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En Bernat Vidal Garcías va néixer a

Llucmajor, tot i essent important per

a nosaltres aquest fet, no ho seria tant,

si no sabessim que, endemés de

bona persona, va ser un militar demócrata. 
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Basta d'eurbanitzacions
A hores d'ara el model

de creixement il.limitat del
turisme s'ha esbucat. Enre-
ra queden els afanys "desa-
rrollistas" dels anys 60 en
què la febre d'or del turis-
me sacsejava l'illa. L'anàli-
si completa d'aquest feno-
men i de les seves conse-
qüències és una tasca com-
plexa i de difícil valoració.
Malgrat això és clar que en
molts de casos, per falta
d'explotació racional i ben
planificada, ens hem venut
per un plat de llenties: l'en-
fonsament de l'agricultura,
l'oblit de la indústria, la des-
trucció irreversible del pai-
satge, la intensificació de la
colonització cultural... han
estat el preu de fer de Ma-
llorca el lloc d'esplai dels
europeus de segona i terce-
ra categoria. No endebades
el professor Rosselló i Ver-
ger ha afirmat que som
"exemple d'economica co-
lonial, on la vertadera pro-
ducció ha estat suplantada
per l'especulació i la sobira-
nia econòmica transferida al
capital exterior". Es la tris-
tament coneguda "balearit-
zació".

Entrats de ple dins els
80 i amb una certa autono-
mia a les portes, ¿sortirem
d'aquest caducat model so-
cio-económic? Sense dubtes
estam en el moment crucial
per sortir-ne, amb un peu
entre l'esperança (respostes
populars d'oposició, mani-
festacions teòriques dels po-
lítics, existència del Consell
com a eina de poder autò-
nom,...) i l'altre entre el te-
mor de la involució (burge-
sia provinciana sotmesa,
pressió d'interessos privats,
por a la crisi i al futur,...).

Un exemple ben con-
cret el tenim a Llucmajor:
teòricament l'Ajuntament
havia assumit que el paisat-

ge i la naturalesa intacte era
un bé escàs que calia prote-
gir. Per això en l'avanç del
Pla General d'Ordenació
Urbana es contemplaven
dues zones protegides: les
muntanyes de Randa i de
Galdent i la franja costera
que va des de Cala Pi fins a
Cap Regana.

La realitat, però, pot
ser una altra: abans que s'a-
cabi de redactar el Pla d'Ur-
banisme s'ha presentat el
projecte d'una urbanització
de 900 quarterades a Capo-
corb Nou amb una previsió
de 10.000 habitants. Els
promotors són capitalistes
moros que actuen amb ho-
mos de palla mallorquins.
Justament Capocorb Nou és
digne de conservar-se intac-
te per la seva situació (no la
solquen carreteres) i per l'in-
terès dels penya-segats del
Cap Blanc, de Cala Beltran
i la part esquerre de Cala Pi.

Oficialment l'Ajunta-
ment diu que no s'hi pot
oposar perquè l'empresa té
uns drets adquirits d'ençà de
1.979, en què va iniciar els
primers tràmits. D'aquesta
manera —confessa el batle-
tampoc no s'aturaran tota
una catefa d'urbanitzacions
que sorgiran abans d'aprovar
el nou Pla. Per aquesta via
quedarà complida la gran
aberració: tendrem enci-
mentats 73 kms. de costa,
des de S'Arenal fins a S'Es-
tanyol.

Tal possibilitat hauria
de fer reaccionar els regidors
perquè a aquestes altures és
ben clar que no és amb ur-
banitzacions i destr - int Sa
Marina com tendrem més
riquesa. Si els homes i par-
tits que hi ha en el Consis-
tori no comprenen això se
fan indignes de tornar-los
votar.



Notícies locals
NOVA JUNTA

D'ALIANZA POPULAR

Alianza Popular — Con-
servadors de Mallorca ha do-
nat a conèixer la composi-
ció de la nova Junta Rectora
del partit, que tendrà vigèn-
cia fins al pròxim Congrés
Regional.

La Junta queda consti-
tuida de la següent forma:
President, Joan Riera Mora-
gues. Vice-president ler.
Gaspar Oliver Mut. Vice-
president 2n. José Cartoy
Rego. Secretari general, Es-
teve Cirerol Puig. Secreta-
ri, Bonaventura Garcias Ru-
bí. Tresorer, José Manuel
Luna de Rojas. Vice-treso-
rer Guillem Mut Carbonell.
Vocals: Llorenç Pons Mes-
quida, Pere A. Mataró Mó-
jer, Rafel Fiol Adrover, An-
dreu Company Trobat, Joa-
na Gamundí Boscana, Maria
Filori Ferretjans, Joan Roig
Aloy, Jesús Saez Collado.
Coordinador General: Julià
Puig Oliver.

DOBLE RS CONTRA
EL CANCER

La Junta Local de l'As-
sociació per a la lluita con-
tra el càncer informa que a
la darrera questació celebra-
da a Llucmajor s'arreplega-
ren 302.675 pts. D'aquesta
quantitat el 75 per cent es
transfereix a la Junta Pro-
vincial amb destí als servicis

,de cobaltoteràpia, medecina
preventiva, beneficència,
etc. El 25 per cent restant

es queda a la Junta Local
per a atencions directes.

CONTINUEN LES
DEMOLICIONS D'OBRES

IL.LEGALS

De principis d'ariy en-
çà, a cada reunió de la Co-
missió Municipal Permanent
se sol acordar la demolició
de diverses obres construi-
des il.legalment. Casi sempre
se tracta de construccions
sense el corresponent per-
mis municipal i que, després
d'haver estat advertits i de-
nunciats, els propietaris no
s'han preocupat de legalit-
zar•les tal com pertocava
dins els plaços legals.

Les darreres ordes de
demolició afecten a: 1 vi-
venda rústica a Sa Torra,
1 edifici en el Camí de Ses
Corregudes, 1 edifici a Son
Morei, 2 vivendes en El Ma-
rroig, una altra a Son Ma-
rió, una ampliació d'una ca-
sa a Sa Bassola, 1 vivenda a
"Las Palmeras", 1 vivenda
en el camí de S'Aguila i un
magatzem a Son Sard.

CONCECORACIO A
EN SANTAMARIA

Juan Antonio Santama-
ría i Alemany ha estat con-
decorat amb la Medalla de
Bronze del Mèrit a la Justí-
cia de l'Ordre de Sant Rai-
mon de Penyafort, pels seus
34 anys de servei en el nos-
tre Jutjat de Pau. Enhorabo-
na!.

Muebles
JAUME

Consento 109 - l el 66 03 50

LL UCHMA YOR (Mellorce)

Materia les Construccion

Arnengual
DISTRIBUIDOR DE CAOLITA

ALMACEN :

Ronda Migjorn, 154

Teléfono 6C 09 59
LLUCHMAYOR (Mallorca)
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Comentari
a un
glosador
A s'imprempta vaig anar
per veure si trobaria
coses que llegir volia
per una estona passar.
Tot-d'una m'hi vaig fixar,
que En Climent Porreguet
ha publicat un llibret
que és cosa de comentar.

Sa foto de sa portada
és cosa que està molt bé,
més s'obra que després ve
ha sortit desgraciada.

Si un glosador estè de vena,
es mots que pes cap

passen,
si avenguts li resultassen,
en papers els hi estampassen
ben mesclats, de tota mena.

Si en ets ulls no té una bena
veurà que són esguerrats,
aquells mots inmaginats
quan han estats col.locats
pareixen una cadena
de moixos ben escaldats,
de cans i ases senats
i de mopis a balquena.

No volgueu fer de mardà;
ets homes de Llucmajor,
que han lluitat amb honor
no han mester cap glosador
que els pretengui perpetuar.

Glosant no feis cap favor
a un que sigui llegidor,
perquè es pot glosar millor
sense voler bravejar
com vos, us ho dic ben clar,
que es voler inmortalitzar
sols és obra del Senyor.

Si un home té un poc de
seny

no es vol ridiculitzar

fent una obra publicar
que és més dura que es

pedreny

No vull dir dels glosadors
quels importi sebre Iletra,
però mà esquerra i mà dret,
n'han de tenir més que vos.

Heu gosat anomenar
es Mestre Antoni Lleó
aquell si, era un senyor
en s'art de sabre glosar,
però de llavors ençà
quasi hem perdut sa llavor.

Aquí no vol acabar
aquesta "obra poética",
la notícia és patètica:
altres toms vol publicar,
això ja serà embafar,
si està bé i és curt, millor,
però quan no és menjador,
es voler-les allargar
és voler martiritzar
es qui ho compri per error.

A Climent Garau Salvà
li manca una observació:
que glosar per vocació
és cosa que és d'alabar,
però quan s'ha de comprar
una obra de glosador
ha de tenir qualque do,
perquè sino és enganyar
aquell qui la va a cercar
pensant ser bon comprador
i llavors greu li sabrà.

D'una obra que surt tan
flaca,

Mestre Climent Porreguet,
en poden fer un paquet
i penjar-la a una estaca.

Petit-Menul



Dimarts, dia 23 l'Obra
Cultural Balear de Llucma-
jor va cremar el Carnaval a
l'antic solar de Can Mataró.
Aquesta festa no és més que
la continuació d'una tradi-
ció dels nostres avantpassats
que, quan entrava la fosca
se'n duien un "homo de bul-
to", amb un rosari

arengades penjat pel coll, a
cremar a fora vila, com a
símbol que l'endemà ja
era Quaresma.

Creim que és una tra-
dició ben autèntica que s'ha
de conservar.

O.C.B.
Deleg. Llucmajor

I Concurs Infantil de
disfresses

El Dijous Jarder, l'Ajuntament amb col.laboració amb
diverses Entitats Culturals del poble (Grup d'Esplai, 0.C.
B....) va organitzar el PRIMER CONCURS INFANTIL DE
DISFRESSES a Plaça. Desfilaren més de 300 al.lots i en-
cara que tots coneixem les dificultats que es troben per a
l'organització de qualsevol acte com aquest, podem dir
que l'èxit va ser rotund.

LA REDACCIO

FOTO D'ESTUDI
REPORTATGES

FOTOGRAFIA INDUSTRIAL
I PUBLICITARIA

Carrer d. Es Vall, 21
Tel. 66 00 29

PUIG
SABATERIA

Sant Miquel, 9 Tel. 66 Ò2 57

LLUCMAJOR (MALLORCA)
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Aplec de

sentèneies
Jaume Santandreu

1.- Encara està per fer el gran negoci: comprar la gent
del preu que val i vendre - la pel preu que es pensa valer.

2.- Estic en contra de la pena de mort, però, sobretot,
estic contra la mort de pena.

3.- Estimat pol ític: no basta esser honrat, és necessari

esser agoserat.

4.- Si vols arribar a ser liberal de veritat: aprèn a dub-

tar.

5.- Si estimes pot ser que no siguis estimat, ara si

odies, segur que seràs correspost.

6.- No conec més gran mentida que dir que tots som
iguals, ni més gran injustícia que no tenir tots els mateixos
drets bàsics.

7.- Vull pagar el preu just per cada cosa, sense escati-
mar ni el sentiment ni el risc, però pel sexe eixut només
vull pagar en diners.

8.- A la malaltia li deim vici i a la rampa, pecat, men-
tre a la injustícia li deim govern i a l'explotació, llei.

9.- La injustícia no és que mengis tot el que tenguis
gana, sinó que facis tants de roiSsos.

10.- Abans, corn ara, les guerres de religió mai no eren
perquè no adoraven el mateix Déu, sinó perque no om-
plien la mateixa bacina.

CAIXA DE PENSIONS

"la Caixa
RESTAU RANT

GRAN VIA

NOCES - BANQUETS -COMUNIONS
I BATEJOS

/n formació: 66 03 17



Carnaval en la Platja arenalera.
Foto Ouintín.
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Notícies breus des de s'Arenal
(Per Tomeu Sbert)

—Es celebrà el "VI
Carnaval Platja de Palma",
que com tots sabem com-
pren Ciutat i Llucmajor, tu-
rística i territorialment par-
lant. La diada carnavalesca
fou un aconteixement al
qual acudí molt de públic,
principalment la majoria
de turistes que en aquest
moment estaven a la zona i
altres punts de l'illa. Molta
de gent; molt d'ambient
festiu i molts de concur-
sant en les diferents pro-
ves convocades. Organit-
zà l'agrupació d'Hotelers
Platja de Palma, Foment
de Turisme, Associació de
Veinats Son Sunyer, Col.le-
gi i Associació de Pares
d'Alumnes contant amb la
col.laboració dels Ajunta-
ments de Ciutat i de Lluc-
major i cases comercials.

—Un altre aconteixe-
ment de caràcter interna-
cional que està en portes,
al moment de redactar
aquestes ratlles, és el "Il
Marathón Internacional
Platja de Palma". Organitza
el Club Atletisme Perialver-
Aspe i té una distància
olímpica de 42 kilórnetres.
Estan inscrits atletes d'Ale-
manya, Bèlgica, Anglaterra
entre altres països estrangers
i naturalment hi haurà una
nutrida participació espa-
nyola.

Es tracta, d'una prova
esportiva d'un elevat al-
canç. Coordina l'esportista
local Josep Pen'alver Nieto.
La data. de celebració de la
gran carrera és el 28 de fe-
brer.

—En la vetlada home-
natge de l'equip femení
de balonmà que tingué
lloc al "Restaurant Monte-
bello", Sant Vicens de Paül
que ha obtingut el títol
de campió de lliga oficial
batear en aquesta tempora-
da, assistí el batle Miquel
Clar el qual en el parlament
de tancada de l'acte digué
que està ja molt aprop
allò de construir-se un Po-
liesportiu en la zona arena-
lera, on es podran practi-
car diferents esports, com
són tutbol, balonmà, volei-

bol, atletisme, petanca en-
tre altres. La notícia està
en poder dir que S'Arenal
comptarà amb un camp
d'esports municipal. Que sia
veritat! La joventut, en par-
ticular ho agrairà!.

—El segon diumenge
del mes de març en l'Esgle-
sia Parroquial de S'Arenal
es rendirà un acte de grati-
tud i homenatge al Redo.
D. Bartomeu Gomila Va-
llespir, que durant 14 anys
ha estat el • rector de S'Are-
nal. Vindrà el Sr. Bisbe, D.
Teodor Ubeda. Hi haurà ac-
te religiós de gran solemni-
tat i posteriorment es descu-
brirà una placa amb al.lu-
siva inscripció. Finalment al
convent de les monges tin-
drà lloc un refresc.

-Recordem que l'actual
Temple ha estat construït
en temps que don Bartomeu
ha estat l'autoritat eclesiàs-
tica de màxima responsabi-
litat a S'Arenal. El Nou
Temple ha estat construït
sota els plans de l'arqu'rtec-
te Ilucmajorer Sebastià Ga-
mundí. La demolició dels
terrenys, fou començada el
dia 15 d'octubre de l'any
1.969. Es construí prime-
rament, un semisoterrani on
ara . està ubicat el local so-
cial del "Grup Parroquial
Tots Junts". Dia 1 de
maig de 1.971 es celebrava
la primera missa. Dia 12 de
juliol era beneït solemna-
ment. Finalment dia 12 de
juliol de 1.981, el Nou Tem-
ple fou consagrat pel Sr.
Bisbe.

—Dies passats, una co-
missió es tralladà al Palau
Episcopal per tenir una en-
trevista amb el Sr. Bisbe.
Hi eren D. Antoni Galmés.
Miguel Ambrós, Mateu
Joan, Francesc Jaume i
aquest informador. Entre al-
tres coses D. Teodor Ube-
da ens va dir que els deutes
que encara hi ha, de les
obres del Nou Temple, sem-
bla que s'acosten a tres mi-
lions i mig de pessetes
(3.500.000 pts) seràn pagats
per uns dels remanets del
Palau. La qual cosa signifi-
ca que el nou rector de
S'Arenal entrarà sens deutes
i en condicions de continuar

fent una bona tasca.
—Passam ara al futbol.

El S'arenal ha millorat. Es
guanyà a l'Artà per 1-0.
El triomf fou aconseguit
mitjançant un penalti en
que es castigà al conjunt
d'Artà. La venguda d'En
Pep Dols com a entrena-
dor ha donat una millora
al club del "Camp Roses".
Mos han dit, que l'elegant
morena Cati Mestre, anti-
ga presidenta de l'equip
tornarà a presidir el club.
Serà possible? ¿Què diu

a tot això en Rafel Here-
dia? Esperem.

—En el Club Nàutic
S'Arenal s'ha celebrat "II
Mes Nàutic 'Séguros Mare
Nostrum". Ha constituit
un important aconteixe-
ment de la mar. Moltes de
proves, corresponents a les
categories "420, "Finn" i

(Taules patinatge ve-
la). L'ampla badia arenalera
es va veure poblada de par-
ticipants donant un aire de
bellesa, de noble competi-
vitat i al final guanyaren
els millors. Així mateix en
el moment de redactar
aquesta informació no te-
nim les classificacions finals
definitives. En la pròxima
edició els donarem aquests
resultats. Faltes algunes pro-
ves per disputar-se.

—El jugador Cabrera,
tantes de temporades en el
club de S'Arenal acaba de
fer-se càrrec com a entre-
nador del "Parròquia Are-
nal", equip que pren part
en el torneig oficial de II
Divisió juvenil. Fins ara
l'entrenador era n'Enric
Ogazón i bans ho va ser
el Ilucmajorer Joan Llom-
part.

CRISTALERIA
LLUCMAJOR

ENVI DRAT D'OBRES	 .	 MIRALLS DECORATS
PRODUCTES D'IMPORTACIO-

	 VIDRES DE COLOR

VIDRES DE SEGURETAT
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En Bernat, amic de rei
L'aparició en aquesta

revista, el mes passat, d'una
"carta a Bernat Vidal Gar-
cias" signada per Jaume Oli-
ver, ens obliga a donar unes
certes referències sobre la
persona de Bernat Vidal, al
mateix temps que demanar
disculpes als lectors, pel fet
que les explicacions oportu-
nes havien d'haver estat pu-
blicades el mes passat i no
ho foren per manca d'espai.
I com que ho consideram
d'interès i necessari, passam
ja a donar compte d'algunes
notes biogràfiques que hem
pogudes aconseguir.

Nasqué el dia 30 de
novembre de 1.934. Son pa-
re era Mestre Joan "Es Cabo
des caminers", i sa mare,
del Molí d'En Galineta. Fou
un al.lot molt obert i amic
de tothom. Estudià el batxi-
llerat al Col.legi de Sant Bo-
naventura dels Frares Fran-
ciscans i quan va tenir de-
vuit anys se presentà per
cumplir el servici militar,

durant el qual ingressà a
l'Acadèmia General Militar
de Saragossa. Dins la seva
promoció aconseguí el núm.
10, lloc prou privil.legiat per
poder triar "Cuerpo", i trià
Enginyers, per lo que hagué
de passar dos anys estudiant
a Burgos. Llavors els tres de-
rrers mesos altra volta a Sa-
ragossa d'on sortí amb el
títol de tinent. El seu pri-
mer destí fou al Sahara, on
hi passà dos anys; allà va
ser molt respectat i apreciat
pels nadius d'aquella ex-co-
Iónia espanyola. Després
passà un any i mig a Madrid,
per ser destinat, a la fi, a
Ciutat de Mallorca. Es va ca-
sar amb Maria-Angels, una
filla del magistrat D. Gerar-
do Maria Tomàs; visqueren a
Ciutat una sèrie d'anys, du-
rant els quals varen tenir dos
nins i dues nines. Després
passà a Madrid, altra volta, i
allà vivia essent professor de
Tàctica a l'Acadèmia d'Engi-
nyeria.

La mort Ii sobrevingué

la matinada del dia 10 de ge-
ner de l'any passat, a conse-
quència d'un accident de
tràfic, quan anava en el seu
cotxe, un Diane 6, condurt
per la seva dona.

Fou un dels principals
dirigents de la Unió Militar
Democràtica (UMD), lo qual
fou motiu perquè fos arres-
tat i detengut en vàries oca-
sions per "motius polítics".
També això fou causa per la
qual no obtingué el títol de
militar d'Estat Major, a pe-
sar d'haver fet els estudis
corresponents i aprovades
totes les assignatures.

La seva honestadat i la
seva senzillesa el feren acree-
dor d'amistats com la del
llavors Príncep i ara Rei
d'Espanya Joan Carles I.

Va lluitar per a posar
en pràctica les idees que la
seva consciència li dictava,
que no eren sinó idees de-
mocràtiques. Això, dins la
seva vida professional li cau-
sà no pocs disgusts.

A partir del dia 7 de de-

sembre de 1.978, quan ha-
gué estat aprovada la Cons-
titució Espanyola, i ja auto-
disolta l'UMD, se li sentia
a dir: "L'UMD ha mort. Vis-
ca la Constitució".

En Bernat Vidal Gar-
cias, Comandant d'Engi-
nyers, continuarà vivint en-
tre nosaltres, perquè la seva
personalitat era prou forta i
el seu esperit de demòcrata
és tot un exemple per un
poble que vol consolidar un
règim i un sistema de vida.

Dies passats, un polí-
tic espanyol ha gosat dir
que no es pot pretendre que
els militars se regesquin pel
sistema de les votacions. Es
clar que no. El que un mili-
tar sigui demòcrata no vol
dir això; el que vol dir és
que està dispost a acceptar
la voluntat d'un poble regit
per un sistema democràtic.
Així ho entenia En Bernat,
així ho entenem nosa1tres,
per això estam •orgullosos
que fos del nostre poble.

Guillem Oliver

MALLORQUIMICA, S.A.
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Puntualitzacions a: A.P. Llucmajor
El passat dia 27 de ge-

ner a la "Ultima Hora" i
dia 5 de febrer a la revis-
ta "Llucmajor" vàrem
llegir les entrevistes amb
l'actual cap visible d'AP,
el Sr. Joan Riera. En les de-
claracions fetes al diari el
Sr. Riera deia: "Nos pare-
ce negativo el haber prohi-
bido edificar en suelo rús-
tico, por la riqueza que
representaba", i a la revis-

ta declarava: "Som clara-
ment partidari de deixar
construir tota classes de ca-
setes a la zona rústica,
sense permetre nuclis de
població, 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,
mentres uns • altres ho han
pogut fer".

Com que no estam

d'acord amb les declara-
cions anteriors i creim que
poden haver confós certs
lectors, volem fer unes
quantes puntualitzacions i
al mateix temps recordar
aquell refrany que diu:
"Les veritats a mitges po-
den esser mentides".

LES LLEIS PARLEN
CLAR

Comencem: la "Llei

del Sòl " de 1.976 no so-
lament diu que les edifi-
cacions en terreny agríco-
la no poden formar nucli
urbà, sino que si no són
agrícoles estaran totalment
prohibides. També les
prohibeix el Pla Provin-
cial d'Urbanisme de
1.973 art. 178, i les Or-
denances Municipals de
1.968, art. 151. Suposam
que un d'aquests tres anys
deu ser el que l'AP. Ilucma-
jorera —com si fos l'ONU lo-
cal— ha declarat "l'any de
la pera".

L'article esmentat de
la Llei del Sòl, referint-se
a les zones agrícola-ramade-
res, diu: "El uso exclusivo
serà el de la utilización y
el de las viviendas anexas
a la explotación". I lla-
vors especifica perquè no
hi hagi cap dubte: "No se
admitirà la ubicación de
USOS RESIDENCIALES,
públicos, industriales y de
servicios, a no ser que en
el caso de estos últimos
ciertas clases de los infraes-
tructurales presten servicio
a la explotación".

Pareix esser que el Mi-
nistre d'Obres Públiques i
Urbanisme, el 23-XI-1.978
també va trobar la llei es-
tava antiquada, però no en
el sentit que li clória el
Sr. Riera, sino perquè falta-
va un reglament de disci-
plina urbanística més dur
que la reforçàs. Per aixe,
va elaborar i aprovar arti-
cles en defensa de la zona
rústica d'entre els que n'hi
ha de tan clar i coercitius
com aquests:

Art. 52: "En ningún ca-
so la Administración podrà
dejar de adoptar las medi-
das tendentes a reponer los
bienes afectados al estado
anterior a la producción de
la situación ilegal. Las
sanciones por las infraccio-
nes urbanísticas que se
aprecien se impondran con
independencia de dichas me-
didas".

Art. 57. Sección 2a.
PE RSONAS R ESPONSA-
B L ES.
1.- "En las obras que se
ejecutasen sin licencia o
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con inobservancia de sus
clkisulas serki sanciona-
das por infracciones urba-
nísticas el promotor, el
empresario de las obras y
el técnico de las mismas.
2.- "En las obras ampa-
radas en una licencia cuyo
contenido sea manifesta-
mente constitutivo de una
infracción urbanística gra-
ve serki igualmente sancio-
nados: el facultativo que
hubiera informado favora-
blemente el proyecto y
LOS MIEMBROS DE LA
CORPORACION que hubie-
sen votado a favor del otor-
gamiento de la licencia sin
el informe técnico previo, o
cuando éste fuera desfavora-
ble en razón de aquella
infracción o se hubiera he-
cho la advertencia de ilega-
lidad prevista en la Legisla-
ción de Régimen Local".

Art. 58. "Las personas
jurídicas serkl sancionadas
por las infracciones cometi-
das por sus órganos y asu-
mirki el coste de las me-
didas de reparación del or-
den urbanístico vulnerado
sin perjuicio de las indem-
nizaciones por darios y per-
juicios a terceros a que haya
lugar."

I per si tot aix6 fos
poc, l'any passat es va
allargar d'un any a quatre
el plaç de prescripció de
sancions a les obres il.le-
gals. (Real Decret Lley
16-1.981, art 9).

ELS INTERESSOS
PARTICULARS I ELS

GENERALS

Però retornant a les
declaracions del president
d'AP.,, respecte a la cons-
trucció de casetes de fora-
vila, hem de concloure que
cap Ajuntament, sigui quin
sigui el pla urbanístic que
tengui, no podrá autoritzar-
les perquè hi ha lleis de rang
superior que ho prohibei-
xen.

En quant a S'Arenal,
els motius morals que invo-
ca per permetre grans edifi-
cis són de molt poc pes,
ja que oblida que tota llei
i tota norma ha de subordi-
nar els interessos particulars
als interessos generals. De
totes maneres, se veu que

líder aliancista ignora
el nou Pla d'Urbanisme

permet una edificació màxi-
ma de 6 plantes, cosa que
pot triplicar la població de
S'Arenal fins a arribar a
15.000 habitants. Això, do-
nada la infraestructura i els
carrers estrets de la zona,
faran que sigui inhabitable.
Es sense dubtes un aspec-
te negatiu del nou pla d'or-
denació urbana, en línees
generals ben vàlid.

CAMPANYA ELECTORAL
0 FALTA

D'INFORMACIO?

En conclusió, des de el
nostre punt de vista, el mo-
tiu de fer aquestes declara-
cions només el justifica l'ini-
ci de la campanya electoral
o la falta d'informació.

En cas que fos per man-
ca d'informació, esperam
que despréS' de la que li do-
nann ja no tornarà cometre
aquests errors.

Si és l'inici de la
campanya electoral hem de
manifestar que ens estranya
que el partit del Sr. Fraga,
que, a nivell estatal, aixeca
la bandera de la llei i d'or-

• dre per fonamentar les cam-
panyes electorals, a Llucma-
jor la comenci dient que és
partidari de la il.legalitat
perquè aquesta és una ri-
quesa. Es igual que si els
seus correligionaris de San-
tanyí declarassin que els
pareix negatiu la prohibi-
ció del contraban perquè
representa una riquesa. No
és això la falta d'ètica po-
1 ítica de què AP acusa el

nostre Consistori?. Precisa-
ment aquest no fa altra co-
sa que allò a què està obli-
gat: fer complir la llei.

Per tot això també
creim que seria bo que
aquest partit clarificàs el
significat del seu slògan
"Conservadors de Mallor-
ca", ja que si els donen

peu per a consumar aques-
ta política que preconitzen
seran els "DESTRUCTORS
de Mallorca".

Sense més a dir, per
ara, esperam que les pròxi-
mes declaracions del presi-
dent d'AP, siguin més polí-
tiques.

Grup Sa Marina.



Del Setmanari "Felanitx".

Es bo que de tant en tant sien re-
coneguts i exaltats els merits de les

persones que no han comptat amb
més eines que la inteHigència i la

FRANCESC DE B MOLL

Plaça Espanya, 11 bis.

çtts‘,  • ,t‘R'

\(:)\< ,Cr

Born, 7 Tel. 66 02 75

-ss

GR-1

s`
0. <2._. •

LLUCMAJOR / MARC 82	 PAG. 10

L'holtnenatge i la coça
Aquesta setmana s'han celebrat a

Ciutat els actes organitzats en honor
homenatge a l'iHustre filòleg me-

norqui Francesc de Borja Moll. La
seva personalitat, ben coneguda dels
mallorquins, és una de les més des-
tacades de la nostra vida cultural
durant el segle present. Representa
tota una vida consagrada al servei
de la Ilengua catalana.

Al professor Moll, li va tocar viu-

re de ple els moments més difícils
que la nostra llengua ha hagut de

travessar. CoHaborador de Mossén
Alcover i continuador de la seva
obra, el magne Diccionari Català-Va-
tencià-Balear, s'hagué d'encarar amb
dificultats de tota índole que hau-

rien desencoratjat qualsevol persona
que no hagués posseït el seu tremp
extasorainari. Cestarnent, avui sem-
bla un miracle que la puguem veure
acabada i els seus mèrits reconeguts

sense reserves per les més altes au-
toritats de la lingüística romànica.
Vat ací un exemple perfecte del po-
der de la voluntat i de la fe posades
al servei d'unà causa noble.

Des d'aquest modestíssim paper,
ens és impossible donar compte de
tota la seva activitat, que no se li-
mita a la realització del Dicionari,

ja excepcional per ella mateixa, sinó
que li devem una gran quantitat d'o-

bres, els títols de les quals no po-

dem enumerar. Pensem també en la
seva labor com a professor d'idio-
mes, traductor i editor.

Nosaltres no dubtariem un mo-
ment a recomanar, als nostres lec-
tors, que fullegin els dos volums de
memòries que té publicats i que do-

nen compte datadlat d'aquesta vida
tan singular. A través d •aquests

podem seguir, punt per punt,
unes aventures molt distintes de les

que viven els herois que ens mos-
tren les noveHes, el cinema i la te-
levisió, però igualment apassionants

ben segur, molt més humanes.
Els mèrits del professor Moll ja

comencen a esser reconeguts: comp-
te amb el títol de doctor «honoris

causa• per la universitat de Basilea

i per la de Barcelona, li fou conce-
dit el premi Ossian, i ara, com aca-

bam de dir, ha rebut uri homenatge
promogut pels departaments de Fi-
lologia Catalana de la nostra univer-

sitat, de de Magisteri i VO-
bra Cultural Balear, amb el patroci-
ni de l'Ajuntament de la Ciutat de
Mallorca.

força de voluntat.

Però al mateix temps que el nos-
tre més iHustre defensor de la llen-
gua catalana rep un homenatge, els

diaris de Ciutat difonen generosa-
ment una estrepitosa campanya en
contra d'aquesta llengua i dels qui
arnb més devoció la serveixen. No

podent fer-tos callar, com en els
bons temps de la dictadura, han de-
cidit explotar els residus de mala in-

formació de la gent poc advertida
per atacar-ne la unitat, desacreditar-
la fer-la petita, inútil. No tenen ea,
crúpols de falsejar la història, em-
bullar la realitat, inventar-se maqui-
nacions polítiques, calumniar les
persones i pressionar uns governants
indecisos per tal d'ofegar un
xement que de dia en dia, i amb

tots els ernperons, tendeix a conso-
lidar-se.

Per això no creim que, a la Harga,

aquesta campanya haja de menar

enlloc. Si res ens sorprèn i preocu-
pa és la complicitat de la premsa

' diària ciutadana, que amb tant de
gust ti ha servit de vehicle i tan poc
se preocupa de fer res de positist
per clarificar les coses, per informar
al públic sobre la nostra realitat
lingüística i de donar vida a la llen-

gua cultivant-la i fent-la present a
les seves pàgines.

Decepció també ens produeixen

els nostres polítics. Llegiu per un
gust el «Baleares• de divendres de
la setmana passada i veureu de qui-
na manera el Conseller de Cultura
i la delegada del Ministeri de Cultu-
ra i la delegada del Ministeri d'E-
ducació fan l'anguila i es neguen a
pronunciar-se sobre un tema tan

candent. Això sí que és preocupant;
que les figures més representatives

de la U.C.D., el partit majoritari, no
sien capaces de manifestar i defen-
sar una opinió ben fonamentada.
és que ni tan sols s'han format una
opinió? Creim que pel seu càrrec
s'haurien d'haver procurat una in-

formació científica i objectiva, lle-

gint si és necessari un qualsevol ma-
nuele'; i pel fet d'intervenir en la

vida política d'un país organitzat
democràticament haurien de consi-
derar obligació prónia la defensa
d'un bé importantissirn del patrimo-

ni cultural, no solament de Mallorca
sinó de tot rEstat. O no?

Pirotecnic

BAR - music
CAN TANO
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T'ESPERAM AL
Cl. D'Es Vall, 2
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Molins de Llucmajor (V)

Per Joan Clar Monserrat.

MOLI D'EN MONJO:
En 1.818 era propietat de
Jaume Ferretjans (a) "Mon-
jo" i estava valorat en
400 Lls. En 1.838 era de
Anthoni Ferretjans (a)
"Monjo", i estava situat
a IIIla 36. En 1.862 figu-
ra propietat de Antonina
Anna Garau (a) "Muli-
nou" i la seva situació era
en el Carrer del Cementiri,
58.

MOLI D'EN MOSTAT-
XET: Deriva el seu nom del
seu propietari, com tants al-
tres. En 1.838 era de An-
thoni Caldés (a) "Mostat-
xet", valorat en 225 Lls.
i estava situat en lIlla 30.
El Cadastre de 1.862 dó-
na la situació exacta, en
el carrer del Monestir, 69,
propietat de Bernat Caldés
i Vidal (a) "Mostatxet".

MOLI D'EN MOSTAT-
XET: Segon del mateix nom
i de la mateixa derivació.
L'any 1.862 el seu propie-
tari era Bartomeu Ramis
(a) "Mostatxet".

MOLI D'EN MOSTAT-
XET: De manera igual als al-
tres anterior, el seu nom de-
riva del seu propietari. En
1.818 era de Matheu Caldés
(a) "Mostatxet", situat en
l'illa 33 i valorat en 600
Lls., valoració important.
El cadastre de 1.862 el
situava en el carrer dels
Llavadors, 52.

MOLI DE PERE
MAIOL o XONDO: El
nom d'eriva del seu propie-
tari. En •1.750 figura docu-
mentat a nom de Pere
Maiol (a) "Xondo".

MOLI DE SEBASTIA
MAS: Situat segons el ca-
dastre de 1.702, en
32 i valorat en 350 Lls.
El seu propietari en aquest
any era Sebastià Mas.

MOLI DE CLIMENT
MATERO, Prevere: El Ca-
dastre de 1.685 el situa en
l'Illa 20 i el seu propietari
era Mn. Climent Matero.

MOLI D'EN PERDIU:
Documentat en 1.685 a
norn de Miquel Salvà, Moli-
ner i valorat en el mateix
Cadastre en 460 Lls. En

1.702, encara era del ma-
teix propietari, i la seva va-
loració era un poc més
baixa, 425 Lls.

MOLI D'EN PEIXET:
Miquel Noguera i Seguí, era
el seu propietari en 1.862, i
ectava situat en el carrer
del Monestir, 67. En 1.892
era de Climent Noguera Cal-
dés.

MOLI DE LLORENS
PONS: En el Cadastre de
1.685, diu lo sigüent:
Molí de vent i cayró de Llo-
rens Pons  460 Lls.

Estava situat per aquest
temps en lIlla 20.

MOLI D'EN PORTELL
Propietat en 1.818, de Jau-
me Portell i valorat en un
preu alt, 600 Lls. Estava
situat en l'Illa 25. El ca-
dastre de 1.685, ja el cita.

MOLI D'EN POU: Ac-
tualment conservat, era
propietat en 1.862, de
Lluc Carbonell i Salvà (a)
"Pou". El Cadastre d'aquest
any el situa en el carrer
dels Llavadors, 46, amb la
valoració de 200 Lls.

MOLI D'EN POU NOU
En 1.818 era propietat de
Anthoni Carbonell, valorat
en 400 Lls. i estava situat
en l'Illa 34. Va desaparèixer
fa uns quants d'anys.

MOLI DE MIQUEL
PUJOL (a) "Xerrich": Amb
aquest nom està documen-
tat en el cadastre de 1.685.
Estava situat en l'Illa 3, i la
seva valoració era de 460
Lls.

MOLI D'EN RAMIS:
En el Padró Municipal de
1.887 figura documentat a
nom de Antoni Ramis i
Portell, situat a lflla 25.
Sembla que és el Molí
d'En Portell, que per en-
troncament hauria canviat
el seu nom.

MOLI D'EN ROMA-
GUERA: Es aquest un altre
molí, que nomes surt citat
en el cadastre de 1.685,
sense donar e1 seu empla-
çament, valoració i propie-
tat.

MOLI D'EN ROTGET:
En 1.749 ja està documen-
tat a nom de Joan Salvà
(a) "Rotget", moliner. El

Cadastre de 1.862, el situa
en el carrer dels Llavadors,
38, propietat de Joan Sal-
và i Clar. El de 1.685, ja el
cita.

MOLI D'EN RUBI o
D'EN GROC: En 1.713 està
documentat a nom de Mi-
quel Rubí, "Moliner. Dra-
per". En 1.837 figura valo-
rat en 400 Lls. i el seu pro-
pietari era Jaume Rubí i
Tomàs. El Cadastre de
1.862, dona la seva situació
en el carrer de Campos, 48.

MOLI DE BERNAD
RUBI: Documentat en
1.818 a nom de Bernad Ru-
bí, estava situat en
28.

MOLI DE MAÇIANA
RUBI: L'Amillarament de
1.862, diu que era propie-
tat de Maçiana Rubí, Va.
de Salvà, i que estava
en el carrer dels Llavadors,
48.

MOLI D'EN SALA:
Actualment conservat. En
1.837 era de Llorenç Pons,
fill de Llorenç (a) "Sala".
Aquest any tenia una valo-
ració de 450 Lls. i estava si-
tuat en l'Illa 29. Sembla
que és el mateix molí ci-
tat anteriorment, corn a
Molí de Llorens Pons.

MOLI D'EN SEGUI:
En l'espai de 7 anys va
canviar tres vegades de
propietari. En 1.885 era
propietari Miquel Noguera

i Romaguera. Dos anyi des-
prés ho era Joan Salvà i
Clar i estava situat en
l'Illa 31. I en 1.892 era
de Antoni Puigserver i
Vidal, domiciliat en la
mateixa Illa 31.

MOLI DE MARGARI-
DA SALVA: En 1.838
aquest molí estava a nom
de Margarida Salvà, muller
de Bartomeu Mir. La seva
valoració era de 380 Lls. i
estava en lIlla 31.

MOLI DE MIQUEL
SALVA: Estava situat
aquest molí en l'Illa 3, se-
gons el cadastre de 1.685
i era el seu propietari Mi-
quel Salvà.

MOLI DE JOAN JOR-
DI SASTRE: En el carrer
de Purgatori, 79, figura do-
cumentat, en el Padró Mu-
nicipal de 1.887.

MOLI DE GERONIMA
SIMO: Amb aquest nom
com a propietària figura en
el "Apeo" de 1.818, aquest
molí situat en l'Illa 33 i la
seva valoració era de 300
Lls.

MOLI DE GI'ILLERM
SUCIES: Està documentat
amb aquest nom en 1.702.
La seva situal:ó era en
25 i estava valorat en
440 Lls. En 1.818 era de
Barthomeu Socies, en
38, arnb una aloració de
350 Lls.
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Agrada trobar-se el teu
amic, el pessimista, ple de
goig, tal com l'he trobat
avui. No m'ho puc creure,
tan acostumat com estic
que sempre es trobi trist,
excessivament preocupat se-
ria tal vegada el terme més
correcte.

No sé si és que va a to
amb els "Darrers Dies", si
va més begut del compte
(flipat, pentura) o si és
que arrel dels aconteixe-
ments o recobrat les ganes
de viure.

Me té ben intrigat, l'ho-
mo, que no s'atura de ba-
llar i fer ballarugues. Li de-
man de què va pel món en
aquests moments i sense
pensar-s'ho i sense deixar
de contorsionar-se m'amolla
que va de "futur".

Es únic, el teu amic,
sempre intenta sorprendre
i he de confessar que amb
mi sempre ho aconsegueix.

De sotbe i sense dei-
xar de ballar m'amolla: tenc
un "PROJECTE". Ah, idò
molt bé (li contest).

-Es que no és un projec-
te qualsevol, sinó de molta
envergadura; però no sé si
t'ho he de dir, perquè, com
sempre, te faltarà temps
per a que li facis publici-
tat i així no li treuria ni
un duro al projecte que
tenc "in mente".

Que tu, per fer,me
aquestes grosseries: ets
únic.

Però al final es veu
que té necessitat de compar-
tir el seu "PROJECTE"

amb algú per la qual cosa
es disposa a tallar el silen-
ci. I comença a parlar:

-Encara no sé a qui li
ho he de vendre, però estic
segur que em plouran ofer-
tes.

El "PROJECTE" en
qüestió consisteix en hipo-
tecar el nostre futur, el de
Llucmajor, •senten, i, de
passada, el meu nom es pas-
sejarà per la història.

Com podràs apreciar,
li falten us detallets, però
de moment, no són impres-
cind ib les.

La primera passa consis-
teix a autoritzar qualsevol
tipus de construcció dins
el sòl rústic, ja que la llei
del sòl és de l'any de la
pera ti l'any de la pera és
el 12-maig-1.956, quan les
nostres lleis principals són
bastant interiors, ja que el
Codi Civil és del 24-juliol-
1.899, el Codi de Comerç
del 22-agost-1.885, la Llei
d'Enjuiciament Civil • del
3-febrer-1.881, etc..., només
que totes aquestes lleis no
tenen el qualificatiu de "pe-
ristes"). La botam a la to-
rera ala, a construir s'ha
dit!.

Després continua la
construcció d'un inmens
Polígon Industrial an
"Es Marroig", que només
hi ha roques i garrovers que
no produeixen res. Sí ja
sé que el cultiu d'aquest
arbre se va afavorint, però
no importa.

A més a més van errats,
per la qual cosa es faria cas

omís d'aquestes recomana-
cions.

A tot això hem d'afegir
la creació d'un parell d'ur-
banitzacions més (com
més, millor) que se situa-
rien a la falda del Puig
de Ses Bruixes, una altra
a la de s'Escolà que, pràc-
ticament s'uniria amb la
primera, una altra al Puig
de Galdent, que se juntaria
amb les altres dues. Em po-
dríem localitzar una altra
an el Puig de Son Reus i
perquè no? una altra en
les inmediacions de
Gràcia, que encara que la
zona s'hagi declarat "d'es-
pai natural protegit"; però,
que té mes! En feim una
altra, arrabassam els pins
i els substituim per blocs
de ciment que són més pro-
ductius.

Se'n podrien construir
d'altres, a la zona costera,
procurant que totes les ur-
banitzacions constituissin
un tot que s'hauria de per
llongar fins a Capocorp.
Aquí es construiria a la ur-
banització model, per a gent
amb petro-clólars. Els ta-
laiots? No importa, es des-
trueixen. Total, per un cara-
mull de pedres!.

Des d'aquí es construi-
ria una autopista que ni la
t'imagines. Ampla, molt
ampla, amb faroles als cos-
tats. Perfectament il.lumina-
da. De totes maneres és un
punt que hauré d'estudiar
una mica més, perquè resul-
ta que parel.lament a l'auto-
pista, es construiria un aero-
port, per facilitar els mit-
jans de comunicació per a
tothom però millor si es
tracta de propietaris de
duros-dólares.

L'autopista continuaria
fins enllaçar amb la que es
construirà per darrera s'Are-
nal i acabaria allà on és la
màxima culminació del
meu "PROJECTE": UN
GRANDIOS MOLL CO-
MERCIAL A S'ESTALE-
LLA". Finca que es destrui-
ria completament en ares
del tràfic mar ítim-comer-
cial,i, devora, com a com-
plement, un polígon indus-
trial de 1000 Has, pentura,
per a no quedar-nos curts.

-T'ho imagines? amb
tot això s'ha acabat la cri-
si econòmica, l'atur i tots
els mals inherents a ells.
Hi haurà feina per a tots.
Sí, pentura per a més. Es
igual, importarem la mà
d'obra que es necessiti.
Ah què serà preciós? No-
més falta que algú me
compri aquest "PROJEC-
TE" i posarem fil a l'agu-
Ila.

-Jo, per part meva,
i des de l'inici del seu Kaf-
kià "PROJECTE" he no-
tat que me començaven les
palpitacions i al final ja
estava a punt de tenir un
infart, a la fi pronuncii unes
paraules dèbils: I la llet?

-La llet? No sé que vols
dir, em contesta ben sor-
près.

-Sí, la llet que bevem
cada matí, d'on la treurem?

-Ah!. era això? també
hi he pensat i ens la submi-
nistraran en "polvo" des
d'EE.UU. via aeroport
Capocorp i port Estalella,
Meravellós, veritat?

-I és que a mi, en ma-
tèria de progrés, no hi ha
qui em guanyi.

Sebastià Coll.
Febrer de 1.982.

A qui pertoqui

"Projecte"

MATERIALS DE
CONSTRUCCIO

ANTONI VIDAL

AGENT "FIBROTUBO"
MATERIALS DE CONSTRUCCIO

SERVEI A DOMICILI
Tel. 66 06 88
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Sa Residencia de Vells

ver que faran una Residència de Vells? •
- iHomo!, jo crec que si. Diuen que està tot aprovat, el

projecte fet, i els manlleus concedits.
-Idò només falta començar ses obres.
-Crec que sí, que només falta començar-les.
-I acabar-les.
-Si les comencen, jo crec que les acabaran, perquè els

Ajuntaments, encara que poc a poc, moltes de vegades acaben
el que comencen. No es com alguns particulars, que per falta
de doblers a vegades se queden només amb so buc.

-Alerta, perquè segons estic enterat, amb aquesta obra es
nostro Ajuntament té un perill molt més gros.

quien és?...
-Que sa senyora que donà es Casal des carrer de Sa Font,

per construir aquesta Residència, posà un plaç mínim de CINC
anys, i si amb aquest temps no estava en marxa, sa casa torna-
va cap a ella.

I quan acaba aquest determini?
-Me pareix que aquest mateix any.
- ildò si que haurem de córrer...!.
-A més d'això, es consistori actual també té es compromís

d'acabar sa Guarderia Infantil i un Poliesportiu Cubert.
I perquè tot aquest mateix any?

-Perquè són polítics, i prometen a sa propaganda electo-
ral fer moltes de coses...

-I fins ara no han fet res.
- iHomo...! Res és molt poc, ten en compte que han tin-

gut que organitzar sa cosa, i adobar moltes obres mal fetes de
s'altre Ajuntament.

-Com sa de sa xerxa d'aigo potable que ha estat una ver-
tadera singlonera.

dius per ses ventoses?
-Ho dic per tot. Ventoses, clavegueres tapades, aceres es-

penyades, i es carrers que no en parlem.
-Bé, però tot això no lleva que els qui governen ara a Lluc-

major,l'sels acabi el plaç del seu comandament, sense haver
fet res del que prometen.

-Per això frissen...
-De totes maneres, aquesta Residència l'haurien d'acabar,

perquè serà una cosa molt bona per Llucmajor.
-I ben necessària.
-Diuen que hi haurà tota classe de comoditats per als vells,

iNo, no hi faltarà res!.
-Manco sa companyia dels seus...
-Bé però això és una realitat que hem d'admetre. El con-

cepte de sa unió familiar avui està desaparesquent...
-Per desgràcia. Saps que te dic?, que encara t-nc que fer-

me una idea més clara de sa necessitat i bondat d'aquesta clas-
se d'institucions. I que no serà mai un atractiu pels vells, d'ai-
xò en pots estar per ben segur.

-Bé però és un mal menor. No n'hi ha cap dels qui estan
a l'hospici que hi estigui per gust.

-Ho has dit bé. Perquè sa Residència de Vells, serà, em fi-
gur, com un Hospici de tres estrelles.

UN QUE ESCOLTAVA.

El gran utilitario delos 80.
--y2	 n •,,E17 ASISTENCiAL N 05

A

Carretera Arenal, s/n. - Tel. 66 02 34 LLUCMAIOR (Mallorca)

TALLERES
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Resum de l'informe tèenle presentat pel Sr. Moll a petiel

Llucmajor, única grafia
A la fi l'Ajuntament ha decidit a fer ús de l'informe tèc-

nic que anys enrera encarregà al lingüista Francesc de Borja
Moll sobre la grafia correcta del nom del poble. Sembla que
—ja era hora— els nostres regidors han acordat modificar la
grafia incorrecta del nom del poble.

Potser per la imminencia de les eleccions generals o pel
simple desig de contribuir a la normalització de la nostra llen-
gua, els principals grups polítics del consistori han consen-
suat la seva intencionalitat del vot i si no hi ha desercions d'úl-
tima hora —tot és possible entre els partits centralistes i espa-
nyolistes— el nostre poble i la seva comarca recuperaran la
grafia correcta: Llucmajor.

L'informe tècnic a què
hem fet referència abans
aparegué per primera vega-
da al llibre "L'home per la
paraula" dins la col.lacció
"Raixa" de l'Editorial Moll.
Es basa en què —explica el
Sr. Moll— "per a determi-
nar la grafia correcta dels
topònims o noms de lloc,
el lingüista s'ha de fundar
en tres elements bàsics: a)
La pronúnica; b) Les gra-
fies ja existents; c) L'eti-
mologia.

PONUNCIA

El primer aspecte, el
de la pronúncia, no ofe-
reix realment cap proble-
ma. Fora excepcions ben
comptades, tant amb una o
altra grafia tothom pronun-
cia bé el topònim. "Aques-
ta pronúncia —afirma el.Sr.
Moll— no data de pocs
anys, sinó de segles; segura-
ment en el segle XIII ja es
pronunciava exactament
com avui". De la mateixa
manera que pronunciam
Jaume i Jordi hem de pro-
nunciar Llucmajor.

GRAFIES ANTIGUES

El punt, potser, més
conflictiu, i sobre el qual
els saberuts de turn han
volgut pontificar en temes
que ignoren, és el de les gra-
fies o formes d'escriure
el nom del poble que apa-
reixen als documents an-
tics.

"El document més an-
tic que coneixem del topò-
nim en qüestió —segueix
l'informe—, és el "Llibre

del Repartiment", relació
de finques repartides entre
el rei En Jaume i els vas-
salls que l'acompanyaren
en la conquesta de l'illa;
es va fer l'any 1.392, està
escrit en llatí i parcialment
en àrab, i més tard (però
en el mateix segle XIII)
fou traduït al català. El
nom de l'antiga alqueria
que donà orígen a l'actual
ciutat de Llucmajor apareix
en el repartiment amb la
forma "Iluch maior" en el
codi Ilatino aràbic, i "luch-
mayor" en el codi català
i en el llatí de l'Arxiu Ge-
neral del Regne de Mallor-
ca".

A l'Edat Mitjana era
freqüent escriure en llatí
fins i tot els noms de lloc
i de persona. Per això es
troben sovint formes "Lu-
comaiori", "Lucho maiori"
o "Luchmaior". "La grafia
amb j —acaba l'informe
aquest apartat— té una tra-
dició ininterrompuda que
recorre tots els segles des de
la conquesta de Mallorca
fins als nostres dies...".

ETIMOLOGIA

• La part més extensa
de l'informe tècnic del
Sr. Moll és la referent a
l'etimologia o origen del
mot Llucmajor. "Tots els
que s'han ocupat de l'ori-
gen del topònim de què
tractam —diu in forme-
han estat d'acord que és un
compost que té com a segon
element la paraula llatina
"major", que significa "més
gran" Quant al primer ele-
ment de la composició,

s'lian exposat tres teories,
segons que l'origen s'atri-
buís a l'arab "Iluch" (ribe-
ra), al llatí "lumen " (llum),
o al llatí "lucus" (bosc).

Després de rebutjar les
dues primeres teories el Sr.
Moll centra la seva argumen-
tació en què l'etimologia
de "Lluc" ve de "lucus",
"I'única acceptable en bona
tècnica etimològica... puix
que és molt versemblant
que l'alqueria anomenada
Llucmajor estigués pobla-
da d'un gran bosc, més que
més si tenim present que el
poble del costat es diu Al-
gaida, mot aràbic que justa-
ment significa "bosc".

L'ESCUT DEL POBLE

Ja hem dit que l'infor-
me del Sr. Moll rebutja
la teoria 'que "lluc " vulgui
significar "llum. "Els qui
per defensar-la --segueix—
al.leguen que una torxa en-
cesa és el símbol heràldic
de la ciutat de Llucmajor,
obliden un altre fet ben
comprovat: que molts d'es-
cuts de poblacions estan
mancats de fonament his-
tòric i són pures invencions
capritxoses fundades en una
simple semblança —sovint
ben remota— del nom del •
poble' amb el de l'objecte
que s'adopta com a
emblema de la localitat".

"Basta citar —aclareix
el lingüista—, entre els es-
cuts de pobles mallorquins,
el de Manacor (una mà que
sosté un cor, perque "man
a cor"), el de Sóller (un sol,
perquè les tres primeres Ile-

tres del nom de la ciutat
són "sol"), el de Bunyola
(uns quants bunyols)...".

Abans de passar a les
conclusions de l'estudi, l'in-
forme apunta que "l'inven-
tor de l'escut de Llucma-
jor es va deixar endur del
fet de pronunciar-se vulgar-
ment "Llucmajor", per a
imaginar un escut que real-
çàs la ciutat proclamant-la
Ilumenar major de l'illa:
"Llum major". Aixe, sem-
pre resulta agradable i des-
perta l'entusiasme dels ciu-
tadans, però en el terreny
científic no és admissible".

CONCLUSIONS

Les conclusions de
l'informe del Sr. Moll es
poden resumir dient que
"les grafies antigues del to-
pònim presenten constant-
ment com a element inicial
el radical "luc" o "lluc,
i mai no presenten el radi-
cal "Ium"o "llum. Aques-
ta circumstància i les altres
raons exposades (...) deixen
fora de dubte que el nom
en qüestió no és un com-
post de "llum major", sinó
de "lluc major" (: a "bosc
major")".

"La c final de paraula
se solia escriure ch i d'això
ve la grafia "Lluch", usual
encara avui com a llinatge
i com a topònim. Després
de la reforma ortogràfica
moderna, aquest dígraf ch
ha estat substitui't per la
senzilla c (Lluc, bosc,
Vic...)".

Per acabar, el Sr. Moll
afirma que "mantenir avui

Aquest topònim prové del

llati "Itleu makIre"

significa "bosc major"
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de l'AJuntament

orrecta del nom del poble

Camí de S'Arenal.

en dia la grafia "mayor"
significa la seva adulteració;
és convertir-lo en un híbrid
de mallorquí i de castellà
perquè el primer element
és "lluc", (purament ma-
llorquí i el segon és "ma-
yor" (ortogràficament cas-
tellà)". l amb una argumen-
tació contundent afirma

l'autor que "posats a caste-
llanitzar el nom, caldria cas-
tellanitzar-lo del tot, escri-
vint "Lugo mayor" o "Bos-
que mayor"; això seria gro-
tesc, però seria més lògic
que el mestís de mallorquí
i castellà constituït per
la forma "Lluchmayor".

La conclusió bàsica

que es desprèn de l'informe
del filòleg i lingüista és
que "l'unica grafia plena-
ment correcta i adequada
a l'etimologia, a la pronún-
cia i a l'ortografia del topò-
nim, és Llucmajor".

Caldria però que el nos-
tre Ajuntament no es limitàs
a escriure correctament el

nom oficial del poble, sinó
que la tasca de la normalit-
zació lingüística que recla-
men els Ilucmajorers fos
assumida i duita a la pràc-
tica pels regidors i batle,
d'acord amb les directrius
assenyalades al seu dia per
l'Obra Cultural Balear.

A. Rosselló.



LLUCMAJOR / MARÇ 82
	

PAG. 16

Gent de la Vila

Els minusvililts de Llucmajor

"Les dificultats i l'encant d'una
tasca"

El 1.981 va ser l'Any Internacional del Minusvàlid i això
ens hauria d'haver solidaritzat amb la problemàtica d'aquets
infants, per tal de tenir en compte els seus drets, així com te-
nim en compte els nostres.

Un nin és un futur ple de possibilitats. El nin minusvàlid
ha perdut una de les seves possibilitats d'una forma més o man-
co definitiva, però és capaç de ser estimulat el desenvolupa-
ment de les altres possibilitats. això requereix un treball
i un esforç d'ell mateix i de la societat, peró el conjunt de la
societat, que son nosaltres, i on s'ha d'integrar el nin minus-
vàlid, s'ha adormit respecte a aquesta problemàtica. Les fes-
tes benèfiques, les gales "pro subnormals", els donatius, etc.

serveixen per acomplir la funció tranquiLlitzadora de cons-
ciències pròpies, però el com p-omís hauria d'anar més enllà.

...Per això, Bernat, crec sincerament que és ben vàlida la
vostra tasca.

En Bernat Ramon, cap de l'Agrupació de minusvalids de
Llucmajor i director de /escola "Nostra Senyora de Gràcia"
fa quatre anys va engrescar-se a trunir tots aquets infants del
poble per fer-los viure amb una mica més d'intensitat, per
ajudar-los a passar la "barrera" i a saber enfrontar-se amb la
vida amb naturalitat coratge i per aconseguir de cada nin un
somrís obert capaç de rompre cada dia un troç de mur de la
seva marginació.

-Bernat. Com va néixer
la teva vocació cap als mi-
nusvàlids?

-Vaig començar a tre-
ballar amb els nins quan cur-
sava segon de Magisteri.
Erem un grup d'amics que
anàvem de 5 a 7 els dissab-
tes a l'Associació de minus-
vàlids mentals de Ciutat.

-Quants sou que for-
mau aquest grup?

-E1 grup el formam tres
monitors i uns cinc nins. En
venen pocs, i això que a
Llucmajor n'hi ha una vinte-
na.

-Quines activitats duis
a terme?

-Dins els nostres recur-
sos econòmics tenim uns
tallers de dibuix, jocs i can-
çons.

-Es una feina difícil,
malgrat les compensacions
a nivell de realització huma-
na?

-Es una feina ingrata en
el sentit que no velm una
avançada per part del nin.

-Quins guanys i quins
"gastos" teniu?

-No tenim cap guany,
i feim front als "gastos"
que surten amb ajudes que
rebem de Caritas; Club d'es-
plai i algunes activitats fetes
per aconseguir fons.

-Què esperau aconse-
guir?

-Perquè el nostre treball
sigui positiu haudem d'a-
conseguir:

Una col.laboració per
part de les famíles dels nins
afectats.

Una sensibilització i res-

ponsabilització de les "Enti-
tats públiques" de Llucma-
jor.

La creació d'una Asso-
ciació que es preocupàs del
futur d'aquests nins, i de
trobar llocs de treball on

es poguessin realitzar com
persones.

La consciència per part
de la societat que aquests
nins tenen dret a estar pro-
tegits, no per caritat sinó
per justicia.

-Com ha respost la gent
de Llucmajor davant el fet
de la vostra tasca?

-Bé, el que manca és
gent disposada a treballar.

Coloma Julià



Només falta donar es sus perquè ses eleccions internes
d'UCD comencin i en lo referent a s'executiva local pareix que
s'han arreglades poques coses. Sé que qualcun s'ha sentit amb
esperit redemptor i ha intentat una alternativa conciliadora
que no ha prosperat.

Es grup municipal —regidors i batle— fa un cos de cara a
sa immediata confrontació i estan disposats a jugar fort i a
no permetre cap opció a sa part dretana.

Aixi, pareix que qualcun pot començar a cantar: "ets
ucederos no em volen perquè som pillo i perquè els prenc es
donuts des rebosillo" (música de bolero). En fi, s'olla està
que bull. iJa veurem com acabarà!*****

Per altra banda, AP ha fet pública sa composició de sa
seva executiva. Hi ha cares noves i altres que ja no ho són tant
i també sorpreses com pot esser sa falta de l'amo En Toni
Zanoguera.

Segons afirmà es president aliancista en aquestes matei-
xes pàgines, sa solució des problemes municipals pasa per un
centre-dreta en es poder i s'esquerra a s'oposició, que per això
és s'esquerra.

I tots podem estar preparats. Si AP comanda a s'Ajunta-
ment s'aixecaran ses casetes esbucades i tots a xerrar "la lengua
del imperio".

I ara toca al PSOE. A sa passada renovació de s'executiva
de sa Federació Socialista Balear en Tomàs Garcias ha seguit
pujant per amunt amb so nomenament de responsable provin-
cial de política municipal, càrrec que ja ha estrenat assistint,
com a observador, a ses sessions plenàries de Cort.

Es tinent batle i ugetista va prendre postura a favor d'En
Triay, que va ser el guanyador. Però que vagi viu perquè un
altre renomenat socialista llucmajorer, que va esser de sa ban-
da derrotada, li ha posat sa vista damunt.*****

Dies passats un mitjà d'informació de Ciutat informava
es seus lectors que es senyor Fraga Iribarne, s'havia interessat
per s'ampliació des centre de Formació Professional de Lluc-
major davant ses Corts.

Agraim a tan rellevant personalitat el seu interés per ses
nostres coses, però li vull donar un petit consell i li deman
que per favor afegesqui a sa seva interpel.lació a veure quan
arreglaran ses goteres de s'esmentat centre. Perquè tanta sort
que no ha plogut molt, si no, a tots els alumnes no els hauria
quedat més remei que estudiar de professionals de meteoro-
logia i fontaneria.

Es dijous llarder va esser un dia molt mogut. Tot es poble
comparegué a sa plaça amb sos al.lots disfressats i més de
tres-cents prengueren part en es concurs organitzat per s'A-
juntament.

S'acceptació popular fou una prova més que no és neces-
sari gastar molts de doblers per fer qualque cosa. Basta única-
ment un poc d'iniciativa com aquesta vegada ha demostrat sa
comissió municipal de Cultura.

Fins una altra, i que sa jaia Corema no vos faci fer molts
de dejunis.

Es garriguer Xisco
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PER GENTILESA DES FORN CAN PACO, VOS
OFERIM ALGUNES RECEPTES DELS SEUS

PRODUCTES

"AMARGOS D'AMETLA"

250 GR. AMETLA
150 GR. SUCRE
CANYELLA
LLIMONA RALLADA
BLANC D'OUS FINS QUE
SA PASTA LLIGUI

FORN

EMPRESES

UNA EMPRESA MODERNA
AL SERVEI DE LA CONSTRUCCIO 	

Convento, 157 Tel 66 04 60
LLUCMAJOR
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Fora vila: terra de ningú
El passat dia 9 el "Dia-

rio de Mallorca" va publicar
aquesta foto dient que al
poble de Lloret de Vista
Alegre (831 habitants i un
pressupost municipal de
4.200.000 pts) gràcies a la
iniciativa de l'Ajuntament,
hi ha una patrulla de vigi-
lància nocturna que disposa
d'un cotxe-patrulla i tot l'e-
quip necessari —llanterna,
farmaciola, ràdio-emisora,
armes, etc.— la qual s'enca-
rrega de la vigilància del seu
terme i que els resultats són
satisfactoris.

Això em va fer pensar
que si a un poblet com a-
queix poden tenir aquest
servei, ,per què no a Lluc-
major on hi ha 14.556 h. i
un pressupost municipal
d'uns 200.000.000 ptes.

Com cada any, per a-
questes festes passades, • els
foravilers del nostre poble
hem posat taula, gratuïta-
ment i contra la nostra vo-
luntat, a més d'una família.
Abans solia passar per Pas-
qua i per Nadal; darrera-
ment els robatoris i/o que
els cans facin carn sol passar
cada setmana.

En el poble ja tenim
una entitat de la qual po-
dem seguir l'exemple, la
Societat de Caçadors, que,
en vistes d'aquesta manca de
vigilància pel camp, va orga-
nitzar un servei a càrrec de
dos jurats degudament auto-
ritzats pel Governador. La
vigilància no és tan bona
com els organitzadors vol-
drien icausa de la manca de

mitjans econòmics.
Tambè tenim al nostre

poble dues cooperatives i un
sindicat de pagesos, que fun-
cionen molt bé, on els fora-
bilers mos reunim per trac-
tar de resoldre els nostres
greus problemes econòmics
problemes amb els quals se
sent solidari l'Ajuntament i
fa tot el que està en les seves
mans per ajudar-nos (expo-
sicions, concursos, subhas-
tes), cosa que mos costa
molts de doblers encara que
els resultats siguin poc efec-
tius.

creis, senyors regi-
dors del nostre poble, que
abans d'invertir en la pro-
moció dels nostres produc-
tes, és necessari fer qualque
cosa per a conservar-los i te-
nir-los en el moment de la
venda?

Si no ho aconseguim,
de poc mos servirà promo-
cionar-los.

creis senyors fora-
vilers que és ben hora que

els qui som conscients d'a-
quest problema mos posem
amb contacte amb l'Ajun-
tament, a través de les coo-
peratives i sindicats a què
pertanyem, per obtenir el
que a S'Arenal ja fa molts
d'anys que tenen. ;Un ser-

vei de vigilància de nit per
a foravila!

Això és una cosa tan di-
fícil que a una ciutat com
Llucmajor no sé si ho po-
drem tenir. A Lloret ho te-
nen.

Un foraviler    

ELECTR I	
.......1111 -•-n115:i 1

CRISTOBAL CALAFAT JUAN

INSTAL.LACIONS ELECTRIQUES
SERVEI TECNIC

SISTEMES D'ALARMA I SEGURETAT
ANTI - ROBO

INSTAL.LACIONS D'ENERGIA SOLAR 

Cl. laume II, 40 - Tel. 66 01 39
Ronda Migjorn, 90 - 2on. Tel. 66 06 08
LLUCMAIOR



GIA :
per Ieatkium Spinomum

ARA?
,1_(\r\DJ:
r -

7	 -

En el mes de març podem sembrar:

HORTALISSES

Espècie
	

Sembra
	

Recol.lecció

-Ceba
	

en terra
	

agost-setembre
-Cards
	

fems calent
	

octubre-gener
-Col
	

en terra
	

octubre-gener
-Maduixes
	

en terra
	

maig-juny
-Lletuga
	

en terra
	

juny-agost
-Melons
	

fems calent
	

juliol-agost
-Rave
	

en terra
	

abril-maig
-Síndria
	

fems calent
	

juliol-agost
-Tomàtigues
	

fems calent
	

juliol-setembre.

PLANTES DE FLOR
Les plantes anuals de floració primaveral com són les pe-

túnies, els caputxins...

ARBRES:
Es el moment propici per començar a sembrar els arbres i

arbusts de fulla perenne, i també els de fulla caduca que siguin
molt sensibles al fred.

—CONSELLS PRACTICS:
Per fer un ram: el matí hem de collir les flors. Si el tronc

fa llet, o és un poc llenyós (mimosa), perquè les flors es con-
servin bé, els hem de posar un poc dins aigua calenta. El ram
durarà més si posam una cullerada de sucre, o un bocí de car-
bó vegetal dins el gerro; a més a més dels productes que a una
floristeria trobarem.

Sa Teulera.

PEDRO

CANTALLOPS

LLADO

PINTURES
DE

COTXES

Ronda Migjorn, 164 - Tel. 66 08 89 - LLUCMAJOR

sa teulera
'TERRA CUITA - . CERAMIllUES

PLANTES - FLORS
CORONES - RAMS

SERVIM A DOMICILI
Carrer de Campos, 80 - Tel. 66 01 76 - L LUCMAJOR
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Ara:
Fa quatre mesos havia d'aparèixer "cosa" de les tortugues

però per allò de que les tortugues caminen molt a poc a poc
no arribaren a temps ni el més passat ¡Què hi farem!.

ARA: S'ESTALELLA.
Economistes, homes de seny, jurisconsults, etc, etc,... par-

laren en el saló d'actes de l'ajuntament nostre d'un tema dels
més importants i trascendentals pel nostre terme i per a Ma-
llorca, ara bé, que vol dir moro, noltros amb un afany d'aju-
dar a aquests regidors dels destins de la nostra societat, enco-
mana feta en les eleccions generals on els hi cedirem els nostres
drets il.lienable que en garanteix la constitució... (es dal tu!!,
ara no sé què anava a dir). I xerrant de... dals per què a S'ES-
TALELLA no es munta una base OTAN?.

Estratègicament Mallorca és un enclau MOLT BO. Els
portaavions USA, amb missils nuclears han d'estar a qualque
lloc i deu mil homes afamagats mantindrien un dels barris de
dona de vida alegre més importants de L'EUROPA LLIURE,
això sense comptar amb els francesos, anglesos... Turisme del
BO Cavallers!.

Drogues, armes i altres porqueries les tendríem a preu de
cost. iQuè viuríem de bé! (0 qué hi viuriem!).

No som En Rafael de la Fuente, no som endevinadors pe-
rò asseguraríem que tot el muntatge va per aquí... amb una
crisi ECONOMICA com la que sofrim em fareu creura que va
en serio?.

P.S. (Quasi tot va en broma, entre totes les persones que
encertin el que va de veres sortetjarem un viatge D'ANADA a
Sibèria vàlid fins dia 31 de febrer).

I com que sabem que tanmateix els polítics i els "grans
senys" dins un afany d'augmentar el seu poder econòmic, so-
cial, polític, aclaparador de poder en definitiva, DESTRUI-
RAN PER SISTEMA, a pesar de la nostra oposició l'antiga i
bella Mallorca i sempre amb el subterfugi d'un millorament
de vida, és per lo que hem escrit, lamentant-ho molt, aquesta
paròdia i per tant no ens queda més que demanar disculpes. UlancrwR



I REGIONAL PREFERENT

Tomeu Sbert, jugador del
C.D. "España

A falta de 9 jornades
per finalitzar el Campionat
de Preferent, les posicions
dels sis capdevanters poden
ser les següents: EL BADIA
de Cala Millor, LESPA-
NA de Llucmajor, l'Atc. de
BALEARS i l'Atc. RAFAL,
com a quatre primers classi-
ficats; els dos equips res-
tants, haurien de sortir del
Campos, Artà i Llosetenc.
Aquesta hipòtesi és el refle-
xe fi4el de les puntuacions
que de les vint-i-cinc jorna-
des s'han disputat a l'hora
d'escriure aquest comenta-
ri.

Dissabte, dia vint de Fe-
brer, tengué lloc al Camp
Municipal de Llucmajor
l'encontre de la màxima que
acabà amb un empat a 0
gols. El temps no va ser
favorable, per la qual cosa
l'assistència de públic es va
veure considerablement
minvada, si bé es va perdre
un positiu, encara es va gua-
nyar un punt i, evident-
ment, en aquestes altures
l'important és anar sumant.

L'equip del BADIA de

Cala Millor és un equip
compacte i sense punts dè-
bils; a la voluntat dels seus
components, s'hi suma la
tècnica individual i d'equip
que, sense dubte, són quali-
tats imprescindibles per a un
possible campió.

Les oportunitats varen
ser igualades; d'una banda
el BADIA va errar un
"penalti" quan segurament
hauria estat decissiu i d'al-
tra banda. l'ESPANA ten-
gué amb Eric una ocasió de
marcar quan l'unic obstacle
era el porter. Però no volem
comentar un partit més, vo-
lem fer conscient la gent
que 1ESPANA" necessita,
més que mai, el suport dels
seus incondicionals. Es trac-
tarà de lluitar molt per
aconseguir l'ascens que
ignor si ens convé.

Unicament ens queda
desitjar a en Miquel Jaume
que pugui aconseguir que el
seu equip arribi a la "ligui-
lla" en les condicions més
òptimes.

J.M.

	J.

Regional

C.F. Llucmajor, 2 - S.D. Bunyola, 0

UN GOL PER A LA
HISTORIA

Paco CataMn, C. F. Llucma-
jor autor d'un gran gol.

LLUCMAJOR: Marc,
J. Luque, M. Luque, Mon-
serrat (Bujosa), Julià, Ale-
jandro, Tallón, Manresa
(Silverio), Fígueroa i Ca-
talan.

BUNYOLA: Suau, Zea,
B. Font, Nieto, Amengual,
A. Font, Nieto, Verdera,
Gomila i Font (Payeras).

Arbit: Sr. Massanet,
ajudat per Guisado i Gar-
cia: labor excel.lent.

GOLS: 1-0 min. 56 fal-
ta treta per Bujosa i marca
Figueroa; 2-0 min. 80, una
jugada qualificada de sobèr-
bia, de Paco Catalán el
qual travessa tot el rectan-
gle de joc driblant fins a
cinc contraris, dins l'area
burla al porter i encara
que aquell incurri en penal-
ti, arriba a la línea de gol i
marca. Un magnífic gol que
va ser felicitat pels seus
companys i fins i tot pel
porter visitant, Suau, en

un acte d'esportivitat.
La primera part va ser

bastant fluixa i avorrida i
cap dels dos conjunts crea-
ren cap ocasió clara de perill
per a marcar. A sa segona
part va canviar el joc
completament i es veren ju-
gades de perill, sobretot en
la davantera local però amb
la incorporació de Silverio
va guanyar fortunitat. A deu
minuts del final va arribar
es gol de sa tranquil.litat
per als Ilucmajorers, un gol
que com ja hem comentat
va ser preciós i que passarà
a la història com es millor
que hem vist en molts
d'anys, i per ventura es mi-
llor d'aquest conjunt. El
Bunyola va destacar en
sa figura de Suau i el Lluc-
major amb en Tallón, Ca-
talán, Figueroa, Marc i
Silverio.

Quintana.

LLUCMAJOR / MARC 82
	

PAG. 21



Juvenlls C.D. España

C.D. Consell, 0 - C.D. España,

. . .Y N'HAGUESSIN

POGUT FER MES

J.A. Garí Quintana, juvení1
del C. D. "Esparia".

CONSELL: Deyà, Sa-
lom, Martín, Aguyo, A.
Martín, Arrrom, Parets,
Sureda, Deyà, Crisostomo
(Pol) i Bennassar.

ESPARA: Llompart
(Garí Quintana), Cardell,
Villena, Janer, Manresa,
Cladera, F. Cano, Salvà,
Feliu (Bauzà), Garau, Reina
i Monserrat.

Arbit: Sr. Campanea,
que ho va fer bé. Va anu-
lar un gol al Consell i dos
a l'Esparía, obra d'en Ville-
na per fora de joc.
• GOLS: 0-1 min. 4 Ga-

rau; 0-2 min. 6 Garau; 0-3
min. 9 Cano; 0-4 min. 11,
Garau; 0-5 min. 23 Garau;
0-6 min. 30 penalty trans-
format p'en Villena; 0-7
min. 39 Garau; 0-8 min.
57 Reina i 0-9 min. 64
Monserrat.

Aquest partit es va ju-
gar a Algaida ja que el ter-
reny del Consell estava clau-
surat. Aquesta circumstàn-
cia, de totes maneres, no lle-
va el mèrit a l'èxit rotund
dels Juvenils— que entrena
n'A. Vidal ja que en aquest
moment, estan capacitats
per vèncer a qualsevol lloc,
jugant bé i golejant: per ara
són 68 gols marcats, en 20
partits i només n'han encai-
xat 10. Només pel resultat
d'aquest partit a Consell
i que vàrem presenciar per-
sonalment, poca cosa
podem dir. Només podem
afegir que els gols pogue-
ren ser més i que aquests
joves estan de cada vegada
més aprop del triomf final
i de l'ascens.

Joan Quintana.

Infantlis C.D. España

C.D. España, 4 C.D. Llosetense, 0

JA SOM AL TERCER LLOC
España: Fernández

(Fuentes), Salom, Alvez,
Garau, Morell, Mora (Bos-
cana), J. Tomàs (Gual), Be-
nítez, Guasp, C. Tomàs i
Jaume.

Llosetense: Gallardo,
Coll, Arrom, Servera, Seguí,
Ramon, Muñoz, Munar, Ro-
mero, Pol (Coll) i Suau.

Arbit: Sr. Navarro. No
mostrà cap targeta a causa
de la gran esportivitat del
joc.

GOLS: 1-0: min. 37,
Salom.; 2-0 min. 44 Alva-
rez; 3-0, min. 50 Alva-
rez; 4-0 min. 61 Salom.

COMENTARI:
Després del valuós em-

pat aconseguit a Capdepe-
ra en front de l'Escolar que
ocupava el tercer lloc de la
classificació, els espanyis-
tes ara se situen en aquest
lloc, empatats a punts amb
l'Escolar. Dos punts im-
portants que permeten al
nostre equip de mantenir
aquesta posició i oferir bons
partits com aquest darrer,
guanyant per 4 gols de di-
ferència, en només 35 mi-
nuts de joc.

Q.

J. Tomàs, jugador infantil
del C. D. "Esparia"

A,kt

4..4AT
TEL.66 01 63
LLUCHMAM

SALO SOCIAL R.C. MALLORCA
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AleWns C.D. España

C.D. Badía C.M.S.S., 2
C.D. España, 0

ENCARA CONTINUEN
A LA ZONA ALTA

A. Salom, alevín del C.D.
"Espafía".

BADIA: Ordinas, Pé-
rez, Servera, Galmés, Ros-
selló, García, Barceló, An-
dreu (J. Sérvera), Balles-
ter (Períafort), Fuster i
Català.

ESPAÑA: Noguera,
B. Clar, Salvà, Pascual, Bo-
net, Fuentes, Agulló, Ra-
mos, Salom, Magaría i Cano.

ARBIT: Sr. Pol, sense
complicacions.

GOLS: 1-0 min. 45
Andreu; 2-0 min. 47 Fus-

te r.
Després de romandre

10 jornades sense conèixer
cap derrota els alevins de
l'Esparía varen caure davant
el Badia de Cala Millor per
una diferència de 2 gols
a zero, marcats a la segona
part. Però encara continuen
en la zona alta de la taula
classificatória, concreta-
ment al tercer lloc darrera
l'Olímpic i el J.D. Inca.

J. Quintana.
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Cas Busso

FINAL DEL III CAMPIONAT DE TRUC

Els trofeus del II Campionat de truc cas Busso (foto Fermín).'

Durant vàries setmanes s'ha celebrat a sa marina de Lluc-
major, amb una gran animació, es 111 Campionat de Truc Cas
Busso, on han participat molts de jugadors. S'alegria, s'amis-
tat i sa rivalitat competitiva han estat es principal element pre-
sent a cada jornada. S'ha jugat en dues modalitats: parelles i
individuals. Aquesta competició va ser tancada amb s'entrega
de trofeus i sa classificació és sa següent:

Classificació per parelles Punts Cantons

lr.Miquel Coll-Bartomeu Pastor 22 27
2n.J oan Capellà-Miquel Barraca 18 19
3r.M iquel Tomàs-Josep Gelabert 19 19
4t.J aume Manresa-Francesc Adrover 14 16
5è.Monserrat Pons-Miquel Sacares 12 19
6è. Guillem Amengual-Baltasar Barceló 10 16
7è.Josep Clar-Bartomeu Duran 10 15
8èMatgi Vidal-Josep Espir 8 17
9è.Jaume Garau-Jaume Cardell 8 16
lOè.Pere Tugores-Bartomeu Gomila 6 14
llè.Miquel Clar-Sebastià Maimó 6 13
12è.J oan Janer-Francesc Clar 6 8

Classificació Individual:
1 r. Joan Capellà, 2n. Pere Tugores, 3r.. Miquel Coll, 4t.

F. Ripoll i 5è B. Barceló.

8,-M.d6

FABRICA DE LICORES Y ALMACEN DE LICORES,

WHISKY, VINOS Y CHAIIPANAS

C/. S. Francisco, s/n - Tel. 66 01 78 - LLUCMAJOR (Mallorca)
EDIFICIO DERESA



La millor època del baloncesto Ilucmajorer.
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Llucmajor pot i ha d'esser subseu del Mundial Junior 1983

BENVINGUT SIGUI EL
PAVELLO COBERT

Tot és a punt per l'ini-
ci de les obres del pavelló
poliesportiu. Llucmajor
tendrà d'aqu í a un any una
instal.lació idònia per a
practicar els diferents es-
ports dins sala: bàsquet,
handboll, voleibol, futbol-
sala, tennis, gimnàsia, etc.
La seva construcció suposa-
rà una fita important perquè.
el Camp Municipal d'Es-
ports es convertesqui en
un vertader complex espor-
tiu.

El pressupost supera
els quaranta milions de pes-
setes, o sigui, una cara in-
versió en un terreny molt
concret com és l'esportiu.
Es veritat que Llucmajor
pateix unes mancances com
puguin ser el servei d'abas-
timent i sanejament d'aigua,
el calamitós del pis del
carrers i també dels ca-
mins de fora vila i moltes
coses més, però també és
cert que si el Consistori ha
trobat facilitats —en el Con-
sell Superior d'Esports i
també en el C.G.I— seria
il.lògic no aprofitar les va-
luoses subvencions que faci-
liten el finançament del po-
liesportiu cobert. Són . mi-
lions de pessetes que s'in-
vertiran a la nostra ciutat,
la qual tendrà així una in-
frastructura esportiva immi-
llorable.

ARRIBA TARD PER AL
BASQUET

LLUCMAJORER

Concretament per al
bàsquet Ilucmajorer, el po-
I iesportiu cobert arriba tard.
El club de bàsquet Lluc-
major aconseguia la seva
màxima cota esportiva quan
el 1.973 pujava a la Tercera
Divisió en una dramàtica
promoció amb el Boscos de
Ciutadella.

L'equipo arribà a mili-
tar dues temporades a cate-
goria nacional i en la cam-
panya 74-75 aconseguí una

valuosa quinta posició, a
la vegada que es mantenia
imbatut a la pista Ilucmajo-
rera al llarg de tota la com-
petició de Lliga. Els Antoni
Cantallops, Miquel i Antoni
Martí, els catalans Ferrer i
Julius, Canet, Carrillo, Car-
bonell, Moragues i'Font junt
amb els tècnics Francesc
Bonnín i Joan Canyelles
amb les seves actuacions
aixecaren l'afició a l'esport
de la cistella i a l'ombra
del primer equip brostaren
els conjunts de mini bàs-
quet, juvenils i seniors.

Es una petita i agrada-
ble història, íntimament
lligada a la vida profesio-
nal d'aquest signant, que
de la mà dels protagonis-
tes citats començava a
entrar al món de l'esport
de la cistella. Mai no podia
imaginar quan al costat dels
tècnics del Llucmajor in-
tentava comprendre quan
un equip implantava defensa
zonal o d'assignació a l'ho-
me. La qual cosa, al llarg
dels anys —aquest coneixe-
ments rebuts dessinteressa-
dament— servirien perquè
escrigués la crònica d'una
final de Copa d'Europa o
d'uns partits d'un torneig
on intervenien les selec-
cions absolutes de la
URSS, França, Holanda
i Espanya.

I així pens que per
als "quixots" del bàs-
quet Ilucmajorer el pave-
ijó arriba massa tard: als
jugatiors els passà la seva
època $ els tècnics Fran-
cesc Bonlgín i Joan Canye-
Iles han 1.ercat nous ca-
mins per impartir els séus
coneixements: sense obli-
dar la labor pel silenci i
en segon lloc— nò manco
important ael secretari Da-
mià Font que també conti-
nua amb el bàsquet, ara en
tasques federatives.

BENVINGUT SIGUI

Coincidint amb la ci-
tada època daurada del bàs-
quet Hucmajorer, el te-
ma de la pista coberta fou
notícia d'actualitat i els res-
ponsables municipals de lla-
vors prometeren des de di-
ferents tribunes la seva
construcció, sense que la
promesa arribàs a concre-
tar-se. Si ara arriba, ben-
vingut sigui.

Ara, amb la construc-
ció de la instal.lació pot
arribar a renèixer el bas-
quet i també altres esports.
A l'ombra del nou polies-
portiu i atenent la forja
de jugadors, potser sorgei-
xi la millor solució —espor-
tistes locals— perquè en
un proper futur puguin
recuperar-se les categories
perdudes aportant les bases
per aconseguir la continui-

tat.
Finalment, l'inici de les

obres ha d'apuntar a l'objec-
tiu del Mundial Junior de
1.983 que se celebrarà a
l'illa. A més a més, quan el
responsable de les compe-
ticions internacionals de la
Federació Espanyola de
Bàsquet, Joan Tamames,
anuncià la bona disposició
de l'Ajuntament de Ciutat
per a concedir una subseu
del dit campionat esmentat
a Llucmajor.

Tant l'Ajuntament com
els aficionats tenim l'obliga-
ció d'aportar el nostre es-
forç perquè la competició
arribi a la nostra ciutat,
cosa que significaria el bap-
tisme, amb caràcter interna-
cional, del pavelló Ilucma-
jorer.

Francesc Verdera.

Xhanwon



Pedro A. Mataró, 12 - Teléfono 66 01 70

LLUCHMAYOR (Mallorca)
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Entre noltros

NAIXEMENTS

-Sebastià Salvà Ariza, fill de Sebastià i Antónia, dia 21-1
-Aurora Vicens Serra, filla de Joan i Antònia, el 24-1
-Fernando Maya Alejandro, fill de José i Francisca, el 29-1
-Catalina-Victòria Roig Capellà, filla de Cristóbal i Catalina,
dia 26-1
-Maria-Magdalena Roig Abraham, de Sebastià i Miquela, 2-2.
-Lorenzo Garí Solano, de Antonio i Angela, el dia 8-2.
-Antònia Oliver Tomàs, de Gabriel i Antònia, el 6-2.
-Miquel Oliver Obrador, de Sebastiàn i Margarita, dia 15-2.

ENHORABONA AL PARES!

CASAMENTS

-José-Enrique Coyelas Soto amb Isabel Vega Gutiérrez se ca-
saren al Covent de Sant Bonaventura el dia 9-1.
-Bernardo Rigo Bergas amb Ma. del Pilar del Río Bautista
se casaren a l'Església de Sant Miquel dia 16-1.
-Deogracias Orfila López i Ma. de las Mercedes Rayo Martí-
nez se casaren a S'Arenal el dia 5-2.

ENHORABONA ALS CONTREENTS!

DEFUNCIONS

Aquesta mesada hi ha hagut 14 defuncions a Llucmajor, en
pau descansin tots ells:
-Matias Vicens Palmer, dia 25-1.

-Maria Marquet Salas, dia 25-1.
-Francisco Monserrat Oliver, dia 29-1.
-Bernardo Tomàs Mulet, dia 2.9-1.
-María Clemente Izquierdo, dia 4-2.
-Walter Deutschbein, dia 31-1, a S'Arenal.
-Francisca Ana Rado Vidal, dia 9-2.
-Pràxedes Salvà Jaume, dia 6-2.
-Simón Puig Nadal, dia 10-2.
-Coloma Calafat Pocoví, dia 10-2.
-Ignacio Mut Ballester, dia 11-2.
-Maria Cardell Cardell, dia 13-2.
-Catalina Ramon Mateu, dia 22-2.
-Maria Fullana Tomàs, dia 21-2.

ALS FAMILIARS DEL DIFUNTS, EL NOSTRE CONDOL

5i3orts

CAN SALOM
CORDELERIA

ESPARDENYERIA
ARTICLES DE PESCA

Cl. Músic loan Xamena, 12 - Tel. 66 14 84.
LLUCMAJOR



df/th al mitior

"ría, 1 aienc/errocantent
LOMP

URBAN1SASION rY1A, casc,ta," :

apROP DE LA RIERA

Això era una creu
a un molí acostada,
caigué i no l'han aixecada,
si pel cas fos restaurada
i ho sabeu, ja m'ho direu.

Petit-Menut.
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Sopa de Lletres
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Solucions núm. anterior
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Vint i un noms de pobles de Mallorca. Les lletres sobrants,
formen unicanço Popular.
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