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Editorial

La llengua: una responsabilitat

de la premsa
Suposam que els nos-

res lectors deuen tenir notí-
cias de la torrentada de
cartes a la premsa diària de
Ciutat ve publicant en torn
de la identitat de la nostra
llengua.

El mal no és nou. Més
aviat diríem que es tracta
duna malaltia ja crònica
ijue se va començar a mani-
testar tot d'una que hi va
haver una certa tolerància
en l'ús de les llengües dis-
tintes del castellà. Però de
tant en tant la malaltia
presenta uns períodes de
particular virulència. Ara
passam justament per un
cPaquests períodes.

Les cartes, firmades
amb noms i pseudònims di-
versos, que adesiara es repe-
teixen, i escrites la majoria
en castellà (detall aquest
ben eloqüent), han arribat
a un grau d'exaltació i des-
mesura que un ja no aca-
ba cPentendre quina doctri-
na defensen. En canvi se va
fent de cada dia més clar
l'objectiu que se proposen:
desorientar el públic lector
respecte de la identitat lin-
gibstica i cultural de Mallor-
ca i les illes germanes i, de
passada, anar fomentant
l'odi envers de Catalunya,
país vinculat al nostre per
la història, la tradició i la
llengua.

Naturalment, no hi
manquen les respostes o rè-
pliques; però el resultat no
es aquesta llum que hauria
de brollar de la discusió, i
és natural, tenint en comp-
te que els promotors de la
campanya no-cerquen llum
sinó confusió.

Moltes publicacions de
la premsa Forana de Mallor-
ca, han adoptat una acti-
tud clara respecte de la llen-
gua del país. Molts de periò-
dics que la integren ja ve-
nien fent-ne un cert ús (el
que Ji permetien les circums-
tàncies). Després, a mesura
que les llibertats polítiques
s`han anat eixemplant, hi
ha rebut un cultiu cada ve-

gada mes ample sense que
el fet haja provocat cap ten-
sió greu ni cap histerisme
digne de menció.

Sobre la identitat de
la nostra Ilengua, les seves
fronteres, les afinitats i les
diversitats entre els dialec-
tes que la componen, i el
nom més adequat a tot el
conjunt i acceptat cientí-
ficament arreu del món, és
a dir, el de LLENGUA CA-
TALANA, els especialistes
en la matèria ja s`han pro-
nunciat fa estona. Les hau-
ríem de considerar, doncs,
qüestions resoltes i no veim
cap motiu per haver-ne de
negar cap sense arguments
racionals.

Per altra part, creim
que la premsa mallorquina
té l'obligació de proporcio-
nar als lectors una informa-
ció objectiva i honrada dels
fets, no solament per amor
al país mateix, sinó per sim-
ple dignitat professional, i
no veim gens clar que el lec-
tor corrent, donada la igno-
rància i els prejudicis reg-
nants sobre el tema, fomen-
tats durant el Ilargíssim pe-
ríode de la dictadura, rebi
les clarificacions necessà-
ries sinó tot al contrari.

Creim que tots els
mallorquins capaços d'apre-
ciar certs valors estaran
d'acord que la llengua és un
bé del patrimoni cultural,
no solsament nostre sinó
le tot el conjunt de l'estat
així ho proclama la Cons-

titució. Per altra banda, és
un dret conegut per alts
organismes internacionals,
el de conservar la pròpia
llengua. Quan una llengua es
perd, se`n ressent tota la jus-
tícia.

La premsa mallorquina
té un paper en aquesta tas-
ca comuna i si per negligèn-
cia, covardia o mala fe
l'abandona, contraurà una
greu responsabilitat .da-
vant el poble, que, si és
cert que la veritat sempre
sura, a la llarga la hi haurà



LA CAIXA
Amb motiu de la festa del llibre, durant el mes

d'abril, com cada any, La Caixa de Pensions de Catalunya
i Balears obsequiarà als seus clients amb un dels llibres que
a continuació anunciam.

-Histèria dels mundials de futbol des de 1.920.
-Y Dios en la última playa (Novel.la).
-Cinquanta-tres itineraris turístics per les • terres del
Principat i Illes Balears.

També volem comunicar que a la BIBLIOTECA DE
L'OBRA SOCIAL de "la Caixa" hi ha aquestes noves ad-
quisicions:
"Almanaque Mundial 1.982, Ed. Anaya.
Tunón de Lara, M.- "Historia de España " (10 vol) Ed.

Labor.
Fernàndez Santos, J.- "Cabrera", Ed. Plaza Janés.
Vàzquez Figueroa, A.- "Tuareg", Ed. Plaza Janés.
Holt, Virginia.- "La noche de la septima luna", Ed. Des-

tino.
Zaragoza, C.- "Y Dios en la última playa", Ed. Planeta.
Casalduero, J.- "Estudios de literatura espanola", Ed. B.R.

Hispànica.
Salvà, Ma. Antonia.- "Al cel sia", Ed. Edhasa.
Twain, Mark.- "Tom Sawyer detective", Austral Juvenil.
Edminister, J.- "Circuitos eléctricos", Libros Schaum.
Metz, Clyde.:"Fisicoquímica", Libros Schaum.
Spiegel, M.- "Anàlisis de Flourier", Libros Schaum.

Geografia:
"Geografia descriptiva" (3 vol..), ed. Rialp.
Insti	 d'Estudis Baleàrics.- "Estudis Baleàrics".

CAIXA DE PENSIONS

"la Caixa 99
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Els doblers de la
parròquia

La Parròquia de Sant
Miquel ha donat a conèixer
la seva situació económica,
una vegada finalitzat l'exer-
cici de 1.981. Així infor-
ma que el balanç de 1.981
presenta un dèficit de
32.833 ptas. En canvi el
Santuari de Gràcia té un sal-
do favorable de 23.012 pts.

De cara a 1.982 es pre-
veuen un total de 1.287.833
pts. en concepte de sortides
i 1.100.000 pts. d'entrades.
Per tant el saldo negatiu
previst és de 187.833 pts.
També s'informa que a par-
tir del mes d'abril d'enguany
l'aportació econòmica pels
funerals i casaments serà de

2.500 pts.
Finalment s'informa de

les obres a realitzar dins
breu temps: reconstrucció
de l'ornacina de la Capella
del Roser (que s'esbucà
mentre deien missa el matí
del 20 de febrer), i la refor-
ma de la coberta del primer
arc de "Ses Voltes", devo-
ra el campanar. La primera
reforma puja a 137.716 pts
i la segona a 519.801 pts.
Les obres es finançaran amb
el sorteig d'una pintura de
J. Manrsa, amb donatius
i amb el possible lloguer
del local del Carrer des
Born i la Plaça Sta. Catali-
na T homàs.

Winterés
per als
foravilers

El passat dia 27 d'abril
va haver-hi una reunió al lo-
cal de la "Cooperativa Agrí-
cola y Ganadera de Llucma-
jor" en la qual el gerent de
la "Unió de Cooperatives
del Camp Mallorquí"
("Unió" on hi estan integra-
des les cooperatives d'Artà,
Campos, Algaida, Montuïri,
Sancelles, Sineu, Sant Joan.
Pollença i Llucmajor) va in-
formar de les gestions que
durant el mes passat es va-
ren fer encaminades a la co-
mercialització directe de la
carn del pagès a carnisser.

La posició dels carnis-
sers ha estat positiva, ja que
els dóna possibilitat d'abara-
tar els preus de cost al ma-
teix temps que als pagesos,
incrementar-lo.

Un dels motius que aju-
den a crear el lligam entre
els pagesos i els carnissers,
és que per ambdues parts
existeix el temor que es crei
un oligopoli de carn (Com
ja hi ha el de la llet, AGA-
MA), cosa que podria provo-
car la desaparició de l'explo-
tació familiar i el control de

la carn, per part d'una enti-
tat, sense cap classe de com-
petència.

També, el Sr. secretari
de UC, va dir, que ja s'està
servint directament als car-
nissers, essent el preu que
paga el carnisser el qui cobra
el pagès.

Pels gastos de l'UC,
tan sols queda el que val la
pell i les despulles de l'ani-
mal.

L'UC no és un interme-
diari més sinó que única-
ment és l'encarregat de fer
les gestions per a que
aquest contacte directe pa-
gès-carnisser sigui possible.

Ignasi Barceló.

Nota: El president i mem-
bres de la Junta Directiva
volen aprofitar l'ocasió per
comunicar des d'aquesta
revista el seu agraïment a la
Caixa d'Estalvis "Sa Nostra"
per la subvenció que els ha
donat per a l'adquisició
d'una bàscula. L'esmentada
entitat sols dóna aquest ti-
pus d'ajuda a les societats
de nova creació.
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Notícies Locals
DUES NOVES PLACES

A L'AJUNTAMENT

L'Ajuntament ha con-
vocat les oposicions lliures
per proveir dues noves pla-
ces de funcionaris. La pri-
mera és la d'Enginyer In-
dustrial, amb mitja jorna-
da de treball i incompati-
bilidad d'exercir privada-
ment la professió dins el
terme municipal. La segona
és la d'Inspector d'Obres
que, a més, haurà de col.la-
borar amb el Servici Tècnic
Municipal en les tasques de
Delineant. Igualment no po-
drà exercir privadament la
professió de delineant dins
aquest terme.

INVERSIONS DEL
MOPU

El Ministeri d'Obres Pú-
bliques i Urbanisme té pre-
vist efectuar dins el vuitan-
ta-dos algunes inversions de
gran envergadura.

Concretament dins la
vila s'encarregarà de la cons-
trucció de la Ronda de Po-
nent o via de circumval.la-
ció, que desviarà cap a l'ex-
terior del poble el tràfic
de la carretera Palma-Porto
Petra. En principi aquestes
obres anaven a càrrec de
l'Ajuntament, però gràcies
a aquesta ajuda la seva apor-
tació econòmica serà més
petita.

Per altra banda comen-
çarà la prolongació de
l'Autopista de l'Aeroport
fins a Cala Blava, per darre-
ra s'Arenal. Amb motiu
d'aquestes obres també
s'acondicionarà la carretera
Llucmajor-S'Arenal, ja que
és previsible que registrarà
un increment notable de trà-
fic.

ELECCIONS I CRISI A
UCD

Dia 24 de març va te-
nir lloc la renovació del
Comité local d'UCD i l'elec-
ció dels 19 representants
que han d'assistir al Con-
grés Insular dels centristes.

Els resultats d'aquestes
elección no revestiren gai-

' re sorpreses ja que només

se presentà una llista, que
va obtenir 42 vots a favor
i tres en contra. D'aquesta
manera torna quedar com a
president el batle Miquel
Clar i com a secretari En
Juan José Maestre. Els
acompanyaren dins l'exe-
cutiva En Guillem Salvà,
En Juliàn Pacheco, En Mi-
quel Adrover, En Tomàs
Cantallops, En Miquel Man-
resa, En Joan Mójer, En
Joan Puigserver, En Barto-
meu Adrover, En Blai Na-
dal, En Joan Mora i En Joan
Noguera, tots ells de la
tendència "oficialista".

A pesar d'això, no tot
varen esser flors i violes, ja
que hi havia una altra ten-
dència —Antoni Jordi, Mi-
quel Filori, Joan Salvà, Joan
Pericas...— que quan varen
fracassar els seus intents
d'investigació dins la llista
guanyadora, abandonaren
en bloc el partit. Els "dis-
sidents" demanaven 6 llocs
dins l'executiva i el delegat
de joventuts. En total són
quinze els que s'han donat
de baixa. Les raons de
l'escissió les han donades
a conèixer mitjançant un
comunicat de premsa: ex-
cessiva autoritat del batle
per a controlar les eleccions
internes, necessitat de sepa-
rar els càrrecs de batle i
president d'UCD local, ela-
boració d'una candidatura
sense ambicions personals,
formar un grup popular i
eficient per a les eleccions
municipals; alliberar el bat-
le dels assessors "extres",
mala administració políti-
ca del grup en el poder, re-
pulsa de l'actitud antide-
mocràtica i incompetent
del president, del secretari
i dels seus col.laboradors.

REUNIO DE
DELEGACIONS D'O.C.B.

A BUGER

Diumenge, dia 28 de fe-
brer, va tenir lloc a Búger
una reunió de Delegacions
de l'Obra Cultural Balear,
amb una nombrosa assis-
tència de gent disposada
a continuar una tasca cul-
turalitzant, iniciada, ara fa
vint anys.

D'entre es punts que se
varen discutir, es varen fer
els acords següents:

a). Redacció d'una breu
història de l'O.C.B.

b) Fer algurs aetes ex-
' traordinaris en motiu del
20è aniversari de l'entitat
esmentada.

c) Fomentar l'intercan-
vi d'informació entre Palma
i delegacions i entre les ma-
teixes delegacions.

Donar vida a la Jun-

ta Assessora de l'O.C.B.
L'Obra Cultural Balear

és també al nostre poble„
al carrer de l'Esperança, 2
(pis), i està oberta a tothom
que vulgui participar i col.la-
borar en tot allò que duim
a terme (conferències, tau-
les rodones, classes de cata-
là, etc...), ja que com més
gent hi hagi, més coses es
poden realitzar per fomen-
tar la cultura a Llucmajor.

C. Font.
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CAJA DE BALEARES 

"SA NOSTRN

Panoràmica del Club Nautic s'Arenal
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Noticies de s'Arenal
(Per Tomeu Sbert)

SE N'HA ANAT EL
RECTOR.

Es celebrà amb tota
solemnitat l'anunciat home-
natge al senyor rector, Bar-
tomeu Gomila i Vallespir.
a l'Església Parroquial de
Na. Sra. de la Lactància
hi va haver missa concele-
brada amb rdssistència del
senyor Bishe, Teodor Ube-
da Gramaja i presència de
Vicaris Episcopals, Srs. Pa-
yeras i Orell i rectors vei-
nats, com també el pare su-
perior de la Porciúncula.
Molta gent, l'ample nou
temple parroquial estava
ben ple de feels. El rector
Gomila ha estat durant 15
anys màxim responsable de
l'esmentada Parròquia i tot-
hom està molt content

*******
La placa de ceràmica

que descobrí a l'entrada de

la Parroquia, el senyor bis-
be diu així: Mossèn Barto-
meu Gomila i Vallespir fou
rector d'aquesta Parròquia
del 1-7-1.976 al 3-2-1982.
Tengué el coratge d'enves-
tir les obres d'un necessari
nou temple i amb la seva
empenta, entusiasme i tre-
ball, l'ajuda de Déu, del Sr.
Bisbe, dels veinats i estiuet-
jants les dugué a terme.
Que sempre estigui en el re-
cord dels arenalers i que
Déu ens ajudi a tots".
, Finalmente, al pati de
Ca Ses Monges de la Cari-
tat, es va oferir un refesc.

An aquests actes hi
assistí el batle de Llucma-
jor, D. Miquel Clar acom-
panyat d'altres autoritats
locals.

ESTANCIA DEL PRINCEP
A S'ARENAL.

El Príncep Felip va ve-
nir dos dies seguits a S'Are-
nal. El motiu fou prendre

part al Campionat de Ba-
lears de vela "clase 420,
que al mateix temps servia
de preparació per al "Tor-
neig Princesa Sofia". El
Príncep el`Espanya actuà
com a proel a l'embarca-
ció enumerada 42010 i
tenen com a patró a Santia-
go Canyellas. Les proves es-
taven organitzades pel Club
Nàutic s'Arenal i tingueren
lloc els dies 20 i 21 d'aquest
mes de març.

********

Una altra notícia,
aquesta de billar americà.
Resulta que es disputà com
cada any el "Campionat Ca-
feteria Derby", amb parti-
cipació de 34 billaristes i
el campió fou en Julio Ri-
suefio; 2o. Antonio Borras,
campió de 1.981; 3o. Juan-
jo Martínez; 4o.- Ramón
Dieste; 5o.- Antonio Fer-
nàndez; 6o. Jesus Ruiz; 7o.
Francisco Torrico; 80. José
Ruiz; 9o. Gonzalo Matas;
10.- Antonio Camara.

Día 18 de Març, La Caixa de Balears "SA
NOSTRA", conmemor'à el Centenari de la seva
fundació i cada una de les oficines va oferir un
refrigeri als seus clients i visitants.

S'aprofità aquesta ocasió per premiar amb
10.000 ptes als dos clients més antics que, a
l'oficina de Llucmajor, foren Madó Aina Mora
Sbert i l'amo En Pere Antoni Vidal Mulet.



Convento, 109 - Tel. 66 03 50
LLUCMAJOR (MALLORCA)
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Els Propletarls no volen el Partit per llogater

Llorenç Pons, 11011 responsable del PCE
"La crisi del PCE ha clarificat postures"

Fa poc l'Agrupació Comunista local ha celebrat eleccions
per elegir nova executiva. Una executiva formada només
per tres membres: Llorenç Pons Pons, Responsable Polític;
Antoni Tomàs Tomàs, Secretari de Finances, i Pere ,A ntoni
Feliu Prohens, Vocal. El fins ara màxim representant del
PCE-PCIB Ilucmajorer, En Manolo García, continua dins el
partit, però allunyat de qualsevol càrrec dirigent per motius
pesonals i professionals, segons ens han manifestat.

Com veim l'ha substituït en Llorenç Pons, veterà mili-
tant comunista. Amb ell mantenim la següent conversa.

-Parlar del PCE obliga
a fer referència a la crisi
que travessa com a partit
—fuga de militants, divi-
sions internes,... ;,Com veu
tot aquest embolic de pro-
soviètics, leninistes i euro-
comunistes en què sembla
dividit el PCE?

-Sense cap dubte la cri-
si del PCE no és desitjable
per a ningú, ni per als pro-
pis comunistes ni per a tota
la democràcia. Així i tot ha
servit per clarificar postures,
ja que molts de dissidents
no havien assumit totalment
la política dels IX i X con-
gressos, aprovada per majo-
ria, i volien imposar les
seves idees minoritàries. Jo
crec que tant eurocomunis-
tes, leninistes i pro-soviètics
tenen cabuda dins el PCE
sempre que tots acatem els
acords de les majories.

-Quines repercussions
ha tengut aquesta crisi en-
tre els comunistes de Lluc-
major?

-A Llucmajor no hi ha
hagut cap tensió, però sí
que hi ha hagut preocupa-

Si no n'hi haguera ha-
gut no seríem autèntics
comunistes ja que tots
som una mateixa família.
En quant a l'existència de
diverses tendències, a la
vila ningú no s`ha manifes-
tat com a "renovador", pe-
rò sí que alguns s`han de-
finit personalment com a
pro-soviètics.

"EL PARTIT NO HA
DECAIGUT DINS

LLUCMAJOR"

-Al marge d'aquestes
qüestions sembla, emperò,
que el PCE, a Llucmajor,
està en decadència: no va
treure cap regidor, han tan-
cat el local, no solen fer
cap comunicat ni orga-
nitzen activitats públiques.

-Per què passa tot això?
-El partit en el poble

no ha decaigut per no treu-
re cap regidor. Som cons-
cient del paper que repre-
sentam i de la força que te-
nim entre • els treballadors;
la nostra missió • és defen-
sar-los amb una política cla-

ra i transparent, cosa que
no fan els actuals manda-
taris.

En quant al tanca-
ment del local no va ser vo-
luntat nostra: la propietà-
ria va demanar la clau per
el seu ús i com que ho ha-
víem pactat així, no hi po-
sàrem cap dificultat i com-
plírem la nostra paraula,
Pn eara que estam conven-

çuts que la presionaren una
i altra vegada perquè ens de-
manàs la clau. El motiu pot
haver estat la por dels veï-
nats o d'altres a la vista dels
diversos atemptats que hem
patit: pintades, ruptura de
vidres, robatori de la ban-
dera i del cartell...

Respecte a les activi-
tats trobam la dificultat

CRISTALERIA
LLUCMAJOR

ENVIDRAT D'OBRES
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Ll OFERIM UN SERVEI BO I RAPID

Ronda Migjorn, 105
Tel. 66 14 93

LLUCMAJOR (Mal/orca)



RENAULT 0

Bartolomé Jaume Nadal

Hispanidad, 17- 19
Teléfono 66 01 40
LLUCMAJOR (BALEARES)
Exposició a S'ARENAL:
C/. Sant Cristòfol, 5 - Tel. 26 00 01

REPORTATGES, FOTOS
D'ESTUDI, CARNETS...

AUTO ESCUELA

LLUCMAJOR: Pescadors, 19 - Tel. 66 02 46
S'ARENAL: Pl. dels Nins, 3 - 	 Tel. 26 43 51
PISTA DE PRACTIQUES: Telèfon 66 17 25
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de la manca de locals, ja
que l'Ajuntament no en té
cap perquè a la seva Sala
d'Actes —segons paraules
del batle— no volen actes
polítics. I com tothom sap
el PCE és el més pobre de
tots i no pot llogar segons
quines sales.

"EL PACTE MUNICIPAL,
BASTANT OBSCUR"

-Per què ja no assis-
teix cap observador comu-
nista als plenaris de l'Ajun-
tament?

-Això és molt fàcil de
comprendre ja que la ma-
joria de preguntes que fèiem
als regidors no eren contes-
tades. Ara, després dels pac-
tes —que han resultat bas-
tant obscurs— hauríem d'en-
carar-nos amb el PSOE i no
és el moment més adequat
per enfrontaments per a bé
del poble, ja que al manco
ara se fa qualque cosa i no
convé aturar-ho i que lla-
vors no se faci res. En
esser el moment ja se di-

ran les coses oportunes, que
nhi ha moltes i grosses.

darrer deu voler
dir que el PCE es presenta-
rà a les eleccions munici-
pals...

-Com ja he dit el partit
se troba amb la mateixa
eufòria que en les passades
eleccions municipals. Ben
segur que ens presentarem!
I si el poble vol una políti-
ca transparent i sense pactes
de baratar una cosa per l'al-
tra, que ens voti. La claretat
és el meu lema i la del par-
tit. L'experiencia d'aquests
anys demostra que els Ajun-
taments amb regidors comu-
nistes han hagut de ser clars
davant el poble, que és qui
els elegeix.

ELS PROBLEMES DEL
POBLE

-Quins problemes més
urgents veis dins Llucma-
jor?

-Com en tots els pobles
i ciutats hi ha molts de
problemes, però a Llucma-
jor els sentim de més a prop.

Lo més preocupant que te-
nim és la decadència de les
fàbriques i la falta de feina
per als joves. rfambé el
poble ambiciona poder cir-
cular pels carrers sense tants
de clots. Una cosa que fa
falta és l'ambulatori amb
metge de guàrdia, ja que en
molts de casos la gent no
sap on ha d'acudir. També
veim necessària una amplia-
ció de guarderies perquè les
que hi ha són insuficients.

-Tornem a parlar del
partit: quants de militants
teniu?

-Actualment s`han reno-
vat el carnet devers 30 mili-
tants i en queden alguns de
pendents per fer-ho. Tots
som de Llucmajor, ja que a
S'Arenal tenen un comité
independent, amb el qual
mantenim contactes.
L'Agrupació Comunista se
manté amb les quotes dels
militants i en el poble la
majoria són jubilats amb
una mísera pensió. Tot
l'esforç que aporten és dig-
ne de tenir en compte.

-Creis que avui en dia

la gent encara té por dels
comunistes?

-La gent no tem els
comunistes perquè de mi
ningú no s'assusta. Però
40 anys d'intoxicació i d'an-
ticomunisme —que encara
persisteix— són difícils
de superar en tan poc temps
per la incapcit.at política,
que per desgràcia abunda.
Com a exemple bé va el
la qüestió del local: ningú
no vol el PC.per llogater.

Per acabar En Llorenç
Pons ens demana que li pu-
bliquem dues gloses fetes
seves:
Si es poble està satisfet
de sa labor des "concejal"
que torni votar es mateixos
i mos cabaran de fer es

dogal

Ets independents mai poren
complir sa seva missió
perquè ningú els controla
ni els dona direcció
i fan lo que els pareix
sense dar explicació.

Macià



CARTES DEL LECTOR

AP a dos artículos:

Ara anam ja som aquí

A Llucmajor fa falta

un metge d'urgèneies

Srs. directors de la re-
vista "Llucmajor de pinte
en ample" els agrairia que
publicassin la meva carta
si ho creuen oportú.

El passat 13 de gener
vaig viure una experiència
certament sorprenent per a
mi. Eren les 12 del matí i
en tornar a ca meva, a fora-
vila, al camí de s'Aguila,
vaig trobar-me un veí amb
ferides al front, de resul-
tats d'una caiguda. El vaig
fer pujar al cotxe i anàrem
a l'Institut de la Seguretat
Social, on no hi havia cap

metge. Vaig consultar un
municipal i va adreçar-nos
al punt de la Creu Roja,
a foravila, on tampoc no hi
havia cap facultatiu.

Uns joves de la Creu
Roja van curar les ferides
de l'avi lesionat, que per
sort per a ell no eren greus.

La sorpresa és: ;,Es pos-
sible que una gran població
com la de Llucmajor, no dis-
posi d'un servei d'urgències
rnèdiques durant les 24
hores del dia?. No tinc res
més que dir, doncs crec que
no cal comentar res més.

CARME GIL.

TRANSPORTS
J. VANRELL - L.CLAR

Historiador Terrasa, 39 - 2o.

Tel. 66 06 56 LLUCMAJOR
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A D. Sebastián Coll
decimos: Ud. es un gran
futurólogo, como lo fueron
Leonardo da Vinci, Julio
Verne y muchos mas. Aun-
que su proyecto vaya de
broma es constructivo y via-
ble, pero sin exagerar por-
que no se llega antes, por
correr en balde.

En cambio tomandolo
en serio, su proyecto, nos
Ilevaria al aíío de la pera,
que podria ser el de la con-
quista de Mallorca por
Jaime I y si_ quiere antes,
pues también tenemos pre-
historia y podriamos empe-
zar quitando todos los al-
mendros y algarrobos que
tenemos en nuestro vasto
término y transformarlo
todo en una Marina virgen
y hermosos pinares. Destruir
todos las casas, chalets y ca-
sitas y quedarnos con los
Talayots y cuatro casuchas
sin agua, luz, teléfono, tele:
visión, ni asfalto, ni coches,
ni leyes de ninguna clase y
volver a empezar con alpar-
gatas, arengues y cuynat.

Y como seriamos dema-
siados, liquidarnos unos a
otros porque no tendria-
mos con que, ni de que co-
mer - IMARAVILLOSO!.

Y conste que yo soy so-
cio del GOB no. 866, aun-
que no comparto todas sus
ideas.

Intente hacer

como ganarà Vd. y por ma-
yoria.

Hay que renovarse o
morir. • Nos resulta , dificil
conservar lo que tenemos
y cuando tenemos una solu-
ción para sobrevivir que es
la construcción la matamos.

Dios nos coja confesa-
dos, porque ya estamos bas-
tante enfermos, porque el
dia que desaparezcan los po-
cos empresarios idealistas y
esforzados que nos quedan
;Pobres de nosotros!.

Y al Grup de Marina
decimos: Are Anam, ya som
aquí. Alianza Popular le in-
tercsa la polémica, porque
de la discusión nace la luz.

Sobre la interpretación
de las leyes, hay tantas que
unas se meten con las otras
que para ello estan los abo-
gados. Los politicos hacen
las leyes, pero también las
cambian. Vds. saben que le-
yes de ayer no son las de
hoy y las de marlana no se-
ran las de hoy. Como lo es-
ta intentando el Consell y
el Ayuntamiento de Palma.

Los politicos a mas de
legalistas son idealistas. Y
siempre son las ideas las que
cambian las leyes y nunca
las leyes a las ideas. Esta-
mos en una Democracia y
nosotros somos demócratas,
no dictadores.

Adern .as saber muchas
leyes no quiere decir que se
tenga "Serly" e iniciativa. Y
tener Seily e ideas si es pa-

trimonio de personas que
se adelantan al porvenir y
futuro, cambiando las leyes
con la fuerza de las ideas
y del

Sobre El Arenal Vds.
divagan y dicen lo que yo
no dije, ni comenté. Y sólo
respondi a una pregunta que
me hizo esta revista con
otra pregunta y era Sere-
mos justos con los que no
han podido construir?

Y Vds. se enrrollan con
unas teorias que son vues-
tras, no mias. Y como co-
nozco vuestra personalidad
digo: Sed mas ETICOS.

Alianza Popular y Fra-
ga, nuestro Lider, levantan
la bandera de la Ley y el

.11n••

Orden, pero también la del
PROGRESO. Como vuestras
ideas son diferentes a las
nuestras es normal que de-
fendamos puntos diferentes.

Nosotros al exponerlas
no hemos faltado al respec-
to a nadie, ni hoy tampoco
lo haremos. Otra vez que no
concuerden con nosotros
hacedlo con mas ética.

Somo democratas y
aceptamos las leyes aunque
no las compartamos e inten-
taremos cambiarlas para el
bien de nuestro Pueblo ya
que nuestro lema es "Lluch-
mayor, lo único importan-
te" Sea como sea y porque
tenemos ideas que pueden
ser la salvación de Lluch-
mayor.

un refe-
rendum proponiendo su
proyecto, o el mio y verà



EMPRESES

UNA EMPRESA MODERNA	 Convento, 157 Tel 66 04 60

AL SERVEI DE LA CONSTRUCCIO 	 LLUCMAJOR

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

PRODUCTES

Azco
C/. Major, 79 Tel. 66 09 45
LLUCMAJOR
OBERT TOTS ELS DILLUNS

•nn•n•n••n...x..

"GATÓ"

9 OUS
1/2 QUILO DE SUCRE
1/2 QUILO D'AMETLA
100 GRAMS DE BESCUIT
CANYELLA I LLIMONA

El "Forn Can Paco", està fent una
enquesta "d'opinió",•sobre si les inspec-
cions del Ministeri de Treball ajuden a
crear llocs de treball o incrementen l'atur.

Entre les persones que participin a
l'enquesta (per correu o personalment),
es rifaran cinc tortades.

Dirigir-se a Forn Can Paco
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Llorenç Riber, un dels nostres literats

L'Institut d'Estudis Ba-
leàrics (Conselleria d'Edu-
cació i Cultura) va convo-
car, per a aquest curs
1.981-82, un concurs de Re-
dacció per als estudiants
illencs de BUP, COU i FP
sobre la figura de Llorenç
Riber, en el centenari del
seu naixement; també va
publicar uns exemplars de
LA MINYONIA DE L'IN-
FANT ORAT i els va dis-
tribuir a tots aquells estu-
diants de les illes amb la
intenció, prou encertada
de donar a conèixer els
nostres literats, que molts
de nosaltres no coneguerem
dins l'escola, perquè l'esco-
la crabans ens feia ignorar
l'existència de les nostres
arrels històriques i literàries
i ens feia estudiar una altra
història que tanmateix no
era la nostra. Per això crec
que val la pena escriure
quatre paraules, manlleva-
des dels nostres crítics

raris, sobre la figura de
Llorenç Riber, un dels
representants de la primera
generació de "I'Escola Ma-
llorquina". .

Llorenç Riber i Cam-
pins, nat a Campanet l'any
1.881, sacerdot i humanis-
ta, intel.lectual en el més
ample sentit de la paraula,
és una de les personalitats
literàries més importants
que ha donat Mallorca. Dins
aquesta personalitat hem de
destriar tres aspectes fona-
mentals: el poeta, el prosis-
ta i l'humanista.

L'obra poètica de mos-
sèn Riber correspon a l'èpo-
ca de joventut i fou aple-
gada als reculls: A SOL
DIENT, LES CORONES i
AL SOL ALT. Es una poe-
sia treballada, elaborada
i brillant, amb llenguatge
expressiu, de vegades arcait-
zant, craltres propens a la
retòrica.

Però no és la poesia

l'aspecte més important
de l'autor, sinó la prosa,
i més concretament el lli-
bret de memòries crinfan-
tesa: LA MINYONIA D'UN
INFANT ORAT, publicat
l'any 1.935, pura bellesa i
perfecció formal. Represen-
ta una fusió d'elements po-
pulars i irelements cultes,
una mescla de sensibilitat,
crobservacions psicològi-
ques i crun humorisme inci-
siu. Es una recreació artís-
tica, nostàlgica i idealitza-
da de la infància pròpia.

Les mateixes qualitats
es poden trobar en altres
obres de prosa narrativa,
com són: ELS CAMINS
DEL PARADIS PERDUT
(1.920), és una reelaboració
de les dues llegendes medie-
vals i ELS SANTS DE CA-
TALUNYA, col.lecció d'ha-
giografies (1.919-1.922).

De l'obra del Riber hu-
manista, de les seves tra-
duccions i comentaris de

textos llatins, cal recordar
una versió de L'ENEIDA i
la tradueció de les GEORGI-
QUES de Virgili.

...La guerra civil va mar-
car un trombant en la pos-
tura de l'escriptor, plena
crambigüitats, fins a cre-
mar les seves idolatries. S`ha
dit que va girar l'esquena
Catalunya i es va acomodar
en la causa de la dictadura.
També s`ha dit que Riber
no es trobava bé en cap ac-
titud, que vivia desenga-
nyat. Potser per a ell Cata-
lunya, la Llengua, les Lle-
tres havien estat uns ídols
que se li esmicolaren i per
això es va convertir en fi-
gura contradictòria, huma-
nament difícil de catalogar.

Morí l'any 1.958, amb
les quartilles fresques de
tinta damunt la taula, a la
seva casa del carrer Major
de Campanet.

Coloma Julià.

Petites històries de la
Radioafició

La ràdio entesa com a
"hobby" o passatemps és
també un mitjà per enri-
quir els coneixements de
la ciència electrònica. No
hi ha dubte que l'home
des de sempre ha viscut
obsessionat per aconseguir
comunicar-se amb els altres,
amb els de terres llunyanes
de més enllà de la mar gran.

No pensem, però, que
el món de les comunica-
cions ha estat sempre tal
com el coneixem avui. Ben
al contrari, ha estat un con-
tinuat esperit crestudi i crin-
vestigació de moltes perso-
nes que anomenam radio.
aficionats. Ja l'any 1.975
existien al llarg del món
més de 500 mil radioaficio-
nats. Els primers experimen-
tadors tan sols aconseguien
comunicacions cruns pocs
centenars de metres. Des-
prés de moltes proves i ex-
periments s'aconseguiren els
primers comunicats transat-
làntics. El mes de desembre

de 1.921 un aficionat nord-
americà vengué a Europa
amb lo millor que llavors
es coneixia sobre recepció
i transmissió. Començades
les proves es varen aconse-
guir els primers comuni-
cats Europa-Amèrica de la
història. El camí estava
obert i una llarga i continua-
da cadena crexperiments es
posaren en pràctica: més
potència, •estudi de noves
freqüències de transmissió-
recepció,... Es curiós pensar
que les freqüències de ràdio
sempre han estat experi-
mentades per radioaficio-
nats i després, quan la se-
va utilització era ja segu-
ra, han estat incorporades
per les autoritats al servei
de la radiodifusió comer-
cial. Només unes poques
freqüències han seguit le-
galment en mans de radio-
aficionats.

L'any 1.924 ja es po-
dien comptar dotzenes cres-

tacions comercials. La gran
quantitat dones electro-
magnètiques que creuaren
l'espai va ser motiu de les
primeres interferències i per-
torbacions. Va arribar un
moment en què es va fer
precís la intervenció d'una
conferència internacional
per tractar del repartiment
de les ones i les seves fre-
qüències. Així i tot és ben
segur que no era com avui:
Ja ens agradaria poder Po-
sar els nostres aparells en

funcionament i sentir que
tenim quasi tot l'espai del
cel per a nosaltres! Quins
temps aquells! Ara, avui,
ens hem crespabilar molt
més a fi de tenir lloc, pe-
tit i estret, dins alguna de
les moltes vies o camins
magnètics de l'espai. Així
i tot, però, continua essent
una apassionant mitjà de
comunicació, crexperimen-
tació i crestudi.
(Continuarà).	

J. Salvà.

RESTAU RANT

GRAN VIA

NOCES - BANQUETS -COMUNIONS
I BATEJOS

Informació: 66 03 17



Molí de Son Garclos.
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TALLERES MARINA
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Molins de Llucmajor (i VI)
per Joan Clar i Monserrat

MOLI D'EN TEXE-
QUET.- En 1.756 figura una
referència d'aquest molí.
No he pogut trobar més no-
tícies referents a ell.

MOLI D'EN THOMAS.-
Situat en el carrer de Cam-
pos, 84; segons indicació
del Padró Municipal de
1.892. El propietari aquest
any era Maçià., Jaume i Gar-
cia. En 1.702, el seu propie-
tari era Miquel Thomàs (a)
"Xarich" i estava valorat
en 250 Ils.

MOLI D'EN TRAPAS-
SER.- En l'Illa 29, situa el
Cadastre de 1.702, aquest
molí. Per aquest temps el
seu propietari era Jaume
Pons (a) "Trapas,ser", Mo-
liner; i estava valorat en
300 Ils. En 1.862 el molí
era propietat de Antoni
Pons i Tomàs, i estava si-
tuat en el carrer de Purga-
tori, 58.

MOLI DE ANTHONI
THOMAS.- En 1.643 hi ha

documentat aquest molí
a nom de Anthoni Thoniàs,
en l'Illa 8. La seva valora-
ció era baixa, 75 lls. Podria
tenir relació amb el Molí
d'En Barca, citat anterior-
ment.

MOLI D'EN VEREN.
TRETA.- Francina Anna
Tomàs era la propietaria
d'aquest molí, situat al
carrer del Covent, 126; se-
gons el Cadastre de 1.862.

MOLI D'EN VER-
GUETA.- A nom de Fran-
cesch Clar (a) "Vergueta",
figura aquest molí en un
document de l'any 1.742.

MOLI D'EN VIDAL.-
En 1.685 aquest molí era
de Anthoni Vidal, Moliner.
Estava situat en lilla 15
amb una valoració de 400
lls., més 3 lls, per els seus
mobles. Cita a més de tot
això, 1/2 hort de terra.

MOLI DE JOAN VI-
DAL.- Amb nom de Joan
Vidal i Ferrà, està docu-

mentat aquest molí en e
cadastre de 1.702. La seva
situació era en IIlla 30 i
la valoració de 400 Ils.

MOLI D'EN LLO-
RENÇ VIDAL.- 275 Ils, era
la valoració d'aquest molí
propietat de Llorenç Vidal:
segons el Cadastre de 1.702.

MOLI D'EN XERI-
QUET.- Quatre són els mo-
lins amb aquest nom, els
que he trobat.

Un estava en l'Illa 28
de Llorenç Caldés, fill de
Antoni (a) "Xeriquet"; se-
gons el cadastre de 1.702.
La seva valoració era de
377 lls. 13 s. 8 d.

Un altre en l'Illa 28
també, a nom de,
Caldés, que l'any 1.818
estava valorat en 430 lis.

Un altre a nom de
Mateu Caldes i Vidal, en el
carrer de Ciutat, 59; que
segons el cadastre de 1.862
valia 200 Ils.

I un altre que en
1.685 era de Miquel Vidal
(a) "Xeriquet", valorat en
400 Ils, i situat en lIlIa 20.

Fins aquí la relació de
molins que estaven situats
dins el poble. En quant a
molins de possessions, he
pogut trobar el següents:
MOLINS DE VENT:
Molí de Biniferri.
Molí de Binielegant.
Molí de Galdent.

Molí de Gomera.
Molí de la Caieta.
Molí de sa Barraca Blanca.
Molí de sa Llepassa.
Molí de Sa Torre.
Molí de Son Cardell.
Molí de Son Cerdà.
Molí de Son Delebau.
Molí de Son Frigola.
Molí de Son Fullana.
Molí de Son Garcies.
Molí de Son Garauet.
Molí de Son Julià.
Molí de Son Mario.
Molí de Sa Caseta.
Molí de Son Marrano.
Molí de Son Matheu d'en

Maset.
Molí de Son Mulet.
Molí de Son Muletó.
Molí de Son Servereta.
Molí de Son Vilardell.
Molí de Son Vidal d'en

Moger.
Molí de Son Vidal d'en

Verdigo.
Molí de Son Vidal.
Molí de Vallgornera Nou.
Molí de Vallgornera Vell.
Molí de Vernisseta.

MOLINS D'AIGO:
Molí de Son Llompard.
Molí de Son Mario.

MOLINS DE SANG:
Molí de Galdent.
Molí de Sa Torre (1.858)
Molí de Torretxí.
Molí de Son Cases Noves.
Molí de Son Pons Ferratja.

1v.icinciaJok



-Faran o no faran enguany sa Guarderia Infand Mu-
nicipal?

-M`han dit que no, que aquest any no perquè han sor-
tit dificultats.

-Idò ja quedaran malament, perquè prometen a "Sa
Nostra" fer-la durant aquest dotze mesos, a més que tots
es partits polítics prometien una Guarderia Infantil com
sa cosa mes necessària de totes ses necessàries a Llucmajor

-La poren fer l'any que ve, que el món no és fet tot
amb un dia...

-L'any que ve hi haurà eleccions municipals.
-I què?
-Que no sortiran es mateixos.
-Homo! Pareix que n'estàs molt segur. I encara que

no siguin es mateixos poren esser des mateix partit.
-No gonyarà UCD!.
-Poren gonyar es socialistes.:.
-Tampoc crec que guanyin.
-No? Ido qui? Es comunistes?
-Jo posaria per Aliança Popular.
-Quin desbarat! Si hi ha un regidor en es Consistori

que, fins ara, ha estat una nul.litat; no ha fet res de res.
-Perquè no lhan dçixat. Millor dit, l'han deixat a un

racó.	 -
-Crec que vas més tort que un ganxo. Ets homos que

coneixem, fins ara, d'Aliança Popular no pareixen bons
polítics.

-Això pot esser una garantia. Jo crec que un Ajunta-
ment, més que polítics de carnet i de paga lo que necessi-
ta són homos pràctics, que estimin es poble que vulguin

fer molta feina Per ell.
-I es que hi ha actualment, que no l'estimen? 0 nas-

queren a Muro?
-No se tracta d'haver nascut a una o altra part. Se pot

haver nascut a Lloseta i esser un bon Llucmajorer...
-Ara sí que l'has mostrat an es llautó!. Ja sé de quin

partit ets!. D'aquests que volen donar permís de fer case-
tes a foravila, una a veinat de s'altra com un betlem de ra-
tes. De tornar posar sa creu "de los Caídos" i es carrer
d'en Carrero Blanco...

-Una creu que no feia mal a ningú ni ha tengut mai
cap significat polític. I en quant a ses rates, te dire que si
aquest Ajuntament d'ara no canvia de política, aviat ses
rates seran a totes ses cases de Llucmajor per falta de fei-
na i de diners i de netedats en es carrers i jardins.

-I de tot en té sa cupa s'Ajuntament actual?
-Des desastres d'abans no n'ha adobat cap. I en quant

an es jardins i zones verdes, des que entraren es demòcra-
tes, estan més mal cuidats.

-Vaja! Ses obres d'aigo potable i netejament les feren
tan malament que no hi ha ventoses que les curin.

-Però s'Ajuntament d'abans no és gens responsable.
-Això és es disc de sempre, que ja està tan retxat que

no sona ni ningú l'escolta. Lo cert és que ses obres de sub-
ministrament d'aigo potable encara que siguin molt impor-
tants per Llucmajor, pareix que ningú vol veure que ha
donat an aquest Ajuntament d'ara unes despeses i unes
preocupacions que no li pertocaven.

-Idò an aquí? 0 només entraren per fer guarderies
infantils o per tirar es dobbers des pressupost en Polies-
portius, trofeus, festes i altres coses sense importància,
mentres tenen es carrers i es jardins abandonats?

-No val enfadar-se. Lo que té de bo sa democràcia
és que quan se celebrin noves eleccions es pot votar es
que més bones solucions oferesquin pes problemes de sa
ciutat.

-Sí, molt bé! Però mentres tant jo no pagaré s'im-
post de circulació si no adoben es meu carrer. Estic en
es d'En Tomàs Montserrat i això no és un carrer digne
de tal nom. No el pagaré, no!.

UN QUE ESCOLTAVA.

POLITICA MUNICIPAL

MOTOR DIESEL
Y GASOLINA

TALLER

erion  
Carretera Campos, s/n
Telèfono 66 08 92
	

LLUCMAJOR ( MALLORCA)

FABRICA DE LICORES Y ALMACEN'DE LICORES,

WHISKY, - VINOS Y CHAMPAN AS

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

GELATERIA CONSUE
ESPECIALITAT EN GELATS I

GRANISSATS CASOLANS

C/. M. Antònia Salvà, 6
Telèfono 26 54 28
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¿Com vetla l'Ajuntament
pels nostres interessos?

A les passades eleccions uns dels cavalls de batalla dels
partits varen esser la transparència municipal (de la que ja en
parlarem) i el principi d'igualtat d'oportunitats (del que en
parlarem avui).

El PSOE no es cansà de pregonitzar que amb ells s'acaba-
ria la "dedocracia" que tants d'anys havíem patit.

La UCD local feia promeses i, una vegada guanyades
les eleccions, es reafirmava en elles per boca del passat pre-
sident de la Comissió d'Urbanisme, Sr. Antoni Jordi. Es
convocaren diferentes taules redones informatives (ara bri-
//en per la seva absència) i en elles ens va dir que les inten-
cions de l'Ajuntament, referent a les adjudicacions de les
seves obres, era que es fessin per subhasta pública totes les que,
per la seva quantia, hi devien anar, i que, les que l'Ajuntament
podia donar per adjudkació directa es repartirien, per ordre
alfabètic, entre tots els mestres de picapedrers de Llucmajor,
així com entre el.• 4,arelladors i arquitectes (en aquell temps
no en teníem de municipals). Però aquesta —diguem-li—
primavera urbanística Ilucmajorera va desapareixei- amb el seu
creador que, per causes ''per tots desconegudes" va haver de
dimitir.

Després d'aixè, tampoc ni hi va haver massa irregulari-
tats. No sabem si fou degut a que la mescla UCD-GIA do-
nava uns bons resultats o si la cosa era deguda a què se sentien
vigilats per una oposició que denunciava públicament qualsevol
anormalitat

Com tots sabem, després del pacte UCD - PSOE, l'oposició
va desapareixer i es va come,nçaloa fer coses. Havien de fer amb
poc temps allà que no havien fet abans, cosa que no ens pareix
malament. El que no ens pareix tan bé i al mateix temps ens
estranya és que d'aquesta unió hagi nascut un grup majoritari
de regidors que han oblidat el cLue ens prometeren: acabar amb.
la democràcia.

DE MOLINER MUDARAS...
QUINS SON ELS FETS?

El passat dia 19 de fe-
brer es varen donar per ad-
judicació directa les "obras
de construcción de las ace-
ras y parterres en Ronda",
i també es va donar al ma-
teix constructor les "obras
de la calzada en Ronda".

Casos com aquests se
n'han donats altres (mirau
la llista). No se segueix cap
mena d'ordre i en alguns
casos es repeteixen les adju-
dicacions a uns mateixos pi-
capedrers. En canvi a molts
dels picapedrers de Llucma-
jor el dit de l'Ajuntament
no els ha apuntat mai.
Per què serà això?

Encara que l'Ajunta-
ment a les obres de poca
quantia les pugui donar per
adjudicació directa, a qui
cregui més oportú. Es això
el que ens prometereu? I
si teniu força legal per
fer-ho, quina forma moral
teniu per desqualificar un
picapedrer titolat en pro
d'un altre?.

Per si això fos poc,
l'adjudicació directa de
les obres del "Parc Mòbil
Municipal" s`ha duit a ter-
ine d'una manera que creim

del tot anormal. L'estiu pas-
sat, durant el mes de vacan-
ces, es varen donar a conèi-
xer les intencions que tenia
l'Ajuntament de fer el citat
nou parc. Hi va haver tres
mestres de picapedrers inte-
ressats en la realització de
l'obra. L'Ajuntament els
entregà uns antics plànols,
que tenia del temps de l'an-
tic Consistori, que no ha-
vien passat pel Col.legi d'Ar-
quitectes, en els quals hi ha-
via una edificació de l'ordre
del 85,59 o/o (el pla urba-
nístic només permetia i per-
met el 60 o/o). Els picape-
drers feren el que pogue-
ren, en temps de vacances,
per calcular el pressupost de
l'obra del plànol que els ha-
vien donat. Una vegada pre-
sentats els pressuposts,
l'Ajuntament n'encarregà un
altre (en aquest l'espai d'edi-
ficació està dins les orde-
nances: 58,8 o/o). Pero els
que anaren a la subhasta no
el veren mai, ja que es va
encomanar després dels
plegs.

La cosa no acaba aquí,

sinó que d'entre els mestres
participants a la "adjudica-
ció directe".

CERRAJERIA

FERROS ARTISTICS
I FORJATS

ESPECIALITAT EN
TREBALLS D'ALUMINI

1 1i 1,-,.•* és
Villa de Madrid, 4
	

LLUCMAJOR
Avd. Carles V, s/n - Tel. 66 06 82

	
(MALLORCA)



	Pressuposts
	

Pressuposts

	

inicials
	

Descompte
	

finals

Sr. Guillem Capellà Jaume
Sr. Damià Monserrat Rafal
Sr. Antoni Garau Fullana

5.465.000
5.108.996
6.144.886

250.000 5.215.000
5.108.996
6.144.886

Relació de Mestres de Picapedrers de Llucmajor i constàn-
cia del número d'obres confiades per l'Ajuntament a cada
un d'ells.

Document Qualificació
Empresarial Obres

Pedro Benítez Benítez 18.445
José A. Barros Giménez
Guillermo Capellà Jaume
Miguel Canaves Perelló 12.751
Francisco Company Roig 16.647
Monserrate Cantallops Campaner 19.883
Ramón Carmona Ruiz
Antonio Campos Moreno 19.706
Juan Canovas Suárez 19.523
Gabriel Cerdó Gelabert 19.462
Construcciones A. Oliver S.A. 07076417 2
FERIBA, S.A. 20360
Sebastian Fullana Feliu 19.784
Antonio Garau Fullana 14.467
Juan Garau Cardell
Lorenzo Gelabert Ginart 14.772
Pedro Garcías Vargas 13.272
Lorenzo Ginard Pou 14.755
Juan Gomila Escalas 19.468
Pedro Garcías Garcías 17.065
Sebastian Julià Gallard 17.123
Lorenzo Monreal Vidal . 14.572
Damian Monserrat Rafal 16.038
Construcciones Mas Salva S.A. 18.675 2
Manuel Mena Cordón
Jaime Noguera Oliver 14.342
Juan Noguera Vich 17.360 2
Bartolomé Obrador Julià 18.886
Pedro Planells Costa 15.262
Rafael Pons Pol 15.605
Gabriel Pascual Santandreu 2
Manuel Pavón Martín 17.616
Bartolomé Servera Noguera 11.117
Bartolomé Serra Amengual 15.111 1
Miguel Salamanca Sastre 19.492
Gabriel Servera Mesquida 19.321
Construcciones Islefias, S.A.
Antonio Salva Gelabert 9.800
Enrique Tornero Jiménez
Antortio Vidal Ginard 13.460
Mateo Zanoguera Mut 12.878

ee•04.
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al que se Ii va donar l'obra
no va ésser el que s'oferia
per fer-la a més bon preu,
el Sr. Damià Monserrat, si-
nó el Sr. Guillem Capellà
Jaume, cosa que, a pesar
que després de presentats
els pressuposts el devallàs
en 250.000 pts. (oportuni-
tat que no es va donar
altres), ens costarà més do-
blers. I per si això fos poc
no se Ii dóna pel preu que
ell havia pressupostat, rebai-
xa inclosa, 5.215.000 pts.,
sinó pel de 6.225.000 pts.

;.Es així com respectau

posts? A la vista està.
prestigi personal

que •com a mestres de pica-
pedrers tenen dintre el
poble?

El de solvència perso-
nal?

No ho sabem, com
nosaltres són molts els
picapedrers i llucmajorers
que es fan les mateixes pre-
guntes.

Senyors regidors, nosal-
tres feim tots els possibles
per no dubtar de les vostres
bones intencions quant a la
gestió municipal, però us
volem recordar aquell re-
frany que diu "La dona del
Cèsar a més crésser honrada
ho ha de pareixer".

Col.lectiu Ventim.

Com que estam segurs
que a les adjudicacions no
les feis per l'amistat o pa-
rentesc que hi pugui haver
entre els regidors i els pica-
pedrers ni perquè siguin
membres d'un partit o de
l'altre, ni fins i tot perquè
siguin membres de l'Ajun-
tament o no, no compre-
nem quin criteris s`han
seguit per fer aquesta adju-
dicació.

La quantia dels pressu-

el principi crigualtat cropor-
tunitats entre els picape-
drers?
' així com vetlau

pels interessos del poble?
Una altra irregularitat

("..s el fet que les obres fos-
sin adjudicades al ple muni-
n ;ipal del passat dia 4 de
març, i que ja fa 6 mesos
que s'hi va començar a fer
feina, mentre que amb els
altres picapedrers tan sols
ios`ha tengut l'atenció de
comunicar-los que els seus
pressuposts havien estat de-
sestimats.
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Gent de la vita

Mariano Rosselló Barberà

E1 socorrisme a les Balears
Continuant la línea que ens hem marcat d'entrevistar un

Ilucmajorer que, per les seves activitats polítiques, professio-
nals, culturals, esportives, socials, etc.,pugui ésser de l'interés
del poble, aquest mes ens hem dirigit al Dr. D. Mariano Rosse-
lló Barberà, uròleg, i no per parlar-li de qüestions professionals,
ja que, per aquest caire, és ben conegut al nostre poble, havent
obtengut un merescut prestigi, sino per la seva abnegada I con-
tínua dedicació a una organització tan humanitària i altruista
com és la Creu Roja.

En l'actualitat el Dr. Rosselló Barberà és Inspector Provin-
cial de Socorrisme i Subdelegat de la Creu Roja de la Mar.

-D. Mariano, •,ens po-
dria fer una mica de histè-
ria d'allò que és la Creu
Roja?.

-La Creu Roja és una
estructura totalment uni-
versal que està per da-
munt de credos polítics i
religiosos, és paraestatal i
col.labora amb tots els es-
tats. Va ésser fundada el
1.886 a Itàlia. Actualment
la casa central és a Suïssa.
No té el mateix nom a tots

parsos. A l'India es diu
el "Lleó Roig" i als països
àrabs la "Mitja Lluna Roja".

- és la sha mis-
sió específica dins la Creu
Roja en general?

-Dins la Creu Roja hi
ha tants de departaments
com activitats distintes té
l'organització: Socorrisme.
Creu Roja de la Mar, ban(
de sang, Creu Roja de la j11

ventut, socors i emergències
brigades de socors en carre
tera, a la muntanya, etc.
Nosaltres ens dedicam a pro-
mocionar i conscienciar la
gent de la importància i ne-
cessitat del socorrisme i al
mateix temps d'instruir tots
els que, responent a la nos-
tra crida, s'acosten a nosal-
tres. Estam totalment con-
vençuts que, en un moment
determinat, està en les nos-
tres mans salvar la vida
d'una persona, però per po-
der fer això és necessari
tenir els coneixements pre-
cisos, "ésser socorrista". A
causa d'una mala manipula-
ció d'un accident, a un mal
trasllat d'un ferit, li poden
causar la mort. Si no saben
què fer, davant un acciden-
tat, i com fer-ho, millor no
fer res i avisar a un lloc de
so cors.

- Com s'organitzen els
cursos de socorrisme?

-Pel setembre avisam a
tots els ajuntaments, col.le-
gis, instituts i empreses d'un
cert nombre de treballadors,
una carta, convidant-los a
què, en cas que els interes-
si mos ho comuniquin. ELs
cursos es donen per tota
Mallorca des de setembre
fins a juny i tenen una du-
ració d'uns 16 a 20 dies;
les classes duren 50 mi-
nuts, dividint-se en classes
teòriques i pràctiques i
s'empra gran quantitat de
mitjans audio-visuals. A fi-
nal de curs es fa una prova
que els que la superen ob-
tenen el títol de socorris-
ta del primers

- ¿Quina utilitat pràcti-
ca tenen aquests coneixe-
ments?

-Jo crec que podríem
fer dos grans grups de
socorristes. Primerament,
un grup majoritari que el
podríem anomenar com el
grup dels socorristes pas-
sius. Són els que tan sols
exerciran els seus coneixe-
ments en casos molt espe-
cials i molt comptats, quan
casualment en trobin amb
un accident. 14' l'altre grup
que és el dels qui practi-
quen activament col.labo-
rant amb la Creu Roja de
la Mar, brigades de socors.
Creu Roja de la Joventut,
etc.

- quin és el nivell
de resposta a la vostra de-
manda a les Balears?

-Es un dels més alts
de l'Estat Espanyol, tant a
Ciutat com als pobles n'hi
ha molts. A les altres illes
hi ha assemblees insulars,
a Maó, Ciutadella, Eivissa,
que també tenen una gran
activitat socorrista.

- és el principal
desig de la inspecció de

socorrisme?
-Que la gent s'adonàs

que, essent socorrista, en un
moment determinat, pot sal-
var una vida. Tambe desit-
jaríem que a l'EGB s'ense-
nyàs amb caràcter obliga-
tori un curs de socorrisme,
de tal manera que, amb
l'obtenció del Graduat
Escolar hi anàs inclòs aquest
títol. També la Direcció
General de Tràfic el podria
incloure al seu programa per
a l'obtenció del permís de
circulació. Si es fes així,
en pocs anys tot el país sa-
bria com comportar-se da-
vant un accidentat.

-Costa molt la matrícu-
la?

-Actualment val 1.250
pts. que són per les despe-
ses dels monitors, un llibre,
un carnet a nivell nacional,
un diploma i un emblema
que se dóna als partici-
pants.

-	 importància té
la Creu Roja de la Mar a les
nostres illes?

-A Mallorca té especial
importància a causa de les
condicions geogràfiques. A
les nostres costes es realit-
zen una gran quantitat d'es-
ports nàutics i són milions
de persones que visiten les
nostres platges, cosa que fa
que anualment hi hagi de-
vers 50 morts a la mar, no-
més .a les Balears. •

-;Pe quins mitjans

dispose- n per auxiliar als
accidentats?

-Hi ha llocs de socors
permanents a la Platja de
Palma, Cala Murada i Santa
Ponça. Que estan oberts
les hores de sol, n'hi ha a
Sóller, Es Trenc, Pollença
i Alcúdia. Per realitzar els
serveis de salvament dispo-
sam de dues "lanxes" de
6,5 mts. i 30 zodiacs. Tam-
bé comptam tenir pel pro-
per estiu una lanxa del ni-
vell A (Atlàntic), de 17 mts.
que farà uns 25 nuus i que
ens servirà per salvament en
alta mar els dies de tempo-
ral, cosa de la que ara se`n
fa càrrec la Comandància
de Marina.

- és el personal
que atén aquests llocs i em-
barcacions de socors?

-En l'actualitat són ate-
sos per un grup de volunta-
ris i voluntaris de l'Armada
adherits a Creu Roja, que,
d'aquesta manera, auxiliant
el proïsme fan el servei mili-
tar. Però quan tenguem la
lanxa grossa necessitarem
devers 2 milions de pessetes
anuals per al seu manteni-
ment.

-Tenen ja resolt aquest
problema?

-Encara no, però creim
que en tendrem molts.

I ara, aprofitam l'avi-
nentesa, voldria expressar
el meu agraïment personal
als que feis possible l'exis-
tència d'aquesta revista, per
haver-me elegit per entrevis-
tar-me, ja que jo, com a
Llucmajorer, malgrat que les
exigències professionals
m`hagin obligat a viure a
Ciutat, sent una especial es-
timació pel poble, on hi vaig
passar la meva infància i jo-
ventut i on encara hi tenc
parents i amics molt entra-
nyables.

I. Barceló.
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Explicació a una crítica

glosada a

Climent Garan Salvà
Glosador qui no conset
que sa seva obra critiquin
no mereix que la hi publiquin
ni la Ilegesqui sa gent.

No don sa vostra contesta
per bona an es meu escrit,
vos parlau en un sentit
que no diu en tot la resta.

Si alabant alts personatges
vos han dat agraïment,
no me pareix.malament,
vos heu quedat ben content,
heu fet dofici des patges.

Si una obra heu musicat
serà que sabeu tocar
qualque instrument de bufar
Ben segur podeu estar,
això no us he criticat!.

Si tocau es "saxofon"
públic sabeu divertir
és cosa que és d'agrair,
però ara parlam, aquí,
que heu tocat es "violon".

Si sa mula d'En Mendins
fou un d'ets artífex nostres,
ja em direu, aquestes

mostres,
si són ses idees vostres,
`nau a caçar gambusins!.

Si tres-cents ja n'heu venuts
de llibrets, ha podeu veure
que quan es tracte de beure
a tots mos convé és creure
que es bons vins són

caperruts.

Però mos basta una tassa
per notar si és aigualat
aquell brou que ens han

bocat;
i quan ja l'he glopejat
poca cosa mos és massa.

No tenc obra publicada,

ni crec que en- publicaré;
més, sols a vos vos diré
(jue ara lo que vos convé
es es pair dembafada.

D'ençà que es meu
comentari

an es públic se mostrà
més demanda li va dar
as llibret, per acabar
més conegut que es rosari.

Sa propaganda gratu•ta
que vos he feta en cançó
no la meu d'agrair, no...;
jo som un mal glosador,
no repar cosa petita.

Parlant bé o malament
vos he fet un gran favor.
No he parlat sense raó,
ni us he faltat a dhonor,
per això no me`n ressent.

Sa vostra persona no,
no la vull jo trastocar,
vaig voler sols criticar
un llibret, que, per atzar,
va sortir en publicació.

I ara ja ho vull deixar
anar

perquè es dar massa valor
a una obra que, a un

servidor,
que vaig comprar amb

il.lusió,
no m`ha fet més que enfadar

Llucmajorer i mallorquí
tots-dos som per un igual,
de lo nostro no en dic mal,
"sols quan me fa empegueir.

Petit-Menut.
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Com es ca i es
moix

LLEGIU CADA MES

• S'ARENAL
DE LLUCMAJOR

RESPOSTA A EN
"PETIT-MENUT"

S'amor propi ens convida
a lo nostro alabar,
però primer hem de mirar
els defectes i virtuts.
Si pretenim d'esser aguts,
no ens hem d'aquivocar,
perquè molts sempre n'hi ha
que observen només es mal.
Lo bo sempre és infernal,
però quan ve es final
d'ells res bo es pot trobar.

Hem de seguir bé sa ruta
de tot nostre pensament.
L'obrar bé tenir present
i si n'es persona aguda.
No esperis mai cap ajuda
que això molt te faltarà
amb lo teu has de
a pegar tota premuda.

No breveig de glosador,
perquè trob que no està bé,
però a En Petit diré
que veig guanyar un galardó
me daren premi major,
-això que vint n'hi havia—
i es Jurat dinclinaria
per la meva actuació.

El Rei me felicità
i de Mallorca dAlmirant,
de poesia i cant
que jo els vaig dedicar.
Sa carta puc ensenyar
jo la tenc en meu poder
i això va impulsar-me
pels homos poder alabar.

El Director General
del Banc d'Espanya també.
Un procés io li vaig fer

i el v- a trobar molt formal:
va esser molt puntual
amb el seu agrafinent,
amb un escrit imponent
que el treball n'era real.

S'homo que té dignitat
sempre admirat serà,
procurant no insultar
i parlar amb propietat,
observar el resultat
de ses seves actuacions
i traurà ses conclusions
de lo que hagi sembrat.

Tres-cents llibres dhan
venut

a dins el gran Llucmajor.
Això n'es bona lliçó
per vós, Petit i Menut.
Si preteniu d'esser agut
a això heu d'observar
i vos posareu a plorar
per dèxit que heu tengut.

Ses glòries heu d'ensenyar
que en sa vida heu

guanyades
i així seran jutjades
per sa gent qui les veurà
Això de tot criticar
trobant que res se fa bé,
perfecte a vós no vos fe'
Déu, d'això se descuidà.

M'estranya que es mensual,
de Revista Llucmajor
permeti sa disertació
en sentit tan poc usual
tenguent noble historial
sa gent que el dirigeix.
Tot Llucmajor els coneix
per culte i molt formal.

Climent Garau i Salvà.

MATERIALS DE
CONSTRUCCIO

ANTONI VIDAL

AGENT "FIBROTUBO"
MATERIALS DE CONSTRUCCIO

SERVEI A DOMICILI



"Consumatum est", com diria un llatinista. UCD-
Llucmajor va renovar sa seva executiva i sa tr.avessa ("qui-
niela') no va presentar massa sorpreses ja que es batle,
En Miquel Clar, amb s'ajuda des grup municipal i des
sector "esquerranista" d'En Miquel Coll varen fer net.

Com a mostra, es resultat de sa votació. Se varen eme-
tre quaranta-cinc vots, quaranta-dos varen ser favorables
a s`única candidatura i dos en contra. En quant an es de-
nou delegats que assistiran a s'assemblea insular, tampoc
hi va haver sorpreses i així N'Albertí té denou vots segurs
dins sa taleca. * * * ** *

He dit que es sector oficialista va fer net perquè se se-
va candidatura va aconseguir un suport massiu. I p`entura
feren llarg perquè, en fracassar sa darrera temptativa d'in-
tegració, es grup de 1\i`Antoni Jordi anuncià sa sortida des
partit.

Amb anterioritat es sector "discotequero" ja havia
intentat arribar a un pacte. Es preu exigit: sis des tretze
llocs de s'executiva més es lloc de delegat de joventuts
per a N'Agustí Solivellas. I aquí ve lo estrany: quan tot
es grup anuncia sa sortida des partit, s'anomenat candi-
tat de joventuts queda al marge i no diu aquesta boca és
meva i opta per quedar arrambat a s'ombra des "donuts
bicolor". Com sempre, devora es qui comanden...

******

S'inc,ègnita per aclarir ara és on anirà a parar es grup
escindit. En es seu escrit justificaven s'espantada acusant
es president de s'executiva local de "autoritari i antide-
mocràtic". A sa sortida anunciaren que "donarien guerra",
per tant és segur que s'integraran dins una formació po-
lítica que, per descomptat, serà a la dreta d'UCD. Alian-
ça Popular augmentarà sa llista d'afiliats? Pareix lo més
probable.

En quant an es sector dretà, res nou per afegir. "Siem-
pre igual, siempre igual" com afirma la tonada d'un anun-
ci de cerveses. Es seus escassos membres seguiran a sa re-
serva; passen ses oportunitats i continuen sense tenir op-
ció a sa formació titular. I això que ja no són molt jove-
nets per continuar indefinidament a sa selecció sub-21.
Per això em denam si són sa reserva "espiritual ." o és que
no serveixen més que per dur es dorsal 14.

******

I deixam UCD, també sAgrupació des PCIB ha re-
novat es seus dirigents. Això ha suposat es retorn de sa
"veia guàrdia". Així sa nova executiva queda formada per
un triumvirat: Llorenç Pons, Toni Tomàs i Pere A. Feliu.

Respecte a s'anterior responsable, En Manolo Garcia,
no se presentà a sa reelecció. Pareix que de sa lluita amb
sos poders fàctics no va sortir ben parat. I és que ja ho va
dir Don Quixot: "Con la i1esia hemos topado".

******

Per acabar vui deixar constància de s'epopeia prota-
gonitzada per s'entrenador de lEspaña durant la seva vi-
sita a Petra. Es paisans del pare Serra se transformaren
d'evangelitzadors en conquistadors i es tècnic Ilucmajo-
rer, estupefacte, contemplà com sa reencarnació des gene-
ral Custer carregava contra ell amb un sabre, com si se
tractàs d'un "Quinto de Michigan" contra ets indis sioux.

ES GARRIGUER XISCO.   

ELECTR1 
	,...11.••n•""....41GZI, 1 11::i f

CRISTOBAL CALAFAT JUAN

INSTAL.LACIONS ELECTRIQUES
SERVEI TECNIC

SISTEMES D'ALARMA I SEGURETAT

ANTI - ROBO

INSTAL.LACIONS D'ENERGIA SOLAR

Cl. jaume II, 40 - Tel. 66 01 39
Rondo Migjorn, 90 - 2on. Tel. 66 06 08
LLUCMAJOR     

MALLORQUIMICA, S.A.

FABRICA DE PINTURES

I VERNISSOS

Fàbrica oficines a
LLUCMAJOR - Mallorca - Espafía

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

PALMA DE MALLORCA
Carrer Joan Crepi, 45
Tels. 23 09 42 - 45 44 11 
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En el mes ubril podem sembrar:
HORTALISSES

Espècie Sembra Recol.lecció

-Bledes en terra setembre-octubre
Alls en terra agost
-Alfàbrega planter juny-octubre
-Albergínies planter juliol-setembre
-Carbasses en terra octubre-novembre
-Col-i-flor en terra setembre-novembre
-Espinacs en terra juny-juliol
-Fonoll en terra juliol-agost
-Melons en terra agost
-Patates en terra juny-tardor
-Pebrots planter agost-octubre
-Pastanagues en terra juliol-agost

PLANTES DE FLOR
Cal sembrar les plantes de cabeça que floriran a l'estiu,

com són: els gladiols, les dàlies, els iris...

ARBRES
Es poden continuar sembrant els arbres i arbusts de fu-

lla perenne, i també els que tenen les rels carnoses, sensibles
al fred; i en general totes les plantes procedents de regions cà-
lides.

-CONSELLS PRACTICS:
Es necessari fer una poda de formació per augmentar la

vegetació dels arbres i arbusts joves; hem creliminar totes les
branques seques.

Durant la floració dels arbres fruitals no els hem de regar
ja que posaríem en perill, o podríem ocasionar la caiguda
abans d'hora, de les flors i fruits recent nats.

SA TEULERA.

"

.1 77:1////..)
FICHECO

AVA	 A. 2 - Tl. 13 G 0	 G
1—LUCHIARYOn

PARA DECORAR SU PISO,
PIDA PRESUPUESTO GRATIS

sa teutera
TERRA CUITA - CERAMIQUES

PLANTES - FLORS
CORONES - RAMS

SERVIM A DOMICILI
Carrer de Campos, 80 - Tel. 66 01 76 - LLUCMAJOR
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Coses que passen !

Quan s'intenta conscienciar la societat de la necessitat
de conservar la Naturalesa per legar als nostres fills espais
verds i sans...

Quan s'incrementa l'auge dels moviments ecologistes en
pro d'un medi ambient millor (auge que de cada dia és més
fort)...

Assistim a un espectacle vergonyós en el nostre estimat
Estanyol. -

Es per aferrar-se! La vorera de mar s`ha convertit en el
lloc ideal per trabucar-hi bagatge, papers, sacs de ciment i al-
tres herbes... i mentre l'Ajuntament està aturat, quan per al-
tra banda estan assassinant la Natura.

Fins quan?	 s`han adonat? Idò el munt és ben visi-
ble, si no observin les fotografies...

Esperant que reparin aquests atropellamefits els saludam.
Xanthium Spinosum.
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Un golejador anomenat E. Castro "Quini"

"Sa meva il.lusió seria
aconseguir la Lliga amb el
"Barça"

La seva tarja de visita
és el GOL, el seu nom En-
ric Castro "QUINI"; no
podem dir massa coses que
no s`hagin dit d'aquest
golejador asturià, exemple

de noblesa i entrega per a
tots els equips que ha de-
fensat. Enimg del camp és
un autèntic professional;
al carrer, una gran persona.

Els gols són triomfs

i en "QUINI" ho ha acon-
seguit en quantitat i en
qualitat. Reflexem com a
presentació les dianes ob-
tengudes a l'Sporting de
Xixó i al F.C. Barcelona:

-Temporada 68-69 (Ha.
Div), partit jugat, 28; gols
16. Temp. 69-70 (lla. Div.)
p. jugats 29; gols 24, vence-
dor "PICHICHI". Temp. 70-
71 (Ia. Div), p. jugats, 30,
13 gols. Temp. 71-72 (Ia.
Div), p. jugats 24, gols 10.
Temp. 72-73 (Ia. Div.), p.
jugats 34, gols 11. Temp.
73-74 (Ia. Div.), p. jugats
34, gols 20, vencedor "PI-
CHICHI". Temp. 74-75
(Ia. Div.) p. jugats 33,
gols 12. Temp. 75-76 (Ia.
Div.), p. jugats 34, gols
21, vencedor "PICHICHI"
Tem. 76-77 (IIa. Div). p.
jugats 38, gols 27; vence-
dor "PICHICHI". Temp.
77-78 (I.a. Div) p. jugats
33, gols 16. Temp. 78-79
(Ia. Div.) p. jugats 33,
gols 23, 2on. classificat.
1.979-80 (Ia. Div), p. ju-
gats 32, gols 24, vencedor
'PICHICHI". A la tempo-
rada següent, fitxà pel Bar-
celona, però la seva vena
corn a golejador no va min-
var gens. Temp. 1.980-81
(Ia. Div), p. jugats 30, gols
20, vencedor "PICHICHI".
Aquesta va ser la trista
temporada de l'aconteixe-
ment del segrestament del
jugador blaugrana. Peró en
"QUINI" va continuar fent
gols i tornà guanyar el
"PICHICHI".

Actualment, quan sshan
disputat 29 jornades, el nos-
tro personatge du marcats
23 gols i és quasi segur el
vencedor craquesta edició
ja que el seu immediat
seguidor "Pichi" Alonso,
només en du 14. En "Qui-
ni" és actualment "bota de
plata" europeu. En primer
lloc, hi figura Hansen de
l'Odense de Dinamarca, amb
28 gols; però aquest jugador
danes ja no pot augmentar
el seu compte ja que la
ga al seu país va acabar el
mes de Novembre. Enric
Castro està a 5 gols de di-
ferència per igualar el provi-
sional "bota d'Or". Cosa



"Quini" en les dependències del Nou Camp amb una seguidora
del Barça.

MAI NO OBLIDARE EL
MARÇ DEL 81 •
	

JOAN QUINTANA.

F. C. BARCELONA 1/141, .s afL doProlesional
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difícil ja que haurà de mar-
car-ne quasi mitja dotzena
en els partits que queden.
De totes maneres, la cosa
més lògica sembla en
aquests moments que s`hau-
ria de conformar amb una
"Bota de plata" o de bron-
zo, la qual cosa ja seria un
èxit perquè seria el primer
jugador espanyol que té
l'oportunitat de col.locar-
se entre els 3 millors de
l'antic continent en aquest
guardó, creat l'any 67 pel
prestigiós setmanari gal
"France Football".

A més dels gols, en
"Quini" sempres és notícia,
un títol per al seu equip que
si ses coses no canvien, es-
tà a .punt d'aconseguir-se, un
mundial d'Espanya on té
moltes possibilitats de figu-
rar. Nosaltres, en la breu
estància- a la ciutat Comtal
tenguérem Poportunitat de
coneixer, encara més
craprop, a aquest gran juga-

dor i millor persona que és
en "Quini", o "Quinocho"
per als amics.

M`AGRADARIA SER
"BOTA D'OR" PERO

110 VEIG MOLT DIFICIL

-La Lliga per al Barça?
-No, encara falten cinc

partits i no es pot dir que
sigui per al Barça. Anam
per bon camí i si continuam
així, ho aconseguirem, però
encara no l'hem guanyada.

-I la Recopa?
-De moment, hem supe-

rat el Lokomotiv. Ara ens
queda una altra eliminatòria
difícil contra el Tottenhan i
l'haurem de passar per po-
der estar a la final del Nou
Camp.

-Quines coses saps del
Tottenhan?

-Es un rival difícil que
ens podria tocar. En aques-
tes altures qualsevol equip
és perillós. Però l'elimina-

tèria depèn de nosaltres i
del nostro joc.

-"Quini" du marcats
23 gols, és l'actual "Pichi-
chi" espanyol i segon dins
el cennpute europeu darre-
re del danès Hansen. Supeis
que li agradaria ser "Bota

-Sí que m'agradaria, pe-
rò ho veig molt difícil.

LA MEVA GRAN
IL.LUSIO ES GUANYAR

LA LLIGA

LLiga, Recopa i "Bo-
ta cl`Or", si s'aconseguís tot
seria la millor temporada
per a vos des de que es va
iniciar futbolísticament?

-Quan hi ha èxits, sem-
pre es diu que és la millor
temporada, però jo crec que
la cosa principal seria gua-
nyar la Lliga, mai no l'he
aconseguida i és una gran

De moment, repetesc,
la Lliga és el que més inte-
ressa.

-I després, la Selecció.
Pot passar en Santamaria
sense un golejador com en
"Quini"?

-Si que pot passar, per-
què crec que el lloc núm. 9
el poden ocupar molts bons
davanters. Hi ha en Satrús-
tegui, Santillana, "Pichi"
Alonso, etc... Qualsevol
d'aquests jugadors pot es-
tar a la Selecció.

-Quins són es vostros
favorits per al Mundial 82?

-Els favorits crec que es-
tan dins la ment de tothom,
sempre pensain en Argenti-
na, Brasil, Alemanya i An-
glaterra. Però també hem
de comptar amb Espanya.

Crec que la nostra selec-
ció pot fer un gran paper
i fins i tot, jugar sa Final.,

-En Quini" té 32
anys. Quants n•hi queden
de futbol?

-Mai no es pot dir
quants d'anys queden, de-
pèn de moltes circumstan-
cies. Me queda un any de
contrate amb el Barça
i de moment ho he de com-
plir. Després ja ho veurem.
Si no hi ha lesions, es pot
continuar.

-Li agradaria retirar-se
de blaugrana?

-Sí, naturalment jo
quan acabi de jugar a fut-
bol aquí a Barcelona, crec
que no he de jugar a cap al-
tra banda.

-El mes de Març del 81,
va ser una data que recor-
dareu sempre?

-Sí, això roman dins el
record i mai no ho oblidaré.

-Vos agrada la populari-
tat?

-Bé, és bella en alguns
casos. Té els seus inconve-
nients i convenients.

-Com li agradaria que
el recordassin?

-Simplement, com a
una bona persona.

-Per acabar, vol dir algu-
na cosa per a l'afició barce-
lonista de Mallorca?

-Quan vàrem jugar el
"Ciutat de Palma", vaig veu-
re que hi havia molts de
seguidors i penyes del Barça
i vull aprofitar per enviar-los
records i desitj que en s'es-
tiu poguem anar a jugar a
allà perquè amb nosaltres,
s:nt.heann portat meravellosa-

Gràcies i sort "Ouini".
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MIQUEL JAUME, ENTRENADOR
DE LESPANA"

En Miquel Jaume i
Llull és s'entrenador de
l'Esparia. Té 37 anys, va
començar com a jugador de
la "Unió Esportiva Penya"
del Cafè "Can Rayo" de
Llucmajor. Coincidint amb
la desaparició del Sant Fran-
cesc i del futbol Ilucmajo-
rer, va passar (de juvenil)
al Soledat (111a. div.) i quan
es va reanudar el fútbol a
la nostra ciutat, a la 3a. tem-
porada va tornar a L'Espa-
fia" —passant 2 tempora-
des al Constància (11a. Div).
At. Balears i el Campos,
on hi va estar 9 temporades.
Com a entrenador va agafar,
primer el Grup Escolar in-
fantil "España, el Llucma-
jor y el C.D. "España.

-Miquel J aume, mos
podries dir sa teva opinió
sobre l'Espafia, com a Club
i com a equip?

-Com a Club, esperem
que quan s'aconsegueixi
una total unitat, d'aquesta

manera, els pocs que el, di-
rigeixen ho intenten, i si tro-
ben algunes persones més
com ells, ho aconseguiran.
Com a equip, aquí teniu
el més 14 positius que és
allò que m'exigiren (resul-
tats).

QUAN NO PUGUI OBRAR
SEGONS ELS MEUS

CRITERIS', DEIXARE
D'ENTRENAR

-S'actuació de s'entre-
nador respecte als jugadors,
com creus que ha de ser,
una actitud dictatorial o de-
mocràtica? Per què?

- Me consider un total
demòcrata, però les exigen-
cies des "guió" de vegades
te fan ser una mica autori-
tari; això depèn de si es ju-
gador és o no dictador en
sa seva vida privada.

-Quin percentatge té
s'entrenador sobre ses vic-
tòries i fracasos de s'equip?

-Crec que amb un 20
o/o ja n'hi ha; la resta per
als jugador i per sa directi-
va.

-Com a persona con-
tractada per l'Esparia, te
sents dependent de sa Direc-
tiva o obres independent-
ment, segons es teus propis
criteris?

-Quan no pugi fer ús
des meus propis criteris,
deixaré d'entrenar.

ES MORMAL QUE UN
EQUIPO DAVALLI EN UN

MOMENT
DETERMINAT

-Creus que sa baixa for-
ma de joc que travessa l'Es-
paria es deu inenitable-
ment a una falta de forma-
ció física?

-No; és simplement que
tots ets equipos peguen una
davallada i si no la tengués-
sin en aquest moments co-
mençaria a tremolar.

-A qualsevol equip de
professional, sa disciplina és
un factor esencial. Ho és
també per un equip com
l'Esparia?

-Si un equip no té una
total disciplina pot tancar
ses portes, l'Espafia no n'es
cap excepció.

-I les crítiques favora-
bles, con t'afecten?

-Com a qualsevol perso-
na responsable del seu tre-
ball.

FAIG SA PLANTILLA
AMB SOS JUGADORS DE

MILLOR FISIC I
D'ACORD AMB SO MEU

SISTEMA DE JOC
-Què és més important

per a tu; que lEspaña pugi
a Illa. o sa fama i es bon
nom que pots adquirir?

-Consider aquesta pre-
gunta un poc egoista per
'part teva, però abans que res
me sent espanyista.

-Després d'un partit
dolent, ets pròxims entre-
naments sempre són durís-
sims. Això és una manera
de "castigar" es teus juga-
dors?

-No; allò que passa és
que es jugador es sent mo-
ralment d'una altra mane-

ra que si hagués guanyat i
creu que s'entrenament és
més fort; i és normal, ni
més, ni manco.

-Podries donar-mos
una visió futurista de
l'Espafia?

-Quan em vaig compro-
metre a ser entrenador de
l'Espatia, tenia "in mente"
fer un gran Club i això s`ha-
gués aconseguit sense aques-
ta ditxosa Illa. Divisió; no-
més tenint 2 anys de pacièn-
cia haguéssim aconseguit
que sa cadena no tengués
saldadures que és per allà
on se romp.

-Practiques es favoritis-
me a s'hora de fer sa plan-
tilla?

-A s'equip que jo entre-
ni, sigui es que sigui, juga-
ran sempre ets elements de
millor condició física i que
millor s'amotlin an es meu
sistema de joc.

TORNARIA ENTRENAR
SA MAJORIA DES MEUS

JUGADORS, SA
TEMPORADA QUI VE

-Penses continuar com
a entrenador sa temporada
qui ve amb so mateix equip?

-Mai no m'he plantejat
aquest problema perquè en
tenc d'altres de més impor-
tants. Amb es jugadors ac-
tuals me seria ben igual
tornar-hi a treballar sa tem-
porada qui ve.

-A principi de tempora-
da, se suposa que aspiraves
a que l'Espaíía arribàs al
5è lloc. Ara, amb aquests
"super-entrenaments" sem-
bla que no penses igual.
On ha d'arribar, ara?

-Si Ilevam això de
super-entrenaments (que no
els consider tant), a Illa.
Div. si és que podem donar-

aquest nom.
J. Manresa.

TELEFUNKEN
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Juvenils C.D. España

UNA TRAVALADA A UN

MOMENT MOLT DELICAT
Des des principi de sa

Lliga es Juvenils de Llucma-
jor ocupaven es 1er. lloc a
sa taula classificathria des
grup B de sa II Regional.
Però ara, aquests joves que
entrena en Toni Vidal tra-
vessen un mal moment, que,
si no s'hi posa remei, els
pot costar no aconseguir es
títol desitjat i fins i tot,
perdre es segon lloc. Sem-
bla mentida però els "espa-
nyistes" no guanyen des des
21 de febrer; això els ha
duit a perdre punts respec-
te an es seu seguidor (el
C.D. Escolar). Des de que
es va empatar dins Badia

de Cala Millor no s'ha mar-
cat cap altre gol. Empata-
ren a ca nostra contra Alcú-
dia (el "Gesa") (0-0) perde-
ren a Artà (1-0). i a Porto
Cristo (2-0). A s'hora d'es-
criure aquestes línies enca-
ra no han jugat a Llucma-
jor contra es líder (Esco-
lar) de Capdepera. Però no
està perdut tot si guanyen
al líder encara quedarà
temps per rectificar i tor-
nar pes bon camí. Es una
llàstima, però, que hagin
travalat en un moment
com aquest.

J.Q.

Infantlls C.D. España

BRILLANT FINAL DE LLIGA

CAN SALOM
CORDELERIA

ESPARDENYERIA
ARTICLES DE PESCA

C/. Músic Joan Xamena, 12 - Tel. 66 14 84
LLUCMAJOR

MOBLES DE CUINA - EBENISTERIA

FUSTERIA

Mobles destil Mallorqui

FRANCESC
ROSSELLO
Carrer RIgo, 58 - Tel. 66 10 12
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S'ha acabat sa Lliga
d'ets Infantils, després de
26 jornades disputades.
S'ha aconseguit un merito-
ri 3er. lloc a sa classificació
gral. empatats a punts (32)
amb el C.D. Escolar i dar-
rera la U.D. Poblense (cam-
pió). Tenint en compte es
poder d'ets equips de da-
vant, s'ha de considerar
tot un triomf haver que-
dat an es 3er. lloc. Ets In-
fantils que han estat diri-
gits molt bé p'en Llorenç
Sastre i en Jaume Paniza
i comandats pes president
G. Paniza, han aconseguit
vèncer en 14 ocasions, em-
patar en 4 i perdre, només

en 8, amb un total de gols
a favor de 51 per 39 en
contra. Es màxim golejador
ha estat en Miquel A. Sa-
lom amb 12 gols, seguit
d'en E. Alvarez i R. Guasp
amb 9 per hom. Sa planti-
lla la formen es jugadors
següents: Fernández, Fuen-
tes Garau, Jaume, Llobera ;

Mora, Benítez, Morell,
Salom, Gual, Alvarez, Bos-
cana, Domínguez, C. To-
màs, J. Tomàs, Guasp, No-
guera, Taboada, Amengual
i Navalón.

Adéu a sa lliga i ben-
vingut es "Torneig Prima-
vera".

J.Q. C 

Fútbol Empreses

CAN TIA TALECA,
CAMPIO    

Veterans Can Tià.Taleca.  

Sí, es "carrosses" des
nostro futbol han aconse-
guit proclamar-se campions
des sector Palma, encara
que faltin dues jornades
(a s'hora d'escriure aquest
comentari) per acabar
campionat. Es dos darrers
partits disputats a Llucma-
jor eren vitals pes nostros
veterans i els varen guanyar
tots dos. Primer, venceren
a "Es Corn Easa" de 3-0,
gols marcats per M. Jaume.
Una setmana després, i aquí
mateix, venceren al Camsa
per un 3-1, amb gols d'en
Jaume (2) i d'en J. Clar.
S'equip de Campsa havia
estat s'únic que havia
vençut als Taleques i ocupa-

va el 2on. lloc a la classifica-
ció. Després des 2on.
triomf, es veterans de sa
popular "boite" Ilucma-
jorera s'han proclamat
vencedors amb 6 punts de
diferència amb es segon. Es
partits que queden ja no te-
nen cap transparència; un
contra el V. Consell i es
darrer contra el V. Recrea-
tiu, després vendrà sa gran
final contra es campió des
sector de pobles. D. Bells
que també és lider destacat
des seu grup. Sa competi-
ció continua, la lliga ja està
guanyada, ara només falta
aconseguir es títol de Ma-
llorca si guanyen al D. Bells

J. Quintana C.         



EL POLIESPORTIU NO
ARRIBA TARD

Voldríem aclarir unes
quantes coses a D. Francesc
Verdera, ja que pareix que
no." les té molt clares refe-
rent an es basket Ilucmajo-
rer.

Abans de res dir-li que
no creim que es Poliespor-
tiu arribi tard, ja que actual-
mente a més de s'exitencia
de cinc equipos federats,
practiquen al esport més
de cent nins i nines en una
promoció de categories
infantils i minibasket. Cosa
que ell deu desconèixer
completament ja que fa de-
vers set anys que no té es
més mínim contacte amb so
basket Ilucmajorer.

Per una altra part li vol-
dr (em recordar que aquestes
persones que ell anomena
com es "quixots" des bas-
ket, en lloc de continuar
lluitant perquè arribàs es
moment desitjat, varen
prendre altres camins que
per ells havien d'esser més

gloriosos. I oblidar aitres
noms com es d'en Tomàs
Cantallops, que si no ha-
gués estat per ell tan sols
ara no podríem tractar
aquest tema. Sense oblidar
que aquell equipo des que
tant se'n anaglorien, tan
sols estava format per qua-
tre jugadors Ilucmajorers.

I ara que vertadera-
ment ha arribat s'ansiat Po-
liesportiu, creim que seria
es moment que aquestes
persones tornassin lluitar
pes basket Ilucmajorer i no
pes basket ciutadà, que prou
defensors té.

Mos agradaria que
aquestes quatre lletres no
fossin agafades com a una
crítica, sinó per conscienciar
a totes aquelles persones
que estimen es basket; per-
què està bé de vanagloriar-
se de temps passats, ja és
hora d'aunar ets esforços
de tots.

G.F.

PEDRO

CANTALLOPS

LLADO

PINTURES
DE

COTXES

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

PUIG
SABATERIA

Sant Miquel, 9 Tel. 66 02 57
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Amb bastant d'interés
van desenrotllant-se les amo-
llades de coloms missatgers
("mensajeros") organitza-
des per la Societat Colom-
bófila Ilucmajorera.

Els resultats, en lo refe-
rent a colom cronometrats,
no sempre han estat tan sa-
tisfactoris com els aficionats
haurien desitjat. Hi ha hagut
proves on pràcticament han
vengut tots, els coloms. En
canvi a altres se n'han per-
dut molts, sobretot a l'amo-
Ilada de Chinchilla (Albace-
te) on només en vengueren
11 de 109 que s'havien en-
gabiats. També a dues de
les quatre proves que s'han
realitzades des d'Eivissa el
percentatge de coloms arri-
bats el mateix dia, ha estat
més baix normalment.

Els qui han aconseguit
premis a les proves que
s'han celebrat fins ara, a
més de les millors puntua-
cions de cara als trofeus
que es disputen —Baró de
Vidal i Sanitaris Bernat
Castell— són els següents:

I. Eivissa.
ler. A. Comas.
2on. M. Pallicer.

II Eivissa.
ler. Janer-Tomàs.
2on. J. Aguiló.

III. Eivissa.	 IV. Eivissa.
A. Oliver.	 A. Comas.
B. Vadell.	 B. Vadell.

Els quatre trofeus que
havia otorgat la Caixa d'Es-
talvis "Sa Nostra" per a la
prova d'Alacant, foren gua-

nyats el 1 er. per Pep Vidal,
2on i 4è B. Bonet i 3er.
F. Rosselló.

	

L'amollada	 des	 de
Chinchilla —400 Kms— va
tenir com a guanyadors a
Janer-Tomàs, seguits de B.
Bonet, M. Pallicer, J. Vidal
i S. Paniza. Aquests cinc
foren els qçii aconseguiren
els premis que havien posat
les cases comercials se-
güents:"Casal" "Radio Bor-
ne" "Joieria Jorge Juan i
"Can Bernat".

La prova des d'Orihue-
la, darrera que s'ha dispu-
tat i per la qual ha otorgats
els premis la Caixa de Pen-
sions "La Caixa", ha ten-
gut els següents resultats:
1 er. Pep Vidal, 2on. Llo-
renç Socias, 3er. Joan Agu-
lló i 4t. Bernat Vadell.

Després d'aquestes pro-
ves les classificacions gene-
rals estan d'aquesta forma:

BARO VIDAL:
ler. Janer Tomàs.
2on. Pep Vidal.
3er. Joan Agulló.

SANITARIS BERNAT
CASTELL.
ler. Pep Viül.
2on. Janer-Tomàs.
3er. Joan Agulló.

Queden encara moltes
hores de vol i per tant
molts de punts a disputar.
Aixe, fa que tots els parti-
cipants mantengu in viva
l'esperança de millorar
posicions i de figurar en els
llocs d'honor de les classi-
ficacions.

B. Vadell
(Societat Colombbfila).

COLOMBOFILA
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Entre noltros

NAIXEMENTS

-José Alberto Ordofto Torrano, fill de D.Ma. dels Angels.
-Sebastián Sahà Puig, fill de Juan i Catalina. Nasqué el 22-11-82
-Carolina Tizón Garau, fill de Juan José i Isabel. Nasqué dia
27-11-82.	 .
-Bàrbara Bueno Santos, filla de Miquel i d'Antònia. Va néixer
dia 6-111-82.
-Jaime Cifre Capó, fill de Juan i Antònia. Nasqué dia 2-111-82.
-Andrés Santamaría Chacén, fill de Juliàn i Dolores. Va néi-
xer el 9-111-82.

ENHORABONA!.

CASAMENTS

-Francesc Doblas Martín amb Ma. del Carme Romero. Es ca-
saren a s'Arenal, dia 14-11-82.
-En Joan Jaume Sastre amb Na Ma. Dolors Mir Gelabert. La
unió tingué lloc al convent de Sant Bonaventura, dia 14-11-82
-Bernat Llompart Mut amb Apoiènia Barceló Lucas. Celebra-
ren la cerimònia al convent de Sant Bonaventura, dia 27-11-82
-Miquel Barceló Gracias amb Catalina Serra Calafat, dia
28-11-82.
-Luis Alberto Minuesa Cordoncillo, amb Margalida Barceló
Oliver. Es casaren a s'Arenal, dia 20-111-82.

ENHORABONA!

1n111a 

REPARACIONS EN GENERAL
PLANXISTERIA I PINTURA

• TALLERS LLUCMAJOR •

Ronda de Ponent, s/n.
Tel. 6612 67
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ALMACEN Y OFICINAS:
Ctra. Llucmajor-Porreras, Km. 1
Telèfono 66 08 37
LLUCMAJOR (MALLORCA)

ALMACEN:
Cardenal Pou, 9 - Tel. 55 28 05
MANACOR

DEFUNCIONS

-D. Catalina Ramon Mateu. Morí dia 22-11-82.
-Dia 25-11-82, rnorí D. Lucia Salvà Coll.

• -El 25-11-82, morí D. Pere Joan Roig Obrador.
-D. Pedrona Duran Garau morí dia 2-111-82.
-D. Joan Janer Salvà va morir a Llucmajor dia 5-111-82.
-E18 de març del 82, va morir D. Jerénia Llompart Roig.
-D. Gregori Clar Salvà, morí dia 10-111-82.
-D. Catalina Ramis Verdera, va morir el dia 10-111-82.
-Dia 14-111-82, morí a Llucmajor D. Margalina Martorell Sitjar.
-D. Francesca Tomàs Vidal, morí el 16-111-82.

QUE DESCANSIN EN PAU.

METGES I APOTECARIES DE TORN: MES D'ABRIL

METGES:
Dia 3-4: Dr. Damià Salvà.
8-9: Dr. Rafel Llompart.
10-11-12: Dr. Rafel Llompart.
17-18: Dr. Antoni Roseelló.
24-25: Dr. Joan E. Carrero.

APOTECARIES:
Dies 29-4: Monserrat Pons.
5-11: J. Mir.
8: M. Cirera.
9: S. Gamundí.
12-18: M. Cirera.
19-25: S. Gamundí.
26-2: M. Pons.



Pes forat des moix

Quina vos agrada més?
Si heu triat sa A, sou tocats de bon gust, però.. . si heu

triat sa B. . . bona nit si et colgues !!.

els darrers
taoaels çie
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Sopa de Lletres

P JJ	 .13	 111

ELIANORE
—TOrtoms de personatges de les rondalles.

E A
P

R

U

SALO SOCIAL R.C. MALLORCA

LLUCMAJOR / ABRIL 82	 PAG. 26

L'agència PUBLISTUPIT té la satisfacció de comunicar als
seus incondicionals clients i amics que hem superat la frontera
de la internacionalitat. Amb això de les casetes ens han plogut
sol.licituds i garantim la xavolització del terme de Llucmajor,
i les ofertes, degut al fet, ens han acoconat, però noltros amb
afany localista sols hem tengut en compte el nivell pràctic del
nostre poble, per tant hem seleccionat el més assequible i de
més assoliment per a tothom (i a més americà).

Joan Socies.

Sopa de Lletres
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Deu noms d'arbres fruitals.



Distribuidor autoritzat
per:
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LLUCMAJORCarrer Sant Miquel, 51 Tel. 66 09 92

AUTD IELECTRIC

Pedro A. Matoró, 12 - Teléfono 66 01 70

LLUCHMAYOR (Mallorca)

ESTALVIAR DOBLERS ES ESTALVIAR
COMBUSTIBLE

Ara a Auto Elèctric Barceló, li oferim pel preu de
1.200 pts., comprovació i reglatge de bugies i platins i
posta a punt de l'encenement.

Sense oblidar el reglatge carburador C.D.

NO SE N'OBLIDI: ESTALVII DOBLERS
del 1 al 30 d'Abril

Autofidelitat, So i Imatge

CAN
BERNAT
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TENIM EL
GENERADOR
DEL FUTUR

NIE1111U

11%11ERCIRL
RRCIRS

HELIUS, EL ROTOR VERTICAL




