
Hç
[)0

@
ft 

=
 @

@
ße

oE
(p

©
IN

 
P

t«
.
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si, ho veis bé, és el Pi de'n Sbert que
sens cap dubte és un dels simbols més
característics del contorn del nostre
poble per la' seva part de Tramuntana junt
amb l'Església de Sant Feliu i la torre
d'es Molí d'en Suau.

No hi ha dubte que el pi i la seva
ombra ha, són i esperem que sien
testimoni de l'esdevenir de tot el que
succeeixi al nostre poble.

Basta pegar-li una ullada per
observar que ja es troba molt vell, i,per
cert també molt descuidat i tombat.

A veure si l'adreçam !.

MALA AIYADA PER A LA TÀPERA

Guillem Feliu Alonar

Quan acab la son prest, i no és cada
dia, me'n vaig a fer qualque feina a .ne's
Dau, o a Son Rossinyol. Passat Corbera,
l'altre dia de bon dematí, al costat del
camí, vaig veure les tapareres florides,
les branques que penjaven per la pared
eren d'una gran hermosura, però no en vaig
tenir alegria. Per què. tanta flor no
m'alegra l'esperit? És que hauré perdut la
sensibilitat que ja no m'alegra la bellesa
del millor Jardí?. Perquè enguany el camp
del meu poble és un jardí. Vagi allà on
vagi sempre veig lo mateix: flors
blanques. I no és per mi motiu d'alegria
ja que fins ara les tàperes eren la
prosperitat del poble i pagava el collir-
ies. Els pagesos les duien arreglades,
sembraven cada any més tapareres i tot
l'estiu les regaven amb la seva suor.
Abundaven els doblers dins les butxaques
i la gent anava contenta. Es deia que el
qui té una finca de tapareres qualsevol
hora pot anar-hi a cercar doblers. I era
ver. Però enguany és a s'enrevés perquè no
paga el collir-les. Per això no tene
alegria quan veig els camps florits. Pens
que potser l'hivern serà llarg si no s'ha
aplegat en l'estiu. I me ve a la memòria
aquella cançó:

La formiga experimenta
què ha de fer l'homo casat
d'estiu collir es blat
i d'hivern se'n alimenta.

Jo deman als comerciants des d'aquí
que l'any que ve posin més bon preu a les
tàperes ja que és una feina feixuga el
collir-les i que si no se cuien ells també
les perden i a més ajuden al poble. I així
no es podrà dir que els qui estan píen no
pensen amb els dijuns.

— 2̂
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3.03. sanjuB UK sanp sai B BqjjJB on anb aiqod an
ÜB i -os-fj j aq.dmoo nas lad jJiq. n BPBO anb ¿UBjqsa
suaH sä on Bjouajajaj ap OJBH q^sanbB qity

•sijjo ÜB
-sq.oi'iB siap BI- Bq.saj BI uajBjfq siBuosjad sajqoj
sai BPB&ÏA Bjq.iv '.cani sg,, TBidsg.p qnjD ia T -stvsg
ap q.uauTX JBixrai q-uanriEnqoB- Bjnqino ap JopiSaj ia
ajq.ua Ban Bq.Biosa,u saqsaj sai ap susqB quaBresjoajj
•¿sdnaS sajq^E f ijoq.sjsucr) ia ajq.ua sanbifniaiod
sax ap ajnajq. napod aa suo^snioaoo saafnb 'ojra¿

• ••'scinco sosaja^aj 'sosaq.aa
S^BIC 'sajoBojdsns ra^qod ^a sg sited oq jnb *i.nau[«ufj
'I •^.aanrfaai.aa.p j epf^aos ap ^Bq-Ti^q-fssod ioAas-[enb
nsuTiu anb Boy^anajj san BpsSaA Bpso Bo^DBafp Ban na
as-xfaoons ap aax^ap ou çfoisodo.i j BTJOfBŒ BJ aj^aa
-sa^uaiOfA f sajífo- sanb^majod saq -^UBTXfjSB J^p ou
jad BaBsiBn ^BTAB san Bjajsoinq.B Bun jad ^BaSajdnj
Bq.33 ojq.jiod aq.dimssB,x ïqnn B anb q.ajoas dso 39 og

•sanbjSoj
safoaanbas aax^anSos suoTocnq-js sa^ XTia^BmiBi

•JB^O uaq sa ^aj ^.sanby
•¿BaqfUTBi q.B^sa BTJ sdnjS s^ap cTOBaoqBi'ioo B^ uo
BmBjaojd un ^.Bjoqeio TnSeq 335.33̂  ap OTSSJITDQ BT anb
ajpua^.ua ^od sa ŒOO 'ou js i 'tqnn ap saAjq.Bajc>aj
T s-fBjn^xno s^Bq-TAf^oB sai SP ^UBqjodirj: Bi'iaojsd
Bun Biojq.uoo JBIO uaq Bq.sa anb q.uaS ap ajqniou
UBj8 un B Buanbsa,p s^uanqB o 'Biqod IB Buanbsa.p
saq.saj sai q-BZ^UBSjo Bq ^ua«req.unpY,I snb KTBJO
•sjoTJaq.UB S^UB uà anb q.uaq.Bd san q.B^sa Bq AuBnSua
anb ÇBJ Bun jad OXJB mtop i -sai-jaj anb ^anaj
3911 Bpanb TI ou q.uaireq.unfY,i B anb jad UBJ sa saq.saj
sai 9nl> çfssajdBTj: BI -sara ^UB epso ap- Brpuax
•nfiaij q.UBg ap saq.saj sapBsssd sai ì-B^sa usq ou anb
IB o ^Bq.sa UBq anb IB Bfouajaiaj Bq.ifq.ad Bun jaj ap
JBXjap srapod ou 'Jip ap najABq oq anb 'OXJB q.id

•jas
B OTBUJoq. ^q Bf anb q.uanrBqjoq. ia nBuopjad -Bssajaq.ui
SOA anb sia- anb BjaaBK sq -sj^ua^sa ood un BJBiqkas
jasq^od q.Bjadnoaj «taq q.uairiBuij anb ia ç sanS^njoj
sai ^WOB UBq jq q.Bpnq. Bq,s ou anb ia f SOXJBIBO sip
snip q.ua«n3pBuapJosap q.uBinnnoB q^BUB Bq,s iBiJaq^m
ig 'sasoo ap saq.ioœ q.taoons usq sdmaq. q^sanbB
q.uBjn(i -sajq. ojamna q.sanbB ajnajq^ ap isq jad BiinSs.i
B u j q.Bsod íiaq j -JOIBO qaj jnSsq ou anb 39 ou
I - sapsSBdB Sjui sasBjq sai -rejq.B q.eujoq oraq sosam
sjajjBp sop sq.anbB q.BSioo ooj sa Jiuaq. ap s^jdsaq
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III¡IĴ I=Ŝ ::MJ1¡ÍÍS¡ÍP

l%6rï"3S3i33"'-!îsa9VjÉ
x:::!:::::::::::::::::::::::::::,;:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

ü ^ <i(uiEjÌH ••)] 'liili
j::::;::::::::;::}:::::::::::;:;:::::::::

:::::i::::i:::::ií::i::::::i:::::Í::::::: o »»pay

i::::::::::::::::::::::::::
•ü:::::::::::::::::::::::::
Í::::::::::::;:::;::!::::::

i::::::;:!:::::::::;::::::::::
"¡î""!!ï>!t!î:"""!i:*!!l

:::::
.:::i::::::::::i;:::::i::!
.:;:::::::::::::::::::::::
:;t:t::::i:::i;:::t:::i:i:

;:::::::;::::::::::::;::

ai Iyrr •MlD L i C va I"J- ::::;::::::::;::

S cB|JU3|n »D "íí!

ll'l**3 l*n^!M
iJfiJIÍJÍiÍiÍÍíiiÍÍÍÍÍÍÍiÍiÍiÍiiiliÍlrÍífiiiÍiÍtÍHÍÍHlÍÍiiíiiÍÍiÍÍÍiÍÍÍÍÍÍÍÍ
:::::::::!::::::::::::::::::::::t:ti:!::::l:::i:::::::::i:::::::::::::::::::::

ta)!MMMl i aiMJ|iiuniipH
tti;itt:titt;ittittii:t|

m:m:ii:mmi;iii:::::: i ;::::::::

::::::::::;:: ::;;i:::::::::::::;:;ìy:::::::;:::::::::L;_

::::;::;::::•;;; ::;::::; :::;::'̂ ÌYÌ'ÌÌj"""
i;t:i:i:::::;::::;:t!Í:tï:;:::

:::ííïíï:iïíïiïííïííïï!íí

::::

nillJAJ UBOP

I|V»»3 îanhiw

:::::::::::;::

:::::;;;;;;.!.

UUItUltUti:

::::::::!::: ÌHiuiiinliÌiìiiiìiìtititiiiiiìiiiiiiiiìiuii^iiitìuiiiiiiiì:..f t ........(.......•••••::::::::
ÍHiiliiiÍiÍÍiÍiÍilliÍiiiiüiíiiÍ-ÍiiHi-l-lüiütüüJtüÍÍÍüJiíwiüitti::

.liüillüljl! !OI|UDOÍAJiiii|

itUiltltlitlitttlîlïtitlulîllltïlîllliïtîi ï:::::;::;::"";'"
í:::::;:::::::::::::;::::::::;:::::::;:;:::::;;:::;::::::::::;;:::::::::::;:::
::::::i::::i::f::::::::::::::::*-::::::::::;:::::::;:::":::::::î::::::î:::Î:îî

Ü! ciLÏnï ïiliiîiîîîiiiiiii
j.iuoní fcu^jjoj ianbiw ;= : :

• tliltlttÍKIU

:::::: I)1·|UO3 ftlil|B9 UBOf

•ja^uoj j uoj «p ¡anbin
riijii|ii:tij:|i|iiii::^^:> ^^^mjiiiiiiíiíjÍijÍijjtiü^

Íjüm;:;j;jíïijji:ji:i|ji|ÍiJjj|:i:i|jj:|:j:iïij;j:jtiíiji:ijïj

::::;:::::::

i::::::::;;;

:iUDiïKJoqB|-|03

H;;::::;:;;:::::::::;:::;:::::;::!;!;!:::!:::::::;;;;;:;;;:!;;;;:::;;: ::!::::

:;::: i:::::;;:1.::::::;::::::::;:;::;;;t:::::;;:;;;;:;;;:;: :::::i;:::::ii

::ii:::::::ii!

• Irt fll IffA A A
|tti:iïíi:j:::jttÍÍj|::':j::::i:t::tt:ÍiÍ •••• '

iijiijtii ÇIC*'fl |™"™ff̂ (

::::i::::::::::::;:::::::íi:it M M IBM :::::::::::;:!
I—J—»1 l·l™« :;::::::::::

;:îîi:î»::::::::::::::::::ï::: • »UI Al U iamia^^ :""»':;:ï;i
lijijjjjjjijjiiilijjiijjjlijjij.. ^̂  ™ ï̂ * ÏiJiJijíJiiiii

ij:t:î:ijjjjiit|jjjjtjj|:ît:jî:ji Jftttlftttl |at|f j:jj::i:iÍ::i

iililiiiîulililliiiiiiiliiiîiiiiîiiïiiïîiïiîîîîiiîîiîïiïîiîïîîiiiiifiiiiîiiii'
::::i:::i::::;;:::i;::;;:;:::::::::::::::::;;;:;•::;;::•;:;;:::;:::!:;;:;;;:;:
•••••"•:•••?••••*•*•••*••••"•••"••*••*•••••"••«••••"•••?*•*•:•?••••••••••
iÍÍÍÍÍÍÍÍiiiililÍiÍÍ-iÍÍÍÍÍÍÍII-Í-ÍÍÍ-ÍIÍÍÍI-IÍÍÍIÍHlÍÍÍIÍÍÍ!!::!!!!!

jiÍÍÍÍlJJiiiiJIÍiJÍÍjÍiJijlÍiiJ'VaiiÍHÍ^^
Í;:;::::::;::::)]!:::!::::::;::..,/.: .TT....«...». !«•...«.

jjÍjjjjJIJIJjijtjjijjíjjjjljciciHÍniÍiiniIjjHliHHiHnHJjjjiÍi^^
::

Ü iqnii IPISB3

ItimttltlMIMIttltfltitltlKltMltlltltttUItltlltltltlMttltttltftlMtttll

'íanshisi-i-jUísiBíQ



l-fi S.T.EU:L=I:I:U B!i 3SUÍ =H h n i: H i :iro

IHFORñfl:

El dia 20 de Juliol, celebràrem ei fi
de curs amb un gran festival on
participaren tots els nins que durant
aquest any han vengut fent diferents
activitats en el club. Creim que els
nostres nins demostraren que venir al
club els dissabtes no és perdre el temps,
sinó que ens donaren lliçons de
creativitat en tots els sentits, ja que
d'ells va néixer la idea de tot el que
varen fer.

Durant el darrer trimestre cada grup
es va dedicar a preparar les seves
actuacions, cercar el seu vestuari, fer els
seus decorats, etc.

L'il.lusió que els nins tenien amb
aquest festival era molt grossa i se'ls
veia disfrutar preparant, inclus fent els
assatjos entre setmana perquè tot quedas
a punt.

Nosaltres els monitors volem agrair a
tots els comerços i entitats de Llubí le
seva participació en aquest festival, ja
que gràcies a ells es feren cinc rifes de
les quals el club va treure un cabdal
suficient com per seguir subsistint, ja
que per desgràcia no tenim altres
entrades a no ser allò que els nins
paguen a principi de curs -1.0.00 pessetes
al any- que com podeu suposar no ens
basta ni per a pagar el material que
durant l'any empram.

Creim que encara que el poble s'hagui
donat compte de les nostres activitats,
pareix que la Comissió de Cultura ha fet
orelles sordes i en lloc d'ajudar-nos a
que el club d'esplai funcioni, ja que és
l'única activitat que els nins tenen en el
poble, s'ha limitat a vedar-nos i possar-
lios traves perquè una activitat cultural
com era el festival no arribas al seu
termini. Creim que és una vergonya que un
regidor de Cultura practiqui la incultura
i desprecii als nins d'aquest poble,

LLUBÍ

deixant-los tirats al carrer i que l'única
solució que tendria el regidor de cultura
per entreten ir-los va ésser montar una
discoteca en el Centre Parroquial, si això
és cultura endavant que els nostres nins
el dia de demà seran uns grans ballarins,
i per cert, res més.

Però malgrat tot vàrem fer el festival
amb gran participació i gràcies a les
monges que ens deixaren el pati del
convent per fer-ho.

Els nins són el futur d'aquest poble i
pensam que si no s'agafen les mides
opotunes, l'incultura estarà ben clara
d'aquí a déu anys.
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LLUBÍ per Antoni Gelabert Perelló.

Llubí és un poble situat quasi bé al centre de Mallorca, i està en el Pla
de Mallorca.

Amb unes í. 985 persones: 1.000 dones i 985 homes és un dels pobles menys
poblats de Mallorca.

Es dedica principalment a l'agricultura, especialment a la recollida de
tapares, araetles i garroves. Les tàperes son el producte majoritari de Llubí, se
recullen a principis de l'estiu i s'acaben a finals de l'agost que s'acaba la
recollida. Hi ha bastants d'establiments que compren tapares:SAT -Societat
Agrària de Transformació-, Conserves Rosselló, Can Meco, Can Corbera, Ca Na
Grassa.

La SAT enguany és el primer any i ja té uns cinquanta socis.
També té un club de futbol -el Club Deportiu Avanç Llubí-, no vos penseu

que és l'equip més bo de dins Mallorca, perquè no és vera, és uu dels rsés
xerequets. Té un dos-cents socis.

Altre esport que es juga ara és el futbito. No hi ha un equip que es digui
Llubí o altra cosa de Llubí. Els equips es diuen: Stil, Carpintería Munar,
Carpintería Bauçà-Perelló, Bar Central, Bar David, Recreatius Servera, Societat
Porquera, etc..., aquets equips són alguns del torneig. L'equip organitzador és
la Societat Porquera. Les finals es fan per Sant Feliu, patró de Llubí.

Ara ja parlant del patró d'e Llubí vos puc dir un parell de coses: les
festes es fan els, dies 31 de Juliol, 1,2 i 3 d'agost. Tampoc no és que siguin
molt bones. Hi ha un carrer que es diu Sant Feliu, que és el de l'Ajuntament.

El nom de Llubí ve de Castro Lupino, perqué deien que a Llubí hi havia un
castell i hi va passar un llop. Castro Lupino vol dir Castell Llubí, també es va
dir "Castillo del Lobo", i ara Llubí.

A Llubí les fàbriques més importants són: Conserves Rosselló, Granges
Guillem Llabrés, "Limpiezas Rafael Capó", etc...

Els carrers de Llubí quasi cada un té un nom que recorda qualcun home
important:. Jaume I -rei de Catalunya i Aragó que va conquerir Mallorca als
moros, Sant Feliu -patró de Llubí-, metge Fleming -que va descobrir la
penicilina-, Bernat de Riparia -primer senyor de les terres de Llubí-.

Una altra cosa que no vos havia pensat a dir era que Llubí era un llogaret
de Muro i que quan van passar les terres de Llubí a Bernat de Riparia va mandar
fer una ermita. L'Església és d'estil gòtic i està a la plaça del Generalísimo.
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DATES ESTADÍSTIQUES I CARACTERÍSTIQUES DE LA TAPABERA I DEL SBU FRUIT.( i I I ) .

Miquel de Son Frontera
J . - Les tapares i les seves zones de producció.
La zona més benigne es, sense cap dubte, la que s'estén al llarg de la conca mediterrània.

Dins Europa la tenim principalment a Espanya, Italia, i en més petita escala a Grècia.
Dins Àfrica: al Marroc, Argelia i Tunis. Les zones més productives d'Espanya són: Balears,
Murcià, Almeria, Granada i Jaén, encara que a molts de punts dels llocs anomenats es
crien salvatges i espontàniament.

2. - La recoleccló.
Es fa durant una temporada relativament curta: de 60 a 90 dies on les collites es

succeeixen cada 8 a 10 dies.

3.- Comercialització actual.
El mercat de la tápara està orientat principalment a l'exportació. Els països que més

l'accepten són: RFA, EUA, Països Escandinaus, Gran Bretanya, Itàlia i Venezuela. Però a la
vegada som importadors de la producció del lord d'Àfrica, la qual cosa ens proporciona un
predomini dins el mercat internacional

4. - Classificació per taaanys.
Se'n estableixen sis: a) Non pareilles, de 7 mm. o menys; b) Surfines, de 7 a 8 mm.;

c).Capucines de 8 a 9 mm.; d) Capotes, de 9 a 10 mm.; e) Fines, de 10 a 10*5 mm.; f) âruesas,
', més de 10'5 mm.

5.- Règim especial d'exportadors.
Dins les dades publicades fa 10 anys pel Servei d'Extensió Agrària, trobam que per

estar registrats com a exportadors s'ha de disposar d'una organització comercial que
permeti realitzar una exportació mínima de 150 tones anuals. Enguany, a LLubí, a més dels
compradors habituals hem comptat també amb la S.A .T. Sa LLubinera.

6.— Modes de reproduccló.
Es coneixen tres maneres de reproduir aquesta planta: a) fent mudes; b) fer planters

amb llavors; i c) enterrar mudes davall arena per sembrar-les l'any següent.

7. - Enferioetats de la taparera.
Són escases i la més coneguda és la xinxa roja, que s'alimenta de la saba. La solució és

emprar insecticides fosforats de poca persistència.

8,- Propietats curatives.
L'arrel de la taparera té propietats diurétiques una vegada bullida i presa com a xarop.

Al fruit se li atribueix la qualitat de fer entrar en talent als desganats.

WWÓ4& ¿S¿Z¿ /¿ p cA

«TRUI »j i
JOPA ¿ g mau. c^WXL

Carrer Capitán Castell,9 (LLUBÍ)
Telèfon 52203S
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9.- Situació actual de la tapadera dins el nostre terme: una economia
que s'esbaldrega.

Si recordam el que dèiem al primer capital d'aquest treball haurem vist que el preu de
la taparà va passar d'ésser molt baix fins a enfilar-se a les 600 pts. quilogram l'any
1984. Els conflictes pel producte començaren l'estiu de 1985 quan el preu tingué una
baixada considerable i tothom es posà remolest.

Metamòrfosi d'unes Idees.
La nostra societat rural llubinera es caracteritza en línies generals per la idea

conservadora: som poc afectats de revoltes i tothom procura fer un ca seva. La caiguda en
picat del preu de la tápara ha fet canviar la manera de pensar, almenys enguany, a una
majoria del poble: ja no està clar de sembrar i recollir a ultrança. El que és més trist
del cas és que les dades oficials parlen que s'ha perdut d'un 30 a un 35 % de la
producció, però la realitat és que. s'ha perdut quasi bé la meitat de la producció global.

No hi ha temps que no torn.
A la vista del cas me ve a la memòria la idea d'aquells, Ja llunyans, anys 60 i

d'aquells tractors diabòlics que no deixaven resabi de tapareres. I el problema és que
l'únic pilar que aguanta la nostra economia està en perill d'esbaldregar-se: tal vegada
entre tots encara estiguem a temps d.'apuntalar-lo.

Déu vulgui que així sigui!. *

BIBLIOGRAFIA: 10VV
-Hojas divulgativas Ministerio de Agricultura. José Lozano.
-La economia de las Baleares a la hora de la CEE. Banco Exterior de España. Govern

Balear 1985.
-Les plantes medicinals baleàriques. P. Palou i Ferrer. 19,
-Mapa Cardenal Despuig. 1783.
-Arxius particulars: S.K. i S.F.

CAÍA DE BALEARES

"SA NOSTRA"
ACTIVITATS I COL.LABOKACIOIS.

* Campament a Can Tàpera per a
escolars

* 50 aniversari de futbol a Llubí

* Diada cultural de "ELS
VALLDEMOSSA" a les escoles

* Carreres ciclistes "SAIT FELIU-
86"

* Col·laboració amb la Societat de
Caçadors

<%£

©ABjRIEJL
^ga.brrceL Tornis

C/, dpitín Casttll,7 (LLUBÍ)
Ttl. 522334

BAR SA PLACA

Placa GeneraliBino franco, 6
Telèfon: 522048 (LLUBÍ)
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CA1X* DE PENSIONS

laGafoä"
ACTES CULTURALS PEL MES
DE 90VEKBRE.

t Dies 14-18-20 Curset d'escacs

t Dies 14-17-19-21 ' Curset de
Macrané

* Dia 25 Cinema Infantil

* Dia 25 Dança pel grup Taparers
en Festa

IMPULS HORMAL DE LA SATURA.

Joan Gaina Contestí.

Després d'aquest estiu tan mogut per
l'esport a dins i a fora de Llubí: Mundo-
Basket, México-86, futbol, futbol-sala,
VIU Carrera Popular, bicicletes... pareix
que lo ideal hagués estat Ja una crònica
de tots o d'alguns d'aquets esports. Però
pel temps que fa que s'han donat uns i
per temor a ferir algun dins els més
recents, m'he decidit a compondre unes
linies damunt l'acció esportiva, convidant
a tots els que mos sentim esportistes i
en els demés a meditar sobre elles.

Pens que s'ha de jugar per guanyar, és
l'essència de la competició esportiva, però
la preocupació exagerada per la victorià
incita cada vegada més a més participants
a violar els reglaments. Per por al fracàs
arriben fins i tot a considerar al seu
adversari com el seu enemic al qual s'ha
d'abatir i, a vegades, amb la complicitat
dels seus dirigents recorreixen a
pràctiques desleais i inclus a insults per
coseguir els seus fins. La rivalitat és un
do que mos ha de dur solament a la nostra
pròpia superació.

Si algú es sent perjudicat té que
recorre a la serenitat de les proves i no
a la frivolitat de declaracions exaltades.
La veritat no necessita d'insults, ni per
defensar-se ni per demostrar-se.

Tots: participants, pares, educadors,
Federacions, entrenadors, àrbitres,
periodistes i espectadors tenim una
responsabilitat específica: respectar al
contrari victoriós o vençut, tenguent ben
en compte que és el company indispensable
al que ens uneix la camaradería esportiva
i que sense ell no podríem jugar i,
respecta al àrbitre, mitjançant una
constant col·laboració amb ell, sobre tot
quan s"'equivoca per judicant-nos.

Pot ser així tornarem a aquell temps
quan els grecs, pioners de la cultura,
daren a l'esport la supremacia entre totes
les accions. Fins i tot aturaven les
guerres per disputar un torneig i si la
poesia i la bona cuina eren activitats
preferides no es concebien aquestes sense
la disputa esportiva, tenguent ben present
que rea la més clara manifestació de la
llibertat de llhome.

Corre, salta, Juga, neda...
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El passat dissabte, 13 de setembre, es'
celebrà l'homenatge a Maria Perelló -danya,
Maria de Can Pere Jaume, fundadora i
motor fins la seva mort de la Coral Sant
Feliu- en una diada que s'haurà de
recordar per la gran altura cultural
aconseguit en aquest acte.

La festa s'inicià a les 6'30 de
l'horabaixa a l'Església Parroquial amb el
pregó que pronuncia el P. Joan Llabrés
Ramis -de Can. Corteneta- glosant la
figura de l'homenatjada.

Inmediatament, amb l'Església plena de
gom a gom, tingué lloc un memorable
concert de música. En primer lloc el Duo
de Guitarra Clàssica format pel nostre veí
En Toni Perelló i Lluís Rullân
interpretaren obres de F. Sor i M.
Giuliani. Després l'Orquestra Ciutat de
Palma sota la direcció de Julio Ribelles
interpretà obres de A. Kachaturian, I.
Albéniz i E. Grieg. Però el plat fort va
venir al final quan la Coral Sant Feliu
dirigida pel seu actual director Pere
Mayol juntament amb l'Orquestra Ciutat de
Palma interpretaren el Nabuco (Cor
d'esclaus) de G. Verdi. A més
interpretaren conjuntament obres de Bach,
Vivaldi i Handel.

A les 8, després del concert, fou
obert oficialment un nou carrer que durà
el nora de Maria Perelló. Hi hagué també
ball de bot oferit pel grup local
"Taparers en Festa". A-les 9 del vespre es
celebrà una missa cantada en memòria de
Maria Perelló.

L'Homenatge fou organitzat per la
Coral Sant Feliu amb el patrocini del
Consell Insular de Mallorca, Ajuntament de
Llubí, Federació de Corals de Mallorca i
la Caixa de Pensions.

Estracte del Pregó en Homenatge a
Donya Maria Perelló del P. Joan Llabrés
Ramis.

iin memonam i
MARIA PERELLÓ

Aprofitant tot el seu temps lliure, va
montar una escola de brodar, a la qual hi
arribaren a assistir més de trenta
al·lotes, que per cert ho feien de lo
millor. I com que el seu dinamisme encara
donava per a més, es posà a ensenyar a
cantar i poc després, l'any 1957, va
fundar el "Coro Parroquial", que més tard
es convertí en "Coral Sant Feliu", amb
motiu del patró del nostre poble,
(...)

A més, tots recordam* encara, amb
profunda gratitut i clara simpatia,
aquells "Concursos de Cants Populars" de
les feines del camp, que tanta resonancia
tingueren a tota Mallorca i fins i tot a
l'altra banda de la mar i que tan alta
posaren la bandera de Llubí, en els quals
es concedia la "Flor de Taparera" a la
millor actuació. Doncs bé, ella en fou la
promotora, com també ho va ser, l'any
1976 -no per simple altruisme sinó per
una vertadera caritat cristiana- de la
intensa campanya, feta a Llubí, perquè es
fessin molt de donant de sang, una
institució tan benemèrita i que ha salvat
tantes vides, el President de la qual és
Don Jeroni Alberti.
(...)
Però jo, avui i davant tot el poble reunit,
m'atreviria a demanar a les nostres
honorables autoritats i al Consistori en
ple, que Donya Maria Perelló de Can Pere-
Jaume sia declarada -"Filla Il·lustre" del'
nostre poble. S'ho té més que merescut.
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P. Convendría que ens tornassis explicar
en què consisteix aquesta nova normativa
que és la LODE.

R. La LODE bàsicament proporciona la
possibilitat de que els pares dels
alumnes i els alumnes mateixos
s'integrin plenament en la problemàtica
de l'escola. Per això s'ha creat el
Consell Escolar en el qual una
representació important és la dels pares
mitjançant les APAs -Associacions de
Pares d'Alumnes- i també la dels alumnes
que ara es representen a partir de la
segona etapa. A més, és clar, hi ha una
representació del claustre de professors
i un representant de l'Ajuntament.

P. Es pot dit que ara 1 ' ensenyament
canviarà de forma radical respecta
d'abans en que els al·lots érem nés
castigats i més reprimits?

R. No, la LODE no és una reforma de
1'ensanyament. Repetesc que aquesta nova
llei proporciona unes possibilitats, un
dret -i més que un dret un deure- de
que els pares i els alumnes prenguin
part activa en aquesta etapa de
l'educació. I no s'ha d'entendre
únicament en la possibilitat de' que els
pares intervenguin per 'exemple en
assumptes econòmics o burocràtics, els
pares s'han de mentalitzar en que
l'educació del seus fills no és una
tasca solsament dels mestres sinó també
la seva tasca. Però, tornant al principi
de la pregunta, els mètodes
d'ensanyament del mestre no es veuen
afectats per la nova llei. El mestre en
principi és lliure d'adoptar els seus
mètodes.

ï1Àngel Moreu Calvo és el flânant
director de l'escola enguany en que es
posa en narxa la discutida i polèmica
LODE. Ha posada molta d'il·lusió en el
seu nou càrrec i està dispost a dur
endavant -amb l'equip que li
proporciona la nova llei- les reformes
més urgents que precisa la nostra
escola.

lo parla molt alt -he hegut de posar
l'orella damunt l'alteveu del magnetofón
per tornar escoltar la conversa- però
medita abans de respondre i l'interessa
que les coses quedin clares i
s'entenguin.

l'Àngel és aragonès, d'Osca
concretament. Li agrada la literatura i
la seva àrea és la filologia.

P. Quins són els objectius concrets per
aquest nou curs?

R. A mi -i donada la meva situació de
provissionalitat en el càrrec: som
director per un any-m'interessa
solucionar problemes a curt termini.

10
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P. I quins són aquets problemes?

R. Hi ha uns problemes d'infraestructura
molt importants:

En primer lloc l'escola no arriba a
certs mínims de seguretat com ha posat
de manifest un. recent informe sanitari.
Per exemple les dimensions de les
escales són insuficients en un hipotètic
cas d'evacuació de l'edifici. Falten
també més accessos al recinte i més
amples. Falten extintors...

En segon lloc hi ha un greu problema
de manca d'espai: el darrer exemple
d'això és que per habilitar un .taller
d'informàtica hem hagut de desmantellar
la biblioteca i amuntegar els llibres
allà on hem pogut.

D'altra banda existeix el problema de
la calefacció. El sistema actual és
inacceptable a més d'insuficient. Ho es
poden escalfar recintes tancats amb
estufes de gas butà.

P. Es posarà remei a n'aquesta situació?

R. Crec que sí. Almenys hi ha indicis de
voler-ho fer. Per exemple en el cas de
la calefacció l'Ajuntament s'ha
compromès a instal·lar 8 radiadors

elèctrics, un per aula, però ara ha
sorgit el problema suplementari de que
la corrent no té la potència suficient
per mantenir totes aquestes necessitats.

Però com dic hi ha voluntat
d'arreglar les coses. Precisament per
dia 10 d'octubre hi ha concertada una
reunió entre les parts implicades:
Director Provincial, Batle,
representació de l'APA i jo. I sobre tot
vull recalcar que aquets problemes és
necessari resoldre-los en equip.

Deixem recalcar finalment que és
necessari prendre consciència de que
.l'ensanyança no es pot limitar a
1'impartido d'unes classes. Els al·lots
han d'aprendre d'estimar l'escola com
una cosa seva i no com un lloc on s'hi
va per obligació.

Segurament ens hem oblidat d'altres
temes importants. Però esperam que hi
haurà noves ocasions per tornar-ne
parlar. Almenys noltros n'hem quedat en
ganes.

moviment demogràfic
<0 — VI atl — IV>

MATRIMDÏIS
* Antonio Reynés Ferragut de Sa Pobla amb Isabel Bauza Castell de Can
Zerret.Casats a l'Església de Sant Feliu el 9-VIII-19Ä6.

t Bartoloné David Rands Ferragut de Can Sanis amb Magdalena Bauza Vila de Can
Viles. Casats a l'Església de Sant Feliu el 16-VIII-1986.

HAIXAMEMTS

Miquel Mariana Ramis -23 V 1986- fill de Rafel i Franciscà.
Magdalena Comas Caldes -16 VI 1986- filla de Jaume i Antònia.
Margalida Amengual Cifre -27 VI 1986- filla de Joan i Catalina. •
José Andrés Guardiola Díaz -1 VII 1986- fill d'Andreu i Macarena.
Margalida Serra Alnebring -22 VI 1986- filla d'Arnau i Birgitta.
Bartomeu Alonar Roig -16 VII 1986- fill de Francesc i Franciscà.
Franciscà Vives Ramón -18 VII 1986- filla de Miquel i Antònia.
Ramon Llonpart Pol -8 VIII 1986- fill de Miquel i Joana.
Àngel David Porcel Fontirroig -22 VIII 1986- fill de Àngel i Antònia.

DEFÜHCIOHS

* Tonàs Serra Ramis (de Ca la Gual) (5-II-1919, 27-VI-1986)
* Jaune ladal Alonar (de Ca'l Joan) (28-11-1982, 3-VII-1986)
* Isabel Alonar Perelló (Pericona) (25-11-1900, 2-II-1986)
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Al llarg d'aquets tres mesos sols
&'han celebrat dos plenaris. Un ordinari
el dia 10 de juny a les 14 hores i el de
dia 7 d'agost a les 14 h.30 nin.
extraordinari.

Al plenari ordinari no es va prendre
cap acord, l'ordre del dia sols estava
composat per tres aprovacions d'actes
anteriors i precs i preguntes que foren
aprofitats per l'oposició dels
lacionalistes de Llubí-PSH per plantejar a
la majoria municipal un total de 13
interpel·lacions. Entre altres coses
sol·licitaren al bâtie que informas de les
darreres reunions oficials a les que
havia participat -viatge a la Costa Azul i
Pla Marineta-; també s'interessaren pels
actes organitzats en conmemorado del
cinquentanari del futbol a Llubí criticant
el fet que el programa estàs escrit en
castellà així com l'electoralisme que
suposava la visita d'Alberti en plena
campanya electoral. A més a una
interpel·lació que no es llegí perquè es va
"traspapelar" es sol·licitava al batle que
informas de la situació judicial en que es
troba la polèmica entorn al metge titular
i les "recollides de firmes".

Acords presos al plenari del 7
d'agost.

lomenament de Antoni Figuerola (UH)
com a tercer tinent de batle; aprovar el
projecte de reforma del Estatuts de la
Mancomunitat del Pla de Mallorca;
ratificació del conveni entre la
Conselleria de Sanitat i l'Ajuntament per
l'obra "Reforma Local para Centro Social
de la 39 edad"; s'aproven 11 suplements de
crèdits i les Comptes Generals del
presupost ordinari, les del d'Inversions
de 1985.

A aquest plenari hi hagué forts
enfrentaments verbals entre, la majoria i
l'oposició fins el punt que el batle
amenaçà a part de l'oposició lac lona lista
amb l'expulsió de la Sala de Sessions.

COMISSIOIS DE GOVERI
Durant els mesos de juliol i Agost

hi ha hagut 5 comissions de govern de les
quals en destacam els següents acords:

* Aprovació "Padrón unificado
exacciones locales 1986" que puja a
1.071.100 pts.

t Prèvia sol·licitud de Joan Calma
s'acorda el pagament de les noves
porteries instal·lades al camp de futbol
que suposen 70.000 pts.

* La Comissió informa favorablement
els expedients d'obertura de dues noves
industries dins el nostre terme municipal:
una dedicada a "Envasado de agua potable"
a Son Capó i altra a "acondicionamiento y
envasado de alcaparras" solicitada pel
president de la Societat Agrícola de
Transformació "Sa Llubinera".

* Aprovació d'un presupost de
1.300.000 pts. per les festes de Sant
Feliu.

* Aprovació de les despeses pels
actes de "50 anys de futbol a Llubí". Són
356.738 pts.

* Reforma circulatòria: direcció
única als carrers Cruz i San Fello entre
els creuers amb els carrers Bernardo de
Riparia i Plaza de los Caldos.

» Adquisició de 24 contadors de
suministre d'aigua potable a l'empresa
"Mantenimiento de Contadores de Agua
Andreu Fuster" per valor de 72.576 pts.

* Aprovació del projecte de reforma
"Local Social para la 39 edad" que puja a
3.439.092 pts.

* Concedir una subvenció sol·licitada
pel grup "Taparers en festa" el 30 d'agost
de 39.358 pts per superar el dèficit que
té el grup.

CARNISSERIA

CASTELL
Plaça Generalísinó Franco, 5
Telèfon: 522069 (LLUBÍ)
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LOCAL SOCIAL PER A LA 39 EDAT

El Consell de Govern de la C.A. de dia
24 de juliol aprovà el projecte d'obra del
centre de serveis a la 3§ Edat pel nostre
poble, de conformitat amb el conveni
signat entre l'Ajuntament i la Conselleria
de Sanitat i S.S. el dia 16 del mateix
mes. L'import del projecte és de 3.005.748
pessetes, i el conveni contempla la
financiació de 3.400.000 pessetes. Aquest
fou ratificat pel nostre consistori el
passat 7 d'agost.

Entre altres coses l'Ajuntament es
compromet que el local es destin^ a fins
assistencials al manco al llarg de 30
anys.

FESTA DELS CAÇADORS

La Societat de Caçadors de LLubí
organitzà la festa que celebra anualment a
la "Plaza de España", més coneguda per a
tots nosaltres COB a Plaça de sa
Carretera, el passat dia 5 de Juliol

L'aconteixenent comptà amb la
presència de molts de llubiners que
pogueren sopar i a la vegada ballar i
distreure's.

La festa l'organitzen els caçadors com
a reconeixement a les facilitats donades
pels propietaris de les finques del terme,
per ordenar i controlar millor aquesta
afieló que és la caça.

Enhorabona !. Sols voldríem oferir-nos
a la societat perquè l'any que ve pugui
presentar als llubiners els programes de
la seva festa escrits amb la nostra
llengua.

LLUBÍ HUVA LA SEVA POBLACIÓ

Una vegada acabades les tasques del
recompte de població per a la confecció
del padró d'habitants corresponent a l'any
1985, aquestes són les dades referides a
LLubí:
- Homes: 982
- Dones: 1000
- TOTAL: 1982

La trajectòria seguida des de l'any
1960 de constant baixa de població pareix
que no s'atura, i ara ja estam per davall
dels 2.000 habitants. Això suposarà, entre
altres coses, uns ingressos més baixos
pel que fa als doblers que ens arriben de
les màximes institucions, i també una
disminució en el nombre de regidors que
han de conformar el nostre Consistori,
passant dels onze que hi ha actualment
als nou que imposa la llei per als
municipis que tenen entre 1001 i 2000
habitants.

OLIVES
; MOLT

ROSSELL^
BOUNTIES !

/ Fabric» i oficines
Ctra. D'Inca a Artà K*.S
LLUBf(Hallorca)
Telèfon; (971) S22023, (971) S222Ì1
Tèlex; 69734 CR-E

^13
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REFORMA CIRCULATÒRIA

Si des de fa poc heu entrât a LLubi
per la carretera de Sa Pobla vos haureu
fixat que gran part de la "calle Cruz* i
"San Fello" sols tenen una direcció.

Es tracta d'una reforma circulatòria
aprovada per la Comissió de Govern del 22
de Juliol i l'acord diu exactament
"dirección única en las calles Cruz y San
Fello entre las calles Bernardo de Riparia
y Plaza de los Caldos".

Però a la realitat no és així ja que
la direcció única sols dura fins a l'antic
cine i no fins a la "Plaza de los Caldos"
con diu l'acord oficial.

Altres veins es demanaven perquè no
s'ha plantejat una reforma circulatòria de
caràcter global per a tot el poble,
estudiant la situació de cada zona i sobre
tot la "calle Doctor Marafión" que segueix
essent de dues direccions i a la vegada
un dels carrers més estrets del poble.

«

CARRETERA DE SAITA KARGALIDA

Segurament molts Ja ho sabeu, estan a
punt de finalitzar-se les obres d'asfaltar
la carretera que va de LLubí a Santa
Margalida, d'aquesta manera totes les vies
de comunicació que conflueixen a LLubí es
trobaran prou decents per a la circulació
dels vehicles, de fet totes elles han
estat asfaltades en aquets darrers anys.

Alerta a la velocitat, no sia...!.

RBTOLACIó DE CARRERS

També és notícia dins la nostra
població la retolació de quatre carrers
del poble que no tenien denominació
oficial fins al desembre de l'any 1985
quan el Consistori va aprovar les noves
denominacions, es tracta dels carrers "Sa
tramuntana", "Bona Vieta", "Desaigua" i
"Karia Perelló".

Cal ressenyar que la nova denominació
ja s'ha fet amb la nostra llengua; però
també hem de dir que a la vegada que
s'instal·laven les noves plaques també
se'n posaren algunes de velles en llengua
castellana "Padre Kiguel Pons" i "Calle
general Mola", aquesta darrera de
reminiscències franquistes i que Ja seria
ben hora que desapareixessin d'una vegada
per totes del nostre poble.

Esperem que prest les nostres
autoritats inicíin la tasca de la
normalització de tota la toponimia urbana

de Llubí.

Tillsr di (¿rrtterìì
i fusíirja »etílic»

Porta bisculins
i pràtiicibln

Carrer Cruz, 114 (LlubDJ
:H

Telèfon: 520462 (Sineu)

14
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TAPAREKS Eï FESTA.

El prop-passat divendres 29 d'agost
tingué lloc l'Assamblea general de
l'associació de música i balls mallorquins
"Taparers en festa" on es va presentar la
memòria de les activitats desenvolupadesal
llarg del seu primer any d'existència.

La memòria fou aprovada a la seva
totalitat i tot seguit es passà a l'elecció
dels membres de la junta, on resultaren
reelegits els seus components a excepció
del secretari Toni Contestí que renuncià
al seu càrrec, i per a substituir-lo es va1

triar a Magdalena Perelló Calmés. .
Endavant ! i que aquest segon any sia

millor que el primer.

ASSOCIACIÓ JUVEIIL LLOP

Des de les Festes de Sant Feliu ençà
Llubí compta amb una nova entitat. ÉS
l'Associació Juvenil LLop, que segons ens
han informat és un club per a socis que
en principi es dedica a la pràctica de les
carreres d'Escalextric, peó es pensden
desenvolupar altres tipus d'activitats.

Pareix que ha tingut gran acceptació
dins el poble, perquè ja compte amb més
de 200 socis.

Els interessats poden passar pel seu
local social a "calle Doctor Fleming", 20.

Enhorabona i endavant !

/N III T

Carrer Jaime Armengol, 74
(IWCA)

IOVA DEIOHIIACIó DE "SES ESCOLES"

Amb l'assistència del Director
Provincial del Ministeri d'Educació, Andreu
Crespi, el passat 27 de juny es va
celebrar la festa de fi de curs i que
enguany tenia un caràcter especial, perquè
a la vegada s'inaugurava la nova
denominació oficial de "Ses Escoles", que
des de llavors es diu "Col.legi Públic
Duràn-Estrany", com a mostra d'agraïment
al matrimoni del mateix nom que na creat
una fundació destinada a proporcionar tota
casta d'ajudes als escolars i a les
escoles.

Ja podem anticipar que pel curs que
ha començat aquets dies el col·legi
comptarà amb dos ordinadors aportats per
dit matrimoni.

La festa va ésser molt lluïda i amb
una gran participació d'al.lots i pares. Es
va descobrir una placa amb la nova
denominació del col·legi.

Ojalá prenguessin mostra les nostres
institucions oficials d'aquest matrimoni !

CORRECCIÓ DE BARBARISMES
referents a:

EL CARRER

Barbarisme Forma correcta
ACERA
A L C A N T A R I L L A
ALUMBRAT
BARRIO
BASSURA
BATXE
CAMION
PARAFANGOS
RASCACIELOS
SEMAFORO
TRAFIC
XOQUE

voravia, vorera
claveguera
enllumenat
barri
fems, brossa
clot. sotrac
camió
parafang
gratacel
semàfor
trànsit
xoc, topada

CONSELL INSULAR DE MALLORCA
15
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COMUNICAT DEL F>SM

Dia 28 d'abril de 1984 el regidor
dels ïacionalistes de Llubí-PSM Tomeu
Perelló fou increpat i agredit pel Batle
Guillermo Llabrés d'unió Mallorquina,
fet que en el seu moment fou denunciat
en un comunicat difós dia 30 d'abril del
mateix . any pel PSM-Esquerra
Sacionalista.

L'agressió també va ser denunciada
per l'esmentat regidor a la força
pública, passant el referit cas al
Jutjat de Districte d'Inca que se'n va
desentendre passant-lo al corresponet
Jutjat de Instrucció, el qual va
inhibir-se de l'expedient en favor del
Jutjat de Pau de Llubí que, en acta del
18 de setembre del 1984, va decretar el
sobreseïment per no considerar
l'existència d'indicis racionals del
fet.

El Batle, per la seva part, va
presentar una querella criminal contra
el regidor nacionalista per injúries i
calúmnies bassant-se en les noticies
aparegudes a la premsa local.

Amb acte del jutge del Jutjat
d'Instrucció no 2 de Ciutat, anb data de
l'onze de març del 1986, va dictaminar
que no hi havia lloc al processament del
regidor Tomeu Perelló, fonamentant-se en
els següents punts:

1.- Io hi havia tal delicte de
calúmnia per no aparèixer amb suficient
claretat que tal imputació fos falsa,
havent quedat acreditat que entre el
querellant i querellat es va produir una
"violenta discussió".

2.- Que no hi havia indicis que
fos l'acusat qui propagas els fets sinó
que fou el portaveu de la candidatura
municipal, Miquel Perelló, qui ho
comunicà a la premsa.

Curiosament, el mateix jutge del
Jutjat d'Instrucció n? 2, Don Carlos
Gómez Martínez, davant el recurs
presentat per Guillermo Llabrés,
contradient les pròpies resolucions de
l'acte anterior, dictà Acte de
Processament contra Tomeu Perelló
Miquel Perelló, en data del 15 de juliol
del 1986, per la qual se'ls imposa una
fiança de 1.000.000 de pessetes
solidàriament per assegurar les

responsabilitats pecuniàries que en
definitiva se'Is poden imposar. Així
mateix decreta la PKESó provisional dels
esmentats processats, de la qual podran
lliurar-se si presenten fiança de 50.000
pessetes cada un i l'obligació de
presentar-se els dies 1 i 15 de cada mes
davant aquest Jutjat.

Per tot això, el PSM-Esquerra
nacionalista condemna l'acarnissament de
què han estat objecte en repetides
ocasions durant aquesta legislatura els
regidors d'aquest partit a l'Ajuntament
de Llubí per part del Batle d* Unió
Mallorquina, del qual n'és un fet més
que evident la insistent persecució dels
dos regidors encausats, com a prova
aquest plet.

Així mateix condemna l'errònia
actitud de Guillermo Llabrés, incapaç
com és d'acceptar les crítiques de
l'oposició dirigides sempre i únicament
a la seva tasca política, la qual cosa
el fa indigne del càrrec que ocupa.

El PSM-Esquerra ïacionalista,
recolza en tot i per tot l'actuació dels
seus regidors que, desinterassadament,
han obrat sempre en benefici del que,
segons el seu criteri, era més profitós
pel poble de Llubí, i que ara, com a
fruit de la seva gestió pública, es
veuen injustament encausats en una
malintencionada trama judicial.

Ciutat de Mallorca, 24 de Juliol, 1986.

OFICIIA DE PREMSA.

CÂ3FE
ES 1REC3LAM

Plaça Bspa&a, 1
Telèfon: 522112 (LLUBÍ)
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Sr. Director de "CASTELL LLUBÍ".
Sa Sota, 1 d'agost de 1986.

Agrairia a vostè fes pública aquesta carta, i perdonas ses Moltes faltes
comeses escrivint sa nostra llengua i que corregís.

•• UNA VOLXEXA"

S'altre dia horabaixa, aprofitant
que era a vila, ne va fer ganes fer una
volteta i així poder veure ses nillores
que se van fent en es poble, i és que
nonés hi venc per ses Festes Majors.

Caminant vaig anar a parar a
s' avenida que , segons em digueren, sa
gent encara li diu "Avenida Son Marget"
i segons es meu parer podria tenir un
altre malnom, i res que baixant per
damunt s'acera i caminant distret, com
vaig moltes vegades, mirant es
corralets, no vaig saber si m'havia
desviat i anava per dins es torrent o
per un samenter de terrossos i pedreny,
però quan mir en terra vaig veure que no
i que era s'acera de l'esquerra de
s'avenida i es veu que l'han llaurada
amb mala lluna i no ho han esterrossat.

Quan prou vaig haver sopagat i
trabucat es peus, baix de s'acera i me'n
vaig a sa de la dreta, que segons me
paresqué no l'havien llaurada. Res que
essent davers mitjan carrer, entre bonys
i clots de ses rels dets arbres i
branques em pegaven per sa cara, vaig
provar de baixar i anar per mig com es
dijous, però clar, per mig hi passen ets
autos, i per cert com a llamps. Cansat
ja d1 esquivar-los, arrib a baix amb una
bona suada de passar pena de no topar
amb qualqun, através sa carretera i em
dic: "aniré un trosset pes camí de Son

Karget i al menys reposaré un poc i
posaré es peus plans", es peus plans
m'has dit!, cada parell de passes hi ha
un clot com la Seu i menos mal, encara,
que ets autos hi van amb seny de bístia
vella, que si no Ja me tens ballant això
que balla es Jovent ara.

Ja eren prop de les vuit i cansat
de passar pena vaig girar en redó
pensant de no tornar més a'passejar per
"s'avenida", però de camí amunt vaig
anar topant uns estols de gent que feien
lo mateix que jo havia fet abans i a lo
vist no se'n cansaven Ja que em digueren
que ho feien sovint, i Jo que trobava
que amb una vegada de passar-hi Ja hi
havia per quedar-ne ple, i això que
estic avesat a caminar per camins de Sa
Sota.

Amb tot i això que xerrant un poc
amb aquella gent m'explicaren es per què
s'acera s'encontrava d'aquella manera i
que havien escampat un parell de grans
de pedrolí que només havia bastat per
fer riure ses òlibes, i tenien raó.

Crec que Ja he xerrat molt per avui
i a vegades som un poc cansat amb
aquestes contareiles que no importen a
quasi ningú. Res que me'n vaig a Sa Rota
que allà sí que hi tene un bon que fer.

En Josep de Sa Rota.

TALLER MECÀNIC

GERMANS

Torrens
*/&*¿ Unbmi.0 . g-!feL 52,512.37

(Uat¿)
- Reparacions en general
- Planxa i pintura
- Servid ca»i6-grua

RESTAURNT

SA TAPAMmA

Carrer D. Fleoíng, 7
(LLUBÍ)
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Dels tres encausáis pel crim de Ca'n
Bardai succeït aquell gener de 1870 dos
foren condemnats a morir al garrot i el
tercer a cadena perpètua.

ïïo se degueren pensar mai que per les
brandóles del carretó havien d'ésser
descoberts pocs temps desprès per un
mestre d'aixa. L'horabaixa en que el
carretó passà per Corbera anant cap a
Ca'n Bordoi al porquer li degué cridar
l'atenció la manca de dues brèndoles a una
de les rodes.

Es Mestre Saco -que era un mestre
d'aixa de Llubí famós per les seves mides-
no podia reparar en res més quan el
carretó passà per davant ca seva. A
n'aquell carretó li mancaven dues
brèndoles i era de suma necessitat que les
hi posassin. En aquell temps era normal
que els mestres d'aixa tenguessin els seus
tallers al carrer. La feina que feien no
permetia f er-la a dedins i tanmateix pel
trànsit que hi devia haver era natural que
treballassin a l'ample.

Així doncs -segons he sentit- varen
trobar als assassins de Ca'n Bordoi. Foren
detinguts a Muro.

Segons la mateixa història amb l'amo
del carretó hi anava també un al.lot. Li
demanaren si a ca seva hi havien duit
molts de dob 1ère o or i joies. -Això no ho
sé -va dir ell- però darrerament menjam
molta sobrassada.

Aquest crim també està registrat a la
premsa de l'època. He fullejat a
l'hemeroteca de la Biblioteca March el
"Diario de Palma" de l'any 1870 i a la
secció "Palma" hi he trobat insertades
notes referents al <rrim. N'he
seleccionades algunes:

10 de gener

"Han ocasionado bastante conmoción en
esta ciudad los horrorosos crímenes que
han tenido lugar en la casa de campo "Can
Bordoy" situada cerca del pueblo de Llubí,
la cual fue asaltada por dos hombres
desconocidos. Estos después de haber

ASSASSINAT
A CAN BORDOI

( i « )
-LES COHSEQUÈITCIES-

Rafel Perelló Gelabert

saqueada todas las habitaciones ataron á
sus habitantes y dándoles de puñaladas
dieron muerte á uno de ellos.

El juzgado de Inca y la guardia civil
se constituyeron oportunamente en el lugar
de la desgracia donde se instruyeron las
primeras diligencias judiciales para
castigar tamaño atentado.

18



4aijfflmü^üduuirf=
17 de març.

"Esta mañana han sido conducidas
maniatados y custodiados por individuos
de la guardia civil á la cárcel pública de
esta ciudad varias personas que según
noticias, son los autores de los sucesos
de Llubí.

El objeto de haber sido trasladadas a
esta ciudad, dícese que es porque hablan
intentado fugarse de la cárcel de Inca.

9 de juny.

"Por el tribunal de primera instancia
del partido de Inca han sido condenados ä
la pena de muerte en garrote dos de los
tres autores del robo, asesinato é
incendio cometidos hace algunos meses en
una alquería del término de Llubí, y el
tercero á sufrir la pena inmediata. Según
tenemos entendido . la causa ya se ha
remitido á la Escma. Audiencia.

2 de setembre.

"Ayer se vio en el tribunal de la
Escma. Audiencia la causa instruida contra
los reos del incendio y sésinatos que
tuvieron lugar en Llubí, de lo cual dimos
cuenta â su tiempo, como después del fallo
que sobre ellos recayó en primera
instancia.

XINXORERIA
REÜTX ADUR I A

TOT
m

NET
MERCAT DBS TEUS

Juan crespí, 13 - Loci 1 4
Telèfon 45 48 9$

LOS GERAIIOS
Sta, Catalina de Sena - Local IO
Telèfon 7l 3S 74

16 de setembre.

"Hoy se ha publicado el fallo que la
sala segunda de la Escma. Audiencia ha
pronunciado en la causa sobre los sucesos
de Llubí, de los cuales tienen noticia
nuestros lectores. José Terol reo confeso
ha sido condenado á muerte, Miguel Llabrés
â cadena perpetua y Mateo Danús, â 17
años de presidio.

Este fallo se elevará en consulta al
Supremo Tribunal de Justicia."

17 de décembre.

"Según dice "El Isleño" en la causa
criminal instruida en esta provincia sobre
los alevosos hechos de Llub», el Tribunal
Supremo de Justicia ha confirmado el fallo
de primera instancia condenando á uno de
los delincuentes á cadena perpetua, y á
los otros dos â la pena capital."

Tanmateix no foren executats. Però
degueren complir molts anys de presó al
penal de Ceuta. Ja ho diu la cançó:

A n'es presidi de Ceuta
No hi van per un any ni dos
Val més pobres ,i honrós
Que molt i tenir-ho en deute.

Molts anys més tard un del assassins
tornà a Llubí. Fou reconegut mentre bevia
a un cafè. L'aconsellaren d'anar-se'n del
poble. En Tomeu Cabrer' -nebot de'n Tomeu
assassinat- volgué venjar la mort del seu
conco i 1'encalca fins que el va perdre
davers Ses Lletreres. Jo també hi he
perdut el fil de la història.

íjft
LA PATERNAL

Oficinal!
Obispo llompart, 40 -1.*

(Gal.rio. Moli-V.II)

T«l. 504350 INCA

San Fello, 66
Tei. 522248

LLUBI

¡Cìflfitgue[ ^jPeredó ^[omar
AGENTE DE SEGUROS COLEGIADO N.° 49971
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autocross!

Hiquel Torrens.

El passat 29 de Juny a Manacor es va
disputar la tercera carrera del Campionat
de Balears d'Autocross. La inscripció fou
superior a la d'altres vegades,
sobrepassant els trenta cotxes, vint-i-un
turismes i tretze de la classe T.T.

Es va rebaixar el crono anterior, que
estava en poder de J.Torrens, en tres
segons. Això demostra el constant
perfeccionament de les màquines i la
millora amb els temes de seguretat.

La classificació
següent:

de turismes fou la

1er. Bernardino Ferrer (Ford F. 1.300)
(1er. de la seva classe)

2on. Pedró Munar (R-5. copa)
(2on.de la classe 8)

3ei . Onofre Alemany (R-5 TS)
(1er. de la classe 7)

4rt. Francisco A. (Seat 127)
(2on de la classe 7)

7è. Sebastian Torrens (Seat 850)
(1er de la classe 6)

9è. Pedró (Seat 850)
(2on de la classe 6)

A la categoria T.T. la prova fou molt
emocionat, i sobre tot els moments de la
lluita entre Joan Torrens i Antonio
Xiguel.

La classificació de T.T. fou la següent:

1er. Joan Torrens (Lancia 1800)
2on. Joan Vich (Talbot)
3er. Pedró Sclivellas (Renault)
4rt. Juan Fisas (Renault)
5è. Guillermo Galmés (Seat 1430)

II TROFEU VILLA DE LLUBÍ.
Dia 31 d'agost, diumenge, va tenir lloc

el II Trofeu VILLA DE LLUBÍ organitzat per
l'Escuderia S'Auberg amb el patrocini del
Ajuntament. En la modalitat de turismes el
guanyador fou Armando Lozano amb Mini
1275 i a la prova dels T.T. fou Antoni
Miquel amb Lince 1600 el qui primer
arribà a la meta. La primera prova va
ésser clarament una demostració de la
resistència de les màquines ja que les
retirades per dificultats tècniques foren
nombroses. A la segona prova cal resaltar
la mala sort de'n Miquel Torrens -Riera-
que no aconseguí quedar entre els cinc
millors.
Classificacions:

* Turismes.
1er. Armando Lozano (Mini 1275)
2on. Juan J. Aubert (1430)
3er.Jaume Barceló (850 Coupé)

* T.T.
1er Antoni Miquel (Lince 1600)
2on. Guillem Galmés (1430)
3er. Juan"Salamanca (Sachs 1600)
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futbol futbol-sala
CALEHDARI FUTBOL E1 5 de Julial m™^ a ** nova Plsta

El calendari dels partits que els.i i

nostres equips de futbol jugaran a casa,
en les categories de 35 Regional i de
Juvenils és el següent:

*»* 35 Regional Mallorca - Grup B ***

21 Set. A . L L U B Í • - ARIANY ( 1 7 , 3 0 h . )
5 Oct. A.LLUBí - LLORET (16,30 h . )

26 Oct. A . L L U B í •• CAMPANE! (15 ,45 h . )
9 Nov. A.LLUBí •- BARRACAR (15, 30- h . )

30 Nov. A . L L U B í - ESCOLAR (15,30 h . )
14 Dec. A . L L U B í •• BUGER (15 ,15 h . )
11 Gen. A.LLUBí - FELANITX (15,30 h' .)
25 Gen. A .LLUBí - STA. MARIA (15,45 h . )
22 Feb. A . L L U B í •- ARTÀ (16,15 h . )

8 Mar. A . L L U B í -- S .JOAN (16,30 n . )
22 Mar. A . L L U B í •- SINEU (16,30 h . )

5 Abr. A . L L U B í -' SANCELLAS ( 1 7 , 0 0 h . )

*** JÜVEIILS 3§ Regional - Grup C ***

21 Sep. A . L L U B í •- SINEU ( 1 1 , 0 0 h . )
5 Oct. A.LLUBí - B .R .LLULL (11 ,00 h . )

26 Oct. A . L L U B í •• MÚRENSE ( 1 1 , 0 0 h . )
9 Nov. A . L L U B í - CULTURAL ( 1 1 , 0 0 h . )

23 Nov. A . L L U B í •- AT. INCA (15 ,30 h . )
7 Dec. A . L L U B í - CAMPANET (15 ,30 h . )

21 Dec. A . L L U B í •- S' HORTA (15,15 h . ) •
18 Gen. A .LLUBí - S .JOAN (15,30 h . )

1 Feb. A . L L U B í -- MARIENSE (15,45 h . )
22 Feb. A . L L U B í -- MARG ARI TENSE (11, 00 h . )

8 Mar. A . L L U B í - CONSTÀNCIA ( 1 1 , 0 0 h . )
22 Mar. A . L L U B í • - ALGAIDA ( 1 1 , 0 0 h . )

5 Abr. A.LLUBí •• ALQUERÍA (11,00 h . )
26 Abr. A . L L U B í - SES. SEL INES (18 .00 h . )

S" ~' **N\ * POLLASTRES
/ >N * TROSSEJAT
(NOUPOU)Í DE POLLASTRE;
V yi * G A L L I N E S
V /̂ * CONILLS

' * OUS
i

- " — - * *~*

i>i£Tffi£iu.nafi? .
USOS. PERELLÓ, S.A.
Carrer Cardenal Cleneros, 65
Telèfon: 503989 (IMCA)

poliesportiva el primer torneig de Fútbol-
Sala Sant Feliu 1986.

La competició va tenir una acollida molt
favorable, fins i tot, persones no
aficionades anaven a veure els partits, a
nés de la gent que hi anava pel seu
interès envers d'aquest esport. Amb tot
això es creà un gran ambient.

El torneig sorprenentment el va guanyar
l'equip més jove: el de la C. Munar
demostrant que tenia un equip de molta
vàlua i amb molt de futur. El segon
classificat fou el Cèltic Llubí que perdé
la final al llançament de penalties ja que
el partit acabà amb empat a un gol. El
tercer i quart llocs foren per C. Bauzá-
Perelló i Societat Porquera
respectivament; aquest partit també es va
decidir pel llançament de penalties.
Aquests dos darrers equips eren els
organitzadors del torneig.

El trofeu a la esportivitat fou per
l'equip del bar Can Vicari que va ésser el
que menys faltes va cometre. El trofeu al
millor porter fou per l'equip del Bar Cas
Ferreret que només encaixà tres gols i no
va perdre cap partit. Miquel Tomàs i
Miquel Mates de l'equip Cèltic Llubí foren
els màxims goleadors amb 14 gols cada un.
El millor jugador del torneig, elegit per
votació, va ésser Llorenç Llabrés de C.
Bauza- Perelló.

En total s'inscrigueren al torneig 142
Jugadors, encara que no tots arribaren a
jugar. L'equip amb una plantilla més
nombrosa fou R. Servera amb 22 i la més
reduida va ésser la del Bar David amb 8.
jugadors. Al llarg dels 34 partits jugats
es feren 197 gols, essent els equips que
nao ¿ITI -forjan al P-ol + lr^ 1 iiVií antti ^^ i IftjBt?¡=> triï Xcflcil fcí-L i_rt=.L i*.Li_r .LJ.LUUI a ui u o«j í j.a

S. Porquera amb 26.
Per acabar cal destacar la part negativa

del torneig on es produïren certes accions
antiesportives, suposam que moltes vegades
degudes a l'entusiasme i ganes de guanyar
però que seria interessant saber corregir-
ies i així evitar els enfrontaments entre
gent que conviu a un mateix poble.

castell
LLOBI

*»1
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C.
Ce
R.
B.
L.
B.
B.

S.
C.
B.
Es
B.

Bauza- Perelló. . . .
Itic Llubí
Servera
Trui
Capó. .
Central
David

Poquera
Ruñar
Cas Ferrerei

til
Can Vicari

CLAÍ

J.
. . . 6
. . . 6
. . . 6
. . . 6

6
6
6

4
. . . 4
. . . 4
. . . 4

4

3SIFICACIÓ FIÏAL.
GRUP A

G. E. P.
5 0 1
5 0 1
4 0 2
3 0 3
3 0 3
0 1 5
0 1 5

GRUP B

3 1 0
2 1 1
1 3 0
1 1 2
0 0 4

GF.
20
26
20
15
20
14
6

22
15
9

19
2

GC.
7

13
13
9

16
31
32

4
4
3
8

40

P.
10
10
8
6
6
1
1

7
5
5
3
0

+ 13
+ 13
+ 7
+ 6
+ 4
-17
-26

+ 18
+11
+ 6
+ 3
-38

RESULTATS DE LA VIII CARRERA POPULAR SABT FELIU.

Amb una participació de 205 corredors es celebrà la VIU Carrera Popular Sant
Feliu. Els primers classificats foren els següents:

* Nins menors de 7 anys (500 m.)- Jaume Serra Fornés (Llubí)
* Nins de 8 a 10 anys (700 m.)- Jaume Baron Puigserver (Campos).
Nins de 11 a 14 anys (1500 m.)- Manuel Garcia Pelaez (Llubí).
Joves de 15 a 17 anys (3000 m.)- Joan Reixac (C. Hermes).
Homes de 18 a 39 anys (8000 m)- Mateo Domínguez (26* 35") (C. Hermes)
Homes de 40 anys endavant (4000 m.)- Emilio De la Cámara. (C. Fidipides)
Nines de menys de 9 anys (500 m.)- Maria Antònia Rigo Barceló (Campos).
Nines de 10 a 14 anys (1000 m.)- Catalina Bauza Blanch (Campos).

* Dones de més de 15 anys (3000 m.)- Catalina Reixach (C. Hermes).

Per l'any que ve hi haurà una categoria especial per a corredors locals amb 15
premis i un recorregut de 3000 m.

Taller de reparacions
de cotxes

Antoni Cladera finitori

José Antonio, 42 - 44 • Tel. 522077
LLUBÍ (Mallorca)

TALLEI MECÀNIC

JOAN ALOMAR
- Reptneiont tn general
- Venti de Mobylettes, Vespa

Derbi, Puch i bicicletes,

drrer torii Perelló, SN
Telèfon 522288 (LLUBÍ)



UN CONSELL AL TEU SERVEI,
Cada any el Consell Insular de

Mallorca du a terme nous projectes
per garantir millors serveis públics
a totes les persones que viuen a la
nostra illa. A la vegada manté i in-
crementa els que ja hi ha. I tot això
ho fa a través de les seves àrees
d'actuació.

ÀREA ECONÒMICA
" Promoció del turisme. - '. Pro-

tecció de l'entorn amb campanyes
de neteja de platjes i el nostre lloc

Impuls de la nostra indústria i co-
merç. Z Accions de millora de la ra-
maderia i l'agricultura.

ACCIÓ SOCIAL I SANITAT
~ Hospital General. 2 Hospital

Psiquiàtric I Llar de l'Infància 7
Llar de la Juventud I Llar dels An-
cians. 1. Patronat Verge de la Sa-
lut. Z Hospital de Nit

7 Centre de Prevenció de
l'Abús de Drogues, n Grup d'Edu-
cació Sanitària a les Escoles. Z
Elaboració del Mapa de Serveis So-
cials de Mallorca.

ÀREA DE CULTURA I
ESPORT

Ordenació d'arxius propis i
d'altres organismes Difusió cul-
tural per mit|à del Teatre Principal
i la Biblioteca Artesana Impuls
del coneixement i l'ús de la nostra
llengua. Difusió del nostre folk-
lore Elaboració del Pla d'Ins-
lal lacions Esportives en els muni-
cipis. Foment de l'iniciació i pràc-
tica de tot tipus
d'esport:

ÀREA DE COOPERACIÓ I
ORDENACIÓ DEL
TERRITORI

"~. Elaboració del Pla d'Obres i
Serveis per dotar els pobles de l 'm-
frastructura bàsica. Z Manteniment
de la xarxa viària pròpia (39% de les
carreteres mallorquines). Z Servei
de Prevenció i Extinció d'incendis i
Salvament.

SEPREISAL |

B Consell Insular de Mallorca tre-
balla intensament des de aquestes
quatre àrees perquè a la nostra illa
es pugui viure cada dia millor, amb
totes les comoditats, salut, i un
constant enriquiment cultural.
L'avanç en aquest sentit ha estat
continu durant els vuit anys de fun-

- cionament del Consell, i els fruits
obtinguts, molt nombrosos Per
això, avui ens sentim satisfets de la
feina feta. i a la vegada, plens d'il lu-
sió per incrementar-la cada any

CONSELL INSULAR DE MALLORCA

Can VICARI
Av. Son Marget, s/n
Telèfon: 522143 (LLUBÍ)
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CONSOLAT DE SOLLER A CIUTAT
CABRER DE PUEYO. 1 ·TELEFN· 7268631
SÖLLER: LLUNA,13 - - 631254

ÜTpc que som de Tramuntana,

es CONSOLAT DES SOLLERICS

oferesc a n'ets amics

que tene a sa PART FORANA.

I també a n'es Ciutadans

- que jo som amic de tots-

veniu amb mi a fer rots

d'oli i de pa d'el d'abans.

Vull dir de pa integral

amb quasi tot es segó.

Per sa salut és millor

i això és lo principal.

Es capvespres des dijous

convit a pamboliada.

Tene també una sobrassada,

cafè,ametlles i anous.

maig 1986

castell

de rampellada
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Ijljlj UN NOU 6RUP MUSICAL A LLUBi,'
;¡j;¡. "Baladre" es el nou grup musical que darrerament
|lhan creat sis joves del nostre poble, Alguns dels

Jllj components ja formaven part del músics de
jjj"Taparers en Festa", Pretenen fer una música mes
I creativa d'acord amb les seves inquietuts sempre
ijijdins el marc de la nostra cultura,

lui
AUTOCROSS NACIONAL,

!jjjjjij Segons un comentari recollit en una conversa de'jj
Ijtaverna és molt probable que el club d'autocross
IjijS'Auberg organitzi l'any que ve en el seu c i r c u i t i !

jjjjjjuna prova puntuable pel Campionat d'Espanya,

DEFICIÈNCIES EN EL SUMINISTRE O'AISUA POTABLE, m
ili! En el rigor de la canícula hi ha hagut sèries!;
jÍjdef ¿ciències d'aigua potable a algun? indrets del''

ijliljpoble, El motiu pareix ésser la pèrdua de presió
íiijdel corrent d'aigua,

LLUBÍ

j

FUTBOL 31 REGIONAL,
íjiji El passat diumenge, 21 de setembre, començà lajjji
||lliga, El nostre equip, el C,D, Avance de Llubí esjjjj
[Iva estrenar amb una rotunda victòria sobre el seujjjj
¡adversari l'Ahany en el camp local de Ses Cones,||
ÌE1 resultat fou 3-0 anb gols de'n Tòfol, Llorençjlji
|de Son Torrens i Joan Planes, aquest darrer d<

jjjipenalt, Ara com ara anam els primers de la taula
lu ¡de classificació,

En un a l t r e ordre de coses pareix ésser que eli
club ha estrenat nove directiva, D'això vos
informèrent en tenir nés informació,

POLÈMIQUES,
Ja és veritat que ningú sap con es troba s'oliali

nés. que es cullerot, Idò a dins aquesta olla de
caregols que és el nostre poble tenim uns quants

iiji temes que donen que parlar,
Primerament la polèmica periodística entre en

jijjjBiel Frontera i tres integrants de la candidatura
Ideïs Nacionalistes de Llubí-PSM,

Una altra és l'Homenatge a Donya Maria de Can
en relació a la fundació del Coro

jijjjiParroquial -la Coral Sant Feliu-, El Bâtie de
té interposada una querella contre dos

Ijfregidors dels Nacionalistes de Llubí-PSM, I,
||finalment, s'ha alçat un gros rebumbòri anb
jii I'affair de les firmes demanat el canvi i/o posar-
ijjlne un altre,
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