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Ara Llucmajor és més de pinte en ample que mai. Es temps de Fires. No és tan sols temps
de comprar i vendre, sinó de retrobar-nos uns i altres i sentir-mos poble.

I una ocasió tan assenyalada no la podeu deixar passar sense sumar-mos-hi plenament. En
les vostres mans teniu la fermança que han fet possible anunciants i col.laboradors: un número
especial per donar cabuda a tota l'actualitat.

Volem, així, sumar-mos al programa d'actes d'uns dies festosos. Volem, també, esser fi-
dels a la promesa d'oferir informació sobre tot quan passa a la vila. Esperam, d'aquesta manera,
augmentar els vincles d'unió i amistat entre els Ilucmajorers i oferir alhora una porta oberta
a l'amistat dels visitants. Molts d'anys i bones Fires !.

ESPECIAL FIRES
'4‘



LAS MEJORES MARCAS

iGRANDES OFERTAS!

TIENDA: C/. Obispo Taxaquet, 24
LLUCMAJOR Tel. 66 01 04	 2 ANOS GARANTIA

Casa Pabto Satod
* ELECTRODOMESTICOS	 ESTABLECIMIENTO

*RADIO - TELEVISION
*SONIDO HI-FI - VIDEO
*MAQUINAS ESCRIBIR Y CALCULADORAS
*EQUIPAMIENTO INTEGRAL DE COCINAS 	 S.C.L.
*LISTAS DE BODA - LAMPARAS Y APLIQUES

TALLER
SERVICIO

TECNICO

C/. Weyler, 1
Tel. 66 02 55

Almacen: Gran Vía Asima, 34 Polígono Son Castelló (LA VICTORIA)



Cap a l'autonomía

Qualsevol mitjà de co-
municació d'aquest país no
pot passar per alt un fet
trascendental d'actualitat:
l'Estatut d'Autonomia.

Tots ja sabem les reac-
cions que ha suscitat: per
als uniformistes a rabiar
és un atac a l'Espanya
"unidad de destino en lo
universal". Per als cons-
tructots del "Estado de las
Autonomías" és, poc més
o manco, el summum de les
aspiracions autonòmiques.
Per contra, altres protesten
que l'estatut és insuficient,
que no fa la mida.

noltros, què en deim?
D'entrada una cosa és cla-
ra: som un grup plural on
hi ha representades diverses
maneres de pensar. Per tant,
també hi ha més d'una va-
loració de l'estatut.

Ara bé, part damunt de
tot això, tenim ben clar
que mos comprometen a de-
fensar el país, la seva gent
i la seva cultura. l partint
d'aquest compromís hem
de criticar la mala presenta-

ció que s'ha fet de l'autono-
mia: una cosa de polítics,
per a les seves discussions
i enganxades sobre vies,
articles, sistemes electorals
i paraules i paraules.

Creim que a aquesta
autonomia li ha faltat debat
popular, informació què re-
presenta a la pràctica. Ha
faltat també que els partits
polítics de les Illes mos de-
finesquin el projecte de
país i de societat que tenen
per a les Balears. En defini-
tiva és una autonomia massa
tancada dins els cercles de
partit i massa enfora de
la gent. Tan sols un exem-
ple: ¿quants de partits dels
qui tenen presència de la vi-
la han organitzat actes de
divulgació sobre l'estatut?
Senzillament, cap.

I no oblidem que
l'autonomia no la fan no-
més les lleis, sinó sobretot
la presència vibrant del
poble que reclama la recupe-
ració dels seus drets i la
seva llibertat.
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INSTALACIONES Satod
*INSTALACIONES ELECTRICAS - AGUA Y GAS
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* CIRCUITOS CERRADOS DE TELEVISION
*AIRE ACONDICIONADO - FRIGORIFICOS
*ENERGIA SOLAR
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Ll OFERIM UN SERVEI BO I RAPID

PER LA "DARRERA FIRA" EXPOSICIO A
Ronda Mijorn, 105

LLUCMAJOR
MALLORCA



Aquest nin simbolitza l'empemta que pren la comunicació
a través de les ones.

Club d'Esplai Activitas

Infantils Parròquia de

Llucmajor

Nines i nines: a partir
de dia 5 d'octubre, dilluns,
el Club d'esplai recomença
altra volta les seves activi-

tats.
Com l'any passat, cada

grup, segons les distintes
activitats seguira el seu hora-
ri i el seu programa, però,
procurarem tenir sovint
alguna activitat conjunta
a fi de conceixer-mos tots.
• La primera serà el Diu-
menge dia 15 de Novembre:
Pujada al puig "Teix", des-
de Valldemosa.

ACTIVITATS I HORARI:
Voleibol, divendre de 6 a 8.
Manuals, divendres de 630
a 8.
Teatre, dissabte de 7 a 8.
Música Dilluns de 6 a 7 i
Divendres de 6 a 7.
Defensa Personal, Dilluns de
6 a 7 i Divendres de 6 a 7.

P.D.: La primera setma-
na d'octubre podreu veure
les fotografies dels campa-
ments d'enguany i comenar-
ne si en voleu cap.

FINS PREST.
Els Monitors.

Avis

Recordam que dia 20
d'octubre a les 21 hores
a la sala de Sa Caixa d'Es-
talvis "Sa Nostra" hi haurà
un col.loqui sobre experi-

mentacions agrícoles a la
qual assistirà com cada
any en Jaume Galmés Tous,
Perit Agrònom de la citada
Institució.

El IV Tom de la "Història de
Llacmajor", sortirà a finals
d'any

Segons ens comunicà
el Doctor Font Obrador
el Vi volum de la "Histo-
ria de Llucmajor" no podrà
sortir a la llum fins a finals
d'any, entre les acaballes
del novembre i els princi-
pis de desembre.

Inicialment estava pre-
vista l'aparició del llibre per
a aquestes Fires. Pareix,
però, que l'Ajuntament
aprovà amb retard la com-
pra del paper necessari per
a imprimir-lo.

Sortosament, ja tot s'ha
resolt i l'autor redacta el lli-
bre que, aquesta vegada,
correspon al segle XVI.

Convé assenyalar que
gràcies a les ajudes econò-
miques el llibre es podrà
vendre a 500 pts., encara
que imprimir-lo en costi
1.100.

En Font s'ha compro-
més a enviar-nos un arti-
cle de preseritació sobre
aquesta nova aportació a
la història local.

Esperem que quan apa-
regui aquest VI volum s'or-
ganitzin els actes de divulga-
ció adequats, defugint les
pompositats of icial istes
acostumbades i insistint en
el caire pedagògic i de di-
fusió cultural.

Obra Cultural Balear
Se fa saber a tots els

interessats que la inscripció
i matrícula per al curs de
Llengua Catalana, 1.981-82,
queda obert des de dia 14
a dia 23 d'octubre, de 7
a 9 al local social, C/ Espe-
rança, no. 2 (pis).

Graus que s'impartiran:
-Curs bàsic (a partir de 6
anys).

-Grau Elemental.
-Grau Mitjà.
-Grau Superior.

-Curs especial per a taste-
Ilano-parlants.

LLUCMAJOR / OCT'JBRE 81
	

PAG. 5

Ones d'amistad cap als pobles veins

Ja funciona el radioclub Llucmajor

Com molts ja sabeu,
funciona, des de fa poc,
un Radioclub Comarcal
a la Vila.

Sobre els objectius dels
ràdioaficionats ja tendrém
ocasió de parlar a la colum-
na corresponent d'aquesta
revista.

L'esmentat Radioclub,
de caràcter comarcal posa
en contacte permanent tota
la Comarca del Migjorn de
l'Illa, com Algaida, Porreres,
Campos, Llucmajor, Sa Rà-
pita, S'Estanyol, S'Arenal,
etc. Ja podeu veure, doncs,
que d'aquesta manera els
components del Radioclub
ha fet una xerxa desintere-
ssada de llaços d'amistat
amb els pobles

Aprof itam per donar
a conèixer que les nostres
portes estan obertes ben
de pinte en ample a tothom.

Fins ara les primeres
activitats han estat apunta-
des a la consolidació de la
societat.

Projectes avinents són
fer totes aquelles activi-
tats necessàries per als
exàmens: electrònica fona-
mentål, conferències, inves-
tigació, concursos, instal.la-
ció d'un equipo de trans-

, missions local, etc, etc.
A les hores d'ara ja

hem començat el primer
curset per als aspirants a
obtenir la llicència de Ra-
dioaficionat.

Joan Salvà Caldés.



041C0
C/. Major, 79 Tel. 66 09 45 LLUCMAJOR

OBERT TOTS ELS DILLUNS
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LADES4 una empresa de material medico clínic

Nous llocs de feina per al poble
El mes passat se consti-

tuïa una nova empresa
Ilucmajorera: Latex y deri-
vados S.A. (LADESA)

LADESA és una empre-
sa industrial dedicada a la
fabricació de material mè-
dico-clínic (guants de ciru-
gia, xeringues, sondes, etc).
En són accionistes, per una
part, l'Estat a través de
l'Institut de la Petita i Mit-
jana Empresa Industrial
(IMPI), i per altra, Mallor-
química, Indjstries Clíni-
ques (INCLISA) i el metge
M. Timoner. La fàbrica
està situada al carrer O.
Roig, a les mateixes depen-
dències de Mallorquímica,
on s'ha instal.lat la maqui-
nària adequada per a la fa-
bricació de làtex.

El capital social de
l'empresa puja a 40 milions

pessetes, 18 dels quals
són aportats per l'IMPI i
la resta pels altres associats,
els quals tenen la possibi-
litat d'adquirir les accions
estals d'aquí a uns anys.

La comercialització dels
productes mèdics fabricats
en principi va destinada a les
necessitats del mercat espa-
nyol, fet que disminuirà les

actuals importacions. No es
descarta, però, la possibili-
tat d'exportacions a Portu-
gal i al Nord d'Africa tot
d'una que el rendiment de
la fàbrica ho permeti. S'es-
pera també que la investi-
gació en el camp del làtex
ajudarà a la creació de tec-
nologia pròpia i, així, a la
disminució dels royalties
a pagar a l'estranger.

La creació de llocs de
treball serà un altre avan-
tatge, especialment favora-
ble per a Llucmajor.

L'acte de constitució
oficial de la societat anòni-
ma va tenir lloc a l'Ajunta-
ment, amb la presència del
Director General de l'IMPI
Sr. Fernàndez, del Delegat
Provincial del Ministeri d'In-
dústria, Sr. Fortuny i del
Batle M. Clar.

PER GENTILEZA DES FORN CAN PACO, VOS
OFERIM ALGUNES RECEPTES DELS SEUS

PRODUCTES

PASTA PER FER PANADES:
1/21. AIGUA
1/2. OLI
1/2 Kg. SAIM
40 Grs. SAL
2200 Kg. FARINA FLUXA

ESTABLIMENTS I BARS ON POT CONSUMIR ELS
NOSTRES PRODUCTES

*COMESTIBLES CLAR
*AUTO SERVEI CAN CLARET
*ULTRAMARINS S. FRANCISCO"
*COMESTIBLES JOAN POU
•COMESTIBLES JERONIMA VICH
*BAR GRAN VIA
*BAR CA'N TOFOLET
*BAR STOP
*BAR MUNDIAL



Temps enrera La maqueta de la nova
construcció serà exposada
durant la 11 Mostra

"SA NOSTRA” dona un
solar per una guardería

En el darrer ple muni-
cipal ordinari celebrat el
passat 28 de setembre, a
través d'un despatx extraor-
dinari (una qüestió fora de
l'ordre del dia, però que
s'ha de tractar per mor de
la seva urgència) el Batle
comunicà la decisió adopta-
da per la Caixa d'Estalvis
de les Balears de regalar a
l'Ajuntament un solar
de 725 mts. Aquest solar,
situat en el carrer Grupo
Escolar, fent cap de cantó
amb el de Gómez. Ulla, el
dóna la Caixa d'Estalvis
perquè s'hi construesqui
una guarderia infantil en
el plaç de tres anys. La
maqueta de la guarderia
serà exposada durant la
II Mostra.

Les altres qüestions
tractades amb anteriori-
tat durant el breu plenari
(poc més de mitja hora)
varen ser les següents:
Aprovar la relació d'acti-
vitats considerades inel-
qües. Dotar el futur Polies-
portiu Municipal d'un tèc-
nic en educació física tal
com sol.licita el Consell
Superior d'Esports. Apro-
var el compte general del

pressupost extraordinari
sobre conducció d'aigües
a Cala Blava, que s'ha
tancat amb superàvit. Apro-
var l'estudi de detall sobre
alineacions del Carrer Cam-
pos feta per l'arquitecte mu-
nicipal. Aprovar provissio-
nalment l'avanç del Pla Ge-
neral d'Ordenació Urba-
na i remetre'l a la Comi-
ssió Provincial d'Urba-
nisme i al Consell Insu-
lar. Igualment s'aprova-
ren altres qüestions de
tràmit i de no gaire in-
terés.

A preguntes d'un as-
sitent, el Batle afirmà que
per resoldre el problema
dels taxis s'havien de po-
sar en contacte amb el
Ministeri d'Administració
Territorial amb l'esperan-
ça d'aconseguir la solució
definitiva. També va co-
municar que, de les con-
verses entre l'enginyer
municipal, l'instal.lador i
l'Ajuntament s'esperava
resoldre d'un pic la qües-
tió de la il.luminació de
S'Arenal.

No hi assistí cap dels
tres regidors independents.

Aliances
El PSOE i l'UCD
s'han demostrat molt astuts
per retallar estatuts
i ells poder-ho tenir bé.
Han demostrat tal audàcia
contra les autonomies
que centralisme aquest dies
alviden la democràcia.
Fan pactes devers Madrid,
uneixen dreta i esquerra,
no toquen de peus en terra,
és hora de pegar un crit:
Els pactes bilaterals
només tenen un sentit,
que ningú pugui alçar un dit
fora els estaments centrals.

*****

A nivell municipal,
al poble de Llucmajor,
també per fer-li honor
tan gros no sigui el mal,
han juntat força i moral
el PSOE i la UCD;
vegem si sortirà bé
unió tan principal,
perquè un poble tan cabal
com és ara Llucmajor
mereix una solució
tant per l'aigua residual

com per l'aigua del tassó.

Petit-Menut.

Pregó de Fires:

El grip de l'any 18
El passat dia 27 de se-

tembre va tenir lloc a la
sala d•actes de l'Ajunta-
ment el Pregó de Fires
1.981, a càrrec del Doctor
Josep Tomàs i Monserrat,
que tractà el tema: "El
grip de l'any 18 a Llucma-

jor, notes sobre l'epidèmia".
Feren la presentació de l'ac-
te el Sr. Noguera. ler. Ti-
nent de Batle juntament
amb els estudiants de me-
decina: Rafel Castell i Fran-
cesca Salvà. Esperam veure'l
publicat l'any qui ve.
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DIA 5 D'OCTUBRE DE
L'ANY 1.916:

S'inaugura a Llucmajor
el servici de Ferrocarril
PALMA-SANTANYI. Tot el
poble es manifesta pels nos-
tres carrers, i precedides de
les bandes locals de música
(n'hi havia tres), veim s'arri-
bada de les autoritats locals
i provincials.

En aquesta mateixa da-
ta, les autoritats locals co-
muniquen el poble que, en
atenció a la seva marxa pro-
gressiva, el rei D. Alfons
XIII concedeix al poble de
Llucmajor, la categoria de
CIUTAT. Recordam aquí
el 65è. aniversari.

C. Font.



AU Ti ELECT1RIC

Pedro A. Mataró, 12 - Teléfono 66 01 70

LLUCHMAYOR (Mallorca)

SERVEI BOSCH

BOSCH AUTOMOVIL
ENCESOS ELECTRONICS, INJECCIO
ELECTRONICA I TOT EL SISTEMA

ELECTRIC

BLAUPUNKT
AUTO RADIOS, CASSETES, AMPLIFICADORES

ECUALITZADORS, ETC.

EINES
BROQUES, MARTELLS DE PERCUSIO,

ESMOLADORES, GRUPS ELECTROGENS

JUNKERS
ENCALENTIDORS, ACUMULADORS



Especial para tomar sola
o con Ron, Whisky...

Tel. 66 07 88
ÇRtsc..142,

LImón

Revoltosa-

\--:"%k4.7Nob-	
Especial para tomar sola
o en Sangría.

Tel. 66 07 88
REFRÉs,

Naranja

(Revoltosa)

--
Especial para tomar sola
o con Ginebra, Wodka...
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Noticiari de S'Arenal
Ja tomam donant infor-

mació per a sa jove revista
"Llucmajor de pinte en am-
ple". Normalitat quasi total
en es mes acabat de Setem-
bre 81. Molts de turistes,
una gentada, tots es llits ho-
telers ocupats i fins i tot a
mitjan mes se tengueren di-
ficultats per col.locar sa
gent venguda a Mallorca per
disfrutar d'uns dies de vaca-
cions i després d'haver ele-
git, sense reservar previa-
ment sa plaça. Per tant, ex-
cèptics apart, sa campanya
turística d'aquest estiu, a
pesar d'haver començat fort,
un poc tard, haurà estat
bona.

TAXIS

Es problema des taxis
encara continua, és a dir sa-
nomenada guerra entre es
taxis de Palma i es de Lluc-
major, amb servici primor-
dialment a sa zona turística,
no s'ha acabat. Es una llàs-
tima que no s'apliqui d'una
vegada allò que vaig dir ro-
tundament s'article ler.
des Reglament Nacional
sobre auto-turismes.

Hi va haver visites d'alts
càrrecs nacionals per trac-
tar es tema, però sembla ser
per totes ses coses que mos
han dit, que ses solucions
encara són llunyanes. Es a
dir, de moment tot conti-
nua ben igual que abans i
com en anys passats. No
se respecta que es de Lluc-
major continuin treballant
a sa carretera quan tot pa-
reix indicar que hi tenen

dret. Volem dir en carre-
tera, no dins es casc urbà.

I s'anomena Carretera
601, sa via que va des de
S'Arenal a Palma passant
per Can Pastilla. Es llucma-
jorers s'aferren, i és ben nor-
mal, a un Decret Ministerial
i que només un altre Decret
com aquell el pot anr,Ilar
o rectificar.

De totes maneres, allò
que ara se tracta a fons
és arribar a constituir-se en
una Mancomunitat de servi-
ci en totes ses coses referi-
des a taxis.La Mancomuni-
tat queda prevista an es Re-
glament des taxi i encaixa
totalment dins s'artic.le ler.
esmentat abans; la idea de
constituir una Mancomuni-
tat entre Palma i Llucma-
jor no descarta que també
hi formin part Calvià i Ma-
rratxí.

HORARI DE MISSES

Horari d'Hivern: A l'Es-
glèsia de N. S. de la Lactàn-
cia és el següent:
Dissabtes i Vigilies de Festa:
a les 20 h. (en mallorquí).
Diumenges i Festes: a les
9,30 (en alemany).
a les 10,30; 11,30 i 20 h..
(en castellà).
Dies feiners: a les 19,30 h.
-A Ses Cadenes: Missa es
dissabtes i vigilies de Festa,
a les 21 h.

ENLLUMENAT PUBLIC

En es moment de redac-
tar aquestes líniers (2 octu-
bre-81) continua totalment

sense llum s'anomenada part
alta, o sigui, Plaça Major i
es carrers adjacents. Més de
2 mesos sense llum. La gent
no ho entén. Diuen que es
tècnics corresponents de sa
nova intal.lacions d'enllu-
menat, aviat donaran es
seu "visto bueno". Es molt
urgent solucionar.ho.

SOLUCIONAT

Faltava un professor an
es Col.legi Mixte de Sant
Bartomeu, quan va comen-
çar es curs 81-82. Passaven
es dies, i res de res. Es mes-
tre que faltava no aparei-
xia i no s'havia anomenat
ningú per ocupar es lloc.
Però s'associació de pares
d'alumnes i s'associació
de veinats, juntament amb
es director aconseguiren
que sa plaça fos ocupada
amb sa satisfacció que això
ha suposat.

Es va esta a punt d'a-
cudir davant sa delegada
provincial d'Educació i
Ciencia, però no va fer
falta. Ho celebram. I es pa-

res des grup d'al.lots que
se trobaven sense mestre
també ho agraeixen.

En es pròxim número
parlarem de s'estat en què
es troba sa construcció des
nou centre d'EGB, en es ca-
rrer de Sa Dragonera, centre
de 8 unitats.

OBRES

Les obres que amb ca-
ràcter municipal se duen a
terme a sa zona pública de
Son Verí (entre es carrer
Mossén M. Alcover i Dos de
Mayo), se troben en un estat
bastant avançat. Aquestes
obres comprenen una pista
de "baloncesto" reglamen-
tària i una ordenació ade-
quada d'una àmplia zona
verda, amb sa cristallació
de bancs per a descans, ajar-
dinament i totes ses coses
necessàries per convertir es
lloc en una cosa magnífica
i que ja mereix es comenta-
ris més favorables per part
de tothom.

TOMEU SBERT

J ULIA PUIG (LLUCMAJOR)
Tel. 66 07 88

<>1;

(Revoltosa 

Tel. 66 07 88

ÍG-ast.":"Os

Revoltosa)

Elaboración especial para
tomar sola o con vino.



PASTISSERIA - FORN

Roser

ESPECIALITAT EN ENSAiMADES

Fuente, 74 - Tel. 66 02 24 - LLUCMAJOR
Auto Servei: S. Llorenç, 78 - Tel. 66 06 69

DISTRIBUIDOR
OFICIAL DE

SONY:

P. Espanya, 44 - Telefs. 66 05 96 - 66 04 97 LLUCMAJOR (Mallorca)

JAUME OLIVER MONSERRAT
LLUCMAJOR. RADIO

LLUCMAJOR / OCTUBRE 81
	

PAG. 10

S'Estanyol també té problemes

Els estiuejants mos han deixat, com cada any en aquest
temps, ja només els caps de setmana es veuen concurrits
aquests entorns, els altres dies, qualque picapedrer i els pes-
cadors, molt poca gent viu aquí tot l'any. Tot està molt tran-
9uil, els al.lots que tot lo dia corren en bicicleta en l'estiu,
es per ventura, la manca que més s'aprecia. Darrera el Club
Nàutic, ran de les pistes de tenis i fins al cap del martell està
a.-faltat, hi falta fer un tros de paret i posar-hi una barrera, mos
diuen que l'obra fou aturada per ordre de l'Ajuntament, creim
que quan aquesta revista sorti a llum s`haurà donat una solució
satisfactòria al problema, el motiu del qual ignoram. Els pesca-
dors, alguns d'ells, que tenen les seves barques amarrades al
recinte del Club, comencen a pensar que allò està molt ple
de barques de "recreo", i que essent un club privat, qualso-
vol dia els poden demanar que cerquin un altre lloc; en vista
d'aixè, es volen començar unes gestions encaminades a ampliar
l'antic moll de davant Can Feliu, segurament seria una bona
solució per la vintena de barques de feina.

Els propietaris de Son Bieló no veuen clar que hagin de pa-
gar un impost a l'Ajuntament per "solares sin vallar" i "aceras
sin construir" quan en realitat si qualcú s'interessa per serveis
com llum als carrers etc. els contesten que aquesta urbanitza-
ció no ha estat encara entregada, millor dit, rebuda pels res-
ponsables del Municipi. Realment lo que crec que voldria
aquesta gent és que l'Ajuntament rebés la urbanització, i si no
la pot admetre perquè no estigui en les condicions adequades,
gestioni amb l'urbanitzador la manera de resoldre-ho. I són
bastants les urbanitzaciones que l'Ajuntament no ha pogut ad-
metre per una falta o l'altra. Seria de desitjar que aquestes
anormalitats s'acabassin i tothom pogués tenir els serveis ne-
cessaris, maldament s`hagués d'empènyer qualque urbanitza-
dor.

Des d'uns tres kilómetres` abans d'arribar a la carretera
Militar i fins al seu endret ha estat "esfaltat" que pareix una
"autopista"; tot el camí podria estar així.

Guillem Oliver
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"Des del punt de vista demogràfic no té futur", afirma Guillem Aulet

"La població de Llucmajor es envellida"
Amb motiu de la publicació del pregó de fires 1.980, sota

el títol de: "Demografia de Llucmajor. El cens de 1970,. hem
cregut oportú entrevistar al seu autor: El senyor Guillem Aulet
i Sastre, catedràtic d'história a l'Institut Ma. Antònia Salvà
de Llucmajor.

-Com va sorgir la idea
de fer el pregó sobre demo-
grafia?

-L'origen d'aquest tre-
ball varen esser unes acti-
vitats que s'organitzaren
l'any passat s'altre a l'Ins-
titut. Hi va naver un grup
que volgué treballar sobre
demografia de Llucmajor.
Eren uns alumnes que
en aquell moment estudia-
ven segon de BUP: En Jo-
sep Ma. Bezares, Miquel
Cànaves, Josep Córdoba,
Franc Jaume, Miquel Pi-
cornell i Joan Antoni Sa-
lom. Vàren considerar inte-

ressant seguir l'estudi de
la demografia de Llucma-
jor que havia iniciat el
professor Rosselló Verger
a la seva obra "Mallorca,
el Sur y el Sureste", i
continuant En Joan Canye-
lles i altres en el "Estudio
Socioeconómico de - Lluc-
major y su comarca".

cens de pobla-
ció varen utilitzar per fer
aquest estudi?

-El cens de 1.970 i el
resultat de les dades
d'aquest cens em varen
esser fonamentals per fer
l'estudi demogràfic de Lluc-

major referit en aquest any.
Llavors l'Ajuntament em va
encomanar el pregó quan jo
tenia aquest estudi en mar-
xa i ho vaig aprofitar per
fer el pregó de l'any 1.980.

-De quines part consta
el pregó?

-Començ fent un estudi
de l'evolució demogràfica
de Llucmajor des dels orí-
gens fins l'any 1.978. A con-
tinuació estudiàrem el cens
de l'any 1.970 destacant
l'estructura de la població
per edat i sexe, el balanç
demogràfic quinquenal
(1.966-1.970), la immigra-
ció, i finalment dedicàrem
un apartat a la població de
S'Arenal.

-iQuines conseqüències
va treure d'aquest treball
en quant a natalitat i mor-

talitat?
-Sa taxa de natalitat des

de 1.966 a 1.970 és molt
baixa, un 9`5 per cent, i
la de mortalitat també ho
és. Llucmajor té una pobla-
ció envellida. El creixement
natural mos dóna una taxa
de menys de 249, és a dir,
negativa.

-En vista d'aquestes ta-
xes, com s'explica l'augment
de la població?

-Aquest augment és de-
gut a la immigració, la gent
que ha vengut de fora poble
o de la Península. Aquest
fet se nota més a s'Arenal
perquè degut al turisme hi
va molta gent jove en edat
de treballar i d'aquesta ma-
nera se compensa la baixa
natalitat.

-,De quina forma ha
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A S'ARENAL (Palma): His. Diego Zaforteza, 3 -
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Moment en què Andreu Aulet pronuncia el pregó.

DROGUERIA - FERRETERIA
MONSERRAT

LLISTES DE NOCES
C/. De Sa Font, 15 LLUCMAJOR

LICORS SASTRE
Vins i Anissats

Especialitats: Aperitiu PAL 0 SASTRE
Hérbes Seques i Dolces

Obispo Taxaquet, 79 - Tel. 66 03 05
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augmentat la immigració?
-La immigració ha aug-

mentat durant els darrers
anys, passant de 3.383 im-
migrants que hi havia l'any
1.955 a 6.141, l'any 70.
En 15 anys quasi s'ha dupli-
cada. Cal dir que última-
ment la immigració pe-
ninsular ja és superior a la
procedent d'altres pobles
de les Balears.

-A partir de l'any 70
fins ara, quant ha augmen-
tat la població?

-A l'any 70 la pobla-
ció total era de 13.646
habitants, dins el terme de
Llucmajor. L'any 78 eren ja
14.532, és a dir que l'aug-
ment ha estat de 887 habi-
tants.

Però s'ha de dir que
aquest augment ha estat ,
més elevat a s'Arenal; men-
tre a l'any 1.970 hi havia
2.923 habitants, a l'any
1.978 ja n'hi havia 4421.

-Que hi ha més homos
o més dones?

-A l'any 1.970, trobam
una xifra de 6689 homos i
6559 dones, que sumen un
total de 13248. En aques-
ta xifra no s'inc.lou la gent
que no fa constar l'edat al
cens, generalment gent ve-
lla que no se'n recorda de
l'any del seu naixement.

De tot això deduim que
el número d'homos és més
elevat que el de dones. En-
cara que és interessant dir
que les dones viuen més
temps que els homos.

-La població llucma-
jorera que és generalment
jove o vella?

-Llucmajor té una
població envellida, des del
punt de vista demogràfic es
podria dir que no té futur;
l'índex de natalitat és molt
baix, això pot esser una con-
seqüència de la manca de
llocs de treball entre altres
causes. La gent jove, degut
en aquest fet, surt del po-
ble. Normalment és Palma
qui atreu a la part forana
de Mallorca.

Actualment es panora-
ma a Llucmajor en qüestió
de treball és molt dolent, la
solució pot ser la creació
de noves indústries i que se
dugui a terme el projecte
del Polígon Industrial.

El cas contrari se dóna

a s'Arenal, on la població
es principalment jove, en
edat de treballar, que ha
immigrat per ocupar els
llocs de treball creats pel
"boom" turístic.

aplicacions
pot tenir un estudi demo-
gràfic?

-Avui se considera im-
portant perquè es fonamen-
tal per tot tipus de progra-
mació, ja sigui econòmic,
industrial, sanitari, etc. Pot
ajudar tant a un metge,
com a un arquitecte o un
urbanista, etc, a l'hora de
programar els distints ser-
veis o activitats que s'hagin
de desenvolupar dins una
zona.

Una aplicació c.lara se-
ria el cas de l'hospici que
s'ha de contruir, s'hauria
de programar el número
d'habitacions segons els
vells que hi pot haver en
un futur, i que tenguin
necessitat d'aquest ser-
vei. També pot esser in-
teressant a l'hora de progra-
mar les campanyes electo-
rals.

-Pensa continuar
aquest estudi de la pobla-
ció?

-Sí, tot d'una que esti-

gui a la nostra disposició el
cens del 80 el continuarem.
A més pens que és necessa-
ri fer un estudi sobre la
distribució de la població
activa per sectors, estudi

que ja havia d'anar inclós
dins el pregó però que per
manca de temps no va po-
der ser.

Col.lectiu "de pinte
en ample"



MALLORQUIMICA, S. A.

FABRICA DE PINTURES I VERNISSOS

Fàbrica oficines a
LLUCMAJOR - Mallorca - Espaila

Pedro Roig, 43 al 49
Tel. (971) 66 02 36 (4 línies)

PALMA DE MALLORCA
•Carrer Joan Crept 45
Tels. 23 09 42 - 45 44 11



Quan aneu a Fira no
vos oblideu de visitar els
stands que a continuació
s'anuncien:

Vos atendran bé!.
EXPOSICIO:
Cristaleria Llucmajor,

Casa Renauld, Antoni Ros-
selló (Taller mecànic), Casa
Seat, Casa Skoda, Casa Tal-
bot.

II MOSTRA:

Mallorquimica, Terras-
sos i bocs Mir, Mut Fotos,
Prefama, Francesc Rosselló
(Fuster), Magatzems Feme-
nias, Sa Teulera, Licors Sas-
tre, Ordines "ganiveteria",
Construccions Mateu Zano-
guera, Empreses Fullana. Se-
bastià Taberner Mates (Fab.
de sobrassada), Sebastià
Escales Julià (Fab. embu-
tits), La Palmera.
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Joan Mora, President de la ComissióJoan Mora, President de la
Comissió de Fires

Les fires han de servir per promocion.ar

les industries dels que exposen
Els visftants premiaran els estands millors

Fora del recinte es podran vendre els productes exposats

Es temps de fires. Per això ens hem posat en contacte
amb el qui millor podria informar-nos de la Darrera Fira: el
Sr. Joan Mora Barceló, tinent batle de cultura i president
de la comissió de fires i festes.

-Quina opinió li me-
reixen les fires d'enguany
en relació amb les de l'any
passat?.

-Enguany tenim més
experiència i, com que
mos hi hem posat amb més
temps, duim més feina feta.
Creim que seran millors,
sense voler llevar importàn-
cia a les dels altres anys,
i esperam que les de l'any
que ve encara seran més
bones.

-Quines millores hi ha?
-De cara als visitants,

es farà un programa amb la
portada del cartell guanya-
dor del concurs que per a la
promoció de la II Mostra
es va fer per Santa Càndi-
da. A la contraportada,
un plànol des de la Plaça
Espanya fins a les Esco-
les, on hi haurà enumerats
tots els stands i exposicions
que es realitzaran. A les
fulles interiors hi aniran el
nom, la direcció i telefon
dels expositors.

-Quins canvis s'han
introduït?

-Hi haurà nou empla-
çament dels estands, a fi de
llançar els expositors del
passeig Jaume III amb la
II Mostra que es realitza
a les Escoles. També, tant
el matí com l'horabaixa
hi haurà balls mallorquins
al parc de davant les Esco-
les.

-Com a President de la
Comissió, què esperava de
les Fires?

-Que surtin tan bé com
desitjam i que servesqui per
a promocionar els negocis

i indústries dels que expo-
sen.

-I referent a la II Mos-
tra

-Referent a aquesta
part de la fira crec que els
qui podran explicar-li mi-
llor són en Miquel Tomàs
i en Joan Caldés, els orga-
nitzadors més directes.

-Quina és la finalitat
de la Mostra?

-M.T.: Donar a conèixer
els nostres productes, no
tan sols als visitants, sinó
també als possibles compra-
dors locals que, de vegades
van a comprar a fora, per .

ignorància productes que
tenim al poble.

-Innovacions de la Mos-
tra d'enguany?

-MT: Aquest any s'han
aprofitat els coneixements
de l'any passat i s'ha incre-
mentat la publicitat per to-
ta l'illa.

-Joan Caldés: Aquest
any donaren un primer i
segon premi als stands més
ben montats. Els visitants
seran el jurat mitjançant
una enquesta que se'ls
donarà a l'entrada de la
Mostra. També es dóna l'op-
ció als expositors perquè
fora del recinte de la Mos-
tra puguin vendre els seus
productes al públic visitant.

-Hi ha altra cosa a co-
municar?

-Volem aprofitar l'oca-
sió per donar les gràcies a
tots els col.laboradors i ex-
positors i esperam que
l'afluència sigui massiva.

I. Barceló.



JUAN RAMON CLAR

PRESENTACIO A LLUCMAJOR
DELS NOUS MODELS

SOLARA I HORIZON
	TALBOT	 AUTOMATICS
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TALLERES MARINA
Marina, 104	 -
LLUCMAJOR (BALEARS) - Tel. 66 05 21

114G1-14.EMPRESES

UNA EMPRESA MODERNA 	 Convento, 157 - Tel. 66 04 60
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Dues mostres de l'exposició.
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A càrrec de M. Laz Valles I Margalida Barceló

Exposició de ceràmica taliótica
Hem trobat necessari

donar a conèixer les auto-
res locals d'aquesta exposi-
ció de ceràmica, M. Luz Va-
llès Contreras i Margalida
Barceló Noguera, que es-
tudiaren a l'escola d'Arts
Aplicades de Ciutat on M.
Luz es va graduar, i poste-
riorment practicaren la ce-
ràmica en el "Centre d'In-
vestigació d'Arts Plàstiques"
al molí d'en Xina a Algai-
da, i que actualment tre-
ballen juntes.

Primerament ens va-
ren explicar que allò que
fan és el que generalment
s'entén per Ceràmica,
que en un sentit ampli
s'hi pot incloure des de la
peça popular elaborada a les
teuleres fins a la creació
de peces "en llibertat de
pensament", que és la cerà-
mica artística amb la qual
elles estan realment inte-
ressades.

En concret l'exposi-
ció projectada a La Cai-
xa de Pensions de Lluc-
major el 18 d'octubre,
darrera fira, és una mos-
tra de Ceràmica prehis-
tèrico-talaiètica.

Aquesta mostra
intenta d'esser fidel a
l'estil i tècnica dels primi-
tius pobladors talaiètics.

Quant a l'elaboració
de les peces ens han expli-
cat que han utilitzat fang
mallorquí, i han introduït
les peces efectuades a
mà i amb torn. Després

les han cuites dins forns
especials i finalment les
han donat la pigmentació
corresponent. El nostre
fang és bastant calcari i
poc ferruginós, cosa a te-
nir en compte a l'horz de
l'esmalt.

Aquesta primera expo-
sició significa per a elles
la possibilitat de donar a
conèixer una expressió
plàstica completament
objectiva.

La duració d'aquesta
tasca ha estat d'uns vuit
mesos, ja que componen
l'exposició unes cinquan-
ta peces, la majoria de les
quals són fetes a mà; i tam-
bé hem de pensar amb el
treball de visites a museus
arqueològics, consultes a
llibres, apunts, etc.

Artísticament parlant,
per a elles la ceràmica és
un art que necessita molta
dedicacio i estudi. Els ma-
terials són molt variats i
costosos, per això viure
d'aquest art és pràctica-
ment impossible.

Volen distingir dos
tipus de ceràmica per a des-
fer errors d'apreciació.

Si aquest art s'aprèn
simplement com un passa-
temps i es dedica als gerros,
Ilapicers, cendrers, etc., en
aquest cas hi ha molta gent
que es dedica a "la cerami-
ca". Però si s'agafa aquest
art començant per una in-
quietud íntima i s'intenta
plastificar els sentiments,

fent-ne un art sincer -es re-
dueix aquí el nombre de
persones que fan "Ceràrni-
ca".

Veuen el futur de la ce-
ràmica en una situació un
tant perillosa perquè la co-
sa precària no és l'art en si
sino l'ambient que l'envol-
ta i la falta d'interès de
la gent en general i el temor
infundat a l'evolució.

En definitiva aquesta

exposició és la primera
d'aquest gènere que tindrà
lloc al nostre poble i és
molt apropiada quant a
l'abundancia d'estacions ta
laiètiques dins el nostre
terme. Es per tant una es-
pècie d'homenatge cap a
aquelles primitives col.lec-
tivitats que habitaren les
nostres terres.

C. Font i C. Julià.

CAIXA DE PENSIONS

"la Caixa"

LLEIXIUS - DETERGENTS - DEPURACIONS DE PISCINES

C/. Historiador Terrasa, 37 - Tel. 66 04 69 LLUCMAJOR (MA LLORCA)



Bartolomé Jaume Nadal
Hispanidad, 17-19
Teléfono 66 01 40
LLUCMAJOR (BALEARS)

Carrer RIgo, 58 - Tel. 66 10 12 LLUCMAJOR



sa teutera
TERRA CUITA CERAMICLUES

PLANTES - FLORS
CORONES-RAMS

SERVIM A DOMICILI
Carrer de Campos, 80- Tel. 66 01 76 - LLUCMAJOR

	n•n•

EIBIRE

mFI
Jeep

TALLER MECÀNIC

ANTONIO ROSSELLO
Navarra, 4 - 6 - Tel. 6609 28 - LLUCMAJOR

SERVEI DE "PARCHES"
I NEUMATICS
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Raimon i Rosa, artesans

Per les fires exposaran
a la sala de la Caixa d'Estal-
vis de la vila "Sa Nostra"
els ceramistes Raimon Gaià
Urrea i Rosa Vidal LLam-
bies, matrimoni ja conegut
a Llucmajor per l'exposi-
ció que, l'any passat i amb
gran èxit, feren a Ca Na Ver-
da.

Aquesta parella va co-
mençar l'aprenentatge a
diferents acadèmies de cerà-
mica de Barcelona; després
ha anat experimentant i in-
vestigant antigues tècniques
d'engalves (sistema de colo-
ració de plats i objectes a
través d'argila), fins a arri-
bar a aquestes meravello-
ses tonalitats cromàtiques
que aconsegueixen.

El tipus de forn que

empren és fet per ells ma-
teixos. El tenen al camp
i un pic al mes hi fan foc
amb llenya per fer una cui-
ta. Són qüestions mol im-
portants la temperatura del
forn i el temps durant el
qual han de coure les pe-
ces.

La producció és redul'-
da i només és venuda per
ells mateixos; no tenen res
que no hagi sortit del seu
taller.

Els dibuixos de plats
i vaixelles són de la cerà-
mica valenciana, catalana
i mallorquina dels segles
XVI i XVI I; els han acon-
seguit visitant col.leccions
particulars i museus
d'aquests llocs.

Els plafons (quadres

de rajoles) estan inspirats
pels "secorrats" valencians
del segle XV.

De plats, n'hi ha que
reprodueixen temes de cerà-
mica molt propis dels segles
anomenats, com són els
plats amb tres peixos i un
sol cap o una dona que
aguanta un peix amb cada
mà.

Vos aconsellam que
visiteu aquesta exposició;

creim que vos agradarà.
I si teniu un moment

que ho permeti, parlau amb
ells. La seva senzillesa, la se-
va honestedat i la filosofia
de la vida que practiquen
vos sorprendran gratament.
Són de les persones gràcies
a les quals, si n'hi hagués
més, les relacions humanes
i els món en general serien
millorS.

F.B.

CAIA DE AHORROS
DE BALEARES
"SA NOSTRK



El gran utilitario de los 80.
TALLERES                  

Carretera Arenal, s/n. - Tel. 66 02 34 LLUCMAJOR (Mallorca)  TALLER ASISTENCIAL N° 05.238



Instalcions Elèctriques

Servei Tècnic

ELECTRICA

CRISTOBAL CALAFAT JUAN

DISTRIBUIDOR OFICIAL COMARCAL

DE

SISTEMES D'ALARMA I SEGURETAT
ANTI - ROBO

nIlyn d-13

VÁly u nower ec S. A.   

INSTALCIONS D'ENERGIA SOLAR
Ronda Mijom, 90 - 2o.
Teléfono 66 06 08
LLUCMAJOR
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Xerrades

de Cafè

Ses Fires
Avui, és tema des nos-

tros personatges, és es de
més actualitat en es poble:
Ses Fires. Unes fires que, en
es transcurs de més de cent
anys, han estat, i són, sa
festa més destacada i esne-
rada des poble. Unes fires
que han tengut es seus alts
i baixos, però que sempre
han mantengut s'il.lusió des
Ilucmajorers, com s'anome-
nada per tot Mallorca...

-Diuen que, enguany,
sa segona Mostra • doblarà
en molt sa participació d'ex-
positors de l'any passat.

-Era d'esperar, perquè

encara que sa primera fos
organitzada un tant precipi-
tadament, tothom quedà
entusiasmat de tot allò que
s'havia exposat, i de sa for-
ça que pot tenir per promo-
cionar tota sa indústria i
es comerç de Llucmajor i
es seu terme.

-Crec que amb això,
s'actual consistori ha pegat
en es clau, perquè no tenia
sentit ni el té, gastar tot
lo que se gasta s'Ajunta-
ment per ses Fires si a la fi
tota sa ganància ha d'estar
destinada an es firers, co-
merciants i expositors de fo-

ra poble.
-Es veritat. Al manco en

sa Mostra pot fructificar s'in-
tent de fer unes Fires per
noltros, per vendre i alçar
ses coses nostres...

-Que, com ses sabates
i s'agricultura, estan molt
per sa terra...

-Encara que, en certes
coses, estam fent es pardal
de bon de veres...

-El món no és fet en
un dia!.

-Però ses equivocacions,
quan es converteixen en cos-
tums, duren molts d'anys.
Figura't que es pintors per
molt de fora i anomenats
que sien, a més de no haver
de costar-los res sa sala
on exposen, encara s'Ajun-
tament els paga es fullets...

-I un dinar es dia de
sa Darrera Fira...!.

-Així no és estrany que
es barallin per venir a ven-
dre quadros a ses Fires de
Llucmajor. Es negoci no pot
esser més redó.

-I pensar que un horto-
là per vendre quatre cols,
en Vinyes el fa passar per
sa retxa!.

-Manco cols i més meli-
cotons... Que no n'hi ha cap
que es mori de fam.

-A més, que si no fos
pes placers es pintors no
tendrien motius pes seus
olis. Saps que ho és de
"pintoresca" sa nostra pla-
ça!.

-I tampoc sabem si es
pintors paguen imposts in-
directes.

no ho sabràs mai,
pertany a "los secretos del
sumario"...

UN QUE ESCOLTAVA.

BAR
"GRAN VIA"

A LA "GRAN VIA" HEU D'ANAR
A PROVAR SES NOSTRES TAPES,
SES HAMBURGUESES TORRADES,
SALSITXES I POLLASTRES A•L'AST
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Els lluemajorers presenciaren les primeres imatges pel juny de 1958

L'arribada de la televisió a Llucmajor
Aquest mes d'octubre, la televisió madrilenya fa les se-

ves noces cPargent. Concretament el proper dia 28 farà
vint-i-cinc anys que a les vuit del vespre s'encengueren les pan-
talles per primera vegada. Mallorca i Llucmajor, en particular,
va haver de esperar casi dos anys.

Fou els primers dies de juny de 1.958 quan els Iluemajo-
rers contemplaren per primera vegada les imatges de la televi-
sió. Com molts sabem, el pioner va esser Joan Antich Pons i
moltíssims ciutadans varen desfilar —quasi fent processó— per
davant aquell "Telefunken" ansiosos de presenciar aquella no-
vetat.

Les primeres proves foren un tant imperfectes i les imatges
corresponien a un programa de la televisió italiana que trans-
metia des dels seus estudis de Milà i que arribaven a lilla mit-
jançant l'estació repetidora de Sardenya. Entre els trossos
d'emisió que encara se recorden figura un esprint del ciclista
català Poblet a l'arribada d'una etapa de la Volta a Itàlia;
així com les quatre jugades més destacades d'un partit de fut-
bol de l'equip titular de la ciutat italiana.

Joan Antich continuà les seves proves i recollí en aquell
"Telefunken" emissions de Lisboa, Budapest i Praga. Imatges
que arribaven a la nostra ciutat amb tota nitidesa —com se pot
comprovar a les fotografies— cosa que no passava amb les que,
experimentalment, emetia Ràdio Nacional.

Es la petita histèria ciutadana cPun fet que despertà la

Cartell de l'emissió de Dinamarca.

curiositat dej Iluemajorers. Molts recordaran com mira‘en em-
bebaiats arrAles primeres imatges d'un avanç teenológic qu.•
ara ha acabat per envair totes i cada una de les cases. En
l'actualitat i, a diferència dels temps hethrics, no pot escoltar-
se ni veure altra cosa que no siga la televisió rnadrilenva. Fins
i tot el programa balear és fet a Madrid.

FRANCESC VERDERA.

Joan Antic i el "Telefunken" que recollí les primeres imat-
ges.

TROBAREU DE TOT EN ARTICLES DE PAPERERIA
I MATERIAL ESCOLAR A

S'1MPREMPTA

I PER A LLISTA DE NOCES GALERIA
AVENTATGES PER A VOSALTRES NOVIIES
GRANS ASSORTITS EN VAIXELLES,
CRISTALERIES, CUBERTERIES, BATERIES DE
CUINA, DETALLS DE DECORACIO, ETC, ETC.



Nota de la Redaeció

Recordam als lectors que poden expressar les seves
opinions a través d'aquestes pàgines. Les cartes han d'en-
viar-se firmades i amb el número del carnet d'identitat,
però els qui vulguin firmar amb pseudònim ho podran fer.
Pregam als lectors que han enviat cartes sense complir
aquestes regles mos ho enviih totd'una. Recomenam
claretat i brevetat en les cartes.

GANIVETERIA

Ordinas
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FERRETERIA
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A Llucmajor,
poble industrial
i sabater,
la calitat, artesania i
bons preus
ens donan la ma a
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C/ Mayor, 39 • Tel 66 02 35 • LLUCMAJOR
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Cartes del lector

A la direcció de la
Revista.

A los Directores de la
Revista "Llucmajor de
Pinte en ampl8".

sito rodado. El Ayúnta-
miento debería ser mas res-
ponsable y procurar una

mayor vigilancia.
Atentamente les saluda.

M.F.S.
VOS agrairem que ens

publiqui aqUZSta carta del
Claustre de Professors del
Col.legi Nacional Mixte
de S'Arenal (Llucmajor):

-Aquest	 Claustre,
basant-se sempre en raons
pedagògiques, fa pública la
seva repulsa per haver d'uti-
litzar top sales que en el
moment de la seva construc-
ció varen ser concebudes
com a biblioteca, gimnàs
i menjador,i, que avui, a
causa del nombrós alumnat
matriculat, ens veim obli-

-gats a adaptar•les com a
au les d'ensenyament.

Creim que l'Ajunta-
ment ha de fer tot allò que
sigui possible perquè les
obres de construcció del
nou Centre Escolar que es
realitzen, es duguin a ter-
me de forma ininterrom-
puda amb la finalitat que
l'acabament del nou editi-
ci sigui una realitat el curs
vinent.

Una altra proposta que
els feim per solucionar el
problema del nostre centre
és la possible construcció
d'aules a l'edifici actual,
encara que això suposaria
una manca important de
lloc per a l'esplai.

La solució d'habilitar
aquelles sales (biblioteca,
gimnàs i menjador) és to-
talment provisional i per
a aquest curs 1.981-82, la
qual cosa va en detriment
de la qualitat de l'ensenya-
ment que s'imparteix, ja que
tots coneixem la necessitat
que té qualsevol Centre
Educatiu de les dependèn-
cies esmentades abans.

Creim que es farà tot
el possible per solucionar
aquestes deficiències
com són la manca d'espai
per a un ensenyament
normal.

Atentament us salu-
da el

CLAUSTRE DE
PROFESSORS DEL
C.N.M. S'ARENAL

(LLUCMAJOR).

Les agradecería tuvie-
rana bien publicar esta carta
dirigida a los responsables del
orden público de nuestra
Ciudad, para ver si ponen
remedio al "boom" moto-
rístico que invade las
calles, molestando con el
estruendo las tranquilidad
de los ciudadanos, ademas
de contaminar la atmósfe-
ra son un peligro público
para los niflos que -juegan
en nuestras calles.

Otra nota negativa que
quiero resaltar es el control
exhaustivo a que son some-
tidos los vehículos estacio-
nados en la Plaza España,
ya que según vengo obser-
vando, algunos días los mu-
nicipales de turno efectuan
ronda cada hora y media;
mientras en lugares de
mucha concurrencia co-
mo es la zona de la esta-
ción donde estan ubica-
dos los coches de choque
—no— hay control munici-
pal, y creo que en estas fe-
rias en un lugar tan frecuen-
tado por gente juvenil en
una zona de mucho tran-
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Les cisternes contaminades: possible causa de Phepatitis

Josep Ortiz, el nou metge
Des de fa un any mig després de no haver-hi canvis a la

plantilla mèdica Ilucmajorera tenim un meige nou jove que
ha vengut a ocupar la plaça que va deixar vacant el Sr. Llorenç
Prieto Herrero (Es metge Prieto), que durant molts d'anys es
va cuidar de curar els nostres mals visitant els malalts, tant si
feia fred com calor, a peu, com ara fa el Sr. Ortiz, en bicicleta.

Hem visitat la casa del
Dr. Josep Ortiz i Bolinches
per parlar amb ell i fer-li
unes quantes preguntes re-
ferents a ell en particular
i a la problemàtica de la
medecina a un poble com
el nostre.

-Sr. Ortiz, vostè no és
mallorquí, on va néixer?

-Vaig néixer a Castelló
de la Ribera, és un poble
pagès a 50 Kms. de Valèn-
cia.

-On va cursar els pri-
mers estudis i després la car-
rera de medecina?

-Els primers estudis a
un Institut Nacional a Xàti-
va; la carrera de medecina
a València.

Durant la carrera i grà-
cies a unes beques vaig es-
tar sis mesos a San Francis-
co i tres mesos a Iugoslà-
via fent feina i ampliant
els estudis de medecina.

-Es Llucmajor el seu
primer destí?

-No, el primer va esser
Alcúdia com a metge titu-
lar interí.

-Quina opinió té de
Llucmajor com a poble?

-Es un poble molt illenc
i mallorquí amb classes so-
cials bastant diferenciades,
pareix com una petita ciu-
tat de províncies, no és un
poble exactament...

-Quines foren les raons
per les quals essent natu-
ral de la península, ve a
fer feina aquí?

-Raons personals.
-Es definitiva la seva

plaça a Llucmajor?.
-Actualment estic opo-

sitant aquesta plaça.
-Quines creu que són

les necessitats sanitàries del
poble?

-Es necessari un ambu-
latori amb un servei d'ur-
gències que funcioni les
vint-i-quatre hores del dia,
cobert per metges i A.T.S.

amb unes estructures ade-
quades. Això significa donar
llocs de treball.

A Alcúdia això ja fun-
ciona; té un ambulatori on
els metges van a passar la
visita de la Seguretat So-
cial.

-Quines són les malal-
ties més freqüents dels Iluc-
majorers?

-Són de tipus alimenta-
ri i com a conseqüencia en-
docrines:hiperlipemies (aug-
ment del colesterol produït
pel consum de grasses: porc,
melons...), Diabetes, reuma-
tisme (estès per tota l'illa),
malalties infeccioses molt
endèmiques a Llucmajor
(hepatitis infecciosa possi-
blement trasmesa per l'aigua
contaminada de les cister-
nes per la filtració de
pous sèptics. Estic realitzant
un treball sobre aquest te-
ma).

-Segons la seva opinió,
la profilaxis d'aquestes ma-
lalties quina seria?

-Bon abastiment d'ai-
gües, cloració de cisternes
(un litre de lleixivet per
mil litres d'aigua cada quin-
ze dies en l'estiu i un pic
cada mes en l'hivern), ren-
tar les verdures i vegetals
per menjar crus posant-los
en remull mitja hora amb
una cullerada de lleixivet,
desinfecció de mans amb
sabó abans de les menja-
des, etc.

-Vostè i el Dr. Carrero
passen periòdicament per les
escoles a visitar els alumnes.
A què es deu això?

-Passam a fer la revisió
reglamentària ordenada per
Sanitat. Es obligatori anar a
totes les escoles, tant priva-
des com estatals.

-Quina és la seva opinió
dels llucmajorers com a
pacients?

-Es la mateixa que tenc
dels malalts d'Alcúdia. Es

necessària una educació
sanitària general.

-Quin ha estat el mo-
ment més agradable durant
l'exercici de la seva carrera?

-Hi ha molts de mo-
ments agradables; el curar
completament una malal-
tia greu dóna gran felicitat.

-I el moment més desa-
gradable?

-Quan me varen amena-
çar físicament perquè assis-
tís un malalt.

Jo intent fer la feina
lo millor que puc, i quan
intentes complir la teva fei-
na i et veus amenaçat, et
deixa desmoralitzat.

-Hi ha gent que veu la
seva professió com a fàcil
i descansada, ho creu així?

-La professió mèdica a
un medi rural nn (;s desran-

sada, és desgastadora que
per l'excès de feina et pot
canviar el caràcter.

-Com a metge què de-
manaria als llucmajorers?

-La màxima comprensió
possible i el màxim de con-
fiança en la meva bona fe.

-Té res més a dir?
-M'agradaria que arribàs

a desenvolupar-se la reforma
sanitària i que tothom esti-
gués ben atès.

Nosaltres ens despedim
del Dr. Ortiz desitjant-li
que la seva estància en el
nostre poble sigui agrada-
ble (cosa a la qual podem
contribuir tots) i que, com
el que ha vengut a substi-
tuir, es jubili entre nosal-
tres.

Catalina Serra.

CICLOMOTORS - BICICLETES
TALLER DE REPARACIONS

CICLOS POU

Carrer des Músic Joan Xamena, 16
LLUCMA dOR
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A qui pertoca
Fa uns dies em demanà un dels qui crec responsables

d'aquesta revista, a veure si escrivia qualque cosa per a la que
s'anomenaria revista "Llucmajor", a pesar que en aquell mo-
ment encara no s'havia decidit tal nom. A tal fi se'm (se'ns)
convocà per veure si junts aconseguíem fer germinar aquesta
grata i lloable idea. Bé; d'acord.

El cas és que he començat a escriure i no sé a qui he de
dirigir-me. Tal vegada a tu (a vosaltres), director, als possibles
lectors, a l'Ajuntament, al poble... (alerta: quan utilitz aques-
ta darrera expressió m'estic referint a Llucmajor. Això per si
de cas. Que llavors resulta que aquesta paraula és tan odiada
com la de "país, i no vaig per aquí).

Quin embull! Ni ho sé; tal vegada sigui el més segur; no-
més escric per a mi mateix. A més, teniu ben present que no
intent que se'm llegesqui; no pretenc dir res. Es més, potser
no arribi a dir res.

A tu, tal vegada, que et pot interessar que parlem del
nostre poble; a tu, que tampoc no vols que ens el convertes-
quin en una impersonal ciutat, que no vols que ens el des-
truesquin amb blocs de pisos, polígons industrials, aeroports
o sembres de xalets en nom d'un sempre mal entès progrés;
a tu que vols que Llucmajor sigui un poc allò que és, i un
molt allò que volem, sense deixar de banda tot quant ha ten-
gut de bo, com t'anava dient, a tu, aquestes línies.

Perquè tots dos sabem que el nostre Poble seria més
"guapo" si hi hagués més arbres sembrats, i ja no demanam
jardins, perquè de sobra sabem que no ens els concediran.
No hi seria de més uns quants (com més millor) pins: lloc,
no els en falta; que ben sembrats i cuidats no causarien mo-
lèsties als vernats; que són manco perjudicials que aquests
arbrets plantats a a Joanota i a la plaça de Sant Bonaven-
tura, el nom dels quals em sap greu no recordar; que con-
tribuirien a donar una nota de verdor, a part dels restants
beneficis. Sens dirà que no hi ha lloc per sembrar-los, però
tots dos sabem que sobren llocs: Es Lloc Sagrat, Es Born,
allà on era Can Mataró (aquest podria ser l'emplaçament
idoni per a un bon i cuidat jardí, però tant tu com jo sabem
que no serà)...

Te'n recordaràs igualment que bastant abans de l'estiu
no arribàvem a comprendre perquè les distintes manxetes
no rajaven aigua com ho havien fet fins a un passat recent.
Tu no desitjaves escoltar que hi havia qualcú que treballava
sobre el terna des de feia mesos, però ho sentires. Resulta-
va que s'estudiava la possibilitat que tornassin a funcionar,
però pel que se'ns va dir no es veia aquesta empresa molt cla-
ra.

Per part meva he de dir que no entenc gran cosa de Sa-
nitat (ni d'altres moltes coses, per descomptat), però crec

PUIG
SABATERIA

Sant Mlquel, 9 Tel. 66 02 57

LLUCMAJOR (MALLORCA)

Ses Cisternes Majors.

que a base de clor o lleixiu i anàlisis periòdiques per qui cor-
respongui, hom pot responsabilitzar-se únicament de la pota-
bilitat de l'aigua, que a qualcú deu correspondre aquest
assumpte, pens jo.

Ens agrairia que hi hagués un poc més de llum els vespres,
però això, ni tu ni jo ho mencionarem (potser no ens diguin
res) que si els llums estan així és perquè antany algú les hi
disposà; que no ve al cas un possible estudi de la seva col-
locació; que si hi ha carrers de categoria preferent és una
lusió òptica.

I mira per on, jo crec que això es ver, ja que les bombe-
tes de mercuri irradien més llum que les convencionals.

Hem de incloure i reconèixer que l'aspiració de qui cor-
respongui és que es vagin substituint unes per les altres a me-
sura que s'espenyin, però molt ens temem que només sigui
una bona voluntat sense conseqüències, i això tenint en comp-
te que consumeixen manco les de mercuri que les altres, però
encara així, hem vist que s'han canviat bombetes convencio-
nals fuses i se n'han posat d'identiques.

Però mira lector, director, company o qui tengui a bé:
ni de llum, manxetes, arbres i jardins en xerrarem, ni pen-
sar-ho... encara que ens agradaria que transcendís.

(Potser al pròxim número n'hi haurà més).
Llucmajor, Setembre de 1.981

SEBASTIA COLL.
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L'estabilitat i el canvi
Per Jaume Oliver Jaume

En Jaume Oliver Jaume va néixer a Llucmajor l'any 1.942. Es Doctor en Pedagogia per la
Universitat de Barcelona i fa dasses de l'Escola Normal. Té publicats els.11ibres "Història de
l'Educació a Mallorca" (en col.laboració), "Escola i Societat", "Tira-tira" (cartilla infantil en
català), entre altres estudis i publicacions. Recentment se 11 ha concedit una beca de la Funda-
ció March dins el programa d'ajuda a estudis sobre autonomies a l'estranger.

L'objecte del seu estudi serà el sistema educatiu suís (amb quatre idiomes oficials) i
les possibles aportacions a l'administració educativa espanyola.

Que la societat canvia,
és una vivència i una con-
vicció quotidiana. Que cada
ú de nosaltres canviam, és
també una constatació de
cada moment.

Posar-nos d'acord sobre
què és el canvi ja duria més
temps, i més difícil encara
resultaria concretar quins
són els seus aspectes positius
i negatius. Tot això vol dir
que el canvi general que vi-
vim és profund, molt ràpid

d'altra banda, no tots el
valoram de la mateixa for-
ma. Hi ha gent que s'alegra
ingènuament per tot el que
resulti diferent del que exis-
tia ja abans, i n'hi ha que
es passa la segona meitat de
la seva vida enyorant tot
allò que existia durant la
seva infantesa i joventut (i
sovint lluitant perquè tor-
ni). Però això ja és molt
vell. Talleyrand escrivia
que ningú que no hagués vis-
cut abans de la Revolució
Francesa no podia saber en
què consistia la vida dolça
i feliç (amb tota seguretat
no devien pensar de la ma-
teixa manera els que —no
essent nobles com ell— pa-
tien fam i necessitat a
França en el segle XVIII).
I a casa nostra s'han fet
populars les expressions
"Con Franco vivíamos me-
jor" (a càrrec dels franquis-
tes nostàlgics) i "Contra
Franco vivíamos mejor"
(a càrrec dels antifranquis-
tes amb desencís).

Ara bé, l'actitud equi-
librada en relació al canvi
no és l'acceptació del can-
vi pel canvi —la novetat per
sí mateixa no té per què
ésser millor— ni la resistèn-
cia al canvi de forma siste-
màtica, sinó l'assimilació

crítica i conscient del can-
vi.

,;Què vol dir això?
En primer lloc signifi-

ca quç no tots els compo-
nents d'una situació de can-
vi són igualment positius,
i per aquest motiu s'han de
"triar" (aquest és el sentit
de l'expressió "assimilació
crítica"). En segon lloc ha
de quedar ben clar que cada
ú és el protagonista i respon-
sable del seu propi canvi,
no els altres, aposta afegim
l'adjectiu "conscient". D'al-
tra forma, el canvi ens arro-
sega sense saber on anirem
a parar.

Però hi ha una altra co-
sa més important i , per a
mi, més profunda. • No és
possible aquesta "assimila-
ció crítica i conscient del.
canvi" sense haver estat
educats i preparats de forma
adequada. Aquesta forma
adequada consisteix en ha-
ver "mamat" dins el siste-
ma educatiu, dins la famí-
lia i dins tota la societat un
esperit de tolerància i refle-
xió, i una capacitat de deci-
sió lliure i autònomament
responsable que representa
la cosmovisió més oposada
al dogmatisme, a l'ensenya-
ment del "o tot o res" i a
la pràctica de la imposició
de les idees per la força.

Perquè, en realitat, no
hi ha res que, après en la
infància, adolescència o jo-
ventut, no necessiti una re-
visió, i sovint, una revisió
profunda. Per això, també
es parla de la necessitat de
l'educació permanent i de
la necessitat daprendre
a aprendre", més important
que el memoritzar dades
concretes.

què té que veure

el canvi amb l'estabilitat?
,;S'oposen estabilitat i can-
vi?

No tan sols no s'opo-
sen sinó que es presuposen i
es complementen. No és
possible l'estabilitat sense el
canvi (recordem que certs
elements "desestabilitza-
dors" impedeixen el canvi

en realitat, preparen un
cataclisme posterior i sem-
pre latent. Stha escrit que,
en certa mesura, els res-
ponsables d'una revolució
són els que, en el seu mo-
ment, impediren

Els canvis —oportuns
i adequats— asseguren l'es-
tabilitat d'una societat i la
flexibilitat de les seves ins-
titucions, de tal forma que
cap individu s'hi senti ofe-
gat ni, d'altra banda, siguin
necessaris "salvadors" que
hagin de redimir a tota la
societat del seu hipotetic
funcionament present pès-
sim, instal.lant-la en el pas-
sat.

Per a acabar dues cites
que no necessiten comen-
taris sinó reflexió atenta.

La primera, del soció-
Inn innn RPStard

."El canvi, si ens troba
preparats (formats i infor-
mats), significarà per a no-
saltres renovació. Si, per
altra banda, ens sorprèn an-
quilosats i desprevinguts,
provocarà dins nosaltres
confusió, por, i fins i tot,
afigoixa".

La segona, uns versos
de Joan Alcover a l'himne
"La Balenguera":
"Girant l'ullada cap enrera
guaita les ombres de l'avior,
i de Ia nova primavera
sap on s'amaga la llavor.
Sap que la soca més s'enfila
com més endins pot arrelar..
Dins la profunda nit tran-

quila
destria l'auba que vindrà..."

Ah, no deixem un de-
tall molt important!

Els canvis han d'ésser
sincers i profunds. Si no
són sincers, tan sols són
"canvis de jaqueta". Si no
són profunds, hi ha el pe-
rill de caure en allò de
"canviar qualque cosa
perquè no canvií res".

Ni una cosa ni altra
ens convé gens ara. ,;No
ho trobau?

BAR ESPAÑA

LOCAL SOCIAL DEL C.F.LLUCMAJOR
I DEL CLUB CICLSITA LLUCMAJOR

TAPES CALENTES TOTS ELS
DIVENDRES, DISSABTES,
DIUMENGES I FESTIUS

C/. Obispo Taxaquet, 96 Tel. 66 09 40
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Sobre les revistes, llegües, pobles

Les darreres setmanes ha fet acte de presència al nostre
poble la qüestió de la Ilengua amb la qual ha d'estar redactada
una revista Ilucmajorera, feta pels Ilucmajorers i per als Ilucma-
jorers. Pens que els temes, i més si tenen alguna importància
per a una colJectivitat, s`han de tractar amb un mínim de ri-
gor i objectivitat, intentant tenir en compte tots els seus aspec-
tes (i més encara si ho fa alguna persona que pugui tenir al-
guna influència sobre els altres per mor de la seva feina o a
l'accés a certs mitjans de comunicació), i em sap greu haver de
pensar que no sempre s`ha fet així en el problema que ara ens
ocupa. Per això jo hi voldria dir la meva, perquè crec que hi
ha unes raons que s`han de tenir en compte i que, fins ara, han
estat massa sovint deixades de banda.

Una revista Ilucmajorera ha d'esser "bilingüe" o "en cata-
là"?. Si no vaig errat, hi ha dos arguments principals en favor
del bilingüistno, primer: s`ha de respectar els Ilucmajorers
de parla castellana; segon: hi ha molts de mallorquins que te-
nen dificultats per a llegir la seva pròpia llengua.

Pel que fa al primer d'aquests dos arguments, pens que un
castellanoparlant que faci un cert temps que viu a Mallorca,
si sap llegir el castellà i té interés a 1.egir una revista Ilucmajore-
ra, la qual resulta que està escrita en mallorquí, no haurà de fer
un esforç excessiu per a fer-ho. Encara més (i no em voldria
aficar en una meditació sobre els problemes de l'emigració,
perquè no ens bastarien totes les pàgines de la revista per a
sortir-ne), els mallorquins hem d'anar molt alerta, no fos cosa

TRANSPORTS
J. VANRELL - L.CLAR

C/. Historiador Terrasa, 32 - 2o.
Tel. 66 06 56 LLUCMAJOR

FOTO PERFUMERIA

M. CLAR
REPORTATJES - CINE - FOTOS ESTUDI - CARNETS

LABORATORI AFICIONAT
MATERIAL FOTOGRAFIC - CAMARES -

PEL.LICULES - CARRETES I PRODUCTES Qurviics
PERFUMERIA EN GENERAL

C/. Nueva, 8 - Tel. 66 06 32 LLUCMAJOR (Mallorca)

que, a força de respectes mal entesos o mal explicats, ens per-
déssim el respecte a nosaltres mateixos i a la nostra Ilengua;
perquè si sempre és el mallorquí, el català, que ha de cedir en
favor del castellà estam ben arreglats: això significa condem-
nar-nos a mort a nosaltres mateixos com a poble.

I aquí em podríeu dir que no hi ha per tant, que a una
revista bilinkrüe tothom respectaria a tothom i el castellà i el
català anairien a mitges sense fer-se nosa un a l'altre. Això
tal volta seria cert (no n'estic molt segur: basta pegar una
ullada a les pressions que pateix per tot arreu la nostra Ilengua)
si les publicacions de les quals parlam fossin realment

i no "falsament" bilingües. Perquè el que sol pensar
es això darrer, és a dir: les seccions més directament informa-
tives, més "vives" o immediates (actualitat municipal, suc-
ceïts, esports) s'escriuen en castellà, i pel català es deixen les
seccions d'opinió, de "cultura" i de fer riure; com si es digués,
a la - pràctica, que el castellà és la llengua pràctica i el català
nomes serveix per a fer riure o perquè els lletraferits embullin
fil o ens contin "aquelles coses tan "guapes" que feien es nos-
tros padrinets, però que ara ja no serveixen —com la pròpia
llengua— més que per això, per fer "guapo". I, ja hi tornam
a esser, això vol dir condemnar la nostra llengua a morir-se
a poc a poc, arraconada al museu de les nostàlgies inútils i
hipòcrites; acabar de perdre la nostra identitat per a conver-
tir-nos en una cosa borda que ni arriba a poble.

Queden, però, els mallorquins que són analfabets o quasi
analfabets en la pròpia llengua (em direu que el terme pareix
molt dur, però n'hi ha cap de més exacte?). Crec que aquest
és un altre argument per a fer una revista en mallorquí: llegir
els primers articles pot ser els costarà un esforç, però aquest
esforç serà cada vegada menor: a més crinformar-se, es forma-
ran.

En resum, treure a llum una revista a Llucmajor, és una
decisió important, que pot arribar a tenir una influència con-
siderable dins la vida del nostre poble, per això s`ha de pensar
molt seriosament d'on es parteix i cap a on es vol anar, amb
consciència del compromís i la responsabilitat que això signi-
fica i evitant la temptació de la comoditat, de les postures mas-
sa fàcils que suposen renúncies massa importants i de la dema-
gògia, darrera les quals se solen amagar, més prest o més tard,
interessos i•intencions poc menys que inconfessables.

•	 Miquel Cardell.

SERVEI D'AIGUA A DOMICILI 1
CISTERNES DE VARIES CAPACITATS

TRANSPORTS tinifinKa5 1-1
Carrt. Campos, s/n - TALLERS BERTON - Tel. 66 08 92
Particular: La Estrella, 13 - Telèfon 66 06 40

LLUCMAJOR
S'ARENAL C/. Platja Telèfon 26	 •
S'ARENAL C/. Platja Telèfon 26 65 95



LLUCMAJOR / 3CTUBRE 81
	

PAG. 30

Gent de la Vila

Catalina Mari, la primera municipala
"El mes de juny passat l'Ajuntament de Llucmajor va

contractar al seu cos de municipals una dona: na Catalina
Marl, possiblement era un fet per a la història del
nostre poble i per això mateix ens ha agradat molt la
idea d'entrevistar-la"

què t`has fet mu-
nicipala?

-Sempre havia tengut
aquesta il.lusió, i quan vaig
tenir l'oportunitat la
vaig aprofitar. Es una fei-
na molt agradable perquè
pots ajudar els ciutadans
que ho necessitin.

-Quines feines fas i qui-
na és la més complicada?

-Les pròpies de qualse-
vol municipal: dirigir el trà-
fic, atendre els cantons a
la sortida de l'escola (feina
que m'agrada molt), cuidar
que no es cometin infrac-
cions...

Quant a quina és la
més complicada, no n'he
trobada cap.

-Com és la resposta

dels altres municipals cap
a tu?

-Començant pel primer
de la llista i acabant pel
darrer, tenc la gran sort
de comptar amb uns com-
panys excepcionals. kl`han
ajudat molt i han fet que em
sentís com un cPells. No hi
ha hagut discriminació de
cap casta. Els tenc un gran
apreci i els estic molt
agraïda.

-Davant el fet que ac-
` tualment totes les entitats

públiques compten amb una
representació femenina.
Creus que això és degut a la
presa de consciència de la
capacitat de la dona en el
treball o bé és un intent
de donar una imatge pro-

gressista?
-Pens que és degut a un

poc de tot, però sobretot
es té tr.és en compte la
capacitat la dona en
qualsevol treball, i en el
meu cas, crec que es de-
mostra. A més a més, és
molt demostratiu per a
una ciutat com Llucma-
jor donar una imatge pro-
gressista, tenint dins el
cos de municipals perso-
nal femení.

-Has tengut cap pro-
blema en la teva feina pel
fet de ser dona dins una
societat masclista?

-Gràcies a Déu no
n'he tengut cap. Sempre
m`han respectat i crec que
el fet d'esser dona ajuda a
mantenir l'harmonia entre
el ciutadà i el municipal.

-Fas torns de nit? Tre-
balles també a S'Arenal?

-No, perquè ja des cPun
principi va quedar establert
que es personal femení no-

més tengués torns de dia.
A S'Arenal només hi

vaig quan es necessita . més
persónal.

-Quina organització te-
nen els municipals de
l'Ajuntament?

-Quant a l'horari de
treball hi ha tres torns:
de 6 h. a 14 h. de 14h.
a22 h. i de 22 h. a 6 11.:
i està organitzat de tal ma-
nera que cada un fa un torn
durant una setmana i a la
pròxima el següent i així
successivament. Tenint un
dia lliure cada setrnana.

C. Julià i C. Font.

S1:1111 RS1
PARAMENT DE CUINA
OBJECTES DE REGAL
LLISTES DE NOCES

VOS DESITJA BONES FIRES!

OBERTURA: DARRERA FIRA

C/. Font, 8 LLUCMAJOR
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Cada grup polític tenia la seva agrupació municipal

Sa Banda de Música, una institució
popular

Sa Banda Municipal de
Música és una institució,
amb més de cent anys
d'existència a sa nostra ciu-
tat; la formaven obrers, ar-
tesans o patrons que des-
prLs des treball cotidià dedi-
caven ses hores lliures a to-
car i aprendre un instru-
ment i després tota sa vida
la dedicaven a sa Banda de
Música, amb un vertader
esperit de sacrifici, amb
ets assaigs setmanals i sa se-
va disciplina uniforme;
molts d'aquests músics arri-
baren a ser virtuosos i es-
pecialistes des sus instru-
ment, uns altres directors
prestigiosos i • així forma-
ren una ininterrumpida suc-
cessió que ha arribat fins
avui.

Sa Banda Municipal de
Música des de fa un parell
d'anys tengué una decadèn-

cia entre es components,
ja que no se contava amb
una Escola Municipal que és
sa cantera de formació i en-
senyament per convertir-se,
més endavant, en compo-
nents de sa Banda.

Recordem alguns pres-
tigiosos músics que han duit
a ses seves mans sa batuta
directora: Antoni Jordi, Mi-
quel Tomàs, Antoni Sastre,
Damià Font, Pere-Antoni
Jaume, Julià Jordi, Joan
Socies i com a subdirector
hem d'assenyalar sa figura
d'en Joan Xamena i Sastre,
músic excel.lent, composi-
tor i poeta, al qual l'Ajunta-
ment organitzà sa Gran Vet-
lada-Homenatge en es
Treatre de Can Mataró el
dia 10 de Febrer de
1.965; ses seves obres ressal-
taren pes seus més íntims
col.laboradors i amb sa

col.laboració de ses Bandes
de Porreres Campos i Santa-
nyí, varen interpretar ses
composicions per a Banda
creades p'en Xamena.

Antigament a Llucma-
jor es comptava amb tres
Bandes de Música que perta-
nyien als diversos grups
polítics, abans de sa guerra
civil; quan era batle Miquel
Mataró, es varen unir ses 3
Bandes i en formaren una
sola amb el nom de Banda
Municipal de Llucmajor.

Després de Joan Socies,
recolleix sa batuta Vicenç
Castellana Alcaide, persona
excel.lent i dotat d'unes
gran qualitats musicals.

Vicençs Castellana nas-
qué a Benisamó (València),
el 16 de Novembre de
l'any 1.940; va estudiar sol-
feig, harmonia i clarinet als
conservatoris de València i

Palma; va ser membre de la
Banda primitiva de Lírica i
participà en concursos a Va-
lència i a Kestrada (Holan-
da).

Actualment és profes-
sor numerari de sa Banda
Municipal de Palma i direc-
tor de sa de Llucmajor.

D'ençà des comença-
ment de sa direcció des
Sr. Castellano, sa nostra
Banda és regida per una
Junta Directiva que és sa
que s'ocupa de programar
es concerts i d'administrar
ets assumptes de sa Banda.

Sa Banda de Llucma-
jor ha obtengut grans èxits
per ses activitats que ha rea-
litzat, com són: concerts,
cerca-viles, actuacions a bar-
ris, etc.

Quan era batle Ga-
briel Ramon Julià, va voler

que sa Banda Municipal de

COMERCIAI BORN REGALAM
ELECTRODOMESTICS - TALLER DE REPARACIONS

Carrer dés Born, 23 - Tel. 66 06 36
LLUCMAJOR (Mallorca) RADIOS

DURANT LES FIRES, QUAN COMPRI PER MES DE
10.000 PTES., LI REGALAM UN ESTUPEND

RADIO TRANSISTOR

DITRIBUIDORS EN EXCLUSIVA LOCAL
KOLSTER - TELEFUNKEN

AGNI - FESTOR - SCANDINOVA - AEG

COMERCIAL	 Jj 08TALLER
Carrer des Born, 23
LLUCMAJOR Tel. 66 06 36
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Música oferís un concert
an es Teatre Principal de
Palma, on va obtenir un
èxit complet per part des
components de sa Banda i
un orgull per tots es Ilucma-
jorers i, d'aquell dia ençà,
sa nostra Banda de Música
ha oferit concerts a Llucma-
jor i altres pobles de s'illa
sempre amb molt d'èxit.

Aquesta Banda ha estat
sempre una institució per a
tots es Ilucmajorers i com
a tal, ha estat apreciada pes
nostre poble de la qual es
sent ben orgullós.

Tófol Barros.

El concert de

Santa Càndida

1/,')	 9
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DEPILACIONS
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LLUCMAJOR	
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S'altre dia, vaig fer una volta per veure si podria agafar
qualque colom per ses voltes de l'església; No hi va haver res
a fer. ¡Saps que hi van de vius es coloms des rector. Tots sa-
ben llatí!.

Aprofitant sa passada per damunt sa plaça vaig veure que
es funcionaris municipals van un poc erugats. Tots estav. en
amb so cap damunt sa taula.Cosa rara, vaig pensar,aixè és que
els han mudat l'amo. I efectivament per s'altra finestra veien
un homo amb ulleres que era es nou secretari.
- També es regidors van per damunt un fil i tots ets acords

de plens i permanent queden clars i llampants.
**********

Es foravilers no se veuren ses celles. Es preu de ses ametles
redola més que davalla i per més afegitó a redols de sa marina
no ha caigut ni una Ilarnina. No és rar que qualque pagès xerri
tot sol i per Sant Miquel ha deixat sa clau en es pany.

¡Es que no dendevinen ni una!. Fins i tot han hagut de
tornat es doblers de ses ametles que varen vendre l'any passat

ALIMENTACIO

ALDE
MAGATZEMS DESCOMPTE

Plaça Espanya, 27 LLUCMAJOR

RESTAURANT

GRAN VIA

NOCES - BANQUETS - COMUNIONS
I BATEJOS

Informació: 66 03 17

per mediació de s'Agropecuaria.
**********

Fa molts pocs dies, he notat s'aparició d'una estranya fau-
na ciutadana que, en certa manera, són competidors meus. Sa
seva activitat comença de bon matí quan encara fa fosca: re-
nou de cotxes i aturada obligada en es pocs cafès que ja han
acabat sa son per berenar una mica —un tallat, una ensaïma-
da i una copa d'herbes seques— i parteixen com un llamp cap
a fora vila.

A les fosques, depressa, depressa, fins a *klavall un redol de
pins. Cinc minuts de frenètica activitat: Treuen un aparellet,
r molt gros, cerquen una pedra plana per asseurer-se dins una
mata i després quietud total. Encara no romp es dia quan tots
els pins rebenten amb una mateixa tonada: "xiu, xiu, xiu..."
que pareix sa plaça es divendres dematí amb "El baile de los
pajaritos".

Es "xiu, xiu" esmentat se veu trencat pes "boum, boum"
sec des trons d'escopeta. Sa tonada —monòtona i reiterativa—
es torna quasi celestial per al personatge de dins sa mata quan
més trons pot tirar. I també més d'una "pianola" ha vist sa
seva existència en perill davall des punt de mira d'una escope-

que, devers les vuit des matí, encara no ha tirat cap vegada.
Devers les vuit, o lo més tard les nou, com si una inexis-

tent trompeta cridàs a retirada, arrepleguen es trastos i tornen
cap a la vila. -

Quan han dinat, surten una altra vegada an es cafès i es
aeus comentaris sempre són es mateixos: dhan passat molts
pocs"; "dhe mots dotze"; i més d'un que ha fet calada buida,
també li amolla: " ¡jo, devuit!".

Crec que no falta demanar sopes. Tots sabem que són es
personatges esmentats.

Ses Fires han estat lligades en certa manera a sa petita,
però penosa histèria de ses aigües de Llucmajor. Fa ja uns
anys s inaugura, a cop de bombo i platillo, una font regalada
per "Dragados" —encara estava de moda sa tradició franquis-
ta d'inaugurar "pantanos"— per donar a entendre que tot ana-
va damunt rodes. (Ses males llengües contaven que hi havia
un camió cisterna dins un corral proper).

Ha passat es temps i poc s`ha aclarit. Ses darreres proves
des servei realitzades per s'empresa "Sogesur" continuen do-
nant unes pèrdues de quasi un vuitanta per cent. I ningú no•
diu aqueixa boca és meva. Segur que pensen: S'altra compro-
vació deia que hi havia una fuita de quasi un noranta. ¡Qui
no se conforma és perquè no vol!.

Fins una altra. Bones fires i molts d'anys!.
ES GARRIGUER XISCO.

**********
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Ecología; i ara que. . .?

Xanthium Spinosum

I després crhaver resolt
el problema de subsistència,
crec que l'esforç més ben
aprofitat és el que es dedi-
ca a la conservació de la
natura, en tots els aspec-
tes, dit en altres paraules
no podem tolerar el crim
que representa enverinar-
nos o enverinar destruint
la natura per enverinar ge-
neracions i generacions.

Hem cresser conscients
de que son hereus rrun pre-
sent però no del futur que
aquest és de les generacions
futures i que no podem hi-
potecar la seva existència.

Però així i tot no sem-
pre n'estic segur que no
fesseni tot lo contrari i tot
perquè vivim un present
sense pensar gens ni mica
en lo que ens pot venir.
S'Arenal, S'Estanyol, Ses
Urbanitzacions, ses case-
tes (ses barrequetes, xavo-
les) són un exemple clar
del que estic dient, i això
té un nom ESPECULACIO,
i aquest nom no sempre té
llinatge llucmajorer encara
que aquests, o alguns crells
ajudem, desgraciant la reali-
tat del nostre poble i al
mateix temps el de Mallor-
ca.

I no seria convenient
reservar el nostre terme
per altres objectius més
ambiciosos i amb més con-
sistència?. Jo crec que si pe-
rò la meva opinió és molt
poc representativa perquè
com jo som pocs encara,
ara bé l'esperança no la per-
dem i esperam que el núme-
ro de persones vagi augmen-
tant com fins ara ha anat
augmentant i potser haguem
cresperar la nova generació
perquè amb ella poguem
demanar compte a tots
aquells que han anat destro-
çant per sistema la Natura
mallorquina.

Aquest espai tendrà
com a única missió treure
a llum actes reprobables i
actes elogiables dins la geo-
grafía llucmajorera
fins i tot a final d'any po-
dríem repartir el premi

POT DE LLAUNA a aquella
persona, animal, cosa, ins-
titució,... que hagin fet més
desastres i el prerni ALFA-
BAGUERA al /als que hagin
fet tot lo contrari, o sigui
una o moltes coses bones.

Però nosaltres neee.ssi-
tam la col.laboració de
tots (pel panell de classifi-
cació, per animalades o me-
ravelles que no vegem) per--	

què noltros nomes tenim
dos u1ls perhom i amb

els vostry:. hi Neur(111 tilt;s i
mésIluny.
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Durant el mes d'oetubre podem sembrar:
ARBRES

-Moment propici per a
sembrar els arbres de fulla
perenna:
CONSELLS PRACTICS:

-Abans de sembrar les
plantes de cabeça, és millor
posar-les un parell d'hores
dins aigua.

-Convé fer els clots
per sembrar més envant els
arbres fruitals, i així, la ter-
ra reb millor l'aire.

-Cal procurar no regar
molt les fulles de les plan-
tes verdes (les que no fan
quasi mai flor), que estan
dins tests.

F.C.

HORTALISES

Espècie
	

sembra	 recol.leció

Col de Milan
	 en terra

	 maig-juny
Espinacs
	 en terra

	
desembre-gener

Maduixes (fresses)
	

en terra
	

maig-juny

Pèsols
	 en terra

	
maig

Lletuga
	

invernacle
	

desembre-febrer

Rave
	 en terra

	
març-abril.

PLANTES DE FLOR

-A la primaria del mes
hem de sembrar les plan-
tes de cabeça, que tendran
una floració primaveral:
anèmones, safrà d'hivern,
francesilles, iris, jacints,
tulipes...

-Es moment de reple-
gar la llavor de les flors
anuals (les que neixen,

i moren dins el ma-
teix any), per sembrar-los
a la darreria d'octubre, prin-
cipis de novembre: pensa-
ment, pèsol d'olor, nebulo-
ses...

XbainciwR  



Pregaria
11.1uminau-me, Senyor,
Deu i Rei universal,
que al poder Municipal
vull cantar una cançó.
vull preguntar al lector
si ha notat la transparència
(per salvar d'una impru-

dència
als homes de la Gestió)
en que informen amb honor
al poble Ilucmajorer.
Jo no sé que deuen fer
Heu notat la inforrnació?
Sabeu la Plaça Major,
perquè se diu Plaça Espa-

nya?
Sabeu perquè tanta manya,
Poder Centralitzador,
no s'informa a Llucmajor
com a cosa natural?
Jo som un sentimental,

per això deman perdó,
si qualcú se sent ferit,
però són molts que m'han

dit
(i trob que tenen raó);
de les coses de La Sala,
tant cosa bona com mala,
informau-nos, per favor.
La manca d'informació,
mos fa pensar malament,
no dic a ningú dolent;
me sent a la inspiració:
Si el Consistori no diu
ni pruna, serà motiu,
per a pensar lo pitjor.
Ja tendrem ocasió...
tots ho tendrem ben present
d'un Consistori vinent,
quan arribi l'elecció.

Petit Menut.
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UCD PSOE, van de noces

Transparencia Municipal, a on ?

L'onze de maig passat
UCD i PSOE firmaven un
pacte anomenat de gestió
municipal per envestir uni-
tàriament els problemes que
té plantejats el poble. Resi-
dència de vells, ambulatori,
poliesportiu, camp d'es-
ports de S'Arenal, fires i
festes, aigües i clavegueram,
guarderies infantils, escorxa-
dor, urbanisme i pla d'orde-
nació, personal municipal,...
són qüestions a resoldre
amb el pacte.

Fruit de l'acord se for-
maren nou comissions amb
igual representació de mem-
bres dels partit majoritaris;
n'eren coordinadors el Bat-
le i en Tomàs Garcias,pel

El pacte, en general,
ha estat ben acollit per
la població i la premsa,
ja que. tal vegada pot esser
una bona oportunitat per
resoldre els molts de pro-
blemes pendents.

Però no totes les opi-
nions han estat favorables:
Alianza Popular l'ha criti-
cat durament perquè el con-
sidera una debilitat cen-
trista i una maniobra favo-
rable als socialistes; simpto-
màticament, el regidor de la
candidatura Independent de
Llucmajor, i alhora secreta-
ri del partit conservador, B.
Garcias, ha deixat pràctica-
ment de posar peu a la Casa
de la Vila. Si fa no fa, el
seu cap de llista Damià Con-
testí, segueix tal actitud
passota. I no em parlem
de l'independent de S'Are-
nal M. Rodríguez (l'home
clau que va afavorir els cen-
tristes per triar batle), que
ha radicalitzat les postures
i es declara independentis-
ta.

Però les tormentes polí-
tiques també han afectat
l'interior del partit centris-
ta: els sectors més dretans
—majoritàriament desplaçats
del control de l'UCD local
i de l'Ajuntamet— protes-
ten perquè el pacte és diri-
git pel Batle i president

d'UCD i no pel partit sen-
cer. Mai no plou a gust de
tothom.

Però l'objecte d'aquest
comentari vol anar més
lluny de les baralles múEues
o internes dels partits. No
vol, tampoc, discutir sobre
la conveniència o viabilitat
del pacte de gestió en sí.
Ara bé, sí que vol esser,
el present comentari, un
contundent toc d'alarma
contra un aspecte democrà-
ticament regressiu que cova
davall del pacte. Em refe-

, resc a la total desconsidera-
ció d'un principi bàsic en
un sistema democràtic:
la transparència i el control
popular.

Llastimosament, les
mil una promeses electorals
d'obrir les portes de l'Ajun-
tament a la vista i control
dels ciutadans han acabat
en no-res. La involució, les
reculades, el fer anques
enrera és el principi que
caracteritza el Consistori
en quant a participació, in-
formació i control públic,
més enllà d'actituds testi-
monials (fer preguntes en
acabar els plens, declara-
cions als diaris...) La reali-
tat és que primer UCD va
barrar les portes de les per-
manents; en contraparti-
da oferiren un bolletí infor-
matiu: passa d'un any que
sortí el primer, i el segon,
no és que haqi avortat. és
que ni l'ha comanat.

La darrera, emperò,
passa la mida: el pacte es-
tableix que, en els Plenaris,
cap dels dos partits impli-
cats no pot presentar ni ex-
posar cap qüestió que abans
no hagi estat tractada en
comissió i supervisada pels
coordinadors. 1Tornam així
al temps del franquisme,
on tot se decidia en els
"plenillos" a porta tanca-
da dins el despatx del bat-
le? Pareix que hauren de
contestar afirmativament.

1 mentres tant, la gent
del poble /com podem se-
bre què passa realment dins

els despatxos embarrats, on
coordinadors i regidors deci-
deixen al marge de tots nol-
tros i sense cap oposició?
Segurament diran que ells
són allà a través d'unes elec-
cions democràtiques i que
les intencions són afavorir
el poble. No poderrY posar
en dubte tals afirmacions
hipotètiques, però els recor-
dam que la Democràcia és
més que unes eleccions
per arribar al poder. La
Democràcia és una forma
de govern que acosta el po-
der al poble, perquè aquest
és l'únic que l'ha de contro-
lar i dirigir. I tal objectiu,
sense informació, sense
transparencia i sense clare-
tat mai no passa d'esser una

farsa. Una tràgica farsa que
hauria d'avergonyir uns par-
tits que declararen, amb una
imatge literària prou elo-
qüent, que posarien portes
de vidre en arribar a l'Ajun-
tament i que ara són impul-
sors de la rapinya d'un
dret popular: el control de
governants.

Que no sé s'estranyin,
iclò, si proliferen rumors de
fets poc clars. Vet aquí un
exemple: ¿per què tantes
obres municipals van a pa-
rar a mans dels mateixos
constructors, quan s'havia
declarat que es repartirien
entre tots? Preguntes que, a
les fosques, mai no trobaran
resposata satisfactòria.

Col.lectiu VENTIM.
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Les ainetles, un negoci ruinos

ANY SOU BASE PREU Hl.
MES DE SETEMBRE

66 60 pts. 900 pts.

67 84 pts. 1.000 pts.

68 96 pts. 1.150 pts.

69 96 pts. 2.000 pts.

70 102 pts. 1.200 pts.
71 120 pts. 1.350 pts.
72 136 pts. 1.450 pts.
73 156 pts. 2.600 pts.
74 186 pts. 1.650 pts.
75 225 pts. 1.450 pts.
76 345 pts. 1.500 pts.
77 440 pts. 2.500 pts.
78 548 pts. 3.000 pts.
79 640 pts. 4.000 pts.
80 759 pts. 3.500 pts.
81 854 pts. 2.200 pts.

Es diu del pagès que
sempre plora, sempre
es queixa. Si no plou
perquè no plou, si plou
perquè plou massa. Però
és que des de fa un grapat
d'anys les coses cada dia
van pitjors pels foravilers,
sobretot per als Ilucmajo-

Com podeu veure, a pe-
sar que les ametles vagin
a doble preu del 66, els
jornals son 14 vegades més
cars, i això fa que la renta-
bilitat sigui tan baixa que
si a la finca no hi ha bastan-
tes ametles val més no to-
mar-les.

Qui són els motius

rers que •tenien amb les
ametles una de les princi-
pals entrades de doblers de
l'any.

Per donar una mostra
de quin ha estat durant els
darrers 16 anys la relació
sous ametles donam les
següents dades:

d'aquest fet? Els preus dels
jornals? No, no només això
els nostres grans competi-
dors són els americans i ells
paguen els jornals més cars
que nosaltres.

El motiu l'hem de
cercar en la qualitat de
l'ametla seleccionada ameri-
cana i el seu sistema de reco-

lecció.
La nostra ametla, cone-

guda en el mercat com "co-
mún del país" (ametla mes-
clada de diferentes varietats)
es la manco rentable de les
que hi ha a Espanya: Ilar-
gueta, marcona i común del
país. Si la compram a l'ame-
ricana la rendabilitat encara
és inferior, ja que 100 Kg.
d'ametla mallorquina, que
fa uns anys donaven 2526
Kg. çle bessó, actualment,
degut a la falta d'adobs a
la terra, donen 24 Kg;
mentre que les americanes
degut a la selecció de la clas-
se d'ametler i a la fertili-
tat de la terrra, 100 Kg.
d'ametla amb clovella do-
nen de 25 a 40 Kg. de be-
sso.

MAQUINES DE
TOMAR AMETLES

Si a això hi afegim que
les plantacions d'arbres són
joves i que les ametles són
tomades amb màquines, co-
sa que economitza molt de
jornals, podrem començar a
comprendre com és possible
que els americans puguin
competir amb nosaltres.

D'aquest desastre no
s'escapa ni els mercaders
ja que a principi de mes
compraven ametles a 2.500
Hl i ara les han de guardar
perquè tan sols van a a

2.200 H. i amb tendència
a la baixa.

Sebastidu	 Fultana

TERRASSOS - BLOCS! BIGADES MIR

terrassos i aceres - Pedra artificial de totes clases -

Fàbrica, oficines, venda y exposició: Carr. Algaida (Km. 1)
Telèfon fàbrica: 66 03 42 - Telèfon particular: 66 01 87
LLUCMAJOR ( MALLORCA)



Junta Reetora a la

66Cooperativa Agrícola

i Ganadera de

Llucmajor"
El passat dia 29 d'agost

es va fer com manaven
els estatuts —una junta ge-
neral extraordinària on s'ha-
via d'elegir la junta rectora
def in itiva.

Una vegada informats
els membres de la coopera-
tiva, de les activitats duites
a terme durant aquests tres
mesos i de l'estat de comp-
tes, es va decidir, per una-
nimitat, donar un vot de
confiança a la junta gestora,
demanant-li que quedàs com
a junta rectora definitiva,
durant el plaç establert pels
estatuts.

La junta rectora va

quedar	 constitu•da	 pels
següents membres.
President: Jaime Aulet Mas.
Vice-president: Climent No-
guera Nadal.
Secretari: Juan Moll Arti-
gues.
Vice-secretari:	 Guillermo
Alzamora Pol.
Tesorero:	 Rafael Catany
Prohens.
Vocals: Gabriel Mas Marto-
rell, Sebastiàn Cardell Car-
bonell, Antonio Garcías Za-
noguera, Gabriel Sampol
Blanch, Sebastiàn Garau
Oliver, Juan Mora Ramis.
Vocal Reserva: Lorenzo Sas-
tre.
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A LA VENYA LA
FIL.LOXERA I A

L'AMETLERAR ELS
AMERICANS

Possibles solucions?
Pareix que n'hi ha po-

ques. Encara que el pagès
pogués fer noves plantacions
d'arbres seleccionats, es tro-
baria amb dificultats climà-
tiques i de qualitat de la
terra que li llevarien compe-
titivitat.

Si el gobern no pren
mesures proteccionistes
per salvar l'ametlerar mallor-
quí, quan entrem al mercat
comú (cosa que podria esser
la solució, ja que els pai-
sos membres tenen prefe-
rències per a l'exportació
dintre de la Comunitat) ja

no hi haurà remei.
A la vinya la se'n va

dur la fil.loxera i a l'amet-
lerar, si anam d'aquest pas,
el s'enduran els americans.
Només mos queda esperar
que així com a la vinya la
substituirem per ametlerar i
durant molts d'anys va esser
rentable, trobin qualque

altre cultiu que pugui suplir-
lo.

l. Barceló.

Màquina de tomar ametles.



C. F. Llucmajor.
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Campos, 0 - España, 1

DOS POSITIUS D'OR
L"Espafía" ha consoli-

dat amb aquesta victòria
a fora camp ses aspiracions
que té de tornar a sa III
divisió • balear. Contra el
Campos, va demostrar ser
uii equip a tenir en compte
sobretot si juga, sacrificant
es lluïment personal per
millorar sa labor de con-
junt. En Miquel Jaume po-
sà es jugadors necessaris
sobre es contraris més peri-
llosos; així, en Bernat Vidal
marcava en Roig; en López
n'Izquierdo; en Moll, en
Ferra; en Manresa, n'Obra-
dor; i en Vic, en Rigo, men-
tre que en J. Mas i n'Eric
tenien sa missió de canviar-
se de posició, jugant de
"libero" i de mig,_ alter-
nativament; en M. Mas i en
Pons eren ets atacants,
impedint es contratac
contrari finalment, en Va-

quer lluitava per sa zona
ampla des camp des de
sa defensa. N'Huguet
va demostrar ser un por-
ter segur i de confiança
i va realitzar algunes atura-
des quan va ser necessari.

No va ser un partit
brillant; es domini va ser
alternatiu, però hem de
dir que rEspafia" posà
més coratge i ganes de gua-
nyar.

El Campos, quan veia
es marcatges als quals eren
sotmesos, anava perdent
s'iLlusió i creim que es va
resignar a sa derrota.

Volem  assenyalar es
bon joc d'en Pons, ja que
v. ser es jugador més incor-
diador i en premi a sa se-
va • constància, al minut
75 va marcar es gol.

Alineacions:

	

CAMPOS:	 Adrover,

Ferragut, Garí, Ginard, Al-
gaba; Rigo, Roig, Obrador,
Ferrà, Mestre (Lladonet).

ESPASIA: Huguet, Ló-
pez, Moll, Vidal, Vic, J.
Mas, Manresa, Vaquer (Ma-
gatia), Eric i Mas Sastre (Sa-
cares).

Arbit: Joaquim San-
chez, ajudat a ses bandes
p`en Capllonch i Gonzalbez.

Actuació correcta.
Volem afegir que l'Es-

pafía", físicament està bé,
però creim que assegurar
que serà campió de Prefe-
rent com va dir en Miquel
Taume, s'entrenador, és de
moment massa optimiste.
I voltros, què creis?.

J. Manresa.

1111111	 111.11	 eel•	 eiffi
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Navarra, 2 - Tel. 66 04 26
LLUCMAJOR (MALLORCA)

CAFETERIA
CAN JOAN

GRAN AMBIENT JUVENIL
AMB MUSICA

Carrer Gracia, 59	 LLUCMAJOR

OPTICA MONSERRAT
(Optic Diplomat)

Taller propi

Plaza Espatla, 4 Tel. 66 05 10

NOVETATS MONSERRAT

Confecció, gènero de punt
perfumeria, llenceria i articles

per a bebé

Plaza España, 4 Tel. 66 05 10
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JUVENILS, INFANTILS I ALEVINS DEL

C.D. "ESPANA"
Dia 20 de Setembre es va iniciar sa lliga de Juvenils (II Re-

gional) en es grup B i un des participants és el C.D. "España.
Per a aquesta temporada figura altra vegada com president

en Miquel Cànaves i es preparador és en Toni Vidal que també
els va entrenar l'any passat.

Sa plantilla la formen es jugadors següents: Guillem Llom-
part, Miquel Cànaves, Joan Garí, P. Antoni Salvà, Baltasar Car-
dell, Bernat M. Garí, Rafel Cano, Miquel Monserrat, J. Janer
Rigo, J. Janer Manresa, Francesc Cano, Rafel Cladera, Eduard
Villena, Julià Reina, Joan Martínez, Miquel Bauçà, Josep Mai-
mó, Sebastià Feliu, Gabriel Garau i Jaume Rigo.

D'aquests joves valors podem dir que a més de partir com
a favorits des seu grup, molts d'ells c9m en Cano I, en Cla-
dera, en Garau o en Villena, tenen possibilitats de jugar algun
partit amb s'equip de Preferent, com és es cas concret d'en
Villena.

INFANTILS, I REGIONAL GRUP B

Sa I Regional és una categoria potent on militen es 12
equips millors de sa nostra Illa. Durant sa passada temporada
el C.D. "Esparia" va estrenar aquesta categoria fent un paper
ben digne.

Continua com a president d'aquests allotets, s'excelient
esportista que és en Gabriel Paniza. Ets entrenadors, enguany,
seran es tàndem format p'en Llorenç Sastre i en Jaume
Paniza.

Sa plantilla de jugadors és aquesta: Otero, Fuentes, Garau,
Jaume, Llobera, Mora, Benítez, Morey, Salom, Gual, Eusebio,
Boscana, Domínguez, Cosme, Tomàs, Guasp, Noguera: Taboa-
da i Amengual.

ALEVINS, I REGIONAL GRUP A

Sa temporada des petits ha començat dia tres d'octubre i
per enguany comptam amb moltes cares noves. Estam segurs
que aquest gran entrenador que és en Miquel Salas, ajudat p'en
Miquel Salvà, tractarà de polir aquests jovenets provant de fer
un paper tant bo com es de l'any passat.

En Gabriel Paniza és també es president d'aquests prome-
tedors jugadors, que encara que són molt joves, també són
s'esperança i es futur d'aquest esport. Es jugadors són: Gonz.à-

Infantils del C.D. "Espafia".

Alevins del C.D. "Esparia".

lez, Noguera, Salom, Cano, Magaria, Garau, Fuentes, Ramos,
Bonet, Agulló, Salvà, Adrover, Martí, Mójer, Clar, Matas i
Pascual.

J. Quintana.

eameteid FERRAGUT
Julian Ferragut Juan

REVANVIS I ACCESORIS PER A
CAMIONS, AGRICOLES i TURISMES

Carretera de Campos, Km. 24700 Tel. 66 01 46 LLUCMAJOR — MALLORCA
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Jovenils C.D. España

Santanyí, 0 - España, 0

ELS JOVES TAMBE COMPTEN
Es jovenils espanyistes varen dur es primer positiu de sa

temporada quan aconseguiren es valuós empat dins es camp
de Santanyí. Es partit no va ser de gran qualitat i sa defensa
va superar en tot moment a sa davantera.

Sa nota positiva la va donar, sense cap dubte, es col.legiat
de torn.

ESPAÑA, ú — ALGA!DA, 1

ESPAÑA; Llompart (Garí), R. Cano, Villena, Tomàs,
Cladera, F. Cano, Salvà (Rigo), Feliu, Garcías, Reina, Mon-
serrat. - -

ALGAIDA: Garau, Janer, Mut, Oliver, Esteva, Mulet,
Cafiellas (Palerm), Rafel, Manila (Ballester), Amengual, Va-
lent.

ARBIT: Gonzãlez, el qual va estar bastant bé.
GOLS: 1-0 min. 10 Feliu; 40, Monserrat; 3-0

min. 43, Garau; 4-0, min. 60, Garau; 4-1 min. 70, Rafel; 5-1
min. 47, Cano.

Es comentaris hi sobren ja que es resultat ho diu tot.
Un tantejador abultat que hagués pogut ser major. Un pe-
nalti fallat, dos tirs a s'esquadra i ses nombroses intervencions

S'equip juvend, esperança des futur.

des porter visitant varen evitar una golejada escandalosa a fa-
vor des jugadors d'en Toni Vidal, que si continua en aquesta
línia hauran d'optar, en es final, per s'ascens de categoria.

JOAN QUINTANA.



DEPORTS LLOMPART
ESPARDENYERIA
Antoni Llompart Monserrat

C/. S'Estrella, 21
Tel. 66 05 78 LLUCMAJOR (MALLORCA)
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MOMENT FUTBOLISTIC ARENALER
Es futbol de s'Arenal

continua sa seva marxa.
L'Unió Esportiva Arenal
en es moment descriure
aquesta crònica, acaba d'em-
patar amb el Petra. Això és
sa primera trevalada dins ca
nostra, encara que continua
imbatut en es campionat de
Regional Preferent. Es pri-
mer partit de lliga varen
empatar a Llucmajor a
IEspatia" (2-2) mentre que
vuit dies despres, triomfava
clarament contra el Cultural
(3-1) en es "Camp Roser"
de Son Verí. Un altre posi-
tiu tret de fora camp va ser
dins es terreny de "La
Real". De totes maneres es
conjunt que enguany entre-
na en García Navarro con-
serva sa imbatibilitat, en vís-
peres d'anar a disputar un
altre partit perillós a fora,
en es camp del "Serveren-
se".

Dins es terreny d'ets
aficionats, el s'Arenal n'ha
donada una de freda i una
de calenta, ja que mentre
que era golejat a Sóller per
6-1 a sa setmana següent,
guanyaven de 4-0 al Can
Tià Taleca. Se pretén jus-
tificadament tornar a dispu-
tar es partits finals que
donen opció a acudir a
tots es partits de final de
Campionat d'Espanya, a sa
península. Recordem que
l'any passat se va aconse-
guir disputar s'eliminatória
contra l'Hospitalet -Isla
Blanca", d'Eivissa.

Aquesta eliminatòria
se va perdre per un gol de
diferència.

Ogazón:
Arenal.

També tenim es Club
Futbol Brasilia, que presi-
deix D. Antoni Pastor i que
pren part en es campionat
de III Regional. Es darrer
partit el va disputar a Bú-
ger i encara que va presen-
tar una forta batalla i va
realitzar un bon partit, el
va perdre de 3-2.

Hem de comptar també
amb el "Parroquia Arenal",
entrenat enguany per n'En-
rique Ogazón el qual substi-
tueix a en Toni Rueda, ju-
gador del Llucmajor per ara,
i que pren part en es juve-
nils II Divisió. El P. Are-
nal" té de moment uns re-
sultats convincents i du a
terme una ostensible millo-
ra.

I per acabar aquesta in-
formació futbolística de
S'Arenal, en es pròxim nú-
mero serem més explícits,
direm que el C.F. Lactan-
cia que presideixen n'Anto-
nio Fernàndez, pren part
en es campionats oficials
de categoría alevins i benja-

mins, la qual cosa signifi-
ca una labor lloable de pro-
nrioció.

A sa n:•stra zona arena-
lera ha sortit un altre equip.
Se tracta del C.D. Bar Es-
tación" que pren part en es
Torneig d'Empreses.

Parlarem d'aquest equip
més detengudament ja que
se tracta d'un conjunt de
formació recent.

Tots aquests equips
esmentats juguen es par-
tits corresponents de casa
dins es pintoresc "Camp
Roses", un terreny que
vist sa quantitat d'equips
que proliferen, queda ja
un poc petit. Es necessari
començar a pensar en reco-
llir firmes sobre la possibi-
litat de construir un camp
municipal d'esports en
aquesta zona. Ets equips
formats, es que estan en em-
brió, es creixement experi-
mental per s'Arenal en
aquest darrers anys, reque-
reixen uns terrenys més
amplis per a sa pràctica de
s'esport en general. Sabem
que hi ha molt bona dispo-
sició cap a aquesta qüestió,
no fa molts de dies que
fins i tot ho confirmava

José Rubio, el més veterano
jugador del U. D. Arenal

el Sr. Batle, D. Miquel Clar,
però s'haurien de trobar
es terrenys i començar
s'obra.

Tomeu Sbert

entrenador del P.

BARCELO
ESPECIALITAT EN FRUITES I CARNS

FRESQUES
C/. Monestir, 7 - Tel. 66 06 37 I
LLUCMAJOR
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DUES VICTORIES I UNA DERROTA
Va començar sa compe-

tició, dia 13 de setembre
a sa categoria de I Regional,
on novament milita el C.F.
Llucmajor.

S`han disputat fins en
es moment d'escriure aques-
tes linies, tres encontres
amb resultats diferents:

C.F.Uuemajor, 3 -Soledad,0

Es C.F. Llucmajor va
alinear els següents juga-
dors: Marc Amengual, Bujo-
sa, Luque, Roig, Catalán
(Puigserver), Alejandro,
Rueda, Barceló, Julià i
Silverio (Figueroa).

Gols: 1-0, min. 7, Rue-
da 2-0, min. 80, Alejandro
de penalti, 3-0 min. 85
Alejandro, també de penal-
ti.

En ,general vérem
s'equip mes o manco bé,
es jugadors d'abans varen
fer tot allò que era habi-
tual en ells sa temporada

passada, i es nous: Rojo,
Cataffir, Rueda, Barceló i
Silverio varen cumplir, so-
bretot en Roig i en Rueda
que, juntament amb en Lu-
que varen ser es millors
de s'equip. A n'es centre
des camp va ser on sa co-
sa va funcionar manco, ja
que va faltar conjunció i
idees creatives respecte
a n'es joc.

At.Llubí, 2-C.F.Llucmajor,3

Alineació del C.F. Lluc-
major: Marc Amengual,
Martorell, Luque, Bujosa,
Alejandro, Rueda (Puigser-
ver), Silverio (Figueroa), Ca-
talan, Julià i Barceló.

Gols:
0-1 Min.22, Rueda
Min. 55, D. Llabrés.

2-1, Min. 82. Alejandro.
2-2 Min. 75, Barceló.
2-3 Min. 82, Alejandro.

Varen haver de suar
sofrir per vèncer l'Atc Llu-

bí. De s'avantatge inicial,
el Llucmajor va encarar dos
gols en dos minuts. La sor-
tida des jugadors Puigser-
ver i Figueroa donaren tran-
quiLlitat i experiència dins
es centre des camp, encara
que es millors varen ser en
Luque i en Julià.

C.F.LIthcmajor,O-Cortsell,1

Llucmajor: Marc Amen-
gual, Martorell, Luque,
Monserrat, Alejandro, Rue-
da, Silverio (Figueroa),

Catalån,	 Julià,	 Barceló
(Bujosa).

Gol: 0-1 min. 39. Mu-
iíoz marca el gol des triomf
des seu equip. Es Consell
va jugar a n'es contraatac
tot es partit i es va limitar
a defensar-se, a sa segona
part però sense funcionar
a n'es contracop.

En Julià i en Rueda va-
ren estrellar dos balons a
ses esquadres però això no
vol dir que es vermells me-
reixessin guanyar.	

J .Q.

- 111114IE - 111n1111
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PRODUCTOS CLINICOS DE USO UNICO

Obispo Pedro Roig, 11	 - Teléfonos (971) 66 01 45 - 66 04 22
Llucmajor - Mallorca - España



Equip de seniors.

Juniors femen,1

Juvenils.
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EL CLUB POLIESPORTIU JOVENTUT
LLUCMAJOR

El Club Poliesportiu
Llucmajor, més conegut
pes Club Baloncesto Lluc-
major, té es local social en
es Bar Tabú de sa plaça
Espanya, i altra vegada,
com cada any, s'està pre-
parant per envestir a ses
competicions oficials dins
ses distintes categories que
ets equips militen. Compta
actualment amb un cente-
nar de socis, es quals fan
una aportació anual de
1.000 pts. llevat d'aquells
socis juvenils que és inferior
El 26 de setembre al saló
d'actes de s'Ajuntament
tengué lloc una Assemblea
General a sa qual, tots es •
directius, una vegada aca-
bats es quatre anys des
seu mandat, entreguen es
Club a una comissio Gesto-
ra que a partir d'ara regi-
rà es destins de s'Entitat,
ja que no se presentà cap
candiadat a sa presidència
i va esser necessari adoptar
aquesta mesura que desapa-
regués es Club.

Si bé, actualment es
Club poliesportiu Joventut
Llucmajor, únicament i ex-
clusiva se dedica a sa tasca
des Baloncesto, pot en
qualsevol moment ampliar
ses seves activitats esporti-
ves a qualsevol joc o esport
que cregui convenient, clar
està que per això serà neces-
saria comptar amb jugadors
que cobrissin ses activitats
a emprendre.

S'equip senior és s`únic
amb problemes de participa-
ció en compteció oficial, per
esser s`útric inscrit dins sa
categoria de provincial,
ja que considera 9ue a
III Balear sa qüestio eco-
nòmica seria un obstacle
insuperable.

Entre Mallorca i Eivissa
hi ha 11 equips inscrits a
sa categoria de III Balear;
a Menorca són 5 ets equips
que s`han oferit a jugar
dins tercera, però sa nega-
tiva des Clubs mallorquins
fou patent. Suposam que
ses seves raons tendran!.

Hem de dir, per aclarir
aquesta negativa, que ets
equips menorquins són po-

tents i tenen ajudes mone-
tàries fortes per entitat.-;
publicitàries i es deplaça-
ments entre illes per a ells
no representa cap tara eco-
nòmica, per a sa majoria
de Clubs mallorquins repre-
senta un dèficit de difícil
sortida, en consonància als
presuposts que poden

mantenir.
Esperen de sa Federa-

ció una solució justa i rao-
nable, sense favoritismedc
cap casta, pes bé des Ba-
loncesto i de s'esport en ge-
neral.

"fambé lii Ita cn projer-
ció un equip de winibas-
quet mascul í ilitiil 1 .41111 . 11í

per fomentar des de s'in-
fància s'afecció a aquest
esport.

A continuació relatio-
nam es distints jugadors
i ets entrenadors correspo-
nents des diferents equips
des Club Poliesportiu Jo-
ventut Llucmajor que pren-
dran part a ses competi-
cions oficials baix s'adminis-
tració de sa Gestora integra-
da p`ets següents responsa-
bles: Maria Esperança Ser-
vera, Francesca Feliu, Mi-
quel Martí, Francesc Forte-
za, Esteva Moragues, i Pere
Tomas.

Equip Senior masculí.
JUGADORS:

Damià Coll, Joan Jaume,
Miquel	 Albertí, Miquel
Gual, Xavier Moragues, Joan
Moragues, Julià Morda,
J. Coll, J. Oliver, A. Puig-
server.

Entrenador:	 Miquel
Martí.

Equip Jovenil Masculí.
JUGADORS:

J. Moguera, Damià Duran,
A. Muñoz, M. Bezares, A.
Jiménez, M. Jitnénez, J.
Pascual.
Entrenador: Pere Tomàs.

Equip Junior Fernení.
JUGADORES:

E. Luque, M.A. Bagur, C.
Salva, M. Xamena, M. Do-
mínguez, M. Faidella„ A.
Duran, J. Guasp, M. 1,1.
Medina, C. Noguera, P.
Cantallops.
Entrenadors: Francesc For-
teza, Joan Llompart.

Equip Infantil Fernení.
JUGADORES:

M. García Noguera, N1.
Coll, M. Cantallops,
C. Faidella, N. En trena.
F. tliver.	 I. Mora, M.
kledina.
Entrenador: J oan 1 .ara

Per	 acabar.	 nornés
tal ta desitjar-vos tota
classe dt• t rionds i ofe-
rir- os dvsin teressada-
men t la nostra iijuda i
(•ol.laboraciO.

J. Manresa.



TAULER D'ESCACS
Dissabte dia 26 de Setembre al Cassino La Vila, va

començar el campionat d'escacs (ajedrez) de Mallorca de
2a. categoria. Mos va tocar jugar sa primera confrontació
contra es components de s'equip de PETRA i es resultat
va esser d'empat a dos (2-2).

Per s'equip Llucmajorer obtengueren victòries es ju-
gadors Sebastià Puigserver com a primer tauler i en Barto-
meu Rosselló com a tercer tauler, ambdós jugant ses pe-
ces blanques. Es contrincant d'en Sebastià Puigserver no
va comparèixer i es d'en Bartomeu Rosselló va esser en
Bartomeu Santandreu.

Sa mala sort de ses derrotes correren a càrrec d'en
Llorenç Pons com a segon tauler i d'en Josep Roldan
corn a quart, jugant tots dos ses peces negres. Ets
oponents corresponents varen esser en. Forteza i n'An-
toni Mestre.

Esperam que sa cosa millori perquè estam segurs
que tant en Llorenç Pons corn en Josep Roldan són ca-
paços de molt més.

Sa partida d'en Bartomeu Rosselló una vegada gua-
nyat un cavall d'avantatge va esser quasi com que des-
fer calça.

Jaume Manresa.

EXCURSIONISME
El pròxim dia 8 de Novembre es farà l'excursió co-

neguda amb el nom de "Sa Costera" des de Sóller a Cala
Tuent.

Els interessats es poden posar en contacte amb el
senyor Bernat Salvà. Tel. 66 04 01.

NAUTICA

Com és habitual cada any se celebra a la nostra ciu-
tat un curs de nàutica per a patrons esportius a motor de
la i 2a. classe i de litoral. Enguany, dia dos de novembre
començarà un nou curs que te una duració aproximada,
per a les classes de la. i 2a. d'un mes i mig, i per al de
litoral, de 6 mesos. Les classes s'impartiran els dilluns, di-
mecres i divendres al primer pis de la fonda Reda, a càrrec
del professor de nàrutica i patró de iot ("yate") Jaume
Clar Socias. Les inscripcions estan obertes a partir del pri-
mer d'octubre, en el Bar Can Reda i a Comercial Born
(C/ Born, 23).

Esperam i desitjam una gran assistència, per bé dels
esports nàutics, tan poc promocionats en aquesta ciutat
de tants Kms. de costa i que compta amb dos clubs nàu-
tics per poder practicar les diferents modalitats d'aquests
bells esports.

MATERIALS DE
CONSTRUCCIÓ

ANTONI VIDAL

AGENTE "FIBROTUBO"
MATERIALS DE CONSTRUCCIO

SERVEI A DOMICILI
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DISTINCIO 130XISTICA A S'ARENAL
Dies passats a un cone-

gur restaurant de sa zona
arenalera, es va celebrar un
senzill, però commemoratiu
acte relacionat amb so món
des "boxeo". Es conegut
promotor Sr. Hans Hasse
va fer entrega a Sebastià
Birceló i Barceló d'una pla-
ca de plata, com a testimo-
ni de gratitud i d'apreci.

Hem de recordar que
s'arenalenc Sebastià Barce-
ló (des Bacomo) va ser
durant 3 anys president
de sa Federació Balear
de "Boxeo", quan es

promotor alemany a•incat
a Mallorca, organitzava
inúltiples vetlades a s'illa.

A sa fotografia veim es
moment de s'entrega, junta-
ment amb s'actual president
de sa Regional de Balears,
el Ilucmajorer Bartomeu
Sbert i es metge federatiu
Dr. Bermat Roca Garcias,
el qual també va rebre
pròximament un merescut
homenatge ja que complei-
xen 25 anys com a metge
d'aquest organisme espor-
tiu balear.

Enhorabona.



Un moment de l'entrega de medalles.

a fomentar s'anomen-at esport base.
J. Q.

Foto: M. Clar.
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Finalitza la campanya de promoció
tísieo esportiva

"Andar y correr", "En forma pedaleando". i "Nadar
es salud" amb més de 800 participants.

Aquesta campanya ha ocupat es mesos d'estiu (Juliol,
Agost i Setembre) en ses modalitats "Andar es correr",
"En forma pedaleando" i "Nadar es salud". Aquesta cam-
panya s`ha realitzat baix des patrocini de S'Ajuntamert
de Llucmajor i subvencionat per sa Delegació Provinci
del Consell Superior d'Esports.

Aquestes proves varen constituir un gran èxit en tots
ets aspectes. En natació hi participaren 633 alumnes (252
a la piscina de Can Mariano i 381 a la piscina de "Las Pal-
meras" —S'Arenal—).

A sa prova de "Andar y correr" varen ser 120 es parti-
cipants i 59 a "En forma pedaleando".

Ets actes varen culminar amb s'en.trega de diplomes i
medalles a tots es participants de ses diverses modalitats.
Varen fer s'entrega de premis en es Saló d'Actes de
S'Ajuntament, es batle, S. Miquel Clar, es Secretari de sa
Delegació Provincial, el Sr. Liomingo Martorell, es Tinent
de batle D. Joan Noguera, es delegat local d'esports D.
Joan Puigserver, es coordinador de sa campanya D. Tomàs
Cantallops i es monitor de natació D. Julià Mascaró, acom-
panyat d'ets altres monitors de ses modalitats restants.

Esperam que aquesta brillant iniciativa d'enguany
teng-ui continuitat en posteriors edicions, contribuint

CAN
BERNAT

Autofidelitat, So i Imatge

Distribuidor autoritzat per

ITT i JVC
Carrer Sant Miquel, 51 Tel. 66 09 92

	
LLUCMAJOR



Jaume Salvà Campió de
Llucmajor

Carrer de Manacor, 9 - Tel. 27 21 88 - 27 53 58
PALMA DE MALLORCA

DITRIBUIDOR OFICIAL A LLUCMAJOR:
Taller Berton Carr. Campos, s/n. Tel. 56 08 92

LLUCMAJOR / OCTUBRE 81
	

PAG. 47

CARRERA CICLISTA LLUCMAJORERA 81

Diumenge dia 4, se
celebrà es tercer critèrium
de corredors veterans an Es
Figueral en es qual es nostre
corredor llucrnajorer MAR-
TI PASCUAL s'adjudicà es
títol de campió de Balears
lluitant amb corredors de
reconeguda talla professio-
nal.

Vagui per a ell sa nostra
enhorabona com a premi al
seu esforç.

Tomeu

CARRERA CICLISTA
LLUCMAJORERA

FIRES 81

Uns dels esports que
actualment se està revalorit-
zant es sense cap dubte ses
carreres de bicicletes i prova
d'això, dissabte dia 3 d'Oc-
tubre tengué lloc una com-
petició ciclista de circuit ur-

bà en la qual un gran nom-
bre de corredors federats i
cic.loturistes feren amb es
seu esforç reviure una afi-
ció un poc dormida per sa
manca de carreres que se po-
den veure en es nostre po-
ble.

L'assistència des públic
va esser considerable i sa fes-
ta tengué color i passió fins
a sa darrera volta, es corre-
dors eren des terme de
Llucmajor i coneguts de
tots, el qual va fer que sa
gent hi prengués part, vivint
i animant en tot moment ses
evolucions des participants.

Sa sortida va esser da-
vant es bar "Espafia" i s'iti-
nerari va comprendre es se-
gents carrers: Bisbe Taxa-
quet, Plaça Espanya, Carrer
de Sa Font, Jaume I, Con-
vent, Nicolau Taberner i An-
toni Maura, essent s'arribada

an es mateix punt de parti-
da.

Es circuit, o sigui, cada
volta, tenia una distancia
de mil cinc-cents metres.

En primer lloc se dis-
putà sa carrera pes nins
:.ategoria Benjamins, fent
Lina volta an es circuit, re-
;ultant guanyador en

Garau seguit d'En Pere
L'anals i N'Agusti Vicens.

Sa segona carrera va
?sser a tres voltes, essent

corredors alevins: es cam-
ió fou en J. Garau seguit

Ien P. Parets i A. Banús.
Sa tercera carrera se

lisputà a quatre voltes i la
protegonitzaren ets infan-
ils; varen esser els corre-
lors guanyadors per ordre
l'arribada: Antoni Canals

Canals i G. Parets.
Sa quarta carrera fou

)er a nines categoria ben-
jamin a una volta, sa cam-
piona va esser Na Canoves
davant Na Ferrà.

Sa quinta carrera, a tres
voltes, fou per ses dones
majors quedant en primer
lloc Na Catalina Coll segui-
da de Na Maria A. Garrido
i N'Aina Maria de Parets.

Finalment tengué lloc

sa darrera carrera a vint
voltes pes corredors fede-
rats i cic.loturistes quedant
campió de sa general i de sa
categoria de federats En
Jaume Salva, en segon lloc
arribà N'Antelm Salvà i en
tercer lloc En Martí Pas-
cual. Es tres primers en sa
categoria cic.loturistes fo-
ren: Antoni Vicens, Mateu
Banús i Tomeu Bestard.

Com a jutges de carre-
ra hi va haver En Guillem
Timoner, al qual agraim
sa seva presencia i col.la-
boració, En Joan Salvà i
En Tomeu Trobat.

Per posar punt final a
sa carrera s'entregaren tro-
feus a guanyadors i parti-
cipants i ningú no quedà
sense distinció, cosa que diu
molt a favor d'ets organit-
zadors perquè aconseguiren
que tothom estàs content.

La Banda de Campió de
Llucmajor és des d'ara p'en
Jaume Salvà.

Mos agradaria, si no pot
ser abans, que al manco per
l'any qui ve, es poble de
Llucmajor tornàs tenir sa
seva carrera de Fires.

Tomeu
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EN MIQUEL MARTI, UNA
INSTITUCIO DES
BALONCESTO LOCAL
-Uns des fundadors del C.B. Llucmajor
-Devuit anys en actiu i quatre vegades seleccionat per Balears.
-Membre de sa gestora del C.B. Llucmajor.

An en Miquel Martí no importa presentar-lo en es món
des Baloncesto local ni provincial. Comença des de molt jove,
als catorze anys a practicar s'esport de sa canasta i ha anat es-
calant fins a convertir-se en un element imprescindible per al
seu Club. Visqué s'experiència de sa III divisió Nacional i sa
pèrdua d'aquesta per manca de mitjans econòmics.

Ha estat seleccionat per Balears destacant sempre per sa
seva entrega en una línea completament amateur. Durant
aquest temps ho ha conegut tot, triomfs, derrotes, lesions,
etc. però ell continua aquí respirant basquet pes quatre cos-
tats fins que es cos aguanti. Recentment s'ha vist, quasi sen-
se temer-se'n, formant part, com element destacat d'una ges-
tora que regirà es destins del C.B. Joyentut Llucmajor, des-
prés de sa dimissió d'en Tomàs Cantallops.

Estam segurs que es nostro personatge tractarà de dur
a terme sa seva nova tasca, tan bé com ho sap fer en tot allò
que participa i sobretot en to i allò relacionat amb es basquet,
després de més de devuit anys de jugador actiu.

-Com varen ser es comen-
çaments des Baloncesto per
an en Miquel?

Devers l'any 63 un
grup de companys vàrem
començar a practicar a-
quest esport d'una forma
bastant rudimentària i
sense ningú que mos entre-
nas. Aviat vàrem començar
a disputar partits aillats
pes pobles veinats i a pro-
gressar a poc a poc. Amb
una paraula se pot dir que
en Ramon Nadal, Antoni
Moragues, Esteve Moragues,
Joan CalIellas, Francesc
Bonnín, Bartomeu Miralles,
Francesc Monserrat i jo,
varem ser es pioners i fun-
dadors del C.B. Llucmajor.
-Més alegries o penes durant
aquest camí tan llarg?

Sense cap dubte moltes

més alegries, i no pes nom-
bre de victòries aconsegui-
des, sinó, per sa satisfacció
que he sentit quan practi-
cavem aquest esport, rela-
cionant-me dins d'un am-
bient on sempre mthe sentit
molt bé.
-Com veus es futur des Ba-
loncesto local?

En aquests moments
es Club té esperançes de fer
un bon paper dins ses cate-
gories que militarà.
-Quants d'equips comptarà
el C.B.J. Llucmajor aquesta
temporada?

Amb quatre que pren-
dan part en competició ofi-
cial: Seniors masculí, jove-
nil masculí, infantil feme-
ní i juniors femení. També
pensam formar un equipo
de minibasquet masculí i

un altre de femení.
-II.lusionat en sa possible
construcció d'un Pabelló
Poliesportiu?

A nivell personal sem-
pre he cregut que era im-
prescindible per a sa meva
Ciutat, i ara que aquest pro-
jecta és tan aprop, em sent
satisfet com tots ets amants
des basquet.
-Interesa sa III Nacional?

Sincerament crec que
no interesa, encara que a
Llucmajor per sa seva cate-
goria s'ho mereix, peró vis-
tes ses dificultats econòmi-
ques no ho veig possible per
ara.
-Quines ajudes rep aquest
esport a nivell regional?

No rep cap ajuda.
-Futurs projectes?

Jo i tots ets altres mem-
bres de sa Gestora pensam,
que en lloc d'aconseguir un
equip potent en categories

superiors, és mes convenient
dedicar-se a sa formació de
grup de minibasquet i seguir
aquesta línia almanco du-
rant quatre anys.
-Qualque cosa més Miquel?

Vull agrair aquesta
atenció que heu tengut amb
jo i especialment amb es
baloncesto. Sense oblidar-
me de fer una crida an ets
amants d'aquest esport per
a que mos ajudin associant-
se an es nostro Club a sa
próxima campanya de socis
que està per començar.

Però noltros abans de dir
adéu, volem demanar: Per
a quan aquest merescut
homenatge an en Miquel?
Creim que s'ho ha guanyat
bé. Que vagi des d'aquí sa
nostra iniciativa i admira-
ció cap a aquest gran espor-
tista.

Joan Quintana

FABRICA DE SOBRASSADA
SEBASTIA TABERNER MATAS

N1ARQUES: MI VIDA
ELS MOLINS
SUCESSOR DE TRIAS

C/. Obispo Jaume, 5



OCTUBRE
Dies 1-2-3-4: Miquel Cirera.
Dies 5-6-7-8-9-10-11: Sebastià Gamundí.
Dia 12: M. Cirera.
Dies 13-14-15-16-17-18-: Monserrat Pons.
Dies 19-20-21-22-23-24-25: Joan Mir.
Dies 26-27-28-29-30-31-1 (Novembre): M. Cirera.

NOVEMBRE
Dies 2-3-4-5-6-7-8: Sebastià Gamundí.
Dies 9-10-11-12-13-14-15: M. Pons.

METGES

OCTUBRE
FESTIUS:
3-4: Dr. Damià Salvà.
10-11-12: Dr. D. Antoni Rosselló.
17-18-19: Dr. D. Damià Salvà.
24-25: J. Carrero.

NOCTURNS:
Dilluns: J. Carrero.
Dimarts: A. Rosselló.
Dimecres: Josep C. Ortiz.
Dijous: Damià Salvà.
Divendres:

Dia 2: D. Salvà.
Dia 9: J. Ortiz.
Dia 16: J. Ortiz.
Dia 23: J. Carrero.
Dia 30: D. Salvà.

JTÏIJTliCÍI
BAR RESTAURANTE

discoteca
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APOTECARIES

Entre noltros

NAIXEMENTS
-Joan Díaz Ferretjans, fill d'en Joan i de n'Urbana-Maria.

Nasqué dia 8-9-81 a les 11,20. Domicili: Carrer de Sa Fira, 20-

2n.
-Francisco Vaquer Amengual, fill de n'Antonio i n'Anto-

ria. Nasqué dia 12-8-81 a les 14 h. Domicili: Villa de Madrid,3.
-Inocencio Martínez Feliu, fill d'en Tomàs i de n'Antónia.

Nasqué dia 12-9-81 a les 21 h. Domicili: NI.Francesc Aulet, 43.
-Pedrona Mut Tomàs, filla de n'Ignàcio i de na Pedrona.

Va néixer dia 13-9-81 a les 17 h. Domilici: Ob. Taxaquet, 60.
-Juana Ma. Luna Prohens, filla d'en José Manuel i de na

Maria. Va néxier dia 19-9-81 a les 23 h. Domicili: Plaza Espa-
ña, 11 - 3er.

CASAMENTS
-Jaime Esteva Jaume amb Pilar Molina Sànchez. Sé casa-

ren a la Parròquia i viuen al carrer Cardenal Rossell, 66.
-Genardo García Gómez amb Coloma', del Carmen Nico-

lau Alzina. Se casaren a la Parròquia i viuen al carrer Morlà,

12 a Palma.

DEFUNCIONS
-Miquel Cardell Noguera de 78 anys, moría dia 9-9-81

a S'Arenal carrer Sant Bartomeu, 11 Baixos.
-Florentino García Muñoz de 65 anys moria dia 19-9-81

a Llucmajor carrer Miquel Salvà, 10.
-Antònia Bonet Escalas de 84 anys, morí dia 22-9-81

a Llucmajor carrer je Campos, 18.
-Margalida Ferrer Salvà de 85 anys, moría dia 22-9-81

a Llucmajor carrer París, 38.
-Lluc Fullana Salvà de 92 anys moria dia 22-9-81 a

Llucmajor carrer Príncipe.

BENZINERES DE TORN

Del 12 al 18 d'octubre - no. 1
Del 19 al 25 d'octubre - no. 2

Del 26 d'oc. al 1 de Nov. - no. 3
Del 2 al8 de Novembre - no. 4.

Ommléol
• ITUACION ...................... hYle.I.

5.515 Cal. Sam 121M. •/s. 1.1. MerImmt Pelma

ES. Stm Fordal5514 Co.. P••••• • M•ostoa, km. T P•1sm
15254 Co.. Armeal • Liumw•Mt	 • EA. Sos Varl El AnwaI

1
5.515

7254

Co.. Paimet • 1.•••12 Akm4M, 1114. N

Cfit. $ett Sermm	 Cal. Mithes
F-S. Akmdke

ES. Son Immem

Alemil•

Sw Samen
71211

• •

Cm. Vill•Insum • 1s Pettobka LI. P. - Arkif Pob•

12.275 $s Pouti ésa PI Vert E.S. Esporks Emsolm

37342 Cm. FM•seits • PM10 C•Ims ES. El IMemest Falatift
21194 C.S. u..k. ....d.• $+.n	 • EZ. Cm. U•de $.ma

15.415 Call• Pmcual Illket. E.S. Es Forti Petka•ithi.
Cm. 1/1•0 • Ilulohl15.742 E.S. Asima • La VictorM Polts•

5151 Cm. P•kine4 Porto Potro • akoaE S. Ar•Massa

1.11. /JosoUla4272 Cra. Pakao • Capdomm. km. 21 Akmuk•

2 5312 Co. Pallna • Porto Petro EZ. Campos Cm•Po•
5-513 Svda. Sonta Maromita. s/n. E.S. Muro Muro
5.721 Cn11. P•Inta • Puarto AlcudM ES. Sams Marts Atota Mana
11.1212 Cm. Manacor • Porto Critto E.S. Pom. Crtato Porto CrlaM

31.144 Crs Palma • Puerto Andralts
. ES. Albel...n 4mIrolla

4227 C•11. ArageM, .M.

Call• Coroosi Soorlogui
EZ. Es Ilabbi Pakao

15ASS ES. Semar dol Rosi P•Ista
Co. Palma al Smnal4295 E.S. Smt lo., do Dios Pal...

4.757 Cl,.. Palma . Moodis, Km. 21 ES. Fenn Autorno•Ilos Inu

3 5.510 Callo Jume XXIS. 131 E.S. Puorto Pollonta roorto Poll,.,.
7.1711 Co. Pdana • Manacm, km. 24 E.S. Vtlalmom Vell•frmat

31215 Esa. FolaaNs • Porrerm E.S. Cm. Paroms Fektmits
31.313 C. Arté a Purto Mcudia EA. Pla Dorsm• 4.5
7.12• Cra 711 lum 15 U. Umliordo (11. soelsnes) E.S. Cata do la Cabes C•ely14

31291 C.S. Andma Deris.	 Sea Ammdsmas/v. mp.	 . ES. Durfa
E.S. As...cor

Pa••••
Culk• CaMMo Salom. a/..5.215

31315
Palma

1,Ima

Mboomor 

Callo Capitin Ramonall a.I.. .1.1.	 ., E.S. ilohaor

4 4.71M
4-554

Cra P01,...Ca	 t_s. •	 la RatMda. ko	 42 •

Crs. helm• • Porto Potro, km. 23
F-5. Cm . P•Mt.

1.5. Cm. Pdmee

E.S. PoeMe Awlealita

Liamlun•yor
: • 5.517 C.S. Cartm Mormo Foarto Androffl•

E.S. Co.. ince5.139 Collo Trajimrom, s/n. ls Puobla
. 11.3115 Crs. Palma • Puorto Moudia. km. 5 ES. 1/.....1 Morratai



LLUCMAJOR / OCTUBRE 81 PAG. 50

Pe$ 1•Zrz."( «tb
ISN ‘OZ

Ara ja ho veim!
Havien de provar totes

ses combinacions possibles
per encertar-ne una. No sé
si encara ho haurem de treu-
re a busca.

C/. Marina, 7 - Tel. 56 03 67
LLUCMAJOR



CATD

B JDA

EAIV

B UJG

FHSJ

CLRR

AVEZ

VFAS

X IMC

H IMP

YTIS

G FUN

ESCRIP

S RHNKG

H IRLAN

O EQBP0

RCA.R.NI

IBAZED

G CQTUU

ABA. T.E

H PFCTF

RES S_OR

✓ UGTEi4

J DOJRM

TOR

Q OP

MMP

FEY

S SE

YTY

P RL

TE-R

✓ SV

U XM

O KL

L LZ

Passatemps

SET NOMS DE PROFESSIONS
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SOLUCIONS ALS PASSATEMPS DEL no. 1
C R UC I G RAMA

Horitzonals: 1.- Tros. 2.- Ou. O. 3.- N. AP. 4.- Illa.
Verticals: 1.- Toni. 2.- RU. L. 3.- O. Al. 4.- Sopa.

12 3 45 67

HORITZONTALS: 1.- Consonant. Lloc on vives les
sones. 2.- Cuixa de porc salada. Sigles comercials. 3.- Estima-
ció. Ho fan les abelles. 4.- Instrument per a moure màquines.
Vol. 5.- Veu de mando. Gust. 6.- Abreviatura de real. Núme-
ro romà. Sense cap líquid. 7.- Per on s'agafen les olles. Ho
duen les pageses i nines a sa coa.

VERTICALS: 1.- Pneumàtic de cotxe o bicicleta. 2.-
Qualsevol líquid de l'organisme animal. Abreviatura de punt
cardinal. 3.- Fill de l'ovella. (al revés) nota musical. 4.- Grup
de gent que canta. Primera lletra de l'abecedari. 5.- Abrevia-
tura d'atmosfera. Igualdat de nivell d'una superficie. 6.- Abre-
viatura de punt cardinal. Número romà. Familiarment Isabel,
7.- Animal famós per la seva caparrudesa, immortalitzat per
l'escriptor Juan Ramón Jiménez. Au palmípeda. 8.- Tallar
les plomes a les ales d'un ocell perquè no fugi. Abreviatura de
punt cardinal.

"Per aquest crucigrama hi heu de posar els onze quadres
negres que té".
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LLUCMAJOR • RADIO
Jaime Oliver Tel. 66 05 96

DISTRIBUIDOR OFICIAL DE:

SONY - RADIOLA - ELBE

MIELE - IGNIS - FAGOR

OFERTA FIRES

CADENES HI-FI Primera Marca
89.000 Ptes.

TV. COLOR 26 " 72.900 Ptes.

PER EL SEU TV. DISPOSAM
DEL 3 i 4 CANAL

CONSULTI LES OFERTES EN VIDEOS



-11~IERCIAL
ARCIAS 

Ronda Migjorn, 206 Teléfon 66 09 26 LLUCMAJOR (Mallorca) 	 

ENERGIA SOLAR
VENDA I INSTALACIO DE PLAFONS SOLARS

ír	 DIFERENTS

MODELS DE

MAQUINETES
D'AFEITAR

BOMBES
D'AIGUA

VENTILADORS

RENTADORES

LAMPERES

FLUORESCENTS

PLAFONS
DES DE

n.%
14‘..

Agrícola J. MANRESA
Exposición en COMERCIAL GARCIAS

(<» Ronda de Migjorn, 206
	

•	 Teléfonos 660926 - 6601 62
	 •	 I LLUCMAJOR (Mallorca)

MOTOCULTORS MOTORS
BOMBA MOTOSERRES

PASTORS PER AL BESTIAR




