixa
escrit que la seva contri-
bució s'ha produ"it de for-
ma totalment altruista. I,
si miram el que s'ha anat
publicant sobre investiga-
cions policíaques que xi-
frarien en un milió d'eu-
ros la part dels pressu-
posts municipals que ha
anat a parar ( de forma to-
talment altruista?) a les
llibretes de JR, pot ser
está bé que ho faci notar.

Un prospecte que s'ho
paga llegir. començant
per la salutació, en cas-
tellà, clar, aquí el bilin-
gUisme no compta, del ba-
tle: "...un municipio com
más de 30.000 habitantes
de diferentes culturas pe-
ro con una proyección de
futuro que solo el respe-
to, la educación y el es-



fuerzo, pueden hacer po-
sibles el bienestar y la
convivencia entre todos".
Es un fragment de la sa-
lutació , de redacció pin-
toresca que ben poc favor
fa a la llengua que usa...
mentre em fa dubtar sobre
quin futur de respecte
educació i convivência és
aquest al qual sembla que,
com a llucmajorer catala-
noparlant no hi tenc més
cabuda que els boleros del
diumenge horabaixa a les
Festes de Santa Candida.

Vull insistir que s'ho
paga llegir el prospecte:
redactat de qualsevol ma-
nera, supós que tirant de
tallar i aferrar a qualsevol
pagina d'Internet, amb
molt de bombo i una man-
ca de coherència i unitat,
un conjunt de generalitats
buides que diuen molt i
massa de la idea del fla-
menco, de Llucmajor i de
tot plegat que s'amaga al
substrat de la cosa.

+ + +

Que Llucmajor orga-
nitzi un Concurs de fla-
menco no em sembla una
prioritat, pea) no em sem-
bla fora de lloc...amb tots
els matisos que he procu-
rat apuntar. La diversitat
i la pluralitat no poden
deixar de ser a la base del
nostre conviure...però hi
han de ser com a forma
d'això, de conviure, des
del respecte. I igual que
crec que els mallorquins
de nissaga hem d'assumir,
apreciar i respectar all()
que és més propi i estimat
dels nous mallorquins, els
que s'identifiquen amb la
memória andalusa,( pea)
també haurem de co-
mençar a pensar en la
memória africana, o sud-
americana,o alemanya o
cantonesa..) també crec
que tenim dret a dir-hi la
nostra sobre les bases

d'aquesta convivència, i
que li hem dit per exem-
ple, amb l'Estatut o la
Llei de Normalització
Lingüística, o amb tantes
manifestacions, preses de
posició, articles i altres
declaracions públiques: i
no podrem assumir de ve-
res com a part de la nova
Mallorca moltes de les
aportacions dels que han
vengut i la fan amb nosal-
tres si ells no reconeixen,
accepten i assumeixen
una part , essencial per
nosaltres, del nostre Ile-
gat, de la nostra persona-
litat.

No vull dir Rabasco el
fanatitzador, però si els
altres governants munici-
pals, autoproclamats
demòcrates, hi haurien de
pensar... i ho haurien
d'aplicar. Pitjor que el
pseudo-bilingüisme ma-
llorquinicida que practi-
quen ara, segur que no ho
seria. Sobretot si volem
que la torxa de l'escut que
es vol convertir en símbol
i trofeu del Concurs ( se-
gur que sense imitar la
llanterna minera del Fes-
tival de Cante de las Mi-
nas) sigui efectivament
símbol de claror i no de
fum, el fum del veil es-
panyolisme imperial del
franquisme.

+++

Les festes de Santa
Candida d'enguany han
viscut també una efemèri-
des que hauria merescut
al meu entendre una mica
més de festa, de ganes,
d'imaginació: els gegants
han complert 35 anys.

El temps no perdona,
ens empeny i ens passa
per damunt, de manera
que aquest servidor se'n
recorda prou bé, de l'es-
trena d'aquests nous ge-
gants, tot i que és possi-
ble que la memòria perso-
nal s'hagi enriquit o em-

mirallat amb les fotogra-
fies de Toni Catany que
pertanyen a aquells anys,
aquells anys que per dur
els gegants es contracta-
ven alguns dels homes
que venien a cercar feina
a les ametles. Com a mí-
nim es podia haver tengut
un record per Mir de la
Fuente, creador o dissen-
yador d'aquests personat-
ges fabulosos que són una
part de la memória local i
festiva de tots aquells
Ilucmajorers que tenen de
quaranta i pocs anys per
avail, i un record també
pels antecessors dels ge-
gants actuals, que varen
acabar els seus dies cre-
mats a un fogueró de
S'Arraval, m'imagín que
per Sant Antoni, que no
és una mala manera de fer
mutis per uns personatges
que ens fan de pont pel
camí de la festa entre la
vida de cada dia i el món
de la imaginació.

Massa entretenguts
entre les flamencades i
l'arqueologia musical
berbenera„ els nostres
governants municipals no
han tengut l'esma de ce-
lebrar l'aniversari, de fet
ni tan sols han tengut l'es-
ma de localitzar on havien
amagat l'any passat tot el
vestuari gegantí, de ma-
nera que una de les figu-
res va passar el dia de
l'aniversari arrestada i en
pilotes sense poder sortir
a la festa.

Tant com s'esmercen
en inventar manifesta-
cions pseudo-tradicionals
contra el criteri dels estu-
diosos del tema, com els
cavallets famosos, i lla-
vors del nostre veritable
patrimoni en passen
d'aquesta manera. Co-
mençant per la llengua,
no em cansaré d'insistir-
hi i seguint pel paisatge i
el territori que són una
cosa així com la cara que
ens fa reconèixer com ca-

sa nostra, com el nostre
país, una terra que aviat
no podrà reconèixer de la
mare que la va parir.

Personalment, pens
que una bona manera de
fer festa als 35 anys dels
gegants hauria estat aug-
mentar la seva tribu amb
una nova parella. De for-
ma ben modesta gosaré
fer una proposta en aquest
sentit, que inevitablement
haurà de fes esment a la
realitat, la história i fins
el caracter del municipi:
Al gegant mascle ii po-
driem dir Joaquin, o Qua-
quín, posar-li la fesomia
del soci de la majoria ab-
soluta municipal, traguent
foc pels queixals, i ves-
tir-lo mig de Don Quijote
mig de flamenco . Com
emblema, a la ma, un ma-
letí del qual sortissen els
cantons d'algun bitllet de
cent euros.

La geganta no la tenc
tan clara, pet-6 podria te-
nir fesomia japonesa i
anar vestida amb un traje
de faralaes, i equipada
amb una escopeta de tir al
plat sobre rostoll. Un nom
guapo, tot i que s'adme-
ten altres propostes, po-
dria ser María del Amor.

+++

Aquest estiu ens ha
deixat també la notícia de
la selecció del grup Xaloc
Música per participar al
circuit d'actuacions que
organitza la potent AIE,
Associació d'intèrprets i
executants: és una ¡lista
que es proposa a sales pú-
bliques i privades de tot
l'Estat per a que contrac-
tin, de manera subvencio-
nada, grups i solistes de
diferents estils. La selec-
ció la fa un jurat del qual
formen part un grapat dels
més importants i influents



OPINIÓ
critics musicals, i d'altres
que no ho són tant, com
aquest servidor , que, qui-
nes coses, per un proble-
ma de coordinació de bit-
nets, no va poder anar
precisament a aquesta
reunió.

+ + +

També aquest estiu
hem pogut veure la lluc -
majorera Victòria Maldi
presentant un programa
de karaoke a la nova IB3,
coneguda també com PP3
o MTV ( Matas Televi-
sió). Al marge de judicis
sobre aquesta televisió
que pagam tots però no-
més en serveix alguns, i
que practica una sistema-
tica marginació del català,
i quan no el margina con-
tracta professionals que el
maltracten usant una me-
na de dialecte bleda i
acastellanat, la modalitat
mayorquina que el PP
sembla defensar des Girei
a Iuc a peu.

A més d'esdevenir fan
de les sacrificades , i sa-
crificats, go-gos o balla-
rins del programa les se-
ves interpretacions sobre
músiques improbables, i
de comprovar com Meca-
no continua essent la ban-
da espanyola més inter-
pretada i afusellada pels
karaokistes televisius , o
com ningú sembla saber o
voler cantar cançons en
català, m'he quedat amb
l'endarrer de perquè cri-
den tant els presentadors.
Deu ser cridar la manera
que té la nostra societat
televisiva, aquesta que
aplaudeix als funerals i
que vomita quan té un
disgust, de manifestar ale-
gria i festa ?

Més enllà de la tele,
Victòria Maldi sortia tam-

bé posant en bikini a les
pagines de la Ultima Ho-
ra. No seré jo qui la criti-
qui per mostrar carrosse-
ria, jove, curvilínia i ae-
rodinàmica, cadascú pre-
sumeix del que té per pre-
sumir, i espavila així com
troba. Pere no acab d'en-
tendre el que això té a
veure amb la cançó o la
presentació televisiva.

De qualsevol manera,
com que estic ben con-
vençut que la decencia o
indecencia del que sia, i
especialment d'un cos fe-
mení jove i guapo no
depèn gairebé mai d'uns
centimetres quadrats de
roba, no he pogut estar de
recordar aquell acudit veil
del Ministre Moran, que
per conservar el respecte
protocolari al Rei, que de-
manava per dinar meló
amb cuixot, es va veure
obligat a demanar síndria
amb mortadela. Ho dic
perquè sortir en fent pos-
turetes en bikini al diari
local, ve a ser com la sín-
dria amb mortadela en re-
lació a sortir en pel a pu-
blicacions com ara Inter-
viu o Playboy. Si posar
per Ultima Hora ja repre-
senta un cim, castíssim,
aixó si, a la petita histeria
de 1"erotisme local, no
vull imaginar que repre-
sentarien les altres possi-
bilitats . Segur que els
quioscs de la vila haurien
de fer hores extres. Vos
assegur que jo en compra-
ria un parell d'exemplars.
I em plantejaria posar va-
ses al pester desplegable
central .

Fins i tot, en aquest
cas, crec que hauria d'ac-
ceptar una nova proposta
iconogràfica per la gegan-
ta nova que proposava fa
una estona: sí, no seria
mala idea, la primera ge-
ganta en bikini de les les
Balears. 0, fins i tot...

+++

Es el que té l'estiu
que fa bon asseure's a una
terrassa amb una pomade-
ta i deixar anar les idees
de bomber,i quatre rialles
fresques, res de res, fum
d'estampa.

I val més així, perquè
als diaris hi trobam histò-
ries prou més tristes i poc
de veure. Mo lies protago-
nitzades pels PP-boys,
que és que no descansen.

Matas demanant perdó
a un poderós de la premsa
espanyola perquè hi ha
gent que protesta per
l'ocupació illegal d'espai
públic amb una piscina
privada...que beneeix el
govern socialista d'Es-
panya i olé. I posant d'ex-
cusa que n'hi ha tants de
desbarats d'aquests a les
nostres costes que no ve
d'un poc...0 una dotzena
de batles del PP contant
mentides per fer costat a
un batte pocavergonya
que posa excuses públi-
ques (aquest vici de l'in-
teres social, aquesta inse-
guretat jurídica tan bestia)
per legalitzar una casa
illegal...o el trui de Cal-
via...

També la vila sortia
als diaris: al diari del sen
yor de la piscina,per
exemple, i copii titular:
Llucmajor: un promotor
urbanístico obligado a
compragr un cine a la
madre del jefe del PP pa-
ra hacer 296 chalés. Per-
miten urbanizar sin saber
aún qué harán con el ci-
ne. El canje incluye tam-
bién un chalé situado en
la calle Terral. Urbanis-
mo bajo sospecha. I, tan-
mateix, només es tracta
de 600.000 CI Oliver ha
assegurat que es tracta
d'una operació molt neta.

Mentre, he recordat
corn aquest jefe local
quan era batle, va passar
en qüestió de setmanes de
votar que no era prioritari
obrir el carrer arenaler de
Sa Marineta a impulsar-
ne obertura i urbanització
pagant del gavet les obres
d'infraestructura com ara
aigua i clavegueram. Se-
gurament també hi han
pensat els propietaris de
S'Estanyol que hauran de
pagar a preu de canari jo-
ve obres semblants...i, si
enlloc de pisos o cases te-
nen solars, pagant corn si
aquests estassen edificats
al maxim d'ocupació le-
gal. Hi ha qui gosa dir
que , si el clavegueram
arriba al Cul Nàutic, les
obres d'ampliació, tan
combatudes i derrotades,
seran un fet inevitable.

+ + +

Va ser precisament per
Santa Candida, mentre
passava l'alineació in-
complerta dels gegants, o
potser mentre Los Pecos,
calbs i quarantins, inten-
taven debades estrafer
veuetes adolescents que el
veil amic Manolo va dei-
xar anar una sentencia
mala de discutir: Som un
poble ( o volia dir un Po-
ble?) sense dignitat.

Llavors, pot ser sota la
influència de la festa de la
sabonera, que vaig somiar
que Jaume Matas i MA
Munar ballaven el ritme
de l'estiu, allò del reggae-
ton, "perreando" a les ma-
les, com si fos el nou
himne de la nostra terra
super-asfaltada: A mi me
gusta la gasoliiina! Dame
máaas gasoliiina!.

Definitivament, a més
d'un dels més eixuts de la
histeria, ha estat un estiu
molt llarg. Massa i tot.



PREGÓ DE FESTES EN CASTELLÀ?
NO, GRACIES

M. Garcias

El Club Nàutic de s' Arenal és una
entitat social i esportiva prestigiosa i
d'acreditada història. Sense cap dubte,
la seva existència és una fita important
de la vida econòmica, cívica, cultural i
esportiva de s'Arenal, del municipi i
de tota la badia de Palma.

Per això, el fet que la recent col.lo-
cació d'un monòlit hagi permès agrair
públicament tots els navegants i rega-
tistes que consitueixen el palmarès
històric del club és tot un encert, que
s'ha expressat en belles i correctes pa-
raules de recordança.

També va ser una lloable iniciativa
que l'actual president del club, Antoni
Galmés, fos convidat l'any passat a dir
el pregó de les festes de Sant Cristòfol
de s'Arenal, i que hi recordas la tra-
jectòria dels regatistes que han militat

en el club arenaler en nombroses i exi-
toses competicions balears, espanyoles
i internacionals. Com és tradició, els
pregons de les festes locals que se ce-
lebren en el municipi sota patrocini de
l'Ajuntament, s'editen pulcrament
d'un any per l'altre perquè el públic hi
tengui accés i perquè la gent en guardi
memòria.

I aquí és on hem trobat l'anomalia,
ja que per primera vegada en molts
d'anys (de fet, des d'algun cas aïllat i
remot de l'època franquista dels inicis
dels anys 60) no havíem vist un pregó
de festes o de fires editat en castellà i
no en la llengua de Mallorca. Què ha
passat? Per què hem reculat en His de
la nostra llengua, amb el beneplàcit de
l'autor i la iniciativa de l'Ajuntament?

Diuen els comentaris que aquest fet
s'explica per les passions d'un cert go-
nellisme que manifesta sovint el presi-

dent del club nàutic de s'Arenal, que ja
el dia de la seva dissertació va declarar
que parlaria en "mallorquí", cosa que
s'ha d'entendre, segons els seus supo-
sats prejudicis, que no ho volia fer en
"català". I ara ja en veim el resultat,
d'aquest mallorquinisme de via estreta:
l'obra s'edita en castellà i això parei2c
que no crea cap problema a l'autor. No
anam tan sobrats d'ús públic del català
ni en l'àmbit esportiu ni a la zona de
s'Arenal per poder fer els rdissos tan
grossos.

No devia tenir tants de prejudicis
lingiiístics el pare de l'actual president,
que va ser el folklorista Antoni Gal-
més, autor del pregó de fires de Lluc-
major de l'any 1983, dit i escrit en un
bell i noble mallorquí literari, és a dir,
en un correcte català estàndard.

No sempre els tests s'assemblen a
les olles.

POMPAS FUNEBRES HNOS. SASTRE

MARE DE DEU DE ¿WC 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:

MVOS.: 971 661862, 610 529723
Cl CIUTAT N ° 127, LLUCMAJOR
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"A Retails
Maties Garcias

Camina caminaràs... i per en-

vant te faras. El grup excursionista

de Llucmajor ja fa anys que tresca

pels paratges mallorquins. Guiats,

en aquesta temporada passada, p'en

Jaume Pedals, en Jaume Julia, en

Toni Marl, en Pere Maimó, en Jau-

me Oliver o en Manel Morales,

molts de Ilucmajorers (i qualque

extern) han trepitjat i admirat in-

drets impressionants del pla, de la

costa o de la muntanya. A més, en

Rafe! Riera ho ha enregistrat tot en

video per a la (ara ja desapareguda)

TV Ilucmajorera.

Més que caminar. El grup ex-

cursionista, amb una mentalitat

molt oberta, s'ha convertit en un

dels elements més actius i dinamit-

zadors de la vida cultural Ilucmajo-

rera. No tot quant fan és moure les

cames, també s'endinsen en la co-

neixença del patrimoni cultural i ar-

tistic, i fan descobrir a la gent allò

que tan sovint és desconegut o ama-

gat, per() valuós.

L'església, santuaris, barra-
ques. Les activitats culturals del

grup han estat un èxit. Es el cas de

la visita a Pesglésia parroquial i els

seus tresors artístics guiada pel pro-

fessor Joan Monserrat, que s'ha ha-

gut de repetir dues vegades; també

el de la ruta pels santuaris de Grà-

cia, Sant Honorat i Cura, amb his-

toriador Gaspar Valero; o la con-

ferència sobre les barraques que fe-

ren els investigadors Cels Calviño i

Joan Clar.

Generositat i companyonia.
Totes aquestes eixides i tots aquests

actes s'han fet amb una organitza-

ció impecable, s'han produit en un

clima de franca companyonia i

s'han congriat des d'un esperit de

generositat admirable. Es bo que a

un poble hi hagi gent amb la il.lusió

i la capacitat necessaries per posar

en marxa i mantenir iniciatives com

aquesta. Que als promotors no els

falti empenta en aquest nou curs

que comença.
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DES DEL MEU RECER

SETEMBRE, MES PRIMAVERAL
Cristòfol Carrió i Sanxo

Setembre és un dels mesos que

duen impregnat un cant d' espe-

rança, com si fos temps primave-

ral. Dins la pagesia, a la tardor hi

ha gent que l'anomena primavera

d'hivern, encara que es digui que

dels dotze mesos que hi ha, el se-

tembre es el més mal sa.

L'estiu ja ho ha fet tot i es veu

derrotat per les brusques i qualque

ventada espectacular que se'n duu

les calors que va deixar santa Mar-
galida i que sant Bernat no ha estat

capaç d'arruixar en la seva diada.

S'ha allargat la nit i s'acurça el

dia com li pertoca. Per això, es re-
presenta amb una balança amb pla-

tets anivellats, significant que la

duració de la nit és igual a la del

dia. Però hem arribat a desfigurar

tant la natura que aquesta pareix

que camina ressentida per altres

camades. Una prova la tenim en

les figues, que ja les tocaríem ha-
ver provades abans i si no ho hem

fet es pel retràs que enguany han

duit les agostenques que el més

passat eren petites com un didal.

Ganes no en faltaven, doncs les fi-

gues flors de sant Pere queden en-
fora.

Ja s'han tomat moltes d'amet-

lles i els ametllers romanen més

Ileugers. Antany s'anava a espigo-

lar ("pallucar"), però avui dia ve

ben just poder recollir les que

s'han d'espolsar perquè caiguin de

l'arbre. Es ben cert que s'ha perdut

el sentit de feinaria. Escassegen

els esforços per aconseguir els ob-

jectius, si és que encara hi ha algú

que se'n traci .Però, a fora vila se

n'ha de fer prou ferm, no s'acaben

mai les feines. L' hivern perquè és

l'hivern i l'estiu perquè és l'estiu.

En aquest temps es sembra la

pastura i fent uns bons soles per

als peso's ("xítxeros") i faves pri-

merenques. També es cullen les

olives per trencar i ho fan amb una

pedra o amb una massa de fusta,

mai no es pot emprar el ferro.

Si el temporal acompanyat de

calabruix no ha molestat amb ex-
cés les vinyes, a damunt la taula hi

fan bona planta els raïms que fan

les delícies dels paladars. No hi ha

dubte que setembre és el mes de la

verema, que es quan es fa la selec-

ció, per a la taula, pel vi i natural-
ment per fer sucs. Al setembre el

raïm se cull i el vi fermenta. La

festa del veremar el darrer diumen-

ge es fa a Binissalem. Ah!, i no hi

pot faltar els fideus de veremar,

que són d'un sabor molt especial.

Aquest entramat de feines i fes-

tes, duien la seva pròpia gastrono-

mia, com els cocarrois de ceba, co-
ques de julivert amb arengada, pe-

bres torrats amb llom, acompanyat

de figues de la senyora i raïm.

Segons la dita popular és el mes

de la fruita: Al maig murtra i al se-
tembre fruita. Mirat amb pessimis-

me, del setembre es diu que amb

la caiguda de les fulles, el sol va

trist i el cel es vesteix de color de

plom.

Però, també hi ha festes per

alegrar-se. El primer diumenge, a

Santa Margalida es fa la festa de

Ia Beata, en honor a Santa Catalina

Thomàs, característica per la rom-

puda de gerres que fan els dimo-

nis. Dia vuit és la Mare de Déu,

patrona de Fornalutx, Costitx,

Banyalbufar i Maria de la Salut.

En temps passat, aquest dia els pa-

gesos i els missatges que havien de

canviar de feina o de Hoc era el dia

assenyalat per fer-ho, ja que l'an-

yada estava retirada i encara no

s'havia començat a sembrar. El dia

12 es celebra la festa de la Verge

de Lluc o també anomenada "del

nom de Maria". L'escolania del

Santuari, els blauets, canten "Dins

el cor de la muntanya, Mallorca

guarda un tresor..." a la Reina i Pa-

trona dels mallorquins.

El 29 es sant Miguel i Llucma-

jor comencen una de les Fires de

mes renom de Mallorca, que tenen

la cloenda amb la darrera fira (firó

i refiró), que sempre cau el diu-

menge abans de sant Lluc.

Anys enrere, les madones,

aquelles singulars madones amb

galtes vermelles com un lluquet,

que avui ja no se'n veuen, en arri-

bar en aquest mes solien dir a

l'amo que tot d'una que es re-
frescàs un poc més, haurien de ma-
tar qualque porcellet, per que el re-
bost s'havia fet avall. I ja no se po-
dia gaudir de formatge

ni de sobrassada i estaven can-
sats de menjar trempó.

Per altra banda, en el mes de

setembre és quan es comença un

nou curs, una posada en marxa

d'un munt de planificacions que

uns compliran amb molta d'il.lusió

i n'hi haurà que tendran èxit i al-
tres "sortida de cavall i arribada

d'ase".



EMO - IDIOMA6

cXtit cm 3/01-e
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

I BASTI M E NTS ITapissats, Teixits t Basics

• Tapisseria, cortinatges i decoració

• Cadires, butaques i sofas desefundables

• Basics: edredons, fundes nòrdiques,

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

ASSEGUF
Agència Llucmajor

Ramon Nicolau S.L.

(Peugeot)

AN CES

o
ZURICH

C/. Marina, 104 • Tel.: 97 66 OS 21 (Llucmajor)

SOCIETAT

C artes
En recordança de Llucia Cariellas

Des del 15 d'agost, dia de la

Mare de Déu, la meva germana

Llucia ja descansa en pau. Els

seus fills, néts, jo mateixa i la res-

ta de familiars, estam molt afligits

i la trobam molt a faltar, per() ara

que ja no és aquí, entre nosaltres,

em deman: i tots els seus sofri-

ments de més de tres anys de greu

malaltia, acaben com si no res...?

Ella ja és sota terra, i. ..s'ha acabat

tot? No, no pot ser, si fos així,

quin sentit tendria la vida? Néi-

xer, viure i morir, i...ja esta? Què

hi ha després de la mort? Ningú

no ho sap, però jo pens que és un

gran privilegi ser creient, pensar

que hi ha una altra vida al més

enllà, i això em dóna molta pau i

tranquiLlitat. Vull pensar, més

ben dit pens, que la tornarem a	 estic aconhortada pensant que tota

veure qualque dia. Quan? Com? 	 la teva família estaran en tot mo-

On? Són preguntes sense resposta,	 ment al teu costat i feren per a tu,

però sé, Llucia, que ja estàs acorn-	 tot el que pogueren. Sempre et re-

panyada pel teu marit (En Pep	 cordarem. Descansa en pau, ger-

ros), pels nostres pares i per tan-	 mana meva. Adéu.

tes i tantes persones que durant la

teva vida has conegut i estimat. Jo	 Maria Caiiellas
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SOCIETAT

Xerrades
de cafè

ROBATORIS I MÚSICA
A VOLER

Un que escoltava

- Com ha anat aquest estiu?
- Com sempre en moltes de coses, pet-6 en algunes, de

cada any més malament.
- Com és ara...?
- A Llucmajor, com que molta de gent va a estiuejar

fora del poble, molts de comerços tenen tancat quasi tot el
mes d'agost, sobretot els forns i les pastisseries, i no et
queda altre remei que anar a comprar a les poques que te-
nen obert.

- Bé, pen) això passa cada any, no tendran obert per
quatre desgraciats que queden a Llucmajor.

- Aix() de desgraciats és molt discutible, perquè agues-
ta tranquillitat que tenen els que queden, també val molt.

- A més, el divendres, dia de mercat, congrega molta
gent de fora.

- Jo crec que a part de la manca de vida a Llucmajor
els mesos d'estiu és que els preus de molts d'articles de
menjar són els més cars de Mallorca.

- Deu ser per això que l'Ajuntament tanca la peixateria
per convertir-la en una altra classe de centre municipal.

- Natural, perquè els pocs que venen el peix, el venen
més car que a d'altres comerços.

- Però això no passa només amb el peix, sinó que és
general.

- Una altra cosa més preocupant són aquests robatoris
que es fan per tot Mallorca, per bandes organitzades, que
pareix que n'agafen poques o que augmenten cada dia.

- Pareix que estan més organitzades que la Guardia
Civil.

- Sí, aquest robatori de l'estació de servei (benzineria)
de la família del nostre batle, posa els pèls de punta a
qualsevol que pensi com és de difícil robar tants euros en
un edifici tancat, amb totes les mesures de seguretat.

- I no només això, sinó que de cada dia augmenten els
Iladres i els estafadors de tota mena, que quan els agafen
en poc temps tornen a trobar-se Mures.

- Sí, entren per una porta i surten per l'altra.
- Sera perquè tenim unes heis massa tolerants?
- No ho sé, però el que sé és que no podem estar tran-

quils, ni a ca nostra ni a fora, perquè en un tres i no res ens
prenen la cartera.

- Bé, per() no tot són notícies dolentes, perquè també
hem tengut molta diversió alegre a Llucmajor i a s'Arenal,
amb festivals de tota mena de música, tant de caire inter-
nacional de músics japonesos com de "flamenco".

- Id?), olé, olé i olé...!!

majorset	  perruqueriaunisex

ant6nia isern
c/ major,7 07620 Llucmajor

tel. 971 661 359



SOCIETAT

Li Temps passat
Junta directiva de l'Acció Catòlica

a Llucmajor (1948)

Don Damia amb els membres de la Junta directiva

Ignasi Barceló
Antoni Monserrat

En aquell temps, l'Acció Catòlica
era dirigida per D. Damià Vidal Oilers
(el vicari de la isomoto), que havia
agafat el relleu a D. Pere Antoni Ma-
teu. Don Damià donà una forta em-
penta al centre parroquial Acció
Catòlica, amb l'ajuda dels directius de
la fotografia.

Al centre s'organitzaven comèdies,
actes culturals i recreatius, festes al
Lloc Sagrat (placeta de Santa Catalina
Thomàs), amb els i per als

Aleshores hi havia els Franciscans
que tenien un moviment semblant, que
s'anomenava la Joventut Seràfica.

Una de les coses més importants
que es realitzaven en aquest temps era
la Peregrinació que es va fer a Santia-
go de Compostel.la, amb motiu de
l'any Jubilar de 1948, on participaren
milers de joves sota el lema "Los
100.000 llamados, que lleguen san-
tos..."

L'avui tradicional cavalcata dels
Reis d'Orient fou iniciada per aquest
equip. Abans, la festa dels Reis i les
juguetes eren tasca d'en Pere Antoni

"Peixet". Els regals eren emmagatze-
mats als baixos de la rectoria i el dis-
sabte dels Reis els nins, acompanyats
dels pares, hi anaven per tal que els
Reis d'Orient els ho donassin.

Els joves d'Acció Catòlica organit-
zaren el repartiment dels regals per les
cases del poble, dividint-lo en distric-
tes (ara, 57 anys després quasi no
s'han fet canvis). El primer any, els re-
partiren en dues camionetes, una d'en
Bartomeu Vicens (de can Meu de
s'oli) i l'altra d'en Joan Salv Rubí (de
cas Capser). La iniciativa agradà i ca-
da any n'hi hagueren d'afegir una més.



Escut de Vequip de futbol de la

Joventut Serafica 

Els primers Reis varen ser en Pep
Juan, en Pep Tomás i en Joan Garau,
membres de la junta directiva. Els
components de la junta es repartien les
tasques del centre parroquial juvenil
d'Acció Catòlica. Hi havia un vocal
d'estudis que s'encarregava d'organit-
zar i de dirigir les reunions que es
feien referents a temes d'actualitat i de
formació social i religiosa. Un de pie-
tat, que organitzava i programava les
pràctiques de pietat: misses col.lecti-
ves, hora apostòlica (visita al Santís-
sim), exercicis espirituals, etc. Un tre-
sorer, s'abanderat, el vocal de l'aspi-
rantat, que tenia cura de preparar els
nins que el dia de demà entrassin al
centre. El president coordinador, el
concilian, el vicepresident i el secreta-
ri.

Per Pasqua, el cor de l'A.C, dirigit
pel mestre Miguel Janer, anava a "can-
tar panades" per les cases, duien un
paner, cantaven gloses i els solien do-
nar una panada o un robiol. El que re-
collien ho duien a ca ses monges que
ho repartien entre la gent més necessi-
tada del poble. Qui solia fer les
cançons era D. Francesc Pomar. N'hi
havia que es podien cantar a qualsevol
casa pen) n'hi havia d'altres fetes ex-
pressament per a una casa, família o
persona determinada. N'hem pogut re-
collir algunes:

Madona sa vostra filla
Jo l'he vista aquest matí,
M'ha dit que vengués aquí
I un robiol mos daria.

Madona mos heu de dar
Panades ben atapides,
I si no estan beneides
Nolt ros menam s'escola

Per a la família de s'Allapassa

Tots venim aquest sant dia
I venim amb un sol clam,
No volem cap poesia,
Són panades que cercam.

Per a la família de Garonda

Joanet joia esmaltada
De ca teva estrella d'or,
Te demana de bon cor
El jovent una panada.

1.- Mateu Monserrat Pastor (Case-
tes o Barril), casat amb na Maria Salvà
Castell. Tenen una filla, na Francesca.

2.- Pep Juan Mesquida, casat amb
na Maria Garau Barceló. Tenen dues
filles, na Catalina i na Maria.

3.- Pep Tomás Mir (Boet, Ros).
Dif. Casat amb na Llucia Catiellas
(dif.). Tengueren tres fills, na Frances-
ca, en Josep Miguel i en Maties.

4.- Antoni Torres Clar (Fogó), dif.
casat amb na Margalida Portell Mas
(dif.) Tengueren tres fills, n'Antoni, na
Isabel i na Margalida. En segones núp-
cies es casà amb na Maria Jesús Jodar
Sánchez.

5.- Bernat Cardell Vaguer (Panas-
so), casat amb na Isabel Martín Trías.
Tenen dos fills, en Mateu i n'Evaristo.

6.- Joan Garau Garcies (Canonge),
dif. Casat amb n'Antònia Vadell Mu-

let. Tengueren quatre fills, en Miguel
(dif.), na Catalina, n'Antoni i en Joan
Baptista.

7.- D. Damià Vidal Oilers. Campa-
ner, vicari i ánima del centre.

8.- Miguel Font Oliver ( es Cana-
dor), casat amb na Maria Tous Ferrer
(dif.). Tengueren quatre fills, na Joana,
en Bartomeu, en Joanet (dif.) i n' Ante,-
nia .

8.- Andreu Martín Burguera (el
Senyor Martín), dif. Es casà amb na
Catalina Riera Ramis.

Agraïm a totes les persones que
ens han ajudat a identi ficar els perso-
natges de la fotografia, especialment a
D. Mateu (1), Pep Juan (2), Bernat (5),
Miguel (8), i també a en Jaume Man-
resa Burguera que ens ha contestat a la
demanda d'auxili per identi ficar la fo-
to del mes passat. El porter de l'equip
, que dun l'escut il.legible, era en Joan
Tomás Vidal (Set), fill de l'apotecari
Set i germà del capellà Set, i oncle
d'en Tolo Manresa. En Tolo va guar-
dar la camiseta de l'oncle, que trobà
per ca la seva mare i en Jaume, el seu
fill, que des que era petit ha anat per
cas frares, va veure la fotografia de la
revista i va identificar l'escut amb el
de la camiseta que guardà. D'aquest
escut, ens n'ha enviat una fotografia, i
gràcies a això ara ja sabem que l'equip
era el de la Joventut Seráfica i que da-
ta de l' any 1937.

Nota: En cas que vegeu alguna
errada ens podeu informar al telèfon
971 660190 i a la propera revista sor-
tirá la rectificació pertinent.



La família Urbina- Tortella a Sant Milian (1950)

i nosaltres notam, com antics alum-	 nes de Ses Escoles, com a mestres i

ENTREVISTA

Entrevista
Da. Antonia TorteIla Pons, vídua

de D. Pedro Urbina Mínguez ( II )
Ignasi Barceló

Joan Jaume

En aquesta segona part de l'en-

trevista volem donar les gracies a

totes les persones que han respost

a la crida de la passada revista per

tal que ens donassin informació

per continuar amb el treball des de

l'any 1934 fins a l'actualitat. Ens

ha sorprès que després de 32 i 30

anys respectivament, de la seva

jubilació, el seu record entre els

que els varen conèixer per uns mo-

tius o altres seguin tan vius com

agradables.

Parlar bé d'algú en una revista

és fàcil de fer, sobretot quan hi ha

fets que ho permeten. El que és di-

fícil, molt difícil, sobretot en un

poble on tots ens coneixem, és que

hi hagi gent que vulgui "contar per

escrit" la bona feina que van fer en

Ia seva tasca educativa i aim') és el

que ha passat en aquest cas.

El nombre de col.laboracions

explicant les vivències, els seus

punts de vista i els seus sentiments

cap a aquesta parella de mestres

corrobora l'encert del que diem en

el darrer paràgraf de la introducció

de la primera part de l'entrevista

quan escrivíem:

"Se sol rebre el que s'ha donat,



Pares i fills a la celebració de les Noces d'Or (1984)

D. Pedro i Da. Antònia amb na Catalina Ginart Vidal. S'A renal als anys 60

celona, per tot allà on vaig anar em

tractaven molt bé. Vaig parlar amb

un militar i segons em va dir l'em-

presonaren perquè va estar en una

llista en que constava que havia

donat 1 pesseta per ajudar les ví-

dues dels miners de la "Revolució

d'Astúries".

Sebastià, que en saps,

d'aquest fet?

Mon pare era un home que

simpatitzava amb les idees de Ju-

lián Basteiro (un socialista mode-

rat) pen) mai no va estar afiliat a

cap partit. Com ma mare, era un

home de profunds sentiments reli-

giosos. Malgrat això, en certa oca-

sió criticaren que a missa només

s'agonellás amb un genoll. Vull

dir, però, que sempre em va incul-

car que el futur no es pot construir

amb odi ni amb rancor, i per aim')

no em va parlar mai de fets o de

sentiments que em poguessin pro-

vocar aquests sentiments envers els

altres sense oblidar la história.

I després, què va passar?

llucmajorers, la benefactora em-

premta del seu pas, i per això en

aquesta introducció volem deixar

constància del sentir propi i de

molts d'altres de la nostra genera-

ció.

La resposta ha estat abundant

en quantitat i ampla en el temps ja

que abraça dues generacions i no

només la nostra..."

Quan ens casàrem, l'any

54, jo feia classes en un pis al ca-

rrer d'es Born, que li deien Ca na

Randilla, i en Pedro a les cases que

hi havia devora la fábrica del "Ron

del moro", prop de l'estació, al ca-

rrer del Bisbe Taixaquet.

L'any 36, el 18 de juliol, co-

mençà la "guerra civil". El 15 de

setembre nasqué el nostre primer

fill, en Pedro. Poc temps després el

meu home va ser empresonat, quan

l'infant tenia pocs mesos.

Se l'endugueren a ca'n Mir, un

edifici que empraven com a presó

per a presos polítics. S'estava allà,

on avui hi ha el cinema Augusta.

Quan va passar això jo vaig anar

per aquí i per allà, per tot allà on

em deien. Com que jo tenia una

germà militar, que mataren a Bar-

Quan tancaren en Pedro,

l' inspector Capó, com que érem

amics, em va destinar a Lloseta

perquè així estaria més a prop de

Campanet, on tenia els meus pares.

Quan l'amollaren, "por no haber

materia delictiva", segons deia

l'informe, va estar amb mi a Llose-

ta, pea) després anullaren el que

havia fet l'inspector i tots dos

tornàrem a la nostra plaça, a Lluc-

major.

Quan anàreu a Ses Escoles?



ENTREVISTA
Quan inauguraren l'edifici

del Grup Egcolar, l'any 41. Dia 18

de marc de 1941. Llavors va ser

quan hi anàrem a fer classe. Mig

any després (el 23 d'agost) tengué-

rem el segon fill, en Sebastià.

Bé, ara que ja sabem d'on ve-

nia i qui era D. Pedro, parlem de

Ia vostra vida al poble després

del retorn i del naixement

d'aquest fill...Com va ser la vida

a les escoles? I la vida social al

Poble?

A l'escola fèiem la nostra

tasca tan bé com sabíem. Jo va ser,

a més de mestra, directora durant

molts anys, fins que vaig dimitir, i

en Pedro també ho va ser de l'"Es-

cola Graduada" de nins.

Quant a les relacions amb la

gent del poble no varen ser tan

amigables com ens hagués agradat,

almenys en un principi. En aquell

temps una persona que havia estat

empresonada, encara que fos de

manera injusta, no era ben vista per

a cert sector de la població i l'altra

es trobava incòmoda per por del

que els pogués passar. Però així i

tot, ens ho passàrem bé. L'escola i

els fills omplien les altres mancan-

ces. Teníem pocs amics, però bons

com D. Antoni Ferrer Arbona, ad-

ministrador de Correus i la seva

dona, Catalina Ros Vila, els quais

no dubtaren a passejar-se amb no-

saltres i de rebre'ns a ca seva, com

nosaltres fèiem amb ells. També

ens fèiem molt amb la cosina, na

Maria A. Tortella Pons, casada

amb en Miguel Company. Els es-

tius llogàvem una casa a s'Arenal,

al carrer del Torrent, núm. 4 que

era del fuster de son Avall. Ens

fèiem molt amb els pares de na

"Linita" Ginart, la que va ser di-

rectora de l'Institut de Llucmajor.

UNA BONA LLIÇÓ
Vaig conèixer D. Pedro quan

anava a l'escola pública del carrer

Bisbe Taixaquet núm. 99, 101,

103. No vaig anar a classe amb ell,

però el vaig conèixer degut a un

"incident" que tinguérem.

Jo, al.lot de 7 o 8 anys, estava

obsessionat amb un tirador de go-

mes que m'havia fet, (encara guard

el forcat d'ullastre), i l'estimava

tant que dormia amb ell. Un dia,

per mostrar-lo als amics me'l vaig

endur a l'escola. Quan el miràvem

i parlàvem d'ell, D. Pedro s'entemé

que al grup passava cosa. S'atracà i

digué: "qué es esto? La ver? ¡dá-

melo!. En aquell moment la sang

me pegà als peus. No sabia què fer,

però ii vaig donar. Després me sen-

tia com si el món m'hagués caigut

damunt. Estava segur d'haver per-

dut la meva jugueta més estimada.

Però l'endemà el mestre me cria i

me'l tornà, i me va fer un sermó

parlant-me de la perillositat de

l'objecte dient-me que no el tornhs

dur per l'escola i que si l'emprava

a un altre Hoc, ho fes amb compte,

no fos cosa que fes mal a qualcú

Més endavant, l'any 1939, ven-

gué a viure amb Da. Antònia i el

seu fill Pedro d'uns 3 anys devora

ca nostra, al carrer Antoni Maura

núm. 36, pis. Els meus pares i jo

vivíem al núm. 57, a la darrera ca-

sa del carrer. Aleshores jo tenia

tretze anys, i mottes vegades, quan

D. Pedro sortia a passejar amb el

seu fill pets ametllers de la zona,

jo solia aturar-m'hi per parlar amb

ell i jugar amb l'infant.

Les xerrades i la MO que vaig

tenir amb D. Pedro Urbina me van

arribar molt endins. Sempre l'he

recordat amb estima. Es per això

que ara que he sabut que s'està fent

un petit homenatge a les figures de

Da. Antònia Tortella i D. Pedro

Urbina m'he volgut afegir expli-

cant les vivències que vaig tenir

amb ell.

Gabriel Vidal Salvà (a. Ama-

dor)

RECORDS I VIVÈNCiES

DEL MESTRE

DON PEDRO URBINA
Vaig conèixer Don Pedro l'any

1954 a l'Escola Graduada de Nins

de Llucmajor quan em tocà fer les

pràctiques de magisteri, que ales-

hores estudiava.

El record dins la seva aula, amb

els alumnes majors, amb la boina i

gavardina pel fred rebent que hi

feia, passejar vora els finestrals

amb la vista perduda cap al pati

descarnat que tenia davant, mentre

els nins feien els exercicis de la

MO. Dins la seva aula hi reknava

el silenci i una tranquillitat que el

mateix Don Pedro irradiava cap

als.seus alumnes.

Aleshores la Direcció de la Gra-

duada de Nins era vacant i Don Pe-

dro l'ocupà interinament.

Quan vaig acabar d'estudiar,

em destinaren com a Mestre Interí

a la Graduada de Llucmajor i de

1956 a 1958 el vaig tenir de Direc-
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tor. Crec que per a ell foren

aquests anys els més fructífers de

Ia seva tasca de Direcció: aconse-

guir que aquell pati descarnat

tornàs un jardí amb arbres de dife-

rents classes i uns coloms que vo-

lassin pel seu mig.

L'història va anar de la següent

manera: Dins el programa de festes

de Santa Candida, un any es va in-

cloure un espectacle taurí, per veu-

re un jove del poble, el Torero

Misseró, actuar davant un brau. El

Hoc elegit per fer la cursa fou el

pati de l'Escola Graduada i es va

endiumenjar la plaça amb carros i

bastiments d'obra i la gent es

col.loca, segons la categoria de

l'entrada, als carros o a la general

que romania damunt el terrat del

passadís de la part de l'Escola de

les nines. Molts de vosaltres, lec-

tors, recordau la festa de l'escapa-

da del brau, que per la part esque-

rra de les Escoles, on només hi ha-

via el buc fet, pogué botar cap a fo-

ravila. Idò bé, quan Don Pedro

torna de les vacances d'estiu i s'as-

sebentà del fet de la cursa, va ro-

mandre estorat, ja que considera

que el recinte escolar no era el Hoc

adequat per fer l'espectacle taurí.

Llavors va començar a pensar

de quina manera podria evitar-se

en el futur i féu un piano! on hi ha-

via indicat la situació dels arbres

que actualment formen el millor

jardí de totes les escoles de Ma-

llorca.

Mentre es feia el jardí, Don Pe-

dro no perdia calada per implicar a

tots els alumnes en el respecte i

conservació de les plantes. Es po-

saren els mitjans de gruix d'empe-

rador, que conformen les pasteres

com a fites que mai més permetrien

emprar el recinte escolar com plaça

de braus.

La vegada que he vist Don Pe-

dro més enfadat, fou quan un matí

un alumne es va aferrar d'un salt a

una branca d'un arbre i l'esqueixa.

Don Pedro ens reuní a tots, vora

l'arbre esqueixat, per donar-nos

una lliçó d'amor a la natura i a les

plantes.

Un altre tret significatiu de Don

Pedro fou promoure la construcció

de l'estany i les dues casetes per a

coloms, com una realització d'un

somni idílic de veure nins, coloms,

plantes i peixos conviure en pau

entre tots. Un altre disgut que Don

Pedro se'n dugué, va ser un any

que els obrers que fumigaven les

males herbes del rectangle de da-

vant les escoles, venien a cercar

l'aigua a l'estany del pati i tota

l'aigua de l'estany quedà enverina-

da i romangueren morts tots els

peixos i bastants dels coloms.

Les Escoles de Llucmajor es

nodrien també dels alumnes de la

Marina i el transport escolar els

duia a classe, aleshores aquest

Centre fou dels primers en tenir

menjador escolar. Les dues Gra-

duades, la de nines i la de nins, ins-

tigats per Don Pedro, acordaren

sembrar una trentena de llimoneres

per poder tenir llimones per al

menjador. El mateix Don Pedro,

Don Miguel Monserrat i Don Ma-

teu Contestí, es cuidaven de regar

les llimoneres ja que l'aigua que hi

havia a les escoles només era la de

l'aljub que hi havia al costat de les

mateixes llimoneres.

Don Pedro tenia una dèria:

l'alimentació sana. Ja en aquells

anys quan no hi havia formes de

conservació continuada dels ali-

ments, ens deia que anar a Ciutat

passAssim per la Granja que hi ha-

via al carrer del Sindicat, que alla

sempre solien tenir iogurts i que en

consumíssim, ja que era molt sà

per a la salut del cos. Per casa me-

va, encara no fa molt, hi rossegava

una llauna de melassa negra, feta

de canya de sucre, que Don Pedro

duia en caixes i després les repar-

tiem entre nosaltres.

Un altre aspecte rellevant de

Don Pedro, era la promoció de

l'esport. Just a la dreta de l'entra-

da, on hi havia a la casa de la

"Conserge", hi va installar una



ENTREVISTA
xarxa i dos pals per poder jugar a

votei, mentre que a la part esquerra

del pati hi havia el camp de bàs-

quet.

En el moment d'elegir els ar-

bres per sembrar, hi va haver dues

espècies en les quals no tothom hi

estava d'acord; els baladres i els

dos arbres d'espines. Don Pedro

defensà que si els alumnes se'ls en-

senyava a respectar les plantes, en-

cara que fossin verinoses, no hi

hauria cap ensurt, i així va ser, ja

que en els anys que hi vaig fer fei-

na no hi hagué cap allot afectat.

Amb aquest escrit vull expres-

sar la meva admiració per Don Pe-

dro Urbina, un dels bons mestres

que han donat SES ESCOLES, on

la seva obra (la idea del jardí), or-

gull del nostre poble i admiració

dels que ens visitaven, perdurarà

per molts més anys i ens recordarà

a Don Pedro, que de veritat estimà

SES ESCOLES.

Tomeu Vidal Pons.

UN BROLLADOR CAPAÇ

DE TRANSMETRE

ALEGRIA ALS INFANTS

Després d'haver llegit l'entre-

vista a "Da. Antònia TorteIla i

Pons", apareguda al darrer exem-

plar de la revista "de pinte en am-

ple"; ens vingueren a la memòria

multitud de records d'aquella epo-

ca nostra, viscuda com a alumnes

de "Ses Escoles"("Grupo Escolar

Mixto": nom oficial d'aquell temps

a afecte de les institucions educati-

ves). No estava, encara implantada

la coeducació. Entrant, a l'ala dre-

ta del recinte, hi havia els alumnes

(nins) amb els seus mestres, i a

l'ala esquerra les alumnes (nines)

amb les seves corresponents mes-

tres.

Nosaltres dues forem alumnes

de Da. Antònia, i malgrat no fos

molt durador el temps que romen-

guèrem (a principis dels anys cin-

quanta) dins l'aula de la dita pro-

fessora, perdura en la nostra ment

el gran record de la seva airosa

persona, del seu bon fer dins la

classe, la seva simpatia, paciència i

connexió que sabia aconseguir amb

el seu alumnat, factor aquest, que

permetia Paplicació d'una bona pe-

dagogia didàctica, aconseguint uns

bons resultats formatius i educa-

tius.

Un curs va ser sufient per po-

sar-li molt d'apreci i recordar-la

sempre amb estimació, així com

també continuar una relació amis-

tosa i afectuosa.

També volem recordar la seva

companya i amiga Da. Margalida

Camps (que també fou mestra nos-

tra), per ser mereixedora de tota

lloança degut al gran interès abocat

sempre a l'Escola o als alumnes

per tal d'encarrilar-los cap al mi-

llor camí per al seu futur. Malgrat

s'hagin fet moltes critiques desfa-

vorables envers la pedagodia i mè-

todes emprats en aquells anys, la

nostra experiència ens diu que

n'estam contentes, i creim que si

els detractors d'aquestes metodo-

logies les haguessin rebudes ells i a

més a més de Da. Antònia i Da.

Margalida, canviarien l'opinió.

Nosaltres, com a docents, en èpo-

ques posteriors hem fet ús dels

seus mètodes i n'hem obtingut un

bon resultat.

I és que en aquella època Ses

Escoles Nacionals es començaren a

constituir com entitat pròpia.

Recordam, també, l'enorme tas-

ca escolar i extraescolar duita a ter-

me per Don Pedro Urbina (espòs de

Da. Antònia). Ja disposava en

aquell temps d'excel.lent material

didàctic per preparar les lliçons;

revistes extrangeres, entre altres.

Crec que per molt que el vol-

guem enaltir, encara ens quedarem

curtes. Don Pedro va ser capaç de

transformar una escola trista i ple-

na d'aridesa, en una escola envol-

tada de flors, plantes i arbres; un

jardí esplèndid amb un estany i un

brollador al mig, capaç de transme-

tre alegria als infants i a altres vi-

sita nts que també tenia aquell pati.

Llàstima que hagi desaparegut!.

Una vegada més ha prevalgut la

"quantitat per damunt la qualitat"

(moltes més aules però menys aco-

llidores).

Don Pedro era un enamorat de

tot allò que podia ajudar a la con-

secució d'optims objectius educa-

tius, com ho demostrà la placa que

va fer posar a l'entrada del jardí

amb la següent inscripció: "Respe-

tad las flores i las plantas porque

cada una de ellas puede sembrar

una sonrisa en los labios del niño".

Aquesta placa també fa temps que

va desaparèixer. Sort que només

desapareixen de veritat les coses

materials. Les espirituals, arrelades

dins nosaltres... Aquestes perdu-

ren.

Maria Quetgles Juan

Maria Taberner Pons
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Divendres 16 de setembre, a les 21 hores.

Casal de Ca s'Hereu.

Hi estau tots convidats

CULTURA

El realisme mut de Carlos Espiro

Francesca Oar

Foto: C. Jo1ià

El cap de setmana de Santa

Càndida a Llucmajor, hem pogut

apropar-nos a la pintura de Car-

los Espiro, artista nascut a Argen-

tina (Buenos Aires, 1940) i nacio-

nalitzat espanyol.

L'exposició oberta a Can Ber-

nadí —no constava als programes

de festes ni en cap altra indica-

ció- era un recull d'obra centrat

en el seu treball més recent, tot i

abastar aquests darrers quinze

anys de la ja llarga trajectòria del

pintor. Una tira de gran coheren-

cia, malgrat els canvis d'enfoca-

ment de la temàtica i el progres-

siu avivament de la Iluminositat.

Així doncs el conjunt fa palesa

una perseverança tant en el tipus

de representació, com en el plan-

tejament compositiu, com en la

manera de fer i qualitats plàsti-

ques dels quadres.

Carlos Espiro practica una fi-

guració realista definida per un

dibuix net i de voluntat descripti-

va, una composició rigorosament

mesurada, una sòbria per() mati-

sada gamma cromàtica i un trac-

tament acuradíssim. El seu és un

llenguatge de contenció, on apa-

rentment anteposa la lógica, la

presa de decisions i la precisió

pictórica a l'expressió d'una

emoció sensorial o d'un estat aní-

mic. Parlaríem d'una pintura de

cert alè objectiu o fred, formal-

ment próxima als "realismes per-

ceptuals" derivats del pop-art, per

bé que el seu contingut en sembla

divergir.

Sens dubte, els interessos

d'Espiro vénen influïts pels seus

estudis d'arquitectura i d'esceno-

grafia. La imatge de façanes, te-

rrats, teulades, murs, portals... de

vegades dins d'un espai o paisat-

ge elemental, apareix sintetitzada

en plans de color atentament

composts. L'efecte és d'un me-

diat ordre, de depuració i d'equi-

libri classicista.

Aquestes obres són suscepti-

bles doncs, -i sempre depenent de

la nostra pròpia mirada-de diver-

sos graus o nivells de lectura.

Una visió agradosa d'arquitectu-

res, paisatges i marines, serena-

ment bella i banal, de fàcil diges-

tió. Un altre nivell on s'aprecia

una actitud formalista en la cons-

trucció quasi geomètrica dels

quadres. I també un tercer nivell,

més subtil, més pregon, una mena

d'atmosfera que va calant-nos

lentament fins a fer incómoda la

contemplació. Un aire enigmàtic

d'instant suspès, de silenci i

aquietament excessiu, talment un

desajust en el transcórrer del

temps. La imatge aleshores esde-

vé com de somni o l'expressió

simbòlica d'un neguit interior.

Tot plegat em porta a la memória

Ia pintura "metafísica" de l'italià

De Chirico: aquelles places sòli-

des i hermètiques, de classicisme

severament construft, les quals tot
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i haver estat traçades fa

gairebé un segle i de ser mostra.

molt diferents al treball

de Carlos Espiro, ens

deixen el mateix regust

i la mateixa mudesa per

de la pintura per anar

més enllà de la simili-

tud, d'una "representa-

ció" entesa com a ficció

plàstica.

	interpretar el que se'ns	 és més que una manera

de questionar la possibi-

litat de penetrar el món

Potser	 aparença	 físic, de conèixer empí-

	neutra o objectiva	 ricament, i de qiiestio-

	d'aquest "realisme" no	 nar també la capacitat
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A l'Ajuntament, amb el balle Lluc Tomas i la regidora de Benestar social,
Miquela Barceló

Concentració de les families acollidores abans de la manifestació
"Sahara: no més tracions!"

CULTURA

Sàhara: trenta anys de lluita
Vuit famílies de Llucmajor han acollit infants dels campaments de Tinduf

Coloma JulH1

Fa 15 anys que vaig visitar els

campaments de refugiats sahrauís i

ja en feia 15 que el govern de la

Dictadura havia acabat amb la

presència colonial espanyola al Sà-

hara Occidental, el 1975 havia cedit

l'administració temporal al Marroc i

Mauritània (la qual renunciaria el

1979), un poc abans, el 1973, s'ha-

via creat clandestinament el Front

Polisario per lluitar contra els 100

anys d'ocupació espanyola. El cas

es que mentres Espanya es retirava

el Marroc havia envaït brutalment

el Sàhara i tots els que pogueren

fugiren a través del desert, amb el

bombardeig centenars d'infants mo-

rien cada dia; després Algeria els va

oferir la Hamada, un desert de pedra

inhòspit, castigat pels 50 0 de tem-

peratura a l'estiu i pel vent carregat

d'arena.

En aquell viatge vaig poder ob-

servar com uns 150.000 refugiats

malvivien amb austera dignitat a les

provisionals tendes de lona, havien

foradat aquella terra per trobar un

poc d'aigua, havien organitzat la vi-

da en cases de lona, havien plantat

horts i construit hospitals, ambula-

toris i escoles.

En mittens moments regnava

l'esperança perquè es començava a

parlar d'un referèndum d'autodeter-

minació i s'havia aturat la guerra

entre el Front Polisario i el Marroc

per iniciar un procés de pau. Per()

des del meu viatge han passat 15

anys i els sahrauís segueixen

vivint en uns campaments a l'exili,

sense tenir gens clar que el retorn a

ca seva sigui més prest del que era

flavors. Des del passat 21 de maig

d'enguany, el Sàhara Occidental

ocupat viu una brutal repressió per

part del regim marroquí, el qual ha

emprès una campanya de terror,

amb tortures, persecucions, se-

grests, empresonaments, judicis

sense cap garantia legal...

El 19 d'agost el Front Polisario

ha posat en llibertat en un gest "po-

litic i humanitari", celebrat en els

campaments de Tinduf, els 404 pre-
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soners de guerra marroquins, en-

tre els quals hi havia soldats, ofi-

cials, suboficials i uns quants pi-

lots de l'exèrcit marroquí. Així

conclou l'alliberament dels més de

2.100 presos capturats durant la

guerra entre el Front Polisario i el

Marroc, acabada el 1989.

Aquesta iniciativa té com a

objectiu crear un clima psicològic

i polític per avançar en el camí cap

a una solució al conflicte i que

passa per la celebració d'un re-

ferèndum d'autodetermina-

ció...Tant de bo que que el Marroc

alliberi els presoners sahrauís ac-

tuals, alguns torturats, i digui el

que s'ha fet amb tots els desapa-

rescuts.

El cas és que la descolonitza-

ció del territori, ocupat pel Marroc

el 1975, després de la retirada

d'Espanya està en un seriós "es-

tancament" degut a la negativa de

Rabat d'acceptar els diversos

plans de pau; i és que el Marroc

es nega a acceptar qualsevol solu-

ció política que inclogui la possi-

bilitat d'autodeterminació per als

sahrauís.

Es ben cert que la descolonit-

zació va deixar entre l'opinió pú-

blica de tot l'Estat un pòsit de ma-

la conciència que es va traduir en

un suport humanitari al poble sah-

rauí. Trenta anys després aquest

suport segueix essent necessari i

és dins aquest marc que després de

18 anys vénen nins/es sahrauís a

Mallorca i Menorca amb l'objectiu

de passar l'estiu amb famílies aco-

llidores, de passar les revisions sa-

nitàries realitzades pels metges so-

lidaris i de visitar els ajuntaments

respectius i les institucions au-

tonòmiques (Govern i Parlament)

patrocinadores d'aquest viatge, or-

ganitzat cada any per l'Associació

d'amigues i amics del poble sah-

rauí de les Illes Balears.

A Llucmajor enguany la soli-

daritat de vuit famílies del terme

(Llucmajor, S'Arenal i Maioris)

ha fet possible que vuit infants ha-

gin estat acollits per compartir

unes vivències totalment diferents

a les dels campaments de refu-

giats.

Na Ladla, na Darifa, en Kaou-

ri, na Galia, n'Affah, en Yeslem,

na Tulftag i n'Aicha han convis-

cut amb les famílies: Puigserver-

Barceló, Cerclà-Quetglas, Tomàs

Abadai, Jaume-Comino, Ana M.

Sayes, Parrefio-Monzón, Vives-

Cifuentes i Paloma-Garcia. Algu-

nes d'aquestes famílies han tengut

el mateix ninfa per segon i tercer

any consecutiu.

Com cada any infants i fami-

lies s'han anat adaptant amb tot

l'esforç que això suposa per a uns

i altres, ja que el medi, el llen-

guatge i els propis costums són to-

talment diferents. Sempre és

d'agrair aquest esforç de les famí-

lies, dels metges, dentistes, oculis-

tes, òptics... i també la gentilesa

del Western Park, ja que any rera

any i per mediació de l'Ajunta-

ment ens convida a passar un dia

inoblidable dins l'aigua.

I s'acaba l'estiu i els infants

se'n tornaran al desert, després

d'una festa de comiat i una gran

manifestació pels carrers de Pal-

ma amb el lema "Sàhara: no més

traïcions!" on es reclamava la in-

tervenció del Govern de l'Estat i

la mediació de la Monarquia en

aquest conflicte de 30 anys. Se'n

tornen al desert, on els joves nas-

cuts a l'exili estan cada vegada

més desesperats i desmotivats. Es

una situació insoportable i com

sempre plena d'incertesa.



OPINIÓ

Testim. orn's documentals
de la nostra histèria

Don Mateu Jaume i Garau. El bisbe Rotes
(LXVI) La precaria salut del bisbe Jaume i els esdeveniments en el seu temps

Sebastià Cardell i Tomàs

Bartomeu Font i Obrador

De l'epistolari de don Mateu Jau-

me a don Miguel Salvà, que es con-

serva a la Biblioteca March, cal re-

marcar-ne la lletra de 27 d'abril de

1860. La salut del Pastor menorquí

n'és l'element més important i es pot

pensar en el seu patiment constant i

crònic: un estat mancat de la força i

l'energia que semblava animar-lo,

pet-6 era, realment, tot el contrari.

Aquest estat li venia d'enrere i hem

de fer memória, en aquest cas concret,

del que diu el seu gran amic i biògraf

Josep M. Quadrado: Las desgracias

particulares, lo mismo que las cala-

midades públicas, iban todas a parar

al corazón del obispo, sin que bastase

socorrerlas copiosamente para dis-

pensarse de llorarlas. Cuando azotó

el cólera la isla de Menorca, y no me-

nos que de caridad, dió ejemplos de

serenidad y valor, mostrándose tan

pródigo de su vida como de sus cau-

dales. Por otra parte su delicada sa-

lud, durante los primeros arios espe-

cialmente, se resintió de la humedad

del clima, y a cada estorbo que le im-

ponían sus padecimientos deploraba

su inutilidad y se hacía duras recon-

venciones.

Algunes vegades -el mateix que

passava al seu il.lustre i benemèrit

protector el Bisbe Salvà, de Mallorca,

que també es ressentia de la mancança

de la salut física-, don Mateu Jaume,

sofria de congestió de sang amb he-

morràgies. Físicament se sentia dèbil

a causa clefs remeis : frequents sagnies

(1860) (6a. part)
i llargues abstinències per tancar la ro-

tura de le venes. Aixf ho escriu a la in-

teressant carta que donam a conéixer

avui, redactada tres anys després de la

seva preconització pel Papa Pius IXè.

Hi palesa també la situació militar

i política d'Espanya. La POtria, de bell

nou, es girava cap a Africa, per() la se-

va cara no era d'amic, ni la seva veu,

pregonera de missatges de 136 i de pau.

Hi anava amb ràbia, en desafiament,

com una declaració de guerra al Ma-

rroc i el seu pretext era el de venjar

l'honor nacional, que es deia menys-

preat pels fills de Mahoma. Es ver,

emperò, que el confilcte armat fou una

provocació amb una altra finalitat, se-

gons va manifestar el propi O'Don-

nell, general en cap de l'operació i

president de La Unió Liberal: s'inten-

tava, simplement, distreure els partits

politics i especialment els socials-

obreristes, de les questions que els di-

vidia i després penetrar en la cons-

ciència de tot el país, sumat aquest

pensament i la seva acció en un as-

sumpte nacional i popular i Mallorca

hi acudí puntual a la crida.

D'altra part, el bisbe Jaume encara

contemplava l'intent arrauxat carlista

contra la reina Isabel II i el seu Go-

vern, que fou l'objecte del manifest

que endreçà a la seva Majestat. Jaume

Ortega, exgeneral, fou afusellat a Tor-

tosa el 18 d'abril. Hi estaven compli-

cats en "la Ortegada" alguns aristò-

crates mallorquins com el comte de

Sant Simón, que aquells dies desapa-

regué de l'Illa, i el seu germà, el Mar-

quès de Reguer. El senyor bisbe, mal-

grat el que manifestà en la seva expo-

sició a la Reina, el 6 d'abril, no podia

ignorar el que preparaven els elements

carlistes entre els quals figuraven i

simpatitzaven bastants sacerdots de la

diòcesi, com mossèn Bartomeu Morlà,

amic particular d'Ortega.

La transcripció de la lletra és la se-

güent:

Ciudadela, 27 Abril de 1860

Excelentísimo e Ilustrísimo señor

Obispo de Mallorca

Muy señor mío y dueño de todo

mi respeto y estimación: La muy apre-

ciada carta de V. E. de 15 de Marzo

último me emcontró postrado en cama

de resultas de una congestión sanguí-

nea en la cabeza que en los primeros

momentos causó alguna alarma a cau-

sa de un flujo de sangre o hemorragia

que produjo en 1 a garganta, pero que

en realidad nada tenía de serio. Fue

preciso no obstante debilitarme mu-

cho con sangrías i larga abstinencia

para facilitar la cicatrización de la ro-

tura de la vena, de donde procedía la

hemorragia; y esta debilidad ha sido la

consecuencia más funesta de aquel ac-

cidente.Con todo el jueves santo hize

no sin contradicción del facultativo la

bendición de los óleos en la Catredral,

creyéndome más fuerte y restablecido

que lo estaba. Pude acabar con el fa-

vor de Dios la función; pero salí tan

molido y asendereado que desde en-

tonces hasta estos últimos días siem-

pre me he sentido muy mal y sin fuer-

zas para ningún trabajo. Por esto no

he podido contestar más pronto a V.



E. A pesar de mi deseo, y no dudo que

V. E., si algo ha sabido de mi indispo-

sición, habrá tenido la bondad de ex-

cusar mi silencio.

En orden a la conveniencia de em-

prender más pronto o más tarde el

proyectado viaje, no me ha ocurrido

ni me ocurre todavía una razón plau-

sible y decisiva, porque el riesgo de

tropezar con el cólera y dar en la cua-

rentena casi es igualmente probable en

Mayo y Junio que en Julio, mayor-

mente habiendo regresado el ejército

de Africa y traidonos de allí esta fu-

nesta plaga. Por mi parte he desistido

del proyecto de ir a tomar inmedianta-

mente después de Corpus baños ter-

males en Caldas que los facultativos

me aconsejan, aplazándolo para el

otoño, si entonces no ocurre algun tro-

piezo o estorbo. Si V. E. difiere tam-

bién su viaje hasta Setiembre u octu-

bre que es acaso lo màs prudente, de-

searla tuviese la bondad de decírmelo

para aprovechar mi paso por esa inol-

vidable Isla de ida o de buelta para

reiterar mis respetos a V. E. y expla-

yarme algunos ratos con su amable

conversación después de tan larga au-

sencia.

Ese señor Magistral me escribió el

recado de confianza que V. E. se sir-

vió encargarle en orden a dirigir una

exposición a S. M. con motivo de los

extraños acontecimientos principiados

en estas Islas y consumados en las pe-

nínsula. Doy a V. E. por el aviso, que

me confirmó en la resolución que al

recibirle había ya tomado siguiendo el

buen ejemplo de V. E. y los impulsos

de mi corazón. Remití la exposición

con fecha de 13 del que rige; no ha-

biendo podido hacerlo antes, porque

el correo que nos trajo tan estupendas

noticias, volvió a salir sin dejarnos

más que tres horas para leer la corres-

pondencia y contestar. Muy dolorosa

es en ocasiones semejantes la incomu-

nicación, en que estamos con esa Isla

y con el continente.

Opino también como V. E. que

muchos de nuestros hermanos de la

península adolecen de cierto prurito

de publicar escritos sobre escritos con

cualquier motivo; y a buen seguro que

también me tendrán a mí per perro

mudo en mi rebaño. Dos años llevo

luego de residencia en esta Isla; y no

he publicado más pastoral que la de

18 de Diciembre sobre la situación del

Papa y declaración de guerra a Ma-

rruecos. El ejemplo de algunos her-

manos me llevó a reunir ambos obje-

tos y dejó de influir también el deseo

de ahorrar una nueva publicación. Pe-

ro reconozco la justicia y exactitud de

las observaciones que V. E. me hace;

y me atendría a su parecer,si hubiese

de escribir. No he hecho exposición

con motivo de la paz, ni la hice cuan-

do la toma de Tetuán, tampoco he pu-

blicado la Encíclica; y a lo más pon-

dré una circular para que continuen la

rogativas para el Papa.

Remití los 20.000 reales al Exce-

lentísimo Señor Nuncio por el último

correo a consecuencia de la Carta que

me dirigió el Metropblitano, y supon-

go que V. E. recibiría otra igual. Mas

sobre la suscripción abierta por algu-

nos periódicos de Madrid no sé que

hacerme. Dice el Sr. Nuncio que no

deseaba que los periódicos diesen este

paso, pero que una vez dado, es punto

de honra para España el que la sus-

cripción sea muy productiva. Yo sien-

to mucha repugnancia a dejarme lle-

var a remolque por periodistas, y por

otra parte temo que en esta Isla sea de

cortísima importancia lo que se recau-

de, por mas que se recomiende. Los

pudientes son aquí en corto número

no muy dadivosos por regla general y

algunos de sentimientos religiosos

harto equívocos. Los pobres abundan

y no les falta piedad; pero carecen de

recursos para hacer limosnas. Para

formar concepto de la pobreza de es-

tos isleños basta observar que actual-

mente viven en Argel 30.000 menor-

qines que a fuerza de miseria han de-

jado su patria, cuando no son más de

35.000 sus habitantes. Aguardaré a

ver que hacen los demás y seguiré el

ejemplo de la generalidad.

Pocos ejemplos hay de una tentati-

va de insurreccción tan criminal y al

mismo tiempo tan loca y descabella-

da, como la de nuestro ex Capitán Ge-

neral, si no contaba con más elemen-

tos que los que se han publicado hasta

ahora. No es menos incomprensible la

conducta del Pretendiente y de sus

hermanos aunque es más fácil que es-

tos viviendo desde la niñez en el ex-

tranjero se hiciesen ilusiones sobre los

sentimientos del pueblo español. De

todos modos debemos dar muchas

gracias a Dios por haber sido sofocada

en su cuna la rebelión sin dar lugar a

mayor derramameinto de sangre.

Quiera el cielo que esta sea la última

que se derrame por discordias políti-

cas y que ninguna otra traición ni acto

de rebeldía vuelva a contristar el bon-

dadoso y maternal corazón de S. M. la

Reyna.

Hace quince días que no recibo

carta de mi familia y temo que mi her-

mano haya sufrido la enfermedad es-

tacional, aunque no la supongo de gra-

vedad, pues en otro caso algún amigo

me habría avisado. Esta Ciudad pare-

ce un grande hospital: Muchas fami-

lias cuentan cuatro o cinco enfermos

en su seno. Mis domésticos se han

preservado hasta ahora. Sigue hosti-

gándome el reumatismo en el brazo

derecho y el facultativo me dice que

solo los baños termales lo desalojarán

de su puesto. El tiempo está frío com

en el invierno, y yo espero algún ali-

vio del calor suave de la primavera.

Me he extendido mucho casi sin

advertirlo. Perdone V. E. la molestia y

permítame rogarle por conclusión que

se cuyde con todo esmero de su pre-

ciosa salud; pues harto vemos que los

achaques se nos meten en casa sin

buscarlos. Tenga V. E. la bondad de

recordar mi fino afecto a todos sus fa-

miliares, y sin más por hoy me repito

de V. E. como siempre el más atento

servidor, afectísimo hermano y cape-

Q. S. M. B.

El de Menorca (rubricado)     
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LICOR DE MANDARINA

Antònia M. Bonet

He presenciat el moment del lliurament d'un obsequi

d'un amic a l'altre. La botella arribava protegida i embolica-

da; es veu que la hi tenia promesa de temps enrera. L'hem fe-

ta tenint cura de tots els requisits, li deia; les mandarines co-

llides a migdia, l'alcohol del grau indicat i la maceració al

punt òptim.

En destapar-la, amb molta dificultat, una suau aroma fluía

pel llarg coll de vidre. El licor de mandarina evoca els dies

hivernencs, són les petites taronges de clovella ben prima i

esquitxadora que ens recorden la proximitat de Nadal.

Es comenten els resultats beneficiosos del licor de man-

darina, sempre que es consumeixi amb moltíssima precaució

i mesura.

Les proporcions per elaborar el LICOR DE MANDA-

RINA:

6 mandarines

1 litre d'alcohol de 96° sense indicador (comprau-lo a

l'apotecaria)

1 litre d'aigua

1 quilo de sucre

Les mandarines, netes, es posen dins l'alcohol, sense lle-

var-los el capoll perquè aquest actua de tap impedint que

l'alcohol penetri dins la fruita. Es deixen en maceració qua-

ranta dies. Passat aquest temps, s'escalfa moderadament l'ai-

gua i es fon el sucre. Després es barrejt aquest xarop amb

l'alcohol colat per tal d'eliminar les impureses. Acte seguit

s'omplen les botelles de vidre blanc i es tapen amb tap de su-

ro. El licor de mandarina ja està Ilest; encara que si reposa un

temps, millora.
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oses i cançons
La glosa de l'estiu

Guillem Oliver

Aquest mes posam una cançó

que no és feta a Mallorca. Supo-

sam que sobre el tema de la pisci-

na d'en Pedro J. Ramírez hi ha

material suficient com per fer-ne

de cançons, i moltes, pen) si se

n'han fetes no n'hem tengut co-

neixement; tot arribarà. En Josep

Maria Pasqual es l'autor i ha es-

tat publicada al suplement dels

diaris en català Presència. Diu ai-

xi:

La jota d'en Pere Jota

és molt fàcil de ballar.

Ia ballen la gent del poble

i també algun diputat.

Per ballar be aquesta jota

no cal ser gran ballador,

només cal traure's la roba

i deixar-se el banyador.

La jota d'en Pere Jota

de música no en vol gaire,

alçant el braços enlaire

n'hi ha prou per donar la nota.

L'escenari de la jota

es paisatge de marina,

amb mar salada a la costa

i aigua dolça a la piscina.

Esperam que promptament po-

drem publicar la cançó dedicada a

l'obstrucció del pas a la costa en-

tre la mar i el xalet que fou de la

senyora de Son Grauet a S'Are-

nal. Per a quan? Qui s'anima a

cantar aquest tema?... Fins el mes

que ve.
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Ecologia
Què podem esperar...

Jordi Granados

...dels turistes, siguin
nacionals o estrangers,
que han decidit visitar-
nos i passar les merescu-
des i preuades vacances a
Mallorca, i més concreta-
ment a la nostra zona de
s'Arenal. Ells no fan més
de constatar, en pocs dies,
el que nosaltres, desgra-
ciadament, hem de veure
durant tot l'any. Quan
sent els comentaris que
fan sobre el mal estat de
voravies i carrers, de la
brutor, de s'Arenal, ex-
cepte de la platja, que
grAcies a Déu i malgrat
molta gent, es manté en
un acceptable estat de ne-
teja, fins i tot amb la man-
ca de serveis, no em que-
da altre remei que adme-
tre que tenen tota la raó
del món.

Per desgràcia comp-
tam amb el comportament
totalment incívic d'unes
minories que l'únic que
aconsegueixen és que la
nostra zona sigui vista
com una de les més de-
gradades de Mallorca.
Aquest començament
d'estiu hem llegit en mol-
tíssimes ocasions com els
diaris qualificaven la zo-
na de s'Arenal com la
més degradada i necessi-

tada de remodelació, i hi
ha gent, que amb el seu
comportament, s'entesta a
donar-los la raó.

Exemple:
Zona des Caló de Sant

Antoni (platja petita de
Son Veil). En aquest in-
dret que tant costa de con-
servar en un estat míni-
marnent acceptable per a
Ia seva utilització, i que
és tan estimat per un gran
nombre de residents de la
zona, s'hi estan institu-
cionalitzant les reunions
del ja més que conegut
"botellón".

Es indignant veure en
quin estat queda la platja i
l'entorn després d'aques-
tes reunions que normal-
ment se celebren els caps
de setmana (divendres i
dissabte a la nit). No sé
quin tipus de persones
deuen ser, pea) algú que
és capaç de deixar tot de
deixalles de botelles, bos-
ses de plàstic, tassons de
paper i de vidre, botelles
de vidre rompudes al te-
rra i contra les rogues, vi-
dres a la platja, bolcar els
contenidors i escampar
els ferns per l'arena, no
crec que meresquin el
qualificatiu de "perso-

nes".

Aquests "éssers", no
vull emprar cap altra de-
nominació per respecte
als lectors, són els que
van pel món en pla de
"faig el que vull, on vull i
quan vull i la resta de per-
sones no m'importen
gens". M'agradaria saber
què opinarien, si la resta,
és a dir, nosaltres, anàs-
sim a ca seva i ens com-
portàssim de la mateixa
manera...

Es una Ilàstima que
havent-hi tanta gent preo-
cupada per mantenir la



mal.

Estam segurs que nin-
gú tendria res en contra
d'aquests saraus si el
comportament sempre fos
respectuós amb els v eins
i que un cop acabada la
festa es recollissin les
deixalles i es depositassin
en un contenidor que no
es troba a més de cin-
quanta metres. No hi ha
millor demostració de ci-
visme i respecte cap a la
resta de persones que, en
abandonar una zona on
s'ha celebrat una reunió,
sigui de la classe que si-
gui, deixar-la en tal estat
de neteja que ningú no si-
gui capaç de saber si allà
hi ha hagut cap reunió.

Això va ser escrit dia
14 d'agost de 2005 des-

llar a una vivenda soterra-
ni pressumiblement no
habitada de moment i que
es troba en un lamentabi-
líssim estat de brutor no
assumible en una zona tu-
rística com la nostra de
s'Arenal. Estam parlant
d'un dels carrers cèntrics
de la zona i que es troba a
Ia vista de tots els via-
nants.

Fotos de dia 13
d'agost.

Exemple:
Plaça Reina Maria

Cristina, núm. 18. Aques-
ta és la plaça més impor-
tant de s'Arenal. Allà hi
ha l'oficina d'informació
turística del nostre muni-
cipi, la farmàcia, boti-
gues, bars, papereria i
aquest solar en les condi-
cions que es veu a la foto.
No crec que aquest sigui
el motiu fotogràfic de la
zona de s'Arenal, que les
nostres autoritats esperen
que s'emportin els nostres
visitants.

Parlam d'un solar si-
tuat a la plaça cèntrica de
s'Arenal. Què més ens pot
esperar si continuam?

nostra zona en el millor
estat possible, per a qui
ens visiti que tengui sem-
pre ganes de tornar, i que
els que vivim aquí des de
fa tants anys, continuem
mantenint la illusió de
conservar "el nostre" te-

rritori el millor possible
per a les futures genera-
cions, i que després ven-
guin aquests degenerats i
vagin a lloure sota la im-
punitat de la nit per a les
seves malifetes, amb
l'única intenció de fer

prés de dues nits més de
"botellón" en Es Caló de
Sant Antoni.

Un altre exemple:

Carrer Salut, núm.6.
Són les escales per dava-

Fotos de dia 13
d'agost.

Continuu opinant que
els doblers dels imposts
que es gasten en promo-
cions turístiques a l'es-
tranger, a les quals el nos-
tre Ajuntament s'ha apun-
tat , estarien molt millor
aprofitats si s'arreglaven
aquests i altres defectes
que té la nostra zona are-
nalera, per a la propagan-
da que ens fessin els visi-
tants en tornar als seus

pasos i domicilis. Aques-
ta és la propaganda més
barata i la més efectiva:
"de boca a orella."
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Sa penya
ci  falco

Dia 11 d'agost, amb les pre-festes
de Santa Càndida, l'Ajuntament de
Llucmajor contractà el cantant pop
andalús Manuel Carrasco ( al poble,
pa i circ). L'assistència a la plaça Ma-
jor (o d'Espanya) no va ser gaire
nombrosa. Podria ser a causa que ac-
tuà. en dijous, que la gent era a fora,
d'estiueig, que no se n'havia fet gaire
propaganda i que la gent que s'estava
a la Vila no se'n temés... Del que se'n
va témer va ser de la pudor de merda
putrefacta que s'apoderà de tota la
ciutat!!! Això fou la gran novetat del
dia. Tothom en parlava i es feien tota
mena de conjectures. Moites perso-
nes que la sentiren (oloraren, ensu-
maren...) per primera vegada sospita-
ren que estaven buidant una fossa
aséptica d'alguna vivenda dels vol-
tants, per() quan es desplaçaren d'una

48 banda a l'altra del poble i continuaren
ensumant la repugnant olor, el primer
que feren va ser mirar-se els peus, no
fos cosa que haguessin trepitjat una
merda de ca. Fins i tot els que anaven
amb cotxe miraven si duien "merda"
a les rodes del vehicle.

Segons ens han informat, la pudor
provenia dels sediments de la depura-
dora, que per allô d'estalviar doblers
en el transport, els repartiren per fin-
ques dels voltants del poble.

Si Lié és d'agrair l'esment que el
regidor de serveis posa per a l'estalvi
de doblers de l'Ajuntament, com és
de suposar no ho és tant que faci la
guitza al seu company de "fires i fes-
tes", bombardejant amb bombes féti-
des gegantines els voltants de Lluc-
major, per tal que els que anaren a la
festa poguessin gaudir de la seva aro-
ma.

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

Joaquín Rabasco tornà a ser notí-
cia als jutjats. El passat mes d'octu-
bre fou condemnat pel jutjat núm.3
d'an() penal a una pena de 2.700 € de

multa i al pagament de 12.000€ d'in-
demnització per calúmnies a un antic
company de partit, Alfonso Céspe-
des, a qui digué al seu llibre que va
publicar sota el títol "Joaquín Rabas-
co, vivencias", que era un "reprimit
sexual" i un "tra'idor". Idò té, no s'ha
escalivat. Ara en un apartat de la seva
web d'AS! titulat "Qué pasó con Cés-
pedes?" l'acusa d'haver-lo amenaçat
amb un ganivet que va treure de sota
el mostrador de la botiga que té al ca-
rrer dels Trencadors de s' Arenal,
"amb intenció, possiblement, d'as-
sassinar".

També l'acusa d'haver-se apro-
piat d'herència i el qualifica amb una
gran quanitat d'insults. Part de les
acusacions també es fan a l'advocat
que va dur el cas.

"Céspedes me denunció porque
en mi libro titulé contra su... tal vez
honor? Al haberle puesto al descu-
bierto el tema de la herencia (es trac-
ta d'una herència que li deixà un
amic que com ell militava a AS!) y
llamarle reprimido sexual por las pá-
ginas sexistas. Su abogado Juan Car-
los Rebassa de s'Arenal, hizo una de-
fensa apasionante sobre la honestidad
(??) y la pulcritud (??) de Céspedes.
Parecía como si hubieran ido a me-
dias en lo de la herencia y en lo se-
xista."

Per aquests fets, el passat 24
d'agost fou presentada una denúncia
al jutjat d'instrucció núm. 10 de Pal-
ma, pel Sr. Céspedes Riek i Rebassa,
en contra del Sr. Rabasco per reinci-
dir en injúries i calúmnies contra el
Sr. Céspedes, implicant el seu advo-
cat.

Els refranys, de vegades, són con-
tradictoris, mentre n'hi ha un que diu
" Moix escaldat d'aigua freda tem"
n'hi ha un altre que resa que "la cabra
tira al monte".

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

L'any passat, a l'hora de sortir els
gegants i els caparrots per Santa Cán-
dida, faltà el vestit de la Fada Morga-
na. Degueren investigar per on s'ha-
via perdut? Hi ha qualque responsa-
ble? Un empleat, un funcionari, un
regidor de festes? Un batle? En-
guany, a l'hora de sortir altre cop,
faltà el vestit d'en Pere Taleca. Hi
deu haver qualcú que en fa col.lec-
ció? Aixe, és un bordell!!!

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

Conten que en certa ocasió, du-
rant la nit, ja fa molts d'anys, una
senyora veina de la Casa de la Vila,
sentí renou i va despertar al seu home
per dir-li:

-"Crec que hi ha lladres a veïnat.
L'home, tot empipat, per haver-lo

despertat a aquelles hores li respon-
gué:

-" Call i dorm! Que no n' hi ha ha-
gut sempre?

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

A S'Estanyol tothom escama. I és
que això d'haver de pagar tant per a
la xarxa d'aigua, no els va bé. I so-
bretot si tenim en compte que es trac-
ta d'un llogaret antic, de fa més de
cent anys. La rumorologia diu que tot
és perquè l'Ajuntament se' n pugui
embutxacar un dineral amb la nova
construcció d'una urbanització de-
vers son Fideu. I és que aquesta gent
del PP només pensa amb LA SEVA
BUTXACA. Tots s'han fet rics,
abans no tenien ni ofici ni benefici,
pensau-ho 136 amics lectors... Però
ara, malgrat els escàndols de Calvià,
de Ses Salines, de Campos... és igual,
no fa res. Noltros, a pagar, com sem-
pre. I si no, ens duen als jutjats!!! Ha,
ha, ha!!!!



DECRETS DE BATLIA

L'Ajuntament ha pagat a Gràfi-
ques Gelabert SL les següents fac-
tures del famós i "non nato" Cam-
pionat Mundial de Tir al Plat en
Rostoll:

• 11.977,24 euros (1.992.845
pta) per CarteIls, pòsters i revistes.

• 11.986,76 euros (1.994.429
pta) per la impressió de 10.000 re-
vistes de 72 pàgines.

L'empresa XR PASEO MA-
LLORCA, 30 SL també ha cobrat de
l'Ajuntament 11.765 euros
(1.957.531 pta) per enviaments del
cartel l i les bases Campionat Mun-
dial de Tir al Plat en Rostoll.

Al rostoll no hi va haver tirs,
per() els plats romputs sí que els
hem pagats. Si l'organitzador havia
encomanat feines i materials a
l'engròs i les empreses ho han fet,
evidentment han de cobrar. La qües-
tió, pet-6, és que els plats romputs
d'aquesta histõria„sense pegar cap
tir, han costat més de 70.000 euros
a l'Ajuntament —o sigui al poble-
que s' haguessin pogut dedicar a al-
tres coses.

Promociones Arabesco 2000 ha
cobrat, per una factura del mes de
maig, 2.552 euros (424.617 pta) per
la Redacció de Plans d'emergència i
autoprotecció.

Eduardo Vellibre Roca ha co-
brat 2.900 euros (482.519 pta) pels
honoraris dels mes de juny per l'as-
sistència técnica en matèria no poli-
cial.

Ja fa una bona temporada que el
senyor Vellibre i l'empresa Promo-
ciones Arabesco (de la qual sembla
que n'és un dels pocs accionistes),
fan plans i assistències tècniques
per l'Ajuntament de Llucmajor i co-
bren mensualment. Hem intentat sa-
ber si treballen per altres ajunta-
ments, però sembla que només els
contracten aquí. Els deuen bastar el
que van cobrant del nostre Ajunta-
ment per les diferents assistències
tècniques que van fent. El que no te-
nim gaire clar és si són necessaries
o es podrien estalviar.

ATREYUD SERVEIS INTER-
VENCIÓ SOCIOEDUCATIVA
SL ha cobrat 5.966,04 euros
(992.665 pta) pel Servei de Gestió
del Centre Universitari durant el
mes d'abril.

Aquesta empresa, que sembla
que és un dels noms comercials que
fa servir Promociones Arabesco,

també és habitual dins el llistat
mensuals de pagaments de la Casa
de la Vila. Darrerament "gestiona"
el Centre d'Extensió Universitària i
cada mes se'n duu aquesta quanti-
tat. Entre la gestió i el lloguer no
sabem si és gaire rentable aquest
centre.

TAO-TÈCNICS les següents
factures per consultoria en temes in-
formàtics

• 11.906,24 euros (1.981.031
pta) pel mes d'abril

• 11.906,24 euros (1.981.031
pta) pel mes de maig

També li han adjudicat, per pro-
cediment negociat sense publicitat,
l'Assistència técnica, manteniment i
consultoria especialitzada d'aplica-
cions informàtiques per 91.676,60
euros (15.753.702 pta) que anirà co-
brant un tant cada mes.

Aquesta empresa ja fa molt de
temps que assessora i modernitza
els programes informàtics munici-
pals (només els programes, els ordi-
nadors es paguen apart). Fins quan
serà necessari aquest servei?

Matias Tomàs Cardell ha co-
brat:

• 1.502,54 euros (250.000 pta)
per Assistència técnica turística del
mes de maig.

• 1.502,54 euros (250.000 pta)
per Assistència técnica turística del
mes de juny.

No hem arribat a aclarir si
aquest senyor cobrar per assessorar
directament el regidor de turisme, o
si assessora la resta de l'equip de
govern perquè no se'n fien del regi-
dor de turisme.

L'empresa GLOBAL PM CON-
SULTORES SL ha cobrat 25.520
euros (4.246.170 pta) per la realit-
zació d'un estudi sobre alternatives
a la travessia i a la onda.

Aquest era un estudi necessari i
que l'Ajuntament hauria d'haver
molt abans. Ara el tenen, però, quan
es posara en marxa alguna de les
possibles alternatives? Tendra do-
blers l'Ajuntament per això? Hau-
rem d'esperar molt? No hauria de
ser com la reforma del Claustre, que
han començat afer alguna cosa des-
prés de més de vint anys de parlar-
ne.

L'empresa GADESO ha cobrat
14.500 euros (2.412.597 pta) per re-
alitzar una enquesta relacionada
amb l'Agenda Local 21.

Amb ['Agenda Local 21 s'havien
de posar en tnarxa moltes coses i
crear moltes comissions. Després de
quasi un any d'estar aprovada s'ha
fet una sola reunió amb entitats,
però empreses contractades per as-
sistències tècniques i enquestes ja fa
mesos que en pagam.

L'empresa PRIVE Servicios y
Comunicación SL ha cobrat 11.800
euros (1.963.354 pta) per l'organit-
zació d'actes de la 2a Mostra de
vins i embotits de s' Arenal.

Per decret de bat/ia s'havia de-
clarat desert el procediment de con-
tractació del servei d'organització
de la segona Mostra de vins i embo-
tits i el batle havia dit que s'orga-
nitzaria directament des de l'Ajun-
tament. Al final però, es veu que el
regidor de turisme necessitava aju-
da i no se n'han pogut estar de con-
tractar una empresa per organitzar,
ja que les actuacions musicals, pro-
paganda i la publicitat s'ha pagat o
es pagaran apart. (Alguns dels pa-
gaments els trobareu ,nés avall,
d'altres n'hem informat a anteriors
revistes).

L'empresa ASIRO
ESPECTÁCULOS SL ha cobrat
11.797,20 euros (1.962.888 pta) per
les actuacions de la orquestra Scala i
Maholo a la 2a Mostra de vins i
embotits de s' Arenal.

L'empresa CCXXI Publicitat
SL ha cobrat 8.900 euros
(1.480.835 pta) per anuncis de 2a
Mostra de vins i embotits de s'Are-
nal als diaris Última Hora i Diari de
Mallorca.

També s'han pagat 300 euros a
cada una de les següents entitats o
persones per actuacions a la 2a
Mostra de vins i embotits de s' Are-
nal:

• Hermandad Rociera s'Arenal

• Jesús Pérez Gil (Banda tambors
i cornetes)

• Susana Petropinto (Música Bra-
silera)

• Gabriel Yocco Humberto (Ac-
tuació i participació)

• Jorge Yocco (Participació)
Factura darrera factura, la se-

gona Mostra de Vins també haurà
costat "lo seu" a l'Ajuntament. Fal-
ta saber si ha servit per fer una bo-
na promoció turística i/o comercial
de la zona de s'Arenal o si haurà es-
tat una simple mostra que tan és si

es fa com si no es fa.



JAB A NISMO. La am). Ruses  pedra constftur	 Mend,. mats compra y relmbilica

Puente le lus Judi,.

Una condición imposible de cumplir regalar al
municipio 2 casas que ya son del Ayuntamiento
-

El equip° de g'onierno califica de .ierrom esta citiosula del Plan Territorial pen, asegura que ins
pornimars 'tionaran' merlin millets de  numa pant convertir ambos edificios en biblMicca municipal

Aunque evitó pronun-
ciarse sobre tos vincu-
las familiares existen-
tes, la portavoz del
PSM en el Ayunta-
miento de Llucmajor,
Jnana Lhasa Mascara,
criticó ayer la opera-
ción de canje que ha
permitido recalificar
como suelo urbano
148.425 metros cola-
drados de terreno ras-
her, en Son Veni Natl.

«No puede ser., in-
dicó, ague el ayunta-
miento esté dilapidan-
do el dinero en tonte-
rías, y para conseguir
patrimonio municipal Joana 1.1uha Mascará.

haya que autorizar
nuevos desarrollos ur-
banist icos en lo que
hasta ahora era suelo

Por otro [ado, la edil
nacionalista cuestionó
que el equipo de go-
Memo haya exigido a
los promotores la ce-
sión del antiguo Teatro
Principal y Villa Bar-

bara, sin haber ilecidi-
do antes qué uso dará a
ambos inmuebles: spa-
r. ellos lo prioritario
era urbanizan,.

El propio Plan Terri-
torial indica que es
preciso eliminar 3.000
plazas iu risticas y resi-
denciales en el Arenal
de Llucmajor median-
te una operación de es-
ponjamiento, por In
que Mascara no cat in-
de que el Consistorio
autorice construir casi
300 viviendas que sa.
pond ran la creación de
un millar de nuevas
plazas.

«Permiten urbanizar
sin saber aún qué
harán con el cine»

SOCIETAT 
El. MUNDO/EL DIA DE BALEARES, SABADO 6 DE AGOSTO DE 2005

ILLES BALEARS
URBANISMO / Los promotores de Son Verí Nou ya han adquirido a la familia de Gaspar Oliver el antiguo Teatro

Principal por 600.000 euros para 'donarlo' al Ayuntamiento ¡El Conseil impuso esta condición en el Plan Territorial

Llucmajor permite a un promotor hacer 296 chalés a cambio
de que compre un inmueble a la madre del jefe local del PP

M. A. RUIZ
LLUCMAJOR.- El Pleno del Ayun-
tamiento de Llucmajor aprobaba el
pasado miércoles, con los volos
del PP y la Agrupación Social In-
dependiente (ASI) de Joaquin Ra.
basco, la recalificación de terrenos
que permitirá a la familia Roses
construir 296 viviendas en Son Ve-
ri Non.

El equipo de gobierno presidido
por el alcalde popular Lluc Tomas
no ha dado este paso hasta tener
constancia de que los promotores
están en disposición de cumplir las
dos condiciones impuestas por el
Plan Territorial de Mallorca (PTI):

El propio Gaspar Oliver confir-
m() ayer a EL MUNDO/E1 Dia de
Baleares que su familia ya ha yen-
dido el teatro par 600.000 euros
(100 millones de pesetas) a la fa-
milia Roses, que gracias a esta
operación de canje podia cons-
truir 296 viviendas en la cosia de
Liuctoajor.

Oliver quiso desvincular su pa-
pel de presidente del PP de Lluc-
major con las negociaciones que
ha desarrollado el equipo de go-
bierno: «Es una operación muy

indicó el politico popular.
quien tonadioi que el precio de
600.000 earns ha sido fijado me-
diante on peritaje independiente.

Ofa en mi etapa como alcaldes,
explica ayer en declaraciones a es-
te diario, quien propuso que
el Ayuntamiento alquilara el tea-
tro, pero panic negué». Además de
podavoz adjunto del PP en el Par-
lament, Gaspar Oliver es conseller
en el Conseil de Mallorca, la insti-
tución que incluyó esta operación
de canje en el Plan Territorial Insu-
lar (PTI).

Contrato. El Ayuntamiento aún paga a

Ia madre de Oliver un alquiler mensual

de 2.000 euros por usarei teatro

Acuerda. El equipo de gobierno negoció

con el Conseil la operación de canje

incluida en el Pian Territorial insular

NI.A. RUIZ	 Ha sido preciso
LLUCMAJOR.- De común acuer-

do con el Ayuntamiento ile Mx- declarar urbanos
major, el Conseil incliiyO en el	 • 170.000 m2 dePlan Territorial de. Mallorca la
operación de reconversión que	 suelo rústico
permite construir 296 viviendas
Janus a Son Veni Nou a cambio de
que los promotores cedan al Con- En el Pleno del miei -roles, el

sistorio el antiguo Teatro Principal Ayuntamiento ole liar:major dio
_ '108 primeros pasos'para autori-

Sin embargo, el -anseliliichiyil" zar la consirucción de las 337

en el Plan Territorial una condi- viviendas que el Plan Territorial -

clan más, imposible de cumplir: Insular permite edificar en su .

donar al Ayuntainiento otros dos costa mediante, ova doble ope-

inmuebles, situados en las calles ración de reconvelsión: 206

Monges y Jaume, que ya son pro- junto a Son 'eri Nou yo/tras 41

piedad del municipio desde hace •junto a la gasolinera del Arena!.

alas de.una década. En el prioner, coso. la familia

Tras la aprnbación del 171, elle- Medina Roses 'podrá edi ficar

ramie de alculde de llibionisnio 296 chalés con planta baja y un

Joan Jaume atribuyó este hecho a piso superior. Para ello ha sido

ass,,errem  del Conseil e indicó que preciso recolhi/cor como suelo

los promotores de Soh Veit Not', urban° 148.435 metros cuadra-
en todo caw. financiara la rem , 11I1-nreleMO0tjile•h5Sta'anora
nia Un mazon ininuebles para tenla la .calificación de rústico_
trarEfonnarlos en una biblioteca	 Por su plait, la .familia Roses
municipal:	 Pou podrii construir 41: vivien-

La operación de reconversión das de 93 nielros oladrados ca-
. introducida por el PP y Unió Ma- da una, en regimen intwsivo.

liorquina en el Plan Territorial , joint° a la gasolinera situada a la

también permite la construcción entrada del Arenal ole Ilucma-

de otras 41 viviendas junto a la gab jor. Para ell° se ha tecalificaolo
solinera del Arena) de Llucmajor, cam° urbana una parcela de

en las proximidades del parque 211.051 metros cuadrados, ¡pie

acuático Aquacity. pennitirá tamo el users
chal como el !mistier., terciario y

,.dt.jequipaniieraos.

ELOIVIUNDO OPINA

UrbanismD
bajo

sospecha
El urbanismo a lo auto se presta
a granules cambalaches y a propi-
ciar pelotazos como el abortado
en Son Massot, en Cals-ia, que
hubiera permitido a cambio de
derribar un hotelito en el Part de
Sailer edificar cientos de vivien-
das ers Magaluf. Eskimos ante
una fónmila que deberia evitas-se
a toda costa, pues no puede por
menos que levantar sospechas.
Como lu que se fragua en Lluc-
major donde a cambia del anti-
guo teatro de la villa y de otros
edificios que sman cedidos al
Ayuntamiento, se autínizará la
construcción de 206 nuevas vi-
viendas en la zona de Son Veil.
Riede que estemos ante una ope-

ración impecable, pero los mins-

bms para levantar la sospecha
existen, ya que el teatro en cues-
[On pertenece a la familia lie un
ex alcalde que es a su vez presi-
dente del partido que gobierna
en Lloicmajor. Puede que este-
rnos ante puras coincidencias y.
en cualquier caso, la hunorabili-
dad de la familia Roses esta fuera
de toda duda. A macss hay que
pert° dientas, y machos, es a
Gaspar Oliver.

El canje también
incluye un chalé

situado en la
calle Terra!

Fin la misma operación de canje.
lois promotores de Son Ved Nou
iendrán owe entregar al Ayunta-
miento un chalé de 460 metros
cuadrados conocida coma Villa
Barbara, situado en la calle Te-
rral del Arenal de Llucalajor a
escasos metros del chalé de la
esposa de Gino, Oliver

La explicación. El ex alcalde y dipulado

del PP Gaspar Oliver asegura que se

trata de iiima operación may limpias

Ya es °tidal. El Pleno municipal aprobó

el miércoles la recalificacian de terrenos

que permitira construir en la costa



Manuel Piña, el més

veterà (81 anys)

ESPORTS

¡Esports
Gran èxit de la II travessia nedant CN

Arenal-Cala Blava

Joan Noguera, el mis

jovenet (8 anys)

Vista general dels participants

J. Granados

El passat dissabte 27

d'agost, amb un temps

excel-lent i una mar pla-

na, es va celebrar la II

Travessia nedant amb

sortida de la platja d'es

Caló de Sant Antoni (Son

Ven) i arribada a la platja

de Cala Mosca (Cala Bla-

va), després d'un recorre-

gut de devers 1500 me-

tres. A causa del gran

nombre d'inscrits es do-

naren tres sortides amb

intervals de 5 minuts, per

tal d'evitar possibles in-

cidents.

Aquesta vegada foren

207 participants entre

masculins i femenins (un

30% més que l'any pas-

sat) que varen inscriure's

a aquest esdeveniment

patrocinat per l'Ajunta-

ment de Llucmajor i or-

ganitzat pel Club Esports

MAsters "ESMÀS", que

va aportar la seva quail-

tat organitzadora, molt

lloada per la majoria

d'assistents, així com

dels participants. Hem

d'esmentar el suport in-

condicional del Club

Nàutic de s'Arenal, en

l'aspecte logfstic, de ma-

terial i de personal sense

el qual no s'hagués pogut

dur a terme la travessia.

També als components de

Ia Junta i als socis de l'

AAVV de Cala Blava que

en tot moment ajudaren,

sobretot a l'arribada.

Hi hagué assistència

de la majoria de clubs de

Mallorca, un de Menorca,

de Mijas , de Múrcia i



Esponrrs
molt positiva la inscrip-

ció d'un gran nombre

d'aficionats "no" federats

de moltes zones de la

nostra illa.

Tots els participants

acabaren la travessia i en

arribar varen rebre aigua i

fruita per tal de reposar

forces, així com una ca-

miseta i una medalla

commemorativa.

Cal destacar la partici-

pació dels més veterans,

com Manuel Pilla, de 81

anys (ESMAS) i Teodora

D. Grefiu (65 anys), de

MASTBAL.

Els més joves, com

Joan Noguera, de 8 anys

(CN Llucmajor), que va

nedar acompanyat del seu

pare, i Natalia Aldaba (12

anys, de Marcia).

Aquesta vegada es va

crear una categoria espe-

cial per als aficionats par-

ticipants, de les zones del

municipi de Llucmajor,

que va tenir molt d'èxit i

acceptació i els vencedors

absoluts d'aquesta cate-

goria de "locals" va ser

per a Josep M. Iglesias

Borràs, de Cala Blava i

per a Cristina Nadal, de

Maioris.

Els vencedors absoluts

de la travessia varen ser

Xavi Llobet, del TRI, Mi-

jas, que va invertir un

temps de 22,15 minuts i

Katie Soos de l' ESMÀS,

amb 25, 13 minuts.

Una altra feliç inicia-

tiva que esperem que ten-

gui una continuïtat a cau-

sa del gran interès i ac-

ceptació despertats entre

els aficionats.

Pesca

Trofeu Estanc Homar de pesca
de raors al CN Arenal

Miguel Ribot

Aixecada la veda per a la pesca del

raor, el passat 21 d'agost es va celebrar

al Club Nàutic de s'Arenal el Trofeu Es-

tanc Homar de pesca d'aquesta espècie

tan preuada. Patrocinat per l'histèric i

popular estanc de Palma, propietat de la

família Homar, i organitzat per la secció

de pesca, va comptar amb un alt nivell

de participació. Vint-i-sis embarcacions

hi prengueren part. Les captures foren

escasses tot i que la veda s'havia aixecat

només feia una setmana. Després de pe-

sar els exemplars i del control de les pes-

cades, l'embarcació EMBATOL, de Jo-

sep Pomares va ser la que va aconseguir

capturar un major nombre d'exemplars.

En segona posició va quedar el MAIG

PRIMER, de Francesc Sanchez i en ter-

cer Hoc el CHENAPAN, de Pepin Amen-

gual.



Vela

INAUGURAT AL CLUB NÀUTIC DE S'ARENAL
EL MONUMENT D'HOMENATGE

ALS REGATISTES

	El passat 20 d'agost va tenir	 tallat devora l'entrada del club, fi-	 l'esport que més triomfs i guar-

	Hoc al Club Nàutic de s'Arenal la	 gura la inscripció que recorda els 	 dons ha proporcionat a s'Arenal de

	

inauguració d'un monòlit en home- 	 regatistes que ho foren en el passat	 Llucmajor. L'acte, que va comptar

	

natge als regatistes del club. Es	 i que ja no són entre nosaltres, a	 amb una nodrida representació de

	

tracta d'una obra tallada en una ro-	 qui ho va ser i continua entre no- 	 regatistes, veterans i en actiu, va

	

ca de set tones de pes, realitzada	 saltres, a tots els presents i als que	 ser presidit pel batle Lluc Tomàs,

	per dos mestres picadors de pedra,	 ho seran en un futur. Quedarà, idò, 	 acompanyat pel President de la Fe-

	de SóIler, i finançada per un do-	 per al pas de la història el reconei-	 deració Balear de Vela i per Anto-

	

nant que ha volgut romandre en	 xement merescut a tots aquests es-	 ni Galmés, President del Club.

	

l'anonimat. En el monument, ins-	 portistes. Recordem que la vela és

POMPAS FUNEBRES HNOS. SASTRE

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

C/ REVUELTA N° 11

REALIZAMOS Y TRAMITAMOS TODO TIPO bE SBZVICIOS
FUNERARIOS.

SERVICIO 24 HORAS: 971 620146
FAX: 971 140978

INFORMACION EN LLUCMAJOR:

MVOS. : 971 661862, 610 529723
Cl CIUTAT N ° 127, LLUCMAJOR
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2003 69,5 101,2 13,1 46,7 17,5 0,5 0,3 4,7 107,1 133 62,8 99,8

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

• 2005 5,3 47,3 11,4 25,2 6,9 0 0 12,5

SOCIETAT

Antònia Font

Enguany sembla que ha fet un

estiu bastant acceptable pel que fa

a les temperatures, si més no, no

ha estat un d'aquells anys en què

qui més qui manco es queixa per-

què no fa estiu o perquè en fa mas-

sa. L'únic problema que hem con-

tinuat arrossegant ha estat el de la

sequera i és que només hi hagué

precipitacions dia 20 d'agost en

temps
què caigueren 12,5 1 1m2; a part

d'això, dia 4 de juliol i dia 17

d'agost caigueren quatre gotes de

terra roja.

Quant a les temperatures, el ju-

liol ha estat, com li pertocava, el

més calorós dels dos mesos: la ma-

xima més alta fou dia 17 amb 35,0°

C i la més baixa, dia 10 amb

26,8°C; pel que fa a les minimes,

la més alta també es produí dia 17

i es repetí dia 18, enregistrant-se

aquests dos dies 26,0°C; la míni-

ma més baixa fou la de dia 6 amb

20,0°C.

Pel que fa al mes d'agost,

dia 6 i dia 14 comparteixen la ma-

xima més alta amb 30,6°C; els dies

de menys calor foren dia 20 i dia

21 en què enregistrarem la maxi-

ma més baixa, 23,0°C dia 20 i la

mínima més baixa, 16,0°C dia 21.

La maxima més baixa fou dia 20

amb 23,0°C.



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

Entre noltros
Entre noltros.

Naixaments

- Marina Daviu Balles-

ter, filla de Miguel i Mar-

galida, nasqué el 30-6-05.

- Cristina Fuentes Ba-

rreiro, filla de Rafel i María

Margarita, nasqué el 2-7-

05.

- Palak Mirchandani, fi-

lia de Deepak i Neelam,

nasqué el 15-6-05.

- Sandra Ruiz Guijarro,

filla de José Manuel i Car-

men María, nasqué el 5-7-

05.

- Mohamed Amghar,

fill de Boujemara i Yemaa,

nasqué el 3-7-05.

- Aly Ba Guerje, fill de

Ibrahima i de Fa Diaw,

nasqué el 25-6-05.

- Manuel Guillén

Moya, fill d'Antonio i Ana

Lucía, nasqué el 4-7-05.

- Isabel Adrover Man-

resa, filla de Guillem i

Margalida, nasqué el 4-7-

05.

- Alba Baño Valero, fi-

lla de Tomás i Alba María,

nasqué el 28-6-05.

- Lucila Picornell de la

Rosa, filla de Miguel i Al-

tagracia Arelis, nasqué el

23-2-1998.

- Carlos Lluch Matama-

las, fill de José Carlos i Se-

bastiana Josefa, nasqué el

5-7-05.

- Caterina Tomas Mira-

lles, filla de Jaume i Maria

del Mar, nasqué el 10-7-05.

- Sandy Ruben, filla de

Robert i Jéssica, nasqué el

29-6-05.

- Daniel Sanchez Peral-

ta, fill de David i María del

Carmen, nasqué el 11-7-05.

- Bernat Amengual Ser-

vera, fill de Pedro i María,

nasqué el 12-7-05.

- Marcos Camacho Be-

as, fill de Francisco i Es-

meralda, nasqué el 13-7-

05.

- Raúl Camacho Beas,

fill de Francisco i Esmeral-

da, nasqué el 13-7-05.

- Theo-Joseph East-

ment, fill de Dean Alexan-

der i Louise-Mary, nasqué

el 29-6-05.

- Ylenia González Mar-

tínez, filla de Judn Antonio

i Yolanda, nasqué el 18-7-

05.

- Lucía Salado Múñoz,

filla de Pedro i María del

Carmen, nasqué el 19-7-05.

- Alexandra-Belana Bitis

Signes, filla de Ytirg-Peter

i Irene, nasqué el 18-7-05.

- Antonio José Carmo-

na Sagrera, fill de Jesús i

Micaela, nasqué el 25-7-

05.

- Paula Gordillo Peña,

filla de Francisco José i

Sandra Juana, nasqué el

19-7-05.

- Ariadna Cerván Aran-

da, filla de Francisco Javier

i María Isabel, nasqué el

26-7-05.

- Iván Valencia de la

Fuente, fill de Santiago i

Catalina, nasqué el 27-7-

05.

- Pol Mengual Fuster,

fill de David i María, nas-

qué el 26-7-05.

- Ana María García Ex-

pósito, filla de Jovito i Ana

Matilde, nasqué el 4-8-05.

- Llúcia Molina Nievas,

filla de Carlos i Sílvia, nas-

qué el 5-8-05.

- Javier Franco Torres,

fill de José Miguel i Débo-

ra, nasqué el 9-8-05.

- Roman Tous Piña, fill

de Miguel Angel i Maria

Victòria, nasqué el 24-i-

01.

- Marta Ginard Matas,

filla de Lorenzo Miguel i

Juana, nasqué el 13-8-05.

- Francisco Javier Jimé-

nez Lastra, fill de Rafael i

Rosa Maria, nasqué el 10-

8-05.

- Andrés Garrido Ay-

llón, fill de Jorge i Isabel,

naqué el 17-8-05.

- Carlos Garcia Esco-

bar, fill de Juan Carlos i

María José, nasqué el 9-8-

05.

- Beatriz Muriel Mju,

filla de Miguel Angel i

Kyoung, nasqué el 17-8-

05.

- Tom Wachtel, fill de

Frank i Kertin-Heike, nas-

qué el 9-8-05.

- Sanna Louche, filla

d'Abdeslem i Fátima, nas-

qué el 23-8-05.

- Francina Cadés Van-

reli, filla de Joan i Francis-

ca, nasqué el 18-8-05.

- Mercè Rotger Solano,

filla d'Antoni i Francisca,

nasqué el 23-8-05.

Matrimonis

- David Molina Sán-

chez i Francisca Maria

Tomas Belmonte, es casa-

ren el 25-6-05 a la Parró-

quia de st. Miguel.

- Alexander Rayos Na-

varro i Maria Alejandra

Oliva Gallardo, es casaren

11-7-05 al Jutjat de Pau.

- Rafael Rosselló Mén-

dez i Zhana Cruhlova, es

casaren 11-7-05 al Jutjat de

Pau.

- Miguel Tomas Mas i

Margoth Achiene Monta-

no, es casaren el 25-7-05 al

Santuari de Ntra. Sra. de

Gracia.

-Patricio Judn Anguera

Philipps i María José Díaz

Nadal, es casaren el 8-7-05

al Jutjat de Pau.

- Javier Hervas Váz-

quez i Laura Mónserrat

Ibarra Polvorinos, es casa-

ren el 8-7-05 al Jutjat de

Pau.

- José Emilio Florejachs

Mele i Luz Helena Builes

Barrientos, es casaren el 8-

7-05 al Jutjat de Pau.

- Santiago Pons Ubjer-

na i Francisca Ana Pascual

Gari, es casaren el 18-6-05

al Santuari de Ntra. Sra. de

Gracia.

- Angel Camacho Coll i

Neisy María Meza Obando,

es casaren el 15-7-05 a la

Casa Consistorial.

- Carlos Puig Soler i

Maria Antònia Mir Mora-

gues, es casaren el 15-7-05

al Santuari de Ntra. Sra. de

Gracia.

-José David Lagtiela Ju-

lia i Jéssica Micaela Martí-

nez Calafat, es casaren el



22-7-05 al Jutjat de Pau.

- Feliciano Bonnin Tor-

visco i Patricia Mateu Ca-

tiellas, es casaren el 23-7-

05 al Santuari de Ntra. Sra.

de Gràcia.

- Domingo Marcelino

González Sánchez i Sigrid

Úrsula Klein, es casaren el

29-7-05 al Jutjat de Pau.

- Daniel Barranco Mar-

tinez i María Teodora Bin-

diu, es casaren el 29-7-05

al Jutjat de Pau.

- Octavio Sartorio

Acosta i Ana María Medi-

na Paredes, es casaren el

24-6-05 a la Casa Consisto-

rial.

- José Miguel Castaño

Navarro i Antonia Lirjo

León, es casaren el 18-6-05

a la Casa Consistorial.

- Emilio Fernández Ro-

driguez i Isabel Rodriguez

Fernández, es casaren el

23-7-05 a la Casa Consisto-

rial.

- Miguel Ignacio Del-

notaro i Elisa Sánchez, es

casaren el 15-7-05 a la Ca-

sa Consistorial.

- Blas Peralta Salas i

Vanesa Bauzl Calvente, es

casaren el 9-7-05 a la Casa

Consistorial.

- Vicente Fachal Fachal

i Alma Patricia Chaguendo

Chaguendo, es casaren el

29-7-05 a la Casa consisto-

rial.

- Isidro Román Berna-

be i María del Mar Trobat

Astorga, es casaren el 30-

7-05 a la Parròquia de st.

Miguel.

- Erwin Hermann Sch-

wizer i Yvonne Maja Lin-

nekogel, es casaren el 5-8-

05 al Jutajt de Pau.

- Rafael Antonio Ba-

llester Contestí i Maria Be-

gala López Canal, es casa-

ren el 5-8-05 al Jutajt de

Pau.

- José González Vert i

Leonor Fernández Tortella,

es casaren el 19-8-05 al

Jutjat de Pau.

- Antonio Bauzá Jaume

i Kenia Mafalda Escobar

Miranda, es casaren el 19-

8-05 al Jutjat de Pau.

- Roger Domingo Váz-

quez Lloret i Maria Salom

Ximenis, es casaren el 20-

8-05 al Santuari de Ntra.

Sra. de Gràcia.

- Bartomeu Frau Sastre

i Catalina Tomás Bergas

Gardas, es casaren el 18-8-

05 a la Parròquia de st. Mi-

guel.

- Jose Antonio Egea

Román i Francisca Salas

Millán, es casaren el 27-8-

05 al Convent de st. Bona-

ventura.

- Cristhian

Duran i Francisca Manotas

Alefiar, es casaren el 27-8-

05 al Santuari de Ntra. Sra.

de Gràcia.

- Josep Maria Buiiol

Noguera i Silvia Llovet

Bertrán, es casaren el 2-9-

05 al Jutjat de Pau.

- Francisco Dianez Ro-

jas i Maria Victòria Ferraz
Rocha, es casaren el 2-9-05

al Jutjat de Pau.

Defuncions

- Ana Garcia Garcia,

morí el 4-7-05 als 56 anys.

- Enrique Robles Medi-

na, morí el 19-6-05 als 66

anys.

- Ambrosio Mateos

Cruz, morí el 2-8-05 als 75

anys.

- Jose Antonio Merino

Tapia, morí el 7-8-05 als

26 anys.

- Angel Fresneda Vi-

llar, morí el 30-7-05 als 58

anys.

- Rosita Scheele, morí

el 15-8-05 als 88 anys.

- Pedro Tomàs Verdera,

morí el 18-8-05 als 84

anys.

- Fenneken Henriette

Hof, morí el 20-8-05 als 44

anys.

- Teresa Minaya López,

morí el 20-8-05 als 53

anys.

- Antonia Maria Julià

Lliteras, morí el 9-8-05 als

41 anys.

- Anthony Patrick Freel

Pannelli, morí 11-9-05 als

68 anys.

Dades facilitades per

l'encarregat del Cementeni

Municipal, Joan Lascolas,

referides als Registres de

Defuncions efectuat entre

el 4 de juliol a 1'1 de setem-

bre del 2005.

- 4 de juliol. Francisca

Ana Cardell Servera, morí

als 84 anys.

- 4 de juliol. Ana Garcia

Garcia, morí als 56 anys.

- 12 de juliol. Juán To-

más Puigserver, morí als

88 anys.

- 13 de juliol. Francisca

Calafat Roig, morí als 57

anys.

- 16 de juliol. María Re-

al Amengual, morí als 80

anys.

- 20 de juliol. Vanesa

Maldonado Morro, morí als

25 anys.

- 21 de juliol. Miguel

Mut Salas, morí als 65

anys.

- 22 de juliol. Maria

Covas Contestí, morí als 83

anys.

- 23 de juliol. Francis-

co Pedajas Lomefía, morí

als 57 anys.

- 28 de juliol. Vogt Em-

li, morí als 77 anys.

- 28 de juliol. Jaime Se-

rra Oliver, morí als 87

anys.

- 30 de juliol. Angel

Fresneda Villar, morí als

58 anys.

- 2 d'agost. Ambrosio

Mateos Cruz, morí als 73

anys.

- 7 d'agost. Gabriel Clar

Cardell, morí als 82 anys.

- 9 d'agost. Juana Ana

Pons Pons, morí als 87

anys.

- 9 d'agost. Antonia

Maria Julia Lliteras, morí

als 41 anys.

- 15 d'agost. Lucia Ca-

fiellas Mulet, morí als 78

anys.

- 15 d'agost. Rosita

Cheele, morí als 88 anys.

- 16 d'agost. Francisca

Vaguer Cerdà, morí als 66

anys.

- 18 d'agost. Pedro To-

más Verdera, morí als 84

anys.

- 18 d'agost. Antonio

oliver Mir, morí als 86

anys.

- 20 d'agost. Gsertau Ja-

cop Neumann, morí als 44

anys.

- 20 d'agost. Teresa mi-

naya López, morí als 52

anys.

- 27 d'agost. Guillermo

Clar Sastre, morí als 79

anys.

- 29 d'agost. Ana María

Salvd Barceló, morí als 87

anys.

- 30 d'agost. Catalina

Roig Lladó, morí als 95

anys.

- 1 de setembre. Ant-

hony Patrick Pannell, morí

als 67 anys.
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CENTRE RECONEIXEMENT	 METGE OCULISTA
MEDIC - PSICOLÒGIC	 Dra. Núria Busquets

Antoni Isern Oliver

CERTIFICATS MEDICS
	

OBERT ELS DILLUNS
	

CITA PREVIA

PER AL PERMÍS DE
	

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

	
C/ Antoni Gardas 1-A

Tel. 66 22 82 (Llucmajor)

(EQUIP CLINICA JUANEDA)

Passatemps

11 Varietats de Figues

• Pes forat
d'es moix

Solució del mes passat

Rosat — Amontillat — Anyenc - Blanc — Dolç — Escumós
Moscatell — Negre

Als carrers des Vall, Melià i d'altres, per evitar que els dies
de pluja les aigües s'embassin, s'han fet unes "cunetes" de for-
migó que, a causa de la inclinació, són motiu que més d'un ja
hagi torçat el peu.

Darrerament, ja polides pel pas dels cotxes, les persones
majors, i no tan majors, hi foten cada patinada que una vega-
da han aterrat, si no s'han romput res, estan mesos a tornar a
ser les que eren abans de l'esclat. Fins i tot n'hi ha que no ho
aconsegueixen.



SUCCESSOR DE TOMEU BLANCH "PORTASSA"

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 • Nortenispania

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

RENAULT
ENTRE PROFESIONALES

FINANCIAMOS. EDIDA

CREEMOS EN TU NEGOCIO
TANTO COMO TO.

PLAN PREVER INCLUIDOS

GAMA DE VEHÍCULOS RENAULT

Sea cual sea tu negocio, en Renault apostamos por él, ofreciéndote siempre la gama más amplia de vehículos comerciales: Kangoo, Trafic, Mastery Master Propulsión. Que además se adaptan a las necesidades

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

• Impuestos y matricula no incluidos

RENAULT LLUCMAJOR
BARTOLOMÉ JAUME NADAL S.A.

Ronda de Mitjorn, 123 - 07620 Llucmajor

Tel. 971 660140- Fax 971 661653



Rubi Automóviles
Llucmajor, S.L.

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

CON AIRE ACONDICIONADO, DISFRUTE DEL CALOR!
LIE RINDE AL MAXIMO El AIRE ACONDICIONADO DE SU AUTOMOVIP

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

AU Red Oficial de Talleres
Bosch Car Service

BOSCH
ServiceIC)A
Car Service
Tab pars au Wombed

MULTIMARCA MULTISERVICIO

el Equipo

Los mejores recursos
ación y asistencia técnica

y ih 1. oriama de productos
• s necesidades

davetdculos

S.L.




