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Mallorca davant
les eleccions
El clima inestable que viu la societat mallorquina, en aquests darrers mesos,
només es un reflex que les coses se segueixen fent segons la retòrica política que
predomina en el moment que s'adopten les grans decisions en el nostre país:
l'exemple més qualificat es el de les DOT (directrius d'ordenació del territori),
on pareix esser que hi han faltat alguns dels principals interlocutors del nostre
país: universitat, ajuntaments desafavorits -cl cas del Pia de Mallorca-, associacions per a la protecció del medi ambient, etc., i amb el paradigma que les decisions polítiques en el nostre territori insular no són reversibles.
En aquests pocs dies que manquen per a les eleccions locals i autonòmiques
de la nostra comunitat, hi ha en joc una sèrie d'objectius essencials per a la nostra manera de viure que no poden passar desapercebuts per a la gent del carrer:
els nostres trets culturals i lingüístics estan, cada vegada mes, en una situació de
desaparició i substitució intensa, donats els canvis socioculturals que es produeixen darrerament a la nostra terra; els factors econòmics derivats del monocultiu turístic s'han de reconduir indefectivament ja que hi ha en joc, no només
el nostre futur, sine, el de la sobreexplotació del nostre medi lines preuat: el paisatge.
Hi ha altres factors importantíssims per al desenvolupament de la nostra comunitat com poden esser el model sanitari, ja que la sanitat pública ha caigut
un evident desprestigi, i s'hi ha d'afegir els pocs diners que inverteixen els organismes públics ignorant que així no s'assegura el futur Ines preuat de les persones: la salut.
La qualitat de l'ensenyament no ha fet flies que disminuir en els darrers
temps, i vist com s'han pres, des de la Conselleria, les línies d'actuació política, l'ensenyament de la nostra Ilengua, alhora apreciada i conservada des de Ramon Hull ençà, esu'i molt malament, arribant inclús al terreny que, últimament
Cs difícil sentir-la al centre i periferia de Palma. Per si no bastàs, als organismes
públics es molt habitual trohar funcionaris que no tenen coneixement del seu ús,
ignorant, l'ins i tot, el dret que tenen de conèixer-la i d'utilitzar-la. Per a la gent
formada en un món en el qual la Ilengua no és un element de separació sinó
d'integració, els nostres polítics governants ignoren cada vegada més la seva
promoció i cl seu ús. En definitiva, essent, fins ara, la llengua la característica
principal de la nostra manera d'esser, s'ha passat al terreny de la seva substitució i, Si no bastàs, al seu mes gran desconeixement. I d'això, només hi ha uns
responsables: els nostres governants.
Essent les eleccions, la manera per la qual els eiutaclans de Mallorca Iriam
els nostres governants, des de la nostra associació exigim un canvi d'actuació
d'aquestes línies polítiques, ja que hi entra en joc el nostre futur més immediat.
Editorial conjunta per a la Premsa Forana de Mallorca •

LOCAL
Assemblea
de l'Associació
de la 3a Edat

Presentació
dels toms VII i VIII
de la Història
de Llucmajor

Arnau Tomas

El passat dissabte, dia 15, va tenir lloc a la sala de sessions de l'Ajuntament de Llucmajor, plena de públic, la
presentaciú dels dos darrers volums, setè i vuitè, de la
História de Llucmajor, del Dr. Bartomeu Font Obrador,
Cronista Oficial de la ciutat.
Presentació que en primer lloc va anar a dime del Sr.
Antoni Mut Calafel I i del propi autor, Font Obrador. El Sr.
Mut, en la seva extensa dissertació va glossar els rellevants merits de Font Obrador com a historiador, tant des
del camp de l'arqueologia des dels seus inicis, com en
l'estudi de la participació mallorquina en la colonització
d'Amèrica, a mes dels allies merits en la investigació de la
história de Mallorca, que ha culininat amb la publicació
d'aquests vuit toms de la História de Llucmajor.
La intervenció de Font Obrador va ser breu però ben
il.lustrativa, perquè va fer un complet resum cronològic
dels lets Inds rellcvants de la História de Llucmajor, amb
els csdeveniments i personatges más importants, en totes
les tendencies polítiques i socials.
Finalment, el bade, Gaspar Oliver, va tancar l'acte, donant les grkies a Font Obrador per la finalització de l'extraordinari treball que suposa la publicació d'aquests vuit
toms de la nostra história, de rues de quatre mil págines,
merits que seran rubricats oficialment en un acte institucional, dimarts dia 25 de maig, en aquesta mateixa sala de
sessions amb la proclamació de Fill Illustre de la ciutat. •

El dia 29 d'abril es va celebrar una assemblea ordinária
al local de l'Associació de la 3a edat, del carrer de Sant Joan n.7, amb la presencia del Batle Don Gaspar Oliver.
L'ordre dcl dia va ser: lectura de les actes anteriors, estat de comptes, altes i baixes de sods, situació del patrimoni, gestió de la junta directiva i precs i preguntes.
Akins de començar es va guardar un minut de silenci
pels sock morts.
Una vegada acabada l'Assemblea, el president
una pausa de 10 minuts abans de començar l'assemblea
extraordinária.
L'ordre del dia va ser: renovació parcial de càrrecs i
ampliació de directiva, segons els estatuts. La directiva va
quedar constituïda de la següent manera:
President- Antoni Gamundí Tomás
Vice-presidenta- Ursula Oliver Clar
Secretària- Joana Alós Julia
Vice-secretari- Antoni Pascual Pou
Tresorer- Luís Iglesias Vázquez
Vocal I - Joana Cardona Carreras
Vocal 2- Jose López Salvà
Vocal 3- Maria Roca Peña
Vocal 4- Salvador Fuster Pifia
L'acta va ser clausurat amb unes paraules del Sr. Bathe,
I tot seguit es va servir un berenar. •

Nota de redacció
La portada del passat núm. 200 de "Llumajor
de pinte en ample" era obra d'en Biel Thomás Rosselló. •

Francesca C. Cabot,
premiada al certamen
literari de Castellitx
No es la primera vegada que na Francesca C. Cabot
Clar concursa i guanya un premi. En aquesta ocasió s'ha
fet amb la Rosa d'Or de la Pau, del Certamen Literari de
Castellitx del passat mes de maig.
La glosa premiada diu així:

Diuen que n'era una roqueta
que sempre deia que sí
alemanys varen venir...
i la mos varen fer neta.

Concurs de flors i plantes
A local de l'Associació de la 3' edat del carrer de Sant
Joan n.7, es celebrà com cada any cl concurs de !lors i
plantes, els dies 8 i 9 de maig.
Va ser un èxit de participació i nombrós el públic que
va visitar l'exposició. El dia 8 es va reunirei jurat qualificador, presidit per la regidora Sra. Miquela Barceló i actuà
corn a secretària D a Francisca Mir.
Després d'una minuciosa observació i posterior deliberació, es varen decidir eis participants guanyadors. El
dia 9, a les 12 h. va ser cl Ili manient de premis a cada modalitat. •

Comunicat de la
Germandat Donants
de Sang de Mallorca
Des del dia 12 de maig del 99 la Germandat
de Donants de Sang de Mallorca ha canviat
l'adreça i el número de telefon. A partir d'ara ens
podeu trohar a la quarta planta de l'edifici de la
Fundació Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears que està situada al Carrer RossellO i Caçador
n.20. C.P. 07004. TelefOn Germandat 971 76 42
76. Fax Germandat 971 76 42 77. •

Vols te refer sa punyetaI ara com ho podrem dir?
Que allò que hi havia aquí
no era EIN HAUS sine, una pleta.
Per defensar sa pesseta,
o s'Euro -queda més fícabarem per no tenir,
de Mallorca, ni una veta.
Que vengui tothom que vulgui,
però en ser aquí, són aquí.
No ens malmeneu el destí.
I perdonau que reclundi,
es que Si seguim així...
No hi haurit res mallorquí
que a la nostra terra ahundi. •

Lluc Tomàs, candidat
a batle pel PP
"Feis l'autopista, la necessitam"
A. Tomàs
Al restaurant "Gran Via" i davant de mes de tres-centes persones, el Partit Popular de Llucmajor va presentar la
llista de candidats per a les properes eleccions municipals,
que encapçala Lluc Tomàs Munar, seguit per Joan Jaunie
Mulet, Sebasti;:i Artigues Boscana, Guillem Salvà Oliver,
Miquela Barceló Trobat, Joan Puigserver Jaunie, Antònia
Sunyer Olea, JuU M6jer Cardell, Sebastià Salvà
Josep M. MOjer Melià, Maria Cristina Pomar Bonnín, José Raja López, Josep Coll Castell, Margalida Roig Catany, Mique! Salvador Cebrian, Jaume Salvt Llull,
Martínez Oliver, Joana Xamena Terrassa, Maria Nicolau
Oliver, Jaunie Llahrés PizA i Joan Canaves Salvà. Suplents: Mique! P. Espases Canyelles, Apol.16nia Nadal
Barceló i Martí Pascual Santandreu.
A l'acte assistiren el President del Govern Balear, Jaume Matas; el President Regional, Joan Verger i l'actual hatle de Llucmajor i candidat al Parlament, Gaspar Oliver.

LOCAL
Cadena humana
contra la droga

futur que ens con vê.

El candidat a batle, Lluc Tomas, en destacarei que havia aconseguit l'Ajuntament i el que aconseguiria, es va
adreçar als representants del Govern dient: "Feis l'autopista, Llucmajor la necessita".
L'actual bade i recent nomenat President del PP de
Llucmajor, G. Oliver, en manifestar que LI. Tomas fe tota
Ia seva confiança va dir que els partits de l'oposició "no tenen les idees dares de la problematica de Llucmajor".
Joan Verger, el President regional, assegura que el PP
compleix tot ¡ilk) que promet i va instar a votar a LI. Tomas
per poder obtenir majoria absoluta.
Jaume Matas va tancar l'acte, assenyalant els tres objectius basics del PP: economia modèlica, que la gent pugui progressar a nivell individual, qualitat de vida als nostres fills, educació completa a les escoles, i qualitat i eficacia en els transports públics. •

El passat 21 de maig l'Ajuntament i els clubs i entitats
esportives de Llucmajor celebraren una jornada de Iluita
contra la droga.
Una festa infantil a plaça a carrec de voluntaris i una
mama') de bàsquet iniciaren la festa i a continuació una
concentració va iniciar la cadena humana ¡neutres nou esportistes Ilucmajorers efectuaren els relleus com a portadors de la torxa en un recorregut entre l'estàtua del Rei
Jaunie III i la plaça Espanya. El final es va llegir un manifest contra la droga.
En aquestes jornades hi va participar també el grup de
muntanyisme Llucmajor i els seus components havien
col.locat dies abans a l'església de St. Miguel, una pancarta
amb el lema "Encadena't contra la droga" seguit d'una
exhibició dc rape' des del campanar. El club de tennis havia disputat també els partits finals corresponents a la cinquena edició del seu torneig de primavera i el C.D. Espanya va concentrar un grup molt considerable de jugadors
per Ibrmar part d'aquesta cadena humana. •

re'IncieR -nriseetia,

Can
Viatge a París realitzat el 22 de març per Gorg Blau de
Viatges. Un nombrós grup de Ilucmajorers acompanyats
per Josep M. Luna feren un viatge molt complet a París,
visitaren Montmatre, el barri Hail, Notre-Dame, la Torre
Eiffel, el Louvre, els castells i la vall clel Loire, etc. La foto correspon a la visita que feren a Versalles. •

C/. Major, 79
Tel. 971 66 09 45
(Llucmajor)

Li oferim el
nou servei de
buffets a domicili
(freds i calents)

t

2 negocis nous
a Llucmajor
"Elusions" es el nom de Videoclub instal.lat recentment al C. Hispanitat, ¡Min. 2 i regentat p'en Miguel Font
i na Maria Mas. En realitat les pel.lícules de vídeo Cs Hogue!' a través d'una maquina, Videomatic, les 24 hores
del dia i mitjançant una targeta que té un saldo i quan s'ha
acabat es carrega automaticament amb aquesta maquina.
La fund() d'en Miguel i na Maria es la de fer les targetes i donar totes les explicacions necessaries per fer-les
funcionar.
Actuació del grup Agara d'Andratx
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"Amaro" es l'altre local que s'ha inaugurat aquests
dies al C. Hispanitat, núm.2, regentat per Antònia Gómez
i amb la finalitat de poder oferir II isles de noces dc quanta'.

Es vendran objectes de regal i de decoració, quadres,
joies, portarctrats, objectes relacionats am!) la mar, sofas i
butaques i ¡nobles auxiliars... perú sobretot "Amaro" se
centrara en quatre o cine marques bones, i en exclusiva, de
cristalleries i vaixelles. •

Picadís-Teatre, va fer la cloenda de la Mostra posant
en escena "Històries de Son Sarigot". S'enregistra una
magnífica entrada. Mes de 300 persones.
Es tracta d'una producció pròpia escrita, dirigida i
també interpretada en uns dels papers per Damia Tomas.
L'obra es una comedia basada en una narració curta
de l'escriptor de Sineu Biel Florit, que amh el títol "Aquí
tens sa barcella, Jordi. Asseu-l'hi", va ser publicada and)
el suport del Govern Balear, en el llibre "Històries de
Son Sarigot".
La comedia té un poc de tot. Parla de la histeria de la
Barcella de Sineu i fa unes referencies històriques a la
conquesta de Mallorca pel Rei En Jaume I, la posterior
ordenació del territori per Jaume II d'uns esdeveniments
familiars del batle de Son Sarigot, i ens introdueix a
unes reflexions futures del desenvolupament urbanístic i
turístic per a les generacions dels nostres nets.
Són dues hores de rialles i de referencies histèriques
al nostre passat històric que fan de l'espectacle i de la
posada en escena, una magnífica representació, que per
abra banda ja ens té acostumat el nostre grup local.
A la cloenda de la Mostra, Damia Tomas va rebre
una placa d' homenatge per part de l'Ajuntament de
Llucmajor de mans del Sr. Lluc Tomas, amb motiu de la
posada en escena d'aquesta obra. amb la següent inscripció "L'Ajuntament de Llucmajor a Damia Tomas,
amb motiu de l'escenificació de la seva obra "Històries
de Son Sarigot" a carrec del grup Picadís-Teatre". Llucmajor, maig de 1999. •

X Mostra de Teatre
Ciutat de Llucmajor
Els passats dies 14 i 21 de maig es va celebrar la ja tradicional Mostra de Teatre Ciutat de Llucmajor, aquest any
en la seva X edició, organitzada pel nostre grup local "Picadís-Teatre" i patrocinada per 1'AI ea de Cult ura i Educació de l'Ajuntament.
Apra d'Andratx va posar en escena la versió
quina de la comedia "Cunyada ve de cunya", escrita per
Luís Fernandez i Luís Tejedor. El públic assistent unes
200 persones va gaudir durant dues hores d'una divertida
pega teatral ben escenificada que ens parla dels (epics
d'una família formada per una vídua i un germa eixorc i les
seves aventures amoroses.
-

Els actors de hanks Teatre

LOCAL

El Dr. Bartomeu Font Obrador,
Fill Il.lustre de Llucmajor
Damià Roig
Foto: C. JoIli'
El passat dimarts 25 de maig dc
1999 a les 21,30 hores tingué lloc la
proclamació de Fill 11.1ustre de la nostra Ciutat del Dr. Font i Obrador
acompanyat -entre d'altres- per una
significativa representació del mún
un vcrsitari, intellectual, jurídic, medic, económic i per una nutrida participació dels nostres conciutadans que
ompliren a vessar el saló d'actes de la
Casa de la Vila.
Es impossible detallar exhaustivament l'acte, perú voldríem oferir als
nostres lectors alguns aspectes que
consideram representatius del contingut del mateix.
El Dr. Roma Piña, glosa la persona del Dr. Font i Obrador. El seu desig -digué- no es tant destacar els aspectes intel.lectuals de la seva obra, o
els títols academics, o les seves quan hoses obres que són de sobre conegudes per tothom. sin() la persona, és
a dir les arrels que han possihilitat uns
tais fruits.
Destaca que parlava des d'una
Ilarga coneixença mútua i la comuna
participació en diverses tasques
acadèmiques. Digué que el Dr. Font
cerca la história real, la veritat dels
testimonis directes, investiga de primera nia la documentació i no es conforma sols amb la reproducció del ja
real itzat per Arcs.
No es tracta de cap panegíric, digué, sin() que es el reconeixement que
tasques com aquesta sols es poden
dur endavant per cors enamorats i intel.lectes ben construits: "Llucmajor
es la seva anima".
Resalta que la dedicació del Dr.
FOnt i Obrador a la história del seu
poble no l' ha tancat en on clos reduït,
parla -entre d'al tres- dels trehalls sobre Ramon Llull i de la descoberta
la seva casa de Randa. Uneix els estudis del Miramar de l'Arxiduc amb
el Miramar de R. Llull. Indica que
l'arrelament permet l'obertura, i parla
de les investigacions que ha desenvolupat niés enlla: "el mar com horitzó
que permet la volada" parla de la seva
tasca sobre cl Pare Boscana i Juniper
Serra, sense ell aquestes figures quedarien desconegudes: "ha estat el qui

ens ha donat a coneixer la figura
completa del Pare Serra".
Al final ens digue que ara el desig
més profund del Dr. Font i Obrador
es: que l'immoble del Claustre del
Convent, recuperat per a la Ciutat, es
converteixi en un Casal de Cultura on
es pugui integrar tot el ric tresor arxivístic de Llucmajor.
En el parlament que, després, ens
dirigí el Dr. Font i Obrador, començà
recordant-nos l'exigència socràtica de
la necessitat de conceptes clars i de
cultivar els valors que aconsella als
joves cultivar somnis fecunds capaços
de transformar la realitat: "El meu
somni, digué, ha estat Llucmajor".
I seguí: "la cultura és el millor pat ri moni per redimir el poble de la seva postració... i la História es el seu
vehicle"... "no és ho avesar-se a la
servitud... la Història lleva les teranyines dels ulls i estructura el poble i
ens desvetlla el que ha nodrit la nostra
anima".
El seu agraïment personal l'expressa mitjançant paraules -plenes
d'escalf cordial- de la nostra poetessa
Maria A. Salva.
Per acabar ens recorda el "siou qui
sou" dc Costa i Llobera, corn l'encarrec de prendre la responsabil i tat,
dient-nos: "de treure el millor i més
íntim de si mateix" de cada un de nosaltres, "es una cosa demostrada que
sols els pobles que tenen viva i desperta la seva consciencia i la seva personalitat, sols aquests van enda-

vant"... ''ai xò no és tancanient ni reduccionismc sin() l'única possibilitat
per obrir les fronteres per rebre l'aire
i la Ilum".
Ens agradaria, per la nostra part,
afegir-hi dos aspectes. El primer,
l'agraiment a la seva esposa Francisca perquè -n'estam ben convencutstambé n'ha soportat el pes i el sacri fici, que moltes de vegades resten amagats, però que una obra de tals dimensions inevitablement comporta.
Per l'altra, voldríem destacar la
dimensió de la "grattatat" que ha estat
present constantment en l'obra del
Dr. Font i Obrador. Magnitud, avui,
tan fora de curs en el nostre incin i que
no obstant sabem que es definitòria
de la qualitat humana.
Hauria estat possible una tal obra
sense aquesta dimensió? Entenem no
ens és factible deixar de manifestar
aquesta in q iiest ió. Davant aguesta realitat no podem davallar a una
mediocritat que consideri que es pugui pagar -tan sols- en doblers. No
podem ni volem pagar-ho. Ho volem
agrair des del cor: GRÀCIES!
D'aquesta forma intentam posar
en practica el seu ensenyament: cultivar els valors, desplegar el u i llor, no
avesar-se a la servitud. No debacles
acaba les seves paraules transmentnos la convicció que: "I' honor és patrimoni de l'anima i només
es de Déu".
Dr. Bartomeu Font i Obrador:
Moltes Gracies! •
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MEDITERRAN1
FESTIVAL DE DANSA

al TEATRE
DE LLUCMAJOR
Dissabte
3 Juliol
a les 20,30 h.

ESTUDI

DE DANSA

Alumnes de l'Escola de Dansa
de Llucmajor i Palma

LOCAL

S'Arenal
Tomeu Sbert

Eleccions municipals a la vista
Davant la imminència de les eleccions municipals i autonOmiques, els di ferents partits polítics es mouen de valent, tot i que amb menys vibració que a les passades eleccions, per treure cl nixim de vots possibles. S'Arenal,
com que pertany a dos municipis diferents (Llucmajor i
Palma) veu la moguda amb la natural expectació i interes i
es per això que aquesta zona, amb la fabulosa transformaci ') que ha sofert durant les darreres décades, ha
propiciat que ja sigui molt nombrós cl grup de votants. D'aquí ve, idó, que els partits pensin molt
més en s'Arenal i li prestin mes i millors atencions,
que tal vegada en (Toques passades.

Més turistes que mai
Per a aquest estiu les previsions turístiques van
encaminades al maxim nombre de visitants i ocupació de hits. La platja, en ple mes de maig i els
dies que duim de juny, ja es yen am() molta de gent
i ja ha semblat que eren diades de ple estiu.
S'esta aconseguint una certa desestacionalitzaci(); es a dir, vélum turistes tot l'any. La planta hotelera té cura de cada dia niés i millor de la qualitat
de serveis i encara que el turisme que ens visita és
majoritariainent de quant itat, la cosa en general va
millorant i de cada temporada es va compaginant
quantitat i +lainai. No podem oblidar que les competencies arreu del món són importants i nombroses. Segons els estudiosos sobre turisme, tant a nivell nacional
com internacional, aquesta indústria ja és la primera del
tain. El turisme genera el 10% del producte brut mundial
i de Ilocs de leina i a Espanya, al mes de desembre del 98
el sector representava el 7,8% de llocs de treball.

Son Antelm i Enderrocat
Mentre a son Antel in les obres del nou complex turfstic continuen a tot ritme, el Cap Enderrocat representa la
cara Iletja de la moneda. Aquest, amh uns edi fiels impies-

PERRUQUERIA
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sionants i una balconada esplendida sobre la mar, lloc privilegiat, Hoc quasi inaccessible per a la gent del carrer,
avui es troba en un total abandó. Es va construir els primers
anys d'aquest segle XX i ara, després de quasi cent anys,
sembla que no interessa.
D'altra banda, son Antehn, gran esperança turística,
contempla obres a balqucna, i preocupació greu per part
ciels ecologistes. Per ventura, d' aquí a cent anys, passara
coin al Cap d'Enderrocat. Quin món, Deu men!

Noticies breus
- La UD Arenal, de
futbol, ha aconseguit conservar la Ill Divisió Nacional.
Amb un planter jove i local, en
Pep Dols a la presidencia i el
tandem d'entrenadors format
per Quique Ogazón i Tomen
Socles ho han assolit.
- L'Associació d'Hotelers celebrara aquest mes de
juny assemblea general, amb
la presentació d'un Ilibretmen 166a d'activitats durant els
dos darrers anys (juny 97-juny
99).
- Bastants de carrers
Pep Dols, president de s' Arenal han estai en obres
de la U.D.zirenal els dos o tres darrers mesos.
Obres pensades en la temporada d'est in.
- La circulació pels estrets carrers de s' Arenal, i a causa del creixement de vehicles matriculats a Mal lorca, és altaillent di ficultosa.
- L'Ajuntament de Palma ha posai una direcció prohibida cap a s'Arenal de Llucmajor, a l'altura del carrer
Amílcar, anib la qual cosa la majoria de vehicles han tornat
a desfilar pel carrer Miramar. Aix() de la circulació i els
aparcaments ja és insuportable.
- El Dr. Rafel Dorado Pou encapçala les votacions cercant cl "Personatge cie l'Any" a s'Arenal. "Es metge Dorado" duu una quarentena d'anys presentant els seus serveis medics, amb exemplar i continuada dedicació.
- Morí Miquela Viciai Vicens, de 63 anys. Na Miquela
era molt coneguda i est iinada i formava part del "Cor Marina" de s' Arenal. Que descansi en pau.
- de l'antic hotel "Felipe", a la part ciutadana,
ha estai comprat per l'Ajuntament de Palma. Han començat a tomar-lo i es clin que sera zona verdit, però resulta que, com que fan falta aparcament, un grup de gent ha
demanat per escrit que la zona es destin i a l'estacionament
de cotxes i de camions.
- Des de s'Arenal ens congratulam que aquesta revista,
"Llucmajor de Pinte en Ample" complís els seus primers
dos-cents números. Endavant i enhorabona. •
-

una estranyesa per la millora ja que, en nombroses ocasions, els responsables municipals havien manifestat que
s'estava en espera d'executar el projecte d'abastiment d'aigua potable i sanejament. Finalment, tot sembla indicar
que s'ha optat per la millora del sõl dels carrers deixam per
a una millor ocasió el projecte d' infraestructures. •

El CIM elimina el punt
negre de la carretera
de s'Estanyol
F. Verdera

passeig del Racó d'es Llobets,
executat a través del Pla Mirall

El final de la legislatura
dispara la conclusió
d'obres a Llucmajor
Francesc Verdera

Foto: C. Julia
El tram final de l'actual legislatura municipal ha disparat la culminació de projectes i obres dc mil lora a tot cl
terme Ilucmajorer. Les obres del Pla Mirall també han arribat a s'Estanyol amb l'execució del projecte d'un nou passeig que uncix el nucli costaner llucmajorer de son Biel()
amb sa Rapita, del municipi ve inat de Campos.
Aquest projecte, amb un pressupost de devuit milions
de pessetes, s'ha concretat en la construcció d'una ampla
voravia i la instal.lació d'enllumenat públic mitjançant un
conjunt de fanals idèntics als que hi havia installas a la
zona costanera de Campos i així s'ha aconseguit una línia
uni forme a tot el litoral.
Amb la construed() d'aquest passeig, els responsables
municipals han donat resposta a una reivindicació dels residents del nucli llucniajorcr. La zona costanera, integrada
per s'Estanyol i sa Wipita, queden pràcticament unificades
i alhora queda ehminat el train del revolt que, com que no
tenia vorera, era un pen per als vianants a causa de l'elevat trinsit que enregistra, especialment a l'estiu, la carretera de vorera de mar.
La construed() del passeig d'es Llobets compleix dos
objectius: d'una banda constitueix un complement que
aporta un embelliment a la 1011a i també contribueix a la
seguretat viaria.
D'altra banda, els carrers del case urbà de la localitat de
s'Estanyol, també han estai dotats d'una nova capa d'asfalt, amb un pressupost de devers tretze milions de pessetes. Les millores han estat extensives a l'entlumentat
amb nous fanals a la Plaça del Pescador i voltants.
L'asfaltat dels carrers ha estat ben rebut pets ve ins, residents estiuencs. No obstant això, alguns &ells han mostrat

El Conseil Insular de Mallorca acaba d'executar un projecte que te per objectiu eliminar un dels punts negres de
major sinistrabilitat de la xarxa viària de Llucmajor. Es
tracta del creuer de la carretera del Cap Blanc cap a la
Colònia de Sant Jordi, amb la que uneix Llucmajor i s'Estanyol.
Aquest creuer ha estat protagonista repetides vegades
de les planes de la crònica negra en esdevenir tràgic esccnari de bastants accidents mortals. La manca de visibilitat
de la intersecció i el desconeixement de la xarxa virria per
part de nombrosos conductors de vehicles de lloguer que hi
accedeixen procedents de la Platja de Palma, han motivat
aquest ab índex de sinistrabilitat.
Amb un pressupost que frega els 32 mil ions de pessetes, el CIM ha executat un projecte que contempla la construcció d'un tercer carril central de gin, de quatre metres
d'amplada, per a les dues interseccions viàries.
També, mitjançant la construcció d'una petita rotonda
es pretén dotar el creuer de major visibilitat, especialment
per als vehicles que irrompen a la carretera Llucinajors'Estanyol. •

.
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Un carfil central millorarà react - cut:went
de la carretera de s'Estanyol.
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La Guàrdia Civil estrena
nou quarter a Llucmajor
El cos abandona el Convent després d'estar-hi 142 anys
Una fundació, creada recentment,
afrontara ara la costosa i laboriosa
tasca de recuperar per a la ciutat el
claustre dcl Convent deis franciscans,
ocupat durant 142 anys per l'institut
armat, en la part principal, i en una
ala, pel jutjat de pau.

Desapareix la companyia
de la GMArdia Civil

F.Verdera
Foto: C. Julià
La Guardia Civil va estrenar ohcialment el passat 18 de maig el nou
quarter a Llucmajor, després d'estar
142 anys en cl claustre del convent
francisca de Sant Bonaventura. L'acte d'ocupació de les remodelades dependencies de l'antic edifici dc la
Creu Rojo per l'institut armat suposa
el tret de sortida per a la recuperaci6
ciutadana de l' històric recinte conventual.
La delegada del Govern, Catalina
Cirer, el cap de la Comandancia de la

Guardia Civil, coronel Gabriel Mendez i el hatle dc Llucmajor, Gaspar
Oliver, presidiren l'acte d'inaugura66 de les noves dependencies de
l'institut armat, ubicades a la sortida
del case urba, devora la carretera de
s'Aranjassa.
Tot sembla indicar que l'estada de
Ia Guardia Civil en aquestes dependencies sera temporal, sempre que
es compleixin les previsions que contemplen la construcció d un nou quarter que seria finançat inicialment per
l'Ajuntament i després el ministeri de
[Interior pagaria la quantitat avançada per les argues municipals.

expert

La inauguració de les noves instal.lacions del quarter de la Guardia
Civil es paral.la a una important remodelació organitzativa d'aquest cos
a Llucmajor. Aixf, desaparcix la
històrica companyia que tenia per seu
Llucmajor, amb un capita al capdavant i amb una area que abraçava tot
un seguit de pobles del Migjorn i del
Pla de Mallorca. Ara la company ia
tendra la seu a Ca'via i per això a
Llucmajor ja no hi haura capita de la
Guardia Civil. Aix?) no obstant, el
destacament local de la Guardia Civil
tendra la categoria de "post principal
de Llucmajor-s'Arenal" i sera comandat per un tinent, que tendra a les
seves ordres més d'una trentena
d'efectius, an+ la qual cosa hi haura
un notable augment de forces de seguretat. El qui haura estat darrer capita de la Guardia Civil a Llucmajor,
Moises Requena Gabaldán, passa
destinat a la Comandancia de Palma.
•

ELÈCTRICA
Sens dubte te convencerei

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

Maties Gardas

Miguel Company

Anima Mir
Ramon Tous
Fotos:

El passat dia 15 de maig, en una
de les sales multidisciplinars annexes
del Teatre Recreatiu, va tenir lloc
I 'emotiva presentado del número 200

de la revista Llucmajor de pinte en
ample, o sigui, de la revista que teniu
a les mans.
L'acte va esser seguit per un nombrós públic convocat a traves d'unes
invitacions especialment polides i
dissenyades expressament per a
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Actuació d'Espiralae

La calla jove de la revista

?()f)

7!4)4)
IN)

l'ocasió per en Biel Thomas, promesa indiscutible del disseny local.
La parròquia empolainada i expectant va rebre entendrida les paraules d'Antoni Mir, president de l'Obra
Cultural Balear, i dc Miguel Company, president de l'Associació de
Premsa Forana de Mallorca, entitats a
què esta vinculada la revista des del
començament i amb les quals cornparteix il.lusions, miseries i limitadons.
El paroxisme de la concurrencia,
però, arriba amb les intervencions de
dos destacats artífexs Iluctnajorers,
en Maties Garcies i na Catalina Font,
retratats atentament per na Colomaflaix-Julia.
Un i altra varen recordar files i fetes, dites i dates i bons i mals moments. Un i altra passaren revista a
aquests 18 anys de feina per a la liengui. i per a la gent. Un i altra saberen
cridar la rialla, enterbolida, aim') sí,
per una tendra emoció. Un i altra saberen trobar el contingut, la forma i el
to.
Varen esser hores de records i de
projectes. La nostalgia es concreta especialment entorn de les bimbolles
inconfusibles de la pinya de Can Puig
que, diligent, servia un estol hiperdinamic de cambrerets.
Qui más qui manco es va deixar
arrossegar per l'esperit enyoradís que
tots duim dedins i que surt tard o
d'hora, i entre tassó i tassó de pinya
varem enfilar anecdotes i records endolcits pel pas del temps i la molt lloable mala memòria que solem tenir
en aquestes ocasions. Eren moments
d'indulgència i reconciliació.
Peró també va csser un espai per a
l'esperança perquè, tothom totdonva aparèixer amb dos o tres projectes
davall el braç. Uns de per riure, els
al tres más consistents. Tots, des de la
testa más venerable fins al valor més
novell, varen expressar un únic esperit: feina i feina per molts d'anys.
El projecte, però, el vertader projecte de futur es movia amunt avail
darrera la barra servint grassiosa i
cocarrois. Són la colla jove de la revista. Els nostres infants. Rient des
darrera una camera na Coloma em va
dir: "és per ells que feint la revista". I
tu que ho puguis retratar. A tots i a
totes, molts d'anys. •

I PAREIX QUE NO HEM FET RES!
Per 6 nomes ho pareix. Mirau sinó les taules informatives
muntades a Plaga sobre el territori i sobre les 35 hares. 0 la
visita d'en Miguel a les obres de l'Institut de s'Arenal (el
volem ia!) i als soferts (però dignes) usuaris del Mollet de
s'Estanyol. O amb en Grosske a les abandonades (i reclamades)
instal-lacions militars de Cap Enderrocat. 0 la pamboliada" de
presentació de candidatures , on ens reunirem mes de 60 persones.
I. sense ser valida l'excusa dels pocs mitians i dels pocs
recursos , encara hauriem d'haver fet mes. Certament. En tot cas
com que la oremsa sol estar massa ocupada fent fotos a altri
aquestes ens les hem fet nosaltres. perque en quedi constancia.
Aqui ens tens. Som com tu. Gent de l'esquerra plural que
desitja un canvi en aquest nostrat Llucmajor. Si tu també ets com
nosaltres, Ja ho saps: Vota Esquerra Unida—Els Verds el dia 13.
Entre tots farem un poble per viure I conviure.
-

-
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Joaquima Faidella és homenatjada
en el I Festival Internacional
de Teatre de Teresetes
Coloma

Per què aquest homenatge als "Tres tranquils"?
L'Assistència Palmesana va organitzar un Festival
Internacional de Teatre dc Teresetes i corn a primera
passa del festival ens va voler fer un reconeixement a la
família Faidella, per tota una vida dedicada al món del
teatre de titelles. Va presentar l'acte l'escriptor Gabriel
Jailer Manila, qui va explicar moltes anecdotes de la
nieva Limíha que jo li havia contat.
Corn heu aconseguit continuar amb els titelles de
sempre després de la mort de la vostra germana Rosa?
Des que jo vaig decidir agafar cl titella que duia el
meu pare li vaig demanar a na Rosa que m'ajudàs, i
ella sempre em deia que ho deixàs fer, però la vaig arribar a convencer que aquella art no s'havia de morir. Na
Rosa em secundava, era una bona professional, amb
molt de sentit de l'humor.
Ara m'ajuden les i neves nétes, amb elles ha entrat la
quarta generació. És la tradició que cluim tots.
També hi heu actuat en aquest festival internacional?

Sí, el nostre teatret va resultar molt clins el pati del
Museu de Mallorca. Varem escenificar "L'Estratagema

macabra" i d'altres participants al festival ens deixaren
unes notes on valoraven l'expressió que havíem sabut
donar a les figures.
Participaren a aquest festival grups de Marsella, Catalunya, Sardenya i Mallorca.
Teniu projectes de futur immediat?
Ens han demanat per anar a actuar a Italia aquest estiu i pci novembre a Saragossa, a la XIII Fira de Teatre
d'Aragó. Pel festival internacional de l'any que ve ja
m' han demanat que faci una exposició amb tot el material que tem.% Pensa clue fins i tot tenc una figura del
s.XVII. •
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Tot esperant la campanya...
Miguel Cardell

***

Hi ha tants de començaments
possihles, tants de caps de fil que em
tempten. I cada un definiria el peril'
d'un encarrilar-se distint per aquesta
crònica de confessions. Podria començar amb la dolçor i el color viu i
solar del plat de nísperos, aquest present amahilíssim que ens ha posat a
damunt la taula de la cuina el sabor i
el color d'una primavera que ja vol
ser estiu, o podria començar amb la
florida d'una xicarandana, color de
i nan de somni, d'emigracions atlàntiques, del record de les tendrais xicarandanes de plaça que feren malbé
les paleres del Pla Mirall... O podria
començar di bill xant la Iluna creixent
com un grell o una màscara o una
vela Iluenta navegant per una mar de
blavors fosques i fondes, de fosforescència marmòria allA dalt, en dissabte vespre, mentre veig la coa de
gent davant la màquina automàtica
de llogar videos que, amh una botiga
de decoració semblen confirmar i
empènyer la tendència a fer de l'eix
plaça-passeig l'artèria comercial de
la vila. Hauria de seguir llavors amb
aquests tres jovenets que em passen
per devora, entre dos cotxes de matrícula alemanya, parlant a crits, com
tots a aquestes edats... pea) en Arab i
dihuixant l'escenari que començava
amb el turisme i l'immigració espanyola: el d'una transformació demogràfica que no té aturall ni tornada enrere i que ens ha de fer demanar, més enlIA de tòpics, al voltant
de quins elements volem que s'estructuri el futur que ja ha començat
de convivencia, pluralitat, mestissatge... i fregades probables com les
que ja ens toquen i alguns, els de
sempre, fomenten i espera i veuràs
(un serbio, ai perdó, un forastero al
parlament que diu aquell, com si ja
no n'hi hagués...).

Podríem començar, per exemplc, un divendres horabaixa quan
arrih de fer feina i em trob el passeig
tallat, sense avís previ, clar, no en
mancaria d'altra, per fer una antroproclamada "Carrera contra la droga". Resulta que, com sempre,
s'acosten les eleccions i aquest ajuntament que ha passat de forma quasi
total de fer cap tipus de política de
joventut, de manera que hi ha mobilitzacions ciutadanes per demanar un
casal que organitzi i fomenti en positiu activitats juvenils, el matcix
ajuntament que ha arribat a boicotejar per motius ideològics i politics
activitats culturals organitzades per
joves i per a joves, ara es despenja
amb un espectacle "contra les drogues".
Ja no deman si els camellets fugiran de la vila o es dedicaran a l'excursionisme, si els quatre que s'ho
miraven asseguts a un pedrís amb un
porro a la boca es faran vegetarians,
si els penjats de perico o cavall
s'aniran a apuntar al projecte Home
després de veure passar la simpAtica
correguda que tant va fer xalar ties i
padrines. Però creis que cap
d'aquells al.lots, quan ii arrihi l'hora
de fer-ho, deixarà d'enganxar-se al
tabac, de buidar litrones o engolir
pastilles, de jugar amb pólvores
blanques o sutges més o menys exòtics, pel fet d'haver baixat corrent el
Carrer del Bisbe Taixequet? Els estudis més seriosos, fets arreu d'Occident per les instàncies acadèmiques més solvents, diuen que no,
com diuen també que la mateixa vaguetat imprecisa i supersticiosa del
concepte de drogues en general és
més un element de confusió i increment de rises que d'educació crítica, informació útil i prevenció

d'abusos perillosos... •
Crec també que l'únic missatge
que de bon de veres voila transmetre
el show aquell era "nosaltres la majoria municipal estam molt preocupats per això tan greu de les drogues
i pel futur dels nostres joves i feim
coses ben fetes perquè tot vagi be.
Crec que aquest era l'únic missatge
real, i que emetre'l en dies de precampanya era l'únic objectiu de la
festa. També crec que era una mentida pudenta i escandalosa, propaganda buida que emmascara la seva tiagant manca d'idees, d'interès, d'acció i polítiques de veritat.

***

A

plaga, durant la fi d'aquesta

festa, nins de vuit o deu anys tiraven
trons pirotècnics explícitament
prohibits per menors de 18 anys,
d'aquests que al maneo a dues botigues de la vila els venen sense cap
mania. Els tiraven en presencia dels
representants de l'autoritat que feien
el sord. Llavors, un dia, un dit, o una
mA, o un ull infantil quedaran nafrats
d'un tro mal administrat i algú es demanarà si això no és tan dolent o pitjor que dues calades de porro, si hem
de fingir que educam els nins en uns
temes i en els altres ni això...
O és que hem d'assegurar les futures generacions de practicants
d'aquesta tradició popular que sembla ser la pirotècnia futholitzada. I
tanta sort que el Mallorca va perdre,
perquè si així ja hi va haver trons,
m'imagín el vespre de bocines i carreres de cotxes i bramuls en general
que ens haurien donat si arriba a
guanyar. Només hauria estat la culminació kigica d'una irracionalitat
sense fre ni limits ni seny. Pue entendre que la situació esportiva de la
sucursal mallorquina d'una empresa
de Madrid ens provoqui inèrcies i

entresurts sentimentals, que les persones es converteixin en massa irracional i histórica. Pei 6 ía mes mal
que instancies com els mitjans de
comunicació i les institucions Obliques, que crec que hatirien d'aportar
reflexió i serenitat. distancia crítica i
moderació, s'hi apuntin sense manies, i encara ho fomentin: que dels
meus imposts hagin de pagar el viatge d'uns futbolers mentre hi ha escoles que cauen, serveis mèdics insuficients, manca d'instal.lacions per
esport base... Quin escàndol i quina
vergonya. I tothom tan content, els
diaris venent diaris, els politics captant vots Ilepant els culs Ines bruts
del nostre ésser col.lectiu.
-

***

Si els meus conciutadans dedicaven tant de temps i energia, tanta
expectació i curiositat, a preparar i
decidir el seu vot com a preparar la
coetada o esperar l'adveniment de la
reconsagrada copa futholística... Perque la veritat és que fa mesos que, de
manera més o menys visible, com
quan destapes el forat d'una pica
plena d'aigua i es va formant lentament el remolí, som una societat sotmesa als preparatius mes o menys
dissimulats d'una campanya electoral que ha començat kt temps, que
no arriba a interrompre's mai.
Quan escric això, no ha començat encara la Campanya electoral oficial, cl temps que se suposa
que les distintes candidatures han de
dedicar a defensar cl seu projecte de
futur per tots nosaltres, a explicar les
filosofies i les mesures que les concreten en programes electorals. Dies
per a un debat que és ben probable
que no tothom vulgui encetar a Ions.
D'altra banda. tambó és cert que a la
majoria de partits i candidatures ja
els coneixem prou per uns fets i uns
capteniments que els retraten en el
fer concret de cada dia.
Per tant no hi haura massa sorpreses, per aquest caire. De moment,
Ia novent mes visible deu ser la propaganda d'una autoanomenada
Unión de Centro Balear. o Coalición
del Pueblo. o ves a saber, que encapola tin tal Jerónimo Matamalas o Querónimo, si hem de ser coherents amb les seves teories lingUístiques. És la vel la, arnada i pudent
história de sa Meng() hauea. Una haanada que es repeteix massa i sem-

pre des d'un sectors prou identificats
per no pensar que la voluntat de confondre es més que una coincidència.
Pel que insinua que tot el debat !iiigiiístic d'aquests anys no ha estat
hen democratic -excepte rincompliment de Ileis que ha fet el PP. I pel
que té de sordera volguda a la veu
unanime dels lingUistes. Si llavors
resulta que és l'únic punt del programa d'un candidat, tret de quatre generalitats de l'estil d'asfaltar canins
i fer costat a les escoles, la caricatura resulta precisa. Conve recordar
que el senyor Matamalas, sense cap
acreditació acadèmica que constas fa
un any i poc als arxius de la Secció
de Títols del Ministeri d'Educació,
va ser durant dos anys el "ca de bou"
de personal de l'Ajuntament, contractat a dit per la majoria, i amb la
missió entre altres de redactar un
catàleg de llocs de feina de l'Ajuntament que ja m'agradaria saber on es.
Abans havia fet un Pla de protecció
civil per la vila, i un curiós estudi
pel Govern Balear sobre policia autonómica que sembla que no preveu
que per tenir policia autonòmica s'ha
de modiricar l'Estatut. Poc ahans,
feia d'auxiliar de municipal. Ja és
curiós, tot plegat. Llavors ve quan
pensam que un desplegament de tanques publicitaries i tríptics de colorins costa una pasta gansa.
Menys novella, pea) no menys
pintoresca, és la preséncia de Don
Joaquín i el seu eslògan que tantes
opinions ha aixecat per devers ciutat
i tanta promoció deu haver fet de les
meravelles convi vencials del nostre
municipi: Un foraster al parlament.
Com si ja no n'hi hagués. És la vella
história dels pescadors en *Lies agitades de conflictes reals, d'emigració
mal paida, integració pendent, molta
pedagogia que els governants de dreta s'han cuidat dc no fer, residus de
l'espanyolisme radical que varem
sentir predicar al franquisme, i que
tants d'hereus té. N'he parlat massa
vegades. I cada vegada pens mós que
no es mereix ni això.
***

Tampoc no hada cl PP. I comença amb estil, segons avançàvem
el mes passat: publica un album "informatiu" sobre tot el que han fet en
vuit anys, amb el mateix lema que el
d' una campanya que va pagar fa un
temps l'Ajuntament: El millor Lluc-

major. El tema és de Junta electoral.
Llavors, en obrir cl pam flet, la cosa
encara te més delit. Enumeren èxits
com la bassa reguladora o el Polígon
Industrial -només és seu?- però no
diuen res de la garriga arregussada
per fer una pista de carreres, de les
grues de la Marriot an& portentós
malabarisme de llicències (ningú no
ha anat a salvar les tortugues de Son
Antem), de Regana, d'urbanitzacions amb els papers caducats que
s'han rcautoritzat, de l'aigua per regar els golfs ni de la salinització dels
aquifers, ni del Pla General de superpoblació urbana qt.ie han aprovat
en base a un estudi inexistent, inane,
twit. Llavors ve el Carrer Marineta,
per() sense explicar Pacceleració
(I'un proces que quinze dies ahans
no interessava ni aquell seguit de
coincidències tan peculiar entre les
passes de l'empresa interessada i la
pressa municipal. Despres presumeixen d'una biblioteca que es una placa aferrada al portal de la biblioteca
que la Caixa no sabia com llevar-se
de damunt, i tot d'una surt l'apropiació de la História de Font Obrador...
cortines de fum per una política cultural d'alta negligència, que enguany
ni va recordar celebram l'habituai acte de record de M.A. Salva. Clar
que, diuen, han ressucitat els Cossiers. Vaja! I /wan'? i on'? I d'on han
tret els passos i d'on les músiques
que ballaven aquells cossiers'? Vol
dir algú ho conservava, ho recordava'? I fins ara ningú no hi havia caigut. Vaja, vaja. Perquè el contrari es
inventar una cosa postissa, i probablement horterenca, ves a saber;
pea) recuperar, no ho és, tal coin
aquest terme s'usa en parlar d'aquestes coses.
I així sucessivament: gosen dir
que han rehahilitat ses escoles, Ilastima que no) es noti. Com si haguessin anat davant d'una I luita que hem
hagut de fer i hem de mantenir gent
prou menys notória, aguantant acusacions de politització: qui sinó ells.
ara poll ti tza?. O (l'un centre de Salut
clarament petit, insuficient en dotació per les nostres necessitats (i que
feren sense rampa per cadires de rodes!). Per no parlar que exageren
prou sobre la passa, important, per()
limitada i nomes la primera, sobre el
Convent, d'un enllumenat amb fanals horteres que fan malbé l'estetica, i les voravies de la vila; d'una
enrajolada a Plaça suburbial i que
llenega; d' unes rotondes estretes i

OPINIÓ
ofegadores... Per no parlar de qüestions corn les repetides envestides a
Ia Ilibertat d'expressió, el tarannà
gens dialogant, sobrat de tics caciqui Is, de tota una manera de governar d'esquena a la participació ciutadana, de cara a la submissió manipulada, per no parlar de S'Estanyol, o
de tot el que ni s'ha imaginat per dollar vida a la vila i estructura al terme
***

vista que tant molesta ja sabem qui,
que va patir l'expulsió de la mostra
ilucmajorera per una qüestió d'opinió, com les darreres manifestacions
per noves polítiques relatives a l'urbanisme, el territori i la llengua.
De tot aim"), d'una manera autoritaria i sempre prescrivible de fer
política o usar el poder, és del que es
parlara a les pròximcs, imminents
eleccions. Del que tenim i del que
volem. Que no es poc.
***

Aixõ és el que hi ha, el que hi ha
hagut els darrers vuit anys a la vila.
Del que hi ha hagut a les les, que
hem de dir de nou, tots els anys del
Canyellisme, mes la defenestraci6
de Soler -ningú en parlara?- mes un
Matas que s'ha dedicat amb interés
obsessiu a assegurar-se la reelecció...
que no le tan clara.
Fins i tot una gent tan immail
com els Mallorquins s'ha mogut
aquests anys: S'Estanyol i l'Autopi sta són els noms Ilucmajorers
d'una consciència creixent, com ho
són els 200 números d'aquesta re-

Les històries d'Helga que va
publicar aquesta seed() el mes passat
han estat el seu major èxit de públic,
per lleig que m'estigui dir-ho. Hi ha
hagut mes d'una dotzena de persones, sense comptar els dos o tres de
sempre, que me n'han parlat en termes elogiosos, però també amb un
punt de reflexió, d'opinió. Gracies a
tots. Vull creure que si la cosa tenia
cap mèrit era el de fer una clara caricatura del present i confrontar-la
amb la caricatura d'una alternativa.
Era, clar, un tebeo esquemàtic; però

en el fons del fons, parlava d'allò
que parla la política cada dia, i especialment, per molt que alguns dissimulin amb rotllos tècnics, en els
grans debats que haurien de tenir
com a maxim exponent i resum una
campanya electoral. Nomes volia,
només vull parlar de nosaltres, mirar
aquesta realitat complexa, canviant,
inabastable i fugissera que anomenam Lluemajor, amb la sensibilitat
de qui hi viu i hi le les arrels de la
memória i el paisatge del viure, amb
una mirada crítica i un glop d'imaginació. Parlar i pensar sobre com sera
la nostra vida d'aquí a deu anys. I
com la dels nostres fills d'aq uí a
vint, i la dels nostres nets... Poker
sí, que ens convendria dedicar-hi
tants de pensaments com al futbol. •
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Grupo Telefónica
Alta de Líneas Telefónicas.

Teléfonos Básicos, Inalámbricos, Contestadores.
Teléfonos Móviles.
Fax (papel térmico y normal).
Centralitas telefónicas.
Contratos de Mantenimiento.

Distribuidor Oficial:

MoviLine

Venta y Reparación de Equipos Telefónicos.

PloviStar

VIA
.73

Plaza Espana, 54 - 07620 LLUCMAJOR - Tel.: 971 12 10 83 - Fax: 971 66 40 46
C/. Reyes Catolicos, 33 - 07007 Palma - Tel.: 971 27 34 06 - Fax: 971 25 02 71
C/. Trasimeno, 16 - 07600 S'ARENAL - Tel. y Fax: 971 26 93 10
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Ho diu el diari
El cavall illustre
Maties Gardas
Diu la norma que no es notícia que
un ca mossegui una persona, pen) les
planes en van plenes, de noticies de
cans mossegadors i homes, dones i nins
mossegats. També diu cl canon que un
periòdic i els seus periodistes no han de
ser cl centre de la notícia, però tanmateix també les planes en van plenes, de

protagonisme mediatic per part de periodistes i assimilats. Es el que passa
milli les cròniques i ressenyes que es
fan ressò del número 200 d'aquesta revista.
Però es en el camp dels esports on
hem recollit mes material en aquest
mes en que l'edició es tanca una setmana més prest: el calendari electoral
comanda i hem de Ilimar els originals

e
o e més'
segur en la
seva categoria
A
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amb niés antel.lació de la que es habitual. Sigui com sigui, hem tengut temps
dc saber que "El veterano y conocido
colombófilo de Llucmajor Julia Monserrat se ha proclamado Campeón de
Fondo del Grupo Mallorca, con 13'5
puntos, tras haberse clasificado en todos los concursos de mas de 450 km.
Los puntos los ha obtenido en Baza (50
km.), Puertollano (620 km), Lorca (460
km) y Badajoz (800 km)" (DM, Il -599). Acompanya el text una fotografia
del moment en que Julia Monserrat dóna la ma a Carlos Marques, sota la mirada del conseller Manuel Ferrer.
Tamhe hem sabut que el club de
bàsquet Destil.leries Vidal -text i foto
tam hé al DM-, talment un valent Sant
Jordi, s'imposa a Los Dragones, en un
parfit decisiu per a la segona plaça del
campionat de les Balears. Per contra,
en esquemàtiques cròniques s' inlbrma
també de derrotes de dos equips locals,
I el Diari de Balears, curiosament, ho fa
amb titular identic i a les pagines contigües, es a dir, disposant els dos textos
inlbrmatius gairebe encarats run amb
haltre. Així hem pogut I legir cl mateix
dia que "La Penya goleja un Iluitador
Arenal" (pagina 24) i que "L'Alcúdia
goleja un Iluitador Espanya" (pagina
25).
Si les derrotes són amargues i tenen
el gust de la pols ficada dins la boca, les
mels de la victòria sempre enllepoleixen, i nies si inscriuen el nom del poble
en les lapides de l'honor històric, ni que
sigui gracies a un cavall: "Alex Kid ja
es el més rapid de la história", titula el
Balears del 3 de maig, secció de Trot. I
continua: "A Alemanya el cavall de Joan Oliver havia rodat a 1.16.0, però mai
no ho havia aconseguit a les Balears.
Ahir, cija mític record de Parvallon
(1.16.8) passa a inillor vida (...) Alex
Kid ja es el cavall nacional més rapid
de la història". Per grandiosital, però. el
DM, que din: "Alex Kid resucita y amplía su condición dc mito". No esta
gens malament això de ressuscitar per
guanyar corregudes. Ara, crec que no
ens ho hem de prendre al peu de la Helm i farem hé d'acceptar interpretacions
en sentit figurat. Si no, haurem de pensar que el periodista -Anioni Oliva- ha
associat el nom del cavall -"mejor cahallo nacional de todos los tiempos''amb el Cid Campeador, que diuen que
tambe, acumulava victóries després de
mort. •
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Mai no he ofès els andalusos
He !legit amb sorpresa i preocupació la carta de la Sra. Cati Llaneras. Dic
amb sorpresa perquè m'atribueix unes
manifestacions en la intervenció sobre
Ia revisió del Phi General d'Ordenació
Urbana, que no vaig pronunciar. Quan
vaig intervenir vaig referir-me a la falta
de qualitat técnica del document presentat per Pequip redactor on hi havia,
fins i tot, Lilies d'ortogralia i errades
com per exemple, la de confondre el
massís de Randa amb Ronda, que es
troba a Andalusia.
Si amb aquesta expressió s'ofèn els
andalusos, crec que la Sra. Llaneras te
un greu problema d'enteniment. en no
ser que vulgui desacreditar les nieves
posicions polítiques sobre el Pla General amb calúmnies i tergiversar un debat, com es el d'on s'ithicaran les vivendes plurifamiliars per a la gent trehalladora de s' Arenal, es clar que el govern PP-ASI pretén que s'Arenal cresqui a l'altra part de la carretera per a les
vivendes de pisos, en canvi, darrera son
Veil, on hi ha devers 80 hectàrees, es
reserven per a Zona Residencial; es a
dir, per a xalets, alhora que es condemna que la zona hotelera ocupi una zona
rústica de 45 hectàrees a dos quilèmetres de s'Arenal.
Això sí que són preocupacions per a
la nostra formació política i no la inventi va de la Sra. Llaneras.
Veig que el Sr. Rabasco ha iniciat la
campanya electoral, utilitzant la mentida i l'enganyi fa anili l'objectiu de tenir
enemies a qui insultar. amb l'estratègia
de l'enfrontament de comunitats, l'an-

dalusa amb la mallorquina, com ja ha
fet en altres ocasions, utilitzant altres
arguments. Recordau-ho, en el 91 i 95
era s'Arenal enfront de Llucmajor, darrerament el castellU i el català, etc.
Sra. Llaneras: amb aquesta estratègia no trobà cap socialista. Nosaltres
treballarem per integrar. La nostra campanya electoral serà per explicar les
nostres ofertes programàtiques que són
alternativa a les polítiques del PP-ASI,
les quals, segons la nostra opinió, si
s'aproviis definitivament el Pla General, s'Arenal quedaria desvertebrat i es
condemnaria a uns creixements que cl
farien inhabitable.
Per acabar Sra. Llaneres, Ia convit
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quan vulgui a comprovar l'acta del plenari, en la qual podrà comprovar les
meves manifestacions i veure les que
m'atribueix i d'altra banda, també convit tots els ciutadans dc Llucmajor, que
visualitzin el plenari a la TV de Llucmajor i també podran comprovar si a la
meva intervenció hi havia algun matís
ofensiu cap als andalusos, sinó tot el
contrari, veuran només la meva preocupació per un Pla General que perjudica els ciutadans de s'Arenal.

Antoni Gardas Coll
Portaveu del
PSIB-PSOE-Llucmajor
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ACCENT

ESTE MES HYUNDAI TE REGALA ELAIHE.ACONIIICIOHADO.
,

PRONOCION VALIDA
VASTA I N OE 145 , 1114116 - 11011 El° E

ACCENT, LAMINA. SONATA Y COUPE. EL
MODELO SONATA INCLUYE CLIMATIZADOR.
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Obres electorals
Un que escoltava.-

- Però, com es possible que cada vegada que hi ha eleccions hagi de passar el mateix?
- Però, què passa?
- Fotre, que han començat a fer obres i reformes com
uns desesperats, i tenen tots els carrers alçats...
- Atura el carro! Només alguns carrers.
- I l'aigua corrent interrompuda cada dos per tres...
- No signal exagerats. Segons tenc entes, estan adobant
I canviant unes canonades que estaven rompudes, a uns
quants carrers.
- I justament en època d'eleccions municipals!
- M i ra qui na casual i tat !
- També estan asfaltant carrers i camins...
- Perquè ja estaven programats.
- t justament prop de les eleccions...
- M ira qui na casual i tat!
- Pareix que vosaltres sou dels contraris. Si On unes
obres necessàries, no perquè hi hagi eleccions han de quedar sense fer.
- Per6 justament, prop de les eleccions...
- I a s'Arenal no en parlem; tot està a l'aire, tot són reformes de tota mena i la circulació de cotxes es un vertader
merder.
- Varen inaugurar la perllongació del carrer de sa Mari nela, i sembla que en Iloc de millorar la circulació, l'han
co ill pl ic ad a.
- És ple de cotxes per tot i molts no saben per on han
d'anar.
- Tu sí que no ho saps, que mai no vas a s'Arenal!
- Déu me n'alliber, d'estiuejar-hi, perquè de cada dia
sembla nies un soho africà que no un poble mallorquí.
- Ai xò ja fa molt de temps que passa, perquè hi ha mes
immigrants que no mallorquins.

- A vosaltres aIlò que vos passa es que perdreu una altra vegada les eleccions, perquè cl vostre partit ha perdut la
brúixola i no sap com l'ha de trobar, criticam aquestes reformes tan necessàries.
- I justament en epoca d'eleccions...
- A més, això de perdre les eleccions, està per veure,
perquè no sabeu qui votarà la gent.
- En canvi nosaltres sí que sabem qui votaràs tu, perquè
ets un del "pepé" que sempre din amen.
- Jo estic d'acord que facin les obres necessàries per a
Llucmajor, tant si les fa un partit com un altre.
- Però no amb aquest atropell, de posar canonades noves, asfaltar carrers, inaugurar passeigs, perquè s'exposen
a fer molts de pegats.
- És que aquesta xarxa d'aigua i clavegueram de Llucmajor, des d'un principi ha estat un pegat darrera l'altre.
- Diuen que hi ha una gran quantitat d'aigua que es
perd.
- Perquè moltes canonades estan rompudes.
- Bê, idà ara que les canvien, no vos queixeu.
- Del que ens queixam es que les estan adobant amb
una rapidesa...
- I justament en època d'eleccions...
- Amb eleccions o sense, el que s'ha de fer s'ha de fer
i punt.
- I punt no, perquè si després de les eleccions, si les
guanyau, quedau aturats i llavors sí que haureu mostrat el
Ilautó.
- Les guanyarem i no quedarem aturats, perquè les reformes que feim són molt necessàries...
- Però, justament en epoca d'eleccions? •

CENTRE RECONEIXEMENT
MEDIC - PSICOLÒGIC
Antoni Isern Oliver

METGE OCULISTA
Dra. Núria Busquets
(EQUIP CLINICA JUANEDA)

CERTIFICATS MEDICS
PER AL PERMÍS DE

OBERT ELS DILLUNS
de 17'30 a 20 hs.

CONDUIR I D'ARMES

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

CITA PREVIA
Tel. 66 22 82 - 28 94 58

El salpicadero ha sido diseñado para disfrutar
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del máximo espacio habitable.
La instrumentación está agrupada en el
módulo central. Opcionalmente, puede
sustituir el asiento central delantero por una
práctica nevera. El habitáculo ofrece las más
diversas configuraciones.
Todo un reto a su imaginación.

tAia'

Si le
dijéramos que vamos a
presentarle un nuevo automóvil, no
le descubriríamos toda Ia verdad.
Realmente, le invitamos a viajar con
nosotros en una dimensión del automóvil hasta ahora
desconocida. Se trata de un sorprendente concepto que
reúne las cualidades y posibilidades de múltiples automóviles
en uno solo. Un planteamiento tan amplio y flexible como la
propia actividad diaria y tan diverso como la imaginación y
el carácter de cada uno de nosotros.
Al final de este viaje, estamos seguros de que cambiará su
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visión del automóvil. Porque habrá
descubierto cómo las nuevas ideas rompen los antiguos
tópicos. Y conocerá la fórmula para poder disfrutar de una
berlina familiar, de un compacto coche urbano y de un amplio
monovolumen con un sólo automóvil. No se asombre, hasta
Ia fantasia puede convertirse en una ciencia exacta.
Multipla Fiat. Carácter único, personalidad polifacética.
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CAMAS ROTGER
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C/. Hispanitat, 19 - Tel. 66 06 47 (Llucmajor)

ELECCIONS

Eleccions locals 1999
Candidatures Municipals
Agrupació Social
Independent (AS!)
I. Joaquín Rabasco Ferreira
2. Alfonso Céspedes Rick
3. Ezequiel Ramos Riesgo
4. Guillem Roig Mascaró
5. Miguel A. Díez Saiz
6. Antonio Sillero Rodríguez
7. Pilar Sanchez San martín
8. Marcelo Montes Almirón
9. Ramón Fresno Rojo
10. Josefa Gonzalez Gómez
I I. Catalina Llaneras Moyà
12. Jaime Rodríguez Martínez
13. Catalina Sanchez Gonzalez
14. Fernando Mora Camacho
15. Maria Isabel Salas Sanchez
16. Antonio Navío Garrido
17. Carmen Montes Diéguez
18. Miguel Angel Escudero Aloy
19. Gabriel Barrado Valero
20. Brigitte Rinne Knebel
21. Miguel Vadell Porquer
Suplents:
I. Pedro Puertas Ruiz
2. Juan Beltran Muñoz
3. Juan Loente Carro

Esquerra
Unida-Els Verds
I. Miguel Mascaró Carrera
2. Ramon Porcel Jiménez
3. Joan Mut Arbós
4. Ana Mascaró García

5. León Zarzeño Palomares
6. Carme Ribas Amer
7. Catalina Ferrer Caimari
8. Julio Perez García
9. M. Josefa Martinez Sanchez
10. Silvestre Bonet Ferretjans
I. Bernat Cardell Sastre
12. Juan García Osorio
13. Salvador MiraIles Valero
14. Pablo Rodriguez Correa
15. Jesús Colomina García
16. Guillem Llompart Aranzo
17. M. Pilar Porcel Jimenez
18. Àngel Alemany Ramon
19. Felipe Lifian Pérez
20. Angeles D. Jara Saura
21. Joan Reus García
Suplents:
I. Luís Andrés Serrano
2. Ana M. Cáffaro Lizón
3. Juan Padilla Espinosa

Partit Popular (PP)
I. Lluc Tomas Munar
2. Joan C. Jaume Mulet
3. Sebastià Artigues Boscana
4. Guillem Salva Oliver
5. Miquela Barceló Trobat
6. Joan Puigserver Jaume
7. Antònia Sufier Olea
8. Julia Mójer Cardell
9. Sebastia Salva Morla
10. Jose M. Mójer Melia
I I. Maria Cristina Pomar Bonnín
12. José Raja López
13. Josep Coll Castell
14. Margalida Isabel Roig Catany

15. Miguel Salvador Cibrian
16. Jaume Salva Llu11
17. Julia Martínez Oliver
18. Joana Xamena Terrassa
19. Maria Nicolau Oliver
20. Jaume A. Llabres Piza
21. Joan Canaves Salva
Suplents:
I. Miguel P. Espasas CarleIlas
2. Apol.lOnia Nadal Barceló
3. Martí Pascual Santandreu

PSM-Entesa
Nacionalista
I. Joana Lluïsa Mascaró Melia
2. Gabriel Pons Homar
3. Macia Garcias Salva
4. Adolfina Pérez Garcias
5. Antoni Llompart Suau
6. Maria Barceló Calviño (Ind.)
7. Joan Ferré Pomar
8. Rafel Vicens Horrach
9. Joan Llompart Llull
10. Jaunie Miguel Garau Garcias
11. Apol.16nia M. Monserrat Caravaca
12. Antoni Corvillo Gomila
13. María Sagrario Narváez Calero
14. Antoni Noguera Tomas
15. Joan Lainez Gualda
16. Aina M. Llompart Suau
17. Maria Dolors Rodríguez Cano
18. Francisca Nicolau Garcias
19. Maria del Mar Vanrell Bosch
20. Guillem Cardell Santandreu
21. Jaume Oliver Fiol
Suplents:
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Industries Semar, s.a
C/.
TA 66 01 57-
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Tomas Moserrai,
Fax:

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

I. Jose Medina López
2. Isabel Torrano Ondofio
3. Catalina Moreno Moll

Partit Socialista
Obrer Espanyol
(PSOE)
I. Antoni Garcias Coll
2. Gori Estarellas Mas
3. Sara Codina Trenzano
4. Rosario García Puertas
5. Juan Jose Maestre Gómez
6. Antonio Carmona Ruiz
7. Coloma Ramon Taberner
K. David Bauzá Capant
9. Joan Ripo Huguet
10. Ant°ilia M. Caldes Salas
I. Josep Ballester Sánchez
12. Jaume Catany Salva
13. Francisco .1. López Bermejo
14. Magdalena Garau Pelegrí
15. Francisco Garcia Sánchez
16. Sheyla Rodriguez Alcalá
17. Jerônia Julia Salva
18. Manuel López González
19. Isabel Almagro Peset
20. Manuel Fajardo Oliva
21. Juan Benítez Morales
Suplents:
1. Joan Gamundí Coll
2. Maria Maravillas Gutierrez Martínez
3. Jose Antonio Escobar Ruiz

Unió de Centre
Balear (UCB)

I. Catalina Sureda
2. Jose Marcos Sans
3. M. Luisa Pormingo

9. Catalina Barceló Tomas
10. Ignasi del Salto Cortés
I I. Miguel Canals Perelló
12. Joan Gelabert Vaguer
13. Franklin Molina Galán
14. Antoni Caldes Bibiloni
15. Antònia Tomás Lluís
16. Bartomeu Coll Orvay
17. Fermín Risso Cal
18. Miguel Bonet Garcias
19. Bartomeu Quetglas Payeras
20. Jose Navarro Soh)
21. Antoni Estelrich Ballester
Suplents:
I. Antoni Font Prohens
2. Rafel Coll Vaguer
3. Jaume Alzamora Moyit •

Unió Mallorquina
(UM)
I. Tomas Cantallops Salvà
2. Manuel Sanchez Cobas
3. Pedro Blanquer Sagreras
4. Sabina Zschoche Schape
5. Jesús Orejón Lobo
6. Antoni Molina Picón
7. Baltasar Barros Vidal
8. Victoria Tebar Valerian°

FABRICA DE JOIERIA GARAU
(Ca'n Cajeta)
Fabricant Illes Balears 030
Només es fabrica amb or de primera llei (18 K)
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7.790
I. Jeroni Matamalas Obrador
46,42 E
2. Francisco Ferre Campuzano
42.02€
so,tio
3. Catalina C. Ripoll Alberts
5.990
36 E
4. Mónica Carrillo Onisson
Sortija
Sebastia
Ferragut
Mora
5.
6. Jose Adrover Rebajo
36 €
Pendientes
7,490
7. Antonio Moreno Borras
45,02 E
.,
P6761TO
K. Darnit Mulet Servera
92,62 E
9. Manuel Pifia Tierraseca
Pendientes
Luís García Ruiz
‘gt,.,
5.990
36 E
I. Teresa Gómez Rodríguez
9
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---.....12. Josefa Carrasco Velasco
4.990
29 .- 99 E
Sortij.4
13. Pedro Cáliz Pareja
4.94%
rOliir',,,
5.790
20.99€
14. Margarita Ramis Droge
39,80 E
15. Margalida Moyà Ripoll
16. Vicente Valenciano Jarefio
3.900
23,44€
17. Adela Hidalgo Bolívar
, I
1 K. Josep A. Pere116 Palmer
Pendientes /par
3.990
2399€
5.990
19. Ramon Rigo Carroya
30€
20. Sandra David Saurina
21. Zoila David Saurina
Suplents:
C/. Born, 29 - Tel. 66 04 03 - LLUCMAJOR
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ELECCIONS

Tomàs Cantallops. UM
"El tema de l'autopista es innegociable i no tendra el nostre suport i sí el rebuig mes ferm"
Ilem Oliver
Tomàs Cantallops i
Salvà, Curs d'accés a la Universitat, funcionari de carrera, 45 anys, casat amb
n' Apol.16nia Gual i Taberner, té dues filles, na Margalida de 17 anys i na Maria
Apol.16nia de 8, va estar afiliat a l'extinta UCD els anys
79, 80 i 81, des de llavors no
havia militia en cap opció
política fins ara fa dos anys.
Per què us presentau a
les eleccions?
La meva inquietud pels
prohlemes del pubic ha estat
una constant en la nieva vida
i després del meu ingrés a
UM, un bon grapat d'antics
ali hats em demanaren, ara fa
poc mes de mig any, que encapcalaç la Ilista a les eleccions municipals i això va tenir el suport de l'assemblea
general.
Qui us hi acompanya?
Hi ha un poc de tot, empresaris, professionals Iliberals, trehalladors, etc. Aguesta candidatura està formada per persones en la seva majoria noves respecte a la passada candidatura, nomes n'hi ha dues que repeteixen,
són persones representatives de distints àmhits, associatiu, comercial,
persones majors, esportiu, veinal,
cultural, educatiu, etc., gent amb
moltes ganes de fer feina i de donar
el mi or per al seu pohle.
Quines perspectives electorals
té el vostre partit?
Partint de la hase que UM no ha
tingut representació al consistori els
darrers 8 anys, aq nest fet constitueix un handicap en relació als partits que hi són implantats, ara be,
pensam que l'expectativa del nacionalisme moderat és bona avui en dia
i que havent canviat en niés d'un
90% la candidatura, pot donar-nos
un bon resultat electoral, que per
noltros seria, al manco tenir dos regidors.

Personalment era que el
problema principal no es pot
dir en singular, pens que n'hi
ha molts que poden ocupar
aquest Hoc, es tracta del teme que parlem sigui social,
educatiu, de participació, unbanístic, cultural, etc. Ara si
que pens que temes com
l'aigua, la massificació turfstica i del pare automohilístic, la transparencia. que són
comuns a molts d'indrets de
Mallorca, poden anar en el
primer lloc. Les sol.lucions
Imam de passar pels nacionalistes que volem la millor
qualitat de vida, pet 6 no a
qualsevol preu, el respecte al
medi ambient, a l'entorn i no
consumir nies territori bauran de priori izar les actuacions encaminades a donar
sol.lucions a moltes coses
mal fetes fins ara i que encara n' hi ha que volen fen
S'ha de fer l'autopista?
Ja us he manifestat ahans
que per a UM, el tema de
l'autopista és un tema innegociable i que no tincEI el
nostre suport i sí cl rebuig mós
ferm.
Ha de crèixer el turisme?
El turisme en el nostre municipi
ha de creixer, per?) no en quantitat i
sí en molta qualitat, aquest turisme
de qualitat és el que volem per noltros i per a les generacions futures.
Les places d' 1 i 2 estrelles han
d' anar desapareixent progressivament, amb uns plans de millora de
l'oferta turística de tot tipus i anar a
cercar un turisme de qualitat que
eviti l'estacionalitat.
Ha de créixer la construcció?
Si us referiu a noves urbanitzacions, casetes de foray i la, noves carreteres, etc. ja es clan que no, ni
parlar-ne, ara he. si que volem una
construed() controlada, respetuosa
amb el medi ambient i l'entorn, la
rehabilitació de vivendes, et. És a
dir un creixement sostenible i lògic
de progrés.
-

Si no hi ha majories absolutes
pactareu? amb qui?
Posant el programa damunt la
taula, en el cas d'haver de pactar,
estarem oberts a parlar-ne amh uns i
altres, ara be, per als nacionalistes
d'UM hi ha temes que seran innegociables, com són ara el tema de la
Ilengua i la cultura, fora autopistes,
pus ports ni macroports, pus urhanitzacions, etc. i aquests seran Kisics si arriba el cas d'haver de pactar.
Si vos no sou batle, qui vos
agradaria que ho fos? I qui no?
Per a UM, en aquest supèsit. ens
agradaria que ho fos qui tengui el
programa, ja hem dit que el pactaríem, mes parescut al nostre, i això
sí, que parli la I lengua pròpia de
Mallorca, no podem entendre un bade de Llucmajor que així no ho faci.
Quin és el principal problema
de Llucmajor? Quines sol.lucions
hi veis?

La pagesia és morta?
Si la pagesia fos morta, no
tindria camí de tornada ni recuperació possible, si que pensam
que esta molt malferida, no s'hi
ha fet pràcticament res, i des de
les administracions, la local la
primera, s'han de posar en marxa, tot d'una, els plans necessaris (mitjans, serveis i ajuts) perque els nostres pagesos facin
una agricultura i una ramaderia
que els sigui rendible i fomentar
una agricultura ecològica que
igualment els rad tenir una rendahilitat.
La cultura a Llucmajor,
què necessita?
Ha estat una assignatura
pendent o suspesa els darrers
anys al Govern de la Casa de la
Vila, Llucmajor necessita una
cultura viva cada dia, amb integració de qualsevol expressió
cultural, el futur casal de cultura podra jugar un paper fonamental si des de l'administració
local es fa un plantejament totalment distint del que s'ha fet
fins ara. La participació i
"l'obertura" de la Casa de la Vila ha de propiciar aquest canvi.
Corn ha governat el PP?
Quin balanç en feis?
Per noltros ha governat amb
un estil caduc, que mós pareix
de fa 30 o 40 anys, amb unes
persones (jo diria que dues) que
han fet sempre d'emhuts i que
us he de dir, fora participació
ciutadana, manca de transparencia, d'esquena a moites
realitats, peticions i problemes
que han tingut i segueixen teni nt els Ilucmajorers, coses que
s' han d' arranjar a partir del 13
de juny. •

Resum del Programa Electoral d'UM
La nostra cultura
i la nostra llengua
Eixos fonamentals al municipi i
a Mallorca. Promoció de tota casta
d'actes, activitats i iniciatives culturais. Premis Ciutat de Llucmajor a
les belles arts. Programes vius al futur Casal de Cultura. Xarxa de bihlioteques públ igues modernes. Suport als nostres artistes, escriptors i
liii tjans de comunicació locals.
Participació
La vida pública i social ha de ser
tasca de tots. El foment d'aquesta
participació mitjançant l'associacionisme de tot tipus. Obertura de la
"Casa de la Vila" i de l'Administració. Transparencia, honestitat i
pal.liar desigualtats en la tasca pública.
Ordenació urbana i territorial
Visió de futur en el Pla d'Ordenació Territorial del terme municipal. La qualitat de vida i el respecte
al medi ambient i l'entorn com a
principis basics. Pus d' urbanitzac ions ni de ports ni macroports. Cap
un creixement sostenible.
L'educació a la nostra societat
"La millor inversió de futur".
Suport i ajut a tots els centres educatius. Una política ferma d'inversions
per al futur. Creació dels centres
cducatius basics a tots els indrets,
d'acord amb les necessitats.
Els majors
La vida no s'ha de passar, s'ha
de viure. Installacions, serveis i activitats modernes a l'abast de tothom.
Serveis municipals
Creació o ampliació dels serveis
municipals de majors, de marginats,
de cultura i educació, del voluntariat
de tot tipus, d'esports, dc turisme,
etc. amb personal i mitjans qualificats.
Les infraestructures
Adequades i en consonancia
amb la qualitat de vida que volem

per a tots. Les mínimes basiques a
tots els indrets del municipi (Prioritats on hi ha desigualtats), sanitat del
segle XXI. Casals de la joventut.
L'oferta turística
Cap a un turisme de qualitat mitjana-alta. Instal.lacions, serveis i
mitjans per cercar un turisme alternatiu per evitar restacionalitat. Ajuda al sector turístic per al reciclatge
dels seus serveis, amb coliaboració
amb d'altres administracions.
Seguretat i administració local
Ampliació dels serveis i mitjans,
actualitzaci6 i reciclatje permanent.
Descentralització de serveis. Serveis
d'Ares administracions.
La indústria i el comerç
Suport a tot tipus d'iniciativcs.
Potenciar cl polígon industrial, facilitar cl trasllat de les empreses del
casc urbà al Polígon. Suport al petit
i mitja comerç com a font de creació
de treball i riquesa. Suport ais artesans. Mostra d'artesania Llucmajorera.
Cap a una agricultura
i ramaderia de futur
La tradició agrícola i ramadera
del terme s'han de reciclar per a ser
sectors competitius. Suport als agricultors i sobretot als joves que
com a salvaguarda de l'entorn i
del medi ambient impulsant-los i recolzant-los perquè practiquin una
agricultura ecològica rendible. Pla
de repoblació forestal.
Xarxa viària i de serveis
Rebuig a la construcció de l'autopista. Alternativa millorant la xarxa viaria del terme i de la comarca.
Facilitar els accessos als nuclis importants. Impulsar la construcció
d'aparcaments soterrats. Transports
públics adequats per a tots els indrets del municipi. •

ELECCIONS

Antoni Garcias, PSOE
La solució és canviar el Govern conservador per un de progresista
Catalina Font
Antoni (jarcias es llicenciat en
Dret. Te 42 anys, es casat i té una
De l'any 83 al 86 fou diputat al
Parlament de les lites Balears i conseller del CIM. Des de l'any 1986
fins ara. Senador a Corts Generals i
des del 95 es regidor a l'Ajuntament
de Llucmajor.

Perquè us presentau a les eleccions?
Em present a les eleccions amh
molta i 1 . 11151 6 i perquè crec que ha
arri hat l'hora de desterrar del nostre
munici pi formes caciqui Is i autoritaries del Govern dc l'Ajuntament.
És necessari instal.lar cl dialeg, la
participació i la transparencia com a
noves l'ormes de fer política.
Qui us hi acompanya?
I,a nostra candidatura comhina
joventut anil) experiència municipal, ciutadans que habiten els direrents nuclis de pohlació del nostre
terme, gent oherta al diàleg i acostumada a participar dins tasques
col.lectives a més de ser representativa de les diferents professions que
es trohen al nostre terme.
Quines perspectives electorals
té el vostre partit?
Les perspectives electorals del
nostre partit són l'alternativa at Partit Popular; per tant, som optimistes
i anam per guanyar la Batlia.
Si no hi ha majories absolutes
pactareu? and) qui?
Si no hi ha majoria absoluta en
principi pactarem amh formacions
polítiques de centre-esquerra en hase a un programa electoral. No consideram adequat pactar amb formacions que tenen com a prktica política l'insult i la persecució dels qui
no pensen coin ells.
Si vos no sou batte, qui vos
agradaria que ho fos? I qui no?
Si jo no fos bade ens agradaria
que ho fos el candidat de centre-esquerra que ohtengués la majoria de
suport electoral. No HI agradaria
que ho fos ni el candidat del PP ni cl
d'ASI per les seves polítiques re-

PSOE
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gressives i allunyades de la gent.
Quin es el principal problema
de Llucmajor? Quines solucions
hi veis?
El principal prohlema de Llucmajor, és la manca de projecte
tic, per culpa d'aquests vuit anys de
Govern PP-AS!. La solució és canviar el Govern conservador per un
de progressista.
S'ha de fer Pautopista?
La nostra formació política creu
que no és necessària la construcció
de l'autopista, si he cal millorar les
comunicacions i ho farem cn infraestructures amb cl menor impacte
amhiental possible.
Ha de créixer el turisme?
!Ws que créixer, es necessari tenir turisme de qualitat, tenir un producte turístic, sobre la hase del respecte al medi ambient, en aquest
sentit es necessari posar en valor les
nostres 12.000 places turístiques per
intentar obtenir cl màxim rendiment, sense fer malbé els nostres recil NOS.

Ha de créixer la construcció?
La construed() ha de mantenir
un nivell d'activitat adequada per

mantenir els llocs de feina, per6 no
es convenient incrementar-la niés,
donat que ara ja és di fiei I trohar ma
d'obra; es més convenient que estigui estable i s'adreci a restaurar i a
conservar. No és convenient contimuff incrementant niés urhanitzaMons ja que actualment hi ha suficients terrenys per mantem r una activitat elevada i per proveir de vivenda els nostres ciutadans.
La pagesia és morta?
La pagesia no es morta però
s'està morint. Això ho demostra el
fet que no hi ha gent jove que s' incorpori a l'activitat priniìria i sense
capital htimi és difícil desenvolupar una activitat, es una Idna feixuga i poc reconeguda socialment, si
no donam suport als joves pagesos i
al mateix temps feim que se n'incorporin de nous, en pues anys podrem anar al seu enterrament.
La cultura a Llucmajor, què
necessita?
La cultura a Llucmajor, necessita tantes coses, però la in6s essencial es que els governants a l'Ajuntament tenguin una política cultural, i aquesta passa per posar en va-

tor la gran quantitat de ciutadans
que estan preocupats pel nostre fet
cultural que segur que si l'Ajuntament tingués les portes obertes, escoltas i dialogas, aquests participarien i l'arien brotar l'activisme cultural de la nostra societat.
També es imprescindible Porganització de la Casa de Cultura, que
ha de ser el claustre de Sant Francese; ara be, un edifici pot estar restaurat, pet 6 si no se li dóna vida i es
creen canals de participació, de
no es generen moviments
culturals, si no hi ha homes i dones
interessats i estimulats per l'Ajuntament per anar engrandint la nostra
cultura.
-

Corn ha governat el PP? Quin
balanç en feis?
El PP ha governat des de la prepotencia, sense diàleg ni transparència, des de la institució s'ha
perseguit la gent que no pensa com
ells i han fet callar els que opinen
allò que no convé. Mai no han facilitat la tasca a l'oposició, el consistori ha funcionat imposant sempre
l'opinió del bade per damunt de la
de la resta.
El halanç es negatiu, s'han passat tres anys intentant arreglar el
desgavell que havien creat a la passada legislatura. Tenim un endeutament superior als 2.500 milions de
pessetes, han gastat aquests dohlers
i els ciutadans no han conegut millores significatives en la seva qualitat de vida, varen prometre no pujar els imposts i eis han incrementat
considerablement.

En tot el camp social no han fet
res més que mantenir Ilistes d'espera per la residencia, les quantitats
pressupostaries han anat reduint any
darrera any excepte aquest últi n. És

cert que s'han creat dos Patronats,
el de la residencia i el del centre de
Migjorn, que si he ho trobam positiu, això ha quedat en una figura administrativa i no com a instrument
per incrementar serveis als ciutadans.

Estau disposats a cedir la !raffia a canvi de pactes?
El nostre objectiu es guanyar,
però si no ho aconseguim per nosaltres mateixos i hem de sumar altres forces de centre-esquerra, es-

tam disposats a dialogar.

Creis que la retirada de Josep
Borrell vos pot perjudicar?
Pei que fa a la retirada de Josep
Borrell, he de dir que els ciutadans
coneixen que ens trobam davant
d'unes eleccions municipals, auton òmiques i europees i no davant
d'unes eleccions generals; per tant.
esper que es tenguin en compte les
candidatures i els programes per als
nivells electorals que es presenten
el 13 de juny. •

Resum del programa electoral del PSOE
Els socialistes oferim el canvi qualitatiu que ha d'impreganar
tota acció de govern; la participació. Aplicarem les mes modernes
fornades de participació real, amb canals dotats de recursos humans
i econòmics. No tan sols treballarem "per a tu "sinó" amh tu".
El nostre municipi necessita un nou concepte de prosperitat. La
prosperitat passa per la participació de tots en la riquesa que genera
sobretot, passa per l'existència de serveis socials de qualitat, sanitat justa i eficaç i augment de la qualitat de vida.
El nostre disseny econòmic te tres vessants: el progrés econòmic productiu, el benestar social i el compromis ecològic. L'aposta
socialista passa per reliançar l'economia productiva per al nostre
municipi i posar fora l'economia especuladora. Això interessa als
empresaris i treballadors i implica una economia per a la gran majoria.
Hem de créixer econòmicament sense consumir ni un pam mes
de territori. Les nostres infraestructures han de ser racionais i amh
menor impacte ambiental.
Tenim un immens patrimoni cultural que hem de transmetre,
millorat, a les generacions futures; Ilengua, cultura, monuments,
etc... Tots eis components de la nostra idiosincracia han de ser defensats amb la maxima prioritat.
Aquestes són les idees motor per dur endavant les mes de cent
mesures del nostre programa electoral que es difícil de resumir però
que els ciutadans podran anar coneixent durant la campanya electoral en els diferents documents que presentarem a la ciutadania. •
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ELECCIONS

Joana Lluïsa Mascaró
"El PSM té forca per canviar la gestió de l'Afuntament i per governar en benefici de tothom"

Perfil personal
Som na Joana Lluïsa Mascaró Melia i vaig néixer fa 39 anys a Alaior (Menorca). Vaig venir a Mallorca per estudiar Magisteri i vaig conèixer en Jaume Oliver Eiol, atilt) qui em vaig casar. Ara tenim una filla luemajorera i vise i faig feina a Llucmajor. Professionalment exercesc de mestra al CP Rei Jaume III.
La meva trajectòria política comença quan l'any 1986 ingrés a l'Agrupació del PSM de Llucmajor i l'any
1991 particip a la candidatura a
l'Ajuntament coin a número 5. A
les eleccions de 1995, ocup el segon I loe, just després de n'Antoni
Llompart i, des d'aleshores, he estat regidora. Ara em present com a
número 1 a la candidatura municipal de Llucmajor i com a número
9 a la candidatura dei PSM al Parlament de les tiles Balears, que
encapçala en Pere Sampol. Per
una altra part, coin a carree intern
del partit, he de dir que som la vicepresidenta segona del Conseil
de Direcció Política del PSM, que
es cl maxim organisme de govern
del partit entre congressos.

Catalina Font
Per què vos presentau a les
eleccions municipals encapçalant
Ia candidatura del vostre partit?
Per poder dur a terme el projecte
que defensam des del PSM: un
Ajuntament de tots els Ilucmajorers i
totes les I lucmajoreres, obert a totes
les persones i entitats del municipi,
que defensi el henestar i el progrés
de tothom i que conservi el patrimoni cultural i paisatgístic del municipi.
Qui vos acompanya en aquest
projecte politic?
Una gran candidatura amb gent
que té moltes ganes de fer feina i que
esta preparada per dur-la endavant.
Combinam l'ex periencia amb la renovació: hi anam els dos regidors
d'ara, en Toni Llompart i jo; hi ha en
Maties Garcias, que va ser un gran
regidor de Cultura entre 1987 i
1991; hi ha incorporacions noves,
corn CFI Biel Pons. que és tècnic en
Patrimoni i que coneix molt be el
terme; hi ha gent de s'Arenal, com

na Fina Perez, el conegudíssim Joan
Ferre, que sempre hi organitza els
actes culturals i les festes; també tenim gent jove com na Maria Barce16, en Rafa Vicens, n'Aina Llompart
o en Jaume Garau. Tenim gent de
procedencia diversa, com na Sagrario Narvaez, que és madrilenya i fa
de mestra aquí. També lii ha esportistes, com l'entrenador Joan Llompart, i empresaris com en Joan Laínez, que també és músic. igual que
na Maria del Mar Vanrell, que toca
ai ii la Banda i can atilt) Espirafoc.
Quines perspectives electorals
teniu?
Molt hones. La gent esta cansada
d'un PP sense idees ni ganes de fer
res mes que comandar. Per contra, el
PSM té força per canviar la gestió

de l'Ajuntament i apmta la il.lusió
necessària per governar en benefici
de tothom. La gent té ganes de canvi
després de tants d'anys in fructuosos
de govern del PP. Aquest canvi
s'aconseguirà fent que el PSM sigui
la primera força progressista dc
Llucmajor i de Mallorca.
Si no hi ha majories absolutes,
pactareu? Amb qui?
En democracia el dialcg és indispensable, tant per al govern corn per
a l'oposició. Per fer govern, si no hi
ha ma Joncs, hi haura d'haver pactes
dels uns o dels altres. Ara be, com a
partit progressista que som, tenim
Ics nostres prioritats de programa a
l'hora de pactar i som contraris a
pactar només un repartiment de carrecs. Les prioritats del PSM se cen-

tren en un programa d'actuació que
proporcioni benestar i qualitat de vida a totes les persones del terme, que
conservi el territori i que promogui
Ia cultura. Si hi ha d'haver pactes,
hauran de ser amb el partit o partits
que acceptin les nostres prioritats,
que són irrenunciables.
Si vós no sou batlessa, qui vos
agradaria que ho fos?
Jo vull ser batiessa, però si eis
votants no ho volguessin i no votassin prou la nostra lista, m'agradaria
que a la Bat lia hi hagués una persona
dialogant, que governàs per a tot el
poble amb honradesa i que garantís
els drets de tota la ciutadania.
Quin és el principal problema
que té ara Llucmajor?
N' hi ha una partida. D'entrada,
l'existència de molts de nuclis urbans provoca molts de problemes de
manca (le serveis que funcionin be
per a tothom, i també, de desconnexió entre aquests nuclis. El fet d'estar tan a prop de Palma ens pot llevar
vida comercial i d'oci si no hi posam remei entre tots, però també pot
ser un actiu important si aprofitam
les oportunitats que tenim. Per una
altra banda, hem de cuidar l'entorn i
el paisatge: hi ha massa pressió urbanística per bravi la i la costa, i
hem de protegir Regana, Toilerie i
les muntanyes del terme, i hem
d'evitar que cl ferns s'escampi pertot.
S'ha de fer l'autopista?
L'autopista no es lara. S'han de
cuidar la seguretat i la facilitat del
transport amb mesures alternatives:
arreglar les carreteres que ja tenim,
eliminar-ne els punts negres perquè
no hi hagi accidents, fer els desdoblaments que facin falta a la carretera de s'Arenal i Palma, fer les vies
de circumval.lació de Llucmajor que
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creixent?
No te perquè baixar si s'orienta

cap a ler feina a les urbanitzacions
que ja existeixen sense consumir
rites territori nou, i sobretot, si es dedica a la rehabilitació i recuperació
d'habitatges. Així es convertira en
un sector econòmic amb feina suficient sempre i sense els alts i baixos
que provoca estar a mercè de les activitats especulatives.
La pagesia es morta?
No, es un sector que encara es
mante, però que les diferents administracions haurien d 'haver cuidat
bastant mes. Si es fomenta que eis
hotels i els restaurants d'aquf consumesquin productes mallorquins, ja
sera una bona empenta. Des de
l'Ajuntament, hem de col.laborar en
tot quant sigui fomentar el manteniment de l'activitat pagesa. Entre
d'altres coses, podem ajudar en cursos de formaci6, en manteniment
(leis camins i de l'entorn net, podem
pressionar per obtenir l'ús del local
de la Cambra Agraria i evitar que la
pressió immobiliària expulsi els
agricultors de foravila.
Qué necessita la cultura a
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Una bona feina a la Regidoria de
Cultura i, des de la societat civil, que
continuïn i s'incrementin les activitats deis grups i les persones que treballen en els diversos camps culturais.
Com ha governat el PP a Llucmajor. Quin balanç en feis?
Pel que fa a l'estil de governar, el
PP i ASI no han comptat amb Popini6 del poble i han estat poc tolerants amb els altres grups, cosa que
ha convertit algunes sessions plenaries en actes ben desagradables com
s'ha pogut vcure per TV-LI. Pei que
fa a la labor de govern, després de
tres anys de no fer res, ara, el darrer
any, el PP ha fet "corregudes" per
poder fer-se les fotos ahans de la
campanya: desallotjament del Convent (la rehabilitació la faran eis pròxims consistoris), piscines climatitzades (a carrec del pressupost del
2000), biblioteca municipal (hem
hagut d'esperar que una entitat ens la
cedis i a Badia no n'hi ha), han assumit tasques d'altres administracions
com l'institut de s'Arenal o l'escola
de Badies, per() els alumnes de Liucmajor encara esperen la restauració
de les Escoles. A més, no han eixugat el deute: els interessos han baixat, han entrat molts de doblers per
Ilicencies d'obres, però l'Ajuntament encara deu 2.000 mi lions als
banes. El halanç que deixen no es
gens bo. I, sobretot, podem estar segurs que si els del PP-ASI tornassin
governar -cosa que no passara- continual fern amb carreteres peri I loses,
autopistes rapides, amb la costa entregada ais especuladors i foravila
als xaleters, i la vila i les urhanitzadons deixades dc la ma de Déu.
Com fins ara!

Llucmajor?
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en 15 anys no han sabut construir.
També s'ha de fomentar el transport
públic i s'han d'acostar els serveis
als ciutadans.
El turisme ha de créixer?
S'ha de distribuir l'arribada de
turistes durant tot l'any. Però també
els hem de fer agradable venir durant la temporada que no es possible
anar a la platja i eis hem d'oferir rutes per fer a peu i amb bicicleta, hem
de tenir espais naturals hen conservats i senyalitzats, els hem de donar
a conèixer el patrimoni arquitectònic...
I la construcció, continuarà

HORARI:

ROBA INTERIOR

Dilluns, dimecres i divendres (9 a 14)

Infants, home i dona
Cursos de Brodats Artesans

Dimarts (9 a 13 i 17 a 19). Dijous (9 a 13)

C/. Major, 101 Tel. 12 01 34 - Llucmajor

Carrer Major, 77 - Tel. 66 20 17 - LLUCMAJOR

-

Divendres horabaixa (1630 a 20h)

ELECCIONS
PSM: Sí a un programa per governar Llucmajor
El programa municipal que presenta el PSM-Entesa Nacionalista
esti pensat per oferir respostes a les
inquietuds i necessitats de la gent.
L'actuació a que es compromet el
PSM se centra en les persones que
viuen en el municipi, que hi fa leina, que hi te lligams i que l'estima i
que anhela participar en la vida
col.lectiva. Per això, durem una actuació basada en els punts següents:

Benestar Social
I . Millorar la qualitat de vida
dels habitants de Llucmajor i tot el
municipi. Cal aconseguir, per tant,
henestar per a tothom en uit entorn
urKt i rústic nets i ben conservats.
La política de henestar social ha de
tenir cura de:
- Vigilar que no hi hagi bosses
de pobresa i desatenció social: immigrants, gent vella sense ajudes,
minusvitlids ainh problemes d'integració o mobilitat, desarrelaments,
maltractaments, persones sense recursos suficients per viure.
- Facilitar la vida a la gent que te
infants i els educa perquè puguem
tenir un poble amb gent jove i garanties de futur. Des de l'Ajuntament hem de cuidar l'educació, hem
de fer pares infantils i jardins, hem
de promoure activitats infantils i juvenils i col.laborar and) col.lectius
d'educació i d'esplai.
- Consolidar i ampliar els serveis socials: educadors
carrer,
centre de dia, habitatges d'acollida.
Cal reforçar el Servei d'Urgències i
crear el Servei Ginecològic i la Unitat de Salut Mental.

CARNISSERIA

o

Medi Ambient i Urbanisme
2. La política de medi ambient
ha de cercar el manteniment d'un
entorn on estiguin preservats els valors naturals i paisatgístics, mentre
que la política urbanística ha de procurar uns nuclis de població organitzats a escala humana. Això vol
dir:
- Tenir uns pobles nets, sense renou, amb aparcaments Pacils i espais per anar a peu.
- Fer que les rondes de Lluctnajor siguin un passeig urbà.
- Fer almenys dos parcs a s'Arenal i tres a Llucmajor.
- Fer un pla d'esponjament a
s'Arenal.
- Proposar alternatives a l'autopista arreglant i millorant les vies
de comunicació que ja tenim i fomentant el transport públic.
- Protegir el paisatge amb entorns naturals preservats (Regaria,
Toilerie, s'Estalella, muntanyes) i
espais d'esbargiment públic.
- Promoure habitatges accessibles per als joves i mesures fiscals
que afavoresquin els residents i la
rehabilitació de cases.

3. Perquè Llucmajor i tot citerme formin una vertadera ciutat, necessitam serveis públics com el jutjat de primera instància i cl registre
de la propietat. S'Arenal necessita
coordinació amb Palma.

Educació, Cultura i Esports
4. Fa falta donar un impuls a la
cultura i al sentiment de poble. Per
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això s'ha de treballar en els camps
següents:
- Educació: S'ha de fer que les
escoles públiques estiguin en condicions. Cal afavorir nous cicles formatins a Formació Professional i
Batxillerat relacionats amb el turisme i el manteniment del patrimoni
històric i del medi natural. S'ha
d'ampliar l'Escola d' Adults i s'ha
de promoure un centre de coneixement i estudi de sa Marina com a
medi natural i cultural. S'ha de crear el Conseil Escolar Municipal
amb totes les escoles del m unicipi.
- Cultura: S'ha de protegir el patrimoni històric i monumental (talaiots, torres, aljubs, harraq
i
'hem de convertir en motor del proorés econòmic, social i cultural del
terme, Es necessari convertir el
claustre del Convent en un centre
cultural diniunic que investigui i
promogui la cultura. La programació cultural de l'Ajuntament i les
entitats cíviques s'ha de mantenir en
actiu tot l'any. Es necessari impulsar les Fires i les festes patronals.
- Esports: S'han de potenciar els
esports que tenen demanda. Slum
de millorar les instal.lacions esportives i s' ha de fer una política de
subvencions ptiblica i transparent.
- Joventut: Cal integrar-la dins
Ia dinunica cultural i social. Promourem un local d'activitats i entreteniments per als joves.
Per un Llucmajor millor, és necessari dir sí al rellançament del
municipi que proposa el PSM com a
força política de govern .•

CLASSICS • NOVETATS • IMPORTACIÓ
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Miguel Mascaró. EU-El Verds
"Si es fa l'autopista serà perquè els governants Jan politiques d'esquena a la societat"
Aina Llom part
Es picapedrer, fa feina pel
seu compte. TO 51 anys, easat. Es militant comunista
des d'ahans d'entrar en Democrkia i ha participat en el
projecte d' Esquerra Unida
des de la seva constitució ara
fa 13 anys.
Per que us presentau a
les eleccions?
Per que no em resign que
tot segue' xi igual i el que és
pitjor, que es deteriorin conquestes socials que tant ens
va costar aconseguir i degut
al fundamentalisme del pou
negre del centre i del neoliberalisme competitiu i consumista que no ens dun más
clue a la destrucció del territori i del medi ambient.
Qui us acompanya?
A Llucmajor ens presentam un grup de gent com tu:
profession a is, trebal ladors
autònoms, petits empresaris..., de Lluemajor, s' Arenal,
Badies i "Las Palmeras".
Quines perspectives electorals
te el vostre partit?
Aspiram al més alt amb el suport que ens donin els ciutadans i
ciutadancs el dia 13 de juny.
Si no hi ha majories absolutes
pactareu? Amb qui?
Si no hi ha majories absolutes,
evident ment pactarem amh opcions
progressistes però, no per afavorir
alternjmcia sin() per contrastar programes i aconseguir els rraixims
avantatges socials, culturals i ecològics possibles.
Si vos no sou batle, qui vos
agradaria que ho fos? I qui no?
Pens que si Ics persones són honestes i creuen en la democràcia i
participació, què más dona qui ás el
bade. Per a mi el que compte són
els projectes i els programes.
Quin es el principal problema
de Llucmajor'? Quines solucions
hi veis'?
El principal problema de Lluc-

major són els seus governants. Des
dels anys 60 no hi hagut cap tipus
de planificació ni industrial ni hotelera i molt menys urbanística, basta
prendre com exemple, s'Arenal.
Avui els hotelers es queixen dels desastres del passat però a la vegada
afavoreixen i donen suport polític
als qui al seu moment feren possible
aqLiell desgavei l.
S'ha de fer l'autopista?
Amh la construcció de s'autopista tornen a fer all6 que no s'ha de
fer i si es fa, sera perque, els governants fan polítiques d'esquena a la
societal i sinó pensau amb les 7.000
signatures aconseguides només a
Llucmajor en contra de l'autopista,
o les manifestacions mu ltitudirairies
en contra de la no destrucció del territori.
Ha de créixer el turisme?
EU-Els Verds va deixar clar amb
les seves propostes al Parlament el
no-creixement en matèria turística.

Ha de créixer la construcció?
En el tema de la construed& n'hi ha prou en refer
allO que es va fer malament
durant 40 anys.
La pagesia es morta?
La pagesia se l'han carregada perquè a Mallorca feia
falta nià d'obra a l'hoteleria
i als serveis. Es fa una gran
propaganda defensant la pagesia quan en realitat se la
destruei x.
La cultura a Llucmajor,
que necessita?
La cultura a Llucmajor
s'ha de fer -com quasi totamb la participació de tots.
Que sap una sola persona
sobre cultura i que pot fer'?
Fins ara els governants no
saben treure profit del ni yell
cultural de Llucmajor en henefici de tots. Des d'Esquerra Unida-Els Verds proposam la creació d'un Conseil
Social, ecològic i cultural.
Com ha governat el PP?
Quin balanç en feis?
Fl PP ha governat d'esquena als ciutadans i ciutadanes i
despreci. Només un exemple, jo no
sé quant temps poden seguir mentint i rient-se de la gent. Com ás
possible que l'actual govern
d'aquest ajuntament estigui destruint el litoral, proposant ampliacions de clubs esportius, construedons indiscriminades, urhanitzacions, la construcció a cada quarterada i encara tenen la barra d'anar a
sopars de caçadors i pescadors?
Jo resumiria l'actuació de vuit
anys de manca de participació i de
governar sense tenir en compte els
ciutadans i ciutadanes. Això sí, tenen a darrera una maquinària electoral, per exemple, en Matas a Mallorca es capaç en un sol dia sortir a
tots els mitjans de comunicació a
mes de sis o set llocs diferents al
mateix dia. Pareix ésser com si volguessen substituir-lo per Deu.
Participareu en un pacte de
centre-esquerra o vos hi manten-

ELECCIONS
drieu al marge?
Tenim Liar que, a pesar de la diferencia amb altres partits, i sense
voler tenir l'exclussivitat de la veritat però, si la gent vol sentir la veu
de l'esquerra i el sentiment popular
a dins de l'Ajuntament durant els
propers 4 anys haurà de votar EUEls Verds.
Dit això, es clar que EU-Els
Vends davant qualsevol canvi de politiques de progrés pactarem si volen comptar amb nosaltres i amb el
nostre programa en proporció dels
vots que EU-Els Verds ohtenguin.
Per acabar, dir que la unitat de
l'esquerra és necessària i es possible
entorn a objectius concrets.

Programa Electoral
d'EU-Els Verds
Llucmajor: Un municipi
per viure i conviure
SOM COM TU
Volem:
* Llucmajor ecològicament sostenible.
* Llucmajor solidari i sense desigualtats socials.
• Llucmajor participatiu i democriitic.
* Un Ajuntament auster i eficaç
al servei de totes/tots.
Per un Llucmajor ecològicament
sostenible
- Revisió del PGOU aprovat pel
PP i desclassificar 300 hectàrees de
sòl urhanitzahle incloent Toilerie,
cap Regana i Vallgornera.

- Cessió al municipi de les antigues instal.lacions militars del Cap
Enderrocat per convertir-les en un
Aula d'Educació Ambiental i estudis marítims.
- Suport a la rehabilitació de vivendes antigues i recuperació de les
bu ides.
- Eliminació de harreres arquitectòniques.
- Crear noves zones verdes que
compensin l'agohi urhanístic de
s' Arenal.
- No permetre la construcció ni
ampliació de cap port esportiu a
s'Estanyol.
- Planificació turística perquè no
augmenti el nombre de places turfstiques.
- Fomentar l'agroturisme com a
forma de complement de l'explotació agrícola-ramadera.
- Control estricte deis renous.
- Control de les embarcacions i
motos nautiques restringit el seu ús
fora de les zones per nedar.
- Rebuig frontal a l'autopista de
Migjorn-Llevant que projecta el PP,
pel seu impacte sobre el territori, la
destrucció dg zones agrícoles, etc.
- Descongestió del transit dins el
terme de Llucmajor amb la nova variant Est.
- Condicionament i millora de la
carretera de s'Aranjassa.
- Aposta pel transport públic, recuperant el tren que arribava a la comerca de Llevant, passant per
s' Arenal.
- Campanyes per evitar l'ús irracional del cotxe i foment de l'ús de
la bicicleta.
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- Redacció d'una Agenda 21 local per tractar els problemes mediambientals del nostre terme des
d'una òptica global.
- Creació d'un Conseil Municipal de Medi Ambient i posta en
marxa d'un Pla d'Ecologització tant
a nivell de l'Ajuntament com per el
sector turístic i hoteler que impliqui
un consum mesurat dels recursos
naturals basics com l'aigua i l'energia.
- Redacció d'un Pla Municipal
de Gestió Integral de Residus que
suposi una aposta clara per la reducció, la reutilització i el reciclatge
(RRR).
- Creació de dos "Punts Verds" a
s'Arenal i neteja i acondicionament
regulars d'aquests. Augmentar el
nombre de contenidors en general.
- Aposta per les energies renovables a Pàmbit municipal i promoció de l'ús de dispositius (bombetes, etc.) de baix consum.
- Aprovació de tari fes progressives d'aigua perquè paguin mes els
qui mes consumeixen.
- Fomentar l'activitat agrícola,
en especial ragricultura ecológica, i
creació d'ajudes a la promoció i comercialització dels productes fets a
Llucmajor.
Per un Llucmajor solidari i amb
treball per a tothom
- Elahoració de "Pressuposts
participatius".
- Elaboració d'un Pla Local
d'Ocupació que contempli mecanismes per contrarrestar la precarielat
laboral, afavmir el trehall estable i

LAT

FRUITS SECS • CONGELATS
POLLASTRES A LAST

C/.

Vall, 49

Tel. 66 11 58

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

resoldre els problemes que provoca
l'estacionalitat. Creació d'una oficina local de Col.locació.
- Promoure la creació d'EscolesTaller i cases d'oficis per als joves.
- Dotació molt mes ampla per
als serveis socials municipals, arribant com a mínim al 6% del pressupost.
- Creació de centres de serveis
socials ambulatoris per atendre in
situ els problemes dels diferents
col.lectius (menors, joves, adolescents, drogodependents, discapacitats, dones maltractades, immigrants, transetints...)
- Creació d'un Conseil municipal de Joves i d'un Centre d'in formació Juvenil amb participació ciutadana.
- Polítiques actives d' acollida
del col. lectiu immigrant.
- Aprovació d'una partida de
1'1% del pressupost per a cooperació amb els països del sud.
- Fer una nova escola infantil (03 anys) a s'Arenal per cobrir la de-

manda existent, i garantir l'accés de
tothom que ho necessiti, afavorint
sempre les rendes més baixes.
- Posta en marxa de l'Institut de
s'Arenal en els curs 1999-2000.
- Major dotació per a educació
per adults.
- Crear un Programa de Garantia
Social amb formació professional
per als joves que no han aconseguit
el graduat.
- Creació urgent d'una Casa de
Cultura a Llucmajor i una altra a
s' Arenal.
- Millora de les biblioteques.
- Creació d'una ràdio- televisió
municipal controlada des de la participació ciutadana.

Participació Ciutadana per fer-lo
genet 6s amb la participació.
- Promoure la figura dels Fòrums de debat ciutadà com a instruments per resoldre problemes locals, així com potenciar la democràcia directa a traves del referendum.
-

- Signar un pacte anti-transfugisme entre els diferents partits polítics de Llucmajor.
Som com tu: volem un Llucmajor ecològicament sostenible,
sense desigualtats socials, democràtic i participatiu, amb un
Ajuntament auster i eficaç al servei de totes i tots. •

- Potenciar l'esport de base i
l'activitat física de temps lliure, no
professional.
- Establir al Patronat d'Esports
tarifes redukles per als coliectius
mes desfavorits.
- Foment i suport de l'associacionisme.
- Modificació del Reglament de

SERIE 200

SERIE 400

GARANTIA
Y
MANTENIMIENTO
VISITENOS

SERIE 600
LE INFORMAREMOS

ILLA MOTORS, S.L.
Avda. Ramon de Sant Martí, 2 - Tel.: 971 66 01 46
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Jeroni Matamalas. UCB
"Els governants que només ofereixen solucions d'imatge sis mesos abans
de les eleccions no poden proporcionar res realista als ciutadans"
Coloma Julià

Jeroni Matamalas Obrador es un
felanitxer que viu a "Bahía Grande", té 50 anys, és casat i te dos
fills. Es director-gerent d'empresa i
professor de la FUFAP (disciplines
de Relacions Industrials). 'Fe un
llarg currículum d'estudis relacionuts amb l'administraciú i gerencia
hotelera, relacions industrials, judo i
defensa personal, policial, etc. etc.
En la seva trajectória política va
estar afiliat a UCD, va ser fundador
de la Unión Independiente de Mallorca, es va presentar com a independent a les llistes del Partit Comunista i també ha estat afiliat al
PP. Es cl fundador d'Unió de Centre
Balear.
Per que us presentau a les
eleccions?
Unió de Centre Balear acudeix a
les eleccions amb el propòsit de revitalitzar, potenciar i millorar el
nostre municipi en tots els seus sectors productius i millorar l'actual
gestió de l'Ajuntament. Volem que
el servei municipal afecti i impliqui
en igualdat tots els nuclis del territori, perquè entenem que el Consistori es de tots i per a tots.
Qui us hi acompanya?

Un grup de ciutadans que se
semen plenament identificats i integrats amb i dins el territori municipal de Llucmajor. S'han integrat
dins la candidatura vanats de
s'Arenal, Bahías, Las Palmeras, BeIlavista, Cala Blava, Cala Pi i per
descomptat de Llucmajor.
Quines perspectives electorals
té el vostre partit?

UCB parteix amb les mateixes
possi hi li tats que els altres partits en
el seu afany d'aconseguir la majoria
absoluta. No obstant aim') no hem
d'ohlidar que som un partit novell i
per ai x6 un resultat òptim podria
concretar-se en Lobtenció de cinc
sis regidors.
Si no hi ha majories absolutes,

pactareu? amb qui?

Si suposam que cap grup politic
aconseguei xi la majori a absoluta,
possibilitat molt factible ja que els
dos partits que ha governat els darrers vuit anys, pràcticament no han
solucionat cap dels problemes riles
importants del municipi, UCB posara el seu programa damunt la taula i només pactara si el grup que obtengui la majoria es compromet a
complir el nostre programa electoral.
Si vos no sou batle, qui vos
agradaria que ho fos?

Si no surt elegit bade m'agradaria que ho fos la força política que
de veres trehalli per al hé del municipi.
Quin es el principal problema
de Llucmajor?

Llucmajor es un nucli que presenta problemes de tota índole, pet 6
per cercar solucions eficaces s'han
de dividir aquests problemes per zones, ja que els problemes de s'Arenal no són els mateixos que els que
té el poble de Llucmajor, ni aquests
-

són els mateixos que els que te la
costa (les urbanitzacions, s'Estanyol...)
Es urgent cercar una solució a
les queixes dels ciutadans que se
concreten en la millora del transport
públic, potenciació als petits comerços, solució als problemes dentvats de la i nunca d'atenció medica,
el fet d'evitar la realització d'obres
a l'estiu, sohretot als lInes turístics.
S'ha de fer l'autopista?
Pel que fa el tema de l'autopista
(encara que el Ines just seria l'autovia) només ens pronunciarem quan
hàgim pogut accedir a la totalitat del
projecte. Però el que sí pue dir és
que UCB està mes a favor del desdoblament de l'actual carretera per
evitar que se destrossi la pagesia.
Ha de créixer el turisme?
Entenc que no es necessari que
es creïn mes places turístiques. El
que sí es fa imprescindible es la
protecció i millora del medi ambient
turístic i el suport a l'oferta extra
hotelera, o sigui, la petita empresa
turística per poder oferir la minor

qualitat.
Ha de créixer la construcció?
El sector de la construcció ha de
ser conscient que no es pot ni es deu
continuar amb el ritme dels darrers
anys ja que s'hauria de piani ficar i
adequar el ritme de construcció.
La pagesia és morta?
Per desgracia pareix que alguns
governants desitgen veure-la morta.
Entenc que l'hem de potenciar, subvencionar i cercar fórmules que per-

metin la seva revitalització completa.
La cultura qué necessita?
Per damunt de tot necessita que
el Consitori es decidesqui a donar-li
Ia importancia que es mereix i que
proporcioni més centres culturals,
biblioteques...
Com ha governat el PP? Quin
balanç en feis?
El PP i ASI fa vuit anys que governen i el balane en aquests anys

no pot ser mes negatiu. Els governants que nomes ofereixen solucions d'imatge sis mesos abans de
les eleccions no poden proporcionar res realista als ciutadans, a no
ser que canviem la llei electoral i
facem eleccions cada any. •

Punts bàsics del programa electoral d'UCB
Benestar Social
Potenciació d'un augment del
poder retributiu dels pensionistes i
jubilats i especial atenció als discapacitats. Creació de residencies
per a la gent gran, públiques i concertades, i suport i solidaritat amb
les dones maltractades.
Cultura i Llengua

mobles...

integració de la joventut en el món
associatiu.
Educació
Treball i Formació Professional

Gratuïtat dels llibres i el trans-

port a l'ensenyament obligatori.
Llibertat perquè els pares puguin
elegir l'idioma (castellà-balear).
Millorar la qualitat educativa general. Integració escolar per a menors amb minusvalideses físiques.

Major protecció social i fiscal
per a professionals autònoms. Suport a la petita i mitjana empresa,
font principal de creació de feina.

Transport i Energia

Dinamització econòmica del
món rural. Singularitat de l'agricultura, ramaderia i pesca insular
balear dins la Comunitat Europea.

Modificació del terme "Llengua catalana" pel de "Llengua blacar" de l'Estatut d'Autonomia i
Ibment del bilinguisme castellanobaléar. Llibertat de religió i tolerancia amb altres cultures o &nies.

Establir un pla de carreteres no
agressiu amb el medi ambient.
Ampliació i modernització de la
xarxa de ferrocarrils. Reduir el
cost d' insularitat.

Economia i Hisenda

Sanitat i Consum

Suport al cooperativisme. Execució de l'impost de successió de
petites empreses. Creació d'una
entitat de jocs i loteries.

Garantir el dret a una atenció
sanitaria, sobretot quan es tracta
de persones amb malalties cr6niques i terminais. Potenciar els mitjans de transport als malalts desplaçats.

Turisme i Comerç
Assegurar un turisme de mes
qualitat. Potenciar el turisme rural, cultural, científic i esportiu.
Defensar tués el petit comerç.
Foment i Indústria
Augmentar les subvencions
per a la rehalli I itació de vivendes i
edificis hist6rico-artístics. Dinamitzar el sector de la construcció
d'una manera ordenada. Rellançar
els sectors del calçat, bijuteria,

Medi Ambient

Reforma de la Llei d'Espais
Naturals per reforçar la seva protecció. Millorar la política hidràu
lica. Protegir les costes i la fauna i
flora autòctona balear.
Joventut i Esports
Foment de l'esport escolar.
Creació de "zones d'oci 24 hores"
esportives i culturals. Suport a la

Agricultura i Pesca

Funció pública i Interior
Reforma de l'Estatut d'Autonomia Balear. Creació de la Policia Autonòmica. Potenciació de
les policies locals i millora de la
coordinació de tots els cossos i
forces de seguretat de l'Estat.
Temes municipals
Creació d'una societat mixta
(Ajuntament, AAVV i comerciants) que gestioni les zones
ORA, on els beneficis reverteixin
a cada barri. Transport públic gratirrt per a tots cl joves en edat escolar obligatòria. Participació ciutadana en les decisions que afectin
els seus barris. •

ELECCIONS

Joaquin Rabasco. AS!
Coloma
Joaquín Rahasco Ferreira te 47 anys, es casat i
dos fills. Regidor a les tres darreres legislatures i actual
tinent de bade de s'Arenal. President i fundador de
l' Agrupació Social Independent, ASL
Per que us presentan a les eleccions?
Seguesc essent el mateix de sempre, però amh quatre anys mes d'experiència política.
Qui us hi acompanya?
Persones honestes, senzilles, trehalladores i amb coneixement del que han de fer.
Quines perspectives electorals té el vostre partit?
Guanyar les eleccions municipals.
Si no hi ha majories absolutes pactareu? Amb
qui?
Sí. Amh qui respecti i accepti cl nostre programa
electoral.
Si vós no sou batte, qui vos agradaria que ho fos?
qui no?
Cap.
Quin és el principal problema de Llucmajor?
Quines solucions hi veis?
Els propis polítics. Cursets de política i respecte.

S'ha de fer l'autopista?
Sí.
Ha de créixer la construcció?
Segons les necessitats.
La pagesia és morta?
Greument ferida.
La cultura a Llucmajor què necessita?
La diversitat cultural. la potenciació del que es
autòcton i manco catalanisme. •
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Lluc Tomàs. PP
"Jo seré el batle durant els propers quatre anys"
Ignasi Barceló
Lluc Tomas, 51 anys,
casat, sense fills, és prou
conegut en el món polític.
Economista i home de
confiança de Gaspar Oliver, quan aquest va ser nomenat conseller de Comerç i Indústria, Lluc
Tomas passa a dirigir la
Direcció General de Promoció Indústrial i fou el
propulsor de la Carta de
Mestre Artesa. Amt ) l'entrada d'Oliver a l'Ajuntament de Llucmajor, Lluc
Tomas ha treballat els darrers vuit anys com a primer tinent bade i regidor
d'Hisenda del consistori
municipal. També es
membre del Conseil d'Administració de "Sa Nostra".

ar que e

vos agradaria que ho fos?
I qui no?
Jo sere el bade durant els
propers quatre anys.

Quin és el principal problema de Llucmajor?
Quines solucions hi veis?
El fet que Llucmajor sigui
el municipi més extens de
la nostra Comunitat, amb
18 nuclis urbans, ens obliga
a atendre les necessitats de
tots ells, en infrastructures,
accions socials, accions
culturals, instal.lacions esportives, etc. Això es el que
més dificulta la labor
d' aquest Ajuntament en relack') als altres municipis de

.

Per què us presentau
a les eleccions?
Perquè així ho ha decidit el Partit Popular de
Llucmajor i amb la convicció que el millor que
pot ser un home es regidor
del seu poble. Si a més surt
elegit hale no hi ha res que em pugui donar major satisfacció.

Qui us hi acompanya?
Presentam una candidatura molt
compensada, amb persones experimentades dins el món de la política
municipal, com en Joan Jaunie, Joan Puigserver, Antónia Sunyer, Miquela Barceló, Maria Nicolau i Sebastia Artigues, i d'altres molt joves, sorgides de Noves Generacions, que d'aquí uns anys ens agafaran el relleu. Tenim gent molt
preparada per dur endavant el nostre projecte polític: joves empresaris com en Josep Maria MOjer i en
Miguel Pere Espases; universitaris
com na Margalida Roig, llicenciada
en Dret; na Joana Xamena, doctora
en Ciències, Ecologia, i llicenciada
en Biologia, actual directora del

a dur a terme el nostre programa electoral. Estam convençuts que ohtindrem la
majoria absoluta. No pensam en pactes en aquests
moments.
Si vós no sou batle, qui

S'ha de fer l'autopista?

Parc Natural de s'Albufera; Jaume
Llabres Piza, metge; i Joan Canovas Salva, professor d'EGB i actual
secretari general tècnic de la Conselleria de Turisme; esportistes amb
gran carisma i dirigents esportius,
com en Sebastià Salva, jugador de
l'Espanya, que a més és graduat social; Jaunie Salva, actual president
del Club Ciclista Llucmajor; i en
Josep Castell, president del Club
son Verí de Petanca; i d'altres persones molt vinculades a determinades zones del nostre municipi, com
en Julia Martínez, de cala Pi; en
Guillem Salva, de s'Arenal; na Miquela Barceló, de Badies, i en Miguel Salvador, president de l'Associació de Ve'ins de les Palmeres.

Quines perspectives electorals
té el vostre partit?
Obtenir la majoria absoluta per

Sí. Ens és completament
igual que li diguin via rapida, autovia o autopista. El
cert es que amb la carretera
actual no podem continuar.
No podem permetre que
passin 18.000 cotxes cada dia pels
nostres carrers posant en perill la
vida dels nostres ciutadans. Ni podem continuar aturats, contemplant
mes famílies llucmajoreres destrossades pels constants accidents circulatoris.

Ha de créixer el turisme?
Vivim en un país de serveis i el
turisme es la nostra primera font
d'ingressos. Lluitarem per un turisme de qualitat i per una oferta complementaria que és bàsica a l'hora
d' aconseguir la desitjada desestacionalització. El golf de son Antem
i els deu agroturismes que ja funcionen al nostre municipi són clars
exemples del que volem, turísticament, per a Llucmajor.

La pagesia és morta?
La pagesia esta en un clar pro-

ELECCIONS
cés de reconversió cap a la formació de joves agricultors i la implantació d'explotacions agrícoles i ramaderes més rendihles. Podem dir
en veu alta que a Llucmajor no hi
ha una sola possessió abandonada
de la má dels pagesos. I més encara,
mai no havíem tengut una "cabanya" d'ovelles tan nombrosa. Gràcies a les ajudes de la Comunitat
Europea i del Govern Balear, també
s'estan dui nt a ternie noves plantacions d'arbres joves al Ilarg del municipi. El nostre Ajuntament, als
darrers anys, ha intentat millorar la
qualitat de vida dels nostres pagesos, amb l'asfaltat de tots els camins rurals del terme municipal; cicles de conferències per a la seva
formació, i exposicions agricoles i
ramaderes perquè donin a conèixer
tots els seus productes.
La cultura a Llucmajor, què
necessita?
Amh la recuperació del Claustre
del Convent crearem el gran centre
cultural, civic i d'esplai que avui
necessitam a Llucmajor. Aquesta

joia arquitectònica Ilucmajorera va
ser un gran focus cultural des de
l'any 1608 fins al 1835, quan la Desamortització de Mendizábal va fer
fora els frares franciscans. Ja hem
creat la Fundació per a la Recuperació del Claustre i la seva rehabilitació i reconversió en epicentre de
la cultura de Llucmajor és un dels
nostres projectes "estrella" de cara
a la propera legislatura.
Si no guanyau amb majoria
absoluta, pactareu amb ASI o
amb UM?
Aquesta pregunta ja ha estat resposta anteriorment (llegir n.4)
Com deixau l'Ajuntament
després de 8 anys?
El Partit Popular va entrar al govern municipal l'any 1991 i es
trobà amh un Ajuntament amb
mancança de recursos econòmics i
humans, i de mitjans tècnics. L'auditoria encomenada a Ernst &
Young detectà un desfase de tesoreri a de 620 milions. L'any 1989,
l'anterior equip de govern havia
aprovat, en un sol Ple, inversions

dhioceníìo

pel muntant de 1.043 milions, sense
finançament garantida. Del pressupost de 1.360 milions aprovat al 91
per l'equip de govern anterior,
mancaven 1.084 milions en recursos i, a més, els ingressos corrents
no cobrien les despeses corrents.
Un desastre.
Després de vuit anys, el PP ha
aconseguit equilibrar el pressupost
d' ingressos i de despeses, ha liquidat el dèficit acumulai d'exercicis
anteriors i ha tancat els anys 97 i
98 amb apreciables superàvits.
També s' ha informitzat tota l'administració municipal amb equips
IBM 400 de nova generació. •
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SUMINISTROS INDUSTRIALES
Maquinaria Construcción
Ferretería
Plásticos para Construcción
Jardinería

Automoción
Maquinaria Varia
Estaciones de Servicio
Fontanería
Puentes de Lavado
Uniformes Laborables
Equipos Protección Medio Ambiental S.A.T.

E Mail: rullan@lsisa.com
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Resum del Programa Electoral del PP
Creació d'un centre de dia per a
adults a Llucmajor, s'Arenal i Badies.
Molí d'en Gaspar, treball amb
suport.
Campanyes per a la prevenció
de la drogodependencia.
Continuar amb la col.laboració
del projecte Home, suport a les faIndies afectades.
Creació del Banc d'Aliments.
Potenciar el servei d'ajuda a domicili.
Ampliació de la Residencia de
Persones Majors.
Centre d'informació juvenil, noves dependencies.
Dinamització socio-cultural i
temps II i tire.
Creació de la Regiduria de Fain Ili a.
Igualtat de tracte i d'oportunitats per a la dona.
Creació d'un Centre per a Persones Majors a Badies.
Desenvolupar el PERI, per a
l'esponjament i embelliment a
s'Arenal.
Projecte integral de millora i
embelliment de la platja de s'Arenal.
Promocionar el circuit ciclo turístic.
PERI: reducció d'impacte visual
de façanes a s'Arenal.
Continuar amb la dotació
d'equipaments a la Policia per poder realitzar amb eficacia les seves
funcions.
Incrementar la seguretat ciutadana a les urbanitzacions. Vigilancia a les zones turístiques.
Platja de s' Arena!. Servei de viSocorrisme.
Crear una oficina municipal a
Badies.
CI cad() d'una finestreta de registre civil.
Finestreta de defensa al consumidor.
Recepció de la Urbanització de
sa Torre.
Crear una via de comunicació
entre Badia Blava i sa Torre.
Desenvolupament del Pla General.
Continuar amb l'eliminació de
barreres arquitectôniques.
Adecuació del quarter de la
Guardia Civil a s' Arenal.
Execució de la segona fase del
-

polígon de son Noguera.
Construcció de noves sepultures
i rehabilitació de la capella.
Crear la regidoria de Medi Ambient.
Potenciar la recollida selectiva i
el reciclatge. Recollida de deixalles.
Campanya de divulgació del
servei de recollida.
Creació de noves zones verdes.
Vegetació autòctona.
Prevenció de plagues a zones
forestals i agrícoles.
Pla municipal d'estalvi d'aigua.
Campanya d'estalvi d'aigua.
Repoblació amb espècies animals per incrementar les poblacions
cinegètiques del nostre terme.
Estricte compliment de Pordenança de medi ambient. Acústica,
abocaments...
Posar en funcionament la nova
depuradora de la costa.
Escoles verdes.
Commemoració del 700 aniversari de la Ciutat de Llucmajor.
Rehabilitació del Claustre dels
Franciscans per ubicar el casal de
cultura i temps lliure.
Fomentar la recerca documental
del fons Històric-cívic-cultural del
Municipi. In formatizació.
Potenciar el Llucma-jove amb
noves edicions.
Convertir l'escola de música
amb una extensió del conservatori.
Suport i ajuda a l'esport base.
Monitors i preparadors físics.
Suport a les iniciatives culturals,
recreatives i d'oci.
Fomentar l'associacionisme.
Col.laborar amb les publica(=ions d'ambit municipal. Promoure
noves publicacions.
Recuperar i potenciar el nostre
patrimoni històric-cultural (festes
populars, patronals, tradicions i costums).
Foment del teatre. Grups teatrals. Mostra.
Organitzar la I" trohada de pintors.
Promocionar l'agroturisme i el
turisme rural.
Increment de la vigilancia rural.
Rehabilitació de l'escorxador
municipal per a dependencies de la
policia local.
Piscina coberta a Llucmajor i
s' Arenal.
Dotar els camps de futbol de
-

Llucmajor i s'Arenal de gespa artificial.
Construcció del nou camp de
futbol a Badies.
Creació d'aparcaments subterranis a s'Arenal. Plaça Reina Maria
Cristina.
Adequació dels espais públics i
passos de vianants.
Continuar amb el programa de
substitució i millora de l'enllumenat públic.
Dotar d'infraestructures les urbanitzacions.
Creació d'una voltadora per a la
practica del ciclisme.
Completar les rondes de circumval.lació de Llucmajor.
Sotarrament de les unties d'enIlumenat públic, telèfon i GESA.
Condicionament de la plaga Joan de Borbó de Badies.
Creació d'un polisportiu cobert
LI Badies.
Construcció d'una piscina esportiva a Badies.
Recinte esportiu municipal a cala Pi. Pistes de tennis.
Dotació de noves instal.lacions
esportives. Sala de reunions.
Asfaltat i manteniinent dels camins municipals.
Incrementar la recollida de (leixailes i ferns als voltants deis nuclis
del terme.
Obertura de nous vials d'accés a
la carretera Palma-Cala Blava,
s' Arenal.
Encausament i neteja dels torrents.
Posada en funcionament de les
noves oficines municipals a s'Arenal.
Posada en funcionament del
PAC a s'Arenal.
Institut E.S. a s'Arenal.
Construcció de rotondes o carrils d'espera a la carretera s'Arenal-Cap Blanc.
Construcció (I una dessaladora i
potabilitzadora d'aigua a son Biel&
Continuar amb el programa
d'eliminació de les barreres arquitectèniques.
Tractament del solar colindant
amb el pare urbà de s' Arena!.
Noyes captacions d'aigua.
Programa de regadiu amb aigua
depurada. •
.

Miguel Clar, primer batle
democràtic (1979-1983)
"Fa Mta més política de poble i manco política de partit"
com solucionar aquest problema va
ser difícil.

Com ha evolucionat la política
municipal des de l'any 79?
En general som de caracter optimista i en política aleshores era molt
idealista. Per això creia que la implantació de la democracia a nivell
general i en particular en els municipis evolucionaria més rapidament,
però no ha estat així. Això no vol dir
que em senti defraudat, pet 6 no estic
satisfet. A Llucmajor, durant aquests
vint anys, hi ha hagut baties de totes
les ideologies polítiqucs, i és cl poble
que hi de jutjar els avenços i a quin
nivell ha avançat la democracia en cada legislatura.
-

Quines són les principals qiiestions que encara té pendents
Maties Garcies

final ho vaig ser jo.

Quina va ser la major satisfacQuan s'han complit 20 anys de la
celebració de les primeres eleccions
municipals democratiq ties (ahri 1 de
1979), hem entrevistat el primer bade
sorgit de les urnes després de 40 anys
de franquisme: Miguel Clar Lladó,
empresari del sector de carburants,
fundador de la UCD, el partit mull el
qual va ser bade entre 1979 i 1983, i
posteriorment militant d'UM, lOrmació mall la qual ha estat diputat del
Parlament balear i regidor de l'Ajunbandit durant els anys 1987-1991.

Com vàreu decidir presentarvos a les eleccions encapçalant la
candidatura d'UCD?
L'any 78, un grup d'amics varem
l'andar la UCD a Llucmajor. Acordarem reunir-nos una vegada per setmana i ocupar-nos ciels problemes municipals i pel que podria ser la democracia a [ambit municipal. Varem
formar un collate local i en vaig ser
nomenat president. Normalment el
president es el número I de la llista
municipal, cosa ("tie desconeixia hgnot ova. Crec que la decisió d'elegirme va ser col.lectiva, no nieva. Els
qui varem ser els números I i 2, jo i
wale Joan Noguera. ho varem haver
dc parlar més de quinze dies, ja que
cap dels dos voila serei número 1, i al
-

ció que tenguéreu durant l'exercici
del càrrec de halle?
Poder ser bade del teu poble és la
major satislacci6 que pugui tenir una
persona. Per una altra part, crec i confii en les persones. La primera persona que va dir clue em donaria suport
per ser batle clonant-me el vot que ens
feia falta (teníem 8 regidors i en necessitavem 9) va ser en Manolo Rodríguez de s'Arenal, i no em va defraudar, cosa que em va donar una
ran satisfacció. La transició de la
gestió municipal des de la dictadura a
la democracia, també em va produir
una gran satisfacció per la manera
com es va desenvolupar.
,,

I quines realitzacions recordau?
Són unes quantes, haver duit a terme quasi tot el programa electoral en
quatre anys, millorar cl nivell econòmic del municipi, posar davant la política de poble a la ciel partit, conèixer
moltes persones...

Per contra, quins varen ser els
moments més difícils?
En una gestió municipal, cada dia
surten moments difícils i coses que
has de solucionar sense saber si elegeixes la millor manera per fer-ho,
per6 jo chria clue el pitjor moment va
ser quan quedarem en minoria i sense
equip de govern. Haver de decidir

major?

Llucmajor tenia i te bastants questions per poder millorar el nivell de
vida de tot el municipi. En l'aspecte
laboral, per mor de la caiguda de la
indústria del calçat i l'agricultura,
s'havien de crear flocs de feina. Així
ho va entendre l'equip de govern !nunicipal del tercer mandat (1987-91) i
va iniciar la creació del polígon industrial de Son Noguera, els equips
de govern del quart i cinquè mandat
també ho varen entendre i a la vista hi
ha eis resultats: Llucmajor té un bon
polígon industrial. En l'aspecte urbanístic, Llucmajor ho té mol malament, tant a s' Arenal com a la part
rústica unit) els xalets i les casetes.
Durant el primer mandat, es va iniciar la revisió del Pla General, i cree
que es va aconseguir frenar i ordenar
un pm; la construcció, cosa que ha estat continuada en els altres mandats.
Per una abra part, s'ha millorat en sani tat, ensenyança, esports, cultura,
tercera edat...
Quins consells donaríeu als aspirants a la batlia de les eleccions
del 99?
Que facin niés política de poble i
menys política de part it.

Continuau en la vida política
activa?
No, ja no hi terne una participació
activa, pet 6 continua com a militant
d'Unió Mallorquina. •
-

Tomàs Cantallops
Candidat a la batlia

Miguel Rullan
Al Parlament

Antoni Molina

Joan Gelabert

Pere Blanquer

Catalina Barceló

Antoni Font

PUBLICITAT

Sabina Zschoche

Baltasar Barros

Ignasi Del Salto

Nacho Molina

Rafe] Coll

TOPONIMIA

De noms j de Hoes(LXIV)
Son Ballester

C. Calviiio
F. Janine
J. .Jaume
Monserrat
A.M. Monserrat
F. Mut
Fotos: C. Julia
Els informadors de ia finca Son
Ballester són els seus actuals propietaris, Maria Antònia Clar i Contestí i
el seu marit Joan Tonas i Sastre.
Podrícu contar-nos un poquet la
história de Son Ballester?
Segons Bartomeu Font i Obrador
Son Ballester formava part de la possessió de Cortada, quan aquesta fou
dividida en dues parts una fou comprada per Antoni Ballester de qui
pren el nom la finca. Sembla ser que
les cases de Son Ballester són les cases antigues de Cortada.
El meu pare va heretar la finca
que era d'una tia seva.

Quins són els topònims que podem trobar dins la finca?
Na Llarga, anomenada així per la
seva lbrma, és de terra bona, sembrada d'ameders i figueres. Sa Tonca de
Mad() Bet, and) una barraca de pedra
de la qual en podem destacar els dos
arcs de marès que té i que esta tapada
de troncs i de lloves. També hi ha
dins aquesta tanca un pi ver i un corralet de figueres de moro. És sembrada d'ametlers i de garrovers. Sa
Vinya, n'hi devia haver perquè dins
les cases es pot veure un cup i a mes a
més hi ha dues premses, encara que jo
no n'he vista mai. Actualinent esta tota sembrada d'ametlers. Es Cormlet.

Es Corral de ses Figueres de Moro.
Els Sestadors Vells, fets tots de pedra. SA/job, situada a un tros del cam í que fa alt. Recolhia l'aigua
d'aquest camí quan plovia. Sementer
de s'Era, sembrat d'ametlers i figueres. Sa cisterna Principal, a aquesta

cisterna hi va l'aigua del canil per una

síquia que travessa un tros de la finca
i que arriba a les cases. S'Hortet dels
tarongers, estret i llarg, sembrat tot
de tarongers, me'n record que quan
jo era petita hi anàvem a cercar Limoges amb ma mare i les monges de davant ca meva. S'Hortal Cnitor, situat
darrera les cases a un I loe un poc més
elevat que la resta podem dir que te la
vista olds bona de tota la tinca, te la
terra molt bona, és grisosa com la de
la muntanya. S'hi han trobat molts de
tests, algun (Fells trossos de ceramica
negra. En aquest hortal també hi ha
una barraca. S'Hortal dels Garrovers,
sembrat tot de garrovers. Podem mencionar la barraca per als animals que
hi ha. Sa Pieta, hi trobam dues harraques rodones de cap curucull, estan
molt ben conservades, es nota que toreli fetes pel mateix parededor.
Aquestes barraques són de les poques
en les quals es pot veure la data en

TOPONIMIA
què es feren, concretament una es
de l'any 1872 i l'altra es de l'any
1879. S'Hortal del Pi Ver.

S'Hortal dels Magraners. Es Corralet de sa Figuera Albacor
(Prove de l'àrab: al-bakora. Sign i lica: figa flor), amb una liguera
molt grossa.

Quina és la característica de

Son Ballester?
Podríem destacar la quantitat

de pedres que hi ha. Son &Wester es caracteritza per l'abundancia de corrals i corralets que té,
cosa molt bona perquè sempre teníem ben arreglats els animals.

Quins animals feien a Son

Ballester?
Hi feien ovelles i una partida
d'anys també hi tenguerem bous.

Era fruiter Son Ballester?
Sí, era una finca que treia un

bon esplet d'ametles i de garroves.

Què destacarku de les cases
de la fi nca?
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Són unes cases molt antigues,
construïdes com totes les cases
de possessió de Llucmajor, però
una de les coses que aids m'atreu
Os el coll de la cisterna format per
dues peces senceres, octogonals
en la seva cara exterior.
Voldríem donar les gracies
als nostres informadors ja que
aconseguiren despertar el nostre
interés per saber si hi hauria hagut algun tipus de construcció talaiótica en aquells indrets. Gracies i fins el mes que ve. •

Maria Antònia Clar i Contestí
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Servei de begudes
i menjars de qualitat
a bon preu
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CULTURA

Testimonis documentals de la nostra història
Sebastia Cardell j Tomis
Bartomeu Font i Obrador
(XXV) Projecte (l'un Col.legi per a la
formació de la joventut femenina
L'Ajuntament de la nostra vila sentia
Ia preocupació per a Pensenyanga de les
nines. L'any 1839 els jurats apellen a
les altes autoritats per encarrilar-la i posen com exemple el Col.legi de la Puresa. Hem de cercar la seva inspiració en la
intelligèneia del hisbe Bernat Nadal el
qual fundà el Col.legi de la Puresa l'any
1809. Personatge de gran talla, nascut a
Só! ler, d'amplíssima cultura i coneixedor de nou idiomes. Fou representant de
les Balears a les Corts de Cadis l'any
1811, i sempre visqué preocupat per a
elevar el nivell cultural de la seva diècesi mallorquina i ho demostra el fet que
instal.li cl Col.legi de la Puresa amb despeses personals per tal de proporcionar a
la dona mallorquina una nova formació
fins en aquell moment molt oblidada. Ell
amb don Toni Evinent, Rector de Llucmajor i don Toni Roig fundador de les
Germanes de la Caritat redactaren el nou
Catecisme de la Doctrina Cristiana per a
totes les escoles.
Havien d'educar en el col.legi les nines que, per la seva categoria, poguessin
rebre distingida educació i vasta instrucció amb tots els rams i per tant classi fi cava l'ensenyança en alumnes internes i
alumnes externes. El seu desig vivíssim
fou sempre formar un planter de fervoroses i bones esposes i mares de família
al mateix temps que instruïdes senyoretes en el govern de la casa, enriquides
amb el coneixement de les ciències i de
les arts. La fama de la utilitat i profit del
col.legi es va estendre per tot arreu de
i els nobles i grans senyors prolegien el Col.legi i el tenien en gran estimació.
No eren indiferents les exigencies
del fundador per a les mestres: "La que
pretendiere entrar en clase de Hermana,
debera tener virtud i loable conducta, saber leer y escribir correctamente; ser sobresaliente en las tareas de hilar, coser,
hacer calceta, remendar ropa, lavar y hacer colada, planchar y bordar en blanco,
de realce, de cadeneta, de zurcida, de seda, de abalorios, felpilla y de oro y sedas,
hasta labrar figuras hechas como si lo
lucren con el mils fino pincel. No sólo
debe ser hdbil en coser indumentaria de
toda clase sí que también en cortar todo
género de vestidos, como ornamentos sagrados y cuanto se puede desear. Debe
saber arimetica, gramatica castellana,
idiomas, italiano y francés, geografia, dibujo y flores artificiales. Así conviene
para el principal objeto de educación ci-

vil que se intenta afianzar en este estableci mien to".
En 1816 s'acaharcn les obres
d'adaptació de la casa cedida per dona
Antón ia Nadal, l'Oratori, ben disposat
per a la celebració del cult que va esser
bendt pel bisbe Nadal el 25 de marg. de
1818. El prelat illustrñ cis beneficis que
reportaria a Mallorca el gran centre d'ensenyament que s'inaugurava: "Aquí encontrara siempre la joventud femenina
aliento y morada. Formar el corazón según la religión enseria, promover los conocimientos útiles i perfeccionar el arte
en la inteligencia de la mujer, factor importante de la humanidad, para que sea
apoyo y consuelo del hombre y de esta
suerte cumpla el fin para que Dios la creara, tal es el término y divisa de este instituto y de su beneficencia. Sólo la virtud
y una virtud ilustrada puede haceros felices en vuestro interior y consideradas,
respetadas y distinguidas en la sociedad".
Així pensaven els jurats per posar
prñctica a la nostra vila aquell tipus
d'educació i ensenyament i fer-ho adient
a la casa de Ca ses Beates del carrer dels
Angels tan prop del Convent de Sant Bonaventura i sobre la qual els guardians
dels fra Menors hi tenien el seu predicament grñcies, a les disposicions donades
per la seva fundadora sor Rosa Company.
Ayuntamiento constitucional de Lluchmayor. Afio 1839.
Expediente formado para la erección de
un colegio de niñas en esta villa. Srio.
D. Ant°. Salvà
Mag°. Sr.
Los Síndicos de este Ayunt°. Constitucional nunca con mas fervor han creydo poder elevar su voz para manifestar
los deseos que les animan en bien de la
población que les honró con tal encargo.
El fomento de la ilustración y en un sexo
que se ha mirado con muy poco intercs
llama sobremanera la atencion de los síndicos. Este pueblo por su extenso y numeroso vecindario puede y es susceptible de cualquier establecimiento que se
exija para su utilidad. Aquí hay una casa
de educación formada hace pocos años
que es muy susceptible de mejoras si el
Ayuntamiento con su protección quiere
dar un dia de gloria al pueblo que representa transformando aquella casa en un
colegio de educación para niñas en el
que puedan vivir pensionistas, y pasar a
aprender las diferentes labores del sexo
todas las alumnas externas de este pueblo. La reedificación de la casa acomodandola al uso que se proponen los sín-

dicos, la inspeccion de las maestras enseñadas en el colegio de la Pureza de
Palma, y unas constituciones análogas
Ias que rigen en aquel establecimiento
lo unico que importa para llevar ti cabo
tan importante y util empresa. Los síndicos se abstienen de ponderar con razones
y frases pomposas los felices resultados
que acarrea la ilustracion y la buena moral á los pueblos por lo que pasan a Pedir
y Suplicar que tomada en consideracion
esta propuesta se acceda a su solicitud
en el modo y forma que previenen las
ordenes vigentes para que se vean logradas en breve sus justos y patrioticos deseos. Lluchmayor 22 de Set. de 1839.
Julian A mengual (rubricado) Damian Taberner, Sind. (rubricado)
En Sesion tenida el dia de hoy ha resuelto el Ayuntamiento Consul ucional
de esta villa en vista a las ventajas que
pueden resultar á la misma que se acceda
a lo pedido por los Sindicos proinstadores del Pueblo relativo al establecimiento de un colegio donde puedan educarse
Ias niñas del vecindario, y al efecto de
que se proceda en este asunto con la actividad que asi exige el negocio se ha resuelto nombrar in comision compuesta
de los señores Dn. Pedro Juan Minim)
Alcalde de Ir. voto y Don Damian Tahernien Sindico para que procedan a la
formación del correspondiente Expediente practica Diligencias y nombramiento de Peritos hasta que quede el
asunto en estado de darse cuenta a la Autoridad Superior para obtener la aprobacion de los gastos indispensables para
llevar a cabo la ejecucion de un negocio
que tan buenos resultados puede acarrear a esta villa. Corista al acta de que certifico. Llumayor 22 Septiembre de 1839.
Llumayor veynte y tres de Septiembre de 1839.
En vista de la resolucion del Ayuntamiento de esta villa y de las facultades
nosotros cometidas se hace indispensable cl ponerse de acuerdo con las Señoras que poseen y hahitan la casa de enseñanza de esta villa para ver si en lo que
está de su parte quieren ceder los derechos que tengan sobre las mismas casas
para que puedan reedificarse en forma
de colegio conservandoles sus respectivos derechos en el caso de que por algun
accidente imprevisto se frustaran los
buenos deseos de esta Municipalidad.
Asi lo han acordado y firmado los Sres.
de la Comision ante mi de que certi fico.
Pedro Juan Maim) Aide. (rubricado). Damian Taberner Sine°. (rubr.).
Ant° Salva Src° (ruhr.) AMLL, 3147/16
•

La cuina tradicional
Antònia M. Bonet

Maduixes
La temporada de les maduixes, que a Mallorca també rehen el nom de fraules, és liarga, motivada per les varietats
d'aquests fruits que sOn nombroses i de característiques ben
diverses; afortunadament la collita és escalonada, la qual cosa ens permet menjar-ne fins ben entrat el juny. La més preuada es la maduixa de hose, petitíssima (uns dos ems.) i més
aromàtica que les altres.
Els maduixots, rarament acompanyen la seva presència
gegantina atilt) la delicada i saborosa qualitat de les més petites.
La maduixa és eminentment perfum, l'olfacte no engana;
l'hora de comprar-les farm hé de deixar-nos guiar per
aquest sentit més que no per la vista.
Ja els romans apreciaven i fruïen de la "fragarsia vesca",
la deliciosa maduixa que, en aquell moment, exclusivament es
trohava en estat silvestre. Fins el segle XVIII no es comença
a cultivar i arriba als nostres dies quan s' aconsegueixen híbrids de característiques espectaculars: de fins a dos cicles
vegetatius, primerenques o tardanes, immenses o petites i qué
també cstan sotmeses a canvis segons el clima o terreny on es
cultiven.
Són unes postres refrescants, de sabor estimulant i kid
que permet utilitats ben diverses:
- Disposades damunt d'un gelat de vainilla.
- Acompanyades de brossat ensucrat.
- Simplement tallades per llarg i tapades Ileugerament de
sucre (una hora abans de menjar-les).
- Gelat de maduixa, que ja tractàrem rally passat.
- Trossejades i submergides dins sue de taronja recent let.
- Pastís de "noces reials".
- Ensalada amb maduixes.

- Lletuga de la varietat "fulla de roure"
- 250 grs. de brossat
- 250 grs. de maduixes
- 250 grs. de cuixot curat, tallat a Ilonzes finíssimes (transparents)
- oli d'oliva
- vinagreta
Es preparen tants de plats com comensals. Dins cada plat
es col.loquen per aquest ordre i un damunt l'altre els segitents
ingredients: unes fulles de Iletuga trossejades, uns trossets de
brossat, unes maduixes xapades per llarg, les llonzes de cuixot
rossejades un minut dins oli d'oliva. Tot regat amb una vinagreta feta amb oli d'oliva verge, sal, pebrebO i vinagre de
xeres.
Els vins més apropiats per acompanyar les !Mules: el Moscatell, Oporto, Wtlaga i el gran clàssic, CAVA I MADUIXES; es mengen subjectant-les per les fulles, a mossegades,
sense cap respecte a les més elementals normes d'urbanitat. El
cava se servirà en unes c)pes "pompadou" o com (linen els
francesos, en forma dc "sein".
El mes passat, el dimoni6 d'errata es filtrà a la recepte de
les carxofes; allà on diu "carxofes i ous de quart d'hora'', havia de dir "carxofes i ous de guklera". Si ja heu fet la recepta
vos haureu trobat an& la dificultat de fer cabre un ou de gallina dins una tendra carxofeta. •

"Pastis de noces reials"
Aquest pastís fou servit al dinar de noces de la Infanta
Cristina, quan contragué matrimoni I' octubre de 1997 arnb
Maki Urdangarín.
Es fa així:
En una placa de pasta de fulls acabada de coure se li aboca "crema catalana" recent feta i aquesta es cobreix per complet i acaramullades, de maduixetes de hose.

PLAÇA 18
serigrafia

Crema catalana
1/2 de llet, ô vermeils d'ou, 150 grs. de sucre, pell de Ilimona, una branqueta de canyella, 40 grs. de farina i 20 grs. de
maixena.
Es posa al foc la Ilet amb la pell de Ilimona i la canyella.
Tan bon punt hagi arrencat el bull, ho retiram del foe.
Dins una altra olla hi tendrem els vermeils d'ou, cl sucre,
les farines i unes cullerades de Ilet freda. Ho anirem remenant
amb un batedor de veretes; a continuació, ben Poe a poc, incorporarem la Ilet que hem fet bullir. Fet això es posa l'oIla a
foc suau sense aturar de remenar i esperarem que agafi consistencia.

Ensalada de maduixes
Ingredients per a quatre persones:

C/ SON JULIA, SOLAR A-65
POLIGON INDUSTRIAL SON NOGUERA
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De cap a cap d'any
Juny
Andreu Ramis/Antoni Ginard
Arriba l'estiu i el setanta d'abril.
a dir, que es poden llevar tots els fils de
damunt i anar a la fresca, en tot cas,
sempre es bo tenir a rrM un bon capellet
de palmes.
Aquesta mesada, la fruita del temps
es d' all() més saborosa. Està a la plena
la collita d'albercocs i cireres; com és
conegut: pel Corpus, cireres. També
podeu collir peres i prunes de Sant Joan. Si teniu figueres, a finals de mes
podreu menjar les primeres figues
Hors: per Sant Pere enrevolten la fi-

segat, per aquell adagi que diu "l'ordi
no vol sentir olor de juny". Una vegada
segat heu de fer garbes i podeu començar a traginar-les cap a l'era.
Durant el juny és necessari batre les
faves que se segaren el mes passat.
Convé buidar cl sementer com Ines
prest millor per poder fer guaret dins el
juny. Aquest guaret serà el més adient
per sembrar el blat que ve, pea) tamhé
hi podeu sembrar tills de moniato, blat
de les Indies, tomatigueres o mongeteres a la seca.

guera i per Sant Marva oie paner
gran. Si s'escau, podeu collir melicotons i fraules.
Els ametllons tornen ametlla: Per
Cinquagema (enguany dia 7), metia
plena. De totes maneres, alguns anys
dins el juny els ametlers perden la fu11a, la qual Cosa eis pot perjudicar de
granat.
Durant el creixent del mes, es poden fer empelts d'escutet com els tarongers, figueres, oliveres, ametllers,
Ilorers i d'altres.
D' altra banda, si plou, les saons de
juny són hones per les oliveres, garrovers i figueres de moro. Pere), les boires
no són bones per a les olivetes que es
comencen a congriar.
Els vinyataires ja poden veure créixer els ramets; i no han d'oblidar continuar esbrotant la vinya. També pot
ser ho ensofrar i sulfatar eis ceps.
La tasca més forta del mes, amb diferència, és la sega. Com se sap: Pel
jinn' ia fak al puco'. Dins aquest mes,
s'ha dc segar l'ordi i la civada. Es convenient, per?), que l'ordi ja estigui ben

Sobretot, a la darrera quinzena del
mes, es comença a segar el Nat. Normalment sol coincidir mill) la festa de
Sant Joan. Fins i tot, hi ha qui prova de
haire blat abans que acabi el mes.
Als indrets d' horta, qui encara no
ha transplatat els pebrers, albergínies i
tomatigueres, és hen hora que ho faci.
Per Sant Joan se sembren els planters
de col, per transplantar-los dins el juliol. Devers Sant Joan tombe es poden
sembrar raves; les Iletugues a qualsevol
temps.
Quant a l'aviram i al bestiar, és bon
temps per comprar armades d'indiots
de devers la Marina per fer-los pasturar
en haver segat. Durant la Iluna prima,
també podeu sanar els porquets. Es

temps de guardar les abelles, treure la
mel i fer la cera. Els caçadors sempre
aprofiten el moment de la sega per
aglapir qualque guMllara dins el semen ter.
El dia de Sant Joan, si semi wen ciaveils a la sortida de sol i cls reguen
amb aigua de set pous, diuen que Horcixen de set colors. A mes, aquest dia
totes les plantes tenen virtuts curatives.
Al jardí, continuen estant Horits els
geranis, els rosers, les petúnies, els
ibiscus, les clavellines, les vaumes pensamenteres; alegries, hortènsies i, per
devers Sant Pere, floreixcn els gladiols.
Es bon temps per començar a ensumar les alfabegueres tendres i bona hora per transplantar bellveures, vetllar la
naix6 de les paraiguines i mire com
creixen els coleus.
El dia de Sant Joan cl sol halla
quan surt, per veure'l hallar lean de
mirar per dins un sedils. Hom diu tambe que la direcció del vem que hula
aquest dia sol ser la dominant durant
tot l'any.
A mes de la festa central de Sant
Joan, aquest mes dia 12 ten im Sant
Onofre, un sant varó afectat de menjar
herba i patró d' hortolans, xocolaters,
assoladors, enrajoladors, turners i hotouai res. El 13 és el dia de Sant An i
de Ndua, ital iii d'origen patró de l'illa
de Menorca, altrament conegut et nie a
Sant Antoni dels Albercocs. Dia 15 és
Sant Vit, que sembla que caminava
ducs passes endavant i tres endarrere.
Dia 21 comença oficialment restin. Dia 29 es la festa de l'apòstol Sant
Pere, patró dels pescadors; però, cal estar alerta si anau a nedar aquest dia cada any la mar en vol LW. I, com sempre.
-

Sant ¡'ere és a vint-i-non i Sant Marva'
és a trenta i a rentlenu'i jo mos entra el
primer de juliol. •

Restaurant

Gran Via
Noces - Banquets - Comunions
i Bateigs

Ci Músic Joan Xamena, 12 • Llucmajor

Informació: Tel. 66 03 17- LLUCMAJOR

Cadena humana per la llengua
Coloma Julia

El passat dissabte 8 de maig prop de
20.000 persones participaren en la gran cadena humana que enllaça la plaça Espanya
amb el Consolat de la Mar a traves dels carrers de Palma.
Des del dissabte i diumenge 1 i 2 de
maig, el Correi lengua duia la torxa amb la
llama de la Ilengua per quasi tots els pohies de Mallorca. Unes 7.000 persones dugueren la torxa i mes de 12.000 la veren
passar.
acte central de la Diada era la Cadena humana i comenyà quan el darrer reI leu simbõlic del Correllengua arribà a la
Plaça Espanya, concretament quan Encarnació Vinyes, la viuda del poeta Josep M.
Llompart, va arribar amb la flama fins al
peu de resGitua del rei En Jaunie, on es va
constituir la cadena.
Tres quilòmetres eren plens de cadena
humana, tanta, que en cali tat aquesta cadena es va convertir en doble o triple, sobretot als darrers trams.
"Per uns governants que defensin la
Ilengua" era el lema dc la pancarta encapçalada per Antoni Mir, president de
l'OCB; el pintor Nils Burwitz; Encarnació Vinyes, Pere Solo, president de l'STEI;
Joan Carrero, Iluitador per la pau; Mercè
Truyols, directora de l'Oficina de Turisme del CIM... i mentres aquests avançaven, la torxa passava de nià en nià a tots
els assistents i després es col.locaven darrera, fins arribar al Consolai de la Mar, on
es va ajuntar una multitudintria concentració que esclató en mamhelletes contí-

Al pati de ¡'ÍES Llucmajor també va passar de ma en ma la torxa
amb la Marna i es va llegir el Manifest per la Llengua.

nuament.

El president de l'OCB, Antoni Mir va
donar les gràcies a totes les persones que
havien treballat tota la setmana en di ferents iniciatives dirigides a impulsar la
Ilengua prõpia, als qui havien participai en
el Correllengua, en el I Congres de Llengua i Ensenyament i a les Escoles mallorquines, així com a totes les persones que
havien unit el centre de Palma. Va dir que
a Menorca i a Ei y issa en aquells moments
defensaven el mateix que nosaltres i va insistir que les institucions tenen l'obligació
de defensar la Ilengua i que l'arien arribar
el manifest al Govern Balear per via notarial. Aquest manifest reivindicatiu va ser
Ilegit per Miguel Vicens, president del Foment del Turisme, i es una reclamaciá perque cl Govern s'impliqui a fons en el proces de normalitzaci6. •

A/ Consulat de la Mar es va ajuntar una
multitudinaria concentració encapcalada
per representants dels partits politics
excepte el PI'.

En Guillem Aulet i Garait és el Ilticmajorer més jove
que va agafar ia torxa amb Ia Hama de la Llengua.

SOCIETAT
levar-la.

dp-Sa penya
/ des falcó
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El passat 23 de maig, a ses coves de Galdent, hi va haver un sopar de pinyol vermell,
amb assistència de 400 persones convidades, majoritkiament skies del club de Persones Majors de Llucmajor.
El bade i el cap de llista del PP també hi
assistiren i varen fer un parlament. Es temps
d'eleccions i tothom agrana cap a ca seva.
La presentadora es va equivocar (o no?) i
presentà com a bade de Llucmajor en Lluc en
comptes d'en Gaspar, pelt, després va recti ficar. Va ser un lapsus?
Pen) el que ens pica, als contribuents, es
qui va pagar el sopar. El club? Els socis paguen 1.500 pessetes a l'any. El PP'? Aquests
en tenen perquè els estimen més que els altres. L'Ajuntament o el Govern Balear?
Aquests som tots.
Hi va haver festa i sarau per Ilarg. Els
que havien celebrat les noces d'or pujaren a
l'escenari i reberen una placa commemorativa i a tots els assistents se'ls donà una capseta color de plata per posar-hi les pastilles
(medicaments). Com que tampo no sabem
qui va pagar aquests regals (pen) ho sospitam) esperem que d'aqui a quatre anys, als
que no tenen capseta, no els donin a triar entre unes crosses o un barram nou.
Si passau prop del solar de GESA, a Palma, hi pocket' veure una tanca publicitària
d'AS! amb un eslògan ben curie's: "Un foraster al Parlament" "Mallorca bilingue" i la foto d'en Rabasco. Sembla ser, pels rumors que
ha sentit el mussolet, que la tilla de l'amo
la paradeta també s'hi presenta. Si la cosa va
be, aviat en viuran tots, del "cuento".
Sr. "quefe" d'ASI: segons el diccionari
catalkvalencià-balear de Mn. Antoni M. Alcover i Francesc de B. Moll a Mallorca es
diu "foraster" des de sempre al "castellà de
nació o de llenguatge": "Poch estar molt bé/
CO/ii a rebostem/ d'aquells forasters/ (pie tenet? ses cases/al pla del Cavell" (Penya, Poesia 33). "Parlar foraster (o en
. foraster=parlar castella )".
Com que de forasters, des que hi ha Parlament balear, n'hi ha hagut que han estat
parlamentaris, ens demanam si l'eslõgan
tambe està equivocat en el significat de la paraula i hauria de dir: "UN FORASTERISTA
AL PARLAMENT". Cosa que, tristament,
tampoc no es cap novetat.
N' hi ha que diuen: "Se ha juntado el
hambre con las ganas de comer" (això sí que
ho den entendre, el senyor Rabasco). El mussole( es demana per què no han fet coalició
UCI3 i ASI?
La veritat és que la tanca publicitkia
d' UCE3 es extremadament perillosa per a la
salut, perque on l'han colocada, qualsevol
conductor pot tenir un greu accident intentant desxifrar la llengua en què està escrit el
missatge electoral. Aquesta modalitat no es
mallorqu í ni es res de l'es.
Ni batles que s'autoconsideren "forasters" ni batles que fan de la ignorància, ban-

dera!
La cadena humana organitzada per
l'Ajuntament (PP-AS!) i coordinada pel centre d'Informació Juvenil fou un èxit relatiu.
El gran esforç de col.laboració per part de
moltes entitats esportives i escoles va fer que
hi hagués molta joventut, pet - 6 hi mancà mes
participació per part de persones majors, sobretot de les entitats involucrades.
Organitzar una cadena humana per
un/uns partit politic en uns moments com
aquests fa olor de propaganda electoral.
Creim que si l'acte s'hagués consensual en
un ple hi hagués hagut molta més gent. No hi
va haver gaires politics i això fou bo per despolititzar l'acte. Es per aquest motiu que la
regidora de cultura i cl regidor de no sabem
què, creim que hi eren de més.
EL MILLOR LLUCMAJOR (19911999). Aix() diu la portada de la propaganda
electoral del PP. "Lluc Tomàs i Gaspar Oliver, treballant colze a colze", resa el peu
(I' una foto. Si bé es veritat que la majoria
dels objectius per aconseguir eren els mateixos, lambe ho es que ni els camins a seguir,
ni les formes d'ambdós politics ho eren. Tots
dos han treballat, per() més que treball colze a
colze, hi ha hagut moltes colzades.

Prolongació del carrer Marineta. Recordem que tal seu moment ho publickem) a
pesar dels informes tècnics d'urbanisme que
deien que la millora con:esponia als beneficiaris (als compradors de les cases on farien
pisos) i dels informes favorables per part dels
serveis jurídics a aquesta tesi, el balk i la seva escolania regalaren uns 15 o 20 milions de
pessetes als constructors.
Quants n'hi degué haver que es feren un
vestit nou? No molts, perquè els escolans només arriben a una candela o a beure d'amagat
un poc de vi a la Sacristia. Però el Bisbe i
qualque Canonge arenaler, si ho negociaren
be, se l'han pogut fer, amb guardapits i tot.
Biblioteca municipal. Que "La Caixa"
abandoni de cada dia més la seva funció social al nostre poble, i es convertesqui en un
bane, on l'únic que compta són els beneficis,
ha let que es desentengui. primer de La Cuna
i ara de la Biblioteca, que ha cedit a Ajuntament, i que formarà part de la xarxa de biblioteques de Mallorca, de les quals s'encarrega el CIM.
Centre de salut Migjorn. Si no recordam malament, les gestions per a la construcció del PAC i adquisició de la fàbrica de
Ca'n Company, foren duites a bon termini
durant la legislatura de mestre Antoni Zanoguera (Goticu). Que, per cert, s'entenia poc
amb el president del PP local d' aquell temps,
Gaspar Oliver (el que ara es vol penjar les
medalles).
Les obres s'acabaren durant cl govern
d'en Joan Monserrat (PSOE) i així ho esmcnta una placa que hi ha a l'interior, si no
s' ha aprofitat la reforma que ara han fet per

Rehabilitació del Col.legi Oldie Rei
Jaume Ill. Aquest cartell del Govern Balear
que es mostra al fulletó de propaganda, cl posaren l'any passat per aquestes dates. Havien
de fer les obres durant l'estiu. No feren res.
Abans de Nadal començaren allia vegada els
problemes arquitectònics en una de les fases
que s'havien de fer. Hi va haver vaga per part
dels alumnes i protestes de pares, a la qual es
solidaritzaren els mestres. Manifestacions a
Plaga. Els pares en assemblea (ja se'ls havia
enganat moltes vegades) decidiren no enviar
els fills a escola fins que no es començassin
les obres. Al cap de dos dies ja hi va haver picapedrers i en tornar els n ins a I 'escola,
aquells aprofitaren per anar-se'n. De Ilavors
ençà no s'ha let i . es pus. Les coses estan com
estaven , per() més deteriorades. Els nins, dins
auks de Haulm.
Les obres de millora (interiors les havia
fetes el Govern 13 alear. Del manteniment que
han de fer, per !lei, l'Ajuntament, no n'hi ha
hagut durant SIS ANYS.
I per si no ho sabíeu a l'Institut d'Ensenyament Secundari l'Ajuntament que fa tanta
propaganda del MILLOR LLUCMAJOR no
hi ha posat una palada de ciment.
Tot el poble es demana si (paid' ha vist
ballar eis cavallets i cossiers de Llucmajor.
On els deuen tenir amagats? Que són per a la
diversió de la "Cort" i el poble no en sap i -es?
O és que han trobat una foto antiga i ens la
venen com a la recuperació d'uns halls antiquíssims que a cada poble sún st Mts . ? Si es
així, també haguessin pogut posar-hi la foto
de l'estació del tren i dir: "Recuperació de
l'estació per fer-hi un casal per als joves".
L'acte de presentació de la candidatura
del PP, segons vkem veure per la tele, fou IM
èxit. No ens convidaren per cobrir la intbrmació pea) gràcies a la TV de Llucmajor,
poguérem veure els candidats i sentir els parlaments. Foren més o menys com els ciels altres partits. Nosaltres som els bons i els altres
els dolents. Nosaltres hem let, nosaltres farem...
Ens va agradar el parlament d'en Lluc
Tomàs. Fou el discus d'un candidat il.lusionat que intentava transmetre con fiança davain d'un resultat electoral incert.
Som molts els que creim que en Line es
cl candidat adient que pot presentar el PP
Ilucmajorer. Per als clue voten els altres partits, perquè podríem guanyar en les formes i
maneres de fer les coses. Els del seu partit,
perquè sabien que, o menjaven les garroves
dins la scnalla d'en Gaspar, o no en menjaPer això es que a molts ens xoca monksim, va ser una poalada d'aigua freda, quan
acaba el parlament adreçant-se a en Gaspar
tot dient-li:
"Gaspar, gracies pel relleu i esper poder
quedar a l'altura en què has quedat tu" (!!!)
I per acabar, molta ecologia i intuit de tot,
però l'únic punt verei de recollida de piles
(devora ses Escoles), fa dos mesos que esta
sense contenidor i la gent es veurà obligada
tirar-les a llocs que contaminaran. Mem si el
tornau posar!!! •

PUBLICITAT

Esports

Equip Femení C.D.Espanya
1°0>Francisca Noguera Adrover, Maria Isabel Cayuelas Vega, Rosa Mas Salva, Isabel Tonis Barceló, Juana Maria Rosselló Soler, Alicia Lagar Calzada, Cristina Puigserver Oliver, Juana Ana Bergas Berrocal, Noemi Vicens Cabellos, Rosa
Maria Caballero Martín, Josefina López Linares, Lola Trian Riu, Ester Perez Aguiló, Joana Moragues Garí.
Entrenadors: Miguel Pedregosa Trujillos i Rafa61 Jesús Talión. •

Escola de futbol C. D. Espanya
Bernat Garí, David Gelabert, Jaume Cardell, Monserrat Colomar, Joan C. Bonet, Joan F. Moll, Rafe] Mas, Aina Puigserver, Jaume Vaguer, Ramon Roig, Robert Bonet, Mario Cardenas, Javier Gil, Francisco López, Javier Solano, Joan M.
García, David Súnchez, Marc Gin, Jaunie Tomàs.
Monitors: Julit Ferragut i Marc Vidal. •

Futbol C.D. Espanya: els resultats
Espanya, 1 - Montufti,

Badia, 3 - Espanya, I
Espanya, 5 - Olímpic, 1

Fotos: J. Quintana

Infantils la

Preferent

Futbol-8

Espanya, 2 - Port de Pollença, I
Murer, 3 - Espanya, I
Badia, I - Espanya, 2
Espanya, 2 - Pollença, 1

Espanya, O - Alcúdia, 4
Cardessar, 2 - Espanya,
Espanya, 2 - Calvià, 3

Juvenils

Alevins la

Espanya, 1 - Alaró,
Cardessar, O - Espanya, 2
Espanya, 3 - Santanyí,

Espanya, I Manacor, 3
Pohler, 5 - Espanya, I
Espanya, O - Sant Pere, 4
La Salle, 5 - Espanya,

Espanya, 4 - Pollença, 2
Espanya, O - Manacor, 4
Xilvar, I - Espanya, I
Espanya, 2 - Lloseta, 4

Fèmines

-

Ferrioler, 2 - Espanya, 2
Espanya, O - Son Roca, 0
Espanya, 0 - Platges de Calvià, 2 •

Cadets la
Alevins 2a
Espanya, 2 - Mallorca, I I
Sant Pere, 2 - Espanya,
Cide, 8 - Espanya,

Cardessar, () - Espanya, 2
Olímpic, I() - Espanya,

Cadets 2a

Futbol-7

Felanitx, 3 - Espanya,

Manacor, I - Espanya, 2

covde,s,
jocs eck4ca Fit.is,
-

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

Coblecció Primavera i Estiu '99
Gran assortit de roba, xandalls i esportives

Pl. Espanya, 39- Telf. 12 10 00 - 07620 LLUCMAJOR (Mallorca)

ESPORTS

Categoria:
I Autonòmica
Guillem Oliver
Foto: C. Julia
Ha acabat la segona volta de la lliga
i han quedat en 3r Iloc. En tota aquesta
segona part de la lliga no han perdut ni
un sol partit. Han realitzat un bon joc i
la idea era de quedar en segona posició
per poder jugar el campionat i això no
ha estat possible, emperò estan molt
contents de la seva classi ticació.
Els ha estat favorable tot el conjunt
d'efectes: el públic, l'entrenador que no
deixa d'anintar-los, tot el voltant de
l'equip s'ha mogut per donar-los suport, i ha valgut la pena.
Entrenats per Maties Cerda, amb
l'ajuda de Joan Oliver com a segon entrenador i anti ) en Toni Server corn a
preparador físic, aq nesta temporada
-

C/. CRUP ESCOLAR, 68

LLUCMAJOR
TEL.: 971 12 10 81

q/610a4 a IN44.4
1TATS PER A TOTA LA FAMÍLIA
TAEKWON-DO
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LlucmabAsquet 99

SOLARIUM
MASSATGES

AKA,

hem tengut un equip que ha clonal gust de veure jugar. Ells
Dani Linares, Marc Tuneu, Bernat Sastre, Raid Lalana, Julia Sastre, Llorenç Pinya, Gui lem Cladera, Pep Bisquerra, Manolo López, Tomeu Miralles, Xisco Pinya i (falta a la foto) Norbert Schiebelnut.
No hi ha temps per perdre i ja (Ts hora de couic içar a
preparar per a la prOxima temporada, així ens ho diu en
EIUMC Rosselló, coordinador del Club. Durant els mesos
de l'estiu es fa molt difícil localitzar el personal, per això ja
han de quedar entesos amb el Club, tant l'entrenador com
els jugadors i començar a preparar cl principi de la pròxima temporada 1999/2000.
Des del Sub-22, alguns jugadors pujaran a l'equip principal i ja s' han de començar a conscienciar i no deixar la
preparació física a fi de recabar el procés de formació
conscienciats sobretot que han dc tenir un gran esperit de
sacrifici, dedicació i disciplina. Sols amb
aquestes bases surten bons conjunts. •

Aktillieilltd,441.e..» /. 1..11;
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D # AMPLES 1 COMFORTABLES

NS AL SEU SERVEI

G. Oliver
Esta ja preparat tot el conjunt d'acti vitals que formaran
part del Campus de bàsquet d'euguany. Amb el lema de
Llucmabasquet 99, amb el dibuix guanyador del concurs
del jove Esteve Cirerol, hi ha ja un programa mol atepeft,
similar al de l'any passat, i que entre cls dies 26 de juny i 2
de juliol es desenvolupara al poliesportiu municipal.
Queda oberta la inscripció dc tots els que hi vulguin
participar i s'esperen uns resultats tan exitosos com sculpte.
•

Maria Gardas, quatre medalles
a l'Open de Catalunya

Maria Gare ias

Coloma Julia
Fotos: S. Monitor
El Club Mastbal de Palma va obtenir 29 medal les a l'Open de Catalunya
per a tnAsters, disputai a la piscina del

NIF B 07814650

Joana Noguera, Maria Gareias,
Ramona Guillén i Loui Carmona.

C.N. Sabadell els passats dies 15 i 16
de maig, on varen competir 405 nedadors/as de 36 clubs estatals, un holandès i un altre rus.
Maria Gardas va competir per segona vegada amb aquest club i va

aconseguir quatre medalles. La medalla d'or en els 50 ni !liure, la de plata
en els 50 m esquena i dues medalles
de plata en 4x50 lliure i 4x50
formant equip amb Ramona Guill6n,
Loui Carmona i Joana Noguera. •

Instal.ladora Autoritzada núm. 375
//,

Installacions sanitàries - Calefacció
Piscines - Aire condicionat

Amb calefacció i aigua
calenta sanitaria

Si teniu qualque problema
cridau-nos.

Estam al vostre servei

C/. Ciutat, 14 - Tels.: 66 00 53 - 989/17 05 70
Llucmajor

1"eí

(etr.

A. SASTRE
C/ Revolta , 11.
Tel. 62 01 46 (Santa Maria)

Amb la finalitat de poder prestar els serveis
funeraris sense necessitat que la familia s'hagui
de molestar per ser ben atesa, tant a Palma com
a Llucmajor, posam a la vostra disposició el telèfon
de servei permanent: 971 62 01 46, i a Llucmajor
vos atendrà personalment el nostre representant,
al C/. Ciutat, 127-1r, Tel.: 971 66 18 62

C/ Ciutat, 127-1r. Tel. 66 18 62
(Lliecninjor)

ESPORICS

Setze campiones de Balears
a la gimnàstica de Llucmajor
Gil PO MR1100/411

;
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Totes les components del Club Iiucmajor Ginudistic amb les seves entrenadores.
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guiren pujar al pòdium i 16 es varen
classificar per al Campionat de Balears,
que va tenir Hoc els dies 14 i 15 de maig
untie a Llucmajor.
Aquí sí que els resultats foren
immillorables, ja que totes les nostres
representants obtengueren els primers
llocs a les seves respectives categories.
Natalia Domínguez va ser primera en individuals a la categoria Iniciació (nivell inicial) i en conjunts Benjamí, juntament amb Francesca Massip,
Maria del Mar Fiol, Aina Conti i Aina
Maria Pujol.
Maria Cristina Adrover, Ant6nia Maria Rullan, Rosa Maria Boscana,
Yolanda López, Aina Marina Vallejo i
Celia Romero són les components del
conjunt infantil, que en l'especialitat
cèrcol, també varen obtenir la primera
posició.
Dins el mateix club, i coin a representants del Col.legi Rei Jaunie
Maria Isabel Martín, Immaculada García, Solía Maldonado, Ai na Maria
Llompart i Cristina Morey guanyaren en
el conjunt de pilota dins la categoria de
Centres Escolars. Aquests cinc gimnastes partiran cap a Cadis el proper dia 12,
com a representants de la comunitat de
Balears, al Campionat d'Espanya d'Esport Escolar que se celebrara entre el 12
i el 18 de juny.
Es la primera vegada que tines
gimnastes de Llucmajor participen a un
Campionat d'aquestes característiques.
Des d'aquestes pagines els desitjam tota
la sort del món. •

Gimnastes del grup de competició del programa
"Esport per a redat escolar"

Aquestes darreres setmanes han estat de molta activitat,
i molts exits, pel que fa a la gimnastica rítmica de Llucmajor i cl nostre Poliesportiu Municipal.
Aquí es va celebrar el passat dia 24 d'abril el III Trofeu
Interescolar de Gimnastica Rítmica, que va comptar amb la
participació dc les ginmastes niés novelles del Col.legi La
Salle de Palma, Col.legi Badia Gran, Col.legi l'Assumpció
de Binissalem i Club Llucmajor Gimnastic. El nombrós públic, intcgrat bàsicament per mares, parcs, padrines i padrins, va poder comprovar els progressos realitzats per les
nines durant el present curs.
A nivell niés competitiu, s'havia disputat una setmana
abans, al mateix escenari, cl Campionat de Mallorca Escolar de Gimnastica Rítmica, amb participació de 30 clubs de
l'ilia i un total de 332 gimnastes. De les 26 esportistes del
nostre pohle que integren el grup de competició, 22 aconse-

Coolant del Col.legi Rei downe
participant al Cainpional d'Espanyo.

Entre noltros
Dades extretes del registre oficial del Jutjat de Llucmajor

Naixements

Defuncions

- Víctor Rodríguez Merino, fill d'Erncsto i Maria
Jesús, nasqué el 12-4-99.
- Loreley Michelle Biihrle Cerda, filla de Michael i
Maria clel Mar, nasqué el 16-4-99.
- Maria Caro Gómez, filla de Diego i Silvia, nasqué
cl 19-4-99.
- Joana Maria Prohens Monserrat, filla de Bartomeu
i Margalida, nasqué el 16-4-99.
- Adrian López Ruiz, ill de Manuel i Teresa, nasqué
el 26-4-99.
- N'Doya Sylla, filla de Mamadou i Mame, nasqué el
16-4-99.
- Ana Isabel López Rodríguez, filla de Joaquín i Ana
nasqué el 27-4-99.
- Cristina Mora Feliu, filla de Jaume i Maria Magdalena, nasqué el 4-5-99.
- Miguel Rigo Ferretjans, fill de Bartolomé i Ana
Maria, nasqué el 22-4-99.

- Maria Mas Vicens, morí el 26-4-99 als 93 anys.
- Antonio Jose Cifuentes Torres, morí cl 24-4-99 als 62
an
- Jose Ferragut Riudala, morí el 29-4-99 als 73 anys.
- Francisca Obrador Jaume, morí el 29-4-99 als 61 anys.
- Concepción Ropero Sánchez, morí cl 5-5-99 als 82
anys.
- Robert Heinrich, morí el 30-4-99 als 67 anys.
- Francisca Aina Barceló Vaguer, 9-5-99 als 79 anys.
- Joana Aina Ore11 Coll, morí el 14-5-99 als 93 anys.
- Joan Salva Coll, morí el 14-5-99 als 87 anys. •

Matrimonis

- Santiago Morales Inarejos i Francisca Montes
Ruiz, es casaren el 20-3-99 a l'Església de Ntra.Sra. de
Ia Lactancia a S'Arenal.
- Winrich Antonio Pomorin Mestres i Silke Richter,
es casaren el 9-4-99 al Jutjat de Pau.
- Bartomeu Fluxa Feliu i Ala Guermanovna Tikhonravova, es casaren el 26-3-99 a la Casa Consistorial.
- Emilio Jose Montes Raya i Verónica Cid Vergara,
es casaren el 17-4-99 a l'Església de Ntra.Sra. de la
Lactancia a S'Arenal.
Q
- Antonio Martínez Simarro i Purificación Lara Bueno, es casaren el 17-4-99 a l'Església de Ntra.Sra. de la
Lactancia a S'Arenal.
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REPARACIONES EN GENERAL DE AUTOMÓVILES, MOTOCULTORES,
MOTOSIERRAS, MOTOBOMBAS, CORTACESPED, ETC...
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PORT :01 LI :AVENTURA°
COSTA DAURADA

Del 24 al 25 de juliol
del 14 al 15 d'agost
Avió + Autocar + Hotel****
a Tarragona + 2 dies d'entrades

IIFFLLERES

TALLER AUTORIZADO

f

PEDRO NOGUERA

OENSENAT

woolkw s.a.

Calla Ripoll, 30 - Tel. y Fax: 971 66 22 13 - 07620 Llucmajor (Mallorca)

al Parc

29.700 pta. adults
19.900 pta. nins
C/. Mallorca, 2 - Fax: 971 44 50 35
Tel.: 971 44 50 42 - 971 44 50 43 (S'Arenal)

GPassatemps

Pes forat
d'es nric•ix

Llorenç Mascaró

15 grans tennistes
mundials
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Solució del mes passat
- Montuïri
- Binissalem
- Sencelles
- Algaida
- Felanitx
- Sant Joan
- Vilafranca
- Lloseta
- Conseil
- Petra •

Al passat número d'aquesta revista public:At:cm la notícia de l'entrevista amb el batle, que tengueren els vdnats de la Ronda Migjorn, demanant-li que s'arreglassin
els semMsors i que se'n posàs un a la parada d'autobusos
ubicada a la Ronda. El hatle digué que sí i lóu tan ràpid
que abans que sortís la revista, la cosa ja estava enllestida.
Quanta di I igènci a!
Per que deu ser que els ciutadans només són ben atesos durant dos mesos cada quatre anys? •

CENTRE D'ESPECIALITATS MÈDIQUES
Clinica Dental
Orj,OdOncia

tdia
Caratógia i Aparell. Re itatori
Aparell Digestiu
Anàlisis Cliniques
Cirurgia General
Cirurgia vascular
Neurocirurgia
Nutridó i Dietetica
Dermatologia
A.T.S. (Infermeria)

LLUCMAJOR
HORARI:

de les 9'00 h.
a les 21'00 h.
IMEQBA
CAN PLANAS

Mixdo Fadai
Psiquiatria
Psicologia
Traumatologia Cirurgia Ortopèdica
Ortopèdia
Rehabilitaciá Fisioteràpia
Oftalmologia
R.x. Radiologia

Otorrinolaringologia
Podologia
Centre Auditiu

ASSEGURANCES: AXA - ADESLAS - AGRUPACIÓ MUTUA - ASISA - IMECO CAJA SALUD
MEDIFIATC - GROlIPAMA - NOVOMEDIC - ONCE - PREVIASA - SANITAS - VFIALICI
L'ALIANÇA - WINTEIZTFRIR - LA BOREAL - L'ESTRELLA - ALLIANZ-RAS - MUTUA D'ACCIDENTS:
FIMAC - FREMAP - ASEPEYO

Plaça d'Espanya, 56 - Tel.: 971 12 00 64 - Fax: 971 120 426
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REGALAMOS LA TARJETA

66064000N VALIDA DR 6 Al 25 DE MIL
sOr

per set mill

A VP CONS
COMPRAR
ÉS GUANYAR
C/. Nicolau Taberner, 39 - Tels. 12 06 97 - 12 06 98

Rubí Automóviles
Llucmajor, S.L.

=CAI

Audi

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

Bienvenido

al nuevo Golf.

Ofrecer las más modernas medidas

de seguridad ha sido otro de los
grandes objetivos a la hora de crear
el nuevo Golf.
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REGULADOR
DE CARREGA
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ACUMULADOR
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Ronda Ponent, 27 - Tel. 66 01 70

GENERADOR SOLAR
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CONVERTIDOR CC/CA

UTILITZACIO
A 220 V

