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Ajuda al Tercer Món
Es evident que el món

està dividit en països rics i
països pobres i a la pros-
peritat dels primers hau-
ríem d'afegir la misèria
dels segons, aquests que
sovint oblidam, on la gent
mor de fam per milions, on
l'esperança de vida és d'uns
quaranta anys i on els in-
fants de vuit anys treba-
llen deu hores diàries per
no guanyar quasi ni per
menjar.

Es evident també que
quan nosaltres acceleram
a fons el vehicle, compram
un bitllet d'avió o connec-
tam el nostre televisor
en color, probablement
no pensam en el fet que
som uns privilegiats perquè
això ens sembla la cosa
més natural. l mentre que
el món gasta en armaments
un milió de dólars per mi-
nut, 14 vegades més del
que es dedica a l'assistèn-
cia social, en els països ano-
menats "Tercer Món" mo-
ren per desnutrició quanti-
tat de persones.

Desde l'any 1.960 es
fan gestions —ONU, i Pau
VI—, per ajudar els països
subdesenvolupats. La darre-
ra, el 1.972, ratificada per
molts de pa•isos, entre ells
Espanya, demanaven que al
manco un 07 o/o del Pro-
ducte Nacional Brut fos pel

"Tercer Món". Però només
ho compliren un parell de
nacions. Les altres s'absten-
gueren amb excuses diver-
ses, però al mateix temps
participaren a la carrera
d'armaments, que s'aproxi-
ma a la xifra de 50 bilions
de pessetes anuals...

Aquell 07 o/o continua
essent negat per la gran ma-
joria del països desenvolu-
pats i entre ells es troba
Espanya.

Per això, Justícia i Pau
ha decidit de començar una
campanya de recollida de
firmes per tal de demanar a
totes les forces polítiques
amb representació parla-
mentària que proposin i
aprovin que a partir de
1.983 es destini el 07 o/o
del PNB a favor dels països
més necessitats segons el
seu nivell de rendes.

També demana que la
distribució del fons sigui
controlada per un consell
designat per les Corts i que
inclogui parlamentaris i tam-
bé membres d'organitza-
cions no governamentals de-
dicades a la cooperació.

Des d'aquest Editorial
ens solidaritzam amb la pe-
tició d'ajuda per tal de
conscienciar a tots, firmants
i parlamentaris. Perquè el
"Tercer Món" necessita una
resposta.



Els reis a la
Casa Cuna

Com cada any, el pas-
sat dia 6 de gener, els Reis
d'Orient varen visitar els
locals de la "Casa Cuna del
nin Jesús", on repartiren
una gran quantitat de jugue-
tes que varen ser motiu
d'alegria •de menuts i ma-
jors. Assistiren a l'Acte el
batle Sr. Miquel Clar acom-
panyat d'altres autoritats lo-

cals en representació de
l'Ajuntament i el delegat
de la Caixa de Pensions,
Sr. Climent Noguera, grà-
cies al qual i a l'entitat que
representa es possible que hi
hagi a Llucmajor una guar-
deria gratuïta i que es realit-
zin actes tan agradables com
aquest.

F.B.

CAIXA DE PENSIONS

"la Caixa"
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Notícies Locals

IFOGUERONS DE
ST. ANTONI

El passat dia 16 de ge-
ner, dissabte de St. Anto-
ni, es va celebrar com ca-
da any la festa de S'Arra-
val amb un fogueró, la cre-
mada d'una falla represen-
tativa dels Mundials de
Futbol 82 i amb l'anima-
ció del Grup d'Esplai i de
la Banda de Música...

Enguany s'hi afegiren
dos foguerons més, un en es
Gran Via i s'altre a Cas Pa-
garrot.

"LES BENEIDES"

Dia 17 de Gener và-
rem celebrar les tradicionals
Beneïdes de Sant Antoni.
Des de fa tres anys les Be-
neïdes, a Llucr-rrajor, sem-
bla que volen recobrar l'an-
tiga imatge contribuint en
aquesta festa amb alguns
carros engalanats i tirats
per bísties.

No obstant, a Llucma-
jor encara només hi ha
és altre cop una entitat—
un grup de gent interessa-
da en què aquesta festa,
en comptes de morir com
mor tot al nostre poble,

reviscoli d'una manera prou
sentida.

A aquesta entitat
(0.C.B.) 11 agrada dallò més
participar a les Beneïdes,
però 11 agradaria molt més
ferm esser un participant
d'entre molts. Quan comen-
çàrem amb un carretó, es-
peràvem despertar la cons-
ciència adormissada dels
Ilucmajorers festosos, però
no ha estat exactament així.

Sabem que altre temps
la Banda de Música prece-
dia la comitiva que anava a
beneir i aquest acompanya-
ment li donava una nota
d'alegria. Com aix( actual-
ment la Banda de Música
se'n va a S'Arenal i no que-
da amb noltros?

Supós que pels inde-
pendentistes arenalers,
l'ideal és una Banda de
S'Arenal i pels no-indepen-
dentistes, com a mínim i
fent una concesió, demana-
rien que anàs un any a cada
lloc o que els músics es re-
partissin.

Amb allò que no estam
d'acord (ni uns ni els altres)
és que a Llucmajor se'ns
privi de la Banda en un dia
de festa popular.

Catalina Font.

Cessió del solar
Fa alguns dies es va ce-

lebrar a la Sala Capitular de
l'Ajuntament el primer acte
del centenari de la Caixa de
Balears "SA NOSTRA", i va
consistir en la firma de l'ac-
ta de la cessió del solar, del
qual és propietari "Sa Nos-
tra" a l'Ajuntament de Lluc-
major, per a la construcció
d'una guarderia.

Presidí l'acte el batle
D. Miquel Clar, el qual va
firmar per part del Consis-
tori, i , per part de la Caixa,
ho va fer el seu Director
General D. Carles Blanes.

També hi assistiren al-
guns Tinents de batle, el
Secretari de l'Ajuntament,

el Cap de Zona, D. Andreu
Martín i el Delegat de "Sa
Nostra" a Llucmajor, D.
Antoni Cantallops.

El notari, D. Lluís Pa-
reja Cerdó, va donar fe de
la cessió d'un solar de 700
m2., al carrer Grup Escolar,

•per a la construcció de la
nova Guarderia. L'acte aca-
bà amb unes breus parau-
les del Director General on
va posar de manifest el
plaer amb el qual en nom
de l'Entitat que dirigeix,
havia firmat la cessió. El
Batle 11 va agrair, en nom de
Llucmajor, la donació del
solar on enguany es cons-
truirà la Guarderia Infantil,

gran part de la nostra ciu-
tat.

CAJA DE BALEARES 
NOSTRA

que espera solucionar una
necessitat prou sentida per  

/882 1982
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Unió de Cooperativistes

Agrieoles: Qüestió difícil
Actualitat Política

ELS SOCIALISTES DE
LLUCMAJOR, A FAVOR

D'EN TRIAY

L'Agrupació Socialista
de Llucmajor, durant tot el
procés de renovació de
l'executiva de la Federació
Socialista Balear del PSOE,
ha fet costat de forma cla-
ra i rotunda a la candida-
tura d'En Francesc Triay,
enfrontada a la d'En Ramon
Aguiló.

Tenguem present que
la influència d'En Joan
March, secretari d'organit-
zació i màxim inspirador de
l'opció d'En Triay, sobre
l'Agrupació de Llucmajor
és notable. Ho demostren
les seves constants visites
i la relació directa que man-
té amb en Tomàs Garcias,
secretari general d'UGT-Ma-
llorca, sindicat que va pren-
dre postura a favor d'En
Triay.

Lògica conseqüència
de tot això va ser l'elecció
de cinc representants (Fran-
cisca Garau, Macià Stela,
Guillem Taberner, Antoni
Mas i Antoni Garcias) que,
si bé tenien llibertat de vot,
anaven.decidits a donar su-
port a la candidatura es-
mentada.

En l'elecció dels repre-
sentants locals estigueren
presents com observadors
alguns importants càrrecs
de1 partit com E. Alonso,
J. March, F. Pons...

LA UCD, DIVIDIDA.

L'UCD loca se veu
greument sacsejada per les
divisions i bregues internes
entre tendències divergents.
Aquesta situació va en aug-
ment mentre s'esperen les
votacions per renovar el
Comitè Executiu, màxim
organisme local que dirigeix
l'orientació política, deter-
mina l'actuació del batle i
dels regidors i elabora les
llistes per les futures elec-
cions municipals.

Ara per ara sembla que
s'enfronten tres tendències:
l'oficialista, encapçalada pel
batle i actual president i pel
secretari J.J. Maestre; la
d'en Miquel Coll, que se diu
"progressista", i l'opció de
les superdretes, que té per
líder el notari Mateu Oli-
ver.

En principi, en Miquel
Coll i el batle anaven junts,
però fa unes setmanes se se-
pararen. Això no ha fet més
que donar força als sectors
més conservadors, que
pretenen ocupar el màxim
nombre de llocs dins el Co-
mité i canviar la política de
pacte de gestió amb el
PSOE.

Enmig de l'embolic,
una amenaça fa la tornio-
la a UCD: la fuga de mili-
tants, ja sigui per l'esquerra
(?) o per la dreta, segons qui
guanyi les esmentades elec-
cions. De moment, a espe-
rar.

CAP-ROIG.

En una reunió entre els
representant de la Coopera-
tiva Agrícola i la "Coopera-
tiva Agrícola y Ganadera"
de Llucmajor els de la pri-
mera, per intentar unir-les,
presentaren les següents
propostes:

"1 Se admitiràn como
socios con 2.200 pts. o si
tiene una aportación en la
otra cooperativa serà vàli-
da.

2.- Presentación de ba-
lances y estado de cuentas
por ambas partes.

3.- Hay un proyecto,
aprobado por la Junta Ge-
neral, de edificación de un
solar lindante con la coope-
rativa".

Els representants de
la "Cooperativa Agrícola y
Ganadera" varen creure
oportú que una decisió de

tal envergadura, fos refren-
dada o denegada pels propis

.socis, i per aixe, convocaren
una junta general extraor-
dinària.

Davant l'ambigüitat de
la proposta i per considerar
que el primer punt no era
més que una convidada a
fer-se socis de l'altra coope-
rativa (cosa que sempre han
pogut fer lliurement) i no
una proposta seriosa d'unió
de dues cooperatives ja exis-
tents, es va decidir per
unanimitat no acceptar-ho,
però donaren un vot de con-
fiança a la junta directiva
per fer les propostes que
cregués oportunes, perquè
aquesta, aparentment, tan
desitjada unió, pugui esser
possible.

Ignasi Barceló.

Aplee de sentèneies
Jaume Santandreu

1.- Si Déu no és exactament com alguns l'han fet, els
dogmàtics d'aquí abaix allà dalt seran ateus.

2.- Era tot més fàcil quan pensava que estimar era
compartir. La tasca feixuga ha començat quan he desco-
bert que estimar també és exigir.

3.- Pens que en Marx va arribar més endins que en
Freud: L'economia és més determinant que el sexe.

4.- Sembla, per desgràcia, que aquest animaló anome-
nat home en l'única cosa que ha demostrat les seves qua-
si infinites possibilitats és en la violència.

5.- No comprenc que el món vagi tan malament
havent-hi gent que creu que si governàs ho arreglaria tot
en vuit dies.

6.- Ja no es tracta només de girar la truita, sinó de
posar-hi més ous.

7.- Cristians de missa i olla, si estau tan segurs dels
vostres dogmes, em voleu dir on està la vostra fe?

8.- Es conta pels galliners que les gallines diuen que
els galls grossos, feixucs, donen gúst dues vegades: Quan
se posen i quan s'aixequen.

9.- Només et pots donar per ofès quan no hi ha do-
blers a perdre.

10.- Les lluites em donen coratge, però les bregues
em destrossen.
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Joan Riera, president d'Alianza Popular

"El pacte municipal demostra falta
d'ètica política"

LA NORMALITZACIO LINGUISTICA NO MEREIX
GASTAR UNA PESSETA

Continuant la roda d'entrevistes amb els dirigents polí-
tics locals, per aquesta ocasió hem triat a Joan Riera, recent-
ment reelegit president d'Alianza Popular a Llucmajor. Les se-
ves respostes, encara que no sempre gaire profundes, repre-
senten el pensar d'aquest grup sorgit fa poc a la vila i que, igual
que succeeix a Espanya, pretén restar vots a una UCD en crisi

convertir-se en el partit de la dreta pura.

-Per començar, defines-
qui breunient l'ideari
d'AP.

-Som un partit conser-
vador, populista, humanista
cristià i reformista que ac-
ceptam moltes de les idees
liberals.

-Personalment vos
considerau franquista?

-Perquè som espanyol
respect la figura d'en Fran-
co, que governà Espanya
durant 40 anys que crec
que tenen més de bo que de
dolent.

-Amb poques paraules,
AP és el partit dels senyors?

-AP és un partit de tots,
rics i pobres; fins i tot ho
pot ser el comunista que vol
repartir la seva bicicleta.
Noltros volem conservar tot
lo bo del nostro passat i
present, reformar tot lo do-
lent en bo i entre tots pro-
gressar.

-Quants de militants
té AP a Llucmajor?

-Quants en té no ho vull
dir, però som molts.

LES CRITIQUES A
L'AJUNTAMENT

-AP ha criticat el pacte
de gestió UCD-PSOE,
creis, però, que sense aquest
pacte l'Ajuntament no fun-
cionaria i no se podrien
fer una sèrie d'obres con-
cretes	 en	 benefici	 del
poble?

-Aquest pacte és anti-
natural i demostra falta
d'ètica política. A França,
els socialistes, tenguent ma-
joria, s'han aliat amb els
comunistes. A Palma, s'han
aliat amb els comunistes
i el PSM i estan en contra
d'UCD. Aquí, qua UCD se

podria aliar amb d'altres
afins, s'ha' estimat aquest
mal matrimoni amb els so-
cialistes.

Que no diguin que
UCD volia fer el seu pro-
grama amb els vots del
PSOE; això no s'ho creuen
els socialistes i manco nol-
tros. I si fos ver, què pen-
sarien els qui votaren uns i
altres? De què va servir el
"vot de la por"?

-Però deixant de ban-
da etiquetes i qüestions
partidistes, sense pacte o
acord, com faríeu funcio-
nar el Consistori?

-Ja que els socialistes
entan disposats, haguessin
estat una bona oposició
constructiva i, en tota de-
mocràcia, hi ha d'haver el
qui mana i l'oposició que el
corregueix.

-Si el pacte inclogués
el regidor B. Garcias —ara
d'AP— ja no el criticaríeu?

-Seria antinatural, igual
que si hi estigués represen-
tat el Sr. M. Rodríguez pels
Independents de S'Arenal.
La solució seria centre-dre-
ta en el poder i esquerra
a l'oposició i tots junts a
lluitar pel bé del poble.

-Feis un repàs i indi-
cau les solucions més ur-
gents que necessita la vila.

-La Residència d'an-
cians, amb la qual l'Ajun-
tament . s'ha . precipitat
demanant prèstecs a les
Caixes i ha oblidat altres
benefactors: l'Estat i el Baró
de Vidal. També és hora de
resoldre el problema de les
aigües i de la depuradora,
i d'arreglar els carrers espe-
nyats. Igualment creim que
s'ha de solucionar el proble-
ma de l'independentisme de

S'Arenal, no donant-li la
independència, sinó acos-
tant més l'Ajuntament a
aquella zona.

SI A LES CASETES DE
. FORAVILA

-Sou partidari de dei-
xar construir tota classe
de casetes a foravila i grans
edificis a S'Arenal?

-Clarament partidari,
sense permetre nuclis de
població a la zona rústica
com diu ben clar la llei de
l'any de la pera. Sobre
S'Arenal pens si no serem
injusts amb els qui no han
pogut construir, mentre uns
altres ho han pogut fer.

-Els regidors han de co-
brar?

-Sempre hem dit que
estam en contra dels sous
dels regidors, no que deixi
de cobrar qui té feina a
l'Ajuntament. El dia té
moltes hores perquè tot re-
gidor o batle en dediqui
algunes al poble per ha-
ver estat elegit i no ha-
ver de cobrar per elles.
D'aquesta manera els apro-
fitats tendriem molt poc
on aferrar-se.

-Quina política cultu-
ral faríeu des de l'Ajunta-
ment?

-La nostra seria la de

"mens sana in corpore sa-
no".

-Estau a favor d'usar
el català oficialment a
l'Aj u ntament?

-Sí i no; a l'hora de
parlar depèn de amb qui
parli. En quant a fer-hi es-
crits oficials, si qualcú els
vol traduir gratuïtament,
que ho faci, però jo no gas-
taria una pesseta darrera
aquesta qüestió.

LES PROXIMES
ELECCIONS

-Teniu • gent preparada
per a les pròximes elec-
cions?

-Clar que sí. Lo que
passa és que a les juntes
mai s'ha parlat de llistes
ni persones. En ser el mo-
ment el partit decidirà.

-Personalment estau dis-
posat o teniu ganes de ser
batle?

-Tot polític està dispo-
sat i té ganes de ser qualque
cosa, però és el partit qui•

decideix, no la persona. A
AP no hi ha cacics.

-Creis que treureu molts
de regidors a les pròximes
eleccions?

-P'entura quasi tots.
Guanyarem.

MACIA.
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"Caa mostra d'usar la llengua"

El.s rètols comercials de Llucmajor

LEER

Quan recorrem els carrers de Llucmajor actualment, ens
trobam amb els darrers rètols acabats de penjar per alguns co-
merciants i aquests rètols ens són més familiars que els d'èpo-
ques-passades per pures raons lingüístiques.

Símbol, art, bandera, llei, interés, afecte, cultura, justí-
cia... aquestes paraules s'han fet inseparables de nosaltres i
és a partir d'elles que som i actuam.

Els rètols d'abans no ens eren tan familiars senzillament
perquè ens havien volgut confondre amb les arpes més llar-
gues del poder i la seva "gloriosa expansión de la lengua cas-
tellana" que ens devorava la nostra llengua i la nostra identi-
tat.

Com a reflexe d'una colonització cultural i política s'ini-
cià una Ilarguíssima "diglòssia, un procés de substitució de
la llengua dominada, considerant que la llengua "alta" era
l'única vàlida per als usos públics, enfront de la nostra llen-
gua considerada "baixa" i només vàlida per als usos col.lo-
quials i familiars.

Tots aquests plantejaments són ja massa discutits però
el fet és que encara ara, de vegades, ens oblidam una mica de
qui som, de quina és la nostra cultura, la nostra llengua... i no
ens atrevim a pensar-ho seriosament. Com si encara xiulassin
les paraules del governador de Ciutat, quan el dia 5 de novem-
bre de 1.936 donava l'ultimatum per posar tots els rètols i

anuncis en castellà, amb amenaça de fortes sancions econòmi-
ques. Això seria una prova que l'ús de la llengua ve marcat per
la política.

Però ara sabem que la situació ha canviat i aquesta llengua
perseguida ha passat d'un estat de minoria devota a un altre
d'interés general. I com un miracle d'espontanertat,guaitar pels
carrers, observar els darrers rètols comercials ens fa veure
que som més autèntics.

Pel carrer trobam rètols en mallorquí i això és ben,signifi-
catiu. Moda o intenció, l'actitud dels comerciants suposa el
trencament d'un costum que havia abolit l'ús de la Ilengua
catalana de l'àmbit comercial.

Es ben cert que la majoria d'aquests rètols són recents,
molts només expressen ambigüitat, d'altres indiquen el nom
del local en mallorquí i l'indicatiu del tipus de negoci en cas-
tellà i d'altres tenen incorreccions ortogràfiques.

També és cert que hi ha moltes més coses a fer: els rètols
d'horari, de tancat, obert, rebaixes... les etiquetes dels produc-
tes, les factures, els llibres de comptabilitat, etc.

Però el que és ben cert és que ens agraden aquests rètols,
i un cert optimisme ens diu que no es tracta simplement
d'una moda.

Coloma Julià.
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Carta a Bernat
Vidal Garcies

Benvolgut i recordat
Bernat:

Ja fa un any que ens
deixares i te mereixes massa
bé aquesta carta i moltes co-
ses més. Però era una altra
manera de morir la que te
mereixes i , sobre tot, te me-
reixes una llarga vida que,
sens dubte, hauries omplit
molt bé amb la teva activi-
tat militar i amb el teu tes-
timoni de lluitador per la
llibertat i la democràcia.

Perquè tu, Bernat, eres
un lluitador. El teu caràcter
era fort i inquiet. I les te-
ves idees fondes i clares. I
el teu caràcter se movia per
servir al teu ideal del deure
dins la milícia que tu unies,
amb un estil ben teu, a la
voluntat d'ajudar a • madu-
rar el nostre país en demo-
cràcia. I això te causà dis-
gust. Però no és hora ara
de parlar-te d'això.

Tu has estat jutjat ja

de forma definitiva per
Aquell que personifica tota
la justícia i tot l'amor,
i has rebut la millor dis-
tinció, la millor laureada i
la millor medalla.

Tu no tan sols ja has
rebut l'amnistia que te
fou escatimada en aquesta
vida, sinó que ja formes
part de l'Estat Major que
és integrat pels justs, i
per a sempre.

Moltes coses sabem
pels teus companys de mil í-
cia del teu valor, de les te-
ves conviccions democràti-
ques i del teu gran poder de
convocatòria. Sabem que

quan va succei'r la teva mort
a Madrid, alumnes i com-
panys teus feren en el teu
honor una de les guàrdies
més tristes de la seva vida.

El teu record no s'es-
borrarà mai d'entre nosal-
tres. Però jo voldria, Bernat,
que fossis més conegut a
Llucmajor, el poble que te
va veure néixer, al carrer
des Vall. Per uns tu has es-
tat En Bernat Galineta, per
altres En Bernat Vidal, i
pels més joves has estat
un desconegut. Molts pocs
han mesurat com calia la te-
va persona. I això no és
just. Tant els Ilucmajorers
més madurs com els més
joves haurien de reflexionar
sobre els teus valors hu-
mans, militars i cívics
valorar-te amb tota justícia.

La darrera vegada que
te vaig veure va ésser quan
els Reis vengueren a Lluc-
major per inaugurar l'Insti-
tut de Batxillerat i el Cen-
tre de Formació Professio-
nal; duies una càmera i
feies fotografies. Tu eres
de la promoció del Rei
Joan Carles I, i és de tots
conegut que vos tenia a tots
una estimació especial.
Quan, de Príncep, va anar
al Sàhara i tu eres allà, te
va dir: "Tu caso no serà
olvidado".

Amic Bernat, jo i molts
voldríem que mai fossis
oblidat, ni a Llucmajor ni
arreu d'Espanya, com a ciu-
tadà i com a militar entre-
gat al teu deure i a les con-
viccions democràtiques.
I que totes les teves actua-
cions imitables fossin imita-
des per tots i el teu esperit
fos ben • present dins la
nostra vida pública.

Nosaltres continuarem,
amb totes les nostres for-
ces i il.lusió, lluitant i fent
camí. Aministiant •de tot

cor a tothom i amb la con-
vicció que les formes de
vida democràtiques són les
úniques que poden regir
adequadament la vida polí-
tica. Tu ja no ho veuràs,
però el teu nom, el teu re-
cord i el teu esperit ens
acompanyarà sempre, en
pots estar segur.

Totes aquestes coses i
moltes més, tu les pots su-
plicar allà on ets.

Fins sempre,
Jaume Oliver.
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A qui pertoqui
-S'haurien d'unificar es

preus... si és que hem de
pagar qualque cosa.

Altre cop m'has aga-
Fat desprevengut, com sem-
pre, amb aquesta especiali-
tat estranya que tens per
agafar-me "in albis".

Avui no sé per on me
surts, encara que, així com
te conec sé que aviat acla-
riràs tot dubte.

-Venga, homo! si és que
no saps res de res!, em dius
això com si tal cosa...

Estic a punt d'enviar-te
a prendre... però tú, no hi
vols anar i abans d'acabar
sa meva frase literària, ja
t'expresses.

-Sí, s'haurien d'unifi-
car es preus per tenir dret
a visitar es Talaiots de Capo-
corb.

Jo, sempre, continuu
;ense saber per on vas. Ara
s que surt ets tú, i jo opt

3er callar i aixec, acompas-
;adament, espatles i celles
en senyal d'incomprensió.

aquí, comences com sem-
pre es teu monòleg i presu-
mesc que durarà fins an es
final d'aquestes

-Idò mira, te parlaré
clar i llampant per a que
siguis capaç d'entendrer-me
(jo aguart, per "lo" que pu-
gui ser), resulta que un dia
se m'ocorr anar a passejar
pes poblat talaiatic de Capo-
corp Vell i duia es doblers
justs per acabar es dia
amb un pa amb oli i cuixot.
Es un oi això d'esser estu-
diant, perquè no tenen mai
un duro a sa butxaca. (Jo
bens que pot ser com diu,
però també ho és si has aca-
bat sa carrera i estàs en
atur; que siguis treballador
i no tenguis feina o que en-
cara que no siguis obrer i
estàs condemnat a no po-
der treballar, en una parau-
la, no res)...

Ida, com te deia, veig
el guarda i li deman què val
s'entrada. Total que si entr,
no sop. Li explic que duc
tots es carnets d'estudiant
i tampoc. Ni rebaixar es
preu. Desistesc.

Al cap de 4 anys hi
torn (ara en més doblers,
encara aue continuu sen-
se treball) í després de cer-

car per tot es guarda, deci-
desc entrar, ja que ses por-
tes estan obertes i no he
conseguit trobar-lo.

Però mira per on me
diuen, dies després, que
s'entrada val 25 pts cosa •

que em sembla la mar de
bé, tenint en compte que
és propietat privada, encara
que sigui Patrimoni Nacio-
nal, però és una quantitat
acceptable.

bé, supès que ja saps
a què em referia quan par-
lava d'unificar preus o de
suprimir-los, però és que no
sé a qui he d'anar per a que
hi hagi un poc un poc més
de seriositat.

Jo afirm amb so cap
i el deix continuar. Ja sé
que "Sa Torre de Cala
Pi" són figues d'altre sos-
tre (continua dient). Es la-
mentable s'estat en què se
troba. l això que, segons
tenc entès, la varen cons-
truir degut a s'invasió moris-
ca. Però clar, com que ja
té tants d'anys, i com que
no servaeix per especular,
qui es ferà càrrec de ses
reparacions necessàries? Mi-
ra, crec qua quan caigui,
s'alegraran.

-Però, qui se n'ha d'ale-
grar? Home!...

-No ho sé, però per ven-
tura sa mateixa persona que
hauria de vetlar per a que
rnai no caigués...

-Venga! —l'atur un mo-
ment, no veus que "lo més
segur" és que a qui perto-
qui s'assumpte, té altres co-
ses més importants que res-
taurar una torre vella.

-Mira, te dic que en
aquest pas haurem de conèi-
xer es nostros orígens da-
munt es llibres, quan seria
més lògic saber-ho sobre el
propi terreny, però...

Finalment te diré (ja
sabia jo que acabaria ell)
que també és lamentable
que s'altra torre, sa neogò-
tica estigui d'aquella mane-
ra i a més a més, sense po-
der-la visitar. Si, ja ho sé,
que també és propietat pri-
vada, i això és igual que allò
de "con el clero hemos to-
pado, Paco".

Ho és una animalada
que un des pocs exemplars

d'Esglésies de planta octo-
gonal que existeix a Espa-
nya i a la resta d'Europa
(segons mos comentava sa
professora de 4o. de sa Fa-
cultat) servís fins fa poc
d'hostatge an es coloms de
Sa Torre, que entraven i
sortien per ses finestres per-
què es vidres estan romputs.
Ara crec que s'ha arreglat
un poc aquesta situació,
però, naturalment continua
sense poder-se visitar.

-No en mancaria d'al-
tre!...

Pens que si, però no
aconseguesc interrompre'l,
li he de tornar donar sa raó
¿per a què serveix estar ca-
talogades totes ses antigüe-
tats com a part des Patri-
moni Nacional, si no ho

són des poble? No dubtis
que tots es mallorquins i
ets altres visitants (especial-
ment es Ilucmajorers), hau-
rien de tenir dret a poder
visitar es talaiots per un
preu raonable ja que
no necessiten molt de vost
de manteniment; també
s'hauria de restaurar sa
Torre de Cala Pi i hauria
de continuar un vigia un
parei de segles més. l de
s'Església de sa Torre hau-
ria •de desaparèixer es colo-
mer i després la podríem
visitar per dedins...

Jo també ho crec,ja que
no el puc aturar, li he de
donar sa raó una altra ve-
gada.

Sebastià Coll
Gener-1.982.
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ES CASSINO "LA VILA"

-Has llegit a sa revista "Sa Veu de Llucmajor" aquesta
polèmica sobre es Cassino "La Vila"?

-No. I en què consisteix sa brega?
-Senzillament en què una critica "La Vila" i diu que és

burgesa, que fomenta sa divisió de classes i altres coses que no
record. S'altre el defensa argumentant que totes ses societats
tenen es seus particulars estatuts i que fer-los complir no és
cap pecat.

-Amb això es darrer té raó. I més a un règim democràtic
i liberal on tothom és lliure de poder organitzar o participar
a qualsevol grup, partit polític o associació.

-Així que tu no tens res que dir d'aquesta societat tan
"especial" com és "La Vila"?

-Homo!. Jo tenc sa meva opinió, com tots, però sempre
guardant tot es respecte a tots es qui hi pertanyen.

-Bé, però tu que li trobes, a "La Vila"?
-Que li falta personalitat, que no és figa ni és ra•m. Vui

dir, que com a societat cultural-recreativa no funciona com
pertoca, perquè fa tan poques coses, que se pot dir que no fa
res.

-Bé, però com tu mateix dius, si es seus socis se senten sa-
tisfets només en pla de tertúlia, no veig cap motiu de crítica ni
menyspreu a sa Societat.

-Però és que també per això darrer trob que li falta caràc-
ter i senyoriu. I amb aquest aspecte encara son molt condes-
cendents a "La Vila". I aquí, segons sa meva opinió, hi ha es
seu error: admeten com a socis tota classe de persones.

-Fins i tot comunistes...
-Comunistes i altres que no tenen categoria de rics ni de

burgesos.
-Així que tu...
-NPag,radaria poder presumir de tenir a Llucmajor una So-

cietat o Cassino de senyors-senyors i que no s`hi admetés nin-
gú pus, amb un local sumptuosíssim, ple de catifes, làmpares,
mobles i quadres valuosíssims.

-Crec que somies "rollos". Aquestes societats ja no s'estil-
len enlloc, i manco se podran ressuscitar a Llucmajor.

-I has dit molt be. Perquè a sa nostra ciutat, senyors rics
no n'hem tengut mai. Pensem només que no fa gaire, s'homo
més ric des poble se va morir com qualsevol.

-Que Deu l'haja perdonat.
que Ell mos perdoni a tots...

UN QUE ESCOLTAVA.



A Llucmajor,
poble industrial
i sabater,
la calitat, artesania
bons preus
ens donan la ma a
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Resum de la Taula Rodona

Encara no hi ha res decidit, perd el Consell s'ho plantejarà dins el 82

S'Estalella: Possible port internacional
un poligon de 1.000 Has.
Divendres dia 22 una cinquantena llarga de persones es

congregaren a la Sala d'Actes de l'Ajuntament per assistir a
la taula rodona sobre el tema de S'Estalella. Tal com anuncià-
rem en el número de gener, l'Obra Cultural i "Llucmajor"
organitzàvem aquest acte amb una intenció ben concreta: acla-
rir públicament què hi ha de realitat o no en els rumors que
assenyalen S'Estalella com el lloc ideal per construir-hi una
gran zona industrial i un port. Es tractava, per tant, de recabar
la informació necessària per començar a debatre els inconve-
nients i els avantatges d'aquesta possibilitati discutir l'estudi
de la seva viabilitat o no. En definitiva, no vollem que la qües-
tió ens agafàs desprevenguts.

Per començar el debat
asseguérem en una mateixa
taula aquelles persones que,
per la seva vinculació direc-
ta amb la idea o per la seva
responsabilitat en la política
econòmica mallorquina i en
el planejament urbanístic de
Llucmajor, ens podien oferir
la primera informació sobre
el tema. Eren En Ferran
Moscardó, cap del Grup de
Ports de Balears; En Rafel
Soler, director del Port de
Palma; En Pere Alba, direc-
tor general de Transports
del Consell General Interin-
sular; En Pere Amorós,
director de l'Oficina de Pro-
moció Industrial del Con-
sell; En Josep Nadal, econo-
mista, i En José M. Pino,
arquitecte responsable del
Pla General d'Ordenació Ur-
bana de Llucmajor. Actuà
de moderador el periodista
Sebastià Verd.

Resumint l'acte en les

seves línees bàsiques, ia
intervenció de cada un
dels representants va ser la
següent:

Sr. PINO: S'obriren les
intervencions per boca de
l'arquitecte el qual digué
que el nou pla d'ordenació
urbana del terme de
Llucmajor reserva una gran
taca de terreny dins S'Esta-
lella, devora S'Estanyol,
com a zona urbanitzable
per a la promoció pública.
Aquest espai comprèn
1.000 Has. i deixa la zona
oberta a diverses possibili-
tats, la iniciativa de les
quals no correspon a l'Ajun-
tament, sinó a instàncies
superiors com el Consell.
Aquesta previsió s'ha hagut
de fer perquè encara estam
mancats de Pla Director Ter-
ritorial o pla d'ordenació ur-
bana de tot Mallorca men-
tre ja s'estan fent els plans
de cada municipi.

UN GRANDIOS
POLIGON INDUSTRIAL

OBERT A EUROPA

Sr. MOSCARDO: El
principal impulsor de la
idea —tan sols no és ni pro-
jecte— va ser sense cap dub-
te el Sr. Moscardó, el qual
afirmà, —de totes maneres—
que encara s'ha d'estudiar
molt seriosament si serà
o no viable i positiu per
Mallorca i per Llucmajor.

Començà la seva inter-
venció dient que històrica-
ment l'esplendor económi-
co-social de Mallorca havia
anat lligat a la seva dedica-
ció al comerç rriarítim i
que, actualment, podíem
estar davant d'una possi-
bilitat semblant. Assenya-
là que el tràfic marítim
actual es limita a una peti-
ta exportació i a la impor-
tació dels productes que
consumim; les portes
d'aquest tràfic són el Port
d'Alcúdia i , sobretot, Palma.
Hi ha, però, una tendència
mundial que cerca el tràfic
entre grans ports, mitjan-
çant vaixells de gran enver-
gadura que hi descarreguen
les mercaderies i llavors al-
tres vaixells més petits els
redistribueixen cap als ports
menors. Perquè això sigui
possible cal una gran zona

de servicis a terra i aquesta
circumstància és impensable
a Ciutat.

Aquí és quan tendria
sentit parlar del nou port
de S'Estalella com un nou
centre que agafaria el tràfic
que ve d'Amèrica i Asia.
L'activitat econòmica se
centraria en un doble ves-
sant: creació d'un hipermer-
cat internacional i construc-
ció d'un polígon per a la
transformació de les ma-
tèries primes que hi arriba-
rien. Llavors, s'efectuaria la
seva distribució cap a altres
llocs de consum del Mediter-
rani. Tot aquest procés
generaria una gran demanda
de mà d'obra, tant durant
la construcció, com en les
indústries.

Així, per tant, la idea
del port a S'Estalella va lli-
gada a la idea del polígon
industrial. No és una amplia-
ció o una competència del
Port de Palma perquè un i
altre tenen finalitats dis-
tintes.

UN INTERROGANT:
HI HAURA RESPOSTA

EMPRESARIAL?

Sr. SOLER: Per al Di-
rector del Port de Palma és
evident què la zona és ideal
per a la construcció d'un

RESTAU RANT

GRAN VIA

NOCES - BANQUETS - COMUNIONS
I BATEJOS

I Informació: 66 03 17
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nou port: el litoral és baix
i pla, la mar té una profun-
ditat suficient que oscil.la
entre els 15 i els 20 metres.
Així i tot, per a ell es dóna
massa ènfasi en el port
quan la clau de la qüestió
es troba en l'area industrial
del costat: el port no serà
més que una conseqüència
del polígon. I això perquè
les grans línees marítimes
que l'haurien de proveir no
basten per "omplir" a tot el
terreny que s'hi destina (mil
Has.). Per tant allò que és
de suma importància és la
indústria que s'hi ha d'esta-
blir. I aquí tot d'una bona la
pregunta clau: hi haurà la
suficient resposta empresa-
rial perquè s'hi ubiqui i con-
solidi una indústria forta?
Com s'atraurà aquesta in-
dústria i aquest empresa-
riat? Aquests són, per al
Sr. Soler, els estudis neces-
saris que cal fer seriosa-
ment.

UN CAS QUE
INTERESSA AL

CONSE LL

Sr. AMOROS: Va ex-
posar les línees mestres de la
política industrial del Con-
sell dient que se cerca la
diversificació econòmica (no
només turisme) i la promo-

ció de les activitats
creixement. Es pretén p,-
tenciar la indústria ja esta-
blida i captar noves inver-
sions (com es fa a tot el
món desenvolupat: Sud de
França, Irlanda, Escòcia).

Per a aquestes noves in-
versions manca sòl industrial
de nova creació a cada
municipi, polígons d'àmbit

comarcal allunyats de zones
urbanes i turístiques, i final-
ment un polígon de caràcter
general per a tot Mallorca.
Tota la indústria que es pro-
mourà serà compatible amb
la proximitat humana i l'ac-
tivitat turística (no contami-
nant, de fàcil transport i
d'alta tecnologia).

Dins tot aquest plante-
jament global l'opció de
S'Estalella és un cas que
interessa vivament al Con-
sell perquè pot esser aquest
polígon d'àmbit mallorquí
que necessita l'economia in-
sular. Recordà igualment el
bon emplaçament de Ma-
llorca, enmig de la Mediter-
rània occidental, amb pro-
jecció tant cap a Africa (en
auge econòmic) com de cap
a Europa (el Sud de França
necessita un port dins el
Mediterrani). Per tots
aquests motius el Consell
haurà d'estudiar i decidir
sobre el tema de S'Estale-
I la.

LA PRIMERA DECISIO,
DINS EL 82

Sr. ALBA: Per al direc-
tor gral. de Transports del
Consell, S'Estalella podria
acabar amb la macrocefàlia
de Palma, que en bona part
li va donada per la impor-
tància i la centralització
que li confereix el Port.
Indicà que, com tota
obra, tenia aspectes nega-
tius i positius, però que
s'havien d'estudiar i con-
trapesar per llavors pren-
dre la decisió. Aquesta de-
cisió —segons la darrera con-
sulta efectuada pel Consell,
rebuda només feia uns dies—

s'hauria de prendre enguany
mateix, sense que això vul-
gui donar la darrera parau-
a, sino la primera passa
;ap a estudis més profunds
de detall. Un d'aquest es-

tudis serà el de l'oferta als
;mpresaris. També s'hauria
ie transformar la xerxa de
;omunicacions, amb la
possibilitat que hi arribi
31 tren o potenciant altres
3istemes de transport públic,

més de reformar les carre-
teres.

PROS I CONTRES

Sr. NADAL: Finalment
l'economista Sr. Nadal
d'Olives efectuà una breu
enumeració dels aspectes
positius i negatius que, en
tots els ordes, pot tenir la
qüestió. Entre els primers
indicà la descentralització
que suposa per a la indús-
tria respecte a l'eix Palma-
Inca, la creació de nombro-
sos llocs de treball (al port,
a les companyies navilieres,
a les indústries), i la bona
situació per a proveir la
mediterrània.

Altres qüestions, en
canvi, no apareixen tan cla-

-es: la finançació de les
‘313res, el desequilibri ecolò-
gic, la competència de
ia i el Sud d'Itàlia com a
loc distribuidors del Medi-
errani, les repercusions
legatives sobre els ports de
ia península (Barcelona,
Algeciras, València). Com a
-epercusions indirectes i a
larg plaç assenyalà les que

tendria sobre la indústria
naval i els problemes de
contraban que duria la crea-
ció d'una zona franca.

COL.LOQUI: LA
PREOCUPACIO

ECOLOGICA

Acabada la intervenció
Je la taula se donà pas a
'es preguntes d-1
L'aclaració d'alguns aspec-
tes i el debat sobre les reper-
cusions negatives per al pai-
iatge i l'equilibri ecològic
de la zona varen centrar
l'atenció del públic assis-
tent.

Amb aquesta taula ro-
dona quedà encetat el debat
sobre el tema de S'Esialella.
Perquè continuï oferim a
tothom qui vulgui les
planes d'aquesta revista.

L'impacte ecolègle, causa temor

a bastanta gent
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Gent de la Vila

Miquel Janer, director de la Coral:

"Ceream gent jove anth ganes
d'aprendre"

En Miquel Janer és un home que ha dedicat gran part de
la seva vida a la música. Llucmajor deu molt, ja que gràcies
a ell compta amb una Coral; també ha estat ell el promotor
d'altres activitats musicals; per això, perquè creim que ha fet
molt en favor de la cultura Ilucmajomra, volem dedicar un
espai dins la nostra revista.

-En primer lloc, ens po-
dria dir com va néixer la
seva voc - 16 rnusical?

-D'una manera molt
senzilla, jugant amb una gui-
tarra que teníem a ca nos-
tra en el porxo, record que
aprofitava qualsevol mo-
ment que tengués lliure per
anar a cercar-la. Però de to-
tes maneres també he de dir
que a ca nostra hi havia una
gran afició a la música, co-
sa que influeix molt en un
infant.

-Quins foren els seus
mestres?

-Foren En Salvador
Mart, Mestre Julià Cotó,
N'Antoni Riera i en Barto-
meu Calatayud. Tots ells
molt bons, cadescú dins la
seva especialitat, sobretot
cal destacar al mestre Cala-
tayud, que era un llibre
obert per poder-lo estudiar
en tota la seva magnitud.

-Quins estudis té i quins
instruments toca?

-Com a professional, la
guitarra, i com aficionat, el
clarinet, el violoncel, el
contrabaix, la flauta dolça
i tots els instruments de
púa com: la bandúrria, el
llaüt, la mandolina, etc. A
més tenc estudis de compo-
sició i direcció, tot això en
un pla més bé modest.

-Quins inicis musicals
recorda a Llucmajor?

-Del que jo record i del
que m'han contat, musical-
ment parlant, Llucmajor era
l'enveja de molts de pobles
i ciutats. Dins el primer
quart de segle ja hi havia 4
bandes de música, 2 ronda-
lles de música de corda, 3 ó
4 cors, etc. Despres, durant
la República, unificaren les
bandes de música i es va
crear l'orfeó Ilucmajorer.
En música de ball també
anavem endavant, sempre

hi va haver de 2 a 5 orques-
tines. Més tard es va formar
la meravellosa Coral Sta.
Cecília, sota la direcció de
D. Joan Ma. Tomàs. I per-
què no hi faltàs res, fins i
tot vàrem tenir una or-
questra simfónica, aixt
com una companyia de sar-
suela.

Amb una paraula, qui
no distingeix un "do" d'un
"re" és perquè no ho ha
volgut saber, perquè a Lluc-
major en sabien "una estona
Ilarga".

L'AMBICIO DE RIQUESA
VA MATAR LA MUSICA

-Ja referint-mos a la Co-
ral, recorda com i quan va
néixer?

• -La Coral Llucmajor,
primerament va ser un cor
d'homes que es fundà l'any
49-50. Més tard passà a ser
una coral mixta i després
cap a l'any 62 continuà
amb veus blanques. Qualcú
es demanà perquè havent-hi
homes molt formats musi-
calment, la Coral quedà re-
diada a veus blanques, idó
bé, la raó és que dins la dè-
cada dels anys 60-70 tot-
hom va tenir moltes feines
per S'Arenal i altres ban-
des. Llucmajor es va buidar,
en tot el sentit de la parau-
la. L'ambició de riqueses va
destruir tota altra ambició.

-Quin nombre de dones
la formaven en un principi?

-Les components foren
al.lotes molt decidides i

molt hàbils en el cant.
-Ens podria contar un

poc la trajectòria seguida
per la Coral des de el seu
naixement?

-La seva trajectòria va
anar en consonància amb la
seva entrega i bona dispo-
sició, i una cosa va dur

l'altra, fins que arribàrem
allà a on tenguérem ganes
d'arribar, cosa que es pot
tornar a repetir qualsevol
dia que un grup nombrós
vulgui fer-ho, i quan més
jove sigui millor.

RENOVAM LA
CORAL

-Com és que després de
tants d'èxits obtenguts, fins
i tot fora Mallorca, sembla
que hagi entrat dins un es-
tat de decadència?

-Els èxits ja són cosa
passada, i el que sembla de-
cadència no ho és de cap
manera, en qualsevol mo-
ment podem donar fe que
estam ben vius, el que passa
és que el grup ha disminui•
i ha entrat gent nova, és a
dir, estam renovant.

En aquests moments
estic intentant trobar gent
jove amb ganes d'aprendre,
això és el que realment
manca.

-Creu interessant la
integració recent de veus
masculines, i en conseqüèn-
cia l'aplicació de la Coral?

-Si, és molt interesssant,
i la meva feina molt més
bona de fer, per nombrós
que fos el cor. Millor si
fossim 50 en lloc de 30.
Els resultats serien merave-
llosos, hem de 'tenir en
compte que la quantitat no
es pot suplir en res, quan és
un cor petit, és un cor pe-
tit i res pus, per bó que si-

gui.
-Quina subvenció té

per part de l'Ajuntament?
-Aquesta subvenció, si

no hi ha un bon grup dis-
post, no servirà de res, es-
taríem arreglats si amb do-
blers es pogués fer tot. Si
volem que Llucmajor des-
taqui per la seva cultura hi
hem de contribuir tots. La
millor subvenció que po-
dem tenir els Ilucmajorers
és que les famílles, les en-
titats, les escoles, els mes-
tres i l'Ajuntament que som
tots noltros procurem enca-
minar i cultivar aquesta afi-
ció a la nostra joventut.

-I quins projectes de ca-
ra al futur?

-Els projectes depenen
sempre de la quantitat i la
qualitat dels cantors; si el
grup respon bé no estarem
per projectes.

-I ja per acabar, com
veu l'ambient musical a
Llucmajor?

-L'ambient musical a
Llucmajor no és dolent,
l'únic que fa falta és que a
les escoles hi dediquin el
temps necessari per orga-
nitzat cors de nins i nines,
rondalles, bandes de músi-
ca, etc. Això si que seria

una bona inversió, la més
rentable de totes, no pareix
ver que els nostres estadis-
tes no ho vegin clar i s'esfor-
cin per procurar el necessari
per l'educació essencial; no
dubten que... "escola que
no canta, escola que perd
molt de temps".

M. Martí
C. Serra.



iA la fi!. Es Consistori s'ha decidit a despertar des
seu somni an es fons de qualque calaix ets informes d'en
Borja Moll i d'en Veny i envestirà es tema de sa correcta
grafia des nom de sa nostra ciutat i terme. Sa primera im-
pressió confirma que se seguiran ses directrius d'aquests
filòlegs esmentats i que no són altres que "Llucmajor".

Per altra banda, es regidor Contestí està a punt de
concloure es seu informe "jurídico-històric" sobre es te-
ma i segons ses primeres impresions se mostra partidari
del topònim "Lluchmajor".

Esperam sa ràpida decisió des ple municipal, acompa-
nyada de sa corresponent sol.licitud an es Consell i aix(
aconseguir sa normalització definitiva.

**********

Una altra vegada es carrers des poble estan sofrint
s'acció de ses foradadores. Segons me contaven se tracta
d'un nou intent per acabar amb ses fuites d'aigua, elimi-
nant ses bosses d'aire que se congreguen dins ses xerxes
des clavegueram. Obres que suposen una despesa de sis
milions de pessetes.

Es responsables diuen que un dia o s'altre funciona-
rà bé, i crec que tenen raó perquè, a poc a poc, tornaran
fer nova tota sa instal.lació.

**********

Des de sa penya he sentit molt de rebumbori durant
es passat cap de setmana. S'acord municipal d'esbucar ses
casetes, il.legals ha remogut tots es "chaleteros" —són
molts els qui no tenen sa consciència tranquil.la— i de
moment estan a s'aguait, a veure què passa.

Estic contant es dies des termini per sebre sa "data
tràgica". Serà qüestió d'anar ulls espolsats perquè per
qualque redol no hi farà estar de res,

**********

Seguint es tema, vaig sentir dir que es Pla General des
municipi veïnat d'Algaida preveu una zona protegida vol-
tant es puig de Randa. I pareix que es nostro fa lo mateix
a sa part que pertany en es nostro terme.

Serà una ben rebuda coincidència, a pesar que en es
trossos Ilucmajorers ja s'han establits alguns "chaleteros",
però d'aquí endavant ses marjades estaran protegides da-
vant sa trista iniciativa des picapedrers de dissabtes i diu-
menges.

**********

Pareix que es meus germans "pelegrins" perdran un
bon tros des seus terrenys d'estivada. Ja no podran des-
cansar tranquils damunt sa torre de S'Estalella si es con-
firma que, prest o tard, aquells contorns quedaran plens
de gent, després que ses maquinotes hagin fet un port
per atracar vaixells de grossa i plena panxa de petroli i
altres productes energètics.

Sa zona perdrà sa tranquil.litat, i no sols pes meus
parents, sinó també per molts de Ilucmajorers que deci-
diren que S'Estanyol era es lloc ideal per estiuejar o per
descansar es caps de setmana.

Es garriguer Xisco.

PREF111119
Ctra. Militar, 522 El Arenal
Archiduque•Luis Salvador, 84 Palma
Gran Via Asima, wn Poligono La Victoria
C/Obispo Pedro Roig, 29 Lluchmayor



En el mes de febrer podem sembrar:
HORTALISSES

Espècie
Alls
Alfàbrega
Albergínies
Carbassó
Col-i-flor
Endívia
Espinacs
Mongetes tendres
Lletuga
Melons
Pebrots
J ulivert

Sembra
en terra
planter
planter

fems calent
fems calent
fems calent

planter
fems calent

planter
planter

fems calent
en terra

Recol.lecció
juny-juliol
abril-maig

juny-setembre
març-juny

juliol-agost
maig

març-abril
abril-maig
maig-juny
maig-juny

juliol-agost
maig-setembre

PLANTES DE FLOR
A totes les plantes de cabeça, de floració primaveral,

com són pe. els gladiols, les anémones, els lliris..., ja les
podem sembrar.

ARBRES
Encara podem cultivar els arbres i arbuts de fulla cadu-

ca p.e. rosers i pruneres. Empeltar pereres, pomeres..., i
trasplantar tarongers i llimoneres.

-Consells pràtics:
Quan i com hem de regar?
Durant la primavera i la tardor hem de regar a les

primeres hores del matí, mai l'horabaixa, ja que les fulles
quedarien humides tota la nit, i si la temperatuva és mode-
rada fa que les malalties criptóniques es desenvolupin.

En l'estiu és mes convenient regar el matí, o després
de la posta del sol, perquè la terra guardi més temps la
humitat.

A l'hivern també és millor fer-ho el matí o l'horabaixa.
L'aigua de la pluja no basta, i sempre és millor, regar

un poc cada dia, o un dia si i un dia no, que donar una bo-
na regada dues vegades per setmana.

SA TEULERA

Ronda Migjorn, 164 - Tel. 66 08 89 - LLUCMAJOR
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MATE RIALS DE
CONSTRUCCIO

ANTONI VIDAL

AGENT "FIBROTUBO"
MATERIALS DE CONSTRUCCIO

SERVEI A DOMICILI 
rr/. 66 06 88
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El C.F. Llucmajor, camí de sa

recuperadó

SE VAN RESTANT

NEGATIUS

Aquest Any Nou ha
començat francament bé per
al "Llucmajor", ja que si
descontam sa derrota (lógi-
ca) dins es camp des líder
Esporles (4-0), es dos dar-
res resultats han estat total-
ment satisfactoris.

Varen vèncer an es co-
lista C.D. Arenas per un 8-1
ben contundent, amb gols
d'en Figueroa (3), Rueda
(2), Alejandro (1), Tallón
(1) i Julià (1). Es darrer
partit disputat a s'hora de
redactar aquestes línies s'ha
jugat a Campanet contra es
titular d'aquell poble. Pri-
merament va marcar es qua-
dre local, a sa segona part,
i encara que se va expulsar
an en Luque, se va acon-
seguir s'empat per media-
ció de n'Alejandro. Aquest
empat va tenir gust de poc
ja que si el conjunt que di-
rigeix en Mulet hagués posat
es cinç sentits i s'esforç
des que va fer gala durant
sa darrera mitja hora, ara
podríem, per ventura, par-
lar d'una victòria. Ara co-
mença sa 2a. volta amb
s'encontre amb el U.D.
Soledad en aquell camp.
Hi ha mitja lliga per da-
vant i molt de temps per

Figuera, jugador veterà (10
anys) del C. F. Llucmajor.

rectificar o continuar pes
bon camí que van fins
aquí. Allò que fa falta ara
és que es jugadors lluitin
en es màxim ja que han de-
mostrat que ho saben fer
(encara que molt poc a
poc). Sa plantilla té sa su-
ficient qualitat per eludir
aquesta posició de descens
que ocupa ara per ara.
Tant sa directiva com es pre-
sident se mereixen tot "lo"
millor.

J. Quintana.

teulera
TERRA CUITA - CERAMIO.UES

PLANTES - FLORS
CORONES - RAMS

SERVIM A DOMICILI
Carrer de Campos, 80 - Tel. 66 01 76 - LLUCMAJOR
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Quan falten tretze jor-
nades per finalitzar el cam-
pionat de preferent ja es
comença a xerrar de possi-
bilitats i probabilitats del
nostre equipo per arribar a
tercera divisió. Basta mirar
sa classificació per a no dub-
tar que el nostre equip
quedarà dintre el 6 capda-
vanters això, sempre i quan
la normalitat sigui la norma
amb els resultats que falten
per disputar-se. Lògicament
els primers classificats han
de ser EL BALEARES, EL
BADIA i LESPANA" sen-
se aventurar-se a donar l'or-
dre de posició. La diferèn-
cia de positius d'aquests
tres equips en relació als al-
tres fan suposar a les clares,
exceptuant grosses desven-
tures la certesa que jugaran
la lliga dels 6 per ascendir.

Fins ara, hem compost
les posicions de tres equips,
per ara privilegiats a la clas-
sificació, que més possibili-
tats tenen. El que ja no go-
sam aventurar es el que pot
succeir a la lliga d'ascens,
perquè fins ara tenim resul-
tats amb els seus correspo-
nents punts i positius per
analitzar, però a la lliga
d'accens es parteix de zero,
amb el qual les possibilitats
són les mateixes per a tots,
però les probabilitats poden
ser més o manco dificulto-
ses segons els equips que
formaran cada un dels dos
grups. Vagi aquest possible
cas pràctic per analitzar:
LESPAN- A" per sorteig
d'acord amb la classificació
final, 11 toca jugar contra el
Campos i el Badía de Cala
Millor, ja sabem que
d'aquests tres conjunts úni-
ca i exclusivament UN pot
ascendir, per tant a priori
la dificultat es més grossa
que si només toca enfren-
tar-se amb equips que han
quedat classificats en el
quart, cinquè i sisè Iloc. Ex-
plicam que els raonaments
de dificultat dels equips van
donats pel lloc que fins
ara ocupen a la tabla classi-

Jaume Vich, defensa del
C. D. Espafia.

ficatória no cal dir que en
realitat podria molt be no
esser així. Allò que si asse-
guram és que ascendir serà
tasca difícil siguin els que
siguin els components del
grup de IESPANA",.i sen-
se dubte la sort jugarà un
paper importantíssim.

La Directiva, com a òr-
gan d'administració i plani-
ficació, ha de tenir previst
per quan arribi el cas, la
postura a seguir del
tre equip per a la propera
temporada, tenint en comp-
te les dues possibilitats exis-
tents: La de jugar a prefe-
rent o a tercera Divisió. Sa-
bem que el soci és l'element
de suport d'un equip, però
el que no pot succedir és
que arribada l'hora de pren-
dre determinacions encara
s'hagin de convocar assem-
blees i deixar fugir un temps
preciós que seria necessari
per, a una gestió eficaç.

Des d'aquí alertam els
components de la Directiva
de 1ESPARA" perquè ten-
guin la previsió que el futur
del nostre primer equip
necessita i creim que s'ha de
tenir ben clar si l'ascens ens
convé.

C.D. Espalla, 1 Preferent

L'ESPANA, A Illa?
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El C.D. España JuvenII, continua
líder

CAMPANYA EXCELL.LENT
DELS JOVES D'A. VIDAL
Des des nostro darrer

comentari referent an es J u-
venils del C.D. "España"
han disputat tres partits
amb tes victòries.

Es primer a Binissalem
contra el San Jaime i es va
vèncer per un clar 1-4 amb
gols d'En Garau (2), Mon-
serrat i Cladera.

Es rival següent va ser
el C.D. Vilafranca i es
va vèncer també de 2-1 amb
gols d'en Feliu 9 d'en Cla-
dera. Ha començat ara sa
segona volta amb sa visita
del Santanyí, i un altra ve-
gada sa victòria pes Iluc-
majorers, aquesta vegada
per 2-0 amb gols d'en Vi-
llena i d'en Garau.

Amb aquesta darrera
victòria assenyalada, es
Juvenils se mantenen dins
es liderat amb 16 partits
jugats, 13 guanyats, 1 empa-
tat i només 2 derrotes; 46
gols a favor per només 9
en contra, essent un d'ets
equips millors i es qui ha
encaixat menys gols.

Se mantèn, com hem
dit abaos, es liderat empatat

Reina, Juvenil C. D. "Espa-

a punts amb l'Escolar i a
dos punts del tercer classi-
ficat "Gesa" d'Alcúdia. Te-
nint en compte que
aquests dos inmediats se-
guidors des nostros juvenils
han de visitar es Camp Mu-
nicipal de Llucmajor.

J. Quintana.

Gran regularltat dets infantils del
C.D. Espafta

MANTENEN ES QUART
LLOC A SA TAULA
CLASIFICATORIA

Des de que començà sa
2a. volta, ets Infantils que
dirigeixen es tàndem format
per Llorenç Sastre i J. Pani-
za ha aconseguit tres resul-
tats, tots d'acord amb ses
seves possibilitats, que el
mantenen en es quart lloc
de sa classificació. Es pri-
mer encontre d'aquesta vol-
ta ha estat es de resultat
més mediocre ja que només
es va empatar a casa con-
tra el modest "Sollerense"
tenint en compte, que a
ca seva s'havia guanyat per
1-4.

Es darrer partit dispu-
tat, que coneixem fins ara,
ha estat contra s'Atc. Ma-
nacor i, encara que fos per
sa m (nima, s'han aconseguit
2 punts (2-1), amb gols d'en
Guasp i Tomàs.

Es màxim golejador és
en Guasp (9) i el segueixen
d'aprop en Salom (8) i
n'Alvàrez (7). De 19 partits
n'han guanyat 10, empatats

J. Noguera, Infantil C.D.
"Espafia".

3 i perduts, 6. S'han marcat
41 gols i n'han encaixat 29.
Això, repetim els dóna
lloc a ocupar el no. 4 a la
taula de classificats.

J.Q.

Rxiancrwig
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	1Ets alevins del C.D. España, entre els mIllors equips

UNA MAGNIFICA TRAJECTORIA
Es darrer partit que

comentàrem en es no. ante-
rior de sa nostra revista, va
ser es que s'empatà a ca
nostra (1-1) contra el B.R.
Llull. Des de llavors fins ara,
gairebé tots han estat resul-
tats satisfactoris pes nos-
tros jugadors més jovenets.

Dia 19 de Desembre va-
ren vèncer a Binissalem per
un rotund 0-6.

Es partit següent va tor-
nar ser de mitia dotzena de
gols (6-1) i aquesta vegada
contra el "Avance" d'Artà.
Començà la 2a. volta amb
bon peu i en un gran par-
tit es va vèncer els de Llose-
ta de 2-0. Finalment els va
tocar jugar contra el tot-
poderós Olímpic de Mana-
cor, equip que ja ha rebas-

Antoni Martí, jugador Ale-
vín C. D. Espaia.

sat el centenar de gols a
favor a canvi de només 6
en contra. El titular de la
Ciutat de ses Perles ho va
passar "pillo" davant es
nostros alevins que es re-
tiraren a la primera part
amb un resultat de 0-1.
Després es va imposar
l'Olímpic (5-2) però es nos-
tro equip, en es final, en-
cara que el tantejador fos

ben abultat, li va marcar
dos gols dins ca seva.
Aquesta dada s'ha de te-
nir en compte si con-
tam que els alevins "espa-
fiistas" en un únic partit,

ha marcat an es líder sa
mitat de gols des que ha-
via encaixat en tot es
temps de campionat fins
avu i.

Qu intana.



COMESTIBLES Y CONGELADOS
RAFAEL PROHENS

ALIMENTS FINS I CONGELATS
Distribuidor "Pescados Pto Pollensa"

C/. Unió, 50 Tel. 66 19 46

OFERTES ESPECIALS

SERVEI A DOMICILI
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I Trofeu Bar Sport

AL MAXIM GOLEJADOR

DE CADA EQUIP LOCAL

Els set magnifics trofeus que al final de temporada seran
entregats al màxim golejador de cada equip local.

Foto C. Julià.

Hi participen tots els
equips de futbol local, és
a dir: C.D. "España" (Prefe-
rent), C.F. •Llucmajor (I Re-
gional), Veterans (Can Tià
Taleca), Aficionats (Can
Tià Taleca), Juvenils C.D.
"España), Infantils C.D.
"España) i Alevins (C.D.
"España).

Quan finalitzi aquesta
temporada, el gerent del
Bar Sport, G. Paniza, farà
entrega d'uns magnífics
trofeus al jugador que ha-
gi estat el màxim goleja-
dor de cada equip esmen-
tat. La taula de golejadors
apareixerà periòdicament
al diari "Baleares" i en les
revistes locals "Llucmajor
de Pinte en Ample" i Sa
Veu de Llucmajor".

TAULA DE
GOLEJADORS

C.D. "ESPAÑA " (I Pre-
ferent): Mas Sastre (9 gols),
Pons (7), Magaria (5), Eric
(4), Manresa (3), Sbert (3),
M. Mójer (3), Moll (2), Va-
quer (2), Vich (1), Piria. (1).

C. F. LLUCMAJOR (I
Regional): Alejandro (6),
Rueda (6), Figueroa (3),

Barceló (1), Catalán (1),
Silverio (1), Manresa (1),
Puigserver (1), Tallón (1) i
Julià (1).

JUVENILES: G. Va-
quer (20), Villena (7), Feliu
(5), Monserrat (4), Salvà
(4), Reina (3), F. Cano (1),
Garí (1) i Cladera (1).

INFANTILS: Guasp
(9), Salom (8), Alvarez (7),
C. Tomàs (4), Gual (4), J.
Tomàs (3), Mora (2), No-
guera (1), Jaume (1) i Ga-
rau (1).

ALEVINS: Magafia
(17), Cano (8), Salom (7),
Ramos (5), defenses contra-
ris en p.p.: (3 gols), Mbjer
(2), Pascual (2), Fuentes (2)
i Agulló (1).

AFICIONATS: A. Ló-
pez (3), R. Salvà (2 Or-
fila (2), defenses contraris
en p.p. (2), Rubio (1),
Mulet (1), Llompart (1),
Gomila (1), Roig (1), Cha-
mea (1), Sampol (1) i Miras

( 1 ).
VETERANS; M. Jaume

(20), A. Clar (8), J. Clar (6),
G. Rigo (3), M. Servera (2),
Garí (1), Puigserver (1), J.
011er (1), A. Tomàs (1) i
defena contrari en p.p (1).

J. Quintana.

Colombófila

La Societat colombófi-
la de Llucmajor està finalit-
zant les amollades d'entre-
nament per Mallorca, ja que
el proper dia 6 de febrer es
comença ja seriosament,
amollant des d'Eivissa.
Aquesta és la primera pro-
va del calendari d'aquesta
temporada on hi figuren Ei-
vissa en cinc ocasions, Ala-
cant en dues, Chinchilla
Orihuela, Valdepeñas en
dues, Totana i Castuera.

Els colomistes que hi
prenen part són uns 25,
que posant-los a una mitja-
na de 40/50 coloms, ens dó-
na una xifra que supera el
millar, la qual cosa fa supo-
sar que a totes les proves
hi haurà un bon nombre
de coloms participants i per
tant emoció a més no poder.

L'al.licient principal
d'aquest campionat és el
Trofeu Baró de Vidal que
enguany és la tercera tempo-
rada que es disputa. El gua-

nyador d'aquest important
trofeu és el colomista que al
llarg de tot el campionat,
ha aconseguit millors pun-
tuacions, o sigui que és
una espècie de premi a la
regularitat.

També és disputat amb
un gran interés el trofeu de
Sanitàries Bernat Castell i
que ja fa unes quantes tem-
porades que existeix.
Aquest trofeu té la particu-
laritat de que es disputa
damunt la puntuació d'uns
coloms designats per enda-
vant i també durant tot el
campionat.

Aquests trofeus esmen-
tats, a més dels que oferei-
xen l'Ajuntament, cases co-
mercials i Caixes i Banca
Locals, que es donen als pri-
mers classificats de cada
prova, fan que el torneig
no hi manquin al.licients.

Bernat V.
Societat Colombbfila.

FOTO D'ESTUDI

REPORTATGES

FOTOGRAFIA INDUSTRIAL

I PUBLICITARIA

Carrer d.Es Vall, 21
Tel. 66 00 29
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Entre noltros
NEIXEMENTS

Patricia Romero Cardona, filla de Juan i Purificación.
Va néixer dia 21-12-81.

Miguel Torres Vega, fill de José i Dolores, nasqué el
dia 1-1-82.

Jorge Llompart Martorell, fill de Bernardo i Buenaven-
tura Marí. Va néixer el dia 2-1-82.

Juan Bautista Trujillos Ramis, fill de Juan Bautista i Fran-
cisca. Va néixer el dia 2-1-82.

Joana-Aina Tomàs Tomàs, filla de Miquel i Maria Magale-
na. Naqué el dia 30-12-81.

Antònia Morcillo Llinàs, filla de Tomàs i Antònia. Nas-
qué dia 5-1-82.

Magdalena Barceló Miquel, filla de Bartomeu i Joana.
Nasqué el 17-1-82.

CASAMENTS

Cristóbal Nogueras López i Antonia-Eleuteria Rojas Díaz se
casaren a S'Arenal el dia 6-12-81.

Miguel Ordinas Pons i Margaritalsabel Miserol Garía se
asaren al Jutjat de Pau dia 28-12-81.

Gabriel Batle Obrador amb Jerónima Sastre Garau, se ca-
,aren a L'Església de Sant Bonaventura dia 12-12-81.

Desiderio Tejada Albons i Maria Cruz de Gracia NiFio,
c,ontragueren matrimoni al Santuari de Gràcia dia 19-12-81.

Faustino Manuel Aneas Martínez i Julia Zamudio Ferrl - ^
dez se cararen a S'Arenal dia 6-1-81.

Cristóbal Sânchez Gallardo i Maria Juan Prats se casaren
dia 1 2-1 2-81 al Santuari de Gracia.

joan Antonio Rojas Ruiz i Ma•ía del Rosario García
López se casaren dia 1 8-1 -82 a S'Arenal.

També a S'Arenal se casaren Juan Expósito Conde i Alian-
ne Anne Marie Celas dia 11-1-81.

per acabar, ara direm que a Llucmajor s'uniren en ma-
trimoni Llorenç Catany Alòs i Catalina Gelabert Tomàs dia
5-12-81.

DEFUNCIONS

Dies passats moriren a Llucmajor les següents persones,
lue Déu tengui a la Glòria:

Bàrbara Nadal Vivas, dia 22-12-81.
Antonio Garau Montblanch, dia 23-12-81.
Isabel Clar Ballester, dia 26-12-81.
Margarita 011ers Vadell, dia 31-12-81.

Antonio Tomàs Gardas, dia 4-1-82.
Adoración Bernal García, a S'Arenal dia 24-12-81.
Catalina Lorenzo Palou, dia 8-1-82.
Esperanza Pons Stela, dia 6-1-82.
Francisca Llaneras Trobat, dia 12-1-82.
Isabel Gayá Monserrat, dia 12-1-82.
Antonio Clar Font, dia 16-1-82.
Antonio Maimó Pons, dia 15-1-82.
Apolonia Soler Sacares, dia 20-1-82.
Ana Blascos Ramon, dia 23-1-82.

EMPRESES

UNA EMPRESA MODERNA	 Convento, 157 - Tel. 66 04 60

AL SERVEI DE LA CONSTRUCCIO
	

LLUCMAJOR



Vint i un noms de pobles de Mallorca. Les lletres sobrants,
formen una canço Popular.

EL CASCO ÚNICA
PRENDA
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Sopa de Lletres
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Aquesta nova secció pretén presentar en cada núme-
ro un anunci, però un anunci d'aquests que no paguen,
anuncis estúpids però amb una possibilitat quan a tenir
una semblança amb la realitat.

Tots aquets anuncis "feren o freguen". No desitjam
fer enfadar ningú, però sí que qualcú se senti al.ludit i

si arribam a això, ja serem feliços.

JOAN SOCIES SOCIES

Pes forat des•moix
SOLUCIONS A LA SOPA DE LLETRES Núm. 4 

SOLUCIONS AL CRUCIGRAMA Núm. 4

H. 1. Homeopàtic.- 2. Oriol. Sinó.- 3.
Rd. lorE. VR.- 4. Regir. suep.- 5. Inic.
RRR. - 6. Pac. Obté.- 7. Irat. Pisin.- 8.
Li. Amor. DD.- 9. aerp. Saber.- 10. Ru-
biginosa.

V. 1. Horripilar.- 2. Ordenaríeu.- 3.
Mi. Gica. Rb.- 4. Eòlic. Tapí.- 5. Olor.-
6. Posi.-- 7. Ases Oiran.-- 8. Ti. Urbs.-
9. Bo. Invertides.- 10. Corprendrà. Edificar a la vía pública? I l'Ajuntament què?



C/. Major, 79 Tel. 66 09 45 \)/
OBERT TOTS ELS DILLUNS
Es passat dia 5 de gener, es va realitzar es sor-

teig d'una gran panera organitzada pes propieta-
ri des Forn Can Paco, en col.laboració amb una
vintena d'al des botigues, cafès i establiments de
la vila. S'afortunada, senyora Margalida

i Garau, clienta des forn, va guanyar premis
per valor de més de 60.000 Ptes.

S'organitzador de sa rifa, vol donar ses gracies
a tots es qui han col.laborat aportant obsequis i

tots es clients que tan bona acollida li ian
(:onat.

Pedro A. Mataró, 12 - Teléfono 66 01 70

LLUCHMAYOR (Mallorca)

SERVEI BOSCH
I ARA REBAIXES DE FEBRER



111%IERCIRL
NRCINS

— Ronda de Migjorn, 206 Teléfono (971) 66 09 26 LLUCMAJOR (Mallorca) —

- MOTOCULTORS
MOTOSERRES
MOTOBOMBES

Agrícola J. MANRESA
Exposición en COMERCIAL GARCIAS

"?.)) Ronda de Migjorn, 206 	 •	 Teléfonos 660926 - 6601 62 	 •	 LLUCHMAYOR (Mallorca)

VENDA I INSTAL.LACIO
DE GRUPS ELECTROGENOS I PLAQUES SOLARS




