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

Editorial
Les Fires no amaguen els

problemes
Llucmajor està de festa amb la celebració de les Fires. Vivim jornades d'in-

tensitat festiva i comercial, amb un seguit d'actes que es van succeint des de la dia-

da de Sant Miguel fins a la Darrera Fira. Diverses fires monogràfiques i molts

d'actes se celebren un cap de setmana darrere l'altre. L'Ajuntament i els organit-

zadors no hi han escatimat esforços. Uns i altres ens desitjam un sincer "Molt

d'anys i bones Fires!", mentre cercam la millor fermança.

Pert) la vida local no s'acaba en les Fires. Per aixe, no poden passar desaper-

cebudes dues qiiestions ben punyents d'aquest mes d'octubre: el projecte d'am-

pliació del club nàutic de s'Estanyol i el deficit econòmic de gran magnitud que

pateix la Casa de la Vila.

Respecte al projecte d'ampliació del moll de s'Estanyol, sembla clara la deci-

sió del club de desenterrar el projecte que va presentar fa anys i que no s'havia

aprovat per oposició dels vdnats i de la majoria política de les Balears. Ara, amb

una Ilei de ports de nou encuny, el club nàutic vol tornar a créixer en amarraments

i serveis. Novament, pet-6, les veus opositores s'han alçat i ja s'ha presentat un bon

feix d'al.legacions als estudis d'impacte ambiental que han estat en exposició pú-

blica. En aquest número donam veu a tots els portaveus politics perquè defines-

quin les seves posicions.

Sobre el deficit de 2'7 milions d'euros amb què s'ha tancat l'exercici econò-

mic municipal de 2004, i l'enorme volum d'impagats i de credits que arrosseguen

les finances municipals, no ens cal més que fer una forta apel.lació a la responsa-

bilitat a l'hora d'administrar els doblers públics. La regidora d'Hisenda ja ha re-

conegut el desgavell davant el plenari. Ara cal que el govern municipal hi posi re-

mei urgent. Simi, els ciutadans demanaran: On són els diners? Qui els tuda? Qui

els s'enduu? I, en democràcia, hi ha moltes maneres d'exigir responsabilitat.
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L'Ajuntament adjudica les obres
del Claustre de Sant Bonaventura

a Llabrés Feliu
Arnau Tomàs

El plenari de l'Ajuntament de
Llucmajor, reunit en sessió extraor-
dinària, va aprovar per unanimitat de-
clarar valida la licitació i adjudicació
de les obres de reforma, recuperació i
rehabilitació del Claustre de Sant Bo-
naventura a l'empresa Construcciones
Llabrés Feliu SA, per 3,8 milions
d'euros.

Al concurs presentaren ofertes les
empreses Obrascón Huarte Lían SA,
Geotecnia y Cimientos, SA; Compa-
ñía Internacional de Construcción y
Diseño SAE; Ortiz Construcciones y
Proyectos SA; Ferrovial Agroman SA;
FCC Construcción SA i la guanyado-

ra, Construcciones Labrés Feliu
Durant la sessió plenària també es

va aprovar per unanimitat incloure en
el Pla d'Obres i Serveis del Conseil de
Mallorca per a 2006, les obres per a la
installació de la xarxa de sanejament i
construcció d'una estació depuradora
d'aigües residuals a les urbanitzacions
de Cala Pi, Vallgornera, Vallgornera
Nou i Es Pas de Vallgornera. També
es va sollicitar que el pia inclogui les
obres corresponents a la xarxa de sa-
nejament, aigilés residuals i aigua po-
table a s'Estanyol, i la millora del cla-
vegueram als carrers de Bisbe Taixe-
quet i Passeig de Jaume III.

El cost total de les obres exposades

abans és de devers 3,5 milions d'eu-
ros.

D'altra banda, l'Ajuntament de
Llucmajor participarà com a soci en el
projecte europeu Mercuri que promou
la Presidència de la Regió de Ragusa
(Sicília), amb una durada prevista des
del mes d'abril de 2006 a l'octubre de
2007.

Finalment, la corporació munici-
pal també va aprovar per unanimitat
sollicitar a la Conselleria de Comerç i
Indústria del Govern de les Tiles Bale-
ars, la concessió de la carta de mestre
artesà honorífic a Josep Ordines Mes-
tre, mestre ganiveter que ha exposat
les seves obres arreu del món.

Conveni per a la restauració
de l'antic Convent

Arnau Tomàs

Entre els assumptes més impor-
tants aprovats per unanimitat en el
plenari ordinari celebrat per l'Ajun-
tament de Llucmajor, va ser la pro-
posta d'un conveni entre la Conse-
lleria de Turisme i l'Ajuntament,
per a la restauració de Pantic con-
vent dels Franciscans, amb les re-
formes següents:

Execució de l'aljub del Claustre
valorat en 247.221 € i l'execució
de l'estudi de seguretat i salut de
l'obra de restauració i rehabilitació
del Claustre, valorat en 129.802 € i
el projecte de recuperació de pintu-
res murals, valorat en 284.591 €.

El tema que va tenir més discus-
sions va ser l'aprovació del compte
general de l'exercici de 2004, al
qual l'oposició del PSM i del PSOE
va votar en contra, allegant que
aquest dèficit de dos milions d'eu-
ros és a causa d'una mala gestió de
l'Ajuntament, que gasta més que no
recapta. Joana Lluïsa Mascaró, del

PSM, va dir que l'Ajuntament té
moltes despeses no justificades en
festes i actes semblants. Margalida
Roig, responsable de l'àrea d'hi-
senda, va defensar la seva gestió
afirmant que era la correcta.

Els altres assumptes aprovats
per unanimitat varen ser aquests:

- Declaració d'interès municipal
l'"Associació de Vans i Propietaris
del Camí de s'Aresta" i ordenar la
seva inscripció en el registre d'en-
titats.

- Concessió de subvenció a
l'Associació de Persones Majors de
Badies, per a la reforma del local i
activitats, per un import de 4.212
€

- Concessió d'una subvenció a
l'Associació de VeYns de Son Bieló,
per a la reforma del local social, per
la quantitat de 5.500 €.

- Designació de la regidora de
Joventut i Festes a D. Antònia Sun-
yer Olea, com a representant de
l'Ajuntament al Consell Escolar de

Mallorca.
- Aprovació de les línies bàsi-

ques del projecte d'obra d'aparca-
ments públics a s'Arenal.



Curtmetratge amb una Ilucmajorera
La Ilucmajorera Maria Dolors Pericàs Noguera de 12 anys ha participat en un

curtmetratge dirigit per un nin en Miguel Forteza Moll de 14 anys. Ha estat produYt
a Ciutat, tots els actors són nins 'amateurs' entre 4 i 16 anys, i els escenaris han es-
tat: Castell de Bellver, Museu Es Baluard. La durada del curtmetratge és de 28 mi-
nuts i ha estat realitzat per una productora mallorquina. En properes dates serà ofe-
rida per televisions locals (Canal 4 , IB3). El guió està basat en un viatge al passat
a partir d'un robatori al Museu Es Baluard.

Aquesta és la foto que havia de sortir al text " Sàhara: 30 anys de lluita"
del mes passat, per un error d'impressió va sortir al seu Hoc una foto repetida.

P
D{R Ì11E filn[111 MR!

Un bon grapat de Ilucmajorersies
prengueren part activa a la manifestació

C/. de sa Font, 8 - TEI. 66 18 16 - LLUCMAJOR
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S' Arenal

Sense notícies del polèmic
anunciat pla de reforma

Tomeu Sbert

Acaba la temporada turística
d'aquest estiu, que ha estat més bo-
na que no s'esperava, i no hi ha no-
tícies de l'inici de les obres dels di-
versos plans de reforma anunciats.
Tampoc no diuen on són depositats
els doblers per a aquestes reformes i
causa molta sorpresa no veure ja
preparatius sobretot a la segona i
tercera línies, que en alguns llocs
bona falta els fa, especialment pel
que fa a l'enllumenat i a les voreres,
espenyades o massa estretes.

Fins ara la polèmica ha estat ser-
vida perquè qualque polític anuncia-
va a tort i a dret que era necessari i
convenient enderrocar la meitat de
s'Arenal de Llucmajor, però per ara
no s'ha fet res.

És d'esperar que els dos ajunta-
ments (Palma i Llucmajor) remo-

A s'A renal, cada dijous pareix fira. Aquí en tenim una mostra

guin les promeses fetes a les admi-	 drid, per veure de complir la prome-
nistracions, autonòmiques i de Ma-	 sa, això sí, sense perjudicar ningú.

TOTHOM A LA
DARRERA FIRA

Diumenge, dia 16, molta gent de s'Arenal té pensat
venir a gaudir de la gran DARRERA FIRA, una diada
extraordinaria, de festa i de bulla que converteix la ciu-
tat llucmajorera en capital de l'illa per unes hores, a cau-
sa de la gentada que hi sol acudir.

Els arenalers ho saben i enguany també seran a Lluc-
major.

Desitjam una bona fermança a tothom.

DECLARACIONS DE F. MARIN
L'actual president de l'Associació d'Hotelers, Fran-

cesc Marín, ha explicat a aquesta revista que "la tempo-
rada d'estiu ha estat millor que temporades anteriors.
S'ha recuperat la normalitat tot i que les pluges d'aquest
mes de setembre han escurçat una mica la temporada,
que hauria d'arribar al mes de novembre."

En definitiva, enguany han vengut més visitants que
no al 2004, però la rendibilitat ha estat inferior i això és
un fet que no deixa de ser una mica curiós.

FESTA BENÈFICA
Dies passats es va celebrar a Aqualand (abans Aqua-

city) una festa benèfica organitzada pel touroperador
anglès First-Choice, per tal de recaptar doblers per aju-
dar a l'Associació de nins malalts de cancer (ASPA-
NOF). Va comptar amb molts de collaboradors i el re-
sultat va ser una suma important de beneficis. Tot per
una bona causa: ajudar la gent que ho necessita.

BREUS
- El guanyador del concurs de flamenc, celebrat a

s'Arenal, va ser Antoni León, seguit d'Antoni Porcuna
i de Rafel Calderón, i el premi especial flies Balears per
a Francisco Nieves.
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- Serà restaurat i degudament protegit el molí de
trencadors installat al Parc Urbà en recordança i ho-
menatge als antics maresers, vertaders fundadors de
s' Arenal.

- Va morir el llucmajorer Gabriel Clar Cardei!, a
l'edat de 82 anys. Havia estat promotor de la discoteca
"2000", la qual durant molts d'anys va tenir molt
d'exit.

- La Banda de Música fundada i dirigida per Macià
Andreu es troba amb problemes de músics. Urgeix afe-
gir-hi gent jove que vulgui actuar a l'esmentada banda
musical.

- Kiota Kumatso és un músic i cantant japonès de
flamenc, que va actuar amb el seu grup a s'Arenal i fou
Ilargament aplaudit. Diuen que l'any que ve tornarà a
actuar a s'Arenal.

- Francesc Vich i els Xeremiers de s'Arenal en-
capçalen la classificació del concurs "Arenaler de
l'any" (per votació popular), organitzat per la revista
local "S'Unió de s'Arenal". El lliurament de vots aca-
barà el proper 30 de desembre.

- El club Es Pistó, de cotxes i motos d'època, va re-
alitzar excursions a Vilafranca i a Palma i, el dia de la
Darrera Fira el podrem veure exposant vehicles antics a
Llucmajor.

- S'ha inaugurat un edifici municipal multifuncional
a Badies.

- El passat dilluns, 26 de setembre, va fer una plo-
guda molt abundant a la nostra zona turística, que va
'nundar soterranis i va causar moltes molèsties.

POMPAS FUNEBRES HNOS. SASTRE

MARE DE DEU DE ¿LUC S.L.
SANTA MARIA DEL CAMI

C/ REVUELTA N ° 11

REALIZAMOS Y TRAMITAMOS TODO TIPO DE SEP VICIOS
FUNERARIOS.

SERVICIO 24 HORAS: 971 620146
FAX: 971 140978

INFORMACION EN LLUCMAJOR:

TFNOS. : 971 661862, 610 529723
C/ CIUTAT N° 127, LLUCMAJOR



FABRICA DE JOIERIA GARAU
(Ca'n Cajeta)

Fabricant Illes Balears 030
Només es fabrica amb or de primera llei (18 K)
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Plaça Espanya, 42 -Tel. 971 66 01 54- LLUCMAJOR
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Entrevista a Bartomeu Sbert Barceló,
pregoner de les fires-2005

Francina Capellà
Margalida Palou

Fotos: C. Julia
Amb el títol Llucmajor,

una finestra oberta al món
s'inauguraren, el passat dia
28 de setembre, com és tradi-
ció, les fires d'enguany. El

pregó va ser presentat pel re-
gidor de cultura Guillem
Salva Oliver.

Enguany el pregoner ha
estat un home conegut per
tots els llucmajorers i que ha
col laborat en aquesta revista

des dels seus inicis com a co-
rresponsal de S'Arenal.

Bartomeu Sbert Barceló
va néixer a Llucmajor el
1933, a l'any 60 va anar, com
a funcionad de l'Ajuntament
destacat a s'Arenal, era
l'únic interlocutor del consis,
tori allà, diu que no tenia ni
dies lliures ni vacances pea),
a canvi, va tenir l'oportunitat
de viure de prop tot el feno-
men del turisme a Mallorca,
tema que des d'un primer
moment li va interessar i al
qual ha dedicat part del seu
temps des d'aleshores. Això
possibilità que publicas l'es-
tudi Una evolución turística.
Historia de la playa de Pal-
ma 1900/2000. Anteriorment

ja havia estat pregoner a les
festes de Sant Cristòfol de
l'any 1989, amb el pregó La
transformació moderna de
S'Arenal, i a les festes de
S'Estanyol de 1992 amb el
pregó S'Estanyol entre lo
pintoresc i el progrés. Ningú
millor que ell podia fer un
pregó que parlas sobre el tu-
risme a les nostres contrades.

Durant més de vint anys
ha estat corresponsal de
S'Arenal de diferents diaris
de Mallorca i de la nostra re-
vista. També ha col laborat a
Hosteltur i a La gran enci-
clopèdia de Mallorca. Com
a culminació de la seva acti-
vitat periodística dirigeix la
revista mensual "S'Unió de
S'Arenal", de la qual també

VINS DE QUALITAT I TRADICIÓ EN BARRAL DE VIDRE DE 40

CI BISBE TAIXEQUET, 62 TEL. 971 66 03 93 LLUCMAJOR
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LOCAL
és editor.

A més a més ha conreat la poesia i
ha publicat els reculls Cançons amb
amistat i Recordances d'ahir. Des de fa
moltíssims d'anys ha escrit les dues po-
esies que un nin i una nina reciten dalt
del balcó de l'Ajuntament per donar la
benvinguda als Reis Màgics d'Orient.

No podem acabar agues-
ta introducció sense esmen-
tar el seu interès pel mein de
resport: bitlles, petanca, fut-
bol...N'ha fet publicacions i
ha estat directiu d'alguns
clubs esportius.

L'exposició del pregoner
es va acompanyar de la pro-
jecció de diapositives que
posaren de manifest la trans-
formació de S ' Arenal des
del boom turístic dels anys
seixanta fins ara. Les foto-
grafies actuals són de Jaume
Llinàs.

EL PREGÓ

Bartomeu Sbert ens va explicar la
història del turisme d'una manera pro-
pera, d'aquell que n'ha estat testimoni
directe i n'ha investigat els orígens. Aquí
us n'oferim algunes pinzellades:

• Llucmajor no va tenir connexió di-
recta amb S'Arenal fins a l'any 1861 i
la primera casa documentada és de l' any
1872, propietat de Nicolau Taberner
Salva.

• Els primers establiments hotelers
de Llucmajor varen ser l' hotel Universo,
1916, situat al carrer Bisbe Taixaquet,
cantonada amb carrer d'es Vail, on hi ha
la farmacia Mir, promogut per Gabriel
Mir. Poc després s'inaugura l' hotel Es-
paña, situat a la cantonada del carrer Bis-
be Taixaquet amb el carrer Melia. El ter-
cer hotel va ser obert poc abans de 1920
a S'Arenal a "La illeta dels republicans",
amb el nom d'hotel Términus.

• Tenint en compte que el primer ho-
tel de la nostra illa, hotel Mallorca, fou
inaugurat al curer Conquistador de Pal-
ma l'any 1880, al 1903, el Gran Hotel, al
1910, l'hotel Victòria, al 1920, hotels
Alhambra i Mediterrani, podem afirmar
que des d'un primer moment Llucmajor
no va quedar enrere dins aquest sector.

• Cal destacar, però, que la majoria
d'establiments públics amb habitacions
per llogar, tant a Llucmajor com a
S' Arenal, no eren hotels sinó fondes,

pensions, hostals... Cas Cotxer, Can Pa-
rrí, Ca sa poblera...

• A l'any 1956 es va obrir a S'Are-
nal, el primer hotel de l'època moderna,
el Solimar.

• L'any 1960, des de Son Verí a Can
Pastilla només existien deu establiments
hotelers: Acapulco, Copacabana, Las

Maravillas, Biarritz, Oasis, Bonet, Soli-
mar, Lido, Siroco i San Francisco.

• La Huila de mel a Mallorca va ser
un dels primers reclams per a la captació
de turistes, la majoria dels quals triaren
S'Arenal com a destinació.

• Els vols Charters facilitaren l'arri-
bada massiva de turistes.

• A partir dels anys seixanta co-
mença la febre constructora d' hotels. No
és res nou dir que amb sis o set anys,
treballant de dotze a catorze hores dia-
ries, set dies a la setmana, una família
arribava a amortitzar la inversió. No hi

havia miracles, sine, moltes bores de fei-
na, dedicació exclusiva i molta suor.

• Fins a la dècada dels setanta es con-
tinuaren construint hotels, per() després,
a partir dels anys 80, en el terme de
Llucmajor ja no se n'hi inaugura d' altre.
Començaren a posar-se en servei alguns
agroturismes, actualment n'hi ha tretze

dins el nostre terme. Jo a
l'any 2000 s'inaugurà el Ma-
llorca Marriot Son Antem,
un dels establiments hotelers
de més prestigi de l'illa que
té la categoria de cinc estre-
lles.

• El pregoner no pretén
fer una valoració del turisme
sinó explicar-ne l'evolució i
enumerar tots i cadascun dels
establiments hotelers.

Per a Bartomeu Sbert el
turisme és un tema polèmic
perquè la riquesa que genera
implica la destrucció de la

bellesa natural. No obstant això conside-
ra que aquell S'Arenal idiflic podia ser
venerat per aquells que ja gaudien d'una
bona posició econòmica, en canvi, mol-
tes persones de classe mitjana-baixa no
haurien pogut arribar a una bona qualitat
de vida si no hi hagués hagut el turisme.
Per altra banda pensa que els detractors
del turisme no ofereixen alternatives via-
bles, una vegada que el camp ni el calçat
ja no donen per viure. Segons el prego-
ner ideal seria S' Arenal d'ahir pelrò
amb el benestar d'avui.

Gracies al pregoner i bones fires!



En Miguel i na Candida encapçalen la gegantina comitiva

RENAULT
ENTRE PROFESIONALES

CREEMOS EN TU NEGOCIO
TANTO COMO TO.

KANGOO EXPRES CONFORT

desde 7.800E.
PLAN PREVER INCLUIDOS

FINANCIAMOS A MEDIDA

GAMA DE VEHÍCULOS RENAULT

III TROBADA DE GEGANTS A LLUCMAJOR

Vestits nous, geganters, herbes, balls,.. , i molta bulla
Pau Tomàs Ramis

L'explendid ambient de
la festa gegantera, el passat
dia 1 d'octubre, tengué com
a protagonistes els carrers de
Llucmajor i com a magnífics
amfitrions en Miguel i na
Càndida. Se celebrà, emmar-
cat dins els actes de la 459a
edició de la Fira Ilucmajore-
ra, la III Trobada de Gegants
a Llucmajor tot i que el
temps no acompanyà gaire,
figures vengudes d'arreu de
Mallorca lluiren els seus mi-
nors somriures i els seus
balls més típics.

A la Placeta del Convent
de Sant Bonaventura hi havia
22 figures preparades per desfilar que re-
presentaven reis, pagesos, músics, gent
del carrer,... i moltíssims geganters que
complien amb el ritual de col.locar-se les
faixes, que acabaven de montar les es-

tructures dels propis gegants, que es fer-
maven fort les sabates,... I tot es posà en
marxa. La plantada inicial, on els assi-
tents pogueren fotografiar-se amb totes
les figures que volgueren, donà pas a la

desfilada. Obrien la comi-
tiva els nostres gegants, en
Miguel i na Càndida, que
com a fet molt remarcable
cal destacar que estrenaven
vestimenta. Els antics ves-
tits havien perdut el color,
s'havien fet malbé i
s'aprofita l'ocasió de la
Trobada per confeccionar-
ne uns de ben nous i visto-
sos i estrenar-los. Seguien
als nostres gegants els del
Consell de Mallorca, el
Rei Sang i el Rei Jaume
III, els de Calvià, el rei
Jaume I i la seva esposa
Violant d'Hongria, el ge-
gants sabaters d'Inca, el

moro i la pagesa manacorina, els expres-
sius flabioler i xeremier de Muro, els
quatre gegants de Palma, els dos xere-
miers, en Tòfol i na Francinaina, els de
Sa Pobla, en Toni i na Margalida, els pa-

Sea cual sea tu negocio. en Renault apostamos por kl, ofreciéndote siempre la garoa más amplia de vehículos comerciales: Kangco, Trafic, Master y Master Propulsión. Que además se adaptan a las necesidades

dela negocio. Sabemos cuanto esfuerzo e ilusión pones en tus proyectos, pocero te lo ponernos fácil dándote la mejor financiación a tu medida y el mejor precio.

• Impuestos y matrícula no incluidos

RENAULT LLUCMAJOR
BARTOLOME JAUME NADAL S A.

Ronda de Majorn, 123 •07620 Llucmajor

Tel. 971 660140 - Fax 971 661653
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Els gegants venguts d'igue,' de Mallorca acabaren
la festa amb una dansa conjunta

gesos sollerics del carrer de
Sa Lluna, i els gegants de
Son Sardina, na Comas i en
Comaro.

El recorregut cap a l'es-
tatua del Rei Jaume III del
passeig, Hoc on havien de
ballar els gegants, va vans-
córrer entre els aplaudi-
ments de la gent que s'hi
donà cita, els ulls desperts
del més menuts que queda-
ven bocabadats davant
aquella gegantina desfilda i
les voltes i jocs dels matei-
xos gegants que animaven
la gent a seguir-los i a admi-
rar-los. La participació de to-
tes les colles geganteres i de
xeremiers fou destacable. Dinàmics i en-
grescats durant tot el recorregut animaren
de valent al públic assistent i intereactua-
ren en tot moment amb els que eren allà,
sobretot amb els més petits.

Per() abans d'arribar al Passeig es fe-
ren dues aturades. Una a plaça on els ge-
gants Ilucmajorers s'aturaren al portal de
l'Ajuntament i els demés els des filaren

per davant i una altra a la Placeta del Sa-
bater, on ja s'havia reunit un considerable
nombre de públic que gaudia amb la vi-
sió de les figures plantades en fila. Els
geganters aprofitaven per refrescar-se
amb un tassonet d'herbes i una galleta
per agafar forces per fer el darrer tram
del recorregut amb les ligures sobre les
espatl les.

Una vegada al Passeig
les xeremies, flabiols, tam-
borinos,... començaren a so-
nar. Les colles de geganters,
després de la salutació de ri-
gor entre els gegants aml-
trions i els convidats, feren
ballar les figures per pare-
lles per acabar amb una gran
i espectacular dansa conjun-
ta dels 22 gegants reunits al
centre de la gran rodlana
que el públic havia fet per
deixar espai al ball de les
colles.

Amb l'estàtua del rei
Jaume III com a espectador

mut i impassible la festa acabà
amb una gran ovació dels Iluc-

majorers que s'havien atracat a veure un
espectacle únic; la recuperació d'una tra-
dició quasi oblidada que els darrers anys
es va recobrant i va prenent força. Lluc-
major, com a poble geganter que és, en
fou testimoni i va brindar a les colles ge-
ganteres de Mallorca una oportunitat més
de reunir-se i de fer reviure la festa. Que
duri per molts d'anys!!!

" SA
NOS
TRA"

CAIXA DE BALEARS

VOS DESITJA BONES FIRES 2005
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Ampliació del Club Nàutic de S'Estanyol

Memòria d'un llarg procés
Guillem Oliver
Fotos: C. Julià

No hi posarem més que
notícies i comentaris (pocs)
de la nostra collita. Las notí-
cies són els fets també. Qui
ha propiciat els fets... ell
sabrà! Les coses tenen un
principi i unfonament; se-
gueixen un curs natural... El
voler trastocar les coses duu
unes conseqüències incon-
trolables. Sempre ha estat
aixi, la història ens ho diu.
No es pot nedar contra co-
rrent... Emperò on és co-
rrent, cap on va? El corrent
segueix sempre un curs na-
tural.

Ecologia o Economia?...
Política! No es pot parlar
d'Economia sense parlar de
política, per conseqüència
en deim Política-Econòmi-
ca. No es pot parlar d'Ecolo-
gia sense seguir una política
que la preservi, ja sé que no
s'ho diu, emperò posarem
Políticia-Ecolègica, moder-
nament dita Política de Me-
di Ambient que normalment
es emprat per polítics que no
són ecologistes, i ja hi som...

Aquí pot venir un en-
frontament perquè tothom
és ecologista i protector del
medi ambient a la seva ma-
nera i tothom és progressista

conclusions.

Salvem S'Estalella

1.992, Març.- Llucmajor
de Pinte en Ample publica
informació sobre "1992,
S'Estalella definitivament
salvada" i explica amb pa-
raules i fotos la manifesta-
ció feta en contra de la cons-
trucció d'una Central Tèrmi-
ca per part de GESA. La Co-
ordinadora per a la defensa
de S'estalella no vol insistir
en aquest tema (polític),
com si es tractàs d'un as-
sumpte sols dels Llucmajo-
rers, sinó tot el contrari. Es
tracta d'un assumpte, tècnic,
econòmic, polític, urbanístic
i ecològic que afecta el futur
de tota Mallorca i en relació
al qual es mouen molts d'in-
teressos i punts de vista
massa enfrontats (hem co-
piat literalment).

La dita Coordinadora es-
tava formada per represen-
tants de tots els partits poli-
tics i entitats ciutadanes de

1.992-Setembre.- El n°
126 de la Revista publica en
portada una foto de vorera
de mar de S'Estanyol sobre
el títol: "S:ESTANYOL,
S.O.S., 343 amarraments
nous al Club Mute. A l'in-
terior s'informa que "Al pas-
sat plenari del mes juliol,
l'Ajuntament de Llucmajor,
tot seguint les directrius po-
lítiques del Govern Balear
(es pretén que per l'any 98
s'haguin duplicat el nombre
de vaixells) va donar llum
verda a l'ampliació del Club
Nàutic de S'Estanyol...

Endemés hi ha tres arti-
cles d'opinio: "L'ampliació
del port esportiu de S'Estan-
yol de Migjorn", "Un negoci
rodó o foradat?" i un tercer,
firmat pel "Col.lectiu Mollet
d'en Gosta", titolat "S'Estan-
yol, S.O.S.". Tots ells qües-
tionen la viabilitat d'aquest
nou port. Per una part se'n
dolen perquè es menja l'an-
tic mollet (públic) i per l'al-
tra que s'acosta perillosa-
ment a s'illot amb les conse-
qüències negatives per al
Racó de S'Arena.

"L'ampliació...,
motiu de discordia"

1.994-Setembre.- N° 148
de la Revista. En portada,
foto, i títol "L'ampliació del
Club Nàutic de S'Estanyol,
motiu de discòrdia"

A partir de l'estiu del 94
la gent de S'Estanyol es va
manifestar en contra o a fa-
vor, segons. Tothom va dir
públicament el que pensava
respecte de la dita "amplia-
ció". Per una part, el Club, la

a la seva manera, depèn que
cadascú entengui el progrés
PERSONAL o SOCIAL. Si
jo progrés particularment
puc entendre que la societat
progressa i no és així, en
canvi si jo visc en una socie-
tat moderna i rpogressista jo,
individualment en som be-
neficiat.

I perquè pari d'aquestes
"subtileses"? Doncs molt
'àcil, per donar entrada a
una cronologia de fets i que
cadascú en tregui les seves

Llucmajor.

Ampliació del port
de S'Estanyol
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directiva i els meus amics
incondicionals, per l'altra i
l'Associació d'Usuaris del
Mollet i l'Associació de
Veïns de S'Estanyol-Son
Reinés.

A la practica, la discus-
sió era "conservació-des-
trucció" Associant el pro-
grés a l'ampliació i l'ecolo-
gia a la conversació. En Pep
Buades, que després va ser
president de l'Associació de
Veins, de tant en tant publi-
cava unes notes que després
va titolar "Estopeig", però
que en aquest número tito-
lava "Consideracions perso-
nals d'un soci passiu..."

I la conclusió sempre és
la mateixa, si el progrés és
qualitat de vida, construir-
destruir... què ens aporta?

Conversa amb el
President del Club

El mateix número de la
Revista publicava amb el ti-
tol precedent una entrevista
a Antoni Ginart, feta per un
servidor, entre altres coses
em deia: "... el Club té ne-
cessitat de créixer... Aquest
és un Club modest... sols 27
milions de pessetes i aquesta
quantitat és molt baixa per
suportar les despes co-
rrents... que era (aquestes
despeses) són suportades per
220 socis de número... pre-
tenem que quedin dildides
per més socis. També volem
dir que hi ha estudis fets so-

bre impacte ambiental i ens
són favorables (?)"

Més articles d'opinió

• 1.994-Octubre.- Porta-
da de Fires. No resten gens
d'importància als articles
"Impacte ambiental de iam

pliació..." "Crisi a S'Estan-
yol" etc.

• 1.995-Juliol-Agost.-
Portada dels regidors del
nou Ajuntament. A l'inte-
rior: "Més protestes a la
inauguració de les obres del
Club Nàutic de S'Estanyol"

A l'acte de col.locació de la
primera pedra (foto del pre-
sident, directius i autoritats
municipals) crits i renou per
part dels detractors de l'am-
pliació i elogis i bonances a
aquestes obres per part de la
directiva del Club. El T.S.J.
de les IIles Balears encara

PERRUQUERIA

NEER'S
C/. Orient, 8 - Tels. 66 20 08 - 64 05 14 8.1ucmajorl

EL CONSELL ATURA UNA MOCIÓ
SOBRE EL MOLL DE S'ESTANYOL

El pacte que tenen firmat el PP i UM en el Conseil de
Mallorca ha impedit que aquesta institució debati una mo-
ció del PSM contra l'ampliació del club nàutic de s'Es-
tanyol. El fet ha ocorregut durant el ple de la institució in-
sular celebrat el 3 d'octubre i ha consisitit per part d'UM
i el PP a no votar la urgència de la moció, de manera que
el plenari no ha pogut debatre sobre aquest punt d'actua-
litat, en contra del que pretenia el PSM, amb el suport de
Ia resta de partits de l'oposició(PSIB-PSOE, EU-EV).
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Car Sonike
Todo para su autornOvi

no havia resolt el conten-
ciós-administratiu interposat
per l'A.V. de S'Estanyol-Son
Reinés.

• A tot això segueixen
10 anys de comentaris, acu-
sacions, informacion-desin-
formacions, plets que el
Club ha perdut. Publicació
d'estudis de persones espe-
cialitzades en temes medio-
ambientals, tècnics, estudio-
sos, professors, gent com-
promesa amb el poble...

• 2002-Maig.- "Punt i a
part a l'ampliació del Club
Nàutic de S'Estanyol". In-
forma que "Després de dot-
ze anys de començar la tra-
mitació administrativa, per
part dels representants del
Club NAutic de S'Estanyol,
el passat dia 9 d'abril la Sala
Contencioso-administrativa
del T.S.J. de les Illes Balears
dictà la sentència n° 348, la
qual, estiment la demanda
interposada en el seu dia per
l'Associació de Veïnats de
S'Estanyol-Son Reinés, de-

darà que no eren conformes
a dret ni la resolució del Di-
rector General d'Obres Pú-
bliques (2-12-94) pel qual
s'aprovava definitivament el
projecte modificat d'amplia-
ció del Port esportiu del
Club Nàutic de S'Estanyol
ni l'acord del Conseil de Go-
vern de la Comunitat Autel-
noma de les Illes Balears
(18-5-95) pel qual s'atorgava
Ia concessió i explotació de
l'ampliació del Port Esportiu
de S'Estanyol; i, en conse-
qüència, els anulava". Dies

després la sentència n° 388
anul.lava el decret de batlia,
(15-12-95) pel qual, l'ales-
hores batle de Llucmajor,
Sr. Gaspar Oliver, en contra
de la voluntat contrària del
Ple de mateix Ajuntament,
manifestada uns mesos
abans, concedí la llicència
d'obres..."

• 2003-Juliol- n° 246.- A
l'apartat "quatre mots", la
nostra directora, Catalina
Font, informa que en Pep
Buades en representació de
l'Associació de Veïns de
Son Reinés-S'Estanyol ha
rebut el premi destinat a As-
sociacions de la 3a Edició
dels Premis Medi Ambient
de Mallorca, concedits per la
Conselleria del Medi Am-
bient i Natura.

• 2005-Estiu. Ens arriben
notícies que ha entrat en per-
diode d'exposició pública,
novament, l'ampliació del
Club Nàutic de S'Estanyol...
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ENQUESTA

Quina postura pren el vostre partit
sobre l'ampliació del port de s'Estanyol?

Antoni Garcias Coll (PSOE)
Des de el PSIB- PSOE de Llucmajor consideram

que la fesomia de s'Estanyol amb aquest macropro-
jecte canviara. S'Estanyol mai no tornara ser el que
era. L'ampliació significara que, un nucli costaner,
tradicionalment de pescadors i d'estiuejants Ilucmajo-
rers veurà la seva tranquil.litat afectada ja que l'am-
pliació suposarà un augment del nombre de la gent
que anirà al port, augmentarà el transit al carrer.

A s'Estanyol es produirà un impacte brutal, tant
visual com ambiental; aquesta zona és una zona LIC
(hoc d'interès comunitari) i ZEPA (Zona d'Especial
protecció per a aus). A més, desapareix una praderia
de posidõnia oceànica. El projecte passa per damunt
de tot això.

Per altra part, amb aquest projecte es produeix la
destrucció del "mollet", una infraestructura pública i
molt apreciada per tots els Ilucmajorers passara a
mans privades. Una vegada més, veim com una infra-
estructura pública a Llucmajor passara a mans priva-
des.

Si es produeix l'ampliació del Club, s'Estanyol pot
arribar a convertir-se en un nucli turístic amb tots els
seus efectes. Tot això comportara que després voldran
ampliar la carretera amb l'excusa que no es podrà ab-
sorbir el transit. A més, tot aquest macroprojecte va
Iligat a les dues urbanitzacions projectades a Sa Rapi-
ta i a l'autopista recentment inagurada.

Des del PSIB de Llucmajor també volem recordar
que el mes de juny, l'equip de govern va aprovar unes
contribucions especials que sense cap dubte van lliga-
des a l'ampliació del port. Tot això anava Iligat a afa-
vorir el Club Nàutic i no als ciutadans de Llucmajor.

En una paraula, des del PSIB demanam que es reti-
ri aquest projecte que no aporta cap benefici a Lluc-
major, sine' destrucció.



Joana Lluïsa Mascaró Melià
(PSM)

El PSM, com l'Associació de Veïns de Son Reinés, el
GOB i la resta de partits parlamentaris a excepció del PP, ha
presentat allegacions contra el que considera la tramitació
fraudulenta d'un projecte il.legal. El PSM-Entesa Naciona-
lista entén que des del Govern de les Illes Balears s'està fent
tot el possible per permetre la tramitació irregular d'un pro-
jecte plagat d'

El projecte d'ampliació, que és el mateix de 1994 i
l'aprovació del qual fou anul.lada pel Tribunal Superior de
Justícia, vulnera la Llei 10/2005, de 21 de juny, de ports de
les illes Balears, la Llei estatal 6/2001 que regula les avalua-
cions d'impacte ambiental, la Llei 1/1991 d'Espais Naturals
de les Illes Balears (l'ampliació invadeix una ANED, al-
manco tres articles de la Llei 5/2005, de 26 de maig, per a la
conservació dels espais de rellevància ambiental (LECO), i la
directiva europea d'Habitats (Directiva 92/43/CEE). Agues-
ta directiva posa en marxa la xarxa ecológica europea deno-
minada 'Natura 2000" que obliga a protegir les Zones d'Es-
pecial Protecció per a les Aus (ZEPA) i els Llocs  d'Interès
Comunitari (LIC). El club de s'Estanyol és dins d'un LIC i
d'una ZEPA i la seva ampliació destruirà bona part d'una
praderia de Posidonia oceanica, protegida per les heis.

A part de la reiterada insistència a presentar un projecte
que vulnera la legislació ambiental vigent, cal subratllar d'al-
tres aspectes negatius de la proposta que presenta el club. El
projecte és inadmissible perquè privatitza el mollet públic i
l'avarador de barques de s'Estanyol, els fa desaparèixer i els
incorpora en un club nàutic de gestió privada. D'altra banda,
Ia necessitat de renovar les actuals instal.lacions del port no
justifica, per si mateixa, la seva ampliació: n'hi hauria prou
amb arreglar-les. I els suposats problemes econòmics del
Club nàutic no poden ser excusa ni coartada per a una am-
pliació exagerada.

Tenim especialment present que l'obra projectada afec-
tara negativament la qualitat del paisatge de s'Estanyol i, per
tant, la qualitat de vida i el heure dels seus habitants. L'a m-
pliació alterara el caracter de Hoc tranquil i de residència tra-
dicional de vacances de s'Estanyol, que són els seus valors

específics. A l'Estudi d'Avaluació d'Impacte Ambiental
(EAIA) no es valoren prou els impactes negatius a la zona, ni
durant la fase d'execució del projecte, ni una vegada que
s'hagi executat. A més, s'afectarà la platja del Racó de s'Are-
na i hi ha contradiccions greus entre l'EAIA i el propi pro-
jecte d' ampliació.

D'acord amb la nova legislació ambiental, els promotors
haurien d'haver presentat obligatòriament alternatives al pro-
jecte i, des del PSM, consideram extremadament greu que si-
gui el propi Govern (la Direcció General de Ports, com
s'afirma a la pagina 217 de l'EAIA) la instancia que ha "in-
dicat" la no realització d'un estudi d'alternatives.

L'ampliació del port esportiu de s'Estanyol és una passa
més en la consolidació d'una trama urbana en un espai (la
costa entre el cap Blanc i el cap de ses Salines) que fins fa
poc havia mantengut una baixa densitat d'edificacions. Ara,
amb la promoció de noves urbanitzacions dalt de sa  Ràpita
en el Pla Territorial de Mallorca del PP i UM, i amb la teóri-
ca facilitat de comunicacions que suposa la nova autopista,
podem veure degradar-se fins a fer-lo irreconeixible, un dels
darrers paradisos naturals del Migjorn de l'illa.

Unió Mallorquina,
en contra de la

macroampliació del
port

El Comité Local d'UM a Llucma-
jor, va acordar per unanimitat, de pre-
sentar tota una sèrie d'al.legacions a
l'ampliació del Port Esportiu del Club
Nàutic de s'Estanyol, unes de caire me-
di-ambiental i les altres de caracter ge-
neral i social.

Pensam que el projecte presentat és
desmesurat, ja que multiplica per més
de 4 l'actual port. No estam en contra
d'una ampliació amb seny i acurada i

d'acord amb el que la societat Ilucma-
jorera i de Mallorca pugui demanar,
però si d'aquest macroprojecte que farà
que se perdi la tranquil.litat i la fesomia
de la zona. Creiem que la directiva del
Club ha actuat sense cercar el consens
en aquest tema tan important (malgrat
les promeses fetes al nostre portaveu).

Aquesta macro-ampliació, té tot el
suport de l'equip de govern de l'Ajun-
tament (PP-ASI), (De fet, els mateixos
regidors del PP, aquest estiu, cercaven
signatures en favor de l'ampliació).

Segueixen amb el projecte inicial
que varen presentar durant la legislatu-
ra anterior i que compta amb el rebuig
dels veïnats. Així des d'Unió Mallor-

quina hi hem presentat al.legacions,
per evitar que al Port de s'Estanyol es
faci aquesta obra desproporcionada i
que farà perdre la tipologia i el tarannà
dels Estanyolers i pels qui estimam
molt aquest race) tan emblamatic de la
costa Llucmajorera, perdre una part
important i valuosíssima de la tran-
quil.litat que fins ara podem gaudir.

Es d'esperar que les al.legacions
presentades, tant per part d'Unió Ma-
llorquina, com per la resta de partits
politics i entitats i associacions enfron-
tades a aquest macroprojecte, faci atu-
rar d'una vegada per totes les ànsies de
creixement desmesurat i sense tro ni
so, d'uns pocs.



ENTREVISTA

La família Mueller-Burck,
un testimoni del desastre del "Katrina"

Catalina Font
Colorna Juhit

Tots coneixem na Nancy i en Hol-
ger Mueller-Burck, una parella que
viu entre nosaltres, a Llucmajor, des
de fa 15 anys i ja en porten 20 vivint a
Mallorca. En Holger té una acadèmia
d'idiomes i, tot i que va néixer a Ale-
manya, diu que ja és de Llucmajor. La
seva esposa, Nancy, és de Nova Orle-
ans i vengueren per primer cop a Ma-
llorca, com a turistes, llogaren un
apartament a Santa Ponça pea) ara ja
fa 15 anys que muntaren l'escola
d'alemany i d'anglès a Llucmajor.
Aquesta parella participa de tot el que
és Ilucmajorer i per aim) ens són prou
coneguts. Cada any, a l'estiu, viatgen
a America, a Nova Orleans, per estar-
se dos mesos amb la mare de na
Nancy, la senyora MaryAnn Burck.
Per aquest motiu, dissortadament, han
estat testimonis directes del desastre
de l'huracà "Katrina", que va assotar
Ia ciutat de N. Orleans, a l'estat ame-
ricà de Louisiana. En tornar a Lluc-
major, acompanyats per MaryAnn,
ens ho han contat.

Com va començar tot? Com heu
viscut la situació de Nova Orleans?

- trem a Nova Orleans i una per-
sona del cor on cantam ens va dir que
per internet havia llegit que arribaria
un huracà. Aix?) era el divendres. Al
principi pensàvem que passaria aviat i
que no caldria que ens moguéssim
per() el vent va passar a ser molt més
fort, fins arribar a la força 3 i  vàrem
parlar amb un oncle per() aquest, en
un principi ens va tranquillitzar. Més
tard, devers les dues de la matinada la
germana de la sogra va telefonar dient
que havien d'evacuar cap al nord, per-
que la TV deia que els dics no aguan-
tarien i tot s'inundaria.

L'oncle va telefonar a les 8 del
matí dient que se n'anava a Pensacola
(Florida), havia aconseguit un hotel
per a tots a l'estat d'Alabama pea)
prest l'hotel també va estar inundat.
Nosaltres partírem amb poca roba de
recanvi, un parell de Ilaunes i les tar-

getes de credit i anàrem a un motel de
Florida, fins a Pensacola per l'auto-
pista perquè normalment es un trajec-
te que dura dues hores per?) aquest cop
varen ser nou, de cotxes que hi havia i
també algun accident inclòs.

Què passava, mentrestant?
- L'aigua anava pujant, com que

Nova Orleans es troba més a baix que
la mar, s'estava omplint com una ban-
yera, a les cases l'aigua arribava fins
al sótil, hi hagué 250.000 cases des-
trossades, el 80% d'aquestes cases era
de fusta i dins les parets i ha un mate-
rial, com una espuma que xupa l'ai-
gua, en una paraula, tot paralitzat: fo-
ra electricitat, fora cobertura als
bils, sense TV per poder-nos assaben-
tar de com estava la situació...com
després d'una guerra, pert) tenim con-
fiança que es podrà reparar.

El territori ha quedat molt afec-
tat...

- A qualque poble no ha quedat
cap casa. Mississipi i Alabama tenen
molts casinos, un va quedar inundat i
un altre també però, i això es una
anècdota curiosa, una guitarra de de-
vers 10 o 15 metres, de reclam publi-
citari, ha quedat intacta!

El French Quarter, que és el casc
antic de la ciutat, ha estat el menys
afectat però l'extraradi ho ha estat

moltíssim. Per això, si la televisió no-
més mostra imatges d'una certa zona
un no pot copsar quina és la magnitud
de la tragedia real.

Pel que fa a la nostra família, la
sogra, MaryAnn se'n torna un dia
d'aquests, de moment viurà amb una
germana seva mentre li arreglen la ca-
sa.

Quines ajudes ha rebut o rep la
ciutat, per part dels organismes pú-
blics?

- No se sap qui es farà airrec dels
mals. Aquesta es una bona pregunta
pen) ningú no la pot contestar. De mo-
ment la gent estarà en cases prefabri-
cades ja que un milk') de cases tenen
un vuitanta per cent inundat i això són
molts habitatges. Segurament hi haun't
ajuts estatals, assegurances...perà
sempre serà una petita part que no
podrà substituir tot all?) que cada fa-
mília ha perdut. Nosaltres no sabem
on és bona part de la nostra família, ni
els telèfons ni els mails funcionen...

Com heu vist la gent, en gene-
ral?

Nosaltres som molt afortunats per-
que hem pogut sortir illesos de tot.
Les perdues que hem sofert han estat
materials i això, al cap i a la fi, no té
importància. N'hi ha molts que estan
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pitjor, tres dies sense cap ajuda, al
sud, tancats al Super Dome, que és
l'estadi cobert, sense menjar, sense
medicaments, sense lavabos...bé, ja ho
haureu sentit a les notícies o Ilegit als
diaris. Com més pobra és la gent, pit-
jor ho ha passat. No tothom té mitjans
de locomoció per poder evacuar Iluny
de l'huracà i molta gent, devers 1.500
persones, es creu que han estat vícti-
mes mortals d'aquest desastre.

Què opinen els habitants de l'ac-
tuació del govern?

- Ui! La gent està molt enfadada,
mai no havíem vist els americans tan
molests amb el seu govern ni amb el
seu president. Els soldats no bastaven
per ajudar la gent que s'havia quedat
sense res. Els primers dies es traslla-
daven tots els que no tenien mitjà de
locomoció però partiren sense menjar,
creien que tornarien tot d'una, i lia-
vors tot es va desbordar. Cents d'au-
tobusos havien desaparegut perquè
abans, els xofers se' Is havien emportat
per evacuar les seves families. Fins i
tot hi havia gent que vivia daval I dels
ponts de les autopistes. La Creu Roja
obria a les 8,30 del matí i ja hi havia
més de dues mil persones que feien
coa, per recollir roba, menjar, medica-
ments... tot es va desbordar.

La gent duu malament aquest tema
perquè el govern no ha respost. Des-
prés de tres dies en Bush no havia anat
al lloc del desastre. El president ha da-
vallat 10 punts, el nivell més baix de
tota la legislatura.

Què fèieu vosaltres?
- Nosaltres érem a l' hotel, espe-

rant, sense aire condicionat, però co-
neguérem gent en pitjors condicions
que nosaltres. A l' hotel hi havia un
petit aparell de televisió amb genera-
dor, quasi no es veia res, però es veien
imatges de les cases prop del dic que
havien desaparegut. Molta gent estava
molt trista per la pèrdua de casa seva,
pels records personals, tot eren runes,
ni fotos, ni records íntims.

De totes maneres, tornam a dir que
no hem estat dels més perjudicats per()
els sogres d'un oncle nostre varen mo-
rir i ja hem dit que 250.000 cases han
desaparegut i això significa que mol-
tes families no tenen on anar.

Una persona de l'hotel va contar
que l'aigua va començar a pujar fins a
dalt de tot, i va haver de rompre una
finestra de respiració del sOtil. Jo vaig
preparar una destral a la cambra, per

por.
Havíeu viscut mai una situació

semblant? S'hagués pogut evitar,
aquest desastre?

L'any 1965 record que hi va haver
una cosa parescuda, el darrer any que
era a l'institut, però ens va afectar
manco. Enguany érem a Nova Orle-
ans de vacances, com sempre en tan-
car l'escola que tenim a Llucmajor. Hi
ha huracans per tot el món, creim que
no es poden evitar. Pere, com a socie-
tat, a tot el món hauríem d'haver pen-
sat més en la capa d'ozó, en coses
climàtiques globals perquè els darrers
anys el mal ha estat més intens. Hi ha
un sistema de dics, per mantenir l'ai-
gua al seu lloc. Els dics tenen força
per aguantar els huracans de grau 3 i

el "Katrina" era de grau 5, que és el
màxim conegut a la història d'Amèri-
ca. Els dics estaven bastant bé, 16 me-
tres per sobre del nivell del mar. La
TV ha mostrat les imatges que li han
convengut, les del casc antic, com
hem dit abans però no tot està normal:
hi ha perill de malalties, aigües brutes,
gèrmens, petroli...La situació actual és
difícil: hi ha poca gent, un milió i mig
són fora, les empreses no funcionen,
els pobres no tenen salmi, no hi ha tu-
ristes, no hi ha ingressos.. .No hi ha
doblers; hi haurà d'haver programes
per solucionar aquesta situació.

Estam molt contents de tornar a
ser aquí i creim que Déu ens ha ajudat
a superar aquesta gran dificultat. Ens
podem considerar molt afortunats.
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Quaderns de
Fum Major

SHOPPING LLUCMAJOR
Miguel Cardell

Comença a estar ben clar
que una de les conseqüències de
la nova autopista es la notable
reducció de clients per als co-
merços de la ronda. Diuen que
de no menys del trenta per cent
I sabem també que la majoria
municipal s'ha compromès a
aplicar una mena de pla de pro-
moció comercial per provar de
pal liar aquest problema.

Com ja he escrit aquí ma-
teix, el que no em deixa d'al.lu-
cinar és que els petits o no tan
petits empresaris que s'hi juga-
ven les sopes, o els bistecs, no
hagin reaccionat fins que el mal
ja estava fet. Però, fins aquí, es el
seu negoci, i elk s'ho faran amb
l'oferta, la demanda i els resul-
tats d'una manca de previsió que
jo qualificaria d'escandalosa i de
terriblement mallorquina i  hue-
majorera.

Una altra cosa s'hauria de
dir de l'ajuntament, si admetem
que una de les seves obliga-
cions, d'inventari pub també de
xerrameca electoral, és la de
procurar per la salvaguarda i la
millora econòmica de la vila.
Vist així, el retret de manca de
previsió es una manera amable
de referir-se a l'actitud dels go-
vemants municipals: eus sabien
tan be com qualsevol, millor que
ningú, que l'autopista venia, i,
com a bons militants del PP,
eren dels mês interessats, i li
feien costat a les totes, i varen
erigir-ne bandera electoral:
d' ells sí, de la seva responsabi
tat, ens era donat esperar i exigir
una mica de previsió, una mira-
da global que, devora els avan-
tatges que predicaven, hagués
vist venir els problemes i hagués

planificat d'hora els remeis o els
pegats foradats. Es evident que
no ha estat així, que la cosa els
ha agafat amb els calçons bai-
xos, per manca de visió o d'in-
terès.

Ara, Déu ens guard d'un ja
esta fet, arriben les corregudes i
els espants. 0 no, qui sap. De
moment anunciaven en cornu-
nicat de premsa ( d'això si qu- e
en saben cada vegada més) una
primera passa en la nova pro-
moció del comerç local: la ins-
tallació a la mateixa autopista
d'uns cartells publicitaris. Així,
escrit a una notícia d'agència
com ho vaig llegir, podia sem-
blar que tenia certa gracia. A 1'-
horadede la veritat, després de lo-
calitzar els cartel's famosos, he
hagut de reduir la velocitat cada
vegada que he passat per davant
un, i així i tot no he aconseguit
I legir-ne més que les lletres gros-
ses: ni la grand:Iria, ni la tipogra-
fia, ni la combinació de colors
donen per a més. Així, Llucma-
jor a algun, i Shopping Llucma-
jor a algun altre es tot l'aguller
que n'he anibat a treure.

-H-H-

La realitat física dels heure-
rets no ha fet més que confirmar
el meu escepticisme preventiu
de gat escaldat sobre la seva vir-
tual efectivitat com a reclam co-
mercial. Ara només manca con-
firmar a qui han encarregat la
feina i per quin procediment, i si
es un d'aquests provektors habi-
tuals que un més sí  ii Nitre Lam-
be cobren del nostre gavel, ara
per un informe que gairebé mai
no es materialitza en res palpa-
ble, suara per una gestió una mi-
ca mala d'entendre, despits per
Ia installació de les claus del

hum a una xarxa que ja els haví-
em pagat el mes passat.

Però hi ha una cosa que no
negaré. Després d'aquell eslò-
gan, El millor Llucmajor, que
primer va ser publicitat institu-
cional pagada per la Casa de la
Vila, després eslògan electoral
del PP, i a la fi novament lema
municipal, aquesta nova fórmu-
la, Shopping Llucmajor obri tot
un ventall de possibilitats, di-
guem, poètiques. (I ja no di-
guem fonètiques: Shopping
Iumrnaior en maiorquí modali-
tat pepera, Shopping Chumma-
chó en modalitat rabasco-bilin-
gtiista de l'obligatòria llengua es-
panyola).

Shopping es l'expressió an-
glesa que sembla definirei que
un temps anomenàvem anar de
compres, o de botigues; pena la
publicitat televisiva ja ens ha en-
senyat prou que les coses dites
en angles sembla que facin més
bo, que tenguin mês glamour,
més classe, més poder de con-
vicció.

Immediatament ens dema-
nam on es Rabasco. Vull dir, ja
sabem que l'ús del català no es
cap prioritat per als nostres go-
vemants, que aquí el bilingUis-
me vigent es el de fer en espan-
yol les coses serioses i en bilin-
güe les d'ordre folklòric o les
que no hi ha més remei. Però ara
resulta que podem usar l'anglès i
el paladí de la llengua de Cer-
vantes calla i no diu res. Es
menys pèrfid, posar shopping
que posar anar de compres? 0,
segons la mentalitat dels nostres
governants i el seu soci siamès
es més facil entendre que shop-
ping vol dir ir de compras, que
fer una traducció semblant de

l'expressió catalana? 0 es que
hem modernitzat aquella dita :
abans yanquis que catalans?

Perquè els turistes, passant
per l'autopista mig percluts en el
cotxet de lloguer, ni tendran
temps de Ilegir el cartell si el
veuen, ni crec que entenguin de
que va. Es turistes que llegeixin
l'anglès, clan

Això sí. Ningú no pot dir
que l'Ajuntament no ha fet res
per promocionar el comerç
cal. Demanar-se si el que han fet
serveix per res o no. ..això jo di-
ria que va contra la naturalesa
d'un poble com el nostre, d'un
Poble comei nostre si es que tal
cosa encara existeix. Al manco
del majoritari percentatge del
nostre poble que vota el PP, que
de vegades remuga quan tre-
pitgen els ulls de poll, però que
mai no protesta, ni per activa ni
per passiva.

Pen) pot ser no ho he entès.
Pot ser no va de turistes ni de
botiguers locals, el tema. Veniu
de compres a Llucmajor, Shop-
ping Llucmajor (Comprant
Llucmajor?) podria ser un mis-
satge obert a uns altres clients,
els clients naturals del PP: o no
fa l'efecte que aquest grupet de
particulars i empreses, que cada
mes cobren amb les excuses
més peregrines són propietaris
d'una part de les accions de la
vila, i que en van recollint bene-
ficis? Pot ser han comprat una
part de la vila i no ens n'hem
adonat, i la campanya cerca més
clients i parroquians d'aquests?
0, vistes les grues i la política
urbanística, és a un territori con-
vertit tot ell en solar potencial i
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en venda al qual es refereix el
Shopping: véng,tii senyor cons-
tractor, triï i ja li farem un interès
social, o una plan ificació a mi-
da?

Pot ser ho podríem inscritur
com un lema a l'escut local:
Shopping Llucma, més que un
club.

Amb aquestes, però, han
arribat les Fires. I , per co-
mençar, seguint el costum,
aquest si ja gairebé tradicional,
ens han duit l'edició del pregó
que l'any passat les obria i con-
vocava. Obra del destacat dia-
lectòleg Joan Veny i dedicat al
Ilucmajorer Pere Antoni Figuera
i el seu "Diccionari Mallon:fur ,
interessantíssim pel personatge
que ens descobreix i pel que re-
vela sobre la prOpia llengua i la
consciencia que se'n ten ia a cert
moment històric, mostrant corn,
en circumstancies històriques
poc propícies seguia viva
revidencia que avui encara n'hi
ha que volen negar, segurament
perque els convé des d'una in-
tencionalitat política que el que
vol negar realment és la simple
supervivencia de la nostra com
una Ilengua europea normal.
Com, si no així, podem interpre-
tar, per exemple el capítol dedi-
cat a paraules mallonquines anti-
gues que serveixen per llegir "el
poeta llemosí Ausias March ". I
no seré jo qui dubti que podem
trobar als enormes versos del va-
lencià moltes paraules que  són,
efectivament mallorquines anti-
gues, i valencianes antigues i co-
talanes antigues, de la mateixa
manera que entre germans es
comparteix bona part del codi
genetic.

De moment,moment, el passeig ja ha
acollit quan escric això una nova
mostra d'artesania ( aquí un
aplaudiment generic a la idea de
fer-la coincidir arnb un congrés
o debat sobre l'artesania avui),
una mostra que em resulta ja
una mica repetitiva. I, acompan-
yant-la, la fira d'agricultura
ecol6gica, per molt que el nos=
ajuntament, tan poc donat a la
cosa de defensar l'equilibri

ecològic i territorial, l'hagi ale-
grat amb una activitat excepcio-
nal en la mesura que ha posat
dos grups musicals d'expressió
catalana a un escenari local. Pali
de la revetla ecològica, anome-
nada així de manera com a poc
misteriosa que fa pensar sobre
l'alegria irreflexiva o devaluado-
ra amb qtr .& es manegen les pa-
raules: que vol dir, revetla ecolò-
gica? Que no contamina? Que
no té colorants ni conservants
cancerígens? Que S'Arrual o Es
Reboster, grups illencs d'ex-
pressió catalana contaminen
menys que les mòmies i els hor-
teres incondicionals que ens
duen per Santa andida? Miste-
ris de Shopping Llucma.

++44

1, si aquesta revetla merei-
xia el qualificatiu d'ecològica,
quill haurem de posar a la Festa
del Cavall que també han con-
tractat els nostres administradors
municipals com a part del pro-
grama firer? Pocavergonya?
Perquè si ho he entes bé, es trac-
ta d'una actuació d'aquella pres-
sumpta associació de cavallistes
( que no cavaliers!) que tenia
com a finalitat principal fer de
coartada a aquell batle de Ses
Salines per legalitzar un xalet
il-legal amb una declaració
teres social amb l'excusa que era
Ia seu de l'esmentada associa-
ció... i ambcmrtificats falsos d'ac-
tuacions firmats per una dotzena
de balles populars d'altres tants
municipis mallorquins.

...I després de tot plegat, se-
gurament perquè s'ha resolt com
si quasi res, amb la maniobra
hipòcrita de bales "auto-censu-
rant-se", aquí els tenim brave-
jant amb els animalons, sense
que ni els caigui la cam de ver-
gonya, als nostres cat -rets i al
nostre programa de fires.

I és que, banyuts, consentis
i pagadors del heure com som,
estan ben convençuts que els
tomarem votar, amb l'esperança
que el dia que facin una altra
brutor per ventura hi tretnem ta-
llada Com del transfuga de Cal-
via. O dels vots argentins a For-
mentera. 0 el mai explicat i tan
comprensible pactellucmajoier

amb el bilinguator arenaler.

En fi. Em conhort veient
que a Catalunya han estat ca-
paços de posar d'acord un 90%
del seu parlament per votar el
projecte de nou estatut, i que s'o-
bri amb una afirmació tan senzi-
lla i clam i rellevant: Catalunya
és una nació. A la revista Lluc,
devora la firma de Bezares i la
meva mateixa, hi he vist la de
ramie Antoni Llompart glosara
un llibre que estudia com i de
quina mariera els mallorquins
dels segles tretze, catorze i
ze, es definien a ells mateixos
com a catalans, de nació catala-
na, i altres expressions sem-
blows, tradicions, realitats histò-
riques que ens volen amagar
amb cavallets cotoners i cava-
'lets saliners.

Mentre es perpetua, per part
del PP i d'un bon gapat de pei-
xos grossos del bunker psoista,
aquell nacionalisme espanyol
radical, intolerant i imperialista
de la Una Grande y Libre. El
mateix model del franquisme, la

dictadura assassina que els dipu-
tats populars del nostre parla-
ment es neguen a condemnar.
Com l'han de condemnar si son
ells, els del partit de Fraga Iri-
bame?

Pen), ara que l'eclipsi ens ha
deixondit curiositats humaníssi-
mes i entusiasmes infantils abo-
cant sobre nosaltres unes hores
de INm estantissa, dibuixant un
sol com una lluna, ara que la tar-
dor va plujosa i frescota, som
temps de fires, i pot ser s'ho paga
recordar que fennança és una
pat-aula medieval catalana que
d'origen volia dir regal protoco-
lar, gairebé diplomatic, i que a
Ia vila li hem sabut donar un
sentit més pròxim i esquitxat d'a-
fecte, que , malgrat tot, sán dies
de con vivencia i tolerancia i tro-
bades i converses i festa.

I que , de temps per parlar
d'autopistes, nacionalismes
agressius que diuen que no són
nacionalismes i abusos gairebé
quotidians, és de témer que no
ens en mancara.



OPINIÓ 

Els doblers de la Casa de la Vila: Pocs i malgastats
Dia 30 de setembre, just

unes hores abans del Pregó de
Fires, l'Ajuntament aprovava
els comptes de 2004. De fet
només ho aprova l'equip de
Govern PP-ASI, tots els altres
partits hi votarem en contra: és
realment impossible estar
d'acord amb un balanç que
deixa un dèficit de més de 2
milions d'euros, amb factu-
res pendents de pagar per va-
lor de més de 13,4 milions
d'euros i amb un deute als
bancs de 20,9 milions d'eu-
ros.

L'equip de govern PP-ASI
ha tancat el balanç de 2004 de
l'Ajuntament de Llucmajor
amb un deute global de més
de 34 milions d'euros. Un
deute global de més de 5.000
milions de les antigues pes-
setes, és el que devia l'Ajunta-
ment a 31 de desembre de
2004 i, a hores d'ara, la cosa
no deu haver millorat.

Desgraciadament aquesta
situació era d'esperar, des del
PSM fa anys que hem avisat,
i no poques vegades, que els
doblers públics s'han de ges-
tionar millor, que no es pot
gastar sense estar segurs que
els doblers que han d'ingres-
sar arribaran i sobretot, no es
pot gastar sense pensar quines
són les necessitats principals
del municipi.

Es cert que els Ajunta-

ments, en general, són les ins-
titucions que, per estar més a
prop dels ciutadans, han incre-
mentat més els serveis tot i ser
les que menys finançament re-
ben. Pena precisament per
això, els ajuntaments estan en-
cara més obligats a ser rigoro-
sos a l'hora d'administrar els
doblers i a l'Ajuntament de
Llucmajor aim) no passa.

Es lògic que amb les ne-
cessitats que hi ha a la Vila, i a
tot el terme, i amb un deute
com el que tenen, es gastin
més 170.000 euros en proto-
col? Es lògic que es destinin
814.000 euros a festes, més de
135 milions de pessetes (sense
incloure els 352.238 euros de
fires)? Es lògic que hi hagi sis
regidors que cobren dedica-
ció exclusiva i altres de molt
ben pagats i que es contractin 6
assessors? ¿Es lògic que s'hagi
de contractar una persona per
"assistència tècnica en temes
de turisme" mentre el Regidor
de Turisme es dedica a prepa-
rar "Tiros al Plato en rastrojo"

que no funcionen, viatges al
Japó per promoure el flamenco
i tantes i tantes coses que el ba-
tle, amb majoria absoluta, li
consent?

Hem de tenir present que
aquest deute s'ha contret en
uns anys de bonança econò-
mica difícilment repetibles.
Les grues que omplen el nostre

terme municipal han significat
ingressos suculents a les ar-
gues municipals en forma de
taxes per llicències d'obres. En
Ia darrera dècada, Llucmajor
ha passat de tenir poc més de
15.000 habitants a superar-ne
els 30.000. On són els benefi-
cis de tot aquest creixement?
Quines millores hi ha hagut en
el poble? Amb el PP, Llucma-
jor ha venut el seu territori
en comptes d'enriquir-se, s'ha
endeutat fins a limits impossi-
bles.

El panorama no només es
és també preocupant,

molt preocupant. Els ciutadans
es mereixen que els seus do-
biers es gestionin amb més
seny. Per primera vegada, la
regidora d'Hisenda ha mani-
festat públicament que la situa-
ció és preocupant, pen) això no
és suficient. Reconèixer la si-

tuació és bo, pena totalment in-
suficient si tot queda amb un
simple reconeixement d'una
sola regidora. Manca el més
important: que ho reconegui el
batle i que comenci a posar fil
a l'agulla per millorar la situa-
ció económica.

Ara tot depèn de la vo-
luntat de Lluc Tomiis i el seu
equip. Des del PSM l'animam
a posar seny i a fer tot el ne-
cessari per posar els interessos
dels ciutadans per sobre de
qualsevol altre qüestió parti-
dista. Voldríem que aquesta
fos la seva prioritat, pea) te-
mem que la cosa no canvif,
perquè les seves prioritats són
unes altres.

Joana Lluïsa Mascaró
Meiiù

Diputada i portaveu del
PSM a l'Ajuntament de
Llucmajor

lir ESTANCO EXP. N.3

A CAN PACO

Margalida Soler Oliver
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LLUCMAJOR

OPINIÓ
El CLUB NATACIÓ LLUCMAJOR

no pot nedar a les piscines "MUNICIPALS"
VOLEU SABER PER QUÈ?

20 d'abril de 2005: un
gmp de Ilucmajorers i Ilucma-
jores decideixen , sense cap
ànim de lucre, formar un club
de natació. L'objectiu és clar
impulsar la natació com esport
federat que els seus fills i titles
i tots els nins i nines de Lluc-
major tenguin l'oportunitat de
competir en natació igual que
ho poden fer a bàsquet, futbol,
tennis...

Març de 2005: es dernana
audiencia amb el Sr Batle de
Llucmajor però el Regidor
d'Esports de l'Ajuntament es
posa en contacte amb el club
esponiu i comunica que fins
que no s'hagi Murat la
tud d'inscripció en el Registre
d'Entitats d'Interès Munici-

pal el bade no podrà rebre a la
directiva del Club Natació
Llucmajor.

20 de maig de 2005: es co-
mença la tramitació de tota la
"paperassa" necessària que es
Ilium a la Conselleria d'Esports
i tota la documentació per ser
inscrits en el Registre d'Asso-
ciacions Esportives de la Di-
recció General d'Esports del
Govern de les Illes Balears.

13 de juny de 2005: reso-
luck') del Director General
d'Esports per la qual s'aprova
I s'autoritza la inscripció en el
Registre d'Associacions Es-
portives.(tot està a punt per
iniciar la tasca del club)

28 de juny de 2005: es Iliu-

ra tota la documentació de
l'Associació a l'Ajuntament
juntament amb la so1licitud
d'inscripció en el Registre
d'Entitats d'Interès Munici-
pal (de la qual avui dia encara
no tenim resposta).

5 de juliol de 2005: el Re-
gidor d'Esports( després d'ha-
ver parlat amb ell en diverses
ocasions)ens presenta com a
Club Natació Llucmajor al di-
rector de les piscines MUNI-
CIPALS i fa constar que a
principis de temporada, és a dir,
durant el mes de setembre, el
Club ha de disposar d'espai per
entrenar. Així queda reflectit a
la reunió. El director de la ins-
tallació demana que se li faci
arribar per escrit quines són les
necessitats del Club i diu que
donara resposta a les peticions.

7 de juliol de 2005: es lliu-
ra a l'empresa que gestiona les
piscines MUNICIPALS de
Llucmajor les necessitats del
club( 1 carril durant 1,2 ó 3
hores segons el dia ), de les
quals no s'obté cap resposta es-
crita sinó únicament un NO
verbal rotund a totes les peti-
cions.

Agost de 2005 : el fet es
comunica al Regidor d'esports
de l'Ajuntament i aquest con-

voca una reunió amb el director
de la instaJlació per dia

26 d'agost reunió on no es
concreta res, només una nega-
tiva rotunda per part del direc-
tor de la instalaci& El compro-
mis per part de l'Ajuntament
sembla inexistent.

Vista com estava la situa-
66, el Club posa en coneixe-
ment de la Federació Balear de
Natació tot el que esta passant
.Les reunions entre el Regidor
d'Esports i el Club han estat
constants, però la resposta es el
mutisme per part dels seus su-
periors.Ni el regidor ens expli-
ca el silenci de l'Ajuntament i
ens proposa parlar amb els ge-
rents o socis de l'empresa ( els
germans Nadal).

14 de setembre: L'empresa
Gesport Balear ( ara propietei-
ria de les PISCINES MUNI-
OPALS) diu no saber res de
res respecte a l'existència del
Club de Natació Llucmajor.

El Club natació Llucma-
jor explica totes les passes que
s'han fet i les necessitats del
Club. Els Srs. Nadal diuen que
de tot el que s'ha fet fins al mo-
ment no saben res. Com pot ser
'? és que el director de la ins-
tallació no comunica les reu-
nions als seus superiors? Les

SI ES UD. CONTRATISTA 0 PROMOTOR DE
EDIFICACIONES, LES INFORMAMOS QUE
CONTRATAMOS SEGUROS DE DECENAL
PARA LA CONSTRUCCIÓN CON Y SIN PRE -
EXISTENCIAS, Y/O A OBRA TERMINADA.

GARANTIZAMOS CONTATACION

PARA MAS INFORAMCIóN LLA MENOS A LOS TELE
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intencions dels germans Nadal
són bones, mostren actitud dia-
logant , donen la cara, però no
s'arriba a cap solució concre-
ta.( demanen els horaris per es-
crit )

15 de setembre: el CN
Llucmajor lliura la proposta
d'horaris i espais.Tot es dene-
gat dia 20.L'empresa proposa
entrenaments a les 2 del migdia
per als al.lots interessats. ( No
deuen saber que els nins del
poble no tots acaben l'escola a
les 2, i no són tots els pares que
vulguin entrenaments pels seus
fills sense dinar).

sidenta de la Federació Balear
de Natació, amb el Regidor
d'Esports, amb el directors de
les piscines, amb els germans
Nadal ( Gesport Balear) , amb
el Tinent Bade , el senyor Bade
no sàpiga res de res. Com pot
ser que es perdi una sol.licitud (
acompanyada de: còpia dels
estatuts o normes de funciona-
ment, acte de l'Assemblea en
què fou elegida la junta vigent)
que es va presentar al Registre
Municipal dia 28 de juny? No
es un paperet que ha desapare-
gut del Registre Municipal , era
un caramull de papers (Ei CN
Llucmajor té el segell d'entrada
al Registre Municipal a la seva
sollicitud amb aquesta data)

A part del detall de les ac-
tuacions que s'han duit a terme
per part del Club, i de la nega-
tiva a permetre que el CN Lluc-
major faci ús de les INS-
TAL•LACIONS MUNICI-
PALS, hem topat encara amb
un ¡litre obstacle, de moment
insalvable, que són les peti-
cions econòmiques per part de
l'empresa en cas de poder fer
ús de les installacions munici-
pals per a l'entrenament, uns
preus desorbitats que no tenen
res a veure amb els preus que
han de satisfer altres Clubs es-
portius del municipi per poder
dur a terme les seves activitats
esportives. A part d'això, vo-
lem fer constar també que som
l'única entitat esportiva federa-
da que no disposa de l'espai
necessari per desenvolupar
l'activitat per laquai va ser cre-
ada, MALGRAT QUE EL
MUNICIPI COMPTA AMB
LES 1NSTAL•LACIONS
ADIENTS perquè sigui possi-
ble.

Sense saber si continuar o
fugir de l'intent de fer un be per
a l'esport base i Hangar l'es-
port de la natació com esport
federat , quedam molt agraïts
per la publicació d'aquestes
lletres, única eina que ens que-
da per fer públic el que està
passant a l'esport base a Lluc-
major.

La junta directiva del
Club Natació Llucmajor

CARNISSERIA ° XAMTERIA

OBRAD OR

GAR C IAS

EL SUPERMERCAT DE LA CARN   

I ARA VEUREU LA
RESPOSTA A TAN-
TES PASSES, DUB-
TES I REUNIONS... 

28 setembre de 2005 en
sessió plenària es duu a terme
l'aprovació de l' Associació
Amics del camí de 1 'Aresta,
que havia solicitat entrada al
registre com Entitat d'Interès
Municipal el dia 19 del mateix
mes. Es a dir, amb 9 dies han
rebut tot el suport del senyor
batle i el seu equip de govern.
La pregunta immediata d'una
regidora és prou clara: Per quin
motiu una associació en 9 dies
ha vistes satisfetes les seves ex-
pectatives i el Club Natació
Llucmajor fa 3 mesos i no ha
obtingut resposta? Quin interès
tenen en què els nins/nines que
vulguin competir no ho puguin
fer si nedar és un esport tant sa?

La resposta: "No sabem res
de res d'aquesta associació.No
ha arribat cap paper. Deu ser
un problema d'administració"
diu algú. Deu haver quedat en-
tretingut? Per quin motiu? Els
papers s'han perdut, no han
arribat al senyor batle. "No se
nada del club este "contesta
un senyor regidor, el Regidor
d'Esports no diu res ( tampoc
sap res de res ? , no era "ell" el
que es reunia amb el represen-
tant del Club Natació Llucma-
jor i l'empresa?

Com pot ser que després de
tantes reunions amb el Director
General d'Esports, amb la Pre- 

CADA SETMANA TENIM LES DARRERES
NOVETATS D'ALTA XARCUTERIA

• PRIMERES MARQUES DE " PATES "

• POLLASTRES DE CAMP

• TOTS ELS DIES TENIM ENTRECOT
DE VEDELLA

• POLLASTRES FARCITS PER
ENGARREC

• PORCELLES, INDIOTS, ANNERES
I POLLASTRES FARCITS PER A
BATEITGS I PRIMERES COMUNIONS

Per a vosaltres vostè es primer

Bones Fires

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

Retails
Maties Garcias
S'ESTANYOL. Torna el debat so-

bre el llogaret de migjorn. I és que res-
suscita el projecte d'ampliació del club
nàutic, i ho fa amb plànols veils que
els tribunals i les moratòries deixaren
esgrogueir. En poques paraules: l'a m-
pliació d'ara és la mateixa de fa uns
anys. Aix() sí, hi han afegit uns estudis
d'impacte ambiental, sense els quals,
llavors, no es va poder aprovar. El ba-
tle ha dit que l'ampliació "crearà ri-
quesa i donara feina", sense concretar
gens a qui es refereix; l'oposició hi ha
presentat al-legacions i ha parlat d'il.le-
galitats, de protecció del litoral i de pe-
rills per a la tranquil-litat i el caracter
estanyolers. Són dues concepcions,
dues maneres de decidir el futur del
llogaret. Cal decidir. Cal definir-se. Jo
trii la protecció. Entre d'altres coses,
perquè també crea riquesa.

18 NUCLIS. L'argument de la fei-
na i la riquesa també ha estat argüit,
tradicionalment, per defensar les urba-
nitzacions de la costa. Ara, la regidora
d'Hisenda reconeix en el ple que tenir
18 nuclis de població encareix els ser-
veis municipals i causa un dèficit enor-
me a les argues de l'Ajuntament. Mas-
sa tard per tornar enrere. Però, si la
lliçó s'aprèn, encara pot ser bona hora
per no hipotecar tot el futur.

BRUTOR. ¿Corn pot ser que una
instal-lació muntada per fer net provo-
qui una embrutadissa fora mida?. És el
cas de la planta de triatge de ferns i dei-
xalles de la carretera de s'Aranjassa,
un espai creat per reciclar allò que ti-
ram i que s'ha convertit en un escam-
pador de papers i plastics per la carre-
tera i per tots els voltants.

GEGANTS. En Pau Tomas, anima
dels geganters, vol fer una història dels
nostres personatges disforjos que sur-
ten per Santa Candida. Aix() m'ha duit
al cap una conversa de devers l' any
1978 amb don Damia Contestí Amen-
gual, durant la qual em contava com
havien instaurat els primers gegants de

Llucmajor quan ell era regidor liberal
entorn dels anys 20. Hi recalcava que
les figures, ja desaparegudes, no eren
pallassos, sinó imatges de reis de Ma-
llorca, majestuosos i exemplars. Devia
ser, pens ara, la pruïja noucentista (ci-
vilitat, ordre, classicisme...) d'un ma-
nescal format a la Barcelona de princi-
pis de segle XX, en plena efervescèn-
cia del catalanisme de la Lliga.

FLAMENC. Llegesc a La Van-
guardia que el cantaor badaloní Mi-
guel Poveda ha posat música a un se-
guit de poemes en català, entre els
quals hi ha Jo, l'invertit de cos i anima,
de Sebastià Alzamora, i que interpreta
a ritme de bulería. Queda escrit per si
qualque ajuntament esta interessat en
una vertadera promoció del flamenco,
que és un art innovador i universal, i
que no és propietat particular de ningú.
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SOCIETAT

Xerrades
A de cafè

Visquen les Fires!
Un que escoltava

- Saps una cosa?

- Bona o dolenta?

- A mi em pareix dolenta.

- Idõ deu procedir dels noticiaris de la televisió perquè

gairebé totes les notícies que donen són dolentes.

- No, aquesta ve del nostre Ajuntament, que diuen que té

un deute de més de dos milions d'euros.

- I això, com ho saps?

- Perquè diuen que tenen unes necessitats i unes despeses

més urgents que els doblers que poden recaptar.

- Pena jo sé que tots els ajuntaments tenen el mateix pro-

blema.

- Però aquest deute deu tenir un limit...

- No hi ha límit que valgui, perquè diuen que el primer de

tot són totes les necessitats.

- Idõ pareix que encara en gastaran més, perquè ara que

som a les Fires, sí que se'n gastaran, d'euros, entre festes i

exposicions patrocinades, i altres saraus acabats en men-

jua...!

- Bé, però jo crec que no tot són despeses, perquè supôs

que tots els que vénen a vendre i a exposar els seus produc-

tes deuen pagar el corresponent impost a l'Ajuntament.

- Supels que sí, pea) pens que aim') no els cobrira un pres-

supost tan gros com és l'organització i el manteniment de les

Fires.

- De totes maneres, crec que és d'agrair que a Llucmajor

tenguem les millors fires de Mallorca.

- Amb el permís dels inquers...

- Que diguin el que vulguin, però basta veure la gran

quantitat d'exposicions de pintura i d'altres de bestiar que es

veuen per tot el voltant del poble.

- Ide), pel que sembla, és millor que no pensem tant en els

deutes, encara que els hàgim de pagar tots els Ilucmajorers.

- No sera tant, perquè molts d'euros ens vendran de fora.

- D'en Zapatero?

- 0 d'on sigui.

- Idõ si és així no cal preocupar-nos de més.

- No, i manco per les Fires. El que hem de pensar és a dis-

frutar-les, comprar i regalar la corresponent fermança.

- Sí, aquest és un impost que ja ve dels nostres padrins...!

1.1 % b r e ri a
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material d'oficina
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SOCIETAT

Id Temps passat
Voluntaris llucmajorers
al desembre de Manacor

Ignasi Barceló
Antoni Monserrat

La foto data de l'any 1937, i esta
feta a l'escalonada dels jardins de la ca-
sa d'en March a Cala Rajada.

En Baltasar Noguera Caldés (a. Ru-
tló) ens proporciona la foto i ens va
contar la seva história.

L'any 36, poc després de l'alça-
ment del General Franco, les tropes re-
publicanes del "Capitán Bayo" desem-
barcaren a la zona de Manacor. Com
molts altres llucmajorers, en Baltasar
es presenta voluntari. Tenia 19 anys.
Una vegada aturat el desembarcament
torna a ca seva i uns mesos més tard
demana per fer el servei militar volun-
tari abans d'entrar a "quintes", no fos
cosa que li sortejassin la destinació. Va
fer un curset de cabo per a transmis-
sions i a continuació va fer un curset

rapid per a sergent a Lluc. De Llucma-
jor hi havia en Miguel Salva (a. Saco)
(difunt), en Pedro Fluixa León de Ga-
rabito (di f.), en Joan Janer (a. Verd)
(dif.), en Miguel (a. Gabrieleta)(dif.)i
uns quants més del poble.

Quan va sortir sergent, el destina-
ren al batalló d'Artà, on hi anaven els
soldats fills de vídua i/o casats, que
feien 15 dies de servei de quarter i 15
dies a ca seva.

Un dia va anar a Cala Rajada amb
un amic seu felanitxer, també sergent, i
se trobaren amb aquesta "tropa" de
Ilucmajorers que feien una excursió
pels escenaris de l'anomenat desem-
barcament. Tots plegats es feren la foto,
fent de fotògraf el sergent felanitxer.

1. Antoni Salva Barceló (a. Nat-
zarè). Difunt. Casat amb na Margalida
Roig Puigserver (a. de ca'n Cantó). Dif.

Tengueren una filla, n'Anita.
2.
3. Joan Vidal Tomas (a. Cavallet).

Dif. Casat amb na Isabel Garcias Fe-
rrer (a. Pelada). Dif. Tengueren un fill,
en Rafel.

4. Miguel Pomar Kliber (a. Xifa-
rra). Di f. Se casa amb na Margalida
Valls. Dif.

5. Antoni Verger cerda (a. de Pas-
sa). Casat amb na Margalida Garau
Jaume. Tenen dos fills, en Damià i
n'Antònia.

6. Sebastià Tomas Estela (a. Bar-
ca). Dif. Casat amb na Joana Aina Mu-
nar Ferretjans (a. Pola). Di f. Tengue-
ren dos fills, en Lluc i en Miguel.

7. Jaume Llompart Salva (a. Car-
ter). Dif. Casat amb na Joana Alorda
Vives (a. de ca'n Corritx d'Inca). Dif.

8. Bernat Contestí Salva (a. de Bu-



niferri). Dif. Era fadrí.
9. Pere Antoni Mataró Rigo (a. Ma-

taró). Dif. Casat amb na Francisca Mu-
let Morla (a. de ca'n Reus). Dif. Ten-
gueren dos fills, en Pere Antoni i na
Maria.

10. Manuel Baraibar (a. es notari
Baraibar). Casat amb na Milagros, pre-
sidenta de les raquetes de Llucmajor.

11. Francesc Martí LLambias (a.
Pelleret). Dif. Casat amb n'Esperança
(a. Ferra). Tengueren dos fills, na Jua-
nita i en Miguel.

12. Baltasar Noguera Caldés (a. Ru-
tló). Casat amb na Maria Assumpció
Figueres Giralt. Viuen a Tarragona.
Tengueren dos fills, na Maria i en Joan.

13. Gaspar Monserrat (a. Gaspar
Mosca). Fadrí.

14. Sebastià Company Mas (a. Sa-
batero) dif. Casat amb na Catalina Ber-
tone (a. Dragona). Tengueren dues fi-
Iles, na Catalina i na Francisca.

15.
16. Julia Garau Bonet (a. Pages).

Dif. Casat amb na Maria Fullana Oliver
(a. de son Avall). Dif.

17. Nadal Bonet Rigo (a. Requeté).
Dif. Era fadrí.

18. Antoni Garau Garí (a. Descalç).
Dif. Casat amb na Jeremia Garau Bar-
celó (a. Barraca). Dif. Tengueren qua-
tre fills, en Julia, n'Antoni, en Miguel i
en Francesc.

19. Guillem Llompart Roig (a. Ma-
talasser). Dif. Casat amb na Joaquima
Rigo. Tengueren un fill, n'Antoni. Dif.

20. Antoni Munar Ferretjans (a. Po-
la). Dif. Casat amb na Joana Aina Oli-
ver Sastre (a. Fosquet). Dif. Tengueren
una filla, na Joana. Vidu de la primera
dona, es va tornar a casar amb n'Aina
M. Mut Tomas (a. de ca'n Boleno).
Tengueren cinc fills, en Miguel, n'An-
toni, en Sebastià, na Catalina i n'Aina

Maria.
21. Antoni Garau Mulet (a. Moli-

nou). Casat amb n'Aina Llompart
Guasp. Tengueren tres fills, n'Isabel,
en Pere i na Miquela.

22.
23. Miguel Cardell (a. des Círculo).

Dif. Casat amb na Jerónia Caiiellas (a.
Rosseta). Tengueren un fill, en Bernat.

24. Francesc Tomas Caste11 (a. Per-
diu). Casat amb na Maria Romaguera
Cardell (a. de ca'n Guixa). Dif. Ten-
gueren dues filles, na Barbara i na Da-
miana.

25. Jeroni Massanet Sampol (a. es
notari Massanet). Dif. Se casa amb na
Maria Moragues Siquier. Dif. Tengue-
ren 4 fills: en Francesc (dif.), na Maria
Francisca, en Pep i en Jeroni. Després
de quedar vidu, es va casar amb na Ma-
ria Antònia Moragues Siquier, amb la
que va tenir 7 fills: na Catalina, na Ma-
ria Antònia, en Jaume, na Maria Tere-
sa, en Xavier i na Maria Victòria (dif.).

26.

27. Joan Alzina Clar (a. Sodet). Dif.
Casat amb na Joana M. Mut Jaume.
Dif. Tengueren dos fills, en Rafel i en
Climent.

28. Rafel Castell Cardell (a. des
Cap Blanc, a. des telèfons). Dif. Casat
amb na Catalina Vidal Clar (a. Moieta).
Dif. Tengueren un fill, en Pep (dif.).

29. Llorenç Puig Font (a. Taqui-
ller). Dif. Casat amb n' Ines Vidal Seda.
Dif. Tengueren dos fills: n'Esteva
(dif.), i n'Andreu. Se casa en segones
núpcies amb na Maria Vidal Monse-
rrat.

AGRAÏMENTS: des de la revista
volem donar les gracies a tota aquella
gent que ha col-laborat amb informa-
ció per aquesta secció, i de manera es-
pecial a Baltasar Noguera Caldes (a.
Rut16).

Si algú té informació sobre qui són
els desconeguts o vol aportar més da-
des sobre la foto, posau-vos en contac-
te amb nosaltres al telèfon 971 660 190.

SER RALLER IA

4.11	 Tr
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Anant a Fira. D. Pedro, Da. Antònia, el seu fill major Pedro Antonio, na M. Antònia

Tortella (cosina), casada amb en Miguel Company... Devers Can faner (1946)

La parella amb els seus parents, a Campanet

ENTREVISTA

Entrevista
Da Antònia Tortella Pons, vídua

de D. Pedro Urbina Mínguez (III)

tt

Ignasi Barceló
Joan Jaume
Fotos: Miguel Company

Aquesta és la tercera i liltima part

de l'entrevista que ferem a Da. Anta-

nia, amb la qual parlarem de la seva

vida i de la seva família.

L'escrit hagués estat de tres o

quatre planes com solen ser les entre-

vistes que feim, però el fet que el seu

home fos Don Pedro, així com la seva

professió i la tasca que realitzaren, ha

fet que molta gent -contestant la invi-

tació de la revista- hi volgués aportar

el seu parer, i ha fet aflorar un senti-

ment popular envers d'ells, impensa-

ble a l'hora de fer l'entrevista.

p.- ¿Com ho passàreu el temps
que se deia, per donar a entendre
que a una casa hi ha via pocs do-
blers, "passen més fam que un mes-
tre d'escola"?

r.- La meva padrina va morir abans
de la guerra. El meu germa, que seguia
amb el negoci dels meus pares, m'en-
viava covos plens de menjar. Sempre
deia: posau-n'hi més, feis-ho més
gros, i això ens ajudava molt.

p.- En aquell temps, per a les
persones treballadores era dificil po-
der donar carrera als seus fills, so-
bretot si se n'havien d'anar a la pe-
ninsula. Com ho féreu per donar es-
tudis a dos allots?

r.- El meu fill major se'n va anar a
estudiar a Pamplona, on hi teníem la
família del meu home, i va viure a ca
la mewl cunyada. Així, nosaltres no-
més ens quedarem amb en Sebastià, el
petit. Després d'anar a classe a Ses Es-
coles i fer el batxiller al collegi de
Sant Miguel, se n'anà a estudiar a Bar-
celona.

Aleshores, en Pedro, (al qual
un amic que va fer quan estava tancat
a ca'n Mir li ensenyà anglès), es va
posar a donar classes d'un idioma que
encara no s'ensenyava a les escoles es-

panyoles. El segon idioma era el
francès, però a les décades dels 60 i
70, amb l'arribada massiva de turistes,
era molt necessari per aquells que es
dedicaven al turisme, i per altra gent,
que per un motiu o un altre n'havien
d'aprendre. Aquests fets varen ajudar

molt per poder donar estudis als nos-
tres fills.

Da. Antònia, jo (Ignasi Bar-

celó) vaig anar a Ses Escoles, però no

vaig tenir l'aportanitat de tenir-lo com

a mestre. Ell era mestre dels grans i a

aquells que havíem d'estudiar el bat-



D. Pedro amb els seus nebots i els seu fill Sebastià damunt una somera (Campanet)

Da Antònia, D. Pedro i la seva cosina Maria Antònia, a una excursió
per la Mallorca dels anys 50

LLucmajor
Serveis

Informàtics s.l.
Domingo Alcalà Martinez

C/ Major, 107 07620 - LLucmajor

E-mail: Ilucmajorservei@terra.es

www.11ucmajorserveis.com

Tel./Fax 971120797 / 609784220

Guiamara, batlle en dues ocasions,
l'any 52 i el 54, a més d'ésser Tinent
Batlle durant molts d'anys),i l'amo en
Llorenç de Vallgornera (Llorenç Clar
Salva, que va ser baille l'any 40 i des
del 54 al 59).

p.- A la columna de la dreta de la
porta principal de Ses Escoles, hi
havia una placa referent al jardí.
Sap que deia?

r.- Si mal no record: "respectau les
plantes del jardí. Elles despertaran un
somriure en l'anima dels nins i sem-
braran en ella la Ilavor de la il.lusi6".

p.- I quan vos jubilau?
r.- Jo ho vaig fer l'any 1973, amb

40 anys de serveis. Tenia 65 anys. Te-
nia ma mare malalta i l'havia de cui-
dar. En Pedro es jubila dos anys des-
prés, l'any 75, quan tenia 70 anys. A
partir d'aquesta data repartirem les
estancies entre Llucmajor. Campanet
i Ciutat, on havíem comprat un pis.

En Pedro va morir l'any
1994, amb 89 anys. Jo, als meus 98
anys encara me trob prou bé per pas-
sejar un poc i parlar amb les persones
del meu entorn. Què més puc desitjar!

Don ya Antònia: des de la re-
vista vos desitjam que pogueu disfru-
tar molts d'anys amb salut i alegria i
donar-vos les gracies a vostè i a D.
Pedro pel que féreu pel poble Ilucma-
jorer, feina de la qual s'enrecorda i
agraeix, tal com manifesten els escrits
dels ciutadans.

NOTA: a la plana 33 de la
passada revista, on diu: "quan ens
casarem l'any 54...", hauria de dir
l'any 34.

xiller ens preparava per a l'ingrés D.
Gabriel Ramon, als 10 anys, i després
ens anàvem majoritàriament al col.le-
gi de Sant Miguel. Pere) quan tenia de-
vers 17 anys i estudiava de mestre per
Haire a ca nostra, amb motiu d'una
substitució que vaig fer a D. Miguel
Monserrat, vaig tenir ocasió de parlar
amb ell, (els temps dels patis) i col-la-
borar amb la vigilancia dels nins, per
a què no es fessin mal i per a què dei-
xassin medrar el jardí. Quinze anys
després, l'any 76, vaig venir a donar
classes a Llucmajor, el meu poble. D.
Pedro ja no hi era. Després d'una dè-
cada, vaig començar a interessar-me
pel jardí, el qual, amb més o manco
intensitat i ambl'ajuda dels nins de la
classe, procurà vem mantenir-lo el més
digne possible.

Segons me conta gent que co-
neixia els esforços i vicissituds que va
passar D. Pedro per dur a bon port la
seva obra, ho va provar tot per a fer
doblers per invertir en el jardí. Feia
planters d'ametller i pruneres per ven-
dre. Per Tots Sants venia fors al ce-
mentiri. Les llimones del llimoner que
sobraven pel menjador també eren co-
llides i venudes per poder comprar les
plantes ornamentals que necessitava:
buguenvíblees, parquinsbnies, bala-
dres, i altres arbres de jardí aleshores
desconeguts pel poble.

p.- Aquesta tasca la feia tot sol?
r.- No, li ajudaven els nins de la se-

va classe, que eren els més grans de
l'escola. També li ajudava un tal Sr.
Manresa (hem pogut saber que es re-
fereix a Jaume Manresa Salva a. de



El estanque del jardin del Gruro Escolar, con el pez surtidor y co-
pa para hallo de las palomas. Est os detalles, en grande, se intentan
en el Parque que se comienza, re cogiendo la idea del Sr. Urbina.

C.012T 21-VII. 5t (Foto Sales)

ENTREVISTA

Doll PEDRO URBINA nos habla de...

mejoras en el GRUPO ESCOLAR
Cuando llegamos a los Grupos

Escolares con intención de inte-
rrogar a Don Pedro Urbino., Macs
tro-Director ciel Grupo de Niños,
es ya dernasiado tarde y tememos
tao hallarle, pero como siempre
alli está en su tarea diaria de ve-
lar por el mejoramiento de la Es-
cuela, sin pensar en el tiempo ex-
traordinario que le absorbe. Con
sumo gusto se presta a nuestro
interrogatorio y nos dice:

—¿Satisfecho de su obra?
—Desde luego: Pero atm falta

mucho que hacer.
—¿En el jardin?
—Aquí no tanto, ya que los de-

talles que faltan espero verlos
solventados y en continua supe-
ración con el apoyo de los que,
como el Sr. Manresa„ sienten en-
tusiasmo por esta obra que el
apoy6; comienzo del Parque, etc.

--¿Da Vd. Importancia al lar-
din?

—La misma que cualquier edu-
cador. Ya habrá leido el artículo
del Sr. Garcia Hoz, Catedrático
de la Universidad de Madrid, que
publicó en A.B.C.: - Casi alcan-
za caracteres de crimen el ver tan-
tas escuelas sin una flor..."

Quien no de esa importancia a
la belleza, a la alegría del ambien-
te escolar, quien no ponga amor
y sacrificio en estas labores y to-
da otra circun-escolar, ha equivo-
cado su camino. Ha confundido
Ia Escuela, cuna de formación de
caracteres, con la rutina oficines-
ca de tal a tal hora. El maestro
debe ser mucho más que un pre-
guntador de lecciones; debe ser
un ejemplo; debe ser un grato re-
cuerdo... Si algo vale esta tarea
que Vd. contempla es precisamen-
te por el ejemplo del gran sacri-
ficlo con que se ha conseguido.

—Vd. presenta este trabajo co-
mo una lección más?

—Y quisiera fuese la mejor lec-
ción de mis años de magisterio.
Que los niños que han visto trocar-
se la tristeza de este patio en la
acogedora alegria que en 7i Ea
despierta, tengan en este trabajo
en el que ellos tambien participa-
ron, el ejemplo que les impulse a
no detenerse ante las contrarieda-
des que la vida les presente.

los niños de el?
—Desde luego. Y se hacen in-

gertos, estudio de abonos, se com-
baten plagas y enfermedades y
ahora comenzaremos a reprodu-
cir plantas y árboles para poner-
los a la venta en su dia

—¿Para hacer todo esto y la par
te que hayan puesto en el estan-

que, palomares, etc. deben tener
un buen presupuesto?

—No señor. No hay dinero pa-
ra tantas atenciones. Se buscan
Ingresos con nuevas preocupacio-
nes y esfuerzos.

—¿Ha conseguido hacer un rin-
cón agradable. En pocos años es-
to será un jardin exuberante

—Si. Antes nadie venia a ver-
nos, pero ahora las visitas son
diarias. A contemplar estas me-
joras; a sacarse fotografias al la-
do del estanque... Llegó la ale-
gria con el agua, las flores, los
pájaros, los insectos... Llegó en
fin, la obra de Dios a inspirer al
maestro y a estimular al

—¿Este material para deportes?
—Esos juegos de baloncesto y

balón-volea los concedió Don Ra-
fael Clar, Delegado local del Fren-
te de Juventudes.

—.Otras inquietudes?
—Mejorada notablemente la

Biblioteca escolar con libros ame-
nos, soñamos con una sala para
trabajos manuales y cuyos traba-
jos puedan presentarse al merca-
do. Soñamos con un horno de ce-
rámica, que pudiera ser el princi-
pio de esta industria en Lluchma-
yor; con un proyector que estirnu-
ie y perfeccione las tareas con pe-
lículas instructivas...

—¿Son de la Escuela esos terre-
nos que la rodean?

—Si. Aquí, como ve, se ha co-
menzado el Parque por el que tan-
to luché y cuya idea recogió el Sr.
Manresa con tanto cariño. Y en
estos otrcs frente al ferrocarril se

nectactor Jefe y Corresponsal
Literario y Administrativo

DON ANTONIO CARDELL
Calle Convento. 57

Corresponsal Grafico:
DON FRANCISCO SALAS
Calle Obispo Taxaquet, 39

pondran, el próximo invierno, 51
limoneros que me ha prometicii
el Ilmo. Señor Don Antonio Lied
Ingeniero Jefe de Asesoría Fores
tal del Instituto de Previsión.

—¿Donativos para este esfuer
zo?

—1•••
Don Lorenzo Clar, Jefe Loca

de Falange y actual Alcalde di
Lluchmayor, viendo las dificulta-
des económicas que tenemos pars
former los dos pequeños paloma-
res, nos ha hecho un generosc
ofrecimiento de granit.

—;Están Vds. de enhorabuena
por los éxitos escolares!

La labor de los Señores Maes-
tros y Maestras, obteniendo cada
año Matriculas de Honor en la
enseñanza libre, ahorra todo co-
mentario.

Efectivamente, si hablan las
obras...



Una hermosa rLta de conjunto del patio del Grupo d2 las Escue-
ias Nacionales, con el hermoso sur tidor en. Liimer tei mini) y al fon-
do el m.agnifico jardin que. habla ci0e11 , ! nteMel;te Ge la labor read-

coda	 (Foto Saias) C og -r- 3-x11-55

GALERIA DE RETRATOS

AQUELL MESTRE
ESTIMAT

Quan pas per ses escoles
des meu poble Llucmajor
record llunyanes coses
i sent un punt de tristor.

Record quan aquests rosers
feren ses primeres roses
i record aquelles hores
que no tornaran mai més.

Passant per davant elles
yells records vénen a mi
mirant ses seves finestres
i contemplant es seu jardí.

Entre jocs i entre llibres
aqui me vaig formar,
aqui vaig viure uns dies
que mai podré oblidar.

Es meus ulls he tancat
i m'he vist per un moment
amb llibres davall es brag
dins aquest pati corrent.

Aquells anys han volat
es temps ha fet molta via
i avui jo he enyorat
aquell mestre que tenia.

Pectto U6ina An9tte3
Director del Grupo Escolar de Mks

de Llurlunayor

visto por XAMENA

Aquel patio, que antes era
de una aridez repelente,
cerno por magia hechicera,
hoy parece obra cimera
a- un jardinero e.zvelEnte.

Bien se nota allí la mano
quo desprecia la rutina...
y el esfuerzo soberano

este (?jenular tipo humano
llamado Don Peciro Urbirui.

Flores, palomas y peces;
color y aroma a porfia...
¿Nc sv ha dicho muchas veces
que son estas "pequeñeces"
la miel de la poe,sia?

Ganas me dan de empPzor
ot	 vez con la "cartilla",
pltra así poder gozar
(sin prisas y sin pagar)
de ton grande maravilla.

(Viendo agWP1lo fue el dudar
Eitaba aquí o en Sevilla...)

Dins elles hi vaig trobar
un tal Don Pedro Urbina,
un mestre molt humà
que s'ensenyança vivia.

Record com si fos ahir,
Don Pedro cada horabaixa
quan ses classes acabava
ell sempre quedava
per cuidar es seu jardí.

Dins un race) des meu pensament
sempre hi haurà es seu record
perquè vaig tenir sa sort
de conviure uns anys amb ell.

Aquell mestre estimat
avui ja no és aquí,
però fins que me quedi camí
sempre serà recordat.

Monserrat Clar (a. Set)

Aquest glosat fou escrit poc temps des-
prés de la mort de Don Pedro Urbina

(any 1994).

I



Grupos Escolares de Lluchmayor
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ARTICLES INFANTILS

DE O A 12 ANYS

BONES ORES!

SCHUSS

MIOBIC

GARCIA MONTANER

CAÑA MÁS

GINKANA

VALENRI

ENTREVISTA

EL VAIG TENIR DE MESTRE

El vaig tenir de mestre ja fa
molts d'anys i puc dir que era
un excellent mestre i una bona
persona. En aquell temps ja te-
nia una manera molt avançada
d'ensenyar, no el vaig veure
mai alçar la trià a cap alumne i
això que quan jo anava a esco-
la els mestres solien repartir
qualque nespla. Encara no he
trobat ningú d'aquells que ana-
ren a classe amb ell i també
d'aquells que no hi anaren, (ell
va ser el director de Ses Esco-
les durant alguns anys), que ha-
gi parlat malament de Don Pe-
dro. Era un home intelligent i
de bona pasta, si qualque alum-
ne es portava malament, el càs-
tig era que en acabar la classe
es quedàs amb ell a regar o a
fer alguna feina dins aquell jar-
dí que ell començava a crear,

(cosa que per a molts, més
que un càstig, era motiu
d'alegria, ja que sempre te-
nia voluntaris per a quedar a
ajudar-li, sobretot els dimarts
que després de la classe hi
havia catecisme obligatori a
l'església). Don Pedro també
s'arromangava i agafava la
xapeta.

Amb aquestes lletres aquí
escrites he volgut fer una pe-
tita semblança de la bona fei-
na que durant tants d'anys
aquell home va fer dins el
nostre poble. Crec que Lluc-
major li deu un homenatge.

Mestre, sia Vostè allà on
sia: Moltes gràcies.

M. Monserrat Clar (a.Set)

Don P. Urbina, l'any 52, ja posh en marxa una biblioteca
per deixar llibres als alumnes.

if) SIM=

ANTONIA GONZALEZ BALLESTER
PLAÇA ESPANYA, 46 • TEL.: 971 12 08 09 (LLUCMAJOR)

TRIA ALLÒ MILLOR PER ALS TEUS INFANTS
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ESCOLA DE BALL DE BOT CALABRU IX
A SANT BONA VENTURA

CLASSES DE BOROS, JOTAS, FANDANGOS MAILORQUINS MENONS,
NE I MUES

HORAR1 : TOTS El DIJOUS DE CADA SETMANA DE 18 A 2211.
Al COLIEG1 SANT 80NAVENTURA

COMENÇAREM El IR NOUS D'OMM (DM 6)
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ELS COLOMS DE "SES ESCOLES"

Des de l'edat de quatre anys, sem-
pre he tingut una gran afició als co-
loms. El meu padrí ja en tenia, el tio
també i un conco de ma mare en va
tenir quasi bé fins que jo vaig com-
plir 12 anys.

i Així és que quan era al-lot me fi-
xava en tot el que estava relacionat
amb aquestes aus.

Tot això ho explic perquè quan
n'Ignasi Barceló me va parlar de Don
Pedro Urbina, tot seguit me va venir
a la memòria allò que no podia en-
tendre mai quan jo tenia 10 anys i es-
tudiava a "Ses Escoles" per fer l'in-
grés de Batxillerat. No vaig tenir la
sort de tenir-lo mai de mestre, llevat
d'uns quants mesos, essent jo més
granat, en unes classes d'anglès par-
ticulars que ell donava. Me va agra-
dar el seu tracte amb els alumnes i la
seva manera d'ensenyar.

Els anys cinquanta eren anys
durs, els colomistes tenien esbarts de
coloms que feien volar amb una ban-
dera per mesclar-los amb coloms per-
duats (que no sabien trobar ca seva) i
també amb altres esbarts, i pispar ai-
xí qualque colom per posar a l'olla.
Quan l'esbart es posava a la teulada
de ca's padrí, el tio, o el conco de ma
mare, tothom estava amagat i no po-
dien moures, ni sentir una mosca,
perquè si fèiem renou el colom ex-
tern s'assustava i no podia anar al seu
destí: l'olla. Estàvem avesats els co-
lon-listes, a cuidar els nostres esbarts
amb un "siulet" molt suau i molt fi,
quasi inperceptible per l'ocell.

Quan vaig anar a ses escoles, Don
Pedro hi havia fet fer dos colomerets
peti ts, un a l'esquerra i un altre a la
dreta d'un safareig que hi havia. Les
seves portes estaven pintades de ver-
meil, la qual cosa a jo me va estran-
yar molt ja que el coloms es fan por
de tot allò que resalta si no hi estan
avesats. Però quan vaig quedar real-
ment esgleat va ser quan per anidar-
los al colomer, aquell bon home se
va posar a fer mamballetes, i quan
més en feia, més aviat es coloms ve-
nien. Encara quan pas per les portes
de "ses escoles" hi pens cada vegada.

Fins que un dia me vaig revestir
de coratge i vaig demanar a Don Pe-
dro com allò que feia era possible,
que si ho hagués fet a qualsevol co-

lomer no hi hagués quedat cap colom
posat. Me va explicar que tots els
animais, quan tenen fam, si els ave-
ses a un renou quan els donen men-
jar, arriba que l'associen amb el men-
jar, per molt rar o fort que sigui el re-
nou.

Es una cosa molt simple i que
quasi tothom sap, per() sempre havia
vist el contrari i aquesta va ser una
Iliv5 que vaig aprendre de Don Pe-
dro, cosa que record amb molta satis-
facció i molt sovint.

Joan Janer Andreu (a. Verd)
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SUCCESSOR DE TOMEU BLANCH "PORTASSA"

ENTREVISTA
Sr. Don Pedro:
Quan me'n vaig entèmer que sa revista de "Llucmajor de Pin-

te en Ample" li volia retre un petit homenatge, vaig agafar paper i
bolígraf per així poder aportar-hi es meu minúscul granet d'arena.

Me satisra poder recordar aquells anys cinquanta en es que
vaig ser es seu deixeble. D'aquests anys que vaig anar a escola i
vostè va ser el meu mestre, només tenc coses bones que contar.
Quantes coses vaig aprendre, a mês de ses pròpies de s'escola!,
com és ara : a entendre, xerrar i escriure en anglès, (en horari ex-
traescolar); a podar i empeltar rosers; a fer florir ets estranys, sa set-
mana de Tots Sants, regant ses poncelles amb aigua teba,....

Record quan a principi de curs venia ma mare, E.P.D., per xe-
rrar amb vostè iii deia: "SI NO CREU, BRANCA". Es clar, eren
altres temps i tot ha canviat molt.

Amb es pas d'ets anys m'he adonat que vostè en aquells
temps ja era un home avançat. Es permfs de que si me portava ma-
lament "BRANCA", vostè mai el va utilitzar, i ses vegades que,
merescudament, me castigava, es astig se convertia en una cosa
productiva, com per exemple ajudar-li a regar fora de ses hores
d'escola.

Per jo, vostè va ser s'"ALMA MATER" des jardí, l'estima-
va, l'adorava, se desvetllava per ell. Tant és així, que record que
quan ses mimoses florien en venfem es rams, i per Tots Sants, rams
d'estranys, i tots es doblers que trèiem de ses vendes se reinvertien
en comprar pes jardí.

I ara en aquest temps que se xerra tant de zones verdes i esti-
mar sa naturalesa, veig que vostè ja ho duia a sa practica, fet que
demostra això que he dit abans, quan el qualificava de "persona
avançada".

Vostè, per jo, Don Pedro, entre d'altres, tenia dues grans vir-
tuts: una, que era un bon mestre, i s'altra, que era una excel.lent

persona.
No vull despedir-me sense dir-li que si mos trobam a s'altre

món, estaré orgullós i encantat de poder ser una altra vegada... el
seu alumne.

Jaume Garau Clar (a. de Vallgomera).

P.D: aprofitant s'ocasió que m'ha donat sa revista de poder do-
nar a conèixer algunes vivències que vaig tenir com a alumne seu,
no crec que sigui massa demanar a s'autoritat competent que com
a mfnim se pogués descobrir una placa amb el seu nom en es ma-
teix recinte escolar, per poder donar a conèixer a tots ets ex-al um-
nes alumnes actuals i futurs, qui va ser com a mestre i de qui va ser
sa idea i sa tasca de convertir en un meravellós jardf, amb safareig
amb peixos i brollador, per a delit d'infants i majors.

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
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Incineracions (Palma i Bon Sosec)
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Finisterre • Ocaso-Inca (Ag. 197) • Sta. Lucia

Previsora • Lloret • Nortellispania

Domicili: C. Joan Mesquida, 10 (Santa Maria)
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Camina, caminaràs...'
- Rutes Culturals -

Ruta de les
PRUNERES

Dissabte 16 de juliol unes trenta
persones del nostre grup varem tenir
l'oportunitat de poder visitar la planta-
ció de pruneres que en Rafel Noguera
té a la seva finca de So n'Eixida.

En Rafel ha aconseguit disposar de
trenta varietats de prunera, moltes
d'elles endémiques de Mallorca, algu-
nes d'elles provenen d'una altra finca
que la seva família té a Cugulutx, de la
qual, ens va recordar, que quan la seva
padrina va comprar la finca ja hi havia
més de 15 castes diferents de prunera.

D'altres pruneres les ha aconseguit
reproduir gracies a la recollida de mu-
des d'altres finques de Llucmajor i
també d'altres pobles de Mallorca, re-
cuperant varietats que han perdut in-
terés perquè no es poden comercialit-
zar, principalment perquè són de pell
prima, pert) també d'altres que tenien
diferents utilitats: per assecar, per do-
nar als animals, per fer confitura, per
conservar-les senceres, etc.

Gran part de les pruneres estan em-
paltades damunt ametler, que és més
resistent, i, per tant, viu més anys.

Varem iniciar la visita amb un re-
corTegut dins la finca on ens explicava
les característiques de cada varietat, el
sistema d'empelt, quina utilitat te la
pruna, anècdotes, j, lambé, amb quines
dificultats s'ha trobat per aconseguir
l'e mpelt.

Al recorregut poguérem observar
més de 20 castes, la resta són a la finca
de Cugulutx, pert', en Rafel, qui té cu-
ra fins al darrer detall, ens havia prepa-
rat una taulada plena de plats de fang
—dissenyats i fets per la seva dona na
Miquela Artigues- amb les trenta va-
rietats de prunes i el nom de cadascuna.
Ur, detall veritablement magnifie, una
exposició que només els que hi varem
anar poguérem gaudir, una teulada que
omplia els sentits, especialment el del
gust ja que varem poder tastar quanta
pruna volguérem.

Hem de ressenyar la tasca de caire
més científic que està fent amb en Ra-
fel el seu amic i professor Joan Jaume,

qui col.labora en la catalogació de les
pruneres, realitzant una fitxa de cadas-
cuna i recollint gran quantitat de des-
criptors que les identifiquen.

Ruta de les
FIGUERES

L'horabaixa de dissabte dia 3 de
setembre convidats pel farmacèutic
Monserrat Pons, realitzarem una visita
guiada a la plantació de figueres que

l'apotecari te a la finca de Son Mut
Nou en plena marina de Llucmajor.

Unes 35 persones formàvem el
grup, i , varem iniciar la visita amb una
introducció d'en Monserrat on ens va
explicar d'on li ve aquesta afició, quins
entrebancs s'ha trobat al llarg d'aquests
10 anys que porta investigant, recupe-
rant varietats autóctones oblidades i/o
desaparegudes, experimentant amb la
plantació, sistematitzant el procés de:
collida de mudes, marc de plantació,
distribució, preparació del clot, adoba-
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ment, empelt, reguiu, labors, i collita; i
també fent servir una metodologia
científica emprant fitxes amb un gran
nombre de d'escriptors: característi-
ques de l'arbre, de la figa, de la fulla,
altres dades, j, també, estadístiques de
revolució pel que fa al seu creixement,
brancatge, nombre i qualitat dels fruits,
etc., en definitiva l'aplicació de meto-
dologia cientifica.

Després de la introducció inicià-
rem el recorregut per les tanques on es
troben les figueres, unes tanques amb
una terra molt treballada, sense herbes
ni pedres, i uns arbres perfectament
protegits dels conills i altres animals,
identificats amb una etiqueta amb el
nom de la varietat, en definitiva, un
vertader camp d'experimentació agrí-
cola (en majúscules).

En Monserrat ens va anar expli-
cant com es du a terme el procés de
plantació, i creixement de la planta qui-
nes feines de manteniment es fan el
primer any, vàrem anar destriant les fi-
gueres no només pel color de les fi-

per la forma de les fulles, anecdotes al
voltant de les varietats, etc., al llarg
d' aquest recorregut tastàrem figues,
vàrem poder comparar details com tex-
tura, dolçor, acidesa, intensitat del gust,
en definitiva, vàrem poder comprendre
perquè en Monserrat ha pogut reunir
150 castes de figueres, i en té sembra-
des més de 900, i ha dedicat un esforç
personal i econòmic important per
aconseguir aquest camp experimental.

Finalitzat el recorregut, en Monse-
rrat ens tenia preparat una estesa de fi-
gues d'unes 25 varietats que vàrem po-
der tastar, formatge, figues segues fetes
per ell mateix, vi, pa, sobrassada, etc.
seguírem conversant, menjant i bevent
a aquella taulada que tan amablement i
amb tant de detail ens havia preparat,
en definitiva una experiencia única i a
la vegada privilegiada, com va dir en
Josep Sacarès al pregó de fires 2003:
"Assegurau a un home la propietat
d'una roca i ells us la convertirà en un
jardí": L'exemple es Son Mut Nou, de
tusar tòrrid i estèril de la marina a un

En Monserrat en tota aquesta tasca
desinteressada i profètica ha gaudit de
Ia collaboració d'altres experts en la
materia, també de gent humil i senzilla
que ha collaborat amb ell, amb la qual
ha intercanviat experiències, que l'han
ajudat a cercar varietats perdudes, que
l'han orientat i també ani mat en mo-
ments difícils.

És de destacar també l'interès
d'Organismes en aquest projecte, en
concret la collaboració que en Monse-
rrat té amb el Museu de Ciències Natu-
rals de SòIler , però sobretot, l'estreta
collaboració que té amb la 'Consejeria
de Agricultura' del Govern d'Extrema-
dura, amb qui està formant un banc de
gemmo-esperma (brots conservats a
baixes temperatures) que poden servir
per reproduir una figuera a qualsevol
moment, i també, pel que fa a l'anàlisi
genetic de cadascuna de les varietats
que es du a terme als laboratoris
d'aquest organisme; atenció !, la finca
de Son Mut Nou en Monserrat té més
varietats de figueres (+de 150) que les

gues, també pel color de les branques o	 indret paradisíac i únic en el món.	 existents a tota Extremadura.
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En definitiva una experiencia
molt interessant per a tots els partici-
pants del nostre grup, una visita que
us aconsellam faceu, de la mateixa
manera que ens encantaria a nosal-
tres pen) especialment a en Monse-
rrat que persones responsables d'or-
ganismes més propers la visitasin,
si arriba el cas, puguin entendre la
immensa labor feta i la potencialitat
de tot el que s'està fent al Camp Ex-
perimental de Son Mut Nou.

CONCLUSIONS I REFLEXIONS
al voltant de LES PRUNERES I

FIGUERES

Perquè és important la tasca
que fa en Rafel i en Monserrat ?

• Primerament perquè els permet
menjar prunes i figues, fruites molt
sanes i amb moltes vitamines i nu-
trients essencials, ecoRigica, sense
additius ni productes químics, del
mes de maig fins gairebé Nadal.

Perquè han aconseguit recuperar
varietats, que al llarg de moltes de ge-
neracions, foren una peça més del
complex trencaclosques que suposa-
va la vida —en realitat la supervivèn-
cia- a una terra esquerpa i poc pro-
ductiva.

Perquè les varietats endèmiques
estan perfectament adaptades a la cli-
matologia i demés condicions físico-
ambientals, i, per !ant, poden viure
molts d'anys i amb un manteniment
m mim.

Perquè al voltant d'aquests cen-
tres d'interès que són les pruneres i
les figueres hi ha un important bagat-
ge de tradicions, cultura,  tècniques,
sobretot d'experiència i saber acumu-
lai, que no ens podem permetre el lu-
xe de perdre. En aquest món globalit-
zat sabem quins efectes ha tingut un
huracà a un país que mai no hem tre-
pitjat ò de què han sopat avui els
`simpsons', i, en canvi, no sabem gale
es un empelt d'estaca, ó perquè hi ha
unes prunes que es diuen: 'del dimo-
ni', 'de sant Jeroni', `modronyo', 'de
l'aixuta', 'de cor de bou', `moltsona',
'cle malalt',6 `buscareta groga', ó fi-
gueres que es diuen: 'gota de mel',
`cucurella', 'de les miraies', 'mata-
soldats', 'pel de bou', ó 'pota de ca-
vall', i , que sobretot, aquestes pru-
nes i figueres existeixen, no són fic-
ció, ho certificam.

Perquè en Rafel i en Monserrat
no estan tot sols en aquesta labor,
també l'està fent, a diferent escala i
amb diferent intensitat, altra gent, que
pensa el mateix que ells i que estima
Ia terra que ens ha tocat viure. Gent
que intercanvia mudes i experiències,
i, que, amb una mica de difusió faria
que la recuperació de varietats autdc-
tones s'estengués a molts d'indrets, i
faria que gent que no sap el que es
una figuera o una prunera (així ma-
teix n'hi ha) tingués l'oportunitat de
saber-ho, d'enriquir-se personalment
amb l'experiència, i, de rebot, apre-
ciar aquesta herencia que hem rebut
dels nostres avantpassats, que evi-
dentment ja no te el mateix valor que

tenia (bàsicament de subsistencia),
pea:, que amb els mitjans que tenim
avui dia li retrobarem nous valors.
(dietectics, culinaris, cosmetics me-
dicinals, ornamentals, paisatgístics,
etc.).

Perquè es una eina didàctica im-
portant a tots els nivells: la prunera,
la figuera, centres d'interès; pot, sens
dubte, permetre una intervenció edu-
cativa multidisciplinar, des de la
Ilengua i literatura fins a les ciències
naturals, passant per la història, la ge-
ografia, la química, la física,... , fins-
i-tot les matemàtiques, sense excep-
ció totes les disciplines Acadèmi-
ques.

Per moltes coses més...
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Temps de viure, temps d'aprendre
Jaume Oliver Jaume

Ja fa un cert temps que s'ha superat
la creença que el temps d'aprendre co-
ses coincideix amb el temps d'anar a
escola. Efectivament, s'han consolidat
els termes "educació d'adults", "edu-
cació permanent", "educació al llarg
de tota la vida" i d'altres semblants.
Pere, si és cert que s'han consolidat a
nivell teòric no és tan cert que a nivell
pràctic s'arribi a les darreres conse-
qüències d'aquests plantejaments. En
altres paraules, encara hi ha molt camí
a fer i moltíssimes persones podrien
aprendre molt més durant la seva adul-
tesa i vellesa que el que aprenen.

Hi ha unes quantes qüestions prè-
vies. Què és aprendre? Per què hem
d'aprendre? On es poden aprendre co-
ses durant l'adultesa i vellesa? Quines
coses s'han d'aprendre? Com es pot or-
ganitzar tota aquesta activitat?

Precisament Factual evolució psi-
cológica i sociológica del concepte
d'adultesa i vellesa afavoreix una acti-
tud positiva vers l'aprenentatge per-
manent. Es viu més anys, amb més
salut i amb moltes més possibilitats de
fer coses que alguns anys enrera re-
sultaven impensables. Començant pels
noms: el terme vellesa s'ha substituït
per molts d'altres i el segment de po-
blade) major de cinquanta-cinc anys
és objecte d'una intensfssima pressió
informativa, publicitaria i social per a
consumir cultura, viatges, benestar i
per assumir un protagonisme més in-
tens en el conjunt de la societat.

Hem de revisar què és aprendre.
No és només saber més coses sinó
gaudir amb el què s'ha après, i canviar
les actituds i les formes de viure, de tal
manera que cada vegada quedin més
enriquides i desenvolupades. Per això
l'època escolar és únicament una etapa
dels aprenentatges humans, i sovint

l'experiencia ens demostra que els
aprenentatges en el sentit expressat es
realitzen molt intensament a la famí-
lia, al carrer, al treball, a diversos am-
bits de la vida social, al temps lliure,
etc i també ens demostra que l'adulte-
sa és una època molt interessant per
als aprenentatges. Els aprenentatges
no tenen per què estar associats sem-
pre a llibres, a mestres, a examens, a
escoles. L'espai i el temps dels apre-
nentatges són l'espai i el temps de la
vida, és a dir, sempre i en tot Hoc.

A la qüestió per què hem d'apren-
dre s'hi podria respondre de moltes
formes. Però interessa ara remarcar-ne
tres. En primer Hoc, l'aprenentatge
permanent conserva i dinamitza la vi-
da i la joventut; la renúncia a nous
aprenentatges condueix a la vellesa
psicológica. En segon lloc, l'aprenen-
tatge permanent ajuda a comprendre
tot allò que ens envolta, les persones,
la societat, la naturalesa. En tercer
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Hoc, l'aprenentatge permanent ens aju-
da a canviar, a adaptar-nos al canvi
que ens envolta i ens empeny i a no
esser un os fora de Hoc (que pateix i fa
patir) dins una societat canviant com
mai.

Durant l'adultesa i la vellesa, els
espais d'aprenentatge són pràcticament
infinits. A la pròpia casa, a una altra
casa, a un centre social o cultural, a
una biblioteca, a un museu, a qualse-
vol institució social, a centres de tre-
ball, a activitats de temps II iure, al ca-
rrer, al camp, a qualsevol poble o ciu-
tat. Val la pena recordar i divulgar que
la Universitat de les Illes Balears té un
programa especial adreçat a aquest
segment de població: la Universitat
Oberta per a Majors (UOM).

Quant a l'organització de tota
aquesta activitat, s'ha de reconèixer
l'extraordinaria flexibilitat que presen-
ta: individualment, en grups, per ini-
ciativa privada o institucional, amb di-
versos recursos de tot tipus, amb pro-
fessorat o sense, i mitjançant tallers,
robades, conferències, etc.

Quines coses s'han d'aprendre o
poden esser objecte de revisió o apro-
fundiment? Les que cadascú vulgui, el
conjunt d'on triar és immens.

Recordarem alguns blocs possi-
bles:

1.- Continguts relacionats amb la
salut i el benestar: alimentació, habits
saludables físics i mentals, medecina
preventiva, esport, dansa, natació,
gimnàstica, sexualitat, psicologia, so-
ciologia, comunicació (interpersonal i
social), mediació i solució de conflic-
tes, etc.

2.- Continguts relacionats amb ac-
tivitats manuals: bricolatge, construc-
ció, decoració, restauració de mobles
o altres objectes, mecânica, electròni-

ca, cuina, pastisseria, agricultura, jar-
dineria, art floral, cura d'animals
domèstics o de granja, etc.

3.- Continguts relacionats amb les
arts: dibuix, pintura, escultura, gravat,
cerâmica, brodat, fotografia, vídeo, ci-
nema, música: audició, coral o instru-
mental, etc.

4.- Continguts relacionats amb la
lingüística i la literatura: lectura, tea-
tre, aprenentatge d'idiomes, escriptura
en prosa o en vers, etc.

5.- Continguts relacionats amb la
cultura i la ciència: geografia, histò-
ria, art, cultura popular, biologia, físi-
ca, química, tecnologia, astronomia,
matemàtiques, informàtica,  etc.

6.- Continguts relacionats amb l'e-
conomia i el dret: micro i macroeco-
nomia, tècniques empresarials i de co-
merç, turisme, activitats de temps Ulu-
re i oci, dret privat i dret públic, dret
internacional, etc.

Per acabar, convé remarcar algu-
nes situacions especialment favorables

als aprenentatges interessants durant
tota la vida: la lectura, l'ús de xarxes
informatiques (internet i altres), els
viatges, les situacions de relació so-
cial en petits grups, i les activitats
d'implicació social (ONG o sem-
blants).

Si, segons les previsions estadísti-
ques actuals, cada vegada les jubila-
cions s'avançaran més, l'esperança de
vida és més Ilarga i les condicions de
salut milloraran considerablement, re-
sulta evident que seran necessaris uns
serveis socials molt més eficaços i ben
dotats, entre els quals l'oferta educati-
va per a la població adulta ¡jubilada
haura de tenir una especial importan-
cia, i la pròpia iniciativa i demanda
d'aquest segment poblacional haura de
tenir un pes considerable en la dinâ-
mica social. Tot el que es faci en
aquest sentit sempre resultara molt en-
riquidor, d'efecte multiplicador, nota-
blement avantatjós a nivell social i,
certament, insuficient.

TALLERS LLUCMAJOR
R.E.T. 0302

REPARACIONS EN GENERAL
PINTURA I PLANXISTERIA

Baltasar Tomàs Oliver - N.I.F. 41.372.489-C

Ronda Ponent, s/n - Tell: 66 12 67
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Els cavallets de Mallorca
Cristòfol Carrió i Sanxo

Les festes són el contra-
punt obligat de la rutina diari.
I el ball un dels actes festius
preferits pel jovent i majors.
Carrers engalanats, música i
bullici són els elements basics
de les festes. Cercaviles amb
els cap-grossos i gegants, co-
rregudes de l'ai lotea, amb la
música viva i senzilla de les
xeremies.

També hi ha llocs on no
hi poden faltar les danses, que
vesteixen de colors Ilumino-
sos les diades festives de al-
guns pobles mallorquins, apa-
reixen en les formes més re-
motes com element fonamen-
tal dels rituals màgics i sa-
grats. Les primeres noticies
que es tenen de les danses ri-
tuals a Mallorca són del segle
XIV, segons Josep Rullan en
la seva História de Sóller.

Els anomenats simple-
ment balls, tenen diferent sig-
nificat que les danses. Copeos
i mateixes, boleros i jotes for-
men el grup del ball, mentre
els cavallets, els cossiers, les
àguiles, els moratons, i els in-
dis constitueixen les antigues
danses rituals. Els balls amb
figures i les danses pareixen
estar lligades a la cultura gòti-
ca doncs amb la conquesta
catalana del segle XIII pene-
tren a Mallorca les formes te-
atrals de l'Europa gótica, ba-
sades en la representació de
l'Antic i del Nou Testament,
tot marcant una profunda
dualitat entre el be i el mal.
L'any 1264 fou l'inici de la
solemne festivitat del Corpus
i en la processó eucarística
pels nuclis urbans, no dispo-
sant de patrons religiosos es
presentaven figures simbòli-
ques, entre elles les esmenta-
des.

Aquests dansaires ano-
menats cavallets, antigament

es deien cavalls cotoners,
nom agafat de Catalunya que
es d'on sembla ser la seva
procedencia, són al 'lots que
duen passada pel cos una fi-
gura de cavall de cartó, de
manera que simulen cavalca-
dors. Van vestits a l'ampla
amb una indumentaria de co-
lors molt vius.

Fins fa poc només hi ha-
via tres viles que conservaven
la joia folklórica dels cava-
llets(Pollença, Arta i Fela-
nitx). A la vila pollencina sur-
ten per la festa de Sant Sebas-
tià i nomes gin dos, un vestit
de negre i l'altre vestit de co-
lor vermellós.

Els de Felanitx són sis
més la dama, ballen amb els
sons del tamborí i el flabiol
dels xeremies, sent dirigits
pels frares agustins i surten
per la festa del Sant Agustí,
patró dels felanitxers.

Els cavallets d'Artà són
dels religiosos franciscans i
surten el dissabte de la festa
patronal del seu convent, Sant
Antoni de Padua, anomenat
també Sant Antoni de juny o
dels albercocs. Trescant els
principals curers de la vila
executant diferents movi-
tnents coordinats de forma
circular. Els nins cavallets
són quatre presidits per una
"dama" i els cinc no es can-
sen de dansar fent el molinet,
capades i reverencies amb
melodia peculiar. Van vestits
amb calçons curts bastant
amples amb cintes de colors,
gorra adornada amb cintes ,e1
coll es blanc i així també les
calces i espardenyes. Segons
el folklorista pare Ginard
Bauçà, TOR "amb el bellu-
gueig de les robes i cintes
llampants i amb la musiqueta
de les danses i dels casca-
veils, eren una Ilepolia per als
ulls i per a les orelles".

Com es yen, cavallets de
Mallorca s'han mantingut a
l'ombra de distintes ordes re-
ligioses i ja fa bastants d'anys
hi havia més pobles que tam-
bé tenien els seus cavallets,
com es el cas de Soller, Ma-
nacor, Llucmajor... Per les
festa de Santa Candida patro-
na de Llucmajor, el segon
diumenge del mes d'agost de
l'any 2000, després de sei-
xanta anys d'absència, torna-
ren els Cavallets, a la ciutat
del migjorn, omplint de color
i alegria els carrers Iluctnajo-
rers. Curiosament, hi ha veus
autoritzades que coincideixen
que els primers Cavallets
d'Artà foren portats de Lluc-
major.

També a Palma han estat
restablits i participen en les

matines de l'església de Sant
Francesc i en la festa de l'Es-
tendard de la Seu.

Malgrat hi hagi constan-
cia de danses folklòriques tres
segles abans, sembla que els
dansaires mallorquins no apa-
regueren fins el segle XVII i
són d'origen barceloní i pot-
ser del país basc-francès.

Corn diu l'insigne histo-
riador dc Llucmajor Barto-
meu Font Obrador, les gene-
racions són com torres huma-
nes que s'alcen una damunt
l'altra, aprofitant els progres-
sos dels avantpassats. Per
això, val la pena conservar o
procedir a la restauració de
les ancestrals i nostrades tra-
dicions, que amb satisfacció
podem dir que de cada vega-
da són més estimades.



ferreteria

CAN
JAN ER
bricolatge

IZSET DE IZESTALIKACIÓ
DE MOBLES ANTICS

• • •
IMPARTIT PELS

GERMANS VOL ONTA
(ebenistes)

CADA DIMECRES I DIJOUS
HORABAIXA

Inici cha 2 de novembre 2005
INFORMACIÓ:

TEL. 971 120+ +7     

COL. LABORA: LAKE° E
PARIS 1902 -

Immit	 11111111111V   

Rotonda Llucmajor-Campos
Tel.: 971 12 04 47
LLUCMAJOR

Anam flamencos
Es conco Tomeu i sa neboda

-Conco: Com va Maria
de Gracia?.

-MG.: Jo bé, i vos: què
feis per aquí?

-C.: No ho sé? M'han
dit que era un poble molt
flamenco, reparteixen mils
d'euros si vas flamenco. Jo
vaig un poc magre d'euros i
en venc a cercar.

-MG.: Conco! Conco!.
No sabeu res de res.

-C.: Com que no!. He
Ilegit la premsa i diuen els
diaris que si ets flamenco et
donen no sé què?

-M.G.: Aquí fla-
menco és sa Rabassa de
S' Arenal.

-C.: Alla, a S'Arenal re-
parteixen per ser flamencos.

-MG.: Noltros a Lluc-
major, no podem fer res.
Sempre diuen que no hi ha
doblers.

-C.: Com pot ser això?.
Si toca es tambor, na Iluca
compareix.

-M.G.: Pea), sa rabassa
va a lloure. Es molt flamen-
ca i mos fot tots els euros
així com vol.

-C.: Si no l'han de me-
nester per res. No entenc
per què la mantenen.

-M.G.: La mantenim!.
La mantenim!. Els euros
surten de les nostres butxa-
ques.

-C.: Prest hauré de pa-
gar!. Ells, sempre cobren i

no fan res.
-M.G.: Els tuden amb

els flamencos. Viatge per
aquí, viatge per alla. Cada
mes, no basten uns quants
milions, de pessetes, amb
euros m'embull, per assa-
ciar la fam d'aquest flamen-
co.

-C.: Sí que ho és de fla-
menco, tira els doblers dels
altres i encara na lluca i el
tambor li posen una meda-
lla "al mérito flamenco".

-MG.: Vols dir!. Nol-
tros pagam i encara li do-
nam els darreres.

-C.: No tans sols li do-
nam els darreres, sinó que
mos afaita sense barba.

-MG.: Tan beneits són
el tambor i na lluca. Toquen
un molt desafinats!.

-C.: Saps que ni han
d'agrair de coses?. Si no fos
per sa rabassa de S' Arenal,
no haurien tocat el tambor.
No tendrien el garrot ni na
Iluca, ni el tambor.

-M.G.: Per què no li pa-
guen dels seus?. Si tenen
pagues i comissions no es-
tablertes per Ilei.

-C.: Són tan gorrers, són
com lladres, si no paguen
amb els doblers dels altres
no saben fer res.

-M.G.: Aquest flamen-
co de S'Arenal, reparteix a
balquena i arreplega a bar-
celles sense tenir sementer.

-C.: Per l' any vinent vol
organitzar una torxa de foc
flamenca, pintada d'or.

-MG.: Es podia fer un
tatuatge d'or alla on no dic.
Llavors ho seria més fla-
menco.

-C.: Ho seria més si
agafava la torxa d'or en-
calçant na Iluca i el tambor
per devers la pieta de Son
Verí.

-M.G.: Prest no hi haura
ni pleta ni sementer. Tot se-
ran cases i camps foradats
per aficar-hi

-C.: Clar!. Ara ho en-
tenc!. El flamenco, el tam-
bor i na Iluca no volen caçar
perdius pel rostoll. Tiren
plats veils dels hotels per
estrènyer l'esponja dels eu-
ros per veure si cau qualque
comissió pel rostoll i omplir
les butxaques de tests i ju-

gar a toc i pam. Si et toc
tens un pam d'euros per a
tu. Si em resquilles et basta
una pipellada.

-MG.: Saps que en sa-
ben de molt de jugar. El
tambor sempre ha tocat i els
altres han ballat al seu rit-
me.

-C.: Deixem de dir baja-
nades, i anem a la Fira.
Sup& que hi ha demostra-
ció flamenca?.

-M.G.: No!. Per la fira,
tan sols hi ha fermança. Es-
per la vostra, jo vos fermaré
amb una pepa flamenca.

- C.: No em donis
aquests disgust!. En tenim
un de flamenco, i mos so-
bra.

-M.G.: Bona Fira, i
Molts Anys amb salut.

-C.: Bona Fira!.

liffffrArarRIMI

eakdi.. mi/ia11e4 geNta

.CALCAT EN GENERAL

•CALCAT, ROBA I ACCESSORIS ESPORTIUS

BONES FIRES!

C.Music Joan Xamena, 10 Tel. 971 664485 (Llucmajor)



ACTE PUBLIC

ENTESA
NACIONALISTA

SENSE FINANÇAMENT,
NO HI HA AUTOGOVERN

Anàlisi de dèficit fiscal que pateixen
les Balears i proposta per aturar-lo

amb una política justa

Pere Sampol
portaveu del PSM en el Parlament de les IIles Balears

Divendres 28 d'octubre, a les 21 hores,
al Casal de Ca s'Hereu.

I z t un qeito connAcilgaqo

SOCIErTArr

Cuina
tradicional
Herbes

Antonia M. Bonet

Continuaré amb les receptes de licors, aquest pic són les

HERBES SEQUES- HERBES DOLCES- HERBES MES-

CLADES, com a mostra d'unes quantes, triades d'un gran

caramull de les begudes tradicionals de Mallorca.

Herbes segues
Ingredients:

Herba sana

Moraduix

Fonoll

Herba Hasa (en doble proporció que les altres herbes)

CloveIla de Ilimona

Uns grans de cafè torrat

Ginebró

Anís sec

Es preparen de la següent manera:

Dins una botella, es posen les herbes i els altres ingre-

dients; s'omple la botella amb l'anís i es guarda durant tres

mesos; al cap d'aquest temps el licor ja serà a punt. No us

precipiteu, amb el temps milloren.

Herbes dolces
Ingredients:

Anís dolç

Fonoll

Romani

Estrelles d'anís

Moraduix

Ginebró

Camamilla

Herba sana

Herba Iluïsa

Eucaliptus

Ruda

cireres (poques)

clovella de taronja

clovella de llimona

fulles de taronger

fulles de I limonera

aritja

menta

nous verdes

donzell

senyorida

herba de catxo

Es preparen com en la recepta anterior i es tenen en ma-

ceració igualment tres mesos.

Herbes mesclades
Ingredients:
Moraduix
	

clovella de taronja

romani
Tem
	

clovella de llimona

tarongí
Fonoll
	

flor de taronger
	

dauradella

Ginebró
	

flor de Ilimonera menta
Eucaliptus
	

herba
	

donzell

Nous tendres
	

herba sana	 estrelles
d'anís
	

cireres
	

capoll de ci
Camamil-I a

rera
Anís i cassalla

Aquesta tercera recepta es prepara com les precedents

amb l'única particularitat d'omplir a parts iguals d'anís i de
cassalla. El temps de repòs és el mateix.



21 Gloses i cançons
Guillem Oliver

La nostra amiga i col.laboradora
d' aquesta revista, na Francesca Catalina
Cabot i Clar, un altra pic ha obtingut
premi, enguany el primer, del Certamen
de Gloses que organitza la revista de Bi-
nissalem "Arròs amb salseta" cada any
per aquest temps. Endemés d'una quan-
titat en metàl.lic, un vi de les festes, un
diploma i la publicació de la glosa al
programa de les Festes del Vermar de
l'any vinent. Enhorabona, Xesca, ens
sentim molt orgullosos de tu. Continua

fent gloses que hi tens molta traça i
manya. Els resultats estan a la vista.

BON VI NO HA DE
MESTER RAM

N'hi havia un que feia vi
i no en feia propaganda,
ben replè de banda a banda
es celler solia tenir.

-Em voleu dir com així
sense vos dir ase ni bèstia

tothom se pren sa molèstia
de venir a comprar-lo aquí?
si és més car i cau molt enfora
i altres vins d'aquí devora,
no hi ha qui els faci sortir.

-Tant és avui com ahir
-va respondre l'amo amb calma-
SA QOESTIO ÉS QUE ES BON VI
NO HA DE MESTER RAM NI PAL-
MA.

Úrsula.

Electromecánica Son Noguera, S. L.
Taller reparador autorizado

C/ Son Pieres, 12 - Polígon Son Noguera
Tel.: 971 66 09 28 - Fax: 971 66 28 64
07620 Llucmajor (Mallorca) IVECO

El mundo del transporte

77 la C aixa
Plaça d'Espanya, 45-46

	
RONDA MIGJORN

Tels.: 971 66 00 57 - 971 66 21 48
	

C/. Nicolau Taberner - C/. Ripoll, s/n
Fax. 971 66 92 31
	

Tels.: 971 12 12 12 - 971 12 09 89
Fax. 971 12 10 25
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FRANCCTMÕJER
INSTAL.LACIONS ELECTRIQUES

Installador autoritzat per la D.G.I.

Installacions i reparacions Elèctriques

Illuminació

6 Aire condicionat

Energia Solar

6 Porters automàtics

Reformes

Antenes

Megafonia

Telefonia

Línies B.T.

6 Manteniment

C/. Ramon Llull n° 33 - Llucmajor 07620
Tel.: 971 660 918 - Fax: 971 660 281

Mòbil: 629 270 307

URGENCIES ATESES EN 24 H.

SOCIETAT

Jordi Granados

"Amb mal temps, mai
no es pot navegar,

però el mes de setembre
no es pot aguantar"

Fa dies es publicaren les es-
tadístiques de la recollida de re-
sidus sòlids urbans, juntament
amb les quantitats que cada ha-
bitant produia en les distintes
comunitats. A Balears tocàvem
a 657 quilos per habitant i any.
QUIN HORROR. Amb això
ens convertíem en una de les
comunitats que produlen més
residus a l'any. Com és possi-
ble, em deman, que siguem

però tot té una explicació,
anem a pams.

En aquestes estadístiques
no es fa distinció de les pobla-
cions flotants, és a dir, dels tu-
ristes que ens visiten i dels que
vivim aquí tot rally, els resi-
dents. L'únic que hom mira és,
tantes tones dividides per tants
habitants, fan un total de 657
quilos. Tots estarem d'acord
que aquestes estadístiques  són
falses, perquè s'hauria de divi-
dir ails) recoil it per les persones
que han estat aquí durant tot
l'any. 22 milions de passatgers
han passat per l'aeroport. Si hi
afegim aquesta quantitat, ales-
hores la xifra baixaria de mane-
ra considerable. Estam d'acord'?

Be, pert) això no vol dir que
no es produeixin residus perquè
el que és cert és que els que es
produeixen igualment són
MASSA. Les persones, per na-
turalesa, tendim a pensar només
en nosaltres, amb la qual cosa
abusam de la resta, perb sobre-
tot del medi.

M'explic: quantes vegades
no hem deixat el come en doble
fila, tancat i sortir corrents per
fer alguna diligència personal,
pensant "total, hi estare només
un moment"... però hi havia
coa, la persona parlava per telè-
fon, a la caixera se li havia bio-
quejat la caixa, ens trobam amb
algú i parlam del partit del diu-
menge, el Mallorqueta havia
perdut... i així, per desgracia el
MOMENT esdevé un temps
més que respectable. En tomar
al come ens trobam que el pro-
pietari de l'altre cotxe que hem
bloquejat i que porta tot aquest
temps esperant per poder sortir,
i només se'ns °cone dir "No-
més ha estat un moment". I do-
nam per fet que ho ha de com-
prendre. Què hauríem dit si ha-
guéssim estat nosaltres, els per-
judicats?

El mateix passa amb el
comportament de la majoria re-
ferent als residus que proclaim.
L'altre dia, un senyor (no es
mereixia aquest tractament) va
cridar una emissora per donar
Ia seva opinió sobre el "Bote-
HO". Entre d'altres barbaritats,
deia que si els residents de la zo-
na es queixaven dels fems que
quedaven, de l'olor de l'orí, ex-
crements i vòmits que s'espar-
gien per la zona del bote116, era
culpa de l'Ajuntament perquè
no posava suficient personal per
netejar i per la manca de vaters
químics en el Hoc. Que ell s'ho
passava molt bé, com els altres
que participaven en la malifeta.

Hi ha molts més exemples
en que es demostra que molts
NOMES pensen en ells matei-
xos, que la resta no importam i
que això és el que entenen per

democracia.
Referent al respecte amb el

mediambient, pràcticament te-
nim el mateix problema. Els qui
creuen que el carrer és el carrer
on es pot tirar DE TOT. Quan-
tes vegades no hem vist algú,
menjant i bevent pel caner. Què
fa amb el torcaboques o el paper
de l'entrepà que ha comprat a la
botiga? Al terra. Aquell que
passeja el ca i deixa que faci les
necessitats mentre ell o ella mi-
ra al voltant tot dissimulant i
sense fer la minima menció de
recollir els excrements. Els qui
omplen els contenidors a qual-
sevol hom del dia, sense impor-
tar la pudor que tothom haura
d'aguantar. Els que deixen ge-
lefts, mobles, prestatges, televi-
sors, matalassos, somiers... als
portals, al caner o devora dels
contenidors esperant que algú
ho retiri.

Els que ho tiren TOT als
ferns, sense importar-los que en
algun Hoc d'on viuen hi ha con-

tenidors especials per a la reco-
Ilida selectiva deis residus ur-
bans que genera.

No en parlem, ja, d'aquella
gran majoria que no és un poc
selectiva a l'hora de feria com-
pra. Que no es preocupa d'ad-
quirir, sempre que sigui possi-
ble, from& productes frescs sen-
se envas. Si se n'han de dur en-
vasos, procurarem que siguin
reciciats o reciciables. Utilitza-
rem el minim de bosses de plas-
tic, duent el carretó de la com-
pra o bosses de tela. Hem de fu-
gir de les palanganes de pores-
pan, que desgraciadament la
majoria de centres comerciais
utilitzen per ofertar el seus pro-
ductes. Si entre tots fóssim una
mica més atents en aquests i en
d'altres exemples, la xifra
d'aquests 657 quilos es reduiria
molt Tot és qüestió de pensar
una mica en els altres i sobretot
en el mediambient que està pa-
tint greus atacs per part de la
majoria de nosaltres.

Ecologia
657 quilos de residus

per habitant
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cristales orgánicos reducidos
con tratamiento antirreilejante

OPTICA	 M. MAGDALENA MULET COLL
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Plaça Espanya, 24 - Tel.: 971 66 17 17
LLUCMAJOR

Sa penya
ci  falcó

DECRETS DE BATLIA

• TAO-Tècnics ha cobrat
11.906,24 euros (1.981.031 pta) per la
implantació de la Informació Ciutada-
na i el Pla de Modernització.

• També li han adjudicat la realit-
zació de la Consultoria i assistència
tècnica i formació per al Pla de Moder-
nització, per 33.616,80 euros
(5.593.364 pta).

L'equip de govern PP-AS1 ha desti-
nat molts de recursos i doblers a
aquest Pla de Modernització i d'Infor-
mació ciutadana, però no pareix que
els ciutadans estiguin gaire més infor-
mats que abans que la modernització
hagi millorat la seva qualitat de vida.

• ATREYUD SERVEIS SOCIO-
EDUCATIUS ha cobrat:

- 5.966,04 euros (992.665 pta) per

la gestió del Centre d'Extensió Univer-
sitaria del mes de maig de 2005.

- 5.966,04 euros (992.665 pta) per

la gestió del Centre d'Extensió Univer-
sitaria del mes de juny de 2005.

• A més a aquesta mateixa empresa
li han adjudicat el Curs de monitors de
temps lliure per 7.500 euros
(1.247.895 pta).

Aquesta empresa s'ha fet habitual
en el llistat d'empreses contractades
per l'Ajuntament de Llucmajor.  És cu-
riós pen) que no tinguem constancia
que facin encàrrecs de cap altre ajun-
tament.

• Promociones Arabesco 2000 ha
cobrat 2.320 euros (386.015 pta) per
la redacció del Pla d'emergències a les
oficines municipals.

Aquesta altra empresa (sembla que
la mateixa que l'anterior amb un altre
nom) també és habitual en les contrac-
tacions municipals. És cert que l'Ajun-
tament de Llucmajor té molts edificis,
pert) amb el temps que fa, pareix que ja
haurien d'estar tots Jets aquests Plans.

• TOT ESPECTACLE També ha
cobrat 90.000 euros (14.974.740 pta)
per diverses actuacions a la festes de
s'A renal.

• L'empresa TOT ESPECTA-
CLE ha estat contractada per dur les
següents actuacions a les festes de
s'Arraval: "40 principales", "Horns
Kamoi" i "Fiesta de la espuma" per
11.455 euros (1.905.951 pta).

• Disseny Mallorca SL ha cobrat
1.856 euros (308.812 pta) pels díptics i

pòsters de les Festes de s'Arraval.
Les actuacions que es contracten

s'han de pagar; però així com estan
els comptes per la Casa de la Vila, tal
vegada seria bo cercar actuacions més
econòmiques. Les festes de s'Arraval
sempre havien estat ben dignes: era
necessari enguany canviar el sistema
d'organització i de contractació? No
ha sortit més car que els altres anys?
Per què?



SOCIETA'T
• L'Ajuntament ha pagat les se-

güents  factures amb motiu del Con-
curs de Cante Flamenco:

- Viatge i estada a Andalusia del

13 al 17 de juny: 541,65 euros (90.122
pta).

- Viatge i estada a Andalusia del

23 al 28 de juny: 1.155,10 euros
(192.192 pta).

- Diverses factures de restaurants,

benzina i peatges d'autopista (del 23 al
28 de juny): 533,07 euros (88.695 pta).

- Anuncis a diaris: 1.740 euros

(289.511 pta)
Realment és mal d'entendre que si

el Concurs de Cante Flamenco es fa a
s'Arenal s'hagin de pagar viatges i
factures de Andalusia. Sembla que el
regidor de Turisme s'encarrega més de
fer turisme que de treballar pel turis-
me. El Pregó de Fires d'enguany esta-
va dedicat a Turisme i el, en teoria, en-
carregat de turisme de l'equip de Go-
vern no hi va assistir.

• L'Ajuntament ha pagat 11.874,38
euros (1.975.730 pta) per vuit bitllets
d'avió des de Japó a Mallorca i torna-
da pel grup TANGO SPIRIT.

El viatge que el regidor de turisme
va fer al Japó havia de sortir gratis a
l'Ajuntament. Pet-6 pareix que, a canvi
d'això, l'Ajuntament s'ha fet càrrec del
viatge d'aquest grup japonès fins a
Mallorca i segurament no sera la da-
rrera factura.

• També s'han pagat 11.600 euros
(1.930.077 pta) a Grupo d'Exclusives
Publicitàries pel lloguer de 9 tanques
publicitàries per al Campionat de Tir
al Plat en rostoll.

• Antonio Jiménez Ordoiíez ha co-
brat 1.750 euros (291.175 pta) per re-
partir cartell i revistetes de la 2a Mostra
de Vins i embotits i pel Campionat de
Tir al Plat.

Aquest Campionat Mundial, que
havia de fer famós Llucmajor a tot el
món (en realitat s'hi fet però per mo-

tius ben diferents) haura arribat a cos-
tar un ull de sa cara. Pere) així i tot,
n'hi ha que no s'empegueixen de res i
continuen fent sense cap mania.

• Miguel Salvador Cibrian ha co-
brat 1.833,33 euros (305.040 pta) per
assistència tècnica i gestió i organitza-
ció d'activitats esportives el mes de
maig.

Aquest senyor, que fa bastant de
temps que és contractat per l'Ajunta-
ment, pet-6 sembla que només organit-
za coses per devers s'Arenal. No sa-
bem si és que els regidors de s'Arenal
no poden o no tenen temps per fer-ho.

• Matias Tomàs Carden ha cobrat
1.308,25 euros (217.674 pta) per as-
sistência tècnica en matèria turística el
mes de juny.

Aquest senyor no fa tant de temps
que treballa per l'Ajuntament. És evi-
dent que un municipi com el nostre ne-
cessita algun tècnic especialista en tu-
risme, però l'hauria de tenir en planti-
lla. Segurament, la tasca d'aquest sen-
yor és suplir la ineficacia del regidor
de turisme.

• L'Ajuntament ha adjudicat els se-
güents  contractes:

- Servei de gestió medi ambiental

en matèria de renous a Proceso Digital
de Audio SL, per 27.700 euros
(4.608.892 pta).

- Consultoria i assistència tècnica

per a l'estudi de situació del Cos de la
Policia Local i propostes de millora a
Jaime Toyer Jover per 28.835,28 eu-
ros (4.797.786 pta).

- Servei d'obtenció de dades i rea-

lització de documentació en matèria de
gestió cadastral a l'empresa Control i
Actualització Territorial per 216.000
euros (35.939.376 pta).

No acabam de veure la necessitat
de contractar tants de serveis i as-
sistències tècniques; pareix que amb el
que l'Ajuntament ha destinat al Pla de
Modernització, els tècnics municipals
podrien fer moltes de les tasques que
s'adjudiquen a empreses.

• Per decret de batlia, l'equip de
govern PP-ASI ha contractat dues ope-
racions de Tresoreria (crèdits per un
any) amb SA NOSTRA i amb el SAN-
TANDER CENTRAL HISPANO per
un total de 530.000 euros (88.184.580
pta). Els doblers però ja no deuen haver
sortit dels bancs, ja que el mateix dia
l'Ajuntament havia de tornar exacta-
ment la mateixa quantitat que concer-
tava.

Realment esta molt malament la si-
tuació económica a la Casa de la Vila.
Per norma general les institucions
s'endeuten per construir noves infras-
tructures, l'Ajuntament de Llucmajor
s'endeuta per pagar deute.

IMMOBILIÀRIA
ES TRENC

Compra, venda i
lloguer de cases,

finques rústiques,
pisos, locals,

aparcaments...

Plaça d'Espanya, 40	 Teléfons:699 45 25 50
07620 LLUCMAJOR	 971 66 42 13
(Mallorca)	 Fax: 971 66 17 19
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ACTIVITATS INFANTILS
TAERWONDO
(TOTES LUS !OATS,

Escolado Teekvoando thvarang Iluanajos)

Miss que tio esport as forma sana de flUri,

practice ame st intern equip Merle dels darrers
[amnion& d'Esparra.

Mitiancant toes sinttlies nponlanis, ant
unes names baraques. aiudam a is maduraciO
i steely:tat gels r:ns i nines, mentre van
reafirmard la seva petsonalitat i la retard'', art
elsdeme

GIMNÁSTICA RITMICA

NOVETAT
Cicio A(  Indoor ( Spining

UN NOU CUNCEnc FENTRENIMENT

SALA ESPECIAL CLIMATITZADA

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

Ampla vahetat d'horaris
ACTIVITATS GENERALS

Li música acompanya a la oimnistica on
suneisen llexrbúitat, equiltri, coordinaca i
expressin corporal per a convertir respon
en elegancia.

ACTIVITATS D'ESTIU

Durant es mesos de ¡aid i apse Pera risai
nines de 3 a Barras Unes vacantes Mewls,
divertides. °opals i prolitoses: on hl hauri:
jocs. psicomotricitat contes, manuilitats,

  pintura, etc., ant monitores qualificades.
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BODY COMBAr
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SAUNA
MASSZES
SOLARIUM

ESPORTS

¡Esports
El club joventut Llucmajor

presenta els equips

G. Oliver

El dia primer d'octubre,
a les cinc de la tarda co-
mença la festa de presenta-
ció — deim la festa perquè és
un acte festiu — dels equips
que jugaran aquesta tempo-
rada 2005-2006, en total
unes dues-centes jugadores i
jugadors, pràcticament totes
les categories masculí i fe-
mení, sols ha desaparescut
el Senior Femení, no obs-
tant s'ha crwat el Juvenil
que abans no existia. On re-

alment hi ha un increment
considerable ha estat a l'Es-
coleta, precisament d'on
han sortit 2 equips de Ben-
jamí Femení i 2 de Mini
Masculí.

També de nova creació
és l'equip Provincial Mas-
cull. Havia existit en etapes
anteriors i enguany es torna
a completar aquest escaló.

Es una gran satisfacció
per al Club el comptar en
més de 200 jugadors i juga-
dores i el continuar un any

més en el foment de l'esport
del bàsquet. El treball i la
lluita continuada se veu
compensat en l'evolució

dels joves esportistes que se
van desenvolupant física i
moralment. L'enhorabona a
tots els participants.



ESPORTS

Campus al Poliesportiu
Municipal

Guillem Oliver

Entre els dies 5 i 9 de ju-

liol, corn cada any per agues-

tes dades, el Poliesportiu

Municipal va ser Hoc d'en-

contrada per a un grapat de

nins i nines estirades per

l'esport del bàsquet. i juga-

ren i practicaren i aprengue-

ren, atesos tot el temps pels

monitors i entrenadors que hi

eren dirigits per Biel Sorell i

Josep Lluís Arbúcies. I gau-

diren i prengueren es sol de

bon de veres, un sol que per

aquells dies que emplomat

sobretot en les hores pròxi-

mes al migdia.

En total varen ser una

trentena, no massa con-

currencia tenint en compte

que els altres anys eren entre

60 i 80. però es que enguany

hi ha hagut un emperò, es

ver, el Pavelló cobert estava

en obres; unes obres de re-

paració de la fusta del par-

quet i això va durar més d'un

mes. Conclusió: massa ho-

res, des del punt de vista de

les mares, per estar per defo-

ra.

Per altra banda entre les

alegries que reberen els par-

ticipants hi va haver la visita

del jugador del TDK Joven-

tut Rudi FernAndez; molts de

fins aprofitaren l'avinentesa

per fer-se la foto, com la que

aquí mostram d'en Toni

Gardas tot satisfet.

El parquet del Pave llo, com a nou
Després de cinc setmanes de treballs, la fusta del pArquet ha

estat reparada. Primerament en Joan Silez, mestre fuster, ha fet
la reparació del maxiambrat perquè quedas ben ajustat, des-
pres, una empresa especialitzada ho ha raspat i envernissat.

L'apariimcia no és dolenta, simplement que l'acabat és mat
i no estàvem acostumats a veure-ho així. Els entesos en el teme
diuen que el vernís, per quedar bé, és a base de capes una sobre
l'altra 1, d'aquesta manera es produeix una capa dura que pro-
tegeix molt bé la fusta; en el cas que ens ocupa, pareix esser que
sols han donat una passadeta de vernis. Ojalà que duri un gra-
pat d'anys; ja ho veure'm.

El club agraiex aquesta reparació
No hi ha dubte que l'Ajuntament ha fet una  inversió im-

portant, això està a la vista, ja que endemés de la reparació de
les fustes parjudicades, s'ha instal.lat un rodapeu a tot el vol-
tant. El regidor Jaunie Salvà s'havia pres molt seriosament
aquest tema i la directiva del Club ho reconeix i n'esta content,
no obstant no deixern de fer propostes de millora en bé de l'es-
port Ilucmajorer.

Pròximament, quan? no se sap, hi ha una reserva de te-
rreny feta, no encara el projecte, per un nou pavelló cobert.
Els esports que es practiquen com la gimnàstica rítiiiica, futbo-
let, bàsquet, etc. així ho requereixen.

G. Oliver

expert
ELÈCTRICA

4161[i:3f   

Sens dubte te convencera

INSTAL-LACIONS - SERVE! TÈCNIC - ELECTRODOMÈSTICS
OBJECTES DE REGAL - CLUB DE VIDEO

C/. Sa Fira, 3 - Tel. 66 19 01 (Llucmajor)
	

C/. Nou, 85 - Tel. 65 28 36 (Campos)



Trencagarrons 2005
A l'edició del Trencagarrons de 2004, el llucmajorer

Xisco Garcias Rosselló ja va ser notícia perquè va quedar
en setena posició d'aquesta modalitat.

Enguany aquest ciclista ha tornat a competir en aquest
Trencagarrons 2005 que va tenir l'inici en el Port d'Alcúdia
el passat dia 11 de setembre a les 9,30h, després que es
Iliuras una placa commemorativa a en Miguel Mas Gaya
pel seu 40 aniversari del títol mundial de ciclisme darrera
moto Stayer.

El recorregut d'aquest Trencagarrons 2005 va ser de
139 quilòmetres i a partir del km 54,5 va començar l'ascens
al cim del Puig Major, a 1.437 tn. Sobre el nivell de la mar
i durant 7 quilòmetres amb pujades del 16%.

Hi participaren ciclistes tan coneguts com Toni Tauler
(Professional de l'equip Illes Balears), Pere Palou (de Kel-
me-Costa Blanca), corredor de la Comunitat Valenciana i
guanyador amb un temps de 25:35; juntament amb els ama-
teurs Miguel Mas, Miguel Rosselló, Tolo Quetgles, Joan
Gelabert i Jaume Riera.

El temps de Xisco Garcies va ser de 30 minuts i 57 se-
gons i a la classificació va quedar en 3r Hoc de la seva ca-
tegoria (30-39 anys). Enhorabona, ide• a en Xisco i que
l'any que ve continuï, almenys tan bé com enguany.

Pesca

TROFEU CIUTAT DE LLUCMAJOR 2005
DE PESCA A LA FLUIXA

Miguel Ribot

El passat diumenge dia 25 de se-
tembre, es va celebrar el concurs de
pesca Trofeu Ciutat de Llucmajor 2005
de modalitat de fluixa a la costa, que
era previst que es realitzas el passat dia
18 i que a causa de les males previ-
sions meteorològiques va haver de ser
ajornat. Patrocinat per l'Ajuntament de

Llucmajor i organitzat per la Secció de
pesca del club arenaler, va comptar
amb 22 embarcacions participants en
aquesta modalitat de pesca, a la fluixa
en la costa, una modalitat tradicional i
que compta amb un gran nombre d'afi-
cionats en el club de s'Arenal. Tot i el
poc temps transcorregut des que s'obrí
Ia veda per a la pesca del verderol, el

nivell de captures va ser escàs. L'em-
barcació guanyadora va ser el FON-
TANELLES, amb Joan Gomila i Fran-
cesc Campins; el segon Hoc el va obte-
nir l'ALEX III, amb Antoni i Laureano
Montilla i la tercera posició per a MA-
YU, amb Pep Lluís Serna i Miguel An-
gel Martinez.

Vela
PEDRO MARÍN I AINA JORDI, SUB CAMPIONS

D'ESPANYA PER EQUIPS DE LA CLASSE 420
Miguel Ribot

El passat 30 d'agost va finalitzar el
Campionat d'Espanya de la classe 420,
que es va disputar a Las Palmas de
Gran Canaria. A la regata per equips
Balears va assolir el Subcampionat, per
darrera de Canaries. Dos dels quatre
patrons que disputaren la final eren del

Club Nàutic de s'Arenal, foren Pedro
Marín i Aina Jordi. A la regata indivi-
dual hi hagué una mica de tot, dos dies
de poc vent i uns altres dos amb vent
de 15 nusos i ratxes de 17. Dels repre-
sentants del club arenaler, Pedro Marín
i Xim Benjumeda acabaren en la nove-
na posició i Joan Miguel Riera i Lb-

renç Julia, en el 186 lloc. Amb aquests
resultats ara per ara el club local tendra
tres tripulacions amb opció clara per
entrar en places per al Mundial de 2006
i dues més per disputar l'Europeu Ju-
venil, encara que tot es decidira a la
propera classificatõria que sera al mes
d'abril de 2006.
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SOCIErTAT

la El temps
Antònia Font

Pluviometria Comparativa
Al final, després d'una prima-

vera i un estiu extremadament
secs, el setembre ha estat generós i
ens ha arribat a dur 70 1/m2 d'ai-
gua que bona falta ens feia; a més,
han estat unes pluges mesurades
sense provocar danys ni torrenta-
des, s'han repartit bastant bé al
Ilarg del mes. Així, a la primera
desena es mesuraren 26,5 11m2; a
Ia segona, 16,0 1/m2 i, a la tercera,
27,5 1/m2, de tal manera que en
total plogué deu dies, dels quals,
cinc portaren tormenta de Ilamps i
trons; el dia que va ploure més fou
dia 28 amb 15 1/m2.

Pel que fa a les temperatures i
com era d'esperar, els dies més
calorosos foren a principi de mes,
en què s'enregistraren la maxima i
Ia mínima més altes: 29,6° (dia 4)
i 23,0° (dia 5) respectivament. Al
final de la segona desena es pre-
sentaren els dies més freds amb la
maxima més baixa els dies 18 i 19
amb 19,0 ° i la minima més baixa
amb 13,0°. A final de més les ma-
ximes es recuperaren fins a arri-
bar als 23° el dia de Sant Miguel,
sant que enguany ens ha portat un
estiuent menys càlid que en altres
ocasions.

PRODUCTOS PARA TRATAMIENTO DE PISCINAS
DETERGENTES - LEJIAS

[flt AIfftwyt
Guillem Terrassa, 37
Tel y Fax. 66 04 69
07620 Llucmajor - Mallorca
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RAMON NICOLAU, S.L.PEUGEOT

Nou Peugeot 1007

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

ferretería
CAN
AN ER

bricolatge

ESTUFES I XEMENEIES

• 20 ANYS
D'EXPERIENCIA

• PRIMERES
MARQUES AMB
5 ANYS DE
GARANTÍA EN LA
INSTALLACIÓ

• JOWL, BODART & GONAY,
AUSTROFLAMM, SUPRA,
GAZCO, FUGAR, ROCAL, EFFEL



Bienvenido al vuelo de Internet...

Entre ahora y descubra sus ventajas.

Ia tienda
telyco

rfrieknica
PUNTO DE VENTA PROFESIONAL

TELYCO LLUCMAJOR TELYCO ARENAL TECNOFONM S.L. TECNOFONM S.L.
Servicio Tecnico Post-venta

Plaza Espana, 54 Trasimé, 16 TELYCO C/ Luca de Tema, 12 Nos.
Tel: 971 12 10 83 Tel: 971 26 93 10 Reyes Católicos, 33 Tel: 971 24 03 41
Fax: 971 66 40 46
07620 Llucmajor

Fax: 971 26 93 10
0761011 Arenal

Tel: 971 27 34 06
Fax: 971 25 02 71

Fax: 971 24 78 11
07500 Palma

07007 Palma

SOCIETA'T

Entre nolt ros
Naixements'

- Abrjl Miranda Yori, fill de Nes-
tor Osvaldo i de Gabriela Fabiana,
nasqué el 17-8-05.

- Rafael Bosch Trigo, fill de Rafa-
el i María Dolores, nasqué el 19-8-05.

- David de los Santos Calvo, fill
de David i Rocío, nasqué el 31-8-05.

- Miguel Angel Julia Mulet, fill
d'Andreu i Catalina, nasqué el 30-8-
05.

- Ricco Bernat Majer, fill de Wal-
demar i Mareike, nasqué el 20-8-05.

- Pablo Rubio Muriel, fill de José
Vicente i Concepción, nasqué el 5-9-
05.

- Angel Losada Monserrat, fill
d'Angel i Coloma, nasqué el 5-9-05.

- Angel Salva Garcia, fill de Pedro
Juan i Micaela Francisca, nasqué el 8-
9-05.

- Maria del Mar Salva Pascual, fi-
lla de Sebastià i Catalina, nasqué el 5-
9-05.

- Pau Oliva Maestre, fill de Juan
Antonio i Maria Antònia, nasqué el 9-
9-05.

- Brais Zapatero Rodriguez, fill de
Juan Carlos i Begoña María, nasqué
Il 1-9-05.

- Zaira Rodríguez Aránega, filla de
Nicolas i Isabel, nasqué el 3-9-05.

- Juan Mulet Mejuto, fill de Juan i
María de las Mercedes, nasqué el 9-9-
05.

- Lidia Fuentes López, filla de Ra-
fael i Remedios, nasqué el 15-9-05.

- Kevin David Valasquez Jiménez,
fill de Diego Jesús y Yisela Cristina
Ester, nasqué el 12-9-05.

- Júlia Malonda Furió, filla de
Francesc Xavier i María del Oreto,
nasqué el 19-9-05.

- Rebeca Veigas Suarez, filla de
Roberto i Teresa, nasqué el 15-9-05.

- Mikel Figueroa Gonzalez, fill de
Pablo Norberto i Silvia Alejandra,
nasqué el 24-9-05.

- Antonio Paz López, fill d'Oscar
Antonio i Julia María, nasqué el 19-9-
05.

Matrimonis

- Guillermo Pons Moll i Maria Ro-
sa Gómez Cabrera, es casaren el 3-9-
05 al Santuari de Ntra. Sra. de Gracia.

- José Ramon Cosano Gil i Vanesa
Aguiló Catalan, es casaren el 27-8-05
a la Parròquia de st. Miguel.

- Ivan Pomposo Collín i María Isa-
bel Jacinto Ruiz, es casaren el 9-9-05
al Jutjat de Pau.

- Antonio Mayrata Beltran i Antò-
nia Riera Vallespir, es casaren el 9-9-

05 al Jutjat de Pau.
- Manuel Gómez León i Pilar Mo-

lina Sanchez, es casaren el 9-9-05 al
Jutjat de Pau.

- Juan Barceló Cerda i Catalina
Mas Meijer, es casaren el 10-9-05 al
Convent de st. Bonaventura.

- José Miguel Bernat Llabrés i Co-
loma Mut Salva, es casaren el 10-9-05
al Convent de st. Bonaventura.

- Llorenç Piña Ferrer i Ana María



Quetglas Caldés, es casaren el 2-10-
04 a la Parròquia de st. Miguel.

- Gabriel Angel Servera Sans i Jo-
sefa Ortiz Carrasco, es casaren el 10-
9-05 a l'església de Ntra. Sra. de la
Lactancia.

- Eusebio Ginel Sastre i Gemma
Dolores Camacho Ferriol, es casaren
el 29-7-05 a la Casa Consistorial.

- Mateo Elías de Quirós Mateu i
Maria Esperanza Oliver Frau, es ca-
saren el 10-9-05 a la Casa Consisto-
rial.

- Gulal Singh i Sandra Desire Me-
nacho Peña, es casaren el 16-9-05 al
Jutjat de Pau.

- Alfonso Navarro Jiménez i Enri-
queta García Gallardo, es casaren el
2-9-05 a la Casa Consistorial.

- Antonio Luís Nievas López i
Margarita Rosa Oliver Vidal, es casa-
ren el 3-9-05 a la Casa Consistorial.

-José Ríos Giraldez i Anne Marie
Jeanne Emilie Savagljo, es casaren el
9-9-05 a la Casa Consistorial.

- José Luís Mútioz Alcaraz i María
José Artigues Fullana, es casaren el
17-9-05 al Santuari de Ntra. Sra. de
Gracia.

- Miguel Angel Gonzalez Izquier-
do i Esther Blanc Borarull, es casaren
el 17-9-05 a la Parròquia de st. Mi-
guel.

- Jorge Marquez Ramilo i Alicia
Pérez Candevilla, es casaren el 23-9-
05 al Jutjat de Pau.

- Raymond Okeke i María de las
Mercedes Osuna Ferrer, es casaren el
23-9-05 al Jutjat de Pau.

- Antonio Hernandez Cabrera i
Marisa Alejandra Freire Corbo, es ca-
saren el 23-9-05 al Jutjat de Pau.

- Luís Miguel Martínez Martínez i
Francisca Fernandez Parra, es casaren
el 24-9-05 al Jutjat de Pau.

- Juan Oliver Coll i Jerónima Fu-
liana Janer, es casaren el 24-9-05 al
Convent de st. Bonaventura.

Defuncions
- Angela Carbonell Carretero, mo-

rí el 2-9-05 als 83 anys.
- John Caruth Kitchin, morí el 8-9-

05 als 71 anys.
- Ana Juan Sagreras, morí el 8-9-

05 als 90 anys.
- Evarista Martín Gallardo, morí

ell 8-9-05 als 81 anys.
- Francisca Picornell Rigo, morí el

10-9-05 als 85 anys.

- Harry Rachner, morí el 2-9-05
	

chin, morí als 71 anys.
als 50 anys.	 - 8 de setembre. Ana Juan Sagre-

- Bernat Gelabert Vidal, morí el
	

ras, morí als 89 anys.
27-9-05 als 91 anys.	 - 8 de setembre. Evarista Martín

	

Dades facilitades per l'encarre-	 Gallardo, morí als 81 anys.
	gat del Cementeni Municipal, Joan	 - 10 de setembre. Francisca Picor-

	

Lascolas, referides al Registre de	 nell Rigo, morí als 85 anys.

	

Defuncions efectuat entre el 2 de se-	 - 14 de setembre. Jaime Cifre Vi-

	

tembre i el 30 de setembre del 2005.	 ver, morí als 88 anys.
- 17 de setembre. Rosa M. B. Sa-

- 2 de setembre. Harry Berthold
	

rre, morí als 76 anys.
Rachner, morí als 50 anys.	 - 18 de setembre. Emma Hedwing

	

- 2 de setembre. Angela Carbonell
	

Weber Geb Jung, morí als 87 anys.
Carretero, morí als 83 anys. 	 - 21 de setembre. Inés Bonet Sala,

- 6 de setembre. Esperanza Sastre	 morí als 77 anys.
García, morí als 79 anys.	 - 27 de setembre. Bernardo Gela-

- 7 de setembre. Magdalena Mas
	

bert Vidal, morí als 91. anys.
Paniza, morí als 76 anys.	 - 30 de setembre. Pilar Sivill Cor-

- 8 de setembre. John Caruth Kit-	 tasa, morí als 87 anys.
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	SORTIDES EN BUS DE LLUCMAJOR 	
8'45 Estatua rei Jaume III(Llucmajor) i 9'00 del CoNegi del Molinar, arribada +/- 1800

PER INFORMAR-VOS i APUNTAR-VOS:
dies feiners de 18 a 21 hores tel: 971-662861 6 971- 66-22-72
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- NETEJA DE CUTIS

- TRACTAMENTS FACIALS

TINTADA I PERMANENT PESTANYES

- DEPILACIO CERA TEHA I CA

TRACTAMENTS CORPORALS

ANTICELLULITIES

- REAFIRMANTS

- FANGS

- MASSATGES

- DIMNASTICA PASSIVA

- PRESOTERAPIA

- MANICURA

- PEDICURA

- MAQUILLATGE

xvIST I Tu?

ESTHEDERM

DESCOMPTES EN TRACTAMENTS

BONES FESTES
TEL 971 56 28 14

C/ ANTONI MAURA, 36 - 07620 LLUCMAJOR

DO  

FRUITS SECS • CONGELATS

POLLASTRES A L'AST

VINS DE BÓTA • FRUITERIA

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

Passatemps
13 Mamífers Carnívors

Llorenç Mascaró
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Solució del mes passat

Alacantina — Algerina — Bordissot Blanca — Busqueretes —
Carlina — De la Tira — Jorba — Martinenca — Morisca —
Paratjal — Xereca

• Pes forat
d'es moix

Al carrer de Sa Font, al costat de la manxeta de s'Arraval,

hi fan obra. L'obertura d'un portal ha fet necessari que es

tallàs un banc que hi ha al costat. Racons com aquest, obli-

dats de la ma de l'Ajuntament, són els que donen caracter a

un poble i foren el motiu del nom del carrer. Seria bo que qui

en tengui la responsabilitat tengués cura d'adecentar el que

quedi.
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Laminats
Biselats
Miralls

Decorats
Vidrieres artístiques

Doble acristallamentBones Fired

Ronda Migjorn, 80 -Tel. y Fax 971 66 14 93
07620 LLUCMAJOR (Mallorca)

' Cmf CENTRE	 Plaça d'Espanya, 56 - Tel. 971 120 064 - Fax 971 120 426
, ,	 CI. Ciutat, 12- Tel. 971 120 021 - Fax 971 662 0434 	D'ESPECIALITATS	 07620 Llucmajor - Mallorca (Balears)

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

i. Alergologia	 • Cirurgia general i	 • Medicina estètica	 • Radiologia
• Anàlisi clinics	 laparoscõpica	 • Nutrició i dietètica 	 - Mamografia
• Aparell digestiu. Dermatologia	 • Oftalmologia	 - Ortopantomografia bucal
• Assistência domiciliaria	 • Ecografria- Radiologia general
• Cardiologia i aparell respiratori 	 • Ortopè'dia	 Gamuncri

• Endocrinologia	 - Telerradiografia
• Centre auditiu	 • Otorrinolaringologla

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

- Cirurgia maixilo-facial	 • Ginecologia i obstetricia	 •	 ediatric	 • Terapia de parella i sexologia

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

- Odontologia	 • Infermeria	 • Psicologia	 • Traumatologla i cirurgia ortopèdica

- Ortodòncia 	 • Medicina general	 • Psiquiatria	 • Urología i andrología

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

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

Tenim el plaer de comunicar als nostres clients les noves especialitats I serveis de recient incorporacló:
Metge especialista en rehabilitació: Dra. Encarnación Sanfeliciano Gómez.

Llicenciada en psicologia: Lola Rodriguez Mayoralas.
Diplomada en podologka Mg Cristina Fiol Ekman.

Urologia i androiogia: Dr. Martin Santisteban Gonzalez
Reconeixements medics per a permisos de conduir i d'armes: Dr. Antoni isem Oliver

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

Asseguronter ADESLAS • AEGON • AGRUPACIO MUTUA - ALLIANZ • ASISA -AXA - PLANAS • D.K.V. - GROUPAMA - MECO- LA BOREAL • LA ESTRELLA. L'AUANÇA - MAPERE - MEDCATC
MUTUA GENERAL DE CATALUÑA - NOVOMEDIC - SANITAS - SERSANET - VITALICIO SALUD - WINTERTHUR

Mule, croccIdents. ASEPEYO - CYCLOPS - FIMAC - FRATERNIDAD MUPRESPA • FREMAP - IBERMUTUAMUR • INTERCOMARCAL • MAZ - MIDAT • MUTUA UNIVERSAL - MUTUA BALEAR
Companyies crossegLeances d'accidents: ALLIANZ - AXA - AURORA - IBÉRICA • AEGON •  CASER- CAUDAL - FENIX - FIAT • LA ESTRELLA - MAPFRE - VITALICIO- PREVISION BALEAR- WINTERTHUR - ZURICH

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