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NOTICIES LOCALS
25 d'abril. Presentació,de la candidatura

del PSOE.a. Llorito. Intervingueren: Miguel

Oliver i Pere Capó (candidats al Parlament)

i Joan Bonet (candidat a la batlia).

26 d'abril. "Dia de l'Angel". Hi hagué mi

ssa a Sa Comuna i Concurs de Paelles, a més

de boleros, 'teia...

Aquest dia nasqué el primer fill de Na

Maria Gelabert "de Can Moreu".

2 de maig. Morí a Ciutat l'amo En Joan Jau

me "Sóller" (germà de "Ses Menorques").

9 de maig. Com és costum el dissabte de Sa

Fira, se celebrà el "Ball dels Quintos 87".

A les 16 hores hi hagué una amollada

de coloms.

10 de maig. Segon diumenge de maig i per

tant la Fira de Llorito.

El vespre, conferència sobre "La Guer-

ra Civil a Mallorca", a càrrec de Mateu Mor

ro.

13 de maig. Morí l'amo En Montserrat Mateu

"Ferrerico".

15 de maig. Extracció de sang al Convent de

Ca Ses Monges.

17 de maig. Surt al "Diario de Mallorca" un

article sobre la candidatura d'AP a Lloret.

18 de maig. Mor Na Catalina Martorell Gual

"Sa Madona Fideuera".

21 de maig. Surt un article al "Diaria	 de

Mallorca" titulat "Las mujeres dominan- en

la candidatura del PSOE de Lloret".

22 de maig. Excursió organitzada per l'Asso

ciació de la Tercera Edat al "Casino de Ma-

llorca".

Aquest mateix _dia, presentació de la

candidatura d'AP a Llorito.     

Amb el suport de 

Iníit l'Aluetteteet de

Ueret de Viste Alegre     

23 de maig. Es repartiren cartes de	 casa

en casa per part de la Candidatura Indepen-

dent Lloritana (CILL).

25 de maig. Es varen repartir programes de

la cándidatura del PSOE.

26 de maig. Al diari "Baleares" es publi-

cà un suplement especial dedicat al nostre

poble.

27 de maig. Acte electoral a càrrec

tervingueren: José María González, Francis-

co Gilet (candidatá al Parlament) i Vicente

Tejedor (candidat a la batlia).

30 de maig. Es repartí propaganda electo-

ral d'Unió Mallorquina.

ASSOCIACIó DE LA TERCERA EDAT 

Diumenge, dia 14 de juny. Excursió.

Port d'Andratx i Sant Telm. Dinar 	 a

Sant Telm.

Preu per persona: 1.200 pessetes.

Els articles pu011cats en aquesta revis

ta expressen únicament l'opinió dels

seus autors;

A aquest número d'"Es Pi Gros" publicam 2

pàgines dedicades a cada una de les candida

tures que es presenten al nostre poble (una

página amb els candidats i una amb el pro-

grama). Els altres espais que apareixen

han estat contractats per les candidatures

que han volgut, bé directament, bé a través

d'una agència de publicitat.

S'ESTAN(
tabacs, revistes

i papers

local



El pròxim 10 de Juny tots tenim
una cita amb les urnes.

Perquè la nostra Comunitat ens
necessita a cada un de nosaltres.

Entre tots construim el nostre
benestar i progrés.

Per ai .só, la teva opinió també compta.

AMB EL TEU VOT..
TOTS 1-II GUANYAM

PARTICIPA
el teu vot decideix

ELECCIONS AUTONÒMIQUES 1987 GOVERN BALEAR



Tejedor,
se presenta
por AP-Lloret

LLORET.- Vicente Te-
jedor García, de 53 años,
funcionario de la CA en la
Consellería de Obras
Públicas y Ordenación
del Territorio es candida-
to de AP. Nacido en Va-
lencia hace 32 años que
vive en Lloret y sus 8 hi-
jos han nacido en el
pueblo. Los demás com-
ponentes de la candida-
tura son: Rafael Ramis,
Antonio Campins, Catali-
na Ilabrés, Antonio Regis,
Ignacio Tomás, Martín
Jordá, Salvador, Biel
Camps y María Campins.

El Sr. Tejedor nos es-
bozó las líneas generales
su programa: "Un infor-
mar, asesorar, contribuir
y colaborar con cualquier
miembro, sea de la ideo-
logía que fuere, siempre
que las decisiones o pro-
cedimientos a emplear
sean por el bien y para el
bien de Lloret. Recuperar
su tradición histórica en
cuanto a lo que se refiere
a cultura, bienestar y
tranquilidad que el pue-
blo ha perdido. La inten-
ción es que el pueblo, en
todas y cada una de las
decisiones importantes,
tanto económicas como
sociales y culturales, sea
públicamente informado
para que al fin de una
forma cónyincente sea él
quien decida, porque el
Ayuntamiento no es más
que la representación del
mismo pueblo y -por ello
se debe a él".

DM Domingo 17-V-87
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Alianza
Popular

. Partido
en coalición con Liberal

Candidats.

1. Vicente Tejedor García.

2. Rafel'Ramis Ribas "Rigo".

3. Antoni Gelabert Jaume "Valent".

4. Catalina Llabrés Suez "Llabressa".

5. Salvador M@ Mora Nicolau.

6. Ignasi Tomás Costa.

7. Maria Gelabert Campins "Llofriva".

Suplents.

8. Gabriel Camps Real "de Son Brondo".

9. Martí Jordà Ferrer "Filau".

10. Antoni Regis Rossinyol "Tuti".

EL CANDIDAT

A BATLE

Vicente Tejedor García, funcionari de la C.

Autónoma, casat i pare de 2 frlls i 6 fi-

lles.

11.	P1[114{Te
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al" Programa

El Cap de ',lista d'Aliança Popular, D. Vicente Te-

jedor, ens manifestá que no pensava editar per escrit

cap tipus de programa i per tant no podem reproduir-lo.

De tota manera publicam aquesta página a fi que no sens

pugui acusar de dedicar més pàgines gratuites a una can

didatura o altra. El Consell de Redacció decidí que

serien dues per partit o grup i així ho hem fet, excep-

te en dos casos (PSOE i PDP) que passen un poc d'aquest

espai. Els altres anuncis que es publiquen (AP i Inde-

pendents) han estat contractats i pagats com a propagan

da electoral.



EL CANDIDAT

A BATLE

Maria Vanrell Nicolau, "Perica", casada i

amb dos fills. Ja ha estat regidora du-

rant aquests quatre anys passats.

ES PI GROS
Lkwet de Vista Alegre

Candidats:

1 Maria Vanrell Nicolau "Perica".

2. Joan Pons Martí "de Ca Na Fernanda".

3. Martí Gelabert Beltran "de Son Marron".

4. Bartomau Gomila Puigserver "d'Es Pou".

5. Francesc Gili Gelabert "Nina".

6. Magdalena Fontirroig Salom "Pinera".

7. Mateu Verd Bauzá. "Llofriu".

Suplents.

8. Gabriel Regis Rossinyol "Tuti".

9. Antoni Jaume Fon itirroig "Sóller".

10. Joan Picornell Picorneli "Beatet".
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Programa
unió

MALLORGIUMA 

1. ADMINISTRACIO

-Estar al corrent en tots els aspectes

-Eficaç gestió municipal, clara i transpa-

rent amb una nombrosa participació del po-

ble.

-Assegurar que les decisions preses per

l'Ajuntament hagin tingut un estudi previ

i una anàlisi del problema i de la situa-

ció.

2. HISENDA

-Revisar el creixement de les despeses pú-

bliques.

-Fer un estudi dels distints pressupost i

subvencions.

3. OBRES

-Normes subsidiàries de Plantejament Urba-

nístic.

-Asfalt,tapar clots i conservació dels ca-

mins velnals del poble.

4. SANITAT

-Referent a la medicina preventiva,análisi

de sang,orina,etc.Revisions per "Rayos X"

(pantalla). Electrocardiograf.

-Analitzar cisternes i pous d'aigua pota-

ble.

5. SEGURETAT I BENESTAR SOCIAL

-Revisió de les normatives i ordenances mu

nicipals.	 Renous

"Gamberrisme"

Actes que van contra la moral

pública, etc.

6. CULTURA I ESPORTS

-Fomentar la cultura i potenciar l'esport,

fent-ho extensiu des de l'edat escolar.

-Mantenir contactes amb l'Asociació de pa-

res d'Alumnes (APA).

-Biblioteca

-Casa de Cultura

-Arxiu

7. INFRAESTRUCTURA

-Pla de Sanetjament

-Estudiar la posibilitat de realitzar son

deigs per localitzar aigua potable	 per

abastir el poble.

La seva canalització i eliminació de 	 les

aigües residuals (pous negres).

Sempre comptant amb les subvencions.

-Col.laboració total i plena amb els regi-

dors,sien del color que sien,per a bé

pel bé del poble.

Ja que es nostro compromís és una part de

Mallorca anomenada Lloret de Vista Alegre.

ES PI GROS lit
Lloret de Vista Alere

Butlletí	 iuformatiu nº	 49----
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Partido Socialista
Obrero Español

(PSOE)
PSOE

Candidats.

1. Joan Bonet Capellà.

2. Pere J. Munar Picornell "Filau".

3. M 1 Soletat Amengual Coll "d'Es Pou".

4. Pere Fontirroig Vallcaneras "Xuto".

5. Petra Jaume Fontirroig "Ruberta".

6. Aina Juaneda Costa "Borràs".

7. Margalida Arrom Gomila "Recolada".

Suplents.

8. Catalina Garcias Picornell "Blanca".

,9. Maria Gelabert Gelabert "Bosseta".

10. Simón Modino Caramazana.

EL CANDIDAT

A BATLE

Joan Bonet Capeil, treballador de

CleaTSA, casat 1 arlb dues filles.

Urbanismo

El problema urbanístic de Lloret s'ha

de resoldre mitjançant l'aprovació de

les Normes Subsidiàries que permetran

impulsar un creixement positiu,

ordenat i respetuós amb l'estética

tradicional del poble. Hem de fer un

poble dotat de cases i serveis moderns

peró sense destruir cap dels elements

urbans i paisatgístics que hem rebut de

les generacions passades. Les Normes

Subsidiàries establiran els tipus de

construcció, materials, volums i formes

admeses dins les noves edificacions

que es facin a Lloret. Catalogaran les

cases del poble i del terme que per la

seva significació histórica i

arquitectónica hagin de ser objecte

d'una protecció especial. Protegiran

també els elements de la vella cultura

popular: parets de pedra, pous amb

capella, abeuradors, creus de terme,

etc. El fomentará la restauració de les

cases velles. Procurarem la formació

del bon gust per l'arquitectura popular

entre el poble de Lloret mitjançant

exposicions i conferencies. Pretenem

impulsar més la protecció i la bellesa

del poble a través del bon gust de la

gent que no a través de la simple

normativa municipal.

Sanitat

Hem de disposar d'una Unitat Sanitaria

Local perfectament dotada de material

modern i suficient. Es fonamental

impulsar al màxim l'assistència

domiciliaria. I també aconseguir que les

análisis es puguin fer recollint les

mostres al poble sense que la gent

hagi de desplaçar-se a Palma. Hem

d'estudiar la mancomunitat de serveis

sanitaris amb els pobles de veinat per

tal que Lloret tengui la máxima dotació

possible d'elements sanitaris.

local 



Edat ha de convertir-se en un centre

dinàmic que permeti a la gent major de

Lloret dur una vida oberta i activa,

integrats dins la vida col.lectiva del

pcble. L'Ajuntament, els representants

de la Tercera Edat i altres institucions i

entitats elaboraran _acla any un

Programa d'Acti -,itats per a la Tercera

Edat. Dins aquest programa els

elements recreatius i els formatius hi

seran presents. La Tercera Edat  rebrà
també un tractament preferent quant

als aspectes d'assistència social i

sanitaria. Deforma periódica,

l'Ajuntament dura a terme actuacions

de Turisme per a la Tercera Edat que

permetran — amb la col.laboració

d'altres institucions— fer possible que

la gent major de Lloret pugui conèixer
altres països amb un cost mínim.

Joventut i Esports

Si no aconseguim que la joventut de

Lloret trobi feina dins la nostra Vila o,

, si això no fos possible, als pobles dels

voltants, continuará sense remei la

despoblació del nostre Municipi.

L'Ajuntament de Lloret ha d'interessar

del Consell Insular, de la Comunitat

Autónoma i de l'Estat l'elaboració del

Programa Econòmic per al Pla de

Mallorca. Dins el context de la rica

economia de Mallorca els municipis del

Pla formen un conjunt que decau i

perd població cada any. Només el

ressorgiment econòmic del Pla de

Mallorca farà possible que els joves de

Lloret segueixin vivint a la Vila. Però el

tema de la joventut de Lloret no és tan

sols trobar feina. Si la nostra Vila no

els dona una qualitat de vida,

inevitablement acabaran emigrant a

altres Ilocs més dotats de serveis i

entreteniments. Per això hem

cl'aconseguir que sigui una realitat

plena el Poliesportiu i Piscina de Lloret.

Hem de completar les nostres

instal.lacions esportives, amb una pista

de bàsquet entre altres elements. Hem

(continua a la página 17)

Programa

Consideram també que la Sanitat

exigeix una labor educativa i

preventiva. Per aixà impulsarem

campanyes d'educació sanitaria a tots

els nivell.

Cultura

Considéram que la Cultura és

l'expressió viva de l'anima d'un poble.

D'entrada hem de conservar el Ilegat

cultural que ens han deixat les

passades generacions. Les Normes

Subsidiàries protegiran la nostra

arquitectura i el nostre paisatge. El

nostre Arxiu Municipal es mantendrá

sempre ordenat i obert als

investigadors i en publicarem, a més a

més, el Catàleg. Elaborarem l'Inventari

del Patrimoni Cultural de Lloret

complementat amb normes de

protecció. Gestionarem la publicació

d'una Història de Lloret, que feta amb

rigor científic tengui una clara finalitat

pedagógica sobretot en relació amb els

joves i infants. Encoratjarem la

realització d'estudis i investigacions

que tenguin Lloret com a tema i els

donarem a conèixer al nostre poble.

Fomentarem la recollida de materials

de cultura popular i de cultura oral per

tal que no es perdi la memòria popular

de la nostra gent. Donarem suport

econòmic suficient a la revista "Es Pi

Gros" per tal de consolidar-la com una

revista de Premsa Forana amb finalitats

informatives i divulgatives per al nostre

poble. Un objectiu bàsic és dotar Lloret

d'un Casal de Cultura que sigui el

centre de la dinámica cultural de la

Vila plenament obert a tots.

Tercera Edat

La Tercera Edat rebrà una atenció

preferent dins la nostra gestió

municipal. El local social de la Tercera

PSOE

local	 9



Arnau Mateu Gelabert, "Ferrerico", 32 anys,

professor d'EGB i Cap d'Estudis del Col.le-

gi Públic de Sineu, casat i pare de 3 fills

Candidats.

1. Arnau Mateu Gelabert "Ferrerico".

2. Antoni Ramis Munar "Estrella".

3. Sebastià Amengual Coll "Abrines".

4. Guillem Fiol Tomás "Poleo".

5. Pau Bibiloni Jaume "Xiu".

6. Andreu Mora Payeras "Mino".

7. Joan Gili Niell "Nina".

Suplents.

8. Rafel Regis Miralles "Daviu".

9. Felip Vanrell Munar "Mandau".

10. Joan Camps Gelabert "Camps".

Qué és la Candidatura
Independent Lloritana?

Un grup de Lioritans dis-
posats a - fer feina pel 'nostre
poble i amb una .única
ideologia: el bé de Lloret.

Per qué ens presentam a
les eleccions?

Per continuar la labor
començada fa vuit anys i
perqué consideran: que els
Lloritans tenen raons sufici-
ents per depositar en nosal-
tres la seva cónfiança.

EL CANDIDAT

A BATLE



vota
INDEPENDENT

6. INFORMACIÓ

-Dotar dels elements municipals suficients

d'informació.

7. INSTITUCIONS AUTONÒMIQUES I COMARCALS 

-Aprofítar al màxim la cooperació amb	 les

Institucions Autonòmiques i amb la Mancomu-

nitat del Pla.

-Amb el suport del Consell Insular shaurien

de mancomunar els següents serveis tècnics:

Bibliotecari titulat, Servei de Normalitza-

ció Lingüística, Arxiver Comarcal i Servei

d'Orientació Educativa.

8. SANITAT

-Vetlar per la sanitat pública.

-Potenciar el Centre Sanitari Comarcal.

9. URBANISME I OBRES PÚBLIQUES

-Redacció de les Normes Subsidiàries.

-Estudi i revisió del Pla Circulatori Urbá.

-Conservació dels camins i carrers públics.

-Estudi sobre l'abastiment d'aigua potable

i captació d'aigües residuals.

Programa 

1. AGRICULTURA

-Recolzament i subvenció a les iniciatives

privades d'electrificació i vivenda rurals.

-Informació puntual als pagesos sobre sub-

vencions i ajudes.

2. ADMINISTRACIO

-Solventar el,problema dels "encarregaments

de terres.

-Consolidació d'una administració ágil, mo-

derna i eficaç.

3. CULTURA, ESPORTS I SERVEIS SOCIALS

-Crear un servei d'informació sobre activi-

tats i projectes per als joves.

-Programació "especial" d'assistència a la

Tercera Edat.

-Fomentar la cooperació i l'enteniment en-

tre les Entitats locals.

-Conservar i dinamitzar les instal.lacions

esportives.

-Ordenació i dinamització de la Biblioteca

Municipal.

-Catalogació i ordenació de l'Arxiu Munici-

pal.

4. EDUCACIÓ

-Promocionar l'esport escolar.

-Fer les gestions oportunes per tal d'acon-

seguir un quart mestre.

5. IMPOSTS

-Fer un estudi pressupostari per tal de pos

sibilitar la reducció o extinció d'algun im

post municipal.

local	 11



PARTIDO
PDP ROM POPULAR

Candidats.

1. Antoni Niell Florit "Niell":

2. Nadal Beltran Niell "de Sa Rota".

3. Pere Rosselló Llabrés "Artanenc".

4. Antoni Oliver Nicolau "Morret".

5. Bartomeu Amengual Coll "Amengual".

6. Gabriel Alomar Ferriol "Gurilla".

7. Joan Martorell Real "de Sa Riba".

Suplents.

8. Mateu Ferrer Genovart "Bolero".

9. Miguel Alomar Picornell "Gurilla".

10. Pere Horrach Picornell "Roca".

EL CANDIDAT

A BATLE

Antoni Niell Florit, "Niell", 51 anys, em-

pleat de banca, casat i amb dues filles.

Qun ns EL P.D.P.? 
ns un partit que s'inspira en els va-

lors de l'humanisme cristià, que manté la

defensa permanent dels Drets Humans contra

qualsevol classe de dictadura perquè entén

la llibertat com a un dret de l'home.

Té una presencia efectiva a 52 parsos.

A Europa governa a Alemanya, Itàlia, Bélgi-

ca, Holanda, etc. i més de 70 milions d'eu-

ropeus el voten.

El P.D.P. és un partit al servei de

l'home. No és un partit de dretes ni d'es-

querres perquè la raó de la seva existència

és cercar sempre el benestar dels pobres a

través de la llibertat i la justícia.

El P.D.P. defensa la solidaritat. Con

sidera que el més important és l'home i,per

tant, tot ha d'estar al seu servei. ns tan

lluny del "cadascú del seu cap t'arà este-

lles" propi d'un model lliberal, com de l'i

gualitarisme gregari i anul.lador de la lli

bertat que és característic del socialisme.

real.

Al P.D.P. no l'interessa ocupar el po-

der com a tal, ni tampoc de servir-se'n en

benefici propi, simplement actua com a un

mecanisme que ofereix als ciutadans un pro

jecte polític i la possibilitat de realit-

zar-ho. Aquest projecte es basa en la doc-

trina i en els principis dels grans mestres

de la Democràcia Cristiana europea; homes

tan importants com Konrad Adenauer, Alcide

de Gasperi o Robert Schumann, hi figuren. A

la vista hi ha els resultats, com ara el re

sorgiment des de les ruines de la Segona

Guerra Mundial, l'Europa del Mercat Comú,

etc. que serveixen com a exemple.

(continua a la página 17)

12
	

local



local 13

PDP
Programa

ACCIÓ SOCIAL

-Activar les obres ja aprovades del Centre

de Tercera Edat a les Escoles Velles.

-Recolzament total a l'Associació i altres

entidats que tr--oallin en els distints as-

pectes socials i vetlar per les 	 necessi-

tats del poble.

8. AGRICULTURA

-Fomentar la idea de Cooperativisme per fa

cilitar les feines i interessos del pagès.

-Informar i divulgar tot el que	 pugui

ésser d'interés pel treball del pagès (no-

ves lleis, subvencicns,etc)

.

9.PATRIMONI

-Seguiment de l'estat de la finca dels Ta-

rongers perquè dins el futur intentar que

sigui propietat del poble.

I. HISENDA

-realitzar un millor control amb les des-

peses a fi de no haver d'augmentar els im-

posts i fins 1 tot llevar-ne qualcun dels

que hi ha.

-Estar pendent de les subvencions que 	 es

puguin demanar tant al Consell Insular com

a la comunitat Autónoma.

2. SANITAT

-Fer gestions amb "Insalud" per posar un

servei de recollida de mostres per fer les

análisis per a millor comodidat y menys mo

lésties dels malalts.

3. CULTURA

-Creació d'una comissió mixta per assesso-

Par el Delegat de Cultura, a on estiguin

representats tots els estaments culturals

del poble.

-Fomentar i recolzar les festes	 populars

que recobrin tradicionals costums.

4. ESPORTS

-Recolzament i fomentar l'esport dins 	 la

joventut, per així aprofitar les instal.la

cions esportives. ja existents.

5. OBRES

-Activar la redacció de les Normes 	 Subsi

diàries. Un seguiment de les obres des del

començament al final.

-Fer un estudi del problema de l'aigua po-

table i residual.

6. EDUCACIÓ

-Col.laboració amb l'Associació de Pares

per al millor funcionament de les escoles.



A la primera legislatura vàrem obrir
el camí a l'esperança d'aquestes
Illes i de tots els seus pobles.
Amb el teu vot continuarem l'obra
començada amb encert eficácía.
Perquè corren nous temps pera la
nostra Autonomía.

VOTA
PROSSITAT

VOTA
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Alianza Popular Lib.eral
Partido

en coalición con	

•

PERQUÈ CORREN NOUS TEMPS
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PAU BIBILONIGUILLEM FIOL

ARNAU MATEU

CANDIDAT A LA BATLLIA

ANTONI RAMIS

ANDREU MORA

SEBASTIA AMENGUAL

JOAN GILI

vota
INDEPENDENT



16 	temps enrera

La fotografia que publicam aquest mes
és pràcticament idéntica a la del butlletí
passat. Está feta fa uns 7 o 8 anys, a fi
nals de 1979 o a principis de 1980, i ens
recorda la feina que es féu per part de
molts de lloritans per omplir i enrajolar
el Centre Parroquial.

Encara que a la foto només surtin on-
ze persones, foren moltes més les que, des

interessadament, treballaren en aquella em

presa auspiciada per la "Associació Recrea

tiva Esportiva Cultural de Lloret". Ser-

veixin aquestes ratlles Com a un petit re-

cord d'homenatge.

Els fotografiats són: 

Domingo Beltran "Bossa" (Al Cel Sia),

Nadal Beltran "Bossa", Joan Gili "Nina",

Mateu Fiol "Poleo", Rafel Regis "Daviu",

Sebastià Amengual "Abrines", Andreu Ramis

"de Son Gelabert", Miguel "Blanc", Pau Bi-

biloni "Xiu", Llorenç Coll "de Son Serve-

ret" i Rafel Ramis "Rigo".
CONSELL INSULAR DE MALLORCA



ES PI GROS
Lloret de Vista Alegre

de fer més agradable el nostre

Poliesportiu i Piscina enrevoltant-los

d'uns jardins ben atesos. Però no

basta oferir instal.lacions al poble, hem

«estimular que la gent de Lloret

organitzi societats esportives per a

poder usar integralment les

instal.lacions de qué disposam. Hem

d'impulsar els nostres joyas a

organitzar-se per a la práctica constant

de tota casta d'esport. 1 la joventut ha

de ser particularment activa a les

activitats a realitzar dins la Casa de

Cultura.

Aigua potable i Clavegueram

Volem fer de Lloret un poble viu i

dinàmic quant a activitats socials i

econòmiques. I modern i modèlic quant

a serveis d'infraestructura. Un poble

sense una xerxa d'aigua potable,

clavegueram i depuradora és impropi

d'una Mallorca rica i europea. Dotarem

Lloret d'aigua potable, clavegueram i

depuradora. Sabem que és una tasca

!larga i costosa. El nostre petit municipi

no pot somiar fer front a uns costs

econòmics com aquests. Però el durem

a terme amb ajuda del Consell Insular i

'de la Comunitat Autónoma que .ens

donaran ajuda técnica i económica.

Aquesta gran obra es realitzarà per

etapes de forma programada. Però

esperem que sigui ja aquesta majoria

socialista de Lloret la que pugui veure

en funcionament aquest servei tan vital

per a la nostra Vila.

local
	

17

• •
El P.D.P., en aquesta ocasió, es pre-

senta a les eleccions tot sol, per primera

vegada. Els militants i els simpatitzants

que el componen, la majoria, no han exercit

mai en política. Per tant, no és cert que

el P.D.P. dividesca cap partit polític ja

que s'ha constituit, per regla general, amb

gent sense afiliació de cap classe a altres

partits, agrupacions independents, etc.

La iniciativa ha estat intergrar per-

sornes de bona voluntat, amb preocupacions

socials, amb ganes d'ajudar els altres

que han comprés com és d'impbrtant per a u-

na Comunitat que 11i gent millor s'hi	 posi

al servei de les inlettucions públiques per

tal que l'eficàcia més gran de la seva fei-

na i els fruits de la seva bona gestió cris

talitzin en benefici de tots.

Amb el costat que ens fant tots	 els

partits Demócrata-Cristians del món, comen-

gam el nostre camí. Per part nostra, sem-

pre tendrem la consciència tranquila perquè

amb la nostra modèstia, intentam establir

un pont per tal que la nostra Pàtria i la

nostra Comunitat, puguin disposar d'un mit-

j à tan útil i tan important per resoldre

els problemes pendents, que són molts,igual

que abans ho varen fer partits homòlegs al

nostre.

El poble sobirà será qui tendrá la pa-

raula dia 10 de juny que ve.

Antoni Niell 



AMORRADA AL PILÓ
Mana Jaén

COLUMNA

Llibres

Maria Jaén. "Amorrada al piló".

Ed. Columna. Barcelona, 1987.

Quan molts estudiosos i professors ja

havien redactat l'acta de defunció de la no

vel.la catalana i després de sentir l'eixor

dador lament d'aquells que es queixaven de

la manca d'una "subliteratura" autóctona, -

per fi ens arriba aquesta meravellosa novel_

la escrita per una sevillana, nascuda l'any

1962 i estudiant de Filologia Catalana a la

Universitat de Barcelona.

Marta, la protagonista de la novel.la,

és Una al.lota molt alliberada i sense pre-

judicis. Viu pel sexe i está disposta a

dur la iniciativa en totes les seves con-

questes amoroses que no vol perllongar més

d'un parell de dies. Na Marta és acceptada

per una emissora de ràdio per dur a terme

un programa nocturn de marcat carácter erò-

tic. El títol del programa és "L'escot", i

en ell la jove, guapa i perversa protagonis

ta aconsegueix noves sensacions i s'enva-

neix dels resultats obtinguts amb els seus

oients.

ns aquesta una novel.la que us mantin-

drá en tensió, en concentració permanent.Un

autèntic fruit saborós d'una jove promesa

que és capaç de complir i donar-ho tot: que

fa radio arrapada al micròfon, amb una dedi

cació i amb una llengua viperina, loquaç i

alhora joganera. Una locutora que seduirà

tant els lectors com les lectores des del

primer moment en aquesta novel.la plena dhu

mor i d'humanitat, i que ben segur els farà

trontollar tots els principis i fer sofrir

als masclistes que es consideren irresisti

bles.

M.M.I.A.
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El nostre dibuixant

ha comés set errors

quan copiava aquest

dibuix.

Sereucapaçosde

trobar-los?

TARONJABAM

N IAPPINYAE

P RUNALCDCL

N LPRSEICXI

AHALBERCOC

S IVTGFEUMO

TONPASRBDT

FIGAJNALVO

SOPA
DE LLETRES

Cerca el nom de vuit•

fruites.

ENGINY

Quants quadrats

hi ha en el di-

buix de la dre-

ta!



Cada dijous, un nou titol

de venda a quioscs i llibreries

És básic a per la nostra cultura
És la Biblioteca Básica de Mallorca que ara t'ofereix el
Consell Insular. Són 25 obres que posen a l'abast de
tothom el més representatiu de la literatura i cultura fetes a
Mallorca.
Una col.lecció única i molt económica que no pot mancar a
ca teva.
Ramon Llull, "Llibre d'Amic e Amat"; Gabriel Maura,

"Algoforts"; Miguel Costa i Llobera, "Tradicions i
Fantasies" i molts més autors mallorquins componen amb
les seves obres més representatives aquesta Biblioteca tan
essencial per conèixer la nostra cultura, les nostres arrels i
tradicions. Una Biblioteca que per la nostra cultura, és
básica.

BIBLIOTECA

• DE MALLORCA

CONSELL INSULAR DE MALLORCA




