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Eleccions a Llucmajor

CLARA VICTORIA DEL
PSOE

L'ESPORT COLOMBOFIL
DEPENDRÀ
DEL MINISTERI DE DEFENSA

L'esport colombèfil, afició que té molts de simpatitzants
i seguidors dins Llucmajor, es regirà dins breu temps per una
nova normativa que ha dictat el Ministeri Je Defensa. El nou
decret llei considera el colom missatger d'especial interès per
a la defensa nacional ja que constitueix un dels mitjans de co-
municació més segurs dels emprats per l'home.

Els colomers, com que són cosiderats d'utilitat pública,
poden ser "mobilitzats" en qualsevol moment. En contrapar-
tida, l'Ekércit concedirà ajudes per fomentar la cria i millora
dels colomers.
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Unes eleccions clares
Les eleccions legislatives de dia 28 han aconseguit a España dues fites transcenden-

tals per a la consolidació del sistema democràtic: la massiva participac:ió dels electors
en els comicis (un 78 o/o) i l'aclaparadora victòria d'una força pol ítica progressista.

Un i altre cas també s'han produït a Llucmajor d'una forma clara i rotunda. L'ín-
dex de participació ha arribat al 78,32 o/o del cens electoral i la victòria del PSOE,
amb 4.039 vots, no ofereix cap dubte.

D'aquesta manera queda comprovat que a tota Espanya i a Llucmajor la gent vol
exercir la democràcia i vol esser un subjecte actiu a l'hora de decidir el futur de la se-
va col.lectivitat. Davant aquestes constatacions els enemics de la democràcia no tenen
més remei que callar. D'altra banda l'opció majoritària cap al PSOE deixa clara la volun-
tat popular a l'hora d'acometre les solucions contra la crisi econòmica, la reforma de
l'Administració i la defensa de les llibertats dins un clima on prevalgui la solidaritat a l'in-
dividualisme ultrancer.

En conseqüència, aquesta voluntat popular ha de ser respectada per tothom i s'ha
de permetre la governabilitat de l'Estat sense posar-hi traves malintenc.onades. Ara bé,

com dèiem el mes passat, exercir la democràcia no consisteix només a depositar la papere-
ta dins l'urna cada X anys, i per això és necessària una actitud vigilant i crítica davant
els abusos i errors del poder. Aquesta és una de les funcions de la premsa que nosaltres,
dins la nostra modèstia, exercim i exercirem, moguts sols per l'ànim de contribuir a la ges-

tió de la societat. l com que som especialment sensibles al tema cultural per damunt de

qüestions de partits, demanarem dels distints governs —estatal, autonòmic i municipal—

la deguda atenció prioritària en la tasca de fer arribar a tots éls mallorquins —de naixe-

ment i d'adopció— la pròpia identitat cultural i la plena oficialitat del nQstre idioma,

juntament amb el castellà. Creim que això, superat el "primum vivere", és una feina que

no -es pot perllongar per més temps, perquè si perdem el tren actual en un futur pròxim

ja no hi haurà res a fer i haurem mort com a cultura i com a poble.

Per això demanam del nou govern central una actitud valenta i favorable, encara que

temem que el seu partit no ha estat gaire clar en aquest tema durant la campanya electo-
ral.



Dimarts, dia 19 d'Octubre un mal contacte elèctric
va • provocar un incendi al "Salon" que va ocasionar la cre-
mada de l'arxiu dels bolletins Oficials de l'Estat, a més
d'uns instruments de la banda de Música (un saxo alt, un
bornbo, un estoig de clarinet, partitures, atrils, restaura-
ció del piano) valorats en devers 150.000 ptes. i també
es veren p,erjudicats els quadres dels expositors de Fires,
Miquel Puigserver Lara i Bernat Monserrat.

Fraga,
en el mercat dels divendres
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NOTICIES LOCALS

El passat dia 22 d'Oc-
tubre el líder d'Aliança
Popular, Manuel Fraga
Iribarne visità la nostra ciu-
tat durant el dia de campa-
nya que destinà a la nostra
illa. L'estància del candidat
aliancista es limità a un
breu recorregut pel mercat
—es celebrava com és ha-
bitual els divendres— per fir-
mar exemplars del seu pro-
grama, que, amb anteriori-
tat, havien repartit alguns
dels seus incondicionals.

El seu condensat pro-

grama —l'esperaven a Ciu-
tat— i va impedir pujar
fins a la seu local d'AP per
procedir a la inauguració
oficial. La presència del nú-
mero u aliancista va desper-
tar la curiositat de nombro-
sos Ilucmajorers que es reu-
niren a plaça. En definiti-
va, Manuel Fraga, encara
que per uns breus minuts,
donà suport als aliancistes
locals i va acudir a la cita
per recabar els vots de la
dreta Ilucmajorera de cara
al 28-0.

"I-estes passades, co-
ques menjades" diu el re-
franyer mallorquí. Però
també és el moment oportú
per efectuar un balanç de les
passades jornades de Fira.
El vast programa, elaborat
pel Consistori sota l'assesso-
rament de les distintes co-
missions, ha enregistrat po-
ques novetats i dóna la
sensació que les Fires se
mouen per un barem pre-es-
tablert: Pregó, concurs i
subhasta d'ovelles, desfile
caní, mostra de productes
Ilucmajorers, competicions
esportives, etc...

I la sorpresa surt quan
els cervelluts organitzadors
decideixen rompre el motlle
de la inèrcia i la novetat sin-
tonitza i desperta l'interès
ciutadà. Curiosament són
aquests actes que han des-
pert el sentit de col.labora-
ció popular els que han
tengut menor pressupost
econòmic. Me referesc, na-
turalment, a la marxa ciclo-
turística, a la "jinkama" i
al taller infantil.

Crec que no m'equivoc
que els primers que queda-
ren sorpresos foren els ma-
teixos organitzadors quan
contemplares quasi cinc-
centes persones —grans i
nins— que se congregaven
a Plaça per enfilar cap a
ses Piquetes des Pèlag en
ordenada formació, per
prendre, després del frugal
refrigeri, la directa i tornar
de bell nou al punt de des-
tí. Aquesta gent no acudí
a la cita sota el reclam de
valuosos i interessants pre-
mis sinó que ho feren em-
pesos per un desig de parti-
cipació. Es a dir, per un
moment els organitzadors
els concedien l'oportuni-

tat de ser protagonistes
d'un acte de Fires.

El mateix podem dir
d'aquells actes que, per
primera vegada, s'organitza-
ren tenint en compte els
infants. El Club d'Esplai,
amb el patrocini municipal,
va saber comptar, una vega-
da més, amb la població
infantil de Llucmajor. La
"jinkama" va mobilitzar
pràcticament tots els esco-
lars els quals al llarg de tot
un dematí mogueren tot el
poble en el desig de resol-
dre la tasca que els havia
estat encomanada. El pro-
grama es va completar amb
el taller infantil en el qual
tots pogueren desenvolupar
la seva activitat creativa.

Hem d'esmentar espe-
cialment l'acte multitudina-
ri de l'entrega de premis
que tengué lloc a la Sala
Capitular. Els nins Ilucma-
jorers tengueren ocasió de
confraternitzar amb el seu
Batle i autoritats munici-
pals, cosa que fins el mo-
ment havia estat privilegi
d'uns pocs. En aquesta oca-
sió, tots tengueren una me-
dalla commemorativa. No hi
hagué excepcions i tots po-
gueren contar a ca seva que
havien estat felicitats pel
Batle o els regidors.

Aquests actes, són,
doncs, motiu de reflexió a
tots els futurs organitzadors
de les properes Fires, sigui
el que sigui el seu color po-
lític. Es una llavor que s'ha
de cuidar i a l'hera d'orga-
nitzar uns nous programes,
tenir en compte aquells que
—per ventura inesperada-
ment— meresqueren el vist-
i-plau ciutadà i popular.

FRANCESC VERDERA.

L'aspecte més positiu dels
diferents actes programats

Les fires recobraren
l'encant popular



Escola Municipal de Música Toni Monserrat

Com cada any, l'Esco-
la Municipal de Música obri
les portes per començar el
Curs 1.982-83. Per poder-
nos informar sobre aquest
Centre ens hem posat en
contacte amb en Cristòfol
Barros que juntament amb
mestre Guillem Tomàs, són
els músics encarregats d'im-
partir les classes.

Segons ens diu en
Tàfol Barros, per a aquest
curs que comença hi ha més
de vint alumnes matriculats,
per continuar estudis de sol-
feig i instrument a distints
nivells. El Pla d'Estudis que
es segueix és paral.lel al
que s'imparteix al Conserva-
tori de Palma, ja que els
alumnes es poden matricu-
lar com a estudiants lliures.
D'aquesta manera poden
examinar-se a final de curs
i aconseguir el títol oficial
del Conservatori.

Durant el temps que
funciona aquesta Escola,

són més de quinze els alum-
nes que han passat a for-
mar part de la Banda de Mú-
sica, i així serveix de "can-
tera" a aquesta institució.
L'assistència a classe és
completament gratu •ta,
subvencionada per l'Ajunta-
ment, Consell i "Sa Nos-

tra".
Hem de destacar les bo-

nes calificacions obtengu-
des en els exàmens de Se-
tembre en les modalitats de:

ler. curs de Solfeig . . .
	  4 alumnes

2n. Curs de Solfeig. . . .
	  2 alumnes

lr. Curs de Clarinet . . .
	  2 alumnes

4t. Curs de Clarinet . .
	  1 alumne.

Els alumnes matriculats
al Conservatori es poden
desplaçar a Ciutat els dis-
sabtes dematí i assistir a les
classes que s'hi imparteixen.
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La Coral,
desapareix

El passat dia 15 d'oc-
tubre al convent dels fran-
ciscans la Coral de Llucma-
jor ens va oferir molt dig-
nament el seu darrer con-
cert, després de 20 anys
d'ex istència.

Tal com anunciàvem a
la revista anterior les causes
de la desaparició són degu-
des primordialment a la
manca de veus joves que es
vulguin comprometre a con-
tinuar aquesta tasca. Però
també hi ha d'altres causes
com poden ser: qüestions de
treball, problemes familiars
i un llarg etcètera que ha
desembocat en aquest
trencament inesperat.

Cicle de cinema  

Cicle de Cinema que
tendrà lloc al Teatre Recrea-
tiu cada divendres a les 21
h. Les pel.lícules que se
projectaran durant el mes
de Novembre seran les se-
güents:

Dia 12, "Mas allà del
bien y del mal", dirigida
per Liliana Cavani.

Dia 19, "Dolce Vita",
dirigida per Federico Felli-
ni.

Dia 26, "El Serior de
los anillos", de Jean Jac-
ques Amand.

Dia 3 de Desembre,
"Deprisa, deprisa" de l'es-
panyol Carlos Saura.

La Illa. Mostra va esser un éxit i els estands dels ex-
positors foren millors que ers dels altres anys (l'expe-
riència ensenya).

Però és de destacar que el que va obtenir el primer
premi va esser el de la "Cristaleria Llucmajor", que era la
primera vegada que exposava.



Pedro A. Mataró, 12 - Teléfono 66 01 70

LLUCHMAYOR (Mallorca)

PREUS
ECONOMICS

Husqygrna
VENDA I SERVEI TECNIC

n1•11.	
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(Per Tomeu Sbert).

LLUMS.

Tenim una bona notí-
cia. Positiva. Molt esperada.
Es a dir: les esveltes i mo-
dernes faroles de la part
alta de S'Arenal foren ence-
ses dia 25 d'Octubre. L'e .m-
presari muntador de la de-
sitjada instal.lació, amb un
pressupost d'uns deu mi-
lions de pessetes, Miquel
Jaume Capellà, aconseguí
encendre d'una vegada to-
tes les faroles. A l'esmenta-
da zona fou tot un esdeve-
niment. Era una millora
esperada des de feia més
d'un any. Des del dia 25
podem dir que la Plaça Ma-
jor i carrers d'aprop tenen
llum públic com pertoca.

Gràcies a l'Ajuntament
per la millora i a totes les
persones que han aconseguit
donar a la barriada un ser-
vei tan necessari com és
la llum.

VINGUE EN FRAGA.

Per inaugurar un local
destinat a local social del
partit polític d'AP, vin-
gué a S'Arenal el líder M.
Fraga Iribarne, encara en
plena campanya electoral.
El local està situat al carrer
Milàn. No deixa de ser sig-
nificatiu que tot un capde-
vanter de llista, a nivell na-
cional, estàs visitant la zona
personalment. En Fraga re-
cordà el temps que fou mi-
nistre d'Informació i Turis-
me, en el que es refereix al
creixement de S'Arenal.
Després de la visita es des-
plaçà a Llucmajor.

ASSEMBLEA GENERAL.

Celebrà Assemblea Ge-
neral l'Agrupació d'Hote-
lers de la Platja de Pala
(Ciutat i Llucmajor) i es
tractaren bastants d'as-
sumptes importants desta-
cant la necessitat que es
construeixi l'autopista fins
al final del carrer "Dos de
Mayo" i partint de Ca n'Ale-
gria i també la iniciació de
les obres del nou edifici de
serveis de l'esmentada agru-
pació i per a altres serveis
de caràcter públic. Tancà
l'acte el president Bartomeu
Xamena Simonet.
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Eleccions Generals

•EI canvi, en marxa

La "majoria natural" de Fraga no surt per
cap lloc

Els resultats de les ur-
nes, donant la majoria abso-
luta al PSOE, no han sor-
près ningú que observàs el
fenomen amb un mínim
d'objectivitat. En definiti-
va, i per sobre d'anàlisis
partidistes, allà que està
ben clar és que el nombre
de persones que vol "el can-
vi" pràcticament duplica el
que prefereix conservar allà
que hi ha.

Una altra consideració
important és el caràcter mo-
derat d'aquest canvi. Des de
1.977, la major part de
l'electorat ja havia posat
messions per una política de
reformes, depositant la seva
confiança a UCD, un partit
de centre-dreta que podia
prometre i prometia dur a
terme una transformació so-
cial. Però no ha pogut ser
per la seva pròpia incapaci-
tat. A Europa, totes les re-
formes que a España encara
estan per fer, les ha fet la
dreta fa molt de temps.
Aquí, no obstant, la dreta
ha perdut tota l'energia en
lluites intestines i personals.
El PSOE, d'una manera in-
tel.ligent, ha sabut captar
les aspiracions moderades de
l'electorat i s'ha oferit per
emprendre les reformes de
manera tranquil.la , sense es-
tridències però en profundi-
tat i fent participar en
aquesta operació tota la so-
cietat. El PSOE ha deixat
de banda tota la seva ideo-
logia, posant de manera
pragmàtica tots els mitjans
per a que aquest país fun-
cioni i es modernitzi. L'elec-

torat espanyol, moderat de
per sí, ha estat sensible a
aquesta oferta que prescin-
deix de carnet de partit i
de postulat ideològics, i ha
posat les messions pel
PSOE.

Una altra dada a tenir
en compte és que la famosa
"majoria natural", tan vol-
guda i propagada per Fraga,
no surt per cap lloc. Podem
fer els comptes que vol-
guem, però si es sumen els
vots d'AP, UCD i CDS i
s'apliquen des correccions
del sistema electoral, l'úni-
ca majoria que s'obté és la
que ha votat per al canvi. I
aixà que la dreta de Fraga,
durant la jornada electoral,
ha fet una autèntica i dinà-
mica mobilització per a que
els indecisos acudissin als
col.legis electorals i deposi-
tassin a les urnes les pape-
retes d'AP.

Militants aliancistes han
duit, pràcticament de mane-
ta, fins a les urnes tots els
que podien influenciar i
aixà, als pobles, s'ha vist
ben clar. No obstant, no es
pot objectar res perquè es
tracta d'una maniobra legí-
tima. Però allà que queda
en evidència és que AP, si
no es produeix una heca-
tombe dels socialistes, ha
arribat al sàtil. I encara
més, si UCD, a base d'hu-
militat i treball, aconse-
gueix aixecar el cap, serà
amb els -vots d'aliança Po-
pular, reconquistant un elec-
torat que mai no hagué de
perdre.

Però els fets són aquí.

el PSOE disposa de totes
les claus legals per aplicar
el seu programa sense que
es produeixin transtorns.
Només poques hores des-
prés de conèixer-se defini-
tivament els resultat S ja reg-
nava una ambient diferent
arreu del país. Els anome-
nats "poders fàctics" socials
com la banca i els empresa-
ris, han respost d'una mane-
ra favorable a la crida de
col.laboració de Felipe Gon-
zález. Ells saben millor que
ningú que, malgrat les dife-
rencies amb el PSOE, és ne-
cessari un Gobern fort per
treure endavant el país.

Ara la qüestió radica en
el comportament de l'opo-
sició. Es tracta de veure
quina de les dues cares se-
rà la que Fraga utilitzarà: si
la cara dialogant, constitu-
cional i constructiva o
l'agressiva, demogàgica i de-
sestab i I itzant. Hauria de
comprendre, tal com ho ha
fet el PSOE, que la majo-
ria dels seus vots no vénen
dels seus militants sino de
centristes desencantats que
se neguen a votar socialista
però que no participen dels
postulats de la dreta utra-
montana ni desitgen un re-
torn a temps passat.

Quant als resultats a
Mallorca, s'ha de resaltar
el tomb del mapa electo-
ral. En 1.979 el centre-dre-
ta copava gairebé les tres
quartes parts de l'electorat
i ara es troba pràcticament
empatat amb l'esquerra. Les
grans àries industrials i turís-
tiques s'han inclinat per

l'oferta socialista, mentre
que el medi rural ha prefe-
rit essent conservador. Una
altra dada important és el
descens del PSM, que deixa
entreveure que part dels
seus simpatitzants s'han in-
clinat pel vot útil. Aquests
resultats fan preveure, do-
nada la igualdat, una lluita
feroç per a les municipals
i les autonòmiques. Es més
que probable que el partit
de n'Albertí tracti d'aglu-
tinar el centre-dreta per no
permetre una dispersió del
vot. El PSOE, per la seva
part, comptarà amb la inèr-
cia de partit guenyador. .

Finalment, dues parau-
les sobre el que succeí a
Llucmajor. Primer, hem de
felicitar-nos tots els de totes
les tendencies per tenir al
Senat un home nascut a la
nostra vila. D'altra banda,
és destacable el triomf socia-
lista, que ha sabut treure
avantatge sobre la dreta
malgrat la seva mobilització
(visita de Fraga, etc.). Si a
les municipals repetissin els
mateixos resultats, els socia-
listes obtendrien 9 regidors,
AP n'aconseguiria 6 i UCD,
1. Aquí la lluita també serà
fèrrea. Per conservar l'avan-
tatge, el PSOE hauria de for-
mar una llista coherent i , se-
güint l'exemple del Govern,
incloure independents
d'honradesa i eficàcia de-
mostrades per articular
l'operació de canvi muni-
cipal. Es, aixà no obstant,
un interrogant que encara
s'ha de desxifrar.

JORDI BAYONA.



Ajit MENJAR CASOLA
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Qui ha aguanyat les eleccions?

El poble sobirà, segons
ordena la Constitució Es-
panyola, ha exercit el seu
poder, s'ha pronunciat: ha

ta t
Jo crec que tothom

haurà votat en consciència,
estic segur que si. Mos hi
jugam massa com per afi-
car un sobre dins l'urna
sense haver meditat ben
bé què és lo que feim. Mos
poden haver enganat, però
nosaltres hem votat d'acord
amb la nostra manera de
pensar, cadascú amb la se-
va.

l els espanyols, a la fi,
mos hem definit i hem ex-
pressat la nostra fe en uns
valors, cadascú els que més

aprecia. El que sí ha quedat
clar és que la idea de cen-
tre ha desaparegut quasi to-
talment. l és que el "Cen-
tro" va interessar als espa-
nyols en un moment donat
per amortiguar la força
d'un bot que donàrem al
passar d'un sistema dicta-
torial a un sistema demo-
cràtic, aquest quasi s'ha
convertit en un esclat, i
no hem arribat a caure de
tot, però si que anam de
rodolons. l arribà un mo-
ment en què vérem que
aquell "Centro" no mos
servia per res més que per
donar-mos disgusts, i mos
hem venjat, el disgust el
tenen ara ells perquè no els

hem votat. I n'han sortit
i en sortiran més de partits
que se diran de centre, pe-
rò es personal ja està molt
escaldat i saben que aixà
és una presa de pèl (i ja
tenim el clotell ben pelat).

El que ha quedat prou
clar és que tenim una dreta
radicalitzada representada
pel conservadorisme d'AP
i un centre-esquerra repre-
sentat pel progressisme del
PSOE. Aixà és en termes
generals a tot Espanya,
Llucmajor no n'és una ex-
cepció.

Va venir un senyor de
la península i digué: "Què
fa el socialisme a una Ma-
llorca conservadora?'' i ara
li poden demanar: "Què fa
una dreta radicalitzada dins
una Espanya progressista?,
però ja no cal demanar-ho,
ja sabem tots la contesta:
"Fa segon".

I, qui ha fet primer? Ha
fet primer s'acumulació de
vot progressista comprès en-
tre el centre-esquerra i l'es-
trema-esquerra. Ha fet pri-
mer la idea que ha estat
majoritària, i que, en aquest
cas, l'ha personificada el
PSOE; uns senyors que han
fet una campanya rnolt bo-
na per la captació del vot
i la seva feina els hi ha do-

nat bon fruit. AP també ha-
via fet molt bona campanya
de captació de vot, i en cap-
tà molts, jo diria tots els
que podia, perquè realment
no n'hi havia més.

Si Llucmajor ha votat
un 78 per cent se pot dir
que els resultats foren prou
representatius. Per ventura
alguns d'idees molt bones i
molt concretes han hagut de
deixar apart una mica el seu
romanticisme i la simpatia
que certs partits els hi ins-
piraven i han "utilitzat"
son vot, l'han fet útil. Es
molt cruu i penós, però
aquesta vegada no hi havia
altre remei. La dreta no po-
dia consentir no estar tota
unida enfront dels socialis-
tes, i l'esquerra no podia
deixar passar l'ocasió his-
tòrica de tenir un govern
socialista.

Segurament tots hem
obrat el que hem cregut
millor.

Per les eleccions al
Parlament preautonàmic
i les municipals, l'abril les
coses poden esser molt di-
ferents.

Per a unes eleccions
autonòmiques, és just votar
un partit centralista? Ja en
parlarem més endavant.

Guillem Oliver.

CAN SALOM
CORDELERIA

ESPARDENYERIA
ARTICLES DE PESCA

C/. Músic loan Xamena, 12 - Tel. 66 14 84
LLUCMAI01?



Els coloms podran ser "mobilitzats" en qualsevol moment.
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El ministeri de Defensa concedirà ajudes per fomentar la cria

El colom missatger, considerat d'especial
interés per a la defensa Nacional
Els colomers passen a dependre del Servei Colombbfil Militar

Els coloms missatgers pregueren —des de la més remota
antiguedat— part activa en les principals confrontacions
bèl.liques per la seva gran utilitat per transmetre notícies
aprofitant el seu desplaçament tan ràpid. Però tot sembla-
va indicar que l'avanç de la tecnologia, aplicada al camp de
les telecomunicacions, havia fet oblidar aquests "correus
alats" i que la normativa antiga d'una possible mobilització

que gravitava sobre els colomers havia quedat ja a l'oblit.
No obstant, a finals del passat mes d'octubre va sorgir la
sorpresa. El ministeri de Defensa elaborava i publicava un
reial decret que regula la tenència i utilització del colom
missatger, i al mateix temps deroga les normatives de 1.898
i 1.931 vigents fins ara.

Com que l'esport de la
colombófila és una afició
molt arrelada a Llucmajor,
hem considerat de màxim
interés per als nostres lec-
tors oferir-vos un resum del
nou reial decret que cons-
ta de quaranta-un articles,
distribuïts en nou capítols
i que contempla el colom
missatger com "un dels mit-
jans de comunicació més
segurs que l'home ha utilit-
zat.

La importància del seu
ús —assenyala el projecte—
no ha minvat malgrat els
progressos que en els mit-
jans moderns s'han produït,
com ho demostra el fre-
qüent ús que s'han fet de
coloms missatgers a les dar-
reres confrontacions bel.li-
ques en raó a l'eficàcia i
a les dificultats que presen-
ta la seva intercepció i
detectació.

UTILITAT PUBLICA.

El reial decret del mi-
nisteri de Defensa conside-
ra colom missatger aquell

.que, un cop separat llarga
distància del seu colomer,
és capaç de tornar-hi, i per
aixà és susceptible de ser
emprat com a mitjà de
transmissió de missatges.

La nova normativa afir-
ma rotundament que la uti-
lització de colom missatgers
es considera d'utilitat públi-
ca i d'especial interès per a
la defensa nacional, i corres-
pon al ministeri de Defensa,
a través de l'Exèrcit de Ter-
ra, l'autorització de la seva
tenència i ús, així com de
l'organització i protecció

del seu us quant es relacio-
na amb l'esmentada defen-
sa. La inspecció, control,
cens i estadística de co-
loms missatgers i dels co-
lomers en tot el territori
espanyol correspondrà al
Servei Colombófil Militar.

FOMENT DE LACRIA.

Un dels apartats més
importants del nou projec-
te de llei és el que diu que
el Ministeri de Defensa fo-
mentarà la cria i educació
dels coloms missatgers amb
l'objecte de disposar en
temps de guerra, en estats
d'alarma, excepció, siti, si-
tuacions d'emergència, ca-
tàstrofes, salvaments i d'al-
tres sernblants, dels coloms
necessaris.

La cria i educació dels
coloms missatgers pot dur-la
el mateix Servei Colombàfil

de l'Exèrcit o per particu-
lars constituïts legalment,
els quals podran rebre les
ajudes següents: subven-
cions econòmiques; entrega
de colomins escollits pel
millorament de la raça; con-
cessions de premis per a
concursos; assessorament
tècnic; i transport gratuit
dels coloms fins els llocs
d'amollada a fi de facilitar
la celebració de proves i de
competicions.

Per a que els aficionats
particulars se'n puguin bene-
ficiar, han de cumplir les
condicions següents: han de
tenir nacionalitat espanyola,
posar a disposició del Ser-
vei Colombàfil de l'Exèrcit
més de vint coloms, i com-
prometre's durant un any
a acudir a les maniobres o
experiències que es determi-
nin.

Finalment, la nova nor-

mativa estableix també que .

queda prohibit l'encreua-
ment de c3loms missatgers
amb altres races, així com
caçarles, apresar-les o usar-
les per al tir. Qualsevol per-
sona que trobi coloms mis-
satgers està obligada a entre-
gar-les a la Guàrdia Civil o a
l'autoritat militar més
aprop. Els coloms militars
es distingiran per les lletres
"FAS" gravades a les ane-
lles.

Aixà és un breu resum
del nou reial decret. La nos-
tra intenció era oferir les se-
ves prinsipals característi-
ques als nombrosos aficio-
nats Ilucmajorers per a que,
a través d'aquestes pàgines,
tenguin la informació pre-
cisa de a nova normativa
que, a partir d'ara, regula-
rà la seva afició preferida.

FRANCESC VERDERA.
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Joan Monserrat Parets, socialista
Ilucmajorer (I)

A questa col.laboració constitueix una primera aproxi-
mació a alguns aspectes de la vida i del pensament de joan
Monserrat i Parets, figura política Ilucmajorera, senyera
que, sens dubte, mereix un estudi més extens i complexe,
al qual contribuirà "Llucmajor de pinte en ample" en pro-
pers números.

D'altra banda, cal no oblidar, com ja recorda molt en-
certadament l'autor de la cohlaboració, que tant el Ilen-
guatge emprat com els plantejaments ideològics de Joan
Monserrat i Parets s'han d'interpretar en el contexte his-
tòric. Aquesta falta de perspectiva històrica podria desdi-
buixar el pensament i la figura de l'il.lustre socialista Iluc-
majorer.

BREU SEMBLANÇA
BIOGRAFICA.

Joan Monserrat Parets
va néixer a Llucmajor l'any
1.889, de pare sabater i per
tant treballador. Ell, a par-
tir de 1.908, començà a in-
troduir-se dins l'Agrupació
Socialista que hom havia
format a principis de segle;
primer aparegueren els seus
escrits a "El obrero balear",
i després regentà l'Escola
Socialista de la localitat.
Classes en les que, a pesar
de l'educació laica que do-
nava, procurava esser el més
objectiu possible; classes
en castellà (segons ell per
ajudar als nins a aprendre
l'idioma necessari per poder
desenvolupar-se a la socie-
tat) on pretenia Iliberar als
seus alumnes de "la falsa
educación superticiosa y re-
ligiosa, defendiendo una
educación de Justicia, Ver-
dad y Progreso, ensefianza
lógica, que transformarà a la
Humanidad de envilecida y
perversa en noble e inteli-
gente" (1). Com es veu Joan
Monserrat Parets no era pre-
cisament home religiós,
però, segons m'han contat
alumnes seus, mai no s'en-
sanyà dins l'Escola amb el
catolicisme a pesar del
seu evident anti-catolicis-

me.
Aviat, gràcies a les se-

ves aptituts oratòries desta-
cadíssimes i al seu ardor
marxista, fou un dels so-
cialistes més destacats no
només de Llucmajor (on
era practicament el I íder)
sinó també a tota Mallorca
darrera "Tano" Jaume, Llo-
renç Bisbal i Ignasi Ferret-
jans. Havia començat com
a sabater i barber... però
l'any 1.921 es traslladà a
Ciutat com a administratiu
de la "Campsa" (Joan
March). A pesar d'aixó no
quedà deslligat de la políti-
ca Ilucmajorera (l'any 1.918
havia estat regidor socialis-
ta), i el seu germà Miquel
continuà demanant consells
des del poble.

Quan arribà la I I Repú-
blica, li fou oferit un càrrec
de diputat a Corts que havia
quedat vacant. Socialistes i
republicans li demanaren
que l'acceptàs però ell no
volgué fer-ho. Aquesta va-
cant fou ocupada per l'ex-
governador Carreres (menor-
quí).Joan Monserrat
Parets, persona modestís-
sima i noble, podia compe-
tir perfectament en qualse-
vol orador, des de la seva
joventut donà multitud de
conferències diverses (pol í-
tica, religió..) i acabà essent

l'ànima del cooperativisme
Ilucmajorer basat en "La
Nueva Vida".

Morí els primers mesos
de l'Alçament nacional, pre-
soner, primer, al castell de
Bellver i finalment afusellat
(se suposa) a Manacor junt
al seu germà; víctima de la
locura i la violència que
emmetzinaren tot el territo-
ri nacional per espai de mas-
sa anys a partir de 1.936.

A continuació exposaré
el pensament de Joan Mon-

serrat Parets, pensament que
aquells anys devia esser bas-
tant corrent dins les files so-
cialistes, pensament radical
però que no m'atreviré a cri-
ticar sinó simplement a ex-
posar. Segurament avui
Monserrat Parets pensaria de
diferent manera, aquells
anys el radicalisme de "dre-
tes" i ''esquerres" abocava
a l'enfrontament, enfronta-
ment que mai no justifica-
rà la venjança ni l'assassinat.

B. PROHENS.

CAIXA DE PENSIONS

"la Caixa"

MATERIALS DE
CONSTRUCCIO

ANTONI VIDAL

AGENT "FIBROTUBO"
MATERIALS DE CONSTRUCCIO

SERVEI A DOMICILI 
Tel, 66 06 88
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CAN TANO
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AGRADABLE, AMB LA

COMPANYIA DE LA MILLOR
MUSICA D'AVUI,
T'ESPERAM AL
C/. D'Es Vall, 2
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i iGolpistas!! No os bastó
la sangre del trentaiseis
que repetis con ahinco
para España embrutecer.

No queréis la democracia
por no saber dialogar
queréis imponer la fuerza
para el pueblo esclavizar.

La nostalgia del pasado
OS hace enloquecer
no tenéis otra ambición

No os dais cuenta que el
pueblo

luchó por la libertad
y lo único que os pido
que la sepåis respetar.

Luchar contra el terrorismo
sería vuestro deber
pero no el fomentarlo
como queríais hacer.

Sois la lacra repugnante
que tiene la sociedad

peor que los terroristas
que nada més quieren matar

a vosotrós os trataran
de idéntica manera
quitandoos las I ibertades
y poniéndoos bajo tierra?
Serían unos criminales
que tal cosa cometieran.

Hace muy poquitos arios
que toda rebelión
se pagaba con el cuello
y se les decía traidor.

Por eso pido justicia
y respeto a la población
no es justo que unos

malvados
tengan tanta protección
y que hagan lo que les

plazca
con armas de la nación.

Si no quieren acatar
toda la constitución
que se vayan a su casa
y que trabajen de peón

Que dejen el uniforme
que lo quieren degradar
y los militares  honrados
todos lo agradecerén.

Sois la escoria de los pueblos
los traidores de la patria
desonréis todo el ejército
quien os dio la confianza.

La justicia con vosotros
no puede titubear
tiene que ser implacable
si nos queremos salvar.

Lorenzo Pons Pons.

11,4""k.4
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Un Senador Llucmajorer

Acérquese a un Concesionario Seat
y vea con detalle el nuevo Seat Ronda
Disfrute su diseho, su linea avanzada, su
perfecto acabado.

Luego. pruébelo. Síentese al volante
y sienta su magra. la magia del Seat Ronda.
Ponga a prueba su potencia, su reprise, pise

a fondo en su quinta marcha. Y compruebe
la perfecta respuesta del motor a la menor
presión del acelerador...

Ya no podra evitaricy usted habra caído
hechizado por la magía del Ronda

SEAT
LA MAGA O. DISEAEL

.71:1170-.V

TALLERES --Y211.4116n 1;

Carretera Arenal. s/n. - Tel. 660234

LLUCHMAYOR (Mallorca)

Cudamos de su coche. Culdamos de usted.

VENDA DE MOSTRES
PARELLS SOLTS

Cl. Bisbe Taixaquet, 6 -Tel. 66 03 74
L LUCMAIOR

7-1./ZWSI

C 1-1	 0
111	 N	 ItZift1	 y13 9,01:1 2. 13

PER A LA SEVA
DECORACIO DEL SEU

ENMOQUETAT, RECORDI:
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-Ja tenim esclovellades
unes altres eleccions!.

-I tant. Perquè ha estat
una vertadera rompuda des
partit de s'actual Govern.

-Que, per altra part, ja
estava esclatat abans de
celebrar-se.

-Si, per molt que cridàs
En Landel ino a sa seva cam-
panya electoral, que més
pareixia un nàufrag dema-
nant auxili que es conegut
i admirat president des Con-
grés.

-No hi ha dret que a
un homo com aixà li hagin
fet fer aquest paper, com el
darrer capità des barco
d'UCD que s'enfonsava més

de cada dia.
-I de Llucmajor, què em

dius des resultats de ses elec-
cions?

-Normals, tant en es pri-
mer lloc, com en es segon.
Llucmajor, tots sabem que
ha estat sempre socialista,
encara que a ses municipals
darreres no gonyassin.

-Es que presentaren uns
candidats de poc ganxo.

-Però que després hem
vist que han estat tan bons,
o tan dolents com ets al-
tres...

-Però és ben cert que
s'idea socialista, salvant ses
excepcions, pareix que a
Llucmajor es transmet de

pares a fillS , com una doc-
trina fortament arrelada
dins es poble...

-Homo..., precisament
aquesta excepció s'ha donat
a ses darreres eleccions, com
es triomf d'En Toni Ramis
Rebassa, que serà es primer
Ilucmajorer que estarà pre-
sent en es Senat.

-Tens raó, perquè es seu
pare, ara no sé què serà, pe-
rò em record que de jove
no era gens socialista...

-Gens, però ganes de ser
regidor, sí que en tenia,
encara que mai ses anome-
nades forces vives des poble,
no el volgueren.

-I no sé per què, per-
què en aquell temps entra-
ren i sortiren regidors de to-
ta mena.

-Tal vegada ara idà, per
satisfacció des seu pare i de
tots es Ilucmajorers, ten-
drem com a Senador, En
Toni Ramis jove.

-I que ha estat elegit,
no amb es dit, sinó d'una
manera democràtica i per

ampla majoria.
- No tant, perquè Alian-

ça Popular a Mallorca no ha
quedat tan darrera.

-Però a Llucmajor, sí.
-I tu creus que En Toni

Ramis quan estigui en es Se-
nat, a Madrid, pensarà en
noltros?

-Jo crec que sí.
-I jo que no. A més

que es problemes des nos-
tro poble, les hem de resol-
dre noltros, a dins es nos-
tro Ajuntament.

-Per - aixà haurem
d'esperar sa renovació des
nou consistori.

-0 sa renovació de sa
mentalitat de molts de Iluc-
majorers.

-Aixà si que serà, ja,
més llarg, difícil i compli-
cat...

-Mentres tant idà, que
em duguin un cafè. I tu què
vols?

-Una camamil.la .
-Però si val lo mateix...
UN QUE ESCOLTAVA.
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Els resultats electorals a Llucmajor
Redacció.- Després de

vint dies de campanya ofi-
cial i d'un període indefi-
nible de pre-campanya i sub-
til, però insistent, ambient
electoralista, el 28 d'Octu-
bre tota Espanya va acudir
a les urnes per exercir el
dret d'elegir els diputats
i els senadors que, per qua-
tre anys, representaran la
voluntat popular.

Si l'elevat índex de par-
ticipació i la victòria socia-
lista foren les característi-
ques d'aquestes eleccions
arreu de l'Estat, el cas de
Llucmajor no ha estat una
excepció. La tendència a la
progressiva disminució en
la participació electoral ha
quedat tallada amb la pre-
sència de 8.526 Ilucmajorers
davant les urnes, xifra que
sobre els 10.886 electors
censats dóna el 78,32 per
cent de votants.

En quant als resultats,
la victòria ha correspost de
forma clara al PSOE, seguit
amb mil vots manco per AP.
El nombre de vots aconse-
guits pels principals partits
per al Congrés de Diputats,
és el següent:

En quant en els resul-
tats al Senat tenim aques-
tes dades:

En conseqüència, el
Ilucmajorer Antoni Ramis
va esser al màxim acapara-
dor de vots locals.

Les eleccions de
1977 i 1979.

Les	 confrontacions
electorals del 15 de juny de
1.977 (les primeres de la de-
mocràcia postfranquista) i
les de ll de març de 1.979
donaren els següents resul-
tats:

1.977:
UCD 	 3.332

PSOE 	 2.653
AP 	 593
PCE 	 •	  221

Unitat Socialista 	  163
(PSI, PSM, MSM).
Unió Autonomista. . . . 148
Unió dem.l. Balears . . . . 90
Front dem. d'Esquerra . . 32
Front de Treballadors. . . 23
Reforma Social Esp . . . . 11
C írculos José Antonio . . 10

1.979:
UCD 	 2.713
PSOE 	 3.046
CD 	• 	493
PCE 	  312
P. Carlí 	  132
PSM 	 97
Unidad Nacional 	  47
U LE 	 36

ORT 	 33
PCT 	 31
PTI 	 30
OICE 	 23

Comentari Electoral.

Analitzant aquests re-
sultats veim que el PSOE ha
aconseguit situar-se per se-
gona vegada en el primer
lloc, aquesta vegada afavo-
rit amb 1.000 vots nous que

han anat a parar des de
1.979 a ara. Igualment AP
(abans CD) ha augmentat
espectacularment des de
493 vots fins a 2.943,
cosa que la converteix en la
segona força política local i
té els mateixos resultats que
la quasi extinguida UCE va
treure a les darreres elec-
cions. Per tant, els votants
de la UCD i AP són els
mateixos, a més de la mino-
ria d'extrema dreta moguda
pel "vot útil". La UCD ha
quedat reduida a practica-
ment no res (tenint en
compte que era el partit
del govern central i muni-
cipal) amb 609 vots, segui-
da del CDS d'en Suàrez i
en Melià amb 228. Una
i altra força política con-
figuren l'espai centrista,
pràcticament inexistent
comparat amb el que va ser
en casos anterior. En quant
al PSM, si bé els resultats
globals que obté són insu-
ficients no es pot passar
per alt l'augment significa-
tiu que ha aconseguit —a
pesar de la idea del "vot

Antoni Ramis (PSOE)	 3  948 vots.
Felipe Sánchez Cuenca (PSOE) 	 3  906 vots.
Joaqu ín Ribas (AP)	 2  833 vots.
Joan Verger (AP)	 2  821 vots.
Alexandre Forcades (UCD) 	  570 vots.
Josep Zaforteza (UCD) 	  533 vots.
Ramon Esteban (CD) 	  235 vots.
Joan Fuster (CDS) 	  205 vots.
Damià Pons (PSM) 	  178 vots.
Francesca Bosch (PCIB) 	  164 vots.
Manuel Domenech (PCIB) 	  154 vots.
Llorenç R igo (PSM) 	  143 vots.

Llucmajor S'Arenal Total

PSOE 2.311 1.728 4.039

AP 2.245 698 2.943

UCD 504 105 609

CDS 157 71 228

PSM 110 38 148

PCE-PCIB 71 57 128
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útil"— en passar de 97
a 148 vots, de procedèn-
cia majoritàriament jove,
fet que li obri bastants es-
perances. El PCE, per con-
tra, sofreix una forta dava-
I lada : de 312 a 128 vots.

Detenint-mos més pau-
sadament sobre els resultats
de les dues forces majorità-
ries cal observar que la vic-
tòria socialista es produeix
per primera vegada dins el
casc urbà de Llucmajor amb
2.311 vots, 66 més que AP.
Això no obstant, en sumar-
hi els resultats de les quatre
meses de S'Arenal, la dife-
rència s'engrandeix amb
1.150 vots a favor del
PSOE. Hem de concloure,
per tant, que la força socia-
lista està a S'Arenal —amb
població majoritàriament
treballadora i immigrada—,
on AP és una opció més
aviat fluixa. Aixà no obs-
tant, Llucmajor —ciutat
és igualment un nucli amb
força i tradició socialista—
sobretot comparat amb po-
bles com Campos, Fela-
nitx, Manacor... — si bé
l'equilibri entre dretes i
esquerres està més anive-
llat que no a S'Arenal.    
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Aina Mir, pintora d'aquarel.la

"L'art no sempre és rentable, però
compensa a nivell de realització humana

Et record perfectament quan entraves i sorties del
Bar "Novedades", amb unes presses no sempre justificades,
amb unes paraules entre agressives i tendres i amb uns ca-
bells mig despentinats... Mai et vaig trobar una persona vul-
gar.

Han passat uns deu anys, jo no et coneixia i ben aviat
em digueren que eres pintora, que eres molt "artista" per
cosir, per pintar, per decorar... Tanmateix no em vaig estra-
nyar gens de tot això, la teva manera de ser ho justificava.

Possiblement no havies pintat encara lo millor, ni t'ha-
vien dit encara que seleccionaves molt bé els tons, les for-
mes i els colors. Però ja t'il.lusionaves i Iluitaves per extreu-
re de les flors només la part espiritual per convertir-les en
delicades i transparents, i tot aixe, t'alliberava del dolor de
cada dia.

N'Aina Mir Jaume té
72 anys i fa 8 o 9 anys que
pinta d'una manera més o
manco continuada.

-Aina, .com va néixer la
teva afició per l'art?

-Quan tenia quatre
anys, vivíem a Ciutat i jo em
passava moltes hores a ca
l'escultor Galmés, m'asseia
a un banquet de fusta i mi-
rava amb atenció com escul-
pien angelets i sants. Vaig
néixer amb un esperit sensi-
ble i delicat, mesclat amb
una gran picardia...

Molt aviat vaig freqüen-
tar les primeres "Galeries
d'Art" que existien a Ciu-
tat: Quint, Costa i Danús.
Allà exposaven: Anglada
Camarassa, Santiago

Tito Citadini, Nadal,
Roca Fuster...

-Quan pintares per pri-
mera vegada?

-Jo veia com pintava
el meu germà Toni, i •sem-
pre volia "ficar mà", ell
s'enfadava i em deia que
pintàs per jo mateixa, que
era més bona de fer la crí-
tica que pintar. l efectiva-
ment vaig veure que no era
tan fàcil. Jo tenia molta
pretensió. Era un època jo-
ve, sotmesa a la meva feina
d'alta costura.

Passaren uns anys i un
dia En Baltasar Coll, que se
n'havia d'anar al Seminari
em va mostrar un Sant Fran-
cesc, còpia d'En Claudio
Coello, i jo li vaig voler com-

prar, perquè era el Sant de
mon pare, però ell no el
volia vendre, com a fran-
ciscà vertader el volia tenir
al dormitori seu del Semina-
ri. Allò em va despertar la
idea de poder regalar un
Sant FranCesc a mon pare, i
En Mateu Taberner "Carres-
quet" em va deixar la mos-
tra i el vaig treure, sense
dibuixar, vaig pintar "en di-
recte", li vaig voler treure
el màxim perquè sortís un
Sant Francesc en tota la se-
va espiritualitat. Tenia la
pretensió de poder compa-
rar-lo amb el d'En Baltasar.
Segons En Mateu el meu era
ef millor de Llucmajor. Això
em despertà una inquietud
que fins anys després no
vaig poder dur a terme.

-Per què començares a
pintar, d'una manera més
continuada?

-Ja no podia passar més
sense pintar, sa vida s'anava
acurçant... Per altra banda
els senyors de "Ca s'Hereu"
m'impulsaren fort.

-Què representa en la
teva vida i en la teva obra
n'Esteva Hopkins de "Ca
s'Hereu"?

-Per a mi és el tot.
Tot quan he fet és en ho-
menatge seu. Em va fer veu-
re la vida de cara endavant,
em va obrir un camí, vaig
començar a veure les coses
d'una altra manera. Va ser
el meu gran impuls. Ell
s'anava obrint i m'exigia
que pintàs. Li agradaven els

meus quadres transparents i
suaus. No em guiava, volia
que fos autèntica, que pin-
tàs sense influencies, em va
convèncer per a què pintàs
aquarel.la .

-Per què prefereixes
pintar flors?

-Vaig començar pintant
flors i no tendré temps de
pintar res més. Arbres i flors
és el que més m'agrada i
consider que no ho he estu-
diat suficient per passar a
una altra cosa. No sé si ten-
dré temps de pintar figura,
també em fa molta il.lusió.

-On has exposat i on ex-
posaràs?

-Vaig exposar per a què
em fessin una crítica verta-
dera a "La Caixa" per les
Fires de 1.980 i a "Kaoba"
la primavera de 1.981.

Les crítiques de Ciutat
varen ser molt positives i
aixà em va fer anar cap
amunt encara que jo vaig
ben per avall. De•moment
no pens exposar, la meva
ambició és aprendre.

-Creus que és rentable
viure de l'Art?

-Els pintors antics mai
no pensaren en els doblers

ara tot està tan comercia-
litzat... Hi ha gent que ne-
cessita viure de l'art. L'art
no és sempre rendable pe-
rò compensa a nivell de rea-
lització humana. Hi ha per-
sones que han tret molts de
duros de l'art i no són grans
artistes i hi ha grans artis-
tes que no foren revaloritza-
bles, com és el cas d'En Dio-
n ís Bennàsser.

-Com qualificaries
l'obra dels nostres pintors
lucmajorers?

-No tots tenen l'ambi-
ció d'aprendre i això té un
perill d'estancament, De to-
tes maneres és bo que hi ha-
gi il.lusió de creativitat.

-Creus que s'hauria de
fomentar més l'art entre els
nostres infants?

s'haurien d'estudiar
els valors de cada infant,
veure quines aptituds artís-
tiques té i no deixar-lo de
mans. El problema llavors
seria trobar centres adequats
per al desenvolupament de
les qualitats artístiques dels
infants. La cultura desgra-
ciadament està molt aban-
donada.

Colomà Julià.
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D. Miquel Manresa Puig ens xerra dels
cans eivissencs

D. Miquel Manresa és
un home d'uns 50 anys.
Ha guanyat nombrosos pre-
mis a l'exposició de les Fires
i darrerament el millor cria
d'Espanya i el "Bert in
Show" a sa Faixina eesent el
jutge el "Marqués de Pera-
les".

-D. Miquel, des de quan
teniu aquesta afició?

-Des de fa uns trenta
anys. Tenc cans meus, però
abans ja anava a caçar amb
cans amb l'amo en Julià de
Porgatori i m'agradava molt,
com que tenia lloc per anar,
vaig començar a tenir cans.

-Heu guanyat molts de
concursos?

-N'he guanyat molts,
però només d'exposicions,
no de caça dins els quals el
millor és el que he guanyat
ara, el "Best in Show". Per
caçar va millor si tenen un
poc de bord, però jo sempre
he procurat conservat la
raça fina.

-Costa molt tenir una
raça fina i mantenir-la?

-Tenc dues races, una
de cans eivissencs que és
la que més apreci tenc i
una de cans anglesos, que
també ha guanyat premis.
La raça que jo cuid és es-
sencialment de tipus "pèl
dur" que són cans amb bar-
ba, més peluts que els al-
tres i sempre he procurat
no sortir-ne gens. Fins i
tot vaig anar a comprar un
ca a Sant Llorenç perquè
els d'aquí ja estaven tots

emparentats. El ca més bo
que he tengut és en "Blanc"
Aquest sí que ha guanyat
premis...

-Quines caracter íst iques
tenen els cans eivissencs?

-Aquesta classe de cans
són per anar a caçar a la
garriga i només coneixen
l'amo, però no són rabiosos;
necessiten fer molt d'exerci-
ci i sortir a caçar almenys
dos pics a la setmana en
temps de caça.

Maties Mut i
Pere Francesc Torrens.

FOTO: Clar.

FARRICA DE LICORES Y ALNIACEN DE LICORES,

WHISKY, VINOS Y CHAIPIPANAS

C/. S. Francisco l s/n Tel. 66 01 76 - LLUCMAJOR (Mallorca)
EDIFICIO DERESA
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Na Sebastiana sense braços
L'evocació d'aquesta avant-passada nostra, de la qual

tots hem sentit parlar com d'un estrany prodigi, ha estat
possible gràcies a les persones que bé a través del parentesc
o d'una mateixa coexistència la tenen present en la memò-
ria, com són: En Damià Coll, Na lerónia Gelabert, Na le-
rOnia Salvà, Na Maria Salvà, N'Ursula Servera i En Joan
Soc/as; tots ells han participat amablement a reconstruir
la vida d'aquest personatge, perdut dins l'emboirada me-
mòria col.lectiva.

Na Sebastiana Coll Sas-
tre va néixer a Llucmajor
devers el febrer de 1.858,
al Passeig, el número 32 de
l'actual C. Bisbe Taixaquet.
Va venir al món sense bra-
ços i mai no es va sebre
per què, encara que sa mare
creia que era degut al so-
bresalt que va tenir durant
el període d'embaraç, quan
el seu home va caure d'un
carro perquè la bístia va re-
cular un poc quan carrega
ven llenya.

Al veure la criatura els
pares pensaren que viuria
pocs dies i la batejaren tot-
d'una, amb el nOrn de Joa-
na Maria, però el nom que
li corresponia era Sebastia-
na, i així l'hi canviaren
quan veren que sobreviuria.

Era la major de 6 ger-
mans, Joana Maria, Franci-
naina, Jerónia i Llorenç.
Diuen que hi havia un altre
germà, desconegut pels ne-
bots, que va pegar a son pa-
re i per això i d'altres raons
el tragueren de ca seva i no
hi va tornar pus.

Els qui la recorden de
jove diuen que era una al-
lota petitona, de cosset curt
i tipet rbdó, de cara fina i
sempre amb la rialla a la bo-
ca, molt viva i amb els ge-
nolls i peus molt àgils. Des
de sempre els allargava així
com els altres infants
comencen per allargar les
mans.

Tallava la puntera a les
calces i quan havia de fer
feina se les enrodillava cap
al taló, sabia obrir un ven-
tall i ventar-se, passar el dit
dins l'ansa de les tasses i
beure cafè, fregar les olles
d'aram, treure les espines
del peix i deixar-les sence-
res que pareixien un altre
peix.

També sabia cosir més
fi que ningú i brodar com

l'havien estimulada les
monges. Fins i tot sabia ma-
nejar una màquina de cosir
que tenia una rodeta que
movia amb un peu, mentre
amb l'altre cosia. També sa-
b ia llegir i escriure.

Tots aquests prodigis
volgueren ser explotats
per l'amo d'un teatre o d'un
circ, però el negoci no va
anar bé perquè el propieta-
ri volia quedar-se amb un
70 per cent dels guanys i
l'altre 30 seria per na Se-
bastiana, la qual no hi va es-
tar d'acord, perquè no tenia
cap pèl de beneita.

L'l 1 de juliol de 1.913
la infanta Isabel va visitar
Llucmajor i Na Sebastiana

va regalar un mocadoret,
perfectament brodat. Els
documents diuen que li va
regalar "algunas ricas i nota-
bilísimas labores" i que la
infanta li va donar un bit-
llet de banc.

El 5 d'octubre de 1.916
es va inaugurar a Llucma-
jor el servici del tren Palma-
Santanyí i el seu cunyat va
haver de deixar l'ofici de
conductor d'una diligència
que abans del tren feia el
trajecte Palma-Santanyí -
Palma, per tal motiu ell
i sa dona Joana Maria se
n'anaren a viure al camp a
la possessió "Sa Caseta"
i també anaren amb ells Na
Sebastiana i Na Francinaina,
les úniques fadrines de la
família.

Després es.taren a "Ses
Males Cases" i Na Sebastia-
na anava a treure els ous,
amb un paner que agafava
amb les dents, després s'as-
seia i amb un peu posava els
ous dins el p3ner tombat
que aguantava amb l'altre
peu; treia aigua de la cis-
terna, amb un peu estira-
va la corda i amb l'altre la
trepitjava, també treia el

pa de dins el forn i sobre-
tot quedava a les cases i
cosia, apedaçava, adobava
veles i possiblement també
realitzava la seva obra més
difícil, que era la cons-
trucció de 5 b 6 capelletes
de devers 1 metre d'altà-
ria, totes idèntiques a la Ca-
pella del Cor de Jesús de la
Parròquia, amb una imita-
ció exacta de les rajoles que
hi havia abans i d'uns pedes-
tals que ara no es treuen.
Les columnes, els àngels,
El Sant Crist i Santa Càndi-
da, amb els seus vestits
són identics.

Eren uns treballs d'ar-
tesania fina fets amb pa-
per picat, retallat en di-
buixets de mil maneres,
aferrats amb aigua cuita
i acabats amb la mateixa
frase: "Trabajo efectuado
con los pies de Sebastiana
Coll por carecer de brazos".

Devers	 l'any	 1.940
Na Sebastiana i Na Franci-
naina es traslladaren al po-
ble, al C. Convent n. 16,
davant s'Aljub des Tres
Colls, i mentre que Na Fran-
cinaina anava a ajudar a un
i altre de la família a entre-
cavar llobades, Na Sebastia-
na es dedicava a apedaçar
calçons, a cosir, a fer torró
i a anar a missa pel corralet
del convent que estava just
davant ca seva. Ara li costa-
va caminar, anava acalada i
va anar a viure al n. 143 del
Carrer d'Es Vall per conti-
nuar la seva tasca. L'any
1.947 encara va estirar la
llana de dos matalassos per
un nebot que s'havia de ca-
sar. Però per aquell temps ja
no sortia de ca seva. El
cansament i els 93 anys fe-
ren que morís el 23 d'octu-
bre de 1.951.

Coloma J.
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Dies passats, s'ha pro-
duit s'arribada a s'illa des
primers tords per passar es
rigors de s'hivern entre ets
ullastrars mallorquins. I
quina estància! Crec que
aquestes aus estan ben des-
pistades. D'una banda han
pogut observar, com si es
tractàs d'un anunci augu-
rant-los unes bones vacan-
ces, es cartell del G.O.B.:
"DEIXAU-LOS VIURE".

Però es troben amb una
realitat ben diferent: una
barrera de foc que sembla
sa defensa antiaèria de
ses platges de Normandia
es dia des desembarc aliat.

I es tords que aconse-
gueixin salvar sa inicial lí-
nia de batalla, encara hauran
de sortejar es mil i un perills
per concloure feliçment sa
seva hivernada a s'Illa, per,

després, tornar an es seus
llocs d'origen, fer niu, repro-
duir-se per as pròxim hivern
enfrontar es mateixos pe-
rills.

Es Cicló Fraga va arras-
sar durant uns minuts es
nostro mercat des diven-
dres. Sa seva ràpida incur-
sió per la vila Ilucmajorera
va ser vista i no vista i tan
sols no va tenir temps per
pujar an es locals d'Alian-
ça Popular. Va ser una llàs-
tima es poc interés des can-
didat aliancista, ja que en
es pis de sa Plaça Espanya
l'esperaven ses senyores
dets seus incondicionals
per degustar en companyia
tan rellevant, unes gallete-
tes i unes copetes de "mà-
laga virgen".

Per cert crec que algun
fraguista de renom perdé
s'oportunitat de congraciar-
se amb es seu més ait "je-
fe" ja que, un cop conegu-
da l'af ició de Fraga de col-
leccionar licor, era el mo-
ment oportú d'obsequiar-lo
amb una botella des nostro
famós palo.

Però no tots, segons
pareix, deixaren passar
s'ocasió i d'aquesta manera
es mal pensats —que n'hi
ha— diuen que sa sobrassa-
da que regalaren a n'en Fra-
ga en es Palau d'Esports
de Ciutat duia s'etiqueta
d'una coneguda firma Iluc-
majorera d'embotits.

Durant sa passada cam-
panya s'assistencia an es mi-
tins de sa nostra ciutat va
ser semblant per a tots es
partits. Exceptuant el CDS
d'en Suàrez, tots es consi-
derats majoritaris celebraren
s'acte electoral. Un des més
fluixets va ser es del PCIB.

Sa raó per ventura esta-
va de part des meu secreta-
ri es mussol quan deia que

es comunistes Ilucmajorers
han tengut fugues cap al
PCOF "Hagueres vist —me
digué— es trobador de ses
personalitats I I ucmajoreres,
davall d'una pancart3 d'en
Lenin i una de Che Gueva-
ra, recitant gloses que parla-
ven de s'ametler en flor i
d'altres bucolismes. Era tot
un poema!.

Per acabar vos diré que
sa nova formació política
de n'Albertí —amic meu des
de que va dinar baix de sa
penya— continua endavant.
Diuen que malgrat es nom
de "Unión Mallorquina",
abans de néixer el batiaren
en foraster, té aspiracions
autonòmiques. També em
contaren que alguns polí-
tics locals després del nau-
fragi d'UCD local han tro-
bat una fusta per aferrar-se
i que figuraran a sa gestora
que se constituirà pròxima-
ment de cara a celebrar i do-
nar força a la formació pol í-
tica de cara a les eleccions
autonòmiques i municipals.

ES GARRIGUER XISCO.

LLEGIU CADA MES

S'ARIENAL
DE MALLORCA

CAN MATIES
BAR - RESTAURANT

TAPES VARIADES
BERENARS

C/. Campos, 1 - LLUCMAJOR
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I	 ARA ?

Ara: El ropit
El ropit ja ha arribat perquè s'ha acabat lestiu. De les

terres d'on ve, els insectes estan enredats de fred i s'ama-
guen tot l'hivern.

Ha hagut de fer un viatge ben llarg fins arribar a Mallor-
ca, però no ha vengut tot sol. L'acompanyen: el xàtxero,
el tord, la juia, la cega, la bleveta, la fotja... També ha tro-
bat durant el seu vol, el falcó vesper amb els ulls grocs
com dos sols menuts, i el cullerot i el moretó...

A les ànneres i als aucells cames-llargues, el fred els ha
gelat l'aigua de les basses i dels llacs on viuen sempre. Per
això també han hagut de fugir del fred.

Tots han cercat terres calentes, com la nostra., on hi
trobaran fruites tan delicioses com l'olivó, la Ilentrisca,
l'arboça...



Antoni Guerrero Blaya, vi-
cepresident del C.F. Lluc-
major.
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C. F. Llucmajor

ES HORA DE SOLUCIONS
Sí, senyors, Es hora de

solucions o de canvis. Al-
guna cosa s'ha de fer, per-
què allà que es diu mala-
ment ja no es pot anar pit-
jor. El C.F. Llucmajor ac-
tualment ja compta amb
cinc negatius i de moment
és el líder de no encertar-
ne ni una.

Al nostre número ante-
rior, vos manifestava que els
quatre partits seguits a jugar
a casa serien importants i
que havíem de donar-nos
temps per analitzar la situa-
ció. Idà bé, ja s'han jugat
els partits i només s'han
aconseguit 3 punts dels
8 possibles. A més ja s'ha
disputat un quart de cam-
pionat i podem començar a
treure conclusions.

Me puc errar i el temps
em donarà o no la raó, però

consider que l'entrenador
actual és un dels culpables
de molts del punts que no
s'han guanyat, per a no treu-
re homes més idonis a cada
moment i alguns dels que
han sortit no han ocupat el
lloc que per les seves carac-
terístiques els correspon.
Cap equip dels que he vist
darrerament desfilar pel
nostre camp Municipal és
superior ni en tècnica ni en
homes als de la plaça del Sa-
bater. Aixà sí, tots han es-
tat superior en ganes i entre-
ga. I és que el Llucmajor ac-
tualment juga sense idees ni
esquema definit i a més
molt baix de moral. No tenc
res en contra de l'actual pre-
parador, al qual consider
una persona escel.lent. Però
això no lleva que no esti-
gui personalment d'acord
amb el seu sistema, ue té

molt que desitjar, ja que no
és el més adeqüat per a uns
jugadors completament
amateurs.

Una altra cosa: és evi-
dent que no es té tan bon
equip com es creia i fins i
tot un servidor esperava més
d'aquests jugadcrs. Però
tampoc no creia és tan do-
lent com per ocupar el
lloc actual. El nombre de ju-
gadors als entrenaments és
bastant acceptable i hi
acudeix gairebé tota la plan-
tilla. Aquests homes juguen
per afició i la majoria saben
on són i on van. El to de veu
elevat, els dramatismes i al-
tres ximpleries hi són de
més.

Acab com he començat.
Es hora de solucions o de
canvis. S'ha de fer alguna
cosa abans que sigui massa
tard. Pel- Llucmajor.

Notícia de darrera hori.

Pareix que la directiva
ens ha escoltat ja que com
a notícia de darrera hora ens
ha informat del canvi d'en-
trenador que serà en Jaume
Clar i que ja dirigí el darrer
encontre (a l'hora de fer
aquest comentari) dins el
camp de lIndependent"
que per cert es guanyà de
0-1, amb un gol antològic
d'en Jaume Manresa.

QUINTANA.

SANV

SIV11113VJ S3IN INVNOCI

S3A32I
INVNV S3111VSON

S311S3INOCIO2113313

1VIDU3140
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C. D. "Espafla", III División

NOTICIARI
Després de la novena

jornada (a hores d'ara),
l'Espanya i el Collerenc són
els únics equips de I lla. Div.
que encara no han aconse-
guit guanyar un encontre.
No volem esser derrotistes,
però objectivament sols-
ment hi ha 3 respostes pos-
sibles pel que passa:

-Una manca d'esquema
de joc i plantejament de par-
tits erronis.

-Una superioritat mani-
festa dels equips contraris o
inferioritat del nostre.

-Un excés de mala sort
(bé per lesions, arbitratges,
etc...).

Sa culpa és tan lletja
que ningú no la vol, i nosal-
tres a ningú no la volem do-
nar, però a algú se li ha
ocurrit dir que l'equip
d'enguany - és pitjor que el
de l'any passat (tal vegada
per les circumstàncies) i la
categoria és superior. No
creim que aquesta opinió
sigui del tot equivocada.

El que no entenen,
i per a nosaltres no hi ha
preferències de cap tipus,
és com dins Artà es va
poder. excluir de l'equip,
sense motius jdstificats, en
Jeroni Mas, un jugador que
ha demostrat (i no parl no-
més d'enguany) esser des
de sempre dels més regulars
i dels pocs capaços de jugar
la pilota en condicions de
rebre-la el company.

Físicament el conjunt
està ben preparat, se
veuen suficients condicions
per aguantar els 90 mi-
nuts, però el simple fet de
córrer per córrer, per fer
més via que el contrari,
sense una harmonia del
que té la pilota amb el que
l'ha de rebre, és córrer de
bades.

Així com està muntat
el futbol a I I la. Div. i a ca-
tegories superiors no cal par-
lar-ne, l'únic suport d'exis-
tència que té són els aficio-
nats. I si algú els oblida sen-
se consideració comet ui
ERROR  imperdonable.

Després del partit Ma-
llorca-Atc. Madrilefio, a un
coro d'aficionats comenta
els resultats de la jornada,
se profería un comentari
que a pesar d'esser molest
per a algú, no deixa d'esser
xocant: "Si poguessim can-
viar en Müller amb en Jau-
me, dolent per dolent, tal
vegada la cosa anaria mi-
llor".

I vet aquí un altre:
"Abans jugàvem amb un
esquema de joc conserva-
dor, però ara ja jugam sen-
se esquema".

Les cròniques dels dia-
ris no poden esser més elo-
qüents referint-se a I — Es-
paria" com a un dels equips
pitjors de la tercera, i és

leroni Mas, un dels jugadors

que passar-se 90 minuts sen-
se xutar a porta és, de veri-
tat, descoratjador. .

Ningú no posa en dub-
te la voluntat dels jugadors,
entrenador i directius i man-
co d'en Jaume Adrover que
fa i se desfà per 1 — EspaFla"
cercant lo millor, però tam-
poc ningú no pot negar que
la situació sigui difícil. Es
necessària una victòria per
aixecar un poc sa moral si
volem continuar dins II la
sense tants de nervis.

****

Tots sabem que les le-
sions i altres causes (servei

més regulars del C. D. "Espafia".

militar, etc.) són factors im-
portants a l'hora de jutjar
l'actuació del nostre primer
equip. Estam segurs que
d'haver pogut disposar de
tots els fitxatges, les coses
anirien millor. Però escusar-
se darrera fets inamobi-
bles no anirà en benefici de
ningú.

Que pel pròxim comen-
tari poguem estar més satis-
fets. Que si encara no
podem riure, almanco po-
guem somriure; senyal que
les coses hauran millorat.

J.M.

XbanaWRI



I. Salvà, infantil C.D..Esparia
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Els joves també compten
INFANTILS

C.D. "ESPAÑA"

Els millors classificats.

Els equips Ilucmajorers
que representen el nostre
futbol en les diferents ca-
tegories tant nacional com
regional, tenen uns principis
bastant irregulars. Tanta
sort que els Juvenils que
entrenen el tàndem format
per A. Vidal R. Puigserver,
se salven de moment de la
cremada realitzant fins
aquí una campanya immi-
llorable.

Dels set partits jugats
tots són victòries i ocupen,
naturalment, el primer lloc
de la classificació amb
12 punts, 26 gols a favor,
5 en contra i tenen 6 posi-
tius.

Els resultats fins a la
Jata	 d'escriure aquestes

Triomfs a casa, derrotes a
fora camp.

La tònica predominant
de les set jornades que s'han
disputat fins a l'hora d'es-
criure aquestes línies són
les victòries casolanes i els
forts correctius, en dues
ocasions, en forma de
golejades encaixades als des-
plaçaments.

. Els darrers resultats que
coneixem són aquests:
Olímpic, 5 - España, 1.
España, 5 - At. Manacor, 0
Badia, 6 - España, 0
España, 2 - Avance, 0
Sant Jaume, 1 - España, 0
España, 1 - J.D. Inca, 0
Sollerense, 3 - España, 0
España, 1 - La Salle, 0

Com podem veure els
triomfs a casa han estat ab-
soluts, en canvi en tres par-
tits jugats a fora s'han en-
caixat 14 gols, la qual cosa
posa en evidència que les
línies de cobertura estan
una mica desentonades.

L'altre partit jugat a
camp contrari, contra el S.
Jaume de Binissalem, que
només es perdé .d'un a ze-
ro, va estar fornit d'inci-
dents, hi hagué invasió de
camp, agressions, en les
quals un dels més mal pa-
rats fou l'entrenador espa-
nyista Llorenç Sastre i ex-
pulsions, com les d'en Ma-
gafia i d'en Domínguez. No
va intervenir la força públi-
ca perquè no n'hi havia i
com passa, dissortadament,
en aquests casos els més mal
parats foren els visitants.
Hem de cobrir amb un vel
aquest partit i oblidar el
que va succeir al poble del
vi.

Finalment, hem de dir
que el riaxim golejador dels
infantils és en R. Fuentes
amb 4 gols, el segueixen en
Magaria amb 2 i C. Tomàs,
Agulló, Taboada i Amen-
gual amb un gol per hom.

Joan Quintana.

M. Monserrat, Juvenil C. D. España.

JUVENILS
C.D. "ESPAÑA"

línies 	 han estat els se-
güents:
Felanitx, 0 - España, 2
España, 3 - Alaró, 1
España, 3 - Artà, 2
Porto Cristo, 1 - Espafia,3
España, 8 - Petra, 0
Vilafranca, 1 - España, 2
España, 5 - Consell, O.

El cap dels golejadors
és Monserrat, amb 9 gols,
el segueixen en Salvà (5),
Salom (4), Guasp (3), Alva-
rez (2), Reina (1), Cano
(1) i Cladera (1). Quan sur-
ti aquest comentari ja s'hau-
rà jugat el partit al Muni-
cipal Ilucmajorer contra
el Consell i esperam que es
torni a saldar amb un nou
triomf local i així conti-
nuar la bona marxa inicia-
da.

J.Q.



El nostre equip juvenil
a la tercera jornada del cam-
pionat perdé al Camp Muni-
cipal d'Esports contra
l'equip de Sa Pobla per
42-44. La falta dels juga-
dors locals Ripoll i Noguera
foren baixes ir.pportants i
sense dubte decisives de ca-
ra al resultat final. Fins a la
data únicament s'ha guanyat
un sol partit dels tres jugats
però esperam una milloran-
ça de bon joc amb la lògica
transcendència a resultats
positius per aquest equip
juvenil.

SENIORS MASCULINS.

Cinc partits disputats
de la primera volta i s'han
guanyat els de casa contra
l'Eivissa, Perles Manacor i

Joventut Mariana de Sóller
i s'han perdut tots els punts
en els desplaçaments de Sa
Pobla i l'Espanyol de Son
Espanyolet. A la darrera
confrontació contra l'Espa-
nyol, dos punts de diferèn-
cia (75-73) privaren al
nostre equip d'aconseguir
un resultat positiu.

El Club agraeix públi-
cament a les marques
comercials "Revoltosa" i
"Prefama", així com a la
Caixa d'Estalvis "Sa Nos-
tra" el suport econòmic que
ha fet possible la compra
del vestuaris dels diferents
equips.

Aquest mes comença-
ran els campionats pels
equips locals de Bàsquet:
Seniors femenins, Infantils
femenins, Mini-basquet i
infantils masculins.

La redacció.

NAUTICA

FUTBOL DE S'ARENAL
El conjunt de Regio-

nal Preferent continua fent
una bona campanya. Enfi-
lat als llocs de privilegi i
en espera de poder aconse-
guir ascendir a Illa. Divi-
sió Nacional, una categoria
que per la importància de la
zona, molt bé es podria
conservar. En el moment de
redactar aquesta informació
s'està a l'espera d'un partit
de molt de compromís: es
rep en el "Camp Roses"
l'Atc. Balears, compromís
difícil i confrontació decisi-
va de cara a la classificació
final i en conseqüència , de
cara a l'ascens.

En el que es refereix

al màxim golejador (Trofeu
Mare Nostrum, agència de
S'Arenal), va en primer lloc
en Díaz i el segueixen,
Cano, Carlos, Salas, Calde-
rón, Muntaner i Carvajal.

El Club Futbol Brasí-
lia, entrenat per Manolín
García, aconseguí derrrotar
el C.D. Colonia per 7-0.
Golejaren en Vázquez, Na-
vio, Manolín (2), More-
no, Rueda i Sanchez. L'e-
quip titular és Castilla: San-
chez, Vázquez, Nadal, Gar-
cía I, Manolín, García 11,
Villalba, Rueda, Carvajal,
Navío, amb possibles canvis,
naturalment.

Tomeu Sbert.

TROFEU ILLA CONILLERA
A DOS
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Els joves també compten
ALEVINS C.D. "ESPAÑA"

Pere Cantallops i Mi-
quel Bujosa realitzen un bon
treball i els "més petits"
del nostre futbol correspo-
nen d'una manera admira-
ble, almanco en aquest prin-
cipi de lliga.

Els resultats obtenguts
fins a la data són els se-
güents:
Cardessar, 0 - España, 5.
España, 2 - Barracar, 0
Escolar, 3 - España, 0
España, 2 - Bto. R. LLu11,1
Santanyí, 1 - España, 1.

Els alevins del C.D.
"España", tal com podem
apreciar han obtengut uns
bons resultats que els per-
met anar I íders empatats a
7 punts amb l'Olímpic" de

.S. Martí, alevín C, D. España

Manacor. Han marcat 10
gols i només n'han encai-
xat 5. A la llista de gole-
jadors ja destaca en Salom
amb 5 gols, el segueixen en
Sampol amb 2, i Costa
Mójer i A. Martí amb 1 gol
per hom.

J.Q.

suposa, com que molts em-
barcaren a sa seva costella
com a tripulant, els peixos
cabrereinys varen estar ben
contents ja que els vàrem
gru metjar ben avoler el
redós de cap Salines de
mar amaina, • el vent seguí
igual fins a n'es final.

Una vegada en terra, al-
guns tripulants del sexe fe-
mení, trobaren que sa terra
se movia i comentaven, iuna
i prou, no m'hi tornaràs
dur a escoltar es semó!. Però
tot s'arreglà amb un bon
arroç paella. 1 amb els ànims
recobrats, les ones tornaren
grosses i les dutxes se varen
multiplicar, ja se converssa-

va de ones de quatre metros,
i de que els barcos anaren
més temps per baix d'aigo
que per damunt, però tots
saben que mariners, pesca-
dors i caçadors, són un poc
exagerats.

El primer lloc va esser
pel "Cohoe" d'en Miquel
Rosselló, el segon "Con-
nus" del que relata, du'ent
com a tripulant en Rafel Pa-
des també Ilucmajorers i el
tercer empatats el "Tramon-
tana" i el "Iria".

Al pròxim número
esperam oferir-vos una
xerrada amb un pescador
conegut de tots.

Jaume Clar.

Els "més petits", cljns els
primers llocs

El nostro veí club de Sa
Ràpita organitza la primera
regata a lilla Conillera a
dos, dos tripulants per bar-
co, l'afluència va esser bona
ja que participaren 16 iots,
la prova es disputa entre la
Ràpita punta de s'Estalella
illa Conillera, la Ràpita. Se
dona la sortida a les deu del
matí amb un ventet de gre-
gal de força dos que va per-
metre a tota sa flota donar

"ISpi" uns quants que no se
fiaven del temis donaren el
genovès, i ben aviat el temps
dóna raó en els darrers ja
que el vent pegant una rola-
da a Llevant augmenta fins a
força 6 amb ratxes de 7
dins els freus de Conillera i
Cabrera, començant la mar,
a tornar grossa, no hi va
haver cap barco que no se
donàs més d'una vintena de
dutxes, d'aigo salada com se

En el Club Nàutic SA-
renal es disputa la "Regata
President" figurant un total
de 40 embarcacions inscri-
tes i és una regata reserva-
da a la classes "Optimist".
Foren primers classificats en
les respectives .categories en
Fernando Rodríguez (S'Are-
nal) M. García Valiño (Cala
Gamba) i Joan Galmés (SA-
renal). Això en la primera
prova disputada en aigües de
la nostra badia.

UN ANY MOLT POSITIU.

Aquest any 1.982 pas-

sarà a la història del Club
Nàutic arenaler com un dels
més importants esportiva-
ment. Per a mostra donam a
conèixer les proves celebra-
des en les diferents catego-
ries de vela: són en "Finn",
420, "Optim ist","Laser",

"T.D.V.", "Snipe", "Cru-
ceros", "Cadetes".

En "Finn" és on veim
més activitat, amb un total
de 55 regates celebrades, se-
gueix els "420" amb 45 pro-
ves, a continuació "Opti-
mist", amb 27, "Laser" amb
24 i així successivament.

Tomeu•Sbert.
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LLUCMAJOR
Taller BERTON
Carr. Campos s/n.
Tel. 66 08 92

PALMA

Auto Freno Oliver
C/ Aragó, 38
Tel. 27 82 46

VENDA I SERVEI A:

UN COTXE PER

A GENT JOVE

41111 	1,5 litres per 100 Km.
motor de 1300 c.c.

FURGONETA SHERPA DIESEL

6 velocitats
6 litres per 100 Km.

motor de 1800 c.c.
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Entre noltros
NAIXEMENTS.

Dia 27-9-82: Inés Julià Oliver, filla d'Antonio i Magdalena.
Dia 8-10-92:Bartomeu Manresa Font, fill deJaume i Catalina.
Dia 15-10-82: Francisco Javier Fullana Aguilar, fill de Gui-

llem i Purificación.
Dia 15-10-82: José Forteza Ferrer, fill de Francisco i Miquela.
Dia 14-10-82: Yolanda Pérez Blázquez, filla de Diego i Ma.

de los Angeles.
Dia 15-10-82• Ma. del Carmen Olmo Cariellas, filla de Da-

niel i Rosa-Catalina.
Dia 25-10-82: Antonia Pons Thomas, filla de Monserrat i

Hortensia-Catalina.
Dia 26-10-82: Francisca Crespí López, filla d'Antonio i

Antonia María.
Dia 26-10-82: Ma. del Mar Servera Salom, filla de Miguel i

Francisca.
Dia 27-10-82: Mateo Nicolau Ballester, fill d'Onofre i Anto-

nia.

ENHORABONA!.

MATRIMONIS.

José Antonio Rabadan Pons, amb Francisca Muñoz Ortega.
Matrimoni celebrat a Gràcia, dia 1-10-82.
Fernando García Mora, amb Pedrona Pons Isern. Matrimo-
ni celebrat a la Parròquia dia 12-10-82.

FELICITAT!.

DEFUNCIONS.

Andreu Mora Sbert. Dia 4-10-82.
Miquel Capellà Peña. Dia 7-10-82.
Joan Suau Bestard. Dia 9-10-82.
Bartomeu Amengual CarIellas. Dia 14-10-82.
Joan Ferretjans Coll. Dia 20-10-82.
Pràxedes Rigo Adrover. Dia 24-10-82.
Maria Oliver Miquel. Dia 27-10-82.

QUE DESCANSIN EN PAU.

METGES DE TORN (MES DE NOVEMBRE).

FESTIUS:
Dies 6-7.- Dr. Rafel Liompart.
Dies 13-14.- Dr. D. Salvà.
Dies 20-21.- Dr. D. Ortíz (sustitut: D. Rafel Llompart).
Dies 27-28: Dr. D. Antoni Rosselló.

NOCTURNES:
Dilluns: D. R. Llompart.
Dimarts: D.A. Rosselló.
Dimecres: D.J. Ortíz (Dies 10-17-24: D.R. Llornoart).
Dijous: D. Damià Salvà.
Divendres: D.R. Llompart.

APOTECARIES (Mesos de Novembre/Desembre).
Dies 2-7: D. Sebastià Gamundí.
Dies 8-14: D. Monserrat Pons.
Dies 15-21: D. Joan Mir.
Dies 22-28: D. Miquel Cirera.
Dies 29-5 (desembre): D.S. Gamundí.

DESEMBRE:
Dies 6-12: D.M. Pons.
Dies 13-19: D. J. Mir.
Dies 20-26: D.M. Cirera.
Dia 25: D.J. Mir.
Dies 27-31: D.S. Gamundí.

TEMPERATURES I PLUVIOMETRIA - OCTUBRE.

màxima absoluta: 9/8 dia 25.
mínima absoluta: 24 dia 1.

PLUVIOMETRIA:
Dia 9: 2I/m2.
Dia 10: 7I/m2.
Dia 18: 251/m2.
Dia 20: 4,51/m2.
Dia 21: 52,51/m2.
Dia 22: 8 1/m2.
Dia 23 0,51/m2.



Sopa de lletres	 Jeroglifie

ANOREXTAXC

O ALLENOROA

P RXEMF EOHD

ZSLUDDAPVE

P IN SARTIGR

G QDLEBOTEN

H CULJDFTQE

FALZIAINRR

TEIJCLBP0A

MAMILLEBES

Deu noms d'ocells. Com està sa tropa?

G I

FPZ

E ND

O C

VENDA DE PISOS,

DUPLEX I APARCAMENTS

Entrada: Carrer Campos
Superficie pisos: 111 a 124 mts2.
Superficie dúplex: 120 a 130 mets2.
Dormítorís: 3 ó 4
Banys complets: 2
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Solució
Sopa de Iletres

Solució al jeroglífic.

Cull flors. (C, Ull, Flors).

Pes forat des moix

Aquest cotxo tan empinat intenta salvar s'obstacle
d'una síquia que no s'arriba a arreglar mai, entre es carrer
Pere A. Mataró i Sa Ronda.

CARNICERIA
I COMESTIBLES

PONS - ESTARELLAS

C/. Major, 101 - TEL. 66 01 84
LLUCMAJOR



ELECTR 

CRISTOBAL CALAFAT JUAN

INSTAL.LACIONS ELECTP,IQUES
SERVEI TECN1C

SISTEMES D'ALARMA I SEGURETAT
ANTI - ROBO

INSTAL.LACIONS D'ENERGIA SOLAR

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

LLUCMAJOR

EMPRESES

UNA EMPRESA MODERNA	 Convento, 157 Tel 66 04 60

AL SERVEI DE LA CONSTRUCCIO 	 LLUCMAJOR

Carrer Sant Miquel, 51
TeL 66 09 92	 LIÁLICMAJOR



ARTICULOS PARA EL
PUBLICO EN GENEk-'6-AL.

VroPke

ANTIRROBOS CLAUSOR

KINDVOX, ALTAVOCES Y ANTENAS

CLAUSOR 

ILIERCIRL
MICINS

- Ronda de Migiorn, 206
	

Teléfono (971) 66 09 26
	

LLUCMAJOR (Mallorca) -

GRUPOS ELECTROGENOS "KAWASAKI" Y "MASE".
Pastores para el ganado, mototultores, taladros, auto-radios,
casettes, equalizadores, altavoces, motobombas sumergidas,

cargadores de batería, paneles solares, baterías

Y PARA EL PROFESIONAL, PRODUCTOS ELECTRICOS •

FEMSA BOSCH MATERIAL ELECTRICO
Y BATERIAS

FAROS Y PILOTOS GEMO Y YORKA

CORREAS VENTILADOR IMPORTACION

OPTICAS Y FAROS

TAPAS DELCO, INTERRUPTORES, ETC 	 Z__1:1

F A E MANOCONTACTOS, INTERRUPTORES

NUMERO PREMIADO SORTE0 ANTERIOR: 47




