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

Editorial
Rabasco i s'Estanyol: final
de cicle o aturada tècnica?

Acaba l'any i, corn si fos un present nadalenc avançat, dues notícies omplen de

goig importants sectors d'opinió de Llucmajor: la retirada del projecte d'amplia-

ció del port de s'Estanyol i la renúncia de Rabasco a continuar en el govern mu-

nicipal amb el PP.

Els defensors d'un Estanyol que vol viure i créixer a mesura humana estan

d'enhorabona perquè la seva lluita tenaç, pacífica i ben fonamentada des del punt

de vista juridic i tècnic ha impedit que el ressuscitat projecte d'ampliar l'actual

club nàutic s'hagi vist frustrat. Almanco, per ara i tal com havia tornat a plante-

jar el seu president Antoni Ginard, amb el vistiplau del govern municipal del PP.

Ateses, pet-6, les allegacions dels ventats que encapçala en Pep Buades, dels

ecologistes GOB i de les forces polítiques contràries al projecte (PSOE, PSM, EU-

EV i, amb vacillacions, UM), que feren evidents els impactes ambientals del

projecte, el Govern s'ha vist obligat a declarar-lo "inviable". Es tracta d'una in-

viabilitat que, segons comentaris, pot tenir a veure amb la contradicció que supo-

saria el creixement del port amb la política medioambiental europea i, per tant,

amb la recepció de subvencions que espera aconseguir el Govern.

Es tracta d'una retirada definitiva del projecte? Se'n presentarà un altre de

inenys agressiu per a l'entorn? Es canviarà la normativa proteccionista del litoral

estanyoler? Vet ad f les incògnites i els punts que caldrà vigilar. Sobretot, tenint en

compte que la zona del migjorn, tant a Campos corn a Llucmajor, coneix un de-

vessall de projectes inversors que poden canviar-la radicalment. El darrer exem-

ple és el projecte de golf i hotel a la possessió dels Llobets .

Pel que fa a la sortida de Rabasco del govern municipal, també les incògnites

són nombroses, ja que ni renuncia a l'escó ni els dirigents locals del PP sembla que

hagin fet res per treure-li les responsabilitats que ha exercit dins la majoria abso-

luta popular. També caldrà veure, per tant, l'evolució futura dels fets, començant

per les resolucions judicials que es produesquin sobre el cas de malversació de

fons públics.

En tot cas, tant pel que fa a s'Estanyol com en l'afer Rabasco, la impressió és

que la majoria absoluta del PP de Lluc Tomàs, més que prendre decisions pròpies,

ha estat obligada per la cúpula del partit a acatar el que han decidit des de Palma.

1 això, tractant-se de s'Estanyol, enmig de la contestació social i política i, en el cas

del fins ara regidor de Turisme, amb el vel de l'escàndol i el desprestigi estès da-

munt la Casa de la Vila.



LOCAL

L'Ajuntament torna a obrir el concurs per
crear una escola mediambiental a fora vila

Arnau Tontas

Tots els temes presentats al plenari
ordinari de l'Ajuntament de Llucmajor
foren aprovats per unanimitat.

El primer, deixar sense efecte l'ad-
judicació del lloguer d'una finca rústi-
ca destinada a una escola educativa
mediambiental i de caça denominada
"Es Pujol", per no reunir el requisit de
superfície mínima exigit al plec de
condicions del contracte, declarant-se
desert el concurs. Al contrari, es va
aprovar, mitjançant concurs d'una altra
finca destinada a la mateixa finalitat.

Concessió d'un ajut econòmic de

10.000€ a l'Associació de veïnats de
la urbanització de Les Palmeres, per al
lloguer del local social.

Tot antenent-se a l'informe dels se-
veis d'Intervenció municipal, es va
aprovar una serie d'actuacions en
materia comptable.

Aprovació d'integració de les poli-
cies locals en coordinació amb la Poli-
cia Local de les Illes Balears.

Modificació del contracte de l'obra
de reforma, recuperació i rehabilitació
del Claustre de Sant Bonaventura, in-
cloent en el projecte l'estudi de segure-
tat redactat per l'arquitecte tècnic J.

Plaza Llofriu.
Autoritzar al batle la subscripció

d'un conveni amb el Conseil de Ma-
llorca amb l'objectiu de concedir-li els
terrenys municipals que siguin neces-
saris per a l'execució del projecte de
reforç de la millora dels accessos, con-
forme amb el projecte redactat per la
direcció insular de carreteres del de-
partament d'Obres Públiques del Con-
seil de Mallorca.

Aprovació del Reglament munici-
pal i de prestacions econòmiques de
serveis socials.

Concert de jazz al Cafè Colon
C.

Na Carme Jaime ens
va oferir un concert de
jazz el passat 11 de no-
vembre al cafe Colon,
aquest Hoc tan especial i
que a ella tant li agrada.
Acompanyada pel pianis-
ta Sebastia Raimundo
ens va oferir una selecció
dels seus temes preferits
com Autumn leaves, You
don't Knou, What love is,
Summertime; cançons
d'en Joan M. Serrat com
Paraules d'amor i Lucía;
i també les seves pròpies

com At the jazz cafe, An-
gel d'amor i Los vientos
del norte.

Una vegada més va
entusiasmar un públic
entregat; ben compene-
trada amb el pianista, qui
va donar un tractament
original als temes, amb
alguns tocs classics i
amb bona presencia del
latin jazz.

En aquesta ocasió el
concert es va autofinan-
ciar, amb una petita con-
tribució per persona. Na
Carme creu que si aques-

ta 	es pogués
consolidar es podrien fer
concerts més sovint i de

programaciò in

CENTRE RECONEIXEMENT	 METGE OCULISTA

MEDIC - PSICOLÒGIC 	Dra. Núria Busquets

Antoni Isern Oliver	 (EQUIP CLINICA JUANEDA)

CERTIFICATS MEDICS
	

OBERT ELS DILLUNS
	

CITA PREVIA

PER AL PERMÍS DE
	

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

CONDUIR I D'ARMES
	

C/ Antoni Garcias 1-A
Tel. 66 22 82 (Llucmajor)
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CARITAS
PARROQUIA DE LLUCMAJOR

Benvolguts amics, ens trobem davant un nou Nadal i CARITAS duu a terme una de les seves campanyes més importants
Ia "CAMPANYA DEL REBOSTS" que ens possibilita respondre a les demandes de totes les persones que necessi-
ten aquests aliments, alguns durant una temporada, altres a final de més i poques de forma continuada i perquè el resultat
de totes aquestes aportacions que fareu sigui el més pràctic possible, us renovem la mateixa petició com cada any: oli,
llegums, conserves, pastes, Ilet igualment en aquest temps de Nadal també és ben arribat qualsevol detall dolç.
La segona campanya que duim a terme es: a LLUCMAJOR CAP NIN SENSE JOGUINES. Si teniu joguines que esti-
guin en bones condicions els ens podeu fer arribar.
Recordar-vos que també tenim una BORSA DE TREBALL, si necessiteu persones que vos ajudin en les feines de la
casa, tenir cura de persones majors, poseu-vos en contacte amb nosaltres.
La recollida sera: dissabte 17 i diumenge 18 a les misses (aliments),
dilluns dia 19 i dimarts dia 20 a la rectoria de les 18:00 a les 20:00 hores aliments i joguines.
Aquestes campanyes es duen a terme a tots els collegis del poble.
Voldríem que també us arribessin totes les nostres gracies ben sumades, són agraïments reals i personals de tots aquells
que ho rebran i de tots nosaltres aquí ens ajudeu.

MOLTS D'ANYS I ALIMENTS PER A TOTS

GRUP DE VOLUNTÀRIES DE CARITAS

Negoci nou a Llucmajor

S'ha obert un nou local, Tallers Caldentey, al
C. Sindicat núm. 3, a càrrec d'en Toni Caldentey
Viñas. Aquest nou taller de reparació de cotxes
en general ofereix els seu serveis de mecànica,
electricitat, pneumatics...

Prepara't per a aquestes festes a:

oMe
PERRUQUERIA - ESTÉTICA I SPA

T'ofereix 
• Pentinats i maquillatges de festa
• Tractaments corporals
• Neteges i tractaments facials
• Cursos d'automaquillatge
• Solàrium
• Tintura de pestanyes

VOS DESITJAM UNES BONES FESTES
C/ Antoni Maura, 11 Tel. 971 66 24 81



Gent del PP, en la inauguració del 11011 local social del parfit a sArenal

LOCAL
S'Arenal

Una conversa amb l'inspector en
cap de la comissaria de s'Arenal

Tomeu Sbert (Text i foto)

Conversàrem amb l'inspector
en cap de la Comissaria de la Po-

licia Nacional a la Platja de Pal-

ma (Palma-Llucmajor), Enrique
Urbano MilIdn. El tema princi-

pal, la seguretat, o manca de més

seguretat a la zona, entre altres

temes d'interès general.
Durant aquest any les princi-

pals faltes comunes comeses han

estat els robatoris sense violèn-

cia, en totes les modalitats. Es

tracta d'apropiar-se d'objectes

amb finalitat de treure'n un profit

econòmic i que cada fet respec-

tiu sigui falta o delicte queda fi-
xat segons la valoració deguda.

Aquesta classe de robatoris es

cometen principalment a Hoes on

hi ha massificació de gent, a la

platja, als establiments hotelers i

a l'autobús S'Arenal- Palma i vi-

ceversa.

Aquest estiu han estat osten-

sibles els esforços de la policia
al llarg i ample de la zona, en es-

pecial a la primera línia. Policies

"camuflats" amb el suport de rà-

dio-patrulles, de vegades amb

l'actuació d'alguna unitat moto-

ritzada.

S'ha comès robatoris dins ha-

bitacions d'hotels, alguns desco-

berts a temps; però en ocasions

es tracta d'enganys, essent els

mateixos turistes de l'habitació

qui acudeixen a Comissaria a de-

clarar el robatori sense ser veri-

tat, i després al seu país d'origen,

amb la denúncia feta amb la itià

demanen l'import d'allò sostret,

per cobrar-ho de l'assegurança

respectiva.

Una assignatura pendent és el

tema dels "trilers", aquests grups

de set o vuit persones que esta-

ven amb el denominat joc de "sa

patata" en plena via pública. Es

tracta de grups amb pocs escrú-

pols, els quals aconseguiexen que

els turistes juguin, encara que

cap Wells no hagi guanyat mai

cap duro ni cap euro. Per molt

que el turista endevini on està la

"bolleta" mai no cobra, sinó és

puntades de peu o bufetades.

La policia, amb les Ileis ac-

tuals amb Li mà, poc pot fer per

erradicar l'embull. I mentrestant

Ia qualitat del turisme baixa. Es

tracta d'una assignatura pendent.

NOTICIES BREUS
- l'arenaler Vicens Ogazón

CARNISSERIA	 XARCUTERIA

OBRADOR

GARC IAS

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

OFICINA PETER SANER • LLUCMAJOR
C/. CARDENAL ROSSELL 48

TEL 971 120624 FAX 971 121247
e-mail: s -:. :. o define es

BIERTO DE LUNES-VIERNES 0900-1300

PARA SUS ANUNCIOS EN
hablamos
   

on paleFRANÇAIS

Ultima Mall once aHora	 ". """

wIr sprechen
DEUTSC H

we speak
ENGLISHIBalears DailyBulletin
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RAMON NICOLAU, S.L.

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

aconseguí el seu setè títol de Ba-

lears en una prova disputada a
Menorca d'atletisme.

- La Unió Deportia Arenal va
perdre al Municipal de Son Verí

per 0-4 davant el C.D. Alaior.

- Organitzat pel C.N. Arenal

es va disputar el Trofeu President

de vela lleugera.

- Es comenta molt favorable-

ment que l'Ajuntament de Lluc-

major acudesqui aquest hivern a
les respectives fires turístiques

de Londres, Frankfurt i altres

ciutats.

- Hi ha problemes greus amb

els carrers de Bellavista (S'Are-

nal-Pal ma), urbanització co-

mençada el 1931 i que encara no
té instal.lats els deguts serveis de
clavegueram, asfaltat i voravies.

- El president del Govern Ba-

lear, Jaume Matas, va venir a
s'Arenal amb motiu de la inaugu-

ració d'un nou i adequat local so-

cial del Partit Popular, situat al
carrer Trencadors, cap de cantó

amb el carrer Torrent. Parlaren

en Guillem Salvà, en Gaspar Oli-

ver, en Lluc Tomàs i el mateix

president balear.

- Va morir na Margalida

Tomàs Mas,vídua de Josep Oliver
Vaguer de Cas Baster. Testimo-

niam la nostra condolència als

seus familiars i que descansi en
pau.

- La classificació per a l'elec-

ció de	 "Arenaler de l'Any" (al
30 de desembre) està encapçalada

per Francesc Vich Verger, amb

104 vots, seguit de Son Verí i

Club Es pistó.

- Se celebraren les jornades

anunciades sobre "Fe i cultura" a
l'antiga capella arenalera.

Bones festes i molts d'anys i

bons.

L POMPAS FUNEBRES HNOS. SASTRE

MARE DE DEU DE LIVC
SANTA MARIA DEL CAMI

C/ REVUELTA N ° 11

REALIZAMOS Y TRAMITAMOS TODO TIPO DE SERVICIOS
FUNERARIOS.

SERVICIO 24 HORAS: 971 620146
FAX: 971 140978

INFORMACION EN LLUCMAJOR:
TFA1OS. : 971 661862, 610 529723

C/ CIUTAT N ° 127, LLUCMAJOR



LOCAL

El club Nàutic de s'Estanyol retira
el projecte d'ampliació

El Parlament Balear vota unànimement contra l'ampliació del Club

El PP de Llucmajor més tot sol que mai, insisteix a defensar-la

Redacció

El club nautic de s'Estanyol ha

retirat el projecte d'ampliació del

port esportiu. El club nàutic ha re-

nunciat a debatre en el Comitè tècnic

d'Avaluació d'Impacte Ambiental de

Ia Conselleria de Medi Ambient el

projecte d'ampliació del Port de

S'Estanyol, després que la Comissió

tècnica de la Xarxa Natura 2000, es

pronuncias contra aquest projecte

d'ampliació. El dictamen de Natura

2000 coincidí, essencialment, amb

les al.legacions dels veins, el GOB i

els partits de l'oposició (PSOE, PSM

i EU-Els Verds) que denunciaren

que el projecte vulnerava àrees pro-

tegides per la legislació balear i eu-

ropea.

La comissió tècnica de la Xarxa

Natura 2000 és l'encarregada de l'a-

valuació dels projectes que podrien

afectar a zones catalogades d'espe-

cial protecció com són els LIC

(Llocs d'Interès Comunitari) i ZEPA

(arees de protecció per a les aus). En

el cas de l'ampliació del club nàutic

estanyoler, a més d'una zona de pro-

tecció per a les aus i un prat de po-

sid6nia, s'invadia una ANEI (area

natural d'especial interès, protegida

per la Ilei balear). Després d'aquest

informe desfavorable el club nàutic

ha retirat el projecte.

D'altra banda, el Parlament de

les IIles Balears ha aprovat, per una-

nimitat, una proposició no de Ilei

presentada pels grups de l'oposició

(PSOE, PSM i EU-Els Verds) que

insta el Govern de les Illes Balears a

informar desfavorablement el pro-

jecte d'ampliació. La votació va te-

nir Hoc l'endemà que el comitè de la

Xarxa Natura 2000 informas desfa-

vorablement el projecte. La proposta

dels grups opositors va ser finalment

negociada i obtingué el suport una-

nime de tots els grups de la cambra

presents (UM no va assistir a la ses-

sie)). El text aprovat expressava el re-

buig del Parlament al "macroprojec-

te d'ampliació de Club Nautic de

s'Estanyol per contravenir la legisla-

ció  i instava el Govern "a

recollir, en la tramitació i resolució

de l'expedient, aquest rebuig i a

mantenir la més escrupulosa vigilan-

cia i consideració de les negatives

expert
ELÈCTRICA

Sens dubte te convencerá   

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)



Grup Excursionista de Llucmajor
'Camina, caminaràs..:

--- Visita Cultural Guiada ---

Palma Ciutat de
Llegenda:

Llevant i Tramuntana
Data: dissabte 14 de gener de 2006

Horari: 16 a 18 hores (sortida de Cort)

Activitat:	 Recorregut a peu per la zona de
tramuntana i 'levant de Ciutat amb explicacions
detallades sobre la mitologia i història dels seus
edificis i monuments.
Guia:	 Tomas Vivot

Historiador, Excursionista, ineinbre del GEM . anib una dilatada experiência en
preparado de lutes: excursionnes. cultuyals, histõriques. poètiques, etc.

Per a inés informació i inseripeions
telefonau al: 971-66-22-72

Preu de la visita (hores i dossier inform atiu):
Socis: 3 euros No Socis: 5 euros

*Places lirnitades *

En preparació:
• Visita guiada al Convent de Sant Bonaventura de Llucmajor
• Recorregut guiat pel centre de Llucmajor: edi fi cis i Ilegendes

• Ruta dels rellotges de sol

conseqüències ambientals del pro-
jecte". El suport unanime dels grups
presents a la cambra féu que fins i
tot el diputat Llucmajorer del PP
Gaspar Oliver, sota l'alcaldia del
qual s'impulsaren els tràmits de
l'ampliació, votas ara contra el pro-
jecte.

Si bé en un primer moment fonts
del club afirmaren que reclamarien
indemnitzacions al Govern si es pa-
ralitzava el projecte, l'endemà de
l'aprovació de la moció procediren
a retirar l'estudi d' impacte ambiental
de la comissió balear de Medi Am-
bient.

EL PP DE LLUCMAJOR,
TOT SOL

major anuncia la presentació d'al.le-
gacions contra l'ampliació, però les
presenta un dia fora del termini.

En el resultat, que sembla defini-
tiu, del Ilarg contenciós de s'Estan-
yol han pesat tant els canvis en la le-
gislació ambiental dels darrers deu
anys, que no havien estat tenguts en
compte per la promotora, com l'ac-
ció judicial, a instancies sobretot
dels veïns de l'Associació de Son
Reynés; així com l'acció política
dels grups d'esquerra, nacionalistes i
ecologistes, que sempre s'han mos-
trat contraris a l'ampliació. També
es comenta que pot haver estat de-
terminant la possibilitat de perdre les
ajudes europees en matéria de Medi
Ambient. En aquest sentit la diputa-
da verda Margalida Rosselló havia

denunciat davant les instancies eu-
ropees les vulneracions de la norma-
tiva ambiental comunitaria en què
incorria la projectada ampliació.

Després de setze anys de debat,
sembla que la batalla de s'Estanyol
ha acabat en victòria ecologista.
Avui ningú ja no defensa a Palma el
projecte d'ampliació del club nàutic
i s'Estanyol conservara la fesomia
de la seva primera línia de mar, i els
ecologistes Ilucmajorers, molt depri-
mits després del seu fracas en la Ilui-
ta per aturar la macroautopista del
Migjorn i la barrera d'urbanitzacions
de la costa, poden afegir un nou
triomf a la llista dels espais naturals
que han salvat per a les generacions
futures: Capocorb, es Llobets, s'Es-
talella, Regana i, ara, s'Estanyol.

Mentrestant, el PP de Llucmajor
havia rebutjat, dies abans a l'Ajunta-
ment, una moció del Grup Socialista
contra l'ampliació, i anuncia que
pròximament presentarien un acord
de Ple favorable a l'ampliació. Des-
prés que els seus correligionaris de
Palma els hagin deixat sols en la de-
fensa del projecte d'Antoni Ginard
(el president del Club que ha impul-
sat l'ampliació), el PP de Llucmajor
encara ha manifestat que donara su-
port a un projecte d'ampliació que
no vulneri els espais protegits, cosa
difícil atesa la seva proximitat als lí-
mits actuals del club.

La soledat del PP Ilucmajorer és
un altre símptoma de les complica-
des relacions entre el PP local i part
de la direcció palmesana que, segons
s'ha filtrat a la premsa, pateix un
greu desgast d'imatge degut al pacte
de ferro del PP Ilucmajorer amb ASI
(molt qüestionat pel diari El Mundo,
òrgan ideològic dels sectors més
durs de la dreta espanyola), pels
escàndols de corrupció, i per la mala
gestió econòmica de l'Ajuntament
que podria provocar una intervenció
de l'Estat sobre els comptes locals.

Tampoc no ha quedat en molt
bon Hoc el Consell de Mallorca que,
poques setmanes abans de l'acord
del Parlament, rebutja, amb els vots
d'UM i PP, una moció recolzada per
socialistes, PSM i Esquerra Unida-
Verds, en què es demanava un pro-
nunciament del govern insular contra
l'ampliació que, finalment, ha estat
desestimada. Es &ma la circumstan-
cia que Unió Mallorquina de Lluc-



enteulant la fabrica de ca'n
Clar.

La fabrica fou di-

rigida pels seus amos: mes-
tre Antelm, i després els
seus fills en Sebastia i en

FRUITS SECS • CONGELATS

POLLASTRES A L'AST
VINS DE BÓTA • FRUITERIA

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

PERRUQUERIA
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YANKO, una empresa amb problemes
Redacció

La fabrica on fins avui
s'ha fet feina per a la marca
Yanko ha passat per moltes
vicissituds des que mestre
Antelm Nadal (a. des cafe),
que tenia la "botiga" a ca
seva, al carrer de sa Font,
devers la Residencia de
persones majors, va decidir
amb els seus fills fer una
"botiga" moderna i gran
per poder ampliar el negoci
de les sabates, que en
aquell temps era un negoci
molt rendible.

Mestre Damia
Garcias (a. Piculín), mestre
de picapedrers, en fou el
constructor. Poc temps
abans ja havia fet les fabri-
ques de ca'n Ferra i ca'n
Clar (a. Claret) (recentment el temps), quan l'exercit
enderrocada). Segons ens dels nacionals entra a Ma-
han dit, (per situar-nos en	 drid els picapedrers estaven
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Pep Nadal.
L' any 76, el mes-

tre de sabaters Ramon Pa-
rés hi va començar a fabri-
car sabates. Hi treballaven
150 persones que feien fei-
na per a la marca Yanko de
la qual n'era propietari José
Albaladejo. Anys abans ha-
via fet feina a Llucmajor,
de "modelista" a ca'n
Ferra. El 76 ja tenia fabrica
a Inca, per() no tenia capa-
citat per a servir la gran de-
manda que tenia.

L'any 1981 José
Albaladejo Pujades agafà
les regnes de l'empresa
amb el nom de "Coordina-
ción y Diseño S.A." (CO-
DISA). Les coses ja no
anaven tan bé com anys en-
rera i hi va haver la primera
reducció de plantilla pas-
sant de 150 operaris a 80.
Més tard passa a dir-se
"Calzados Isleños S.A.".
L'any 96 els sabaters torna-
ren a canviar d'empresa i
d'amo. Es posaren a fer fei-

na per a en Xavier Camps i
l'empresa es digué "Noves
Generacions d'Exportació
de Calçat Balear". Hi va
haver nova reducció de
plantilla, de 80 treballadors
a 30.

Actualment n'hi
ha 37 i l'empresa vol tan-
car la fabrica acomiadant
tots els treballadors. Aquest
és un fet que si es consuma
condicionarà económica i
socialment les seves vides
i la de les seves famílies.

Els treballadors
tengueren coneixement de
l'assumpte quan la direcció
convoca pel 26 d'octubre
totes les seccions de YAN-
K() de Mallorca per una
reunió a Inca amb l'advo-
cat de l'empresa Alberto
Carrillo. En ella es va fer
públic que l'empresa havia
presentat un concurs de
creditors i pretenia fer una
reducció de plantilla de 90
operaris, dels quals 73 són
de les Balears entre els

quals hi ha els 37 de Lluc-
major.

Hi ha hagut tres
reunions entre ek represen-
tants dels treballadors afec-
tats en les quals hi ha hagut
poc progressos entre el que
ofereix l'empresa pels aco-
miadaments i el que els tre-
balladors entenen que els
correspon. Les negocia-
cions s'estancaren i els tre-
balladors llucmajorers
s'han d'adonar del que pas-
sa per la premsa, on veuen
que el batle d'Inca s'inte-
ressa pels treballadors i esta
en contacte amb ells, men-
tre que el de Llucmajor en-
cara no ha fet cap manifest,
que sàpiguen, sobre el que
està passant amb la segona
de les darreres "botigues"
de la "Gran Indústria de la
Sabata Llucmajorera".

A l'hora de tancar
Ia redacció se'ns ha cornu-
nicat que a la reunió que hi
va haver a Inca amb el Go-
vern, Sindicats i Ajunta-

ment, el Batle Pere Rotger
va comentar que mentre la
sol-licitud que l'empresa ha
presentat als jutjats no hagi
estat complementada amb
tots els papers i comptabili-
tats que el jutge els dema-
na, poques coses poden fer
per als afectats.

Tant el Govern,
que subvenciona la casa
YANKO, com l'Ajunta-
ment, a qui interessa man-
tenir la marca a Inca i com
més Hoes de feina millor
com els sindicats no tenen
molt de marge de maniobra
sense saber com estan les
coses als jutjats.

Desitjam que quan
a la propera revista tornem
parlar de l'assumpte YAN-
K() les coses s'hagin solu-
cionat de la millor manera
possible, sobretot per als
treballadors que sempre
són els que proporcional-
ment en surten més perju-
dicats.
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LOCAL

La banda de música fa festa
per Santa Cecilia

Maria Ginard
Foto: Franc Mõjer

Es ja una tradició des de fa

molts anys que la banda de música

celebri la seva patrona amb una sè-

rie d'activitats, unes, entre els mú-

sics (aprofiten per fer un dinar o

sopar de germanor), altres, amb els

alumnes de l'escola (dissabte dia

19 participaren en una gimcana

musical) i altres, amb el públic.

Aquest programa d'actes es co-

meno a preparar des de l'inici del

curs pràcticament. Els alumnes de

l'escola comencen a rebre instruc-

cions i partitures d'allò que hauran

de tocar. A part dels alumnes, els

músics de la banda també prepa-

ren, setmana darrera setmana, les

obres que seran el seu particular

homenatge a Santa Cecilia. I quan

s'acosta la data fixada, començam

a veure els programes del que han

preparat.

Dia 20 va ser el dia escollit pel

concert de la banda al convent de

Sant Bonaventura. Des que va co-

mençar a dirigir la banda Josep M.

Borràs, aquesta actuació ha canviat

d'orientació: s'ha deixat la inter-

pretació de peces amb un instru-

ment solista que requerien del

sic una gran preparació i temps

d'estudi i ha esdevingut un concert

més similar a la resta dels concerts

de la programació anual. Enguany,

Ia tria del repertori va agradar molt

al públic, i no és estrany, per les

característiques de les obres que

s'interpretaren. L'obertura de La

flauta magica, de Mozart, va ser

l'obra més important de la primera

part; el fet de ser coneguda per bo-

na part del públic comportà també

un repte interpretatiu per al con-

La segona part del concert esta-

va dedicada a composicions d'au-

tors mallorquins i en destacam la

Suite mallorquina tram. /, una obra

que va ser fruit de la col.laboració

del músic felanitxer Bartomeu Ar-

tigues i Joan Xamena, nascut a Po-

rreres, però Ilucmajorer d'adopció.

En els diferents motius de l'obra

es veu clara la participació de tots

dos: es pogué sentir una adaptació

de la música dels Cavallets de Fe-

lanitx i la del ball de Sant Joan Pe-

lOs i, després de la melodia de la

el Bolero des rebosillo i es

gipa, amb el qual Xamena guanyà

un premi al Cercle de Belles Arts

de Palma.

Per acabar el concert, ens oferi-

ren El reloj de Lucerna, de Pere

Miguel Marquès. Es tracta d'una

obra d'una dificultat tècnica consi-

derable (sobretot per a la corda

dels clarinets), per- 6 de gran belle-

sa i complexitat. El públic va veu-

re i agrair l'esforç de la banda per

millorar i oferir un programa més

ambiciós. La fi de festa va ser una

petita celebració, tots plegats, bun-

yols i una mica de cava.

En el concert d'alumnes de

l'escola, dia 26, es pogué veure

una mostra de les habilitais que

van adquirint els futurs músics de

Ia banda. Encetà el concert la veu

dels alumnes iniciació musical i

de cant coral i, a continuació, amb

les interpretacions solistes i en pe-

tits conjunts instrumentals, els jo-

ves intèrprets anaren confegint,

entre nervis i emoció, una vetllada

agradable, de música variada, tant

per l'edat dels participants com per

Ia dificultat de les peces i la diver-

sitat dels autors. També acabaren

públic, mestres i músics, amb un

petit refrigeri abans de tornar ca-

dascú a casa seva amb la feina fe-

ta. Enhorabona a tots i molts

d'anys.

junt dels músics.



Llucmajor
Polígono Son Noguera
Ofidnas Centrales
Marroig, El
Tel , 971 669 022
Fax 971 669 035

01

SERIE TECNOQUARTZ

02 Limn*srRonda MIglom, sin.
Tel. 971 860 701
Fax 971 869 024

03 Palma
Polígono Son Coate116
Gran Via Mima, 1
Tel. 971 430 484
Fax 971 206 998

0,4 El Arenal
Cl Diego Zaforteza, 3
Tel. 971 260 087
Fax 971 491 558

05 Palma
Aragón, 139
Tel. 971 272 358
Fax 971 272 384

06 Palma
Paagono Son Rossinyol
Corredors sin
Ctra. de Sóller
Tel. 971 434 910
Fax 971 434 911

PAVIMENTOS Y AZULEJOS
MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN

www.femenias ram

almacenes
femenias



LOCAL
RABASCO DEIXA EL GOVERN MUNICIPAL,
PERO CONTINUA DONANT SUPORT AL PP

Se'n va atacant en Jaume Mates i El Mundo

mentre espera una decisió judicial
Després d'un cap de setmana

rumors, Joaquin Rabasco va presen-

tar públicament la seva renúncia al

càrrec de regidor responsable de Tu-

risme de l'Ajuntament de Llucmajor.

Ho va fer en el decurs d'una roda de

premsa celebrada dia 5, dilluns, al

local social que té el seu partit, ASI,

a s'Arenal., sota l'atenta mirada de

seguidors seus i d'un bon nombre de

mitjans de comunicació.

La renúncia de Rabasco a les se-

ves responsabilitats de govern com-

partides, fins ara, amb el PP no su-

posa que deixi la Casa de la Vila, ja

que continuara exercint de regidor

d' ASI amb el seu subordinat Gui-

Ilem Roig, que, a diferencia del seu

cap de fila, mai ha tengut responsa-

bilitats de govern a l'Ajuntament ni

presència en les empreses munici-

pals amb remuneració econòmica.

El Mundo, diari

del PP
Durant la roda de premsa, Rabas-

co va explicar que la seva decisió

"irrevocable" es basa en tres fets. El

primer és la "solidaritat pura i perso-

nal" que té amb "el meu batle de

Llucmajor, Lluc Tomas, al qual dec

respecte, afecte i companyonia". Per

això lamenta que "per culpa meva,

el batle de Llucmajor es vegi immers

en continues injúries, calúmnies i

desqualificacions vexatòries ni més

ni menys que per part d'un periòdic

que és el mitja de comunicació ofi-

cial del Partit Popular", en clara re-

ferencia a El Mundo, un diari que,

segons Rabasco, "esta protegit i sub-

vencionat amb capital econòmic de

persones afins a l'esmentat partit i

per diferents governs del PP de la

geografia espanyola".

En aquesta línia d'acusacions, re-

treu a Jaume Matas, president del

Govern i del PP balear, i a José M.

Rodriguez, conseller de Funció Pú-

blica i secretari general dels popu-

lars illencs, de ser "artífexs d'aques-

tes subvencions al diari" de Pedro J.

Ramirez i d'haver vetlat més per la

imatge de qui ha estat condemnat

"per diferents delictes i invasor de

terrenys públics a Mallorca" que no

per la imatge del batle de Llucmajor.

Per això es demana, retòricament,

sobre l'autoritat moral que té el pre-

sident del PP quan Ii exigeix que "re-

tini una pagina web on es parla de

"les malifetes i monstruositats d'un

diari dedicat al terrorisme periodístic

i que es redacta i s'imprimeix en

plantes illegals" amb consentiments

de les batlesses de Palma i Santa Ma-

ria del Camí.

La denúncia del
PSOE davant

el jutge
El segon fonament de la seva di-

missió es la possibilitat que així la

justicia acceleri la denúncia que "va

interposar el partit socialista contra

la meva persona com a forma d'in-

tentar guanyar als jutjats allò que no

varen ser capaços de guanyar a les

urnes". Per això es queixa de la de-

mora que pateix el seu cas "a conse-

qüència de la quantitat de sol.licituds

amb comptagotes, presentades pel

PSOE i acceptades pel jutge instruc-

tor, per esbrinar totes les passes de la

meva vida en els darrers vint anys" i

amb la intenció "d'arribar a les elec-

cions de 2007 amb el cas en els jut-

jats". També lamenta que El Mundo

no li hagi respectat la presumpció

d'innocència, "pels assumptes perso-

nals" que ell mateix manté amb

Eduardo Inda, director local del dia-

ri de P. J. Ramirez, contra els quals

ha presentat, diu, una vintena de de-

núncies.

"Satisfet" i alliberat

de "xantatgistes"
Rabasco, com a tercer argument

de la dimissió, afirma que "res tenia,

res tenc. Partesc com vaig arribar,

amb les mans netes i buides. Pocs

politics a Espanya són tan Mures

com jo", i proclama que el satisfà di-

mitir i deixar desemparats els "xan-

tatgistes i coaccionadors" que han fet

Ilenya damunt ell. No debades, rebla

el clau retòric amb aquests mots

grandiloquents: "Ara em toca fer fei-

na per la meva família, per la meva

gent i pel meu partit sense més pre-

tensions que morir dret en pobre Ili-

bertat abans que viure de genollons

durant la resta de la vida"

Acabada la intervenció del dimis-

sionari, només el periodista d'El

Mundo va fer una pregunta, que l'in-

terpel.lat va contestar amb un altre

atac dialectic.



En Joaquin Rabasco ha dimitit del
govern municipal. Per què?

Antònia Maria Calclés (PSIB-PSOE)
La dimisió de Rabasco com a res-

ponsable de turisme a l'Ajuntament de
LLucmajor només és un fragment més
de l'obra de teatre que tenen muntat PP
i ASI a l'Ajuntament de Llucmajor. Des
del grup municipal socialista pensam
que es una maniobra electoral del PP de
Llucmajor ja que s'apropen les elec-
cions municipals. Cert sector del PP de
Llucmajor començava a mostrar-se ner-
viós davant la continua malversació que
el baile de Lucmajor deixava fer al re-
gidor de turisme. Volem recordar que
segons alguns mitjans de comunicació
el president Matas es va reunir amb el
batle per tractar el tema Rabasco. Creim
que el PP a nivell de les les Balears es
va començar a posar nerviós davant tot
el que anava sortint als mitjans de co-

municació; el fiasco del certamen de tir
al plat, la utilització del nom del rei sen-
se permis de la Casa Reial... malversa-
ció de doblers públics..entre d'altres. A
més, ja no es el primer pic que el Sr.
Rabasco dimiteix o és cessat pel PP,
quan el PP comença a veure que la gent
del poble esta indignada comença a
moure's, quan ja es massa tard per al bé
de la institució.

Des del grup municipal pensam que
és una jugada política de PP-ASI i que
els ciutadans no s'han d'enganar per
aquest motiu. "Si el PP no obté majoria
absoluta a les pròximes eleccions muni-
cipals, tornara emprar els vots d'ASI
perquè ASI va ser creat exclusivament
per donar suport al PP de Llucmajor si
els feia falta". ASI només és una titella

a les ordres del PP ja que el seu Iligam
va més enllà de la política.

Per últim esperam que amb la di-
missió del regidor de turisme aquest
passi a ser un regidor que cobri igual
que els de l'oposició i no l'assignació
que actualment té. Pel que fa a la de-
núncia que el PSOE li va posar, no
creim que tengui res a veure la dimissió
del Sr. Rabasco amb el fet que la justícia
agilitzi tots els processos oberts. També
volem recordar al Sr. Rabasco que hau-
ria de callar quan tracta de Iladres els
socialistes — no hi ha cap membre del
nostre partit a l'Ajuntament de Llucma-
jor imputat per endur-se'n doblers -No-
saltres creim que la justícia actuara pel
bé de la veritat i que com a tal es farà
justícia.

Tomàs Cantallops (UM)
Unió Mallorquina pensa, creu i veu

que la dimissió d'un individu com en
Rabasco de regidor de Turisme a
l'Ajuntament de Llucmajor, no és més
que una cortina de fum, molt possible-
ment, per amagar el que hagin pactat el
PP amb ell personalment o més ben dit,
el que hagin pogut pactar el President de
la Junta Local en Gaspar Oliver i en Jo-
aquin Rabasco, i que ho sabrem poc
abans o després de les eleccions del
2007, perquè segur que aniran una altra
vegada ben plegats.

Això sí, si abans no s'ha produR una
sentencia condemnatòria al propi Ra-
basco i també a algú que no en fa cap
comptes de ser condemnat, del que esta

sent jutjat per pressumpta prevaricació i
malversació de cabdals públics, Volem
recordar que el nostre regidor ja deia a
les eleccions del 2003 que n'hi havia
que havien "posat la ma dins el calaix
de l'Ajuntament" i n'hi va haver que se
sentiren molt ofesos, però que ben segur
la justícia, tard o prest, donara o llevara
la raó.

En Rabasco, ens ha dit a tots el Iluc-
majorers, a través dels mitjans de co-
municació, que quedara a l'Ajuntament
com un regidor de l'oposició (no se'n va
de l'ajuntament, perquè creiem que
l'han de menester de ca de bou, per
afuar-lo a l'oposició), però votant amb
l'equip de govern, i això, sense disposar

de cap euro per malgastar amb els seus
muntatges i tots el llucmajorers ens ho
creiem, perquè en els fons, són uns bons
allots, ell i els qui el mantenen.

En resum, no ens refiem ni un pel
dels motius que ha dit en roda de prem-
sa pels quals ha presentat la dimissió de
tillent baffle de Turisme (per cert, haul- f-
eu de demanar als interlocutors de turis-
me, hotelers i persones que en viuen di-
rectament, com valoren la gestió que ha
feta en aquesta area, si ni tan sols el vo-
lien a les reunions, hi havia d'anar el
batlle en Hoc seu). Per Unió Mallorqui-
na hi ha una altra casta de motius, que
no ens volen dir, però que de ben segur
els sabrem amb el temps.

Joana Lluïsa Mascaró (PSM)
La dimissió arriba tard; ja fa temps

que hauria d'haver dimitit o hauria
d'haver estat cessat pel batle. Es fa di-
fícil creure que dimiteix per no desa-
creditar-lo. Lluc Tomas i el PP de
Llucmajor es desacreditaren tots sols
des del moment en que decidiren do-
nar-li un càrrec i mantenir-lo dins
l'equip de govern municipal quan no

tenien cap necessitat de pactar ja que
havien aconseguit majoria absoluta
després de prometre que si no era ne-
cessari no hi pactarien.

De totes maneres, hem de tenir clar
que tot continuara pràcticament igual,
continuara sent regidor; només és que
no tindrà pressupost oficial ni per pro-

toco/s ni per organitzar tirs pels ros-
tolls, però ja ha anunciat que conti-
nuara donant suport a Lluc Tomas i el
seu equip. Ara falta veure quin suport h
donara el PP a ell fins a les properes
eleccions. Després de les eleccions nin-
gú dubta què farà el PP si el necessités
per poder governar sense haver de pac-
tar amb cap altre partit.



ENQUESTA

Creis que és possible estalviar per les
festes de Nadal i Cap d'Any?
Julià Alvarez

No, no és possible, sinó no existiria la costa de gener.
Crec que gastam fins i tot de demés, vivim en un món tan es-
trany...Aquests dies la gent gasta molt, començant pel men-
jar i acabant per les juguetes.

Diego Roman
Jo crec que és pràcticament impossible estalviar, perquè

hi ha tantes coses que ens agraden.. .1 la paga que tenim no és
suficient per compensar les despeses de regals, de sopars, de
juguetes... a més que moltes coses pugen de preu, i com és
Nadal ho pagues perquè quan baixen els preus pel gener ja no
les necessites.

Catalina Jaume
El menti és un poc més especial i ja gastes més; flavors

els regals... Tota la vida ho he vist així, és un sistema instituft
i totes les famílies fan el mateix.

Coloma Rubi
No podem estalviar de cap manera, perquè tot val molt

més que els altres dies; o has de comprar un mes abans o si-
nó tot surt molt més car, la verdura, la carn, la fruita... els
preus pugen per a tots els productes. Lúiìic que no puja és el
pa, pet-6 llavors també el pugen passat Nadal.

Eva López
Em sembla que no, entre dinars de festa, els Reis, el pa-

re Noel, és impossible estalviar. A més per aquestes dates
s'aprofita per pujar els preus, sobretot els dels productes ali-
mentaris.

Antonio Giménez
Jo gast molt, molt, amb el menjar i amb els regals... No

estalviï gens quan em (rob amb la família. Tenc uns fills pre-
ciosos, una gran família.
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SA PARADA DE SES CEBES (EPISODI FINAL)
Josep Buades Matamalas
President de l'Associació de Veins
"Son Reynés", de S'Estanyol

Després d'uns mesos d'angoixa,
segons ja us expressarem recent-
ment, el Conseil Insular havia
emès un informe contrari a l'am-
pliació, no vinculant, per?) espe-
rançador.

Dia 22 de novembre d'enguany
es produïa la notícia clau (cito
quasi textualment): el comitè espe-
cialitzat de Xarxa Natura 2.000,
que depèn de la Comissió Balear
de Medi Ambient, va informar des-
favorablement sobre l'ampliació
del port de S'Estanyol per la seva
incompatibilitat amb els objectius
de conservació que varen dur a
proposar aquesta zona costanera
del sud de Mallorca com a LIC
(Lloc d'Interès Comunitari) i ZE-
PA (Zona d'Especial Protecció per
a les Aus). El efectes directes.es
tradueixen segons l'informe en la
desaparició irreversible dels habi-
tats a la zona de construcció. Així
mateix, es produirien impactes in-
directes a les comunitats dels vol-
tants durant la fase d'explotació.

La llei protegeix
"Cal destacar que l'acord del

comitè especialitzat és una con-
seqüència de la política rigorosa
empresa pel Govern actual per
tal de protegir els espais LIC i
ZEPA, política iniciada amb l'a-
cord del Consell de Govern de 23
d'abril de 2004. El Govern de les
Illes Balears es va comprometre
en aquell acord a vetllar perquè
els espais inclosos en aquestes
llistes no es deterioressin abans
de la seva aprovació definitiva
com a LIC o ZEPA, ja que
aquesta aprovació definitiva co-
rrespon a la Unió Europea. Amb
la mateixa finalitat conservacionis-
ta la Llei 5/2005, de 26 de maig,
per a la conservació dels espais de
rellevància ambiental (LECO), or-
dena a l'article 39 l'avaluació de
les repercussions dels plans o pro-
jectes que puguin afectar un lloc

de la Xarxa Natura 2000, informe
que nomes sera favorable quan no
es perjudiqui la integritat del lloc."

El Govern canvia
de rumb

El que veieu en negreta és l'as-
sumpte. Encara que l'aprovació de
les zones amb aquest grau d'alta
protecció resta pendent per part de
Ia Unió Europea, el Govern es va
comprometre a conservar-les ja, i
tenint present que percebrà sub-
vencions importants a tal efecte. I
vet aquí el canvi radical de rumb; a
banda de la clara amenaça de reti-
rada de les subvencions per part de
la Comunitat Europea, quan aques-
ta va conèixer que el Govern volia
permetre construir aquesta aberra-
ció sobre l'espai que s'havia com-
promès a protegir, la imatge que
s'hagués donat no hauria estat gai-
re bona. De manera que "donde di-
je digo, digo diego", i el mateix
Govern, a [rayés de la Conselleria
d'Obres Públiques, ja es va
avançar a aquest dictamen del co-
mité Xarxa Natura 2000, emetent
un comunicat que donava l'amplia-
ció com a inviable.

L'Ajuntament,
també proteccionista

La cosa es tan contundent, que
el propi promotor ha retirat el pro-
jecte abans que arribés a la Cornis-
sió Balear de Medi Ambient, pre-
veient el resultat. I... sorpresa de
sorpreses! El nostre batle també
s'ha alineat ara amb aquesta tesi
conservacionista. Això sí, al darrer
plenari, l'oposició ii seguí recor-
dant que el que era vigent, quant
al Consistori, era l'acord aquell fa-
mós provocat pel Sr. Rabasco en'
que l'Ajuntament quedava posicio-
nat contra l'ampliació; com que el
propi batle, vociferant, fa poc, vo-
lia tornar a repetir la votació (amb
la seva actual majoria absoluta),
quan s'havia reprès el projecte i
exposat el seu Estudi d'Impacte

Ambiental, ara l'oposició li recor-
dava i venia a bé fer la votació,
qüestió a la qual, amb la seva sem-
piterna capacitat de sorprendre'ns
es va negar (no hi ha qui els enten-
gui)... Iii deien "que no dèieu que
estàveu completament d'acord amb
el Govern i les seves mesures me-
dioambientals?"... I deia que sí...
per() que seguien pensant que a
S'Estanyol una ampliació del port
li convé, petita o grossa, una o al-
tra, però que no volia votar ara...

Ara restam intrigats a veure
com s'actuarà en el tema de les
contribucions especials, perquè els
xalets de darrera la part vella ja s'-
han començat a construir, i neces-
siten les aigües per al permís... No
tenim constancia que el Conseil
hagi concedit cap subvenció en el
Pla d'Obres i Serveis, per la qual
cosa no ens estranyaria que ara,
aviat, tornessin a envestir amb la
intenció de cobrar-nos el 90% de
la seva incompetència. A S'Estan-
yol no podem estar mai tranquils,
però ja hem demostrat sobrada-
ment que no ens prenen el pèl amb
facilitat, perquè la qüestió es que
aigua, el que es diu aigua, no sa-
bem d'on treure-la, i sense aigua
no es justifica cap contribució es-
pecial.

15 anys de lluita
Però tornant a l'ampliació, pen-

sam que, encara que "tècnica-
ment", el canvi d'actitud del Go-
vern s'explica segons hem exposat
abans, els 15 anys de Iluita han do-
nat el seu fruit. Al cap i a la fi, la
consellera d'Obres Públiques va
dir clarament que el seu comuni-
cat, en gran part, era "en vistes de
les al.legacions", que no feien altra
cosa que insistir en el tema que ara
s'ha fet oficial. A les nostres al-le-
gacions a l'EIA, confeccionades
tècnicament per Tomeu Clar, ho
anàvem dient davant, davant.

Com sempre, hem d'agrair el
seu esforç als grups polítics, al
PSM, que encertaren amb la LE-
CO, al PSOE-PSIB, a EU-VERDS,
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que feren la pregunta al Parlament
Europeu (la va fer un senyor que
nom Hammerstein, al qual m'agra-
daria convidar a un palo), la res-
posta de la qual és la que adverteix
al Govern que no pot ser el mateix
qui s'abandera (i cobra) pel "LIFE
posidemia" i qui concedeix conces-
sions a projectes que destrueixen
l'alga preferida del President Ma-
tas. I a UM, que va emetre al CIM
l'informe demolidor contra l'am-
pliació, per situar-se sobre ANEL
LIC i ZEPA. I al GOB, que ha es-
tat, a més d'actuar amb el seu pro-
pi pes específic, el centre neural-
gic. Aquests partits i entitats no
ens han ajudat ara, varen ser qui
van despertar S'Estanyol i qui ens
han fet costat durant 15 anys, a l'o-
posició o governant.

I, per ésser justos, Ilevat de la
taca negra que tenen a Llucmajor,
al PP, que ara, a la fi, ha estat con-
sequent abans d'entrar en una con-
tradicció que no haguessin pogut
salvar davant l'electorat.

Jo parlo en nom de l'Associació
de Ve'ins "Son Reynés", però estic
segur que ho puc fer en nom de
tots els usuaris del Mollet, que va-
ren ser primerament els qui van
moure i commoure S'Estanyol, de-
fensant el lloc públic que desapa-
reixia amb el projecte. Recordem
que, a més a més dels estanyolers
d'arrel que hi tenen la barca, hi ha
centenars de persones que hi tiren
Ia seva per la rampa. Un alt per-

centatge dels amarraments de l'am-
pliació eren de 12 i 25 metres. Te-
nen més dret els rics que poden
permetre's això, que el poble que
utilitza la rampa?

Els arguments
jurídics

I això ens porta a la qüestió que
ens ha permès aguantar fins aquí,
la jurídica. Antoni Marroig i, del
seu buffet, Pep Carrillo i Margali-
da Muntaner, i Leon Von Ondarza
(Mollet), són els malabaristes de
les Lleis que han anat localitzant
els forats formals que han mantin-
gut paralitzat el projecte des del
1995 fins a la seva anuFlació com-
pieta el 2003, any en que el Con-
seil ens dona el premi Medi Am-
bient. De totes maneres, encara
que els recursos es basaven en de-
fectes de forma,també rebatien sò-
lidamente els EIA; haurem
d'agrair també la col.laboració de
Jaume Servera, de la UIB al res-
pecte. No ens cansarem de repetir
que la seva labor no ha estat re-
compensada, ni de Iluny, amb els
pocs diners que els hem pogut do-
nar a base de vendre camisetes.
Ara estam a l'espera de dues
sentencies del Tribunal Suprem
que ratificaran o no (suposam que
sí, perquè les sentencies del TSJB
són molt sòlides) les actuals, pen)
en qualsevol cas, això no pot alte-
rar la situació, ja que la posició del
Govern i (quin remei) dels promo-

tors es deu a motius ambientals,
que en realitat són i han estat sem-
pre la nostra reivindicació.

Creiem que aquest és el triomf
de la humanitat, el que dóna espe-
rança. Sempre hem pensat que "qui
dies passa, anys empeny", i amb
les successives suspensions caute-
lars, anava passant el temps en
que, tot i que governant la dreta
expansionista, les lleis d'ordre su-
perior, en aquest cas, a nivell eu-
ropeu, anirien formalitzant encara
ara molt tímides, però que hi co-
mencen a ser, normatives, d'acord
a la protecció d'una natura mori-
bunda, si no hi posam algun remei.

Un balanç positiu
I aquesta és per ara la situació.

Estam contents, per tot ;1116 que us
hem anat contant al Ilarg d'aquests
anys. Quê passara ara? No ho sa-
bem. Algú que no som nosaltres ha
de moure peça. 0 no. Per part nos-
tra no importa moure res, segons
deien les nostres (i vostres) cami-
setes:

"Volem ser petits. S'Estanyol,
naturalment".

"S'Estanyol és més que un
Club".

"S'Estanyol, ens agrada així
com ets".

Sigui el que sigui el que passi
ara, sabem que S'Estanyol no
perdra ja mai la seva essència. Per
nedar i per pescar hi cabem tots els
que l'estimam com és, residents i
visitants.

PARALITZACIÓ AMPLIACIÓ DEL
CLUB NÀUTIC DE S'ESTANYOL

Grup Municipal Socialista
(PSIB-PSOE)

El grup municipal socialista a
l'Ajuntament de LLucmajor mos-
tra la seva alegria i satisfacció pel
fet que la Conselleria d'Obres Pú-
bliques i la Xarxa Natura 2000 de-
penent de la Conselleria de Medi
Ambient hagi dictaminat inviable
el projecte de l'ampliació del Club
Nàutic de s'Estanyol al.legant mo-
tins mediambientals. Des del grup
municipal volem recordar que en
el passat pie del mes d'octubre

presentarem una moció per via
d'urgència per debatre sobre l'am-
pliació aFlegant una serie de fets
en primer Hoc, que el projecte
d'ampliació ocupava una zona
ANEI i que l'estudi d'impacte am-
biental ho obviava; en segon Hoc,
que, l'avaluació d'impacte am-
biental no analitzava en profundi-
tat les repercussions del projecte a
Ia zona LIC (Lloc d'Interès Comu-
nitari) i la ZEPA (Zona d'Especial
protecció per a aus); en tercer Hoc
que l'avaluació d'impacte ambien-

tal minusvalorava els efectes del
projecte sobre la praderia de po-
sidelnia; en quart lloc , la desapari-
ció d'una infraestructura portuaria
pública "Es Mollet" ..entre d'al-
tres.

Per al grup municipal socialis-
ta "és una gran victòria per als qui
no creim en la política de ciment
practicada des de les files popu-
lars, és una victòria per als qui
creim en la natura i no en projec-
tes destructors del territori" .Tam-
bé volem recordar que "el PP de



Llucmajor amb majoria absoluta
no va voler debatre la moció ni tan
sols per urgencia, el PP es va negar
a debatre una moció presentada
pels socialistes i que afectava
s'Estanyol". Per al grup municipal
socialista, el projecte significava
un greu atemptat contra la natura i
Ia fesomia de s'Estanyol.

Per altra banda dir, que, al Par-
lament, el Grup Popular va rebut-
jar l'ampliació del Club Nàutic
quan un parell de setmanes abans
el PP de Llucmajor era un ferm de-
fensor del projecte. En el darrer
ple, el grup municipal socialista
va fer una pregunta al batle sobre
aquest posicionament del seu partit
al Parlament i el batle ens va res-
pondre que ells estan d'acord amb
l'ampliació del Club Nàutic sem-
pre que compleixi les Ileis. Per
tant, el PP de Llucmajor, si es can-

viassin les lleis i es redactas un
nou projecte que complís les llei,
no ho dubteu gens perquè el PP
tornaria defensar la destrucció de
s'Estanyol.

Resulta molt curiós que el batle
Lluc Tomas ara canviï el seu dis-
curs quan en el ple del mes d'octu-
bre va fer una lectura totalment di-
ferent a la que fa ara. El PP de
Llucmajor al Ppple quan es debatia
l'urgència de la moció va manifes-
tar el seu suport a l'ampliació del
Club Nàutic de s'Estanyol. Es ver-
gonyòs que ara el batle digui que
és inviable quan precisament ni tan
sols va voler discutir la moció. A
més , el que es més impresentable
de tot és que l'equip de govern no
volgués discutir la moció així com
tocava, el PP va considerar que
l'ampliació del Club Nàutic no era
urgent. El PP es va fer valer de la

seva majoria per no discutir la mo-
ció. El PSOE des d' un principi ha
estat en contra d'aquest macropro-
jecte, cosa que el PP no ha fet , vo-
lem recordar que el PP ha fet cam-
panya a favor de l'ampliació. Una
vegada més, el PP demostra no se-
guir un sol camí i que canvia
d'opinió com aquell que canvia de
camisa.EI PP de Llucmajor amb
aquest fet no ha fet més que el rí-
dicul.

Per últim, des d' aquesta re-
vista volem donar l'enhorabona a
l'Associació de Veïnats de Son
Reinés , al GOB i a tota la gent
que mai no ha cregut en aquest
projecte. Avui, amb la paralització
d'aquest projecte, es un motiu
d'alegria per a tots els Ilucmajo-
rers que estimen s'Estanyol.

I si els reis ens duguessin una escola
nova, ... on la posaríem?

Segurament són moltes les per-
sones, sobretot mares, pares, pa-
drines i padrins, que recorden el
Sr. Batle, al bale() de la Casa de
Ia Vila, dient que segurament
l'any que ve els Reis ens durien
una escola nova.

Els Reis són màgics, ho senten
tot, ho veuen tot, ho recorden tot i
ho saben tot: varen sentir el Sr.
Batle; varen veure una pancarta
ben grossa i moltes persones amb
un adhesiu que deia VOLEM
UNA ESCOLA NOVA; i saben
que a Llucmajor necessitam ur-
gentment una nova escola perquè
els infants ja no hi caben. Per tant,
és ben possible que, d'aquí a po-
ques setmanes, els vegem arribar
amb una escola ben nova.

Us imaginau els Tres Reis, i tot
l'estol de patges arribant a la Vila
amb l'escola? Us imaginau la cara
dels infants, mares, pares, padri-
nes, padrins, mestres, ...? Crec que
ens podem imaginar unes cares re-
flectint una sorpresa més gran que
l'escola. Pere), i el Sr. Batle? Us
podeu imaginar quina cara podria
posar en sentir els Reis: Sr. Batle,

on voleu posar l'escola? I us ima-
ginal,' la cara de les famílies en
sentir... Encara no tenim solar!
Per això els Reis no ens duran una
escola nova, perquè saben que en-
cara no tenim solar.

El Batle i el "seu equip" fa
temps que cerquen un solar, o fa
temps que diuen que cerquen un
solar. Quan en Damià Pons era
conseller (i ja fa més de dos anys
que no ho es), la conselleria ja va
enviar un escrit a l'Ajuntament
sol.licitant un solar per fer una no-
va escola, perquè eren conscients
que l'ampliació del CP Rei Jaume
III no bastaria per resoldre les ne-
cessitats d'escolarització de Lluc-
major. D'aleshores ença hi ha ha-
gut moltes reunions, per() la con-
selleria d'Educació encara espe-
ra un solar per començar.

El bathe, tot i la seva majoria
absoluta ampliada, no ha trobat so-
lar. Ja són moltes les persones que
comencen a pensar que no té gaire
interès en trobar-lo. Al voltant del
poble hi ha zones urbanes i urba-
nitzables segons el Pla Territorial
que si s'executessin haurien de ce-

dir terrenys a l'Ajuntament per
ubicar-hi serveis, entre ells una es-
cola i un centre cívic o social, en-
tre d'altres. Per qué no s'executen?
Si els propietaris no volen, l'Ajun-
tament pot obligar-los. I si al Sr.
Bathe no h agrada la ubicació que
negociï amb altres propietaris una
permuta a un altre Hoc, però que
no enredi més.

Si a Son Verí Nou ha estat tan
Etch permetre una urbanització a
una zona rústica a canvi de l'antic
Teatre Principal, per que a Lluc-
major és tan difícil que s'urbanit-
zin espais que són urbans? Urba-
nitzar finques rústiques i mantenir
zones urbanes sense executar no-
més afavoreix l'especulació i l'en-
cariment de l'habitatge, a més
d'impedir la construcció d'infras-
tructures al servei de tot el poble.

Els Reis ja són de camí, no es-
taran molt a arribar. Si duguessin
una escola nova, ... on la posar-
em?

Joana Lluïsa Mascaró
Diputada i Portaveu del PSM a
PAjuntament de Lluemajor
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100 de PSOE. El 5 de desembre l'Agrupació Socia-
lista de Llucmajor ha acabat cent anys. Enhorabona i, si
m'és permesa la recomanació, a celebrar-ho tot fent
memòria històrica sobre el que ha estat un segle de mo-
viment obrer i camperol, de reivindicacions socials i de
presència política municipal, de Iluites i derrotes, de co-
operativisme i d'educació obrera, d'esperances de futur i
de sagnant repressió. Moites generacions Ilucmajoreres
han cregut en el projecte socialista espanyol i han lluitat
i treballat des de les seves files. Certament, no han estat
els únics que han alçat les banderes de l'esquerra, ja que
també els han acompanyat, al llarg de la història, repu-
blicans i comunistes. Uns i altres, poden haver-ho fet
millor o pitjor, però sempre ha de surar el respecte i la
consideració envers els fundadors de l'obrerisme i l'es-
querra locals. Fins i tot des de la distància ideològica ac-
tual. Per això aquest centenari no hauria de passar deba-
des.

Pare Morey. Llegesc en el setmanari El Temps que
"les Pitiüses recuperen per a la memòria pública el xan-
tatge que va patir un capen progressista que fou obligat
a abandonar l'illa" Es tracta del pare Morey, o Jaume
Morey Rebassa, nascut a Llucmajor l'any 1926, pen) que
"quan tenia vint anys ja estava a Eivissa impartint cate-
quesi". Ordenat sacerdot l'any 1955, "va multiplicar la
seua labor entre el jovent. Va desplegar un increïble rit-
me de treball que el va convertir en la persona més ca-
rismMica i admirada de les illes Pitiüses". Editava un
setmanari, feia lligues de futbol, projectava pel.lícules,
impartia classes de llatí, anava d'excursió amb els
al.lots... "La gent veia en ell un vertader líder... tenia
auréola de dirigent nat", rememora Maria Serra, un antic

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

07620 Llucmajor Mallorca)

deixeble seu que ara és mestre d'escola i president de
l'Institut d'Estudis Eivissencs.

L'expulsió. Marit Serra mateix, que ha investigat els
arxius i la memòria popular, arriba a la conclusió que la
denúncia d'abús de menors que va caure sobre el pare
Morey era falsa i fruit de l'enveja. "Està clar que fou un
muntatge per fer-lo fora d'Eivissa". Quan va haver partit
el pare Morey, malgrat l'oposició dels joves que l'anaren
a acomiadar en massa a l'aeroport, "la joventut local tor-
nava a quedar en mans de les estructures franquistes de
sempre. La foscor tornava a apoderar-se d'Evissa". El
reportatge informa que el pare Morey va morir el 1992
però no diu on, i reprodueix dues fotos: una de l'etapa ei-
vissenca del sacerdot i una altra sense peu explicatiu
però que sembla feta durant una missa a una missió afri-
cana. Confés que mai havia sentit parlar d'aquest Hue-
majorer, i el dubte que m'assalta és veure si també el
beatificaran. 0 per ventura no toca?
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Quaderns de
Fum Major

La invasió dels Pare Noels rampants
Miguel Cardell

Empeses per un hivern
prematur, arriben les fes-
tes de Nadal i els matei-
xos ciutadans que fa dos
mesos escassos ens sot-
metíem en nom del sant
estalvi energètic al
traumàtic ritual del canvi
d'hora , ara ens disposam
a celebrar-ho amb un dis-
pendi de lluminària públi-
ca i privada.

La febre ornamental
es manifesta pels carrers
de la vila amb una mena
d'epidèmia que multipli-
ca el que, els anys re-
cents, ens havien semblat
només signes esparsos del
gust dubtós de la nostra
época. Pari de la invasió
dels Pare Noels rampants,
aquestes pepes desfressa-
des del personatge inven-
tat pels publicistes de Co-
ca Cola,que pengen de
balcons i finestres, es de
suposar que enfilant-s'hi
per deixar els regals que
han d'acabar enfonsant el
negoci dels Reis d'Orient.

Certament, tothom té
dret, mentre no trepitgi
els dels veïnats i la co-
rresponent normativa, de
penjar el que vulgui a les
seves finestres; pet-6 en la
mesura que ho fa en la via
pública, tothom té dret
igualment a formar-se'n
una opinió i manifestar-
la, i la meva és que tal
usança és només una pro-
va de com l'horterada fu-
ribunda és ja admesa com
una cosa normal, fins i tot
desitjable i guapa. Fran-

cament, he tengut ganes
de córrer al sex-shop de
guàrdia, comprar la pepa
inflable més béstia i cla-
morosa, engirgolar-li la
barretina vermella i blan-
ca i penjar-la al balcó de

casa nostra, amb un sac
de garroves penjat allà
mateix on vos podeu ima-
ginar.

A més de pel que diu
sobre la visió del món i
els gusts estètics de tants
de conciutadans, ia inva-

sió dels Pare Noels ram-
pants fa una mica de por:
gairebé els puc imaginar,
a mitja nit, transformant-
se en una varietat nada-
lenca de Chuky , el pep
diabòlic, prenent per as-

salt les cases per massa-
crar-ne els habitants.

Chukys metafòrics de
Ia llucmajoror més ma-
llorquinota i cutre, no
s'acaba de saber si pugen
o davallen, si entren o
surten, si arriben carre-

gats de juguetes o fugen
amb el producte de l'as-
salt.

+ + +

És el que passa quan
el que veus i el que et
diuen no acaba de concor-
dar. És a dir, posem per
cas, quant t'acares a tan-
tes fetes de la política
municipal.

Per exemple en maté-
ria d'urbanisme , o anti-
urbanisme, i més ara que
ens explota a la cara , i a
les butxaques d'alguns, el
boom de construcció que
ens ha duit, com un Pare
Noel sense carta, l'auto-
pista Matas.

ens podríem demanar
si els qui comanden a la
Casa de la Vila amb els
vots de molts deuen pre-
parar unes mesures urba-
nístiques, uns canvis a la
planificació, per a prote-
gir o millorar la qualitat
de vida d els residents, en
aspectes tan afectats per
la construcció com la fa-
cilitat de circular pels ca-
rrers (per exemple, dispo-
sant la construcció amb
les finques de places de
pàrquing suficients per a
Ia seva previsible ocupa-
ció, o preveient carrers
més amples i voravies
transitables, o per exem-
ple preveient que les no-
ves edificacions no signi-
fiquin un enfosquiment o
ofegament de la via pú-
blica, que també es qiies-
tió de volums de cons-
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trucció i amplària de ca-
rrers ).

El més probable, però,
es que autoritzin més al-
tures, amb excuses com
ara Mies retranquejats, o
sense excusa, i que apro-
vin mesures que afavori-
ran els constructors de pi-
sos, però crearan dificul-
tats als particulars que ja
vivim a cases unifami-
liars, de les de tota la vi-
da, de les que han donat a
Ia vila la seva fesomia...

+ + +

Perquè quan no et do-
nen tota la informació, o
una vegada i una altra els
discursos i les practiques
no concorden, la imagina-
ció tendeix a cercar inter-
pretacions alternatives.

Posem per cas, com
havia cridat l'atenció que
la més radical quietud i el
més espès silenci hagin
seguit de cop en sec els
primers moviments que
va fer el govern munici-
pal de cara a posar l'es-
cola nova que fa falta a la
zona d'aquell carrer nou
del Nord de la vila que té
nom de reina antiga escrit
a un pedralot monumen-
tal. Llavors resulta que en
pocs mesos el preu de la
quarterada de terra s'ha
multiplicat per allà per
dos, o per cinc, i fins hi
ha qui conta que un mem-
bre de la majoria nostrada
ha fet diverses i infruc-
tuoses gestions de compra
per la zona. I que a la Ca-
sa de la Vila pateixen un
seriós problema informa-
tic que afecta els ordina-
dors d'urbanisme cada
vegada que l'oposició va
a demanar papers i dades
concretes...

I, a la fi, en setmana
de pont, a tota velocitat,
hi ha maquines que apla-
nen i obrin fonaments

mateix, i per fer-ho es ca-
rreguen un camí, substi-
tuint-lo per un traçat nou
que crea dificultats als
que necessiten passar-hi,
i a l'ajuntament diuen que
no existeix com a tal camí
públic. Cosa que té el seu
d'allò si tenim en compte
que es tracta del Camí de
Buniferri i que com a tal
ha estat usat per genera-
cions de Ilucmajorers.

Llavors només falta
que vengui una colometa
a parrupejar-nos a l'ore-
lla la genealogia i les
simpaties , ehem, políti-
ques dels constructors
perquè, canalles malcriats
com som alguns, ens tor-
nam a meravellar de
l'oportú sentit de la ig-
norancia i de la capacitat
engolidora dels nostres
conciutadans, gairebé tant
com de la seguretat i la
velocitat amb què els nos-
tres pares de la patria
sempre prenen partit per
l'empresa privada.

+ + +

Bé, segurament els
empresaris del ram de
l'esport local posarien al-
gun emperò o afegirien
algun matís substancial a
Ia darrera afirmació, em
revé, tot recordant com
algun diari ens ha acostat
a l'Olimp de l'espectacle
competititu en informar
com Nadal ha començat a
les pistes esportives lo-
cals la recuperació de no
sé que.

Si, com qui diu a la te-
rrassa ex-pública del ne-
goci que l'ajuntament ha
cedit a la molt privada
empresa familiar.

Ad majorem gloria...

+ + +

Una alegria carregada
de matisos ens arribava

quan el govern autònom
tancava definitivament el
camí a l'ampliació del
Club Nàutic de S'Estan-
yol...perquè, vaja a la fi
se n'han adonat, el pro-
jecte significava la cons-
trucció en zona protegida.
Clar que, Ilegint be les
notícies, el que passa es
que el corresponent orga-
nisme europeu els ha vist
venir i ha amenaçat tan-
car aixetes si la malifeta
impresentable tirava en-
davant. Una malifeta que
fins fa dos dies ha comp-
tat amb el suport total del
PP balear, per no parlar
del local: però vos pensau
que al bade i companyia
els ha caigut la cara de
vergonya, de l'estirada
d'orelles que els ha posat
en flagrant evidencia?
que ha reconegut l'errada
política , per dir-ho benè-
volament, que han
comes, i han baixat ban-
dera? que els responsa-
bles han presentat la di-
missió que, pensant en
termes veritablement de-
mocràtics, era el mínim
que calia esperar?

Id6 no, s'han limitat a
posar la cara dels entrena-
dors que perden un partit
per culpa de l'arbitre, i,
qui sap si amb un somriu-
re una mica draculí su-
braillant , el nostre batle
ha deixat anar que , si,
bono, retiren el suport a
aquest projecte. A
aquest..., ui, quina porta
oberta a la por, vençuts,
però mai derrotats.

I el president de la
banda de S'Estanyol,
aquell de la caixa forta,
recordant els pobrets que
ara no tendran Hoc per a
Ia barca. Posem-ne cinc-
cents, mil amb les famí-
lies, dos-mil amb els con-
vidats. I sumem-n'hi tres-
cents més que hi podien
trobar una font de nego-

ci....en quedam molts més
que hi hait rfem sortit per-
dent S' Estanyol, per cele-
brar-ho. I per recordar
aquells que han mort des-
prés d'anys de no poder
anar a la barca, i alçar cap
a ells la copa d'aquesta
nova victòria, que es im-
portant per petita i provi-
sional que sia, pel que es
i per aquells a qui posa en
evidència. I per afegir
que tenir iot i Hoc per
atracar-lo, no és un dret
fonamental de les perso-
nes, sin() un heure , el
gaudi del qual , com tots
els luxes, depèn essen-
cialment del poder adqui-
sitiu, de les heis del mer-
cat. I si n'hi ha pocs , i
van cars, id6 els aprofi-
tara qui ja en tengui o qui
s'ho pugui pagar. Com el
caviar, el xampany
francès , o els xalets da-
vant la mar ( Aquí he es-
tat a punt d'afegir i les
putes cares, però he pen-
sat en Rasputín , i clar,
no.

Que sembla que no
ens volen deixar ni brin-
dar en pau, perquè tot
d'una contraataquen amb
un projecte de camp de
golf i macro-hotel a S'Es-
tanyol mateix. Perquè als
seus somnis els Pare No-
els rampants són encofra-
dors, o pot ser duen al sa-
ri- 6 secrets inconfessa-
bles, o galetetes de la sort
xineses, amb bitlletons
amb adagis misteriosos,
com ara "qui té el cul llo-
gat no es pot asseure on
vol".

+ + +

A aquesta terra de
Chuquis-Noel, que mai
saps si van o vénen, si et
duen regals i solucions o
et prenen la cartera, aca-
bam fent com aquestes
madones sàvies en l'art



del brodat i la randa, que

quan miren una vànova o

unes estovalles, el que

fan veritablement és in-

tentar deduir del dibuix

visible la cara invisible

de punts, bastes i minves

que sustenta l'aparença

acabada de l'obra artesa-

na. (En termes semblants

parla el company felanit-

xer Andreu Manresa de la

mirada sobre la nostra re-

alitat que mostra al seu

més que recomanable l li-

bre Paratges i Personat-
ges de "Balears S.A.") .

I com més queda clar

que no ens expliquen tot

el que hi ha, més forta és

la necessitat d'intentar re-

construir les trames ama-

gades. Joaquin Rabasco

ha estat anys i anys penjat

a la mamella municipal,

defensant oprimits i en-

dreçant torts amb hidal-

guia, segons les seves pe-

riòdiques campanyes de

molins de vent imperials

i ultraespanyolistes a la

franquista, o xuclant a la

desesperada d'una mame-

Ila que hi és per una altra

cosa, segons les protestes

de més d'un i un grapat

d'indicis que ara són en

mans del jutjat i la poli-

cia.

Mai no ens han expli-

cat ni els termes ni el re-

refons dels diversos pac-

tes de Rabasco amb el PP,

ni quan el necessitaven

per a mantenir una com-

plaent majoria absoluta ni

quan, sense necessitar-lo,

li han abocat a rompre

milions de lliure disposi-

ció o finançaments abun-

dosos per a revetles a

preu de canari jove i nau-

fragis tan tronats com

aquell del rostoll.

En veu baixa s'ha dit

sempre que les primeres

bombolles d'oxigen per a

líder arenaler vengueren

de cert grup de pressió

del nucli turístic, que cer-

caven combatre l'esque-

rra com fos. I fa pocs me-

sos he sentit contar que el

més alt jerarca del PP

illenc va aplegar a un so-

par un grapat de patricis

de la dreta locals, senyors

d'aquests que no solen

sortir a les llistes per() pe-

sen, per tal d'apaivagar el

seu descontent pel tracte

de luxe al personatge que

ens ocupa: "Se'n du dos-

mil vots que, en principi

tendrien moltes probabili-

tats d'anar als socialistes

, i més d'un ens ve a les

nostres llistes autonòmi-

ques, i no se'n parli pus",

vendria a ser el resum

d'un discurs indemostra-

ble.

Ara, pet-6, de cop en

sec va i dimiteix. Als dia-

ris deveu haver vist els

focs d'artifici: si no vull

fer mal a ningú, si per

respecte al batle, si me'n

vaig perquè m'insulten i

això em sembla molt ma-

lament a jo, que he Iluitat

contra tots els delin-

qüents, assassins, terro-

ristes, i xorissos en gene-

ral que no van a les me-

ves.

Per sorpresa, per() no

tant, perquè la realitat és

que feia poc s'havia sentit

un remor d'avís, una su-

posada filtració de , di-

guem, aprop de la causa

judicial que hi ha oberta

contra Rabasco, per

aquells suposats milions

municipals, que, passant

per suposades empreses,

suposadament haurien

anat a parar a suposats

comptes bancaris del su-

posat polític: deia que

atents a la pantalla que

estan a punt de passar co-

ses. Unes coses que po-

drien tenir a veure amb

una vista oral, amb pro-

ves de la investigació fi-

nancera de la policia, i

amb caps de fil d'aquests

que se sap on comencen

però després, com si es

perdessin a la fosca del

Túnel de Sóller, no està

clar on acaben.

La consegüent llegen-

da urbana apunta que, da-

rrera l' elegant dimissió

per no fer mal d'un per-

sonatge que ha aguantat

sense dimitir condemnes

per insults o per agressió,

que és una cosa molt hi-

dalga i democràtica, hi

hauria una exigència con-

creta per part de la cúpula

dels antics socis, ara que

encara falta molt per a les

pròximes eleccions.

Tot i que més d'una

vegada hem assistit a títe-

res rocambolesques que

ens han recordat qui posa

la cúpula judicial, i també

ens han recordat cert fa-

mós batle de Jerez de la

Frontera, haurem d'espe-

rar l'obra del sistema ju-

dicial, la seva hum i els

seus taquígrafs, a veure si

ens mostra una mica el

revés , qui sap si fet de

teranyines, d'un brodat

que els seus responsables

sempre ens ha semblat

que amagaven rere tòpics

buits de mal guionista.

Mentre , Rabasco , qui

insulta els periodistes que

li cerquen les pessigolles,

no ha explicat tampoc

quina casta de relació

económica, l'ha duit a fer

abonaments, Ilegit als

diaris, a la senyora d'un

pseudoperiodista o papa-

razzi, que tracta ferotges

qijestions de víscera pea)

mai temes politics, però

que era el que treia Ra-

basco a les pagines del

seu diari en pla propagan-

dístic.

+ + +

Jo veurem en Gelat on

se jaurà. De moment no

sabem si tornara la part

corresponent dels pressu-

posts de despeses del cà-

rrec. Ni quina funció o in-

gressos li tocaran ara a la

Casa de la Vila, ni si hi

ha termes que, com diu la

Ilegenda indemostrable,

desconeguem a la seva di-

missió com probablement

n'hi ha hagut als seus

acords de Govern amb el

PP.

El que sí sembla ima-

ginable és que sense el lí-

der (que ara torna a estar

penjat de la corda com un

Parenoel o un Chu kynoel,

que no sabem si acaba de

baixar o espera per pujar)

a ASI h queden quatre te-

lediaris . I que sense una

mamella generosa,

d'aquestes que només es

poden xuclar amb poder

real, a Rabasco també

queden pocs telediaris, en

no ser que realment ten-

gui ben agafat el Pp per

part o banda, o en no ser

que la banqueta del jutjat

només sigui una etapa del

viatge cap a altres ban-

quetes menys conforta-

bles.

++ +

El temps, que també

és a vegades Parenoel i a

vegades Chuky ferotge,

ens ho anirà explicant,

posant les coses a Hoc i

mostrant que volia dir

aquest o aquell quan deia

tal cosa.

Aquí ho deixarem

anar, dels carrers plens de

sotracs, de com s'inunden

a la primera pluja i de

com l'aigua que alcen els

cotxes espenya portes,

humiteja façanes i inunda

cases, ja en parlarem un

altre dia. Passat festes.

unes festes que esperarem

celebrar amb pau i

concórdia, fins i tot si heu

penjat un Noel a la fines-

tra, vosaltres sabreu si a

la llarga sera un Chuky

diabòlic, que de més ver-

des en maduren cada dia,

a Llucmajor S.A., Shop-

ping Llucma.
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Cartes
A D. Bartomeu Font Obrador

Aquest senyor emprenedor
que tant se va destacar
per tothom se va emplear
que fou una admiració.
Per a ell no hi hagué perdó,
cosa que no es mereixia,
la Mort se presentaria
i no hi hagué salvació.

Un dels homos senyalats...
A dins l'arqueologia,
ell molt fort intervendria
per descobrir el passat.
Molt d'objecte fou trobat
que a mils anys existiren
i a la história passarien
perquè fossin recordats.

La ciutat de Llucmajor
va plorar la seva mort.
Un senyor valent i fort
El varen despedir-lo.
Deixà un segell d'honor
perquè el puguin recordar.
Molt dificil d'igualar
dins la nostra gran nació.

Dia nou del mes d'octubre
del dos mil cinc succeí.
Don Bartomeu va morir
per a ell no hi haguè cap cura.
Dalt la seva sepultura
moltes flors hi brostaran...
Les obres recordaran
per tenir alta mesura.
Climent Garau i Salvà

Dedicat a Magdalena Servera
en el seu aniversari

El passat 22 de novembre, na Mag-
dalena Servera va celebrar el seu uni-
versan, 92 anys!!!, pea) la veritat és
que els porta molt bé, té bon humor i
ganes de viure i aim!) és molt impor-
tant. Un grup d'amics H férem un petit
obsequi i jo h vaig escriure un curtet
poema, amb el qual ella va estar molt
contenta, que diu així:

Amistat
Na Magdalena Servera
La nostra estimada amiga,
Té gràcia pels acudits
I és molt bona per cantar,
Per() el que més ens agrada
Es sentir-la recitar.

Avui ja tens un any més,
Per() ningti no ho diria,
Tots ens sentim satisfets,
De poder estar i gaudir
De la teva companyia.

En el teu aniversari
Te desitjam de tot cor,
Salut, pau i harmonia,
Perquè el que resta de vida
Sigui lo que tant t'agrada
Sigui...una poesia.

Maria Caiiellas

Els vertaders amics
Quan tothom gaudeix d'eufòria
i l'ambient festiu domina
l'anunci celestial de "Glòria"
omple tots els cors d'estima.
Són les festes nadalenques
i el naixement del "Nin Senyor"
domina el desig de pau, amor
i de molt gran 'Husk')
Però hi ha persona oblidada,
que per errors de la vida,
no els somriu la jornada
del que espera i desitja.
En una estança ignorada
un indigent hi habita
i no té ja cap família
el yell, pobre homenet,
cap baix i gelat de fred,
sols un ca per companyia.
En què deu pensar el vell
mig retut pel pes dels anys?.
Pot ser en res, doncs la memória
ii és flaca, com les forces,
que poc pes ja fan en ell.
Ja no es fa esborranys
del que ha de fer demà,
serà el que Déu voldrà
i sols amb amic canet confia
que mai l'abandonarà,
pet-6 és Nadal, i el pobret,
sense forces i geladet,
sols Déu i el canet
el coneixen i l'estimen.

Bon Nadal i feliç Any Nou

Baltasar Noguera

P set
	 perruqueriaunisex

antonia isern
c/ major,7 07620 Llucmajor
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Bones Festes!
Un que escoltava

- Quines novetats hi ha per Llucmajor?
- N'hi ha a voler
- Bones o dolentes?
- De tota mena, encara que, ara que són les festes de Na-

dal i Cap d'Any crec que només hauríem de dir les bones.
- Venga, idõ!
- Idõ, a més de tenir molts de programes de menjua, com

sempre, tenim molts de programes culturals molt importants.
- Si només són projectes...
- Pen) pareix que aquesta vegada, durant aquest any que

ve, es duran a terme.
- I, quins són?
- Estan, diuen, per acabar, els tràmits d'inici i finalització

de les obres de restauració del Claustre de Sant Bonaventu-
ra, per convertir-lo en un centre cultural de primer ordre.

- I què hi faran?
- Sales de conferències, exposicions i altres herbes.
- I també hi faran una sala de cinema?
- Això no ho sé.
- Ide• és ben necessari, perquè una que en quedava a Lluc-

major, ja fa molt que és tancada.
- No és estrany, perquè amb tantes pel.lícules que ens

donen a la televisió, pareix que la gent en té a bastament, per-
què amb temes de violència i de publicitat, els televidents no-
més miren el futbol i els programes "del cor".

- Altres novetats?
- Sí, ara també diuen que compraran una finca rústica

per convertir-la en una Escola ambiental i de caça.
- I com es menja això?
- Pareix que sera una finca per als aficionats a la caça i al-

tres activitats relacionades amb el medi ambient.
- I com es caçarà, amb filats o amb escopeta?
- Supels que amb escopeta.
- Id() adéu al medi ambient.
- No diguis això, perquè supôs que els organitzadors i en-

carregats ho netejaran d'acord amb la llei corresponent, per-
què els caçadors tenguin un lloc on poder caçar, sense envair
finques particulars.

- I per acabar, una notícia dolenta?
- Mira, podem esmentar la de la Llei del tabac.
- Aquesta és dolenta?
- La hei no ho és, però pel que veig a Llucmajor, molts no

Ia compleixen, perquè els cafès són plens de fum, com sem-
pre.

- 0 no tenen un lloc per als fumadors?
- Sí, per() si n'hi ha, no en fan cas.

IMIPArireM

eatalUta Mi4ai1e4 Se44a

.CALÇAT EN GENERAL

.CALCAT, ROBA I ACCESSORIS ESPORTIUS

BONES FESTES!

C.Music Joan Xamena, 10 Tel. 971 664485 (Llucmajor)
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kl Temps passat
Joves de l'Acció Catòlica (1951)

Ignasi Barceló
Antoni Monserrat

La foto va ser feta al

jardí de l'església parro-

quial de Lluc. Són les

al.lotes que anaren a Ma-

drid a una concentració

nacional d'Acció Católi-

ca. L'expedició mallor-

quina va ser organitzada

per na Carme Oliver, de

l'AC de Palma. De Ma-

llorca, partiren centenars

de joves, anaren a Valèn-

cia i feren escala a Eivis-

sa on es va afegir més

gent i aprofitaren l'oca-

sió per anar a visitar el

Bisbe Planes, que havia

estat rector de Llucma-

jor. El trajecte des de

València a Madrid va ser

amb tren; la màquina

funcionava amb carbó i

totes arribaren a Madrid

amb la cara negra de la

carbonissa que tirava la

rmslquina per la xemeneia.

Els mallorquins hi anaren

acompanyats del que fou

bisbe de Mallorca (1947-

55), monsenyor Joan

Hervas Benet.

Aclariment: n'Ama

Ramis Monserrat (de la

Penya), núm. 16, és a la

foto perquè era la presi-

denta d'AC Femenina,

per() no va anar a Madrid

en aquesta ocasió sinó

que ho va fer amb una al-

tra expedició anys des-

prés.

1- Maria Rubí Ferret-

jans (de ca'n Serra, a.Re-

do I e ta). Casada amb

n'Antoni Orell. Tengue-

ren dos fills, en Sebasti

i en Macià.

2- Aina Maria Rubí

Ferretjans (de ca'n Serra,

a.Redoleta). Casada amb

n'Antoni Monserrat (de

ca'n Majoral). Tengueren

una li I Ia , na Francisca.
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3- Maria Mulet Vidal

(a.Mariero, a.Cavallet).

Es casà amb en José An-

tonio Vigil (difunt). Ten-

gueren dos fills, na Ma-

ria Jesús i en Pedro An-

tonio.

4- Francesca Castell

Prohens (de son Catany).

Fadrina.

5- Francesca Salas

Vidal (a.Saco). Fadrina.

6- Francesca Tomas

Mulet. Casada amb Anto-

ni Salva Sastre (difunt).

Tengueren dues filles, na

Francesca i na Maria.

7- Antonia Verger

Cerda (de ca sa Beata de

PaYssa). Fadrina.

8- Margalida Clar

Tomas (de ca'n Boleno).

Casada amb en Sebastià

Mulet Cirerol (dif. De

can Albertí o de can

Reus). Tengueren dues

filles, na Catalina Maria i

na Jereinia.

9- Magdalena Suau

Salva (de Purgatori). Ca-

sada amb en Benet Llom-

part Mas (a. Matalasser).

Tenen cinc fills: en Toni,

en Guillem, en Benet, en

Xisco i n'Aina .

10- Francesca Caldés

Carbonell (de ca's metge

Caldés). Casada amb en

Guillem Aulet Sastre (de

ca's secretari Maideu).

Tengueren tres fills, na

Maria de Gracia, en Bar-

tomeu i na Maria Colo-

ma.

11- Antonia Puig

Manresa (de ca'n Puig

des sifons). Fadrina.

12- Sebastiana No-

guera Jaume (de ca

s'apotecari Bojo, dif.).

Casada amb en Miguel

Garau Mascaró (dif.)

13- Prudencia Roma-

guera Oliver (de ca'n

Guixa), es casa amb en

Joan Serra Puigserver

(dif.). Tengueren dos

fills, en Joan i na Catali-

na.

14- Francesca Garcies

Rubí (de ca's manescal).

Fadrina.

15- Catalina Julia

Salva (de ca ses Ventu-

ra). Fadrina.

16- Aina Ramis Mon-

serrat (de la Penya)

(dif.). Fadrina.

17- Maria Clar Munar

(Pola), casada amb Bona-

ventura Garcies Rubí

(manescal). Tenen dues

filles, na Francesca i

n'Aina.

18- Joana Gamundí

Boscana (Maneta)(dif.)

Casada amb Joan Riera

Moragues(dif.). Varen

tenir una filla, na Joana

Maria.

19- Margalida Clar

Munar (Pola), casada

amb Rafel Pascual Salvà.

Tenen dos fills, en Joan i

en Rafel.

20- Damiana Roma-

guera Oliver (de ca'n

Guixa). Casada amb Vi-

cens Ensenyat (dif). Va-

ren tenir tres fills, na

Maria, en Jaume i en To-

meu.

21- Maria Vich

Tomas, casada amb en

Francesc Jaume Salva.

Tenen un fill, en Franc.



Mestre Joan i mad() Antenna, pares de Sor Catalina

ENTREVISTA

Gent de la vila
SOR CATALINA I SOR MARGALIDA

Dues monges del Sacrat Cor de Jesús
Ignasi Barceló

Joan Jaume

A vui parlam amb dues persones molt

conegudes dintre de la nostra vila que no

cal presentar-les perquè fent un petit es-

forç, la majoria de nosaltres, les recorda-

rem vestides amb els hàbits, amb un male-

ti a la nià i caminat d'un Hoc a I 'altre del

pubic. Elles han dedicat iota la seva vida

als abres i en especial a aquelles persones

que més ho necessiten, els malahs i els de-

saprtunats. Elles, i per extensió la seva

congregació, han cobert uns serveis neces-

saris en uns moments en què niés els ne-

cessitava la població mallorquina i que

d'agrair.

Sor Catalina de Nostra
Senyora de Gràcia

Catalina Garau i Monserrat

Qui eren els vostres pares i on viireu
néixer?

Els meus pares eren Ilucmajorers. El

pare era Mestre Joan Garau i Clar, més co-

negut com a Joan "a. Sampolí" o "a. Boet"

d'ofici fuster, i la mewl mare era n'Antònia

Monsen-at i Monserrat "a. Garleta" o "de

Son Servereta", era mestressa de casa i ha-

via après, com a moltes altres dones de

Llucmajor, l'ofici de rivetera.

Vaig néixer a Llucmajor, al carrer de

Ciutat número 18, el dia II de març de

1922, ara fa 83 anys.

Com va transcórrer la vostre infan-
tesa?

Record haver anant a costura amb les

Monges de la Caritat. En el primers anys

l'edifici actual, del carrer de San Joan, en-

cara no estava acabat i at-IAN/ern a una gran
sala on tres monges treballaven a la vegada.

Cadascuna duia el capdavant d'un grup de

nines de diferents edats i nivells. Apreníem

a I legir, escriure, fer costura i resar. Els es-

plais els fèiem al carreró que va del carrer

de Sant Joan al carrer de Ciutat ( avui carrer

de la Constitució).

A la tarda, la portassa, era ocupada

per les al.lotes, fadrines que preparaven el

vestit de noces i brodaven els llençols del

casar que rebien una mà i els consells de les

monges.

Quines foren les vostres mestres?
Vaig anar amb tres monges, des dels

cinc als tretze anys. Record a Sor Maria de

Sant Tomàs, era l'encarregada del grup de

les més petites amb ella el que es feia era
aprendre les primeres lletres, fer dibuixos i

a resar, més que res ens guardava i ens en-

senyava a esta assegudes unes hores, cosa
ben difícil. Després vaig passar a Sor Antò-

nia dels Remeis, que anys després seria la
superiora de la Casa de Família de Ciutat,

amb ella es resava molt i es treballava la

lectura i l'escriptura a més de fer comptes,

Lambe apreníem a manejar el ganxet. Per

acabar, vaig anar amb Sor Maria de Sant

Joan, era l'encarregada del grup de les més

grans i perfeccionava, fins on podia, la
caligrafia i la lectura en veu alta i amb ella
començàvem a resoldre problemes i també

a fer labors d'agulla i ganxet

I de jocs com anàveu?

El meu grup era "tremendo". Fèiem

por a la fosca. Jugàvem al carrer, corríem

d'aquí cap allà sense aturall. Quan ens en-

trava sa ... "burreria" preníem les bolles als

allots que jugaven al carrer. Jug ivein a "pi-

so" i a cercar la busca els dies de bon temps.

Aquest darrer joc s'ha perdut i consistia en

amagar una busca entre les pedres d'una
paret clesprés la resta de la colla la cercava

amb ajuda de les indicacions de la persona

que havia amagada la penyora que anava

dient fred o calor a mesura que la persona

que la cercava s'anava allunyant o apro-

pant de la busca, qui la trobava era l'enca-

rregada d'amagar-ia de bell nou.

I després de deixar la costura?
En aquells anys la família necessitava

de tots els braços per anar cap en clavant.

Vaig començar a fer feina amb sa tia "Ro-

maguera", rivetera de "Ca sa Ranch Ila",

com a mossa i aprenent. La botiga es tro-

bava al carrer Weiler quasi al final.

Pere) el que jo volia era aprendre de co-

sidora i sobretot a fer calçons. 1 a l' any vaig

anar a treballar a Plaça a "Ca na Sitges"



Na Catalina, dues monges dels Sagrats Cors i na Margalida, per les Fires de 1945

amb el sastre Antoni Mut i la seva dona na
Catalina "Sitges". Amb ells vaig aprendre a
cosir i fer calçons. Ca na Sitges es trobava
al primer pis, damunt can Clar "a Boleno"
on hi havia l'exclusiva d'autocar, després hi
va haver la policia municipal i avui hi ha
dependencies de l' Ajuntament.

Després el padrí es va ficar pel mig, ha-
via comprat una maquina de fer rivets a la
mare i volia que algú la fes servir, estava
convençut que hi havia més futur a les sa-
bates que a la roba. I vaig tomar a les saba-
tes, primer a la fabrica de "Can Reus", da-
vant les Escoles Nacionals, després amb
les "Ferregudes" na Rosa i na Catalina a
"Can Tomassetes". Record que en Tomeu
duia els comptes, en Gori era el nostre en-
carregat, el de les riveteres, i en Sebastià
era l'encarregat del personal de la planta
baixa.

Hi ha un fet que vull contar: Un dia en
Sebastia me va agafar per banda i em digué
"The d'apuntar i has d'estar amb ordre,
assegurada i d'alta", jo li vaig respondre
que el meu pare no volia que estas apunta-
da a cap I lista, però ell em va posar amb or-
dre i gracies a aquests anys cotitzats com a
rivetera avui tinc una pensió.

Quan vàreu fer-vos monja?
Crec que mai vaig perdre el contacte

amb les monges i que sempre vaig sentir en
mi aquesta cridada. Als vint-i-tres anys vaig
anar al Convent de S'Olivera a Ciutat, pop
de la carretera de Soller. Alla vaig fer el
noviciat, primer sis mesos de prova i des-
prés dos anys de noviciat. Vaig venir a
Llucmajor a fer els vots i altra vegada a
Ciutat. Al Convent vingué Sor Presentació,
una monja campanera, cercava monges
que volguessin treballar amb malalts a la
Mútua Balear de Don Joan Pallicer. Jo vaig

ser una de les escoll ides.
Quants d'anys hi féreu feina?
Foren trenta anys de feina continuada i

ho vaig deixar degut a la necessitat de ser-
vir a la meva mare després de la mort del
meu germa Joan. Alguns deien que era sa
"madona" però el que era és "sa madona de
sa feina".

Vaig començar a treballar i no sabia fer
res de res pert, amb paciència i bona vo-
luntat vaig anar suplint la meva ignorancia.

A la Mutua s'atenia els casos greus
d'accident laboral, en un principi només hi
havia vuit habitacions que a poc a poc i
després a la correguda es varen anar am-
pliant. Aviat sor Presentació em va fer res-
ponsable d'unes quantes habitacions, re-
cord que els primers dies de l'arribada d'un
accidentat eren els més durs de tot desprès
Ia cosa anava millorant. El nostre horari de-
penia de les necessitats que hi havia i no no-
més ens preocupàvem de les cures dels ma-
lalts, també fèiem dissabte i bugada, no hi
havia ni diumenges ni dies feiners i moltes
vegades es dormia a una butaca al costat de
' acc

Record el primer accidentat de Lluc-
major que vaig atendre. Era el ferrer del ca-
rrer del Convent, el pare de Na Francisca
casat amb en Tomeu Mut, el qual va treba-
llar com a cap de taller a la Renault de Lluc-
major. Vengué fet un carbó i somiava amb
dimonis tota l'estona, Sor Presentació el
col.loca a una de les meves habitacions i
primers dies foren molt durs, al costat del
hit sempre hi tinguérem una persona, nor-
malment un familiar seu i jo mateixa. Un
dia, quan ja estava millor, em va fugir volia
tornar a casa seva. Quan va estar bo va tor-
nar al poble i seguí amb el seu ofici, era tot
un mestre.

Sempre a la Mútua Balear?
No i sí. Don Joan va mantenir la Mútua

Balear pels casos d'accident pet-6 va crear
Mare Nostrum, entitat que es va fer càrrec
de la clínica. Amb el temps i un grapat de
reformes la Clínica va anar creixent a
l'Avinguda Roma a l'inici de les Rambles
i avui es la Clínica Rotger.

A Mare Nostrum hi arribarem a treba-
liar més de quaranta monges que ocupa-
vem un dels pisos de l'entitat. Com havíem
fet sempre érem les encarregades d'atendre
els malalts i fer la neteja. Record que un
grapat d'anys, catorze, vaig estar de nit i de
dia, arnés d'anar a missa i resar, amb altres
monges ajudava a passar el pedaç i a fer
bugada. Eren altres temps.

Ho feietn per caritat i el nostre sou eren
el menjar i la casa. No totes les que co-
mençaven a treballar-hi hi quedaven, haví-
em de tenir una bona predisposició natural
i molta de voluntat. Algunes bones com-
panyes s'esforçaven però no podien i eren
traslladades a altres Hoes on desenvolupa-
ven altres tasques més d'acord amb la seva
naturalesa,

Quan vinguéreu a Llucmajor i (mina
fou la vostra tasca?

Vaig venir a Llucmajor l' any 1978. La
mort del meu germa Joan i l'edat i salut de
Ia meva mare foren el motiu.

Vaig viure a casa fins a ia mort de la
mare per() això no va fer que deixas el Con-
vent. Cada matí, una vegada havia atès les
seves necessitats anava al Convent del Sa-
grat Cor. Era una de les infermeres, atenia a
la consulta i anava a posar injeccions als
malalts a les cases sota les indicacions del
metge o del practicant. Alguns matins el
llistat era interminable pen) amb voluntat i
pas a pas es feia. A vegades Sor Teresa
amb el cotxe ens acompanyava als Hoes
més allunyats.

A la tarda, altra vegada el mateix. Des-
prés de donar el dinar a la mare i gracies a
na Margalida "a sa Rossa Cabrera", casada
amb en Sebastià Adrover "a Santanyiner",
el qual es quedava a casa a fer-li compan-
yia, les dues havien treballat a la mateixa
botiga com a riveteres, jo podia tornar al
convent i desenvolupar les meves tasques.

I ara?
Des de la mort de la mare, el 1995, visc

al convent i ara som portalana, tinc la cama
un poc malament i coixeu coixeu atenc les
meves obligacions amb l'ajuda de dues
monges més.

Sor Margalida
Margalida Mas i Salvà:

On vàreu néixer i qui eren els vostres



Postulants i novícies (amb el vel blanc). Sor Catalina és la 3a a dalt esquerra

Sor Catalina i Sor Margalida en l'actualitat

ENTREVISTA
pam?

El meu pare era en Joan Mas i Nogue-
ra "a Terrigo" d'ofici sabater i la meva ma-
re era na Margalida Salva i Monserrat "a na
Sala", de jovençana havia estat cuinera a
Ciutat a Cas Notari Llompart, quan es va
casar va deixar la feina per ser mestressa de
casa amb uns quants de fills per atendre. Jo
vaig néixer a Llucmajor el 6 d'octubre de
1921 ara he fet els 84 anys.

Com va transcórrer la vostra infan-
tesa?

Sor Catalina ja vos ho ha contat, la me-
va fou molt semblant a la seva ja que mes o
manco tenim la mateixa edat i anàrem ple-
gades a costura a les Monges de la Caritat.
Jo ho vaig deixar al set anys per anar a fer
de teta a un dels meus nebots, la meva ger-
mana que era cosidora havia tengut un fill i
per a no deixar la feina em va agafar a mi
per atendre 1.

Record que més d'una vegada les do-
nes del costat de casa mel prenien de les
mans i en deien "au, ves a jugar una estona
que tu en tens més ganes que ell" i era la ve-
ritat.

Quina fou la vostra primera feina?
De mossa a una fabrica de caramels

que hi havia al carrer de San Miguel canto-
nada al carrer del Gats. Es deia Can Clar "a

Meu" i hi vaig fer feina deu anys fins que la
traspassaren. En el primers anys els cara-
mels es feien al corral, baix el porxo, i per
tota la casa n'hi havia d'estesos.

Després vaig anar a fer feina amb el
sastre Mut.

I a la mort dels meus pares vaig entrar

al convent.
A on?
A S'Olivera, amb Sor Catalina. Nomes

hi vaig fer un any de noviciat, em digueren
"Tu ja no aprendrls na& del que has après"
i en donaren l'habit de monja. I dos o tres
mesos més tard ja era a la Mutua Balear,
amb sor Catalina, a fer-hi feines d' inferme-
ra i el que fes falta.

D' aquella epoca tenc molts bons re-

cords, mai no vaig tenir un mal dia i sempre
que podia tenia una paraula per als malalts.
Procurava que riguessin amb els meus co-
mentaris i deixessin de banda el mal que les
ferides els feien.

Després vaig veure obrir la Clínica Ma-
re Nostrum i quan feia 25 anys que hi era

me destinaren al barri de Sarria, a Barcelo-
na.

Què hi kreu?
El que havia après de fer a Mare Nos-

trum, d' infermera. Per sis anys vaig ser una
de les infermeres de la "Residencia San
Gervasi" em una residència de militais, viu-
des i orfes de militais.

Ana, vaig estar molt be. Tots i totes ha-
vien fet la instrucció i quan empraves veu
de "mando" tothom es posava a files.

Record a aquel les dones que nomes es
preocupaven d'elles mateixes. No era res
estrany en tota una vida amb ordenança i
xofer que no les deixaven tocar amb els
peus a terra. Duien unes ungles Ilargues i
pintades, tenien les mans fines, la majoria
mai no havien romput un plat perquè no el
tocaven, ni per retirar-lo del mig.  I a la nit es
posaven un dit de crema ï a la matinada la
retiraven per posar-ne un altre. Era tot un
espectacle. Algunes fins que no els deies
"bona nit" i els estiraves el cobertor del II it
no es podien dormir.

I, després?
Després, Llucmajor. El Convent ne

necessitava i les superiores de l'ortie ho cm-
gueren convenient. Hi havia un bon grapat
de monges d'edat avançada que requerien
d'ajuda i d'una infermeria per atendre, i
fins ara.

El que sempre he procurat en el meu
ofici es alegrar la gent que esta al meu cos-
tat, atendre-la i fer-la sentir estimada. Trac-
tar-les amb afecte i això ha fet que tingués
estones de mal humor.

Gràcies per les vostres paraules i per
aquesta dedicació ais altres sense esperar
res a canvi.
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Nova etapa per a l'OCB
C. Julia

La canditatura única

" Més per l'Obra" va ob-

tenir el suport d'un 97%

dels 436 vots emesos.

Amb una participació

molt mes elevada que en

altres ocasions les elec-

cions celebrades el 29 de

novembre varen donar

lloc a la nova junta de

l'OCB formada per Jau-

me Mateu, president; To-

meu Martí, vicepresi-

dent; Josep Maria Ferra,

secretari; Francesc Be-

lles, tresorer; i pels vo-

cals, Andreu Caballero,

Maria Isabel Cerdó, Es-

perança Mateu, Josep

Melia Ques, Marc Ordi-

nas, Miguel Salva i Ma-

ria del Mar Vives.

Aquesta nova junta

té com a objectius prio-

ritaris: la intenció d'am-

pliar el número de sods,

Ia reestructuració de

l'entitat, canviar rem-

plaçament del local so-

cial, crear un Conseil

Assessor format per per-

sones de prestigi recone-

gut, millorar la coordina-

ció amb les delegacions i

crear comissions de fei-

na obertes a la participa-

ció dels socis.

Jaume Mateu va de-

clarar que l'elevada par-

ticipació a les votacions

implicava per a ell i per a

tota la junta una gran

responsabilitat, i que

aquesta resposta dels so-

ds suposava un bon estí-

mul per a una nova esta-

pa a I 'Obra Cultural Ba-

lear.
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La violència de gènere
Antònia Maria Ca Idés
Vicesecretaria General del PSIB-
PSOE

La violècia de gènere és una
lacra per a la societat en què vi-
vim i com a tal, des de totes les
institucions ens hem d'implicar al
maxim, hem de posar tots els mit-
jans al nostre abast per comba-
tre-la. La violència de gènere és
Ia manifestació més masclista de
Ia societat actual i per tant cal-
dria que ens hi implicassim més.
Els maltractadors consideren la
seva parella com a propietat i en
una societat del segle XXI el
masclisme no hauria de tenir ca-
buda , entre tots — societat, par-
tits polítics i institucions- el po-
dem desterrar si lluitam contra
ell.

La violència de gènere és el
símbol més brutal de desigual -tat
que existeix avui en dia. Es una
violencia dirigida a les dones pel
simple fet de ser dones i per ser
considerades pels seus agressors
carents dels drets mínims de Ili-
bertat, respecte i capacitat de de-
cisió.

L' ONU a la IV Conferència
Mundial de l'any 1995 va re-
conèixer que la violència contra
les dones és un obstacle per asso-
lir els objectius d'igualtat, desen-
volupament i pau i viola els drets
humans i les llibertats fonamen-
tals. A més, defineix la violència
de les dones com una manifesta-
ció de les relacions de poder
històricament desiguals entre do-
nes i homes.

Els poders públics no poden
obviar la violència de gènere, ja
que constitueix un atac als drets
com la Ilibertat, la igualtat, la vi-
da, la seguretat i la no discrimi-
nació que proclama la Constitu-
ció. La Constitució Espanyola al
seu article 15 parla del dret a la
vida, a la integritat física i mo-
ral, sense que en cap cas, ningú

no pugui ser sotmès a tortures ni
a penes o tractes inhumans i de-
gradants. Hem de tenir en compte
que el govern de Zapatero va fer
un gran avenç quan es va aprovar
la Llei Organica 1/2004 de 28 de
desembre de Mesures de Protec-
ció Integral contra la Violència
de Gènere. Aquesta LLei Integral
va ser aprovada per unanimitat
per tots els partits polítics. La Ilei
integral contempla ajudes econò-
miques per a les dones maltracta-
des; gracies a aquesta hei també

s'han creat jutjats espècifics con-
tra la violència de gènere.

En conclusió, encara queda
molt de camí per fer, però amb
l'augment de denúncies, dels jut-
jats específics, les mesures trans-
versals i de coordinació de totes
les administracions competents,
aconseguirem que aquestes dones
siguin Mures i visquin en pau .
Una societat no sera plenament
democràtica mentre existeixi
violència de gènere.



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

SOCIETAIP

CENT ANYS DE SOCIALISME
A LLUCMAJOR

Antònia Maria Ca Idés
Vicesecretitria General del PSIB-
PSOE a Llucmajor

El dilluns dia 5 de desembre, el
PSOE de Llucmajor compleix 100
anys d'història. L'Agrupació de
LLucmajor és una de les més anti-
gues de Mallorca i per tant amb una
Ilarga histõria al darrera. Des del
PSOE de Llucmajor tenim previst
fer tota una sèrie d'activitats enca-
minades a celebrar aquest aniversa-
ri: es faran tot un seguit de con-
ferències per saber un poc més de la
història del socialisme, alhora que
també es farà una exposició fotogrà-
fica d'aquests 100 anys entre d'al-
tres activitats. Des del PSOE volem
fer una crida als ciutadans que si te-
nen informació o fotografies d'algun
moment del socialisme a Llucmajor
es posin en contacte amb l'Agrupa-
ció — el número de telèfon és el
971660035-. Es important que es re-
cuperi tota aquesta història ja que
forma part de la história de Lucma-
jor. Des de l'agrupació de Llucmajor
volem recordar que la trajectòria
del PSOE és centenaria, plena de dè-
cades de compromís amb la Iluita
per la llibertat, per la democracia i
per la justícia social. El PSOE va ser
un dels primers partits socialistes
que es fundaren a Europa com a ex-
pressió dels afanys i interessos de
les noves classes treballadores que
sorgiren amb la Revolució Indus-
trial. El PSOE, per tant, té molta

história i des de l'agrupació de Lluc-
major la volem recuperar. Es tracta
de fer una recuperació de la memò-
ria històrica; sobretot d'aquella gent
que va morir i va ser represaliada
per la Dictadura en defensa de la
pau i la llibertat. Per tant, aquest
aniversari, sens dubte sera un home-
natge per a tots els socialistes que
varen ser represaliats i assasinats pel
simple fet de ser socialistes i defen-
sar la República.

Des de l'Agrupació volem recor-
dar algunes persones corn Joan
Monserrat Parets, Bartomeu Portell,
Joan Vaguer Barceló, Joan Monse-
rrat Catany, Antoni Garcias Salva,
Jaume Miguel Amengual, Bartomeu
Salva Mut, Miguel Tomas Portell,
Antelm Clar Mut„ Joan Tomas Ga-
rau, Joan Pelegrí Garau, Joan Va-
guer Barceló, Jaume Mut Caldés,
Lluc Tomas Oliver, Llorenç Pelegrí
Mas, Julia Fullana Monserrat, Joan
Pelegrí Garcia, Esteve Roca Puig,
Antoni Mut Jaume, Bartomeu Salva
Salva, Francisco Mut, Jaume Van-
rell, Antoni Juan Garcia, Jaume Tos-
cana, Miguel Sbert, Josep Coll, Se-
bastià Garau, Miguel Tomas, Este-
ve Roca, Sebastià Clar, Julia Fullana
Monserrat, Jaume Miguel Amen-
gual, Miguel Monserrat Parets, Jo-
sep Vaguer Barceló Joan Garau Fu-
liana, Francisco Pons Garau, Jaume
Maura Catany, Julia Tomas Julia,
Bartomeu Salva Pastor, Josep Ta-
berner Garau, Bartomeu Feliu Salva,

Francesc Oliver, entre molts d'altres
dels quals no tenim constancia.
També volem recordar algunes as-
sociacions que sens dubte contribui-
ren també en la história del socialis-
me a Llucmajor com són La Nueva
Vida i la Hormiga entre d'altres; La
Nueva Vida fundada al 1928 era una
cooperativa de consum i els seus
béns varen ser incautats pels fran-
quistes i la Hormiga era una coope-
rativa de producció del calot i va
ser fundada el 1930.

Després de la transició volem
recordar alguns noms com els del
senador llucmajorer Antoni Ramis
que sens dubte va ser una figura clan
a l'inici de la democracia, a l'actual
portaveu del grup municipal Antoni
Garcias que va ser el primer secreta-
ri general de les Joventuts Socialis-
tes a les Illes Balears després de la
Transició, a l'únic batle socialista
de la democracia Joan Monserrat
Mascaró que va patir dins la seva fa-
mília els assasinats i la repressió del
general Franco.

En resum, aquesta recuperació
de la memória del socialisme, pre-
tén ser un reconeixement a tots els
càrrecs organics, institucionals i mi-
litants que al llarg de cent anys han
contribuit que la flama del socialis-
me Ilucmajorer es mantingués ence-
sa. A tots ells i als que ens haurem
deixat en aquest comunicat per falta
de documentació : MOLTES GRA-
CIES.
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AO GIMNAS A ' PUNT
• .(^4 Ego* :3. B. LAW

ACTIVITATS INFANTILS
TAEKWONDO
(TOTES LES EDATS

(Escola de Taelronada Ifwarang Ltdcmajor)

Min Ise un espel. una Iona sara de via:
prata amb miller euip tecnic dels darters
campicnats d'Espanya

PS1COMOTRICIDAD

Mdaroant na siritolics espenlane. ant
unes rages tasiques. aludam a la maderact
i crestinOat dels nine i nines, mentre van
tearrnant la seta peisonaatat I Ia retació sorb
Os dames.

NOVETAT
Ciclo	 Indoor ( Spining

LX NUL CUNCErlf. IYENTRENIMEN r

SALA ESPECIAL CLIMATITZADA

Disfrutaras del treball en grup, dirgit , art una
música engrescadora, sensa coreografia, sense
impacte i cremaras 800 calories per sessió.

Amola varietat crlioraris.

ACTIVITATS GENERALS

TAEKUNDO	 SALA FITNESS

HARM
	 dirdssitt9..st.irstorrds:

HAIM GUIDO BODY PUMP
BODY MAT

AEROBIC
	 BODY STEP

STEP
	 SARA

A.E.G.
	 MASSATGES

SOLARIEM

GIMNASTICARITMICA

La música acervaria a la gimnastica Or

s'undren: tier bilitat. ettibh.eoordinació i
expressió ccrporal per a cenvertir resport
en elsgincia.

ACTII1TATSD'ESTIU

DIft.els mews de jolt i aged Pera oms i

ninds de 3 a 6 anys. Unes vacances dildests,
&iodides. or.pinals i prolitosee an hi hada:

. tors, Dsicomptricilal. :antes, manualitats,
  pirtria, etc., amb monitores paliticedes.

DES DEL MEU RECER

Ja ve Nadal

Cristòfol Carrió i Sanxo

Una vegada més els carrers s'engalanen amb gran
Iluminositat per celebrar les festes més entranyables de
l'any. Arriba l'hora oficial d'estar alegres perquè arriba
Nadal i, de manera especial, els centres comercials
s'han avançat i mouen la mentalitat del poble, embrui-
xant-lo i fent-li veure que per gaudir de felicitat neces-
sita un munt de coses, que quan es tenen no serveixen
per a res.

Pens que anar en contra d'aquesta realitat de poc
serviria, doncs el mecanisme de màrqueting fa callar to-
tes les veus que shi oposen. Per tant, parlem de l'en-
tranyable Betlem, que els ornamentats arbres no han po-
gut suplir.

A Mallorca, existeixen Betlems de figures d'un gran
valor artistic, alguns de monumentals, com el de l'es-
glésia de La Sang, de Ciutat i el del convent franciscà de
Llucmajor de principis del s. XVIII. Sembla ser que són
els únics existents a Mallorca. Fer el Betlem és una de
les tradicions que fan de les festes nadalenques un veri-
table tresor de la cultura popular. Sant Francesc és con-
siderat com el seu creador. De les familiars festes de
Nadal sempre s'ha dit que són els dies més alegres de
tot l'any, amb llumetes i cançons sota un cel d'estels
que il-luminen els camins que duen a Betlem.

Un altre dels costums són les neules que pengen a to-
tes les esglésies, elaborades generalment per monges.
Aquestes religioses mostren LIfl pols especial i altes do-
sis d'imaginació per fer realitat neules artistiques. Mal-
grat la seva popularitat, com passa amb les esmentades
figures de tan grossa mida, no és conegut el seu origen.

La Nit de Nadal es fa la celebració més solemne.
Les matines solen ser de participació multitudinAria i el
Cant de la Sibilla és la joia més preuada, amb un mar-
cat carActer oriental, evoca imatges de l'edat Mitjana,
anunciant les severitats de la fi del món. El seu cant
sembla que és una traducció al catalA del "Judici Sig-
num" que es cantava en Ilatí culte, abans del segle XV.
Més enllà de Mallorca aquest cant només ha perdurat a
Ia ciutat de l'Alguer, a l'illa de Sardenya, on s'escenifi-
ca únicament a la catedral, cantada pel canonge de mi-
llor veu, en una versió més extensa que la d'aquí.

Per als infants són festes i avui dia que hi
ha tanta de pluralitat social, a més dels Reis, també són
protagonistes Santa Claus o el Pare Noel. Tots ells, en
definitiva persegueixen el mateix objectiu: implantar la
bondat dins els cors tendres de nins i nines.

A més del cant de la Sibilla, en algunes esglésies

mallorquines, com a la del nostre Convent, hi ha la tra-
dició de fer el sermó de la Calenda. També hi ha Hoes
on un nin vestit d'àngel anuncia la gran nova.

Per completar les Festes, és la nit dels Reis la que
concentra la mAxima expressió dels infants, que passen
aquests dies somiant un món de fantasies que la televi-
sió els va mostrant.

Els veils comenten que no pareix Nadal, ja que no fa
el fred d'abans. Es una prova més que tot ha canviat
menys la gastronomia. La menjua mai se sol ometre,
pet-6 potser que les festes ja no s'esperin amb 'entu-
siasme d'antany, per() Nadal sempre és un convit a con-
viure amb les persones que durant l'any han estat allun-
yades.

Dins aquests propers aires de festes, no hi tenen ca-
buda la tristesa, la discòrdia, l'odi, ni cap altre senti-
ment negatiu.

Per què no aprofitar els dies de Nadal que tothom té
el cor reblanit, per escampar una mica d'amor al nostre
entorn?



DON MATE0 JAUME Y GARAU, LV Obispo de Mallorca 

CULTURA 

Testimonis documentals
de la nostra història  

Don Mateu Jaume i Garau. El bisbe Rotes
(LXVI) El Papa Plus IX el preconitza bisbe de Mallorca (1875),

Les seves activitats i el traspàs (1886) *

(8". part)

* Es una reproducció de l'obra

Obispos de Mallorca de Gabriel

Mateu Mairata, Académico de

Bellas Artes, Mallorca, 1985, ps.

540-542.

L'hem feta a

causa d'una cir-

cumstáncia espe-

cialment dolorosa

que els lectors

d'aquesta secció

de la Revista Lluc-

major de pinte en

ample coneixen

perfectament: el

decés del Dr. Bar-

tomeu Font i Obra-

dor (a.c. ․ ). Ell, tan

diligent, encara te-

nia el projecte de

continuar la publi-

cació dels escrits

originals del nostre

compatrici, el bis-

be Jaume, però la

seva mort ho ha

impedit. Sebastià

Carde il i Tomas

OBISPO DE

LA DIÓCESIS DE

MALLORCA.- El

5 de noviembre de

1873, vacó la sede episcopal ma-

llorquina por muerte de su titular

D. Miguel Salvd. En seguida em-

pezaron a moverse ciertos secto-

res influyentes, reclamando como

obispo a D. Mateo Jaume, el

cual, dicho sea de paso, se sentía

muy bien entre los menorquines

y mostraba pocos deseos de aban-

donar la isla hermana.

El clamor del pueblo mallor-

quín era cada vez más fuerte. Dos

años estuvo D. Mateo sometido a

una terrible lucha interior, sobre

si aceptar o no el nuevo destino.

Al final cedió.

El 14 de junio de

1875, Alfonso XII lo

presenta al Papa para

esta Silla, y Pío IX lo

preconiza obispo de

Mallorca en el consis-

torio del 17 de sep-

tiembre de 1875.

Tomó pesesión el 2

de marzo del afio si-

guiente y efectuó la

entrada solemne el do-

ce del mismo mes y

año, que lue tan triun-

fal como la de Ciuta-

dela. Los mallorquines

recibieron con extraor-

dinarias muestras de

amor al Sr. Jaunie, no

sólo por ser hijo de es-

ta tierra, sino también

porque venía precedi-

do de un buen mereci-

do renombre como

obispo.

Sus diez años de

pontificado en la isla

de Mallorca, fueron pacíficos y

venturosos. Era un hombre ya

maduro, pero no viejo, curtido en



el difícil arte de gobernar una

diócesis. El ideal que, como obis-

po, impulsaba su vida, era el mis-

mo que en Menorca, y los medios

para hacerlo realidad eran tam-

bién similares. Celoso del culto

de Dios, limosnero con los po-

bres, bondadoso con los demás y

austero consigo mismo, constante

en las obras emprendidas, intere-

sado por el mundo obrero.

La diócesis conserva recuer-

dos inapreciables de su labor

episcopal. En su tiempo se eri-

gieron multitud de escuelas noc-

turnas gratuitas para los obreros,

fueron reparadas numerosas igle-

sias, se fundaron los Círculos de

obreros católicos y se construye-

ron los primeros templos en los

suburbios de la ciudad.

Son también de su pontificado

Ia Hemanitas de los Pobres, las

Hemanas Terciarias Carmelitas

para asistencia a enfermos a do-

micilio, los Ligorinos, que des-

pués se llamaron Teatinos, y el

Centro Eucarístico para aseo y

ornamentación de las iglesias.

El Gobierno de la nación,

agradecido a su intensa labor so-

cial, le condecora con la gran

cruz de Isabel la Católica, la pro-

vincia eclesiástica de Valencia le

elige senador en dos ocasiones, y

los fieles en las bodas de plata de

su consagración episcopal le

ofrecen un acto de homenaje, que

estuvo muy concurrido, en la

Iglesia Catedral de Palma.

CORONACIÓN DE LA VIR-

GEN DE LLUC.- En una breve

circular de 31 de julio de 1884,

el Sr. Jaume comunicó a sus dio-

cesanos que el Papa León XIII,

enterado de que los mallorquines

iban a ofrecer una rica corona a

su patrona, la Virgen de Lluc, ha-

bía aprobado esta expresión de

afecto mariano.

La coronación pontificia tuvo

lugar el día 10 de agosto de 1884.

Nuestro obispo en nombre y re-

presentació del Papa León XIII,

coronó la Virgen veneranda de

Nuestra Señora de Lluc, en pre-

sencia de unos veinte mil pere-

grinos, venidos de todos los rin-

cones de la isla para honrar a la

Moreneta. El prelado soportó, co-

mo uno de tantos, los ardores del

sol canicular, a pesar de sus años

y achaques. (Vegeu també Entre

el record i l'enyorança. Proses i

memòries de Maria Antònia

Salvà. Ed. Moll, 1955, ps. 31-

39)

VISITA PASTORAL.- El do-

mingo 22 de octubre de 1876 ini-

ció la visita pastoral de la dióce-

sis, convencido de que el buen

pastor debe conocer a sus ovejas

y las ovejas han de conocer a el.

Como es habitual, comenzó por

Ia Catedral y la parroquia de la

Almudaina, aneja a la misma.

Continuó luego en las parroquias

de Santa Eulalia, Santa Cruz, San

Jaime, San Miguel y San Nicolás,

con sus respectivas iglesias filia-

les, oratorios públicos y estable-

cimientos dependientes de su au-

toridad episcopal.

La llegada del obispo Jaume a

los pueblos de la isla constituía

un verdadero acontecimiento.

Comisiones del Ayuntamiento y

del Clero le recibían en la línea

divisoria del término territorial.

A la entrada del pueblo, donde se

había levantado un esbelto arco

triunfal, se le dispensaba un filial,

recibimiento. Acompañado del

Ayuntamiento, del Clero, de las

Autoridades judiciales y milita-

res, de la banda de música y de

numeroso gentío, el prelado se

dirigía entonces a la casa rectoral

donde se hospedaba.

La visita se prolongaba según

el número de habitantes. Admi-

nistraba el sacramento de la con-

firmación, visitaba la iglesia pa-

rroquial, las filiales, los orato-

rios, los conventos. Se interesaba

por los problemas del clero y fe-

ligresía, y, de manera muy espe-

cial, por los del sector obrero.

Sus dolencias se agravaron al

final de su vida. Había perdido

también la memoria y se sentía

extenuado, sin fuerzas ni ilusión

para nada. Después de repetidos

ataques apopléticos, el día 19 de

febrero de 1886, a las ocho y

cuarto de la mañana, entregó su

alma a Dios, cuando contaba se-

tenta y cuatro años de edad y

veintinueve de fecundo pontifica-

do.

Su cadaver fue trasladado en

solemne procesión desde el pala-

cio episcopal a la Santa Iglesia

Catedral, donde se celebraron las

exequias, con gran concurso de

fieles. A continuación fue inhu-

mado en el muro de la capilla de

San José de dicha Catedral, en

cuya lápida de piedra hay una in-

cripción latina, que traducida al

castellano dice:

"ILMO. Y RVDMO. DON

MATEO JAUME GARAU, NA-

TURAL DE LA VILLA DE

LLUCHMAYOR, OBISPO DE

MENORCA Y DESPUÉS DE

MALLORCA; ASISTIÓ AL

CONCILIO VATICANO; SE

DISTINGUIÓ POR SU CIEN-

CIA, PIEDAD, MANSEDUM-

BRE Y GENEROSIDAD PARA

CON LOS POBRES. MURIÓ EL

DÍA 19 DE FEBRERO DE 1886

A LA EDAD DE 74 AÑOS. DES-

CANSE EN PAZ".



CUL,TURA

Cuina
tradicional

Tenc una recepta de "madalenes" que vull compartir
amb vosaltres. Les madalenes que avui ens ocupen,certa-
ment ens costaran més esforç que les que compraríem,
però sabrem amb certesa que els nostres infants estaran
ben alimentats i sobretot que ingeriran uns greixos i
matèries primeres de gran qualitat, que els seran molt sa-
ludables.

MADALENES
Antonia M. Bonet

La salut ens preocupa, especialment la dels nostres
petits; de nosaltres, els grans, depèn que els habits ali-
mentaris que els podem inculcar els siguin especialment
benefactors.

Amb la piràmide orientativa que us mostraré ens as-
seguram una dieta completa i equilibrada.

S'hauran de distribuir les racions recomanades segons
les necessitats i preferencies de cadascú;  així es tendra la
certesa d'obrar adequadament.

Vet-ho aquí:

Greixos , caramels (consum ocasional)
Peix, carn, ous, llegums (diariament, un dels descrits)
Llet i derivats (diàriament, de 2 a 4 racions)
Fruita, verdures, oli d'oliva, pa (2 racions diaries)
Cereals, arrels, pasta, patates (2 racions diaries, a triar)
Aigua en abundancia (diàriament)

4 ous
250 grams de sucre
un polset de vainilla
mig tassé, d'oli
1 iogurt
clovella de llimona ratllada
200 grams de farina tamisada
1 sobre de Ilevalura "royal"

Es mesclen a conciència els ous i el sucre, després
seguint aquest ordre i sense deixar de remenar, s'afegei-
xen els altres ingredients: la vainilla, l'oli (lentament), la
llimona, el iogurt i la farina; en darrer Hoc la Ilevadura.

En tenir-ho ben mesclat s'omplen els motlles de paper
del núm. 8, tenint la precaució d'omplir-los fins a la mei-
tat, ja que durant la cocció augmenta considerablement de
volum. S'empolsen de sucre i es couen al forn a 180' du-
rant uns 15 minuts.

\oescúbvetet

¡Muestra tu cara más actual!

Con nuestras nuevas lentes progresivas
especiales para molduras pequeñas,
podrás llevar las últimas tendencias con

Ia mejor calidad de visión.

¡No renuncies a la moda!

Montura de moda

lentes progresivas
orgánicas

especial monturas pequeñas*

s_189c
*En función de rangos del fabricanft

LL'
 OPTICA

LLUCMAJOR
M. MAGDALENA MULET COLL

OPTIC - OPTOMETRISTA

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



FABRICA DE JOIERIA GARAU
(Ca'n Cajeta)

Fabricant Illes Balears 030
Només es fabrica amb or de primera llei (18 K)

OFERTA ESPECIAL

NADAL I REIS
Brillants i Diamants de
totes les talles, l a qualitat

Joies d'estil mallorquí

Descomptes especials
en tots els articles de
Plata de l a llei

"

Al
FESTIN

a ue nunca o vt
estas Navidad

Olipituiple	 parie sieippre

C/. Born, 29 - Tel. 66 04 03 - LLUCMAJOR



I BASTIM ENTS
Tapissats, Teixits Basics

• Tapisseria, cortinatges i decoració

• Cadires, butaques sofas desefundables

• Basics: edredons, fundes nbrdiques, liencols...

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

Servei de begudes
i menjars de qualitat

a bon preu

CULTURA

Zi G1 oses i cançons
Guillon Oliver

L'amic Jordi Cloquell, glosador per afició, va presentar la
composició "Quimeres" per les festes de Binissalem al con-
curs que cada any organitza la revista Art-6s amb salseta. Va

ser premiada i classificada en segon Hoc. Consta de sis dèci-
mes molt ben mesurades i rimades a la perfecció. El contin-
gut és molt interessant, crític i alliçonador, diu així:

Quimeres

Captiva i desarmada
tota franja costanera,
Mallorca fou encisera
i ara tota encimentada,
per tot arreu asfaltada,
amb l'escusa del turisme,
valga'm Deu quin eufemisme
amb l'escusa del progrés,
la destruïrn més i més,
prest perdrà tot magnetisme.

Terra formosa que fores,
terra digna d'alabar
que t'han volgut canviar
amb idees destructores,
i fent les excavadores
una cirurgia tal
Ia cosa ha estat bestial,
tot plegat no té sentit,
que el greuge que hem patit
pot ser que sigui mortal.

Taca negra enmig del mar
oh terra desgraciada,
de bell antuvi estimada
en carn viva et fan estar,
quants euros ens costarà?
En mans de qui ho hem deixat?
Quins rèdits ens han cobrat?

els recaptadors, golafres,
i amb tais cicatrius i nafres
sembla ja un brau escorxat.

Tot un cant al gegantisme,

Scalextric monstruós,
terra de conradors
i ara terreny d'urbanisme,
ens comanda el mimetisme.
Que tenim els mal turquins?
De Ciutat o terra enclins
que no estimam nostra terra,
qui l'estima no l'esguerra,
no ho feren nostres padrins.

La Pàtria ha estat baratada,
baratada pels doblers,
sempre en volem més i més,
sempre és grossa la grapada,
maldda mossegada
al patrimoni nostrat,
patrimoni esmerçat
per aquesta inconsciència,
res deixarem en herència
del que fou nostre llegat.

Per què no hi pensam un poc?
Així ho diu el glosador,
que se'n dol de la cange)
i no vol atiar el foc
i no vol entrar en el joc
d'aquesta ¡Ha destrukla,
les messions són per la vida,

per la vida del futur,
que voldria en estat pur

Ia identitat reeixida.

Es Colomer
Estiu 2005



Ecologia
Per què no pensen les coses abans?

"Pluges de novembre, omplen la bóta i curen els mals"
Jordi Granados

Aquesta vegada sortiré una mica dels temes que em són
més normals, per entrar en una polèmica que ha sorgit fa
poc temps a Llucmajor, amb això de la piscina coberta "MU-
NICIPAL".

Jo no sé si és que no entenc 17,6 les coses, però quan es
parla d'una piscina MUNICIPAL, se suposa que aquesta es
construeix en gran part amb els doblers dels ciutadans, i que
és per als ciutadans. Que la intenció és la de proporcionar-los
unes activitats lúdiques, esportives i saludables en unes ins-
tal-lacions MUNICIPALS de la ciutat.

Sembla que aquesta era, o va ser la intenció dels regidors
de Llucmajor quan es varen Hangar a la construcció de la pis-
cina dins el seu terme. A l'exèrcit es diu, per referir-se als
soldats, "que el valor se les supone", jo, en aquest cas, tras-
lladaria aquesta dita als responsables de l'Ajuntament que
varen concebre la magnífica idea d'aquesta construcció per
oferir uns serveis inestimables a la població. Jo fossin nins
—per aprendre-, joves (per fer esport-competició portant el
nom del CN Llucmajor) o adults i majors per al manteniment
i la salut.

Tot sona o sonava tan bé...però quan arriba la realitat
veim en unes declaracions efectuades al DM del passat 30
d'octubre, que la regidora d'Hisenda, Margalida Roig, deia:
"Nosaltres hem privatitzat la gestic') a causa del cost tan
elevat. Amb les tarifes anteriors una persona podia nedar
per 20 cèntims d'euro al dia i amb aquests preus el servei
era molt deficitari".

Vull recordar que abans de la privatització es cobraven
devers 13€ cada mes.

Senyors regidors de l'Ajuntament de LLUCMAJOR,
crec entendre que qualsevol servei municipal no està per dei-
xar beneficis, sinó més aviat pèrdues. Aquí del que es tracta
és d'oferir un servei al ciutadà. El que havia d'haver fet era
fer aquests càlculs ABANS DE CONSTRUIR LA PISCI-
NA. Crec que a Mallorca hi ha prou instal-lacions municipals
a les quals s'hauria pogut acudir per generar una informació
exhaustiva i poder veure les despeses de la instal-lació. No és
correcte mostrar un caramel als ciutadans del municipi, dei-
xar-lo xupar i quan el vulguin, dir-los: HO SENT MOLT,
ARA VAL TRES VEGADES MES.

Però de les coses que, dissortadament més m'han impac-
tat, són les declaracions de l'empresa gestora de la piscina,
publicades la mateixa data i al mateix diari. En aquestes, el
Sr. Rafel Nadal Homar, administrador de l'empresa diu:
"Oferiai servei que Ia piiblica". Sr. Nadal: no en man-

cava d'altra!, amb el que cobren dels abonats i el cànon de
20.000C que reben de l'Ajuntament (ho diu el mateix diari),
si a sobre el servei és de més baixa qualitat, estam ben arre-
glats.

El que s'ha comprovat és que hi ha municipis en què
això se soluciona d'una altra manera. El que priva és l'aten-
ció i el benestar del ciutadà. Un exemple, les piscines muni-
cipals de Palma.

Comparem preus de l'any 2005, tot referint-nos exclusi-
vament a l'ús de les piscines.

PREU MENSUAL: LLUCMAJOR
Abonament Indiv.	 3 0 C
Familiar(2 p)
	

5 5 C
Fam(4 p)
	

74€
Pensionistes
	

5€
Matr.	 3 6 C

(amb subv. Mun.)

PALMA

Abonament Indiv.	 20€
Familiar(2 p)
	

28€
Fam(4 p)
	

28€
Pensionistes
	

2€
Matr.	 C

PREUS ANUALS

Llucmajor: desconeixem els preus anuals. Cadascú pot fer els
seus càlculs.
Palma: 120€	 1 85 C	 1 85 C	 10% del preu

Comprenem perfectament el desengany per l'engany re-
but que pateixen els ciutadans de Llucmajor. El que és pitjor
és que aim) ja no té solució i l'únic que passa és que conti-
nuarà costant doblers a les argues municipals sense revertir
cap benefici a les persones.

Pea) quan un llegeix que les piscines climatitzades cons-
trukles pels ajuntaments en els diferents municipis s'estenen
i es posen sota gestió privada, ja no sap què ha de pensar. A
qui es vol beneficiar? Al ciutadà? Segur que no.

Aquí, a s'Arenal de Llucmajor sembla que està prevista la
construcció d'una piscina climatitzada per part de l'Ajunta-
ment, així que ja podem esperar...



SOCIETAT

Les obres de l'enderrocament de dues
cases, una al carrer de Bons Aires i l'altra
al carrer des Vall han creat una sèrie de
problemes circulatoris dels quals aquells
que els han sofert n'han fet  ressò, co-
mentant-los i dient la seva.

Entenem que quan s'han de fer obres
tots ens hem de molestar pels vdnats, els
quals, per una circumstància o una altra
se'n senten afectats. Pere, creim que en-
lloc de posar una barrera que està posada
quan estan carregant el camió dins el so-
lar, i que per tant no obstaculitza el pas,
es posàs només en el moment en què fos
estrictament necessari: durant l'entrada o
sortida de camions o quan els haguessin
de carregar al carrer, el "magnífic pla cir-
culatori" del que gaudim al poble no es
sentiria més afectat que el que ja hi està.

Parlam d'aquesta obra en particular
pels comentaris que ens han fet arribar i
pel que representarà per a la circulació
degut als carrers on està ubicada i a la se-
va magnitud que fa pensar que serà llar-
ga.

DECRETS DE BATLIA

- Canal 37 Televisió de Palma SA
ha cobrat 11.600 euros (1.930.077 pta)
per publicitat, reportatges i entrevistes
pel VI Certamen Casas Hispanoame-
ricanas.

Tot el que es fa per s 'Arenal es fa "a
lo grande", fins i tot la publicitat. Prop
de dos milions de les antigues pessetes
per promocionar un acte són molts de
doblers.

- La Federación Provincial de En-
tidades Flamencas de Sevilla ha cobrat
8.465 euros (1.408.457 pta) pels se-
güents conceptes :

- 3.000 euros per col.laboració i co-
ordinació en el VII Concurs de Cante
Flamenco

- 2.580 euros per desplaçaments i die-
tes jurat eliminatòries a Andalusia

- 2.885 euros per desplaçaments jurat
eliminatòries fora Andalusia

Aquest concurs haura arribat a cos-
tar riles del que havia de costar el Tiro al
Plato, cada nies surten factures. Espe-

rem que aquestes siguin les darreres,
amb el que s'han gastat fins ara n'hi
hauria per enrajolar uns quants carrers.

- TOT ESPECTACLE SL, ha cobrat
les següents factures de festes:

• Actuacions musicals diverses per San-

ta Candida: 149.000 euros (24.791.514
pta).

• Festes urbanitzacions (Tolleric, Cala

Pi, Las Palmeras, ..): 23.890 euros
(3.974.961 pta).

• Festes s'Arraval 2005: Los 40 Princi-

pales, Horns Kamoi: 11.455 euros
(1.905.951 pta).

Per un Ajuntament com el nostre, ca-
rregat de deutes, tal vegada seria bo cer-
car actuacions mes econòmiques. Mol-
tes vegades dur artistes amb noms famo-
sos no es cap garantia de ser la millor
actuació per fer enmig de plaça o de que
Ia gent s'ho passara nies be. Es poden fer
festes ben divertides i mes participatives
sense haver de gastar tant.

- Eduardo Vellibre Roca ha cobrat
2.900 euros (482.519 pta) pels honoraris
del mes d'octubre per assistència tècnica
en matèria de seguretat no policial.

- Miguel Salvador Cibrian ha co-
brat 5.675,01 euros (944.242 pta) per as-
sistência tècnica, gestió i organització
activitats i instal.lacions esportives els
mesos de juliol, agost i setembre.

Aquests pagament ja són habituals.
Tantes assistències tècniques a un Ajun-
tament amb 6 regidors amb dedicació ex-
clusiva i altres tants assessors, fan pen-
sar que alga no fa la feina que li toca.

- TAO-Tècnics ha cobrat 35.143,99
euros (5.847.467 pta) pels següents con-
ceptes.

• Aplicacions en manteniment de 1'1

de gener a 31 de desembre de 2005:
20.898,87 euros.

• Assistència tècnica, consultories i

formació: 14.245,12 euros.
Les despeses en informàtica també

són habituals. Ja fa temps que l'Ajunta-
ment gasta molts doblers en modernitzar
la casa de la Vila, ara falta saber si tam-
bé s'ha millorat els serveis al poble. No
hem notat gaire millora.

- Per Decret de Batlia, s'han concer-
tat 8 Operacions de Tresoreria (deute
per un any) per un total de 2.574.000 eu-
ros (428.277.564 pta)

• Sa Nostra: 390.000 euros (6 d'octubre)

• Sa Nostra 360.000 euros (10 d'octu-

bre)

• La Caixa: 330.(XX) euros (11 (1'octu-

bre)

• BSCH: 300.000 euros (20 d'octubre)

• BSCH: 330.000 euros (22 d'octubre)

• BANCA MARCH: 240.000 euros (26

d'octubre)

• BBVA: 240.000 euros (29 d'octubre)

• BCL: 384.000 euros (2 de novembre)

Hem de recordar que els dos darrers
mesos ja hem informat d'altres opera-
cions de tresoseria per valor de 920.000
euros. La ¡lei preveu que les administra-
cions puguin concertar Operacions de
Tresoreria (credits per una any) com a
una mesura eventual amb ia finalitat que,
en algun moment de manca de liquid esa,
els acreedors no hagin d'esperar a co-
brar que l'Ajuntament hagi ingressat tot
el que li deuen a ell. Pere) al nostre Ajun-
tament aquestes operacions han deixat
de ser un deute temporal, per convertir-
se en un deute permanent. El mateix dia
que tornen els doblers de l'any anterior
ja omen a demanar la mateixa quantitat
per un any niés. Si no retallen despesa in-
necessària, no podran retallar deute.

Sapenya
ci  falcó
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C. Major, 39	 Llucmajor

Tels. 971 660 796 - 615 293 050

ESPORTS

¡Esports
Futbol

L'Escoleta del CE Espanya

Escoleta: Francisco Cifuentes, Salvador Ferris, Jaume Garau, Raul Gualda, Mouhsein Eladel, Abderrahmen Imaaliten,
Mahnoud Imaaliten, Miguel Albert Rigo, Guillem Martínez, Adri ;'.i Creus, Llorenç Gelabert, Biel Llompart, Guillem Manel

Llompart, Pau Oliver, Guillem Massot, Ismael Giraldo. Entrenador: Jaume García Ajudant: josué Mezcua

Aquest mes l'Escole-
ta comença la competi-
ció, per tant en el mo-
ment d'escriure aquesta
nota no en podem fer en-
cara cap tipus de comen-
tari, però segur que s'ho
passaran molt bé, que és
el que pertoca a aquesta
edat. Aquí teniu la foto
del dia de la presentació,
per() ha estat un grup que
ha anat a més i a hores
d'ara el planter encara és

més gran i en part deu
ser per la gran tasca que
es va realitzar la tempo-
rada passada, feren cam-
pions de Mallorca, j,
l'entrenador era i serü
també aquest any Jaume
García, ajudat per Josué
Mezcua. Els desitjam
tots que tenguin molta
sort.

Fotos: Joan Quintana



      

LLucmajor
Serveis

Informatics s.l.
Domingo Alcalà Martinez

C/ Major, 107 07620 - LLucmajor

E-mail: Ilucmajorservei@terra.es

www.11ucmajorserveis.com

Tel./Fax 971120797 /609784220   

Plume Garcia, porter del CE Espanya de

I Preferent i ontrenador de l'Escoleta.    

Bàsquet

Junior Masculi

Guilleni Oliver

Entrenats per Miguel Angel

Cantallops i el seu germà German i

com a delegats en Xisco Forteza i

Esteve Amer. Els jugadors de

l'equip Junior tenen una gran

potència física i una técnica enve-

jable per a molt d'altres. Estan en

un gran moment esportiu i ho estan

demostrant perquè són primers en

Ia classificació sense haver perdut

cap partit i és ben segur que la

temporada vinent jugaran al grup

A.   
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Es un equip molt equilibrat, no

hi ha una primera plantilla i tan

bons són els que juguen com els

que seuen al banquet.

La seva gran vasa és la defensa,

tancada i treballada i una forta en-

vestida en el conraatac. Juguen

bé„ inclús alguns reforcen l'equip

provincial i el d'Autonòmica. Són:

Dani Cifre, Xisco Mingorance, Mi-

guel Amer, Esteve Cirerol, Toni J.

Oliver, Biel Forteza, Toni Matas,

Carlos López, Pepe Toni Sala, Xa-

vier Carmona, Lucas Montes i Mi-

guel Vidal. Continual treballant.

Enhorabona i endavant!.

Benjamí Mixte
Promocions Prats Garcia

G. Oliver

Han començat a Jugar com

equip femení pet-6 en els nous fit-

xatges hi ha dos nins. L'entrena-

dor és en Miguel Llull i el delegat

en Toni Mariogil. Tenen entre 7 i 9

anys i vénen de l'escoleta de bàs-

quet que el Club cuida al maxim

prquè és ben conscient que són la

base dels equips que se formaran

en els pròxims anys. Les jugado-

res que apareixen a la foto són:

Neus Cerda, Aina M Mas, Ana

Gross, M' Eugènia Matiogil, Sara

de la Oza, Aranza Alfonso, Aina

Garí, Neus Garí i Margalida Arbo-

na; els nous són: Tomeu, Joan Bar-

tomeu i Lourdes.

La patrocinadora esta orgullosa

de l'equip ii hi pot estar, encara

que antigament no se recomenava

que jugassin competició tan jove-

nets, actualment ja juguen lliga, te-

nen partit cada dimecres i entrena-

ment els dilluns i divendres; els re-

sultats no són per tenir en compte

emperò els tècnics actuals ja con-

sideren interessant que s'habituïn

a l'enfrontament esportiu, així

aprenen més.

Continuau aprenent perquè el

dia de demi ja es avui!



Taekwondo

Campionat d'Espanya Infantil
de Tècnica j Pumse 2005

15 competidors representen el Gimnàs A'Punt de Llucmajor

Els passats 12 i 13 de novembre,
es va celebrar a la localitat càntabra
de Cabezón de la Sal el Campionat
d'Espanya Infantil i Cadet de Tècnica
i Pumse i el Campionat de combat,
Copa del Rei.

Aquestes dues competicions han
creat una gran expectació tenint en
compte el nombrós públic assistent i
el gran nivell demostrat per tots els
competidors en les tres modalitats
que posseeix el taekwondo, la tècnica
i pumse, el combat i l'exhibició.

La selecció balear va estar com-
posta per 17 competidors que repre-
sentaren i defensaren els colors de les
illes en aquest campionat. Varen ser
15 els esportistes del Gimnàs A'Punt
de Llucmajor que participaren en la
modalitat de tècnica i que pertanyen
al grup que entrena i es prepara sota
les directrius del Programa de Tecni-
ficació de Taekwondo, ajudat per la
Direcció General d'Esports del Go-
vern de les Illes Balears, i dos que hi

participaren en la modalitat de com-
bat.

La competició infantil i cadet de
tècnica i pumse es disputa per rondes
eliminatòries en les quals actuen els
diferents trios sincronitzats que exe-
cuten els pumse per tal d'obtenir la
millor puntuació en el còmput gene-
ral.

La nostra expedició va presentar
cinc equips (trios) repartits en les
quatre categories d'edats que es dis-
puten. Cal destacar el bon treball de
tot l'equip, capitanejat i dirigit per
l'entrenador, Sr. Pedro Campillo.
Tots els competidors se saberen en-
tregar de ple i varen realitzar unes ac-
tuacions excel.lents.

De les quinze medalles que Bale-
ars podia obtenir, se n'aconseguiren
9, tres d'or, tres de plata i tres de
bronze. Aquesta suma de metalls va
fer que a la classificació general per
equips, Balears es col.loais en segona
posició, darrera la selecció canària, i

d'aquesta manera Balears obtenia el
Subcampionat d'Espanya per equips.

Les tres medalles d'or varen ser
per a Beth Clar, Marta Oliva i Tomeu
Sansó.

Els subcampions d'Espanya varen
ser Tomeu Sales, Joan F. Gaya i Jo-
sep A. Rosillo, els quals deien alai a
Ia categoria infantil i cadet després
d'aquesta actuació.

La sorpresa va venir de mans de
tres competidores debutants en aquest
campionat que després d'una molt bo-
na actuació aconseguiren la medalla
de bronze: Catalina Vives, Elena Oli-
va i Miguel Pascual.

Els finalistes que no aconseguiren
medalla varen ser Jordi Ortiz, Laura
Garau, Guillem Morro, D. Miró, Joan
P. Rivera i Marina Campuzano.

Uns resultats excellents, un am-
bient de companyonia excepcional i
un esforç molt gran a l'hora de com-
petir. Per aim) l'equip es mereix la
millor nota. Enhorabona.
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EL TEMPS

Antônia Font

Ja tornam a arribar a Nadal, d'aquí
a uns dies entra 1' hivern i les tempera-
tures ens ho recorden cada dia fent el
seu curs en descens. Començàrem el
novembre amb un dia de Tots Sants
que ens dugué la màxima més alta del
mes: 20,0° C; a
partir d'aquí, el
termòmetre atià
baixant fent el se-
güent recorregut
cronològic: dia 4

Ia mínima més alta, 16,0° C; dia 25, la
minima més baixa, 4,2° C; dia 27 i dia
30, la màxima més baixa, 9,0°C.

Pel que fa a les pluges, ha anat plo-
vent durant tot el mes; la primera dese-
na plogué 21,5 1/m2; la segona, 50,7
1/m2; i a la tercera desena, s'enregis-
traren 6,31/m2; en total, doncs, ha plo-
gut 78,51/m2. Així i tot, encara que ens
hagi pogut semblar que ha plogut bas-

tant, si fem balanç, veurem que el 2005
ha quedat mancat d'aigua respecte a les
mitges dels darrers trenta anys. A la dé-
cada dels setanta plogué 497 1/m2 de
mitja per any, en els vuitanta fou una
mica menys, 399I/m2, i en els noranta,
441I/m2. En els anys que van de 2001
a 2004, la mitja fou de 605 11m2. En-
guany, a 30 de novembre només en
duim 300, o sigui que, tot i els litres

d'aquest mes,
encara que-
dam molt en-
rera.



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

Servicio Oficial

" TALLERES

CAIÇIELLAS - ROTGER

tl Entre nolt ros
Naixements

- Joan Brasil Racione-
ro, fill de Juán i María
Antonia, nasqué el 28-10-
05.

- Arena Monserrat Oli-
ver, filla de Juán i Car-
men, nasqué el 20-10-05.

- Ramon Castel! Váz-
ques, fill de Ramon i Ma-
ria del Pilar, nasqué el 24-
10-05.

- Daniel Iglesias Escu-
dero, fill de Fernando i
Claudia Cristina, nasqué
el 24-10-05.

- Noelia Vidal Hermi-
da, filla de Jose Daniel i
María del Carmen, nasqué
el 27-10-05.

- Neus Vidal Siquier,
filla de Miguel Angel i
Virginia, nasqué el 2-11-
05.

- Erik Torrico Gonzá-
lez, fill de Francisco Ja-
vier i Rebeca, nasqué el 2-
11-05.

- Javier Martínez Bai-
dez, fill de Francsico Ja-
vier i María Soledad, nas-
qué el 8-11-05.

- Alex Roig Linares,
fill de Francisco Javier i
Teresa, nasqué el 10-1 1-
05.

- Ismael Berrocal Ca-
talán, fill de Francisco
Manuel i Raquel, nasqué
el 9-11-05.

- Frank Bengt Valles-
pir Barba, fill de Lorenzo i
Stina María, nasqué el 9-
11-05.

- Khadj Sabaly Balde,
filla de Sama i Gnaling,
nasqué el 14-11-05.

- Josep León Amen-
gual, fill de Ramon i Ma-
ría Jose, naqué el 17-11-
05.

- Alvaro Sánchez Cas-
tro, fill de Javier i Laura,

nasqué el 15-11-05.
- Raúl Jovella Martí-

nez, fill de Javier i Reme-
dios, nasqué el 25-11-05.

Matrimonis

- Anastasios Katsitas i
Ingrida Srebaljute, es ca-
saren el 28-10-05 al Jutjat
de Pau.

- Antonio Toro Heras i
Yolanda Torres Forteza,
es casaren el 28-10-05 al
Jutjat de Pau.

- Jose Luís Polo Alfaro
i María Margarita Forcada
Martínez, es casaren 28-
10-05 al Santuari de Ntra.
Sra. de Gràcia.

- Alex Alimi Sikuru
Barrister i Juana Isabel
Terrasa Gambíu, es casa-
ren el 4-11-05 al Jutjat de
Pau.

-Miguel Pérez Freire i
Gabriela Leontina Jusco,
es casaren el 4-11-05 al
Jutjat de Pau.

- Antonio Garcia Pare-
des i Kristina Frolova, es
casaren el 4-11-05 al Jut-
jat de Pau.

- Miguel Angel Sans
Horra i Maria Isabel Gi-
nard Fu llana, es casaren el
5-11-05 al Convent de st.
Bonaventura.

- Carlos Manuel Mi-
guel Heredia i Mónica
Muresan, es casaren I'll-
11-05 al Jutjat de Pau.

- Marius Laurentiu
Dontu i Encarnación Jimé-
nez Morales, es casaren
111-11-05 al Jutjat de
Pau.

- Fernando Martín Bo-
sio Plaza i Keity Cristina
Silva de Melo, es casaren
111-11-05 al Jutjat de Pau.

- Jose Javier Alarcón
Sánchez i Rosario Cova-
rrubias Gaspar, es casaren

el 18-11-05 al Jutjat de
Pau.

- Moncef Hfaied i Au-
rora Martín Ruiz, es casa-
ren el 18-11-05 al Jutjat
de Pau.

- Jose Cerdá Vives i
Angel Pina Pérez, es casa-
ren el 21-10-05 al Jutjat
de Pau.

- Karsten Schalbe i
Sueli dos Santos, es casa-
ren el 25-11-05 al Jutjat
de Pau.

Defuncions

- Gregorio Rubí Ca-
tany, morí 11-11-05 als 92
anys.

- Margarita Llompart
Barceló, morí el 13-11-05
als 84 anys.

- Pedro Antonio An-
dreu Bibiloni, morí el 24-
11-05 als 68 anys.

Dades facilitades per
l'encarregat del Cemen-
ten i Municipal, Joan
Lascolas, referides al Re-
gistre de Defuncions
efectuat entre el 30 d'oc-
tubre i el 30 de novem-
bre del 2005.

- 30 d'octubre. Agueda
Cano Valle, morí als 84
anys.

- 31 d'octubre. María
Angeles García Cano, mo-

rí als 46 anys.
- 1 de novembre. Si-

mon Puig Caldentey, morí
als 74 anys.

- 1 de novembre. Gre-
gorio Rubí Catany, morí
als 92 anys.

- 11 de novembre. Juan
Ruiz Peña, morí als 65
anys.

- 13 de novembre.
Margarita Llompart Bar-
celó, morí als 84 anys.

- 18 de novembre. Ro-
sa Vila Vich, morí mils 79
anys.

- 19 de novembre. An-
tonio Mas Mulet, morí als
82 anys.

- 24 de novembre. Pe-
dro Antonio Andreu Bibi-
loni, morí als 68 anys.

- 24 de novembre. Pe-
dro Martín Martin, morí
als 78 anys.

- 25 de novembre. Jo-
sefa Marí Marí, morí als
70 anys.

- 26 de novembre. Die-
go Mtifioz Reinosa, morí
als 66 anys.

- 29 de novembre. Ma-
tías Roca Vidal, morí als
82 anys.

- 29 de novembre. An-
tonia García Herreros,
morí als 81 anys.

- 30 de novembre.
Margarita Tomás Mas,
morí als 84 anys.
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C/. Sta. Candida, 26 • Tel.: 971 66 26 66 (Llucmajor)
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Solució del mes passat

Carabassó — Carxofa — Albergínia — Colflori — Bròquil —
Cogombre — Carabassa — Porro — Bleda — Pastanagó —

Ceba — Espàrrec — Espinac — TomMiga

• Pes forat
d'es moix

Els convenis entre l'Ajuntament i el Conseil Insu-
lar quant a recollida selectiva de residus, comporten
que el Consell s'encarregui de la recollida de certs ba-
leigs reciclables i que l'administració local s'encarre-
gui de proporcionar uns Hoes més o menys estratègics
—ningú els vol tenir davant ca seva- i mínimament
centats.

Al punt verd de la foto (del qual ja n'hem parlat al-
tres vegades), quan ha plogut es fan bassiots i durant
setmanes no hi ha qui s'atraqui, a no ser que en tornar
al cotxe estigui disposat a embrutar el seu interior.

Creim que no hi seria de més que el regidor enca-
rregat de la neteja — i si no el Batte- se'n cuidàs de
l'adequació del Hoc amb un trespol d'asfalt i una pan-
talla de bardissa com tan bé s'ha fet en altres indrets,
tapant els "Hoes comuns" del poble.

La collaboració ciutadana també és de vital im-
portància. En moltes ocasions s'hi troben caixes de
cameo, botelles i molts materials que per no dipositar-
los al contenidor corresponent es deixen en terra do-
nant una mala imatge i dificultant el que es pugui arri-
bar als contenidors.

Aquests fets degraden la zona i perjudiquen els ne-
gocis dels voltants sobretot el restaurant que té els
aparcaments al mateix solar.



SUCCESSOR DE TOMEU BLANCH "PORTASSA"

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

.•..	 D'ESPEC1AL„	 ' 	 07620 Llucmajor - Mallorca (Balears)

1\ill
C/. Historiador Talladas, 2 A - Tel. 971 652 637 -07630 Campos (Mallorca)

t:r11.1",N cem@cemllucmajor.com - www.cemllucmajor.com

• Alergologia	 • Cirurgia general i	 • Medicina estética	 • Radiologia
• Anàlisi clinics	 laparoscepica	 • Nutrició i dietética	 - Mamografia
• Aparell digestiu	 • Dermatologia	 • Oftalmologia	 - Ortopantomografia bucal
• Assistència domiciliaria	 • Ecografria- Radiologia general
• Cardiologia i aparell respiratori 	 • Ortope. dia Gamundi

• Endocrinologia	 - Telerradiografia
• Centre auditiu... 	 Otorrinolaringologla

• Fisioterpa 	 rehabilitació	 • Rehabllitació (metge rehabilitador): • Clinica dental	 •• Pediatric
- Cirurgia maxilo-facial 	 • Ginecologia i obstetricia	 • Teràpia de parella i sexologia

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

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

Leiser - acupuntura, medicina ortomolecular, test de intolerdncia alimentõria, 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.

Tenlm el plaer de comunicar als nosires clients les noves especialitats I serve's de recient incorporació:
Metge especialista en rehabifitack$: Dra. Encarnación Sanfeliciano Gómez.

Uicenciada en psicologia: Lola Rodriguez Mayoralas.
Diplomada en podologIa: Mg Cristina Fiol Ekman.

Urologia I andrologla: Dr. Martin Santisteban González	 .
Reconeixements mèdics per a permisos de conch* I d'armes: Dr. Antoni Isern Oliver

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

Assegurances: ADESI AS - AFGON - AGRUPACIO MUTUA - AA IANZ	 ASISA • AXA 'PLANAS • D KN. - GROUPAMA • SUECO .IA BOREAL 'IA ESTRELLA	 L'ALIANÇA. MAPFRE - MEDIFIATC
mutun GENERAL DE CATALUNA - NOVOMEDIC -SANITAS - SERSANET - VITALICIO SALUD - WINTERTHUR

Mutues d'occidents: ASI - PE'r0 - CYCLOPS • F IMAC - ,:RAIERNIDAD MUPRESPA - FREMAP • IBERMUTUAMUR - INTERCOMARCAL - MAZ - MIDAT -MUTUA UNIVERSAL -MUTUA BALEAR
Companyies d'osseguronces d'accidents: ,ALLIANZ - AXA - AURORA • le.RICA - AEGON - CASER - CAUDAL - FENIX - F IAT. LA ESTRELLA - MAPFRE - VITALICIO - PREVISION BALEAR - WINTERT n IUR - ZLRICJI

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

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

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

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

SERVEIS:
Particulars

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

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

Previsora • Lloret • Nortellispania

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



A U BOSCH
Service

Car Simko
T.*, pan au autambal

Red Oficial de Talleres
Bosch Car Service

MULTIMARCA MULTISERVICIO

Centro de Diagnosi

Pre ITV

Electranica de l'automòbil
Injecciú benzina
Injecciá diesel
Frens i ABS

Seguretat ASH, ESP, airbag
Climatitzaciú i aire condicionat
Mecânica en general
Alta fidelitat CO, navegadors, mans Iliures

!NIA Automóviles
Llucmajor, S.L.

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

-1F-3111r 3 Multi Marca

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




