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HOMENATGE ALS NOSTRES PADRINS

EL PLA D'URBANISME, CAP A L'APROVACIO
DEFINITIVA

Amb la presentació, el Pla General d'Ordenació Urba-
na del Terme Municipal de Llucmajor fa passes cap a l'apro-
vació definitiva per part de l'Ajuntament i dels organismes
superiors. El PGOU és l'eina indispensable perquè el crei-
xement urbanístic del municipi s'efectui dins un marc legal
perfectament delimitat i no per raons de favoritisme o dins
un desgavell intol.lerable. En el nostre treball trobareu un
resum de les princip.als al.legacions i suggerències que han
presentat els ciutadans afectats o els organismes pertinents
per tal de fer canviar aspectes parcials del treball que havia
presentat l'equip redactor. En general les al.legacions es
mostren favorables al PGOU en conjunt, encara que discre-
pin en alguns punts en concret o es queixin del poc temps
a què ha estat sotmés a informació pública.
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El Pla d'Urbanisme
Llucmajor ja compta amb un Pla General d'Ordenació que condicionarà el seu de-

senvolupament urbanístic durant els propers anys. En una primera anàlisi del projecte
s'ha d'assenyalar que, en conjunt el pla ha estat generalment ben acollit i no s'ha presentat
al.legacions globals o d'importància. Es d'esperar, doncs, que a partir d'ara s'emprengui un
nou camí en la concepció urban(stica que acabi amb la pèssima reputació que té el nos-
tre terme.

Es notori el fet que en altres municipis s'ha arribat a parlar de prendre mesures per
evitar la "Ilucmajorització".

Hi ha, emperò, un defecte original i que no incumbeix els promotors: aquesta orde-
nació arriba tard. Si s'hagués produït fa deu o quinze anys, foravila no tendria aquest as-
pecte anarcoide en la construcció de casetes, xalets i altres "bunyols" urbanístics. Ara ja
no queda molt per fer. Malauradament podem salvar poca cosa.

D'altra banda, els aspectes positius que revela el Pla hauran de ser revalidats per la vo-
luntat política del proper Consistori. Una llei no és llei si no s'aplica amb tota la integri-
tat que pertoca i si els nous edils mostren la mateixa fredor que els seus antecessor en el
moment d'aplicar la normativa urbanística, ens podríem haver estalviat la confecció del
projecte perquè no servirà per a res. Sobre l'actual Consistori també recau la responsabi-
litat de no haver donat la informació necessària als ciutadans. Donar informació no
consisteix a posar, en el vest(bul de la casa de la vila un caramull de plànols i textos,
incomprensibles per a la majoria dels que podrien estar interessats. Donar informació és
apropar el tema als ciutadansa través d'algun tipus de publicació o catàleg senzill, és tam-
bé organitzar taules rodones o qualsevol altres tipus d'acte públic on cadascú pugui trobar
totes les dades necessàries sobre una situació particular. Si s'hagués fet aix(, no quedarien
llacunes importants que queden obscures com, per exemple, aquesta enorme extensió de
més de 11.000 hectàries, catalogada com a "reserva" a S'Estalella. El tema és sumament
preocupant per quant s'ha parlat en nombroses ocasions de construir un port que, entre
altres coses, serviria per a la descàrrega de combustible. El tema s'ha d'aclarir.

També ens hauria agradat —com demana el G.O.B. a través d'una al.legació— que la
costa i la marina fossin legalment protegides amb més eficàcia. A molts d'endrets la I í-
nea de protecció no inclou tot l'ecosistema, sino únicament la , part més pròxima a 'a r -nar.

Un altre punt conflictiu és el de S'Arenal i semblen absolutament legítimes les pro-
postes d'alguns hostalers per potenciar les zones verdes i aconseguir l'existència d'un
autèntic pulmó que descongestioni, tot el possible, la situació agobiant en aquella zona.
Les destrosses urbanístiques anteriors no tenen perquè justificar possibles desmans pos-
teriors.

El Pla s'ha de dur a terme i ha de ser aplicar amb tot rigor i sense sucumbir a pres-
sions. No tan sols millorarà la qualitat de vida dels Ilucmajorers (al menys no l'empitjo-
rarà), sinó que servirà de base per a la futura protecció econòmica del municipi.
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Noticies Locals

XXVè. Aniversari de la mort de Maria Antònia Salvà
EI passat mes de desem-

bre l'Obra Cultural Balear
es dirigí a l'Ajuntament per
tal d'arribar a un acord
conjunt respecte a uns actes
d'homenatge a la poetessa
Ilucmajorera. Ells no havien
pensat res perquè no recor-
daven aquesta fita, però ben
aviat ens respongueren posi-

tivament, formant una co-
missió, a la qual també hi
pertany Don Mateu Mon-
serrat Pastor,

El primer acte es va ce-
lebrar el 28 de gener a les
9,30 de la nit, en el con-
vent de Sant Bonaventura,
amb la intervenció de la
Banda de Música de Llucma-

jor, seguit d'una parlament
"Memòria i homenatge" a
càrrec de Mn. Baltasar Coll i
un recital de poesies de l'ho-
menatjada per: Antoni J.
Salvà, Catal ina Castell i
Francisca Canyelles. Tancà
l'acte un concert per la "Ca-
pella Mallorquina" dirigida
per Mn. Bernat Julià.

El segon acte, organit-
zat per l'OCB, consistirà en
una Taula rodona que tindrà
lloc el divendres 4 de febrer
a les 9,30 del vespre a la
Sala d'Actes de l'Ajunta-
ment, sobre "Maria A. Sal-
và i la seva poesia", amb la
participació de Miquel
Gayà, Josep M. Llompart,
Miquel Pons, Baltasar Coll,
Damià Huguet i Damià Pons
(Moderador).

En motiu d'aquest ho-
menatge l'OCB amb el su-
port de "La Caixa" ha
editat un calendari on figu-
ren una selecció de poemes
relacionats amb cada mes de
l'any.

"Llucmajor de pinte
en ample" s'adherirà tam-
bé, aditant una publicació
dedicada a la seva vida i
obra per part dels crítics
l iteraris més adients.

La Comissió abans es-
mentada promourà més ac-
tivitats al llarg de l'any:
una exposició bibliogràfi-
ca i documental de la poe-
tessa, l'edició d'uns llibrets
didàctico-literaris per als
estudiants I I ucma jorers
així com uns concursos
escolars.

CLIMENT RAMIS, NOU
DOCTOR EN FISIQUES.

El passat dia 14 de ge-
ner, el Ilucmajorer Climent
Ramis Noguera llegí i de-
fensà la seva tesi de docto-
rat en Ciències Físiques,
a la Facultat de Ciències
de la Universitat de Palma
de Mallorca, on és profes-
sor. El director fou D. Mi-
quel Ballester, Catedràtic
de Física de l'Aire i el tí-
tol de la tesi: "Transportes
inherentes a la circulación
meridiana sobre la Penínsu-
la Ibérica y el Mediterraneo
Occidental". El tribunal
otorgà la qualificació de
"Sobresaliente cum laude".

Enhorabona al nou doc-
tor i a la seva família.



Es cans han fet carn
Es • dia Je Cap d'Any

l'amo Cn Joan de Son
com cada dematí va

anar a sa finca a veure ses
ovelles i en va trobar unes
quantes de mossegades i
mortes per uns cans.

Se crcu que eren molts,
de mit.ie i grossa estatu-
ra, Jes de bord de "fox
terrier" a bord de "pastor
alemany". Això no és un
fet comú, però no és d'es-
tranyar que passin aquestes
coses, si un ca fa nosa no es
duu a sa canera i an es xa-
lets de foravila hi ha cans
que no veuen l'amo de to-
ta sa setmana i fuigen, són
cans de persones que no
concebeixen que no poden
tenir ca. En part també
falla s'Administració que
no posa multes per no dur
placa ni morral; per altra
banda aquests cans no es
poden matar, si sortia l'amo
des ca mort podria posar
una denúncia an es mata-
dor. Com se suposa es fo-
raviler sempre hi surt per-

dent, per altra part ICONA
va anar a vetlar una nit, a
l'espera des cans i va
demostrar no tenir medis
per capturar-los vius.

L'amo En Joan no és
s'únic afectat, molts de veï-
nats han rebut també, in-
clús hi ha afectats de dos
quilòmetres lluny de Sant
Jordi.

L'amo En Joan calcula
ses pèrdues en unes
300.000 pts.

Si s'Administració pren-
gués ses mesures necessàries
això no succeiria.

P.X. Torrens
M. Mascaró

M. Mut.

Foguerons de Sant Antoni

Primer premi nacional
de piano per a

Bartomeu Jaume

El passat mes de desem-
bre es va celebrar el con-
curs "XX Aniversari de Ya-
maha a Espanya", a l'Esco-
la Superior de Cant de Ma-
drid. Organitzat per la casa
Hazen i centrat en un ins-
trument, el piano, en totes
les diverses modaiitats. EI
jurat qualificador. presidit
pel compositot Xavier
Montsalvatge ví atorgar el
primer premi de la modali-

tat "Un instrument amb pia-
no" dotat amb 500.000 pts.
a Bartomeu Jaume (piano)
i Joana Guillen (flauta).

En Bartomeu Jaume
Bauçà ha recorregut un llarg
trajecte de lluites i triomfs
des que se'n va anar a Lluc-
major el 1.976. Actualment
és professor de piano del
Conservatori Superior de
Música de València, a més
rluri excel.lent cor -ertista.
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Una altre any l'OC6
va anar a beneir. "Ses Be-
ne•des" eren a les 11,30
però na "Gelada" viu a s'al-
tra punta des poble i ana-
va tan carregada que arribà-
rem misses dites. Aparcàrem
ses someres en "Es Lloc
Sagrat" i quan es rector va
acabar sa missa de les dot-
ze se'n va venir de quatre,
sense Sant Antoni, a beneir-
mos.

Pensau que sense es dos
carretons no hauria estat
festa completa.

I continuant amb
festes, dia 15 de febrer a
les 19,30, corn cada any,
enterrarem Es Carnaval a
s'antic solar de Can Mata-
ró i riurem molt arnb tots
voltros disfressats.

O.C.B.
Foto Clar.

GESTORA LOCAL
D'UNIO MALLORQUINA

Els afiliats d'Unin Ma-
llorquina de Llucmajor es
reuniren el rassat dia 26
per a elegir la inta gesto-
ra local.

La Junta ,-.;estora va
quedar formada per ies se-
güents persones: Guillem
Aulet Sastre (responsable
delegat), Rafel Juan Rigo,
Joan Maimó Juan, Gabriel

Coll Borton, Jesds Be..:ares
Tirado, Joan J. Maestre
Górnez (vocalsl

Assistiren a la
de Lci Gestora els Sis. Alber
ti Llinàs de la Junta Pro-
vinL!al.

Igualment U M. vol ma-
nifestar cltie s'adnereixen als
actes del 25è ariversari de
la mort de Maria A. Salvà
i ofereixen j  seva col.la-
boració.
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Foguerons de Sant Antoni
Ronda Migjorn i s'Arraval,
es més concurrits.

Quan te vaig veure venir
per aquell camp de

terrossos

Sa Madona de Sa Torre,
es pa negre li fa mal

Maneta que ets de bona,
jo sempre t'alabaré...

"Passa bitxo malcarado,
passa deprissa vadello...

Sa ximbornba sona trista,
vida Insta, ja ho he dit...

Sa ximbomba ja no sona,
no sona ni sonarà..

Aquestes i moltes ditres
en vàrem sentir es dissabte
dia 15 vespre. Llucrnajoi
se va arremolinar a una sè-
rie de foquerons. Sa nit

I ENDEMES VOS
COMUNICAM LA PROXIMA
OBERTURA DEL NOSTRE
NOU LOCAL SITUAT A
AVD. CARLES V

BAR-RE STAURANTE

TROPICAL
SERVIREM DINARS I SOPARS PER A FESTES,

CASAMENTS, BATIAMENTS, COMUNIONS
MENJARS DE COMPANYONIA

GRAN VARIETAT
A LA CARTA I SELECTE MENU

RENOVAT DIARIAMENT
Agrairem la vostra assistència el dia de la inauguració,
que comunicarem aquest mateix mes.



OFERTES EN CAMERES FOIOGRAFIQUES
VENDA DE CARRETES..
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Perfumería

Reportatges, Fotos d'estudi
carnets...
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era freda com és normal
que ho siga es ternos que
estarn	 convida a menjar
prrquir.i i beure vi a

'prirner, llavors aiguar-
dent, yvhisky i tot lo que
sia. uil'agafa és seval

Per sebre noves de boca
d'ets organitzadors des fo-
gueró de sa RONDA MIG-
JORN, hem conversat amb
alguns deli, amb En To-
meu BergRs, es seu fill,
en Miuel Jaume des mo-
bles En Pep des Gran Via.
Ells mos ho diuen:

-Ja fa tres anys que
se fa aquest fogueró. Pri-
merament en es carrer -
varra i ara fa dues • vege
des a sa part baixa des
carrer Miquel Salvà.

-Col.laboracions?...
A s'hora d'estrènyer no h:
ha ses ajudes que se neces-
siten, ni tan sols ses que
mos navien promès. Ara
bé, des d'aquí volem agrair
s'ajuda en metal.lic rebuda
de "Sa Nostra".

-Set hem estat es qu
hem feta sa feina. Es matei-
xos qui organitzam, en
s'estiu, una verbena i fes-
ta de barri. Enguany pensam
que serà més important
que sa de l'any passat,
endemés serà gratis per a
tothom.

-Hi va haver pa amb
sobrassada, botifarrons, ven-
tresca torrada... vi a rom-
pre. Se menjaren un pa de
més de set pams en es forn
de Can Paco (l'any que ve
en faran un de molt més
gros).

-Eren devers les set
quan s'encengué es fogue-
ró. A les vuit, es nins i
nines de S'Escola de Ball
que dirigeix En Tomeu
Reraas comencaren a ballar
i de goig que donaven feien
caure sa bava a qui els
miraven. A les nou tocades
se presentaren un estoi
de músics portants guiter-
res, flabiols, mandúrries
violins, encapçalats per mes-
tre Miquel Mut i Mes ..re
Miquel Janer, se posaren a
tocar boleros i jotes, emperò
de lo més bé i fi que es pot
sentir. Es més garruts de
S'Escola de Ball ballaren to-
tes ses que les sonaren. 1-kr,
estat molt celebrada
ció des músics, que fa poú-

temps que van de conjunt i
ja los poren deixar ben tot-
sols.

-Sa gent rnenjava, bevia
i s'escalfava. Tregueren ses
ximbombes, i ala venga! qui
la diu més grossa i més grui-
xada!...

-Eren més de les tres
quan se n'anaren a jeure, a
poc a poc, perquè no podien
córrer.

Per parlar des fogueró
de S'Arraval mos posàrem
en contacte, a través d'En
Toni Barceló, amb Damià
Salvà, cap i ànima des
"Patronato de Festejos de
S'Arraval" que compta amb
una quarentena de socis.

-Per poder esser socis
s'han d'entregar 2.000
pessetes en depósit, perquè
en cas que fessin falta do-
blers per pagar es gastos
des fogueró o ses festes, se
pugui recórrer a ells. En
aquest tipus de festes es
doblers sempre solen esser
insuficients, a pesar de ses
subvencions que s'Ajunta-
ment, Sa Caixa d'Estalvis
"Sa Nostra" i sa Caixa de
Pensions mos donen i sen-
se ses quals serien quasi
bé impossibles.

-Es que més activa-
ment a s'organització hi par-

dolenta de ses rondalles
mallorquines, que ,va esser
cremada enmig de, crits i
insults d'ets al.lots.

-S'Agrupació de Balls
Populars "Aires des Pla"
va alegrar sa festa amb un
repertori de balls mallor-
quins, que, a pesar de
s'absència malaltia des
seu mestre Pere Antich, va
esser molt

-Sa torrada va superar
sa de l'any passat, ja que se
consumiren més botifarrons
i Ilangonisses.

***

Tant a un fogueró com
a s'altre i acudí gený d'al-
tres barriades des
I aquí volem resaltar lo
molt que varen agrada gs
balls de bot de petits i
grans, sobretot per s'intent
que sa fe que es balls ma-
llorquins tornin esser cosa
de tots, una cosa vertade-
rament popular, sien una
"participació" no solament
"exhibició". Es balls ma-
llorquins, són per ballar a
ca nostra, en es carrer, a
ses festes familiars, amb
una paraula, per esser ba-
llats més que per mirar-los
ballar. I sentírem "Toni Mo-
reno", "Es Bolero Vell",
"Ses Boleres", "Una rosa en
cada galta", "Sa jota poble-
ra", "Sa jota de Sant Joan",
"Ses vermadores" i tantes
altres sonades que no han
de deixar de sentir-se per-
què són cosa nostra.

Mos alegram de, veu-
re s'entusiasme d'ets orga-
nitzadors i de lo bé que va
sortir aquesta festa des fo-
guerons de sa revetla de
Sant Antoni.

I. Barceló i G. Oliver.

Foto: Clar.

ticipen són: Joan Calafat,
Benet Llompart, I. Julià,
J. Lascolas, J. Manresa, B.
Mas, J. Ordinas i Bernat
Tomàs, entre altres.

-Sa festa començà a les
6 amb s'encesa des fogue-
ró i amollada de coets. A
les vuit, cerca-viles amb di-
monions i sa Banda de Mú-
sica de s'Ajuntament, que
va interpretar peces des
compositor local Joan Xa-
mena.

-Aquest any es va fer
un home de bulto que re-
presentava sa bruixa més



Homenatge als
nostres padrins

PUNTUALITZACIONS
A L'ENTREVISTA AL
Dr. CONTESTI.

1.- Quan es féu l'en-
trevista, encara no havia
estat decidida pel Consell
I nterinsular, la ratificació
de l'acord de l'Ajuntament
en el sentit d'escriure el nos-
tre nom "Llucmajor" i per
aixà, en el texte apareix
"Lluchmajor"; una vega-
da fixada la primera moda-
litat, el Dr. Contestí és el
primer a acatar-la.

2.- La paraula "Erey",
que apareix en el text, l(-
nia 20, toca dir "Frey",
qualificatiu propi dels Cava-
llers professats a les Ordes
Eqüestres Religioses, per
a diferenciar de "Fray" o
"Fra",	 purament	 cleri-
cal.

3.- La frase que apa-
reix a damunt de tot, com a
títol a l'entrevista, és mera-
ment un titular, i no va ser
pronunciada pel Dr. Contes-
tí. Ell, en efecte, no digué
"els carlistes acceptam D.

Joan Carles, però som fidels
a la nostra dinastia", ja
que així podia induir a
confusió: el Dr. Contestí
solament digué el que es
veu en el text de l'entre-
vista (v. pàg. 7 on es parla
de la qüestió dinàstica) i de
l'únic que parla, referent a
D. Joan Carles, es d'obligat
acatament, igual que ho
seria a qualsevol Cap d'Es-
tat, i de respecte; res més
que aixà i recalcant sem-
pre la fidelitat a la Dinastia
carlista.

4.- Totes les afirma-
cions i negociacions del
Dr. Contestí, responen a
preguntes que, d'una o d'al-
tra forma se li formularen
a l'entrevista, encara que en
el text de les preguntes al-
gunes no estiguin expressa-
des; ell no va parlar de res
que no se li preguntàs.

Dr. Damià Contestí.

— centenan —
/882  SA NOSTRA 111!!!11111 n 111
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L'acte va començar a
les quatre de l'horabaixa
i hi assistiren 348 convi-
dats, tots els que hi havien
volgut anar i que tenien al-
manco 75 anys. El local on
es reuniren va ser el "Gran
Via", uns dels més adequats
del poble per a aquesta clas-
se d'actes.

La reunió va començar
arnb una missa que va dir el
Sr. Rector de la nostra
Parròquia. L'ofrena de la
missa va ser feta per tres
dones homenatjades i can-
tada pel grup "Brot d'ullas-
tre".

El berenar que es ser-
ví després fou molt sabo-
rós i de l'agrat dels assis-
tents.

Per alegrar la festa in-
tervingueren el grup abans
esmentat, "Els Valldemos-
sa" i Toni Morlà. Mentre
aquests actuaven es va do-
nar a cada un dels assistents
un diploma i a més, a les
dones, una rosa, que varen
ser repartides pel: deleqat

de "Sa Nostra" a Llucm- a-
jor, en Toni Cantallops i
Gual el Cap de Zona de la
mateixa entitat, D. Andreu
Martín i Burguera i el bat
le Miquel Clar i Lladó.

A continuació es va fer
entrega de tres premis als
homes més vells i altres
tres a les dones de més edat
Els premis consistiren en
tres plaques de plata do-
nades per l'Ajuntament i
tres plats de ceràmica
mallorquina amb el dibuix
del Molí d'En Gaspar per
part de "SA NOSTRA".

Finalment es serví
una racció de bunyols ca-
lents per a tots els assis-
tents. L'acte fou tancat
amb un parlament a càr-
rec de don A. Martín i del
senyor batle, donant la
gràcia a tots els assistents
ja que sense ells la festa
no hagués estat possible.

LA REDACCIO.

Foto: Fermín.

CARNISSERIA
I COMESTIBLES

PONS - ESTARELLAS

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



Visquen els reis
Benvinguts Reis d'Orient
a la ciutat Ilucmajorera,
nins i nines a l'espera
sempre estam d'aquest

moment

Nins i nines volem dar
ses mil gràcies a tothom.
Beneïm es vostre nom
Melcions, Gaspar i Baltasar!

Com una dolça contesta
volem dir a qui li pertany,
benhaja dels Reis sa festa,
sa millor festa de l'any!

Els Reis, aquí a Llucmajor
no van ells de beneitures...
Compraran Can Mataró
per fer-hi cinquanta altures!

El Rei Moro també diu
que vol dar s'enhorabona,

per aquesta obra tan bona
que és fer es Pol iesportiu.

Reis que teniu tanta manya
duis-mos un golejador,
perquè així salvem

l'Espanya
dins Tercera Divisió!

Volen un golejador
que costi poques pessetes...
però es ninets i ninetes,
tots com jo dins Llucmajor
i i ilo que volem són

juguetes!!!

(Tomeu Sbert, Gener, 83)

Poesia recitada pel nin Joan
Lainez Gualda en la saluta-
ció als Reis al balcó de
l'Ajuntament, dia 5-1-83.

DEPILAR-SE AMB
LA DEPILACIÓ
ELECTR1CA ES

DEPILAR-SE
UNA VEGADA PER SEMPRE

FS L'N' SERVEI MES DE LA
PERKLQUERI.4 1 RELLES.A D1- LES

GERMANES PUIGSERVER
Onent. 3 - LLUCMAJOR

TANDES A CONVE,NIR TEL 660287

111
fl L'" 1-1 l_
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111	 40/11Nemer

100011111.1.1.1

PER A LA SEVA
DECORACIO DEL SEU

ENMOQUETAT, RECORDI:

VENDA DE MOSTRES
PARELLS SOLTS

Bisbe Taixaquet, 6 - Tel. 66 03 74
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Els reis d'Orient a "La Cuna"
Una de les festes més

importants de l'any és la
dels Reis d'Orient i pels
nins, sense cap dubte, és la
millor. Les il.lusions dels
nins que desconeixen la
realitat, la procedència de
les joguines... Tot aixà ha
estat preparat pels mitjans
de comunicació de molt de
temps enrera. El fet que si-
gui tan important pels nins
i que aquests siguin allà
més important pels seus
pares, fa que la mobilitza-
ció sigui general. No ha de
mancar cap present per a
ningú que calmi la seva
il.lusió, el seu desig. Per
aixà és que hi ha entitats
que es dediquen a aquesta
tan grata tasca i una
d'aquestes és l'Obra Social
de La Caixa de Pensions que
cada any reparteix a tra-
vés dels Reis una gran quan-
titat de presents per a tots
els nins del nostre poble que
assisteixen a la Casa Cuna

del Nin Jesús, entitat bene-
fica dedicada a la guarderia
infantil i que ha estat la pri-
mera del nostre poble.

LA REDACCIO.
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PSM: L'hora dels nacionalistes
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Responent a la invita-
ció rebuda, assistiríem a
l'acte que celebrà el Partit
Socialista de Mallorca a la
nostra localitat. A la reu-
nió de militants i indepen-
dents es tractava de discu-
tir el moment polltic actual

de presentar pre-progra-
'rria electoral de cara als prò-
xims comicis. Hi eren pre-
sents Joan Perelló, tinent
Batle d'Educació de l'Ajun-
tament de Palma; Xesc Tro-
bat, batle de Montu•i i To-
ni Mateu, de l'equip elec-
toral.

Durant el debat es va
remarcar la importància del
moment actual per a l'ar-
relament definitiu de l'es-
querra nacionalista dins
la societat mallorquina. Des-
prés d'unes eleccions legis-
latives on el PSM més o
manco s'ha mantengut, però

elj

leXtrfil
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encara ha quedat enfora
d'aconseguir una veu dins el
Parlament Espanyol, ara es-
tan a les portes d'una doble
confrontació electoral: les
autonòmiques i les munici-
pals. Per al PSM aquest és
el moment en què s'ha de
treballar per a millorar els
resultats que l'any 79
permeteren aconseguir dos
consellers per Mallorca (més
dos per Menorca) i uns
quants regidors i batles en
els pobles.

Un programa per Mallorca.

L'objectiu del PSM és
que el mallorquinisme pro-
gressista sigui present dins
les institucions públiques.
En paraules de Joan Perelló,
és necessari que el PSM arri-
bi amb força a tots els cen-
tres de decisió i qesti,6 de

EL

COLABORADOR
EN

poder, per petit que sigui.
Només així s'aconseguirà
aturar la colonització econò-
mica i cultural que ha exer-
cit el centralisme sobre les
illes  Balears.

Actuació sanitària
racional i eficaç, atenció
a la cultura i a l'ensenya-
ment, normalització plena
de l'idioma, conservació del
patrimoni ecològic i natu-
ral, oposició a l'OTAN i a
les bases militars, foment
del cooperativisme, recupe-
ració de la pagesia, aten-
ció al món de la margina-
ció... són alguns dels pro-
blemes de la Mallorca d'avui
que recolleix el programa
del PSM, des de sempre sen-
sible a aquests temes. En
definitiva, un programa
per a la recuperació de la
identitat nacional per al
millorament de les condi-
cions socials de les classes
més desafavorides.

Una majoria de canvi i
de progrés.

Creu el PSM que el pro-
grama d'actuació sobre
aquest problemes ha de
pa: tir des de les pròpies
illes, des dels llocs d'on
més directament es poden
estudiar i aplicar solucions
amb eficàcia. Llamenta, per
tant, la magror de l'actual
estatut d'autonomia elabo-
rat per la UCD i el PSOE.
Igualment els dirigents na-
cinalistes manifesten que
estan disposats a col.labo-
rar dins una "majoria de
canvi i de progrés" —com
han fet a l'Ajuntament

de Palma— però creuen que
la seva aportació és clara-
ment distinta del PSOE.
Aquesta és una força que
voldria engolir-los perquè
els nacionalisme li suposa
una espina moesta per a les
seves concepcions centralis-
tes.

EL PSM A LLUCMAJOR.

En el tema de l'auto-
nomia és on es manifesten
més clarament les discrepàn-
cies entre ambdues forces
polítiques, ja que el PSM
entén el règim autonòmic
com un Estat de sobirania
limitada i no com una
simple descentralització
administrativa, que és el
que impulsa el PSOE amb
l'actual estatut de la LOA-
PA.

Respecte a Unió Ma-
llorquina, declararen que
veurien amb bons ulls l'apa-
rició d'un partit mallorqui-
nista de dretes. Aixà no
obstant, creuen que el pro-
jecte que lidera Jeroni
Albertí no passa de ser una
plataforma per pactar uns
càrrecs substanciosos amb
AP.

Finalment, els tres ora-
dors manifestaren la impor-
tància de presentar una can-
didadutra del PSM a Lluc-
major, per a la qual cosa
apel.laren a la responsabi-
litat històrica dels naciona-
listes progressistes de la vi-
da i de la gent que ha fet
feina en grups i associacions
de base.

Maties Garcias.

CELEBRANDO 
CON 0001

ESTAMOS
EL NACIMIENTO DEL FIESTA.

CELEBRAJO. 
o
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Unió Mallorquina a Llucmajor
El passat dia 29 de de-

sembre venien al nostre po-
ble els fundadors d'Uni6
Mallorquina per parlar
d'aquest partit i presen-
tar-lo.

L'acte, que es va realit-
zar al bar Can Maties, assis-
tiren els informadors de di-
ferents revistes del terme
i els interessats en conèi-
xer què volia ser aquest
partit i quines novetats
podria aportar en relació
als altres partits ja existents.

La presentació dels
membres que ens havien de
parlar va córrer a càrrec del
Sr. Joan J. Maestre, respon-
sable del partit al poble. El
Sr. Miquel Coll Garcies, Iluc-
majorer i secretari provincial
del partit no no va interve-
lir com a orador i la seva
intervenció es va reduir a
contestar, en el col.loqui
a les preguntes que li feren.

El primer en intervenir
va ser el senyor Pere Llinàs,
conseller que a les passades
eleccions es va presentar
com a independent amb
el PSM i que en aquest par-
tit hi està afiliat. La seva
intervenció fou curta però
expressiva ja que va deixar
ben clar que aquest partit
mallorquinista el que volia
defensar era "primer lo
nostro i després lo demés",
"cadascú arrregla ca seva i
noltros ca nostra".

La intervenció de Pere
Morey va ser més llarga i
més elaborada. Se va basar

sobre els punts següents:
qui som, on volem anar i
com volem anar-hi. Ens va
dir que els partits polí-
tics són eines per aconse-
guir uns fins i que U.M. vol
ser l'eina del poble de Ma-
llorca. Posà com a primera
tasca la d'ajudar que el po-
ble es senti poble i com a
tal vulgui l'autonomia ple-
na, com a un vertader
autogovern. Afegí que hi ha
partits de dreta i d'esquerra
i que allà primer que els
incumbeix és l'interés de
l'Estat i a ell supediten el
de les regions. També digué
que U.M. vol ser un partit
on les decisions que es pren-
guin siguin les que cregui
millor el Mallorquí rr ig, per
això es efineixen com a
conservadors i progressistes i
acabà dient que no volen
que el govern autònom sigui
controlat des de Madrid,
via partit.

Neix a Mallorca i només
a Mallorca.

Els representants
d'U.M. digueren que els ha-
bitants de les illes no es
senten Balears sinó Mallor-
quins, Menorquins, Eivis-
sencs i Formenterins.

Respecte a l'Autonomia
del partit, parlaren que els
pobles (Llucmajor) i subpo-
bles (S'Arenal) són els que
han d'exposar els seus pro-
blemes, els que han d'anar
a les eleccions locals.

El Sr. Albertí ens va
parlar que el que era més
important per conseguir
l'autonomia era la cons-
ciència que el poble que la
demanava tenia com a tal.
A l'Estat espanyol, digué, hi
haurà sempre autonomia de
la. i de 2a. ja que a Espa-
nya hi ha pobles que es sen-
ten més pobles que uns al-
tres. Continuà afegint que si
no s'aconsegueix aquest sen-
timent de poble, tan neces-
sari, lo nostre no serà auto-
govern sino simplement des-
centralizació. També repetí
el que creuen que ha de ser
U.M. encara que aixà, en
darrera instància es decidi-
ria al congrés constituent...

El col.loqui fou molt
animat i clarificador. Sel's
demanà si era un partit
independentista i contes-
taren que no. Contesta-
ren dient que es conforma-

ven en el que permet la
Constitució.

El Sr. Mateu Joan Flo-
rit • (PSM) va demanar al
Sr. Albertí si, com es diu,
davant les eleccions post-
electoralment s'aliarà amb
AP. Albertí contestà que
encara que no són socialis-
tes, allò que és primordial
per a ells és el nacionalis-
me, cosa amb la que no
simpatitza AP ja que pretén
modificar el capítol 8 de la
Constitució i per això creu
que tenen coses més impor-
tants en comú amb el PSM
que amb l'altre partit com
d'altres d'àmbit estatal.

Acabà dient que volen
ser per a Mallorca allò que
és el PNV para Euskadi o
Convergència i Unió per a
Catalunya, un partit que
representa una burgesia de
les seves regions.

Ignasi Barceló.



La normalització lingüística als
comerços de Llucmajor

"Catany Sabates".

"Petitons''.
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Fa just un any, al núm.
6 de la nostra revista, escri
vírem un petit article
sobre els rètols comerciais,
després d'haver observat que
uns quants comerciants ha-
vien decidit posar nom als
comerços en la seva pròpia
llengua. Ara, i després
d'un any a més d'haver sor-
git nous rètols (Sabates
Can Gramet, Petitons,
Bar Can MatieŠ3f Comesti-
bles Can RoldarY,S'Espigo-
lera, Catany Sabates, Boti-
ga i espardenyeria Seguí...)
hem pogut observar que la
normalització lingüística
s'ha estesa també als anun-
cis de productes diversos
dins les botigues, als car-
tells de comunicació amb
els clients anunciant rebai-
xes o l'horari (tancat,
obert) etc. S'ha introdui•t,
malgrat les inoportunes
faltes d'imprempta,
aixà sempre és esperança-
dor. Es una prova més que
una llengua que havia estat
postergada i perseguida ha
adquirit importància social
i política, ha passat ,d'un
estat de minoria devota a
un altre d'interés general.

Tot aixè, és una passa
més en la difícil tasca de
recuperació de la pròpia
identitat com a poble i en
l'intent d'integració
dels castellano-parlants,
per	 tal	 d'apropar-los
nosaltres, amb la nostra
cultura i la nostra llengua
que tenen el dret i el deu-
re de conèixer i respectar.

Es una tasca a aconse-
guir, amb totes les dificul-
tat que calguin, amb totes
les diplornacies que cal-
guin..., que tots ens senti-
guem del mateix entorn;
els qui hem nascut aquí
i els qui aquí treballen,
viuen i es guanyen el pa.

Des d'aquí feim una
crida a tots els comer-
ciants perquè s'animin
a dur endavant la norma
lització lingüística i oferim
la nostra ajuda a qualsevol
dubte que pugui sorgir.

com dèiem abans,
aquest normalització co-
mença a sortir al carrer i
un cert optimisme ens
diu que no es tracta sim-
plement d'una moda.

Coloma Julià.

s de

Ramos

"Sa Teulera



Futbol Llucmajorer
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-Es salvarà o no es sal-
varà "I'Espanya"?

-Vols dir ai conservarà
sa categoria?

-Sí, perquè va molt
malament.

-I en tots els aspectes,
econòmics i esportius.

-Els econòmics jo no els
sé.

-Ni jo tampoc, però
diuen que es President ja es-
tà cansat de posar billets de
sa seva butxaca.

-Jo el compatesc a
ell i a tots es directius, pe-
rò més an es President que
està fent tot lo possible per-
què "I'Espanyà" faci un pa-
per més digne que el que es-
tà fent actualment.

-Així i tot, crec que
duen una política molt equi-
vocada, que és sa que ho es-
penya tot.

-I quina és?
-Que diuen que volen

protegir sa "cantera" per a
l'hora de sa veritat, fan tot
lo contrari. Fitxen jugadors
de fora en quantitat i tan
dolents, o més, que es Iluc-
majorers.

-No és possible tenir un
equip de categoria nacional
amb jugadors només de
Llucmajor.

-Completament d'a-
cord, però lo més sensat

hauria estat, i és, contrac-
tar tres puntals de vertade-
ra valia i no "petardos"
com en Carlos i compa-
nyia...

Tot lo que dius és ver,
però com es contractaren és
perquè es pensaven que eren
bons jugadors.

-Idb s'equivocaren, i
aquestes equivocacions
després es paguen cares, a
més que, es directius s'hau-
rien de limitar a altres
feines manco compromeses
que a fitxar jugadors.
Aquesta és feina de s'entre-
nador, i en Jaume no crec
que els cercàs.

-Si a ell també li dona-
ren es passaport!.

-Una altra equivocació.
-Feia jugar s'equip

massa a sa defensiva...
-Perquè coneixia ses

possibilitats des conjunt.
Perquè en quan s'amollaren

s'atac, ses goleades foren
d'escàndol.

-Quan es produiren
aquestes goleades, va esser
per falta de n'Huguet i d'En
Jeroni Mas.

-Amb més motiu havien
d'anar més prevenguts. Jo
mai no oblidaré es ridícul
que vaig passar, com aficio-
nat Ilucmajorer, es dia del
Calvià.

-Va esser molt depri-
ment...

-I no li donem voltes,
ni facen coses rares, que tot
és tan clar i senzill, que no
té volta de fulla. A s'equip,
com màxim, hi ha d'haver
quatre jugadors forans, per-
què si en tants d'equips com
tenim, entre Alevins, Infan-
til i Juvenils, no som capa-
ços de tenir un equip on
prevalesquin es II ucmajorers,
tots aquests que es sacrifi-
quen darrera es menuts, es-
tan perdent es temps.

-Però hi ha que reco-
nèixer que sa generació
d'ara no dóna tan bons ju-
gadors com abans.

-Completament d'a-
cord. I en més motiu hi ha
que aprofitar es màxim es

jugadors. Si no podem jugar
a nacional, a regional, pe-
rò seguint una I ínea clara de
fer un futbol dins ses
nostres possibilitats.

-Respondrien ets
nats amb un equip modest?

-Igual, si en tants de fra-
cassos per s'altra part, des-
prés sa desbandada és gene-
ral, i es queden ets aficio-
nats de sempre.

-En tot, no m'has dit
si "I'Espanya" salvarà sa
categoria...

-Pareix que darrera-
ment està reviscolant, i po-
dria recuperar es punts per-
duts, però sa cosa no és tan
fàcil. Encara que, com he
dit, lo més important és re-
cuperar sa vertadera identi-
tat des futbol Ilucmajorer...

Un que escoltava.

FERROS ARTISTICS
I FORJATS

ESPECIALITAT EN
TREBALLS D'ALUMINI

G1T11,"n11	 G11-1114é.

Villa de Madrid, 4
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El passat 4 de gener finalitzà el plaç per a la presentació
d'al.legacions

Vist-i-plau unànime per al Pla General de
Llucmajor

-El mòdul de densitat,
el valor paisatgístic i la re-
serva de S'Estalella, punts
més qüestionats.

-Destaca la manca d'in-
terès del Consistori en divul-
gar la seva aplicació concre-
ta.

El passat dia 4 de ge-
ner finalitzà el plaç per a la
presentació d'al.legacions
al Pla General d'Ordenació
del Municipi aprovat inicial-
ment i exposar, durant un
mes, a informació pública.
Juntament el període
esmentat ha estat objecte
de crítiques per quant ha
coincidit amb les festes de
Nadal i Cap d'Any i això
ha fet que els dies hàbils
per consultar la documenta-
ció, cartografia, s'acursassin
notablement.

Les al.legacions presen-
tades no ha estat excessives,
la qual cosa sembla indicar
que l'equip redactor del Pla
General ha treballat amb no-
table encert, fins al punt
que ha merescut diverses fe-
licitacions com, l'efectuada
públicament per la CAEB.
En la documentació presen-
tada destaquen les al.lega-
eions de difcrents particu-
lars referides a la classifica-

ció del sòl urbanitzable a
la línea costera i en concret
aquells que han quedat afec-
tats pel tros de costa que
el Pla estableix com a no
urbanitzable.

El valor paisagístic.

L'equip redactor esta-
bleix l'apartat que conside-
ra alguns acantilats i la zona
de la serra de Galdent com
"element paisatgístic singu-
lar". En aquest punt el GOB
considera que la proposta
del Pla General no garan-
titza suficientment la con-
servació i us adeqüat de la
costa Ilucmajorera en
"constituir un recurs natural
insubstituible per a tot el
terme i tota l'Illa".

En l'al.legació presen-
tada, el GOB indica que, pel
seu entendre, l'autor del
Pla continua el traçat de la
carretera del Cap Blanc, que
de cap manera .estableix un
límit	 objectiu,	 sembla
més bé haver estat determi-
nat per "expectatives urba-
nístiques	 futures",
considera que s'hauria de si-
tuar a 1.000 mts. de la cos-
ta, o als límits naturals de
l'ecosistema.

Sobre aquest punt i re-

lacionat amb la protec,
del medi ambient la Conse-
lleria d'Indústria i Comerç
puntualitza que el Pla es
descriuen simplement els
possibles contaminants,
dedicant alguns paràgrafs a

la defensa del litoral i mo-
numents històrics, sense ma-
tisar ni preveure res per a
un futur i qualifica el capí-
tol dedicat a la protecció
del medi ambient com a
"merament il.lustratiu".

J

FABRICA DE LICORES Y ALMACEN DE LICORES,

WHISKY, VINOS Y CHAMPAATAS

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

Les 11.000 hectàrees
que el Pla qualifica com a
sòl "urbanitzable" de pro-
moció pública a la zona
oest de S'Estanyol, cone-
guda per s'Estalella, cons-
titueixen una de les incòg-
nites que necessitarien una
explicació detallada per ser
coneguts clarament els cri-
teris que han duit l'equip
redactor a establir l'esmen-
tada qualificació.

Aix( el GOB conside-
ra que la decisió és irracio-
nal, tant per la situació de
la zona com per l'extensió
i possibles usos. Si és en
8fecte una àrea reservada
a serveis per al possible i
quimèric superport de
S'Estalella, podem dir que,
en l'actualitat es desconeix
l'existència d'un estudi
tècnic que demostri la con-
veniència d'aquest port.
D'altra banda, aquesta pos-
sible àrea de serveis —es
manté al Pla— hipotecaria
greument el desenvolupa-
ment de S'Estanyol com a
zona residencial que cons-
titueix un dels objectius
marcats per l'equip redac-
tor.

En aquest apartat tam-
bé hem d'afegir l'al.lega-
ció presentada pels promo-
tors del Pla Parcial de S'Es-
talella, que afirmen que el
31 d'octubre de 1.977 la
Comissió Provincial d'Urba-
nisme va acordar tenir
subsanades totes les defi-
ciències i li atorgà el vist-i-
plau definitiu i arriben a la
conclusió que la previsió
de l'àmplia zona de terreny
"urbanitzable de promoció
pública" pareix "desprovei'-
da" de qualsevol suport le-
gal", i emplacen l'Ajunta-
ment per assumir la respon-
sabilitat d'explicar el sen-
tit real i vertader dels Plans
i intencions que motiven
l'esmentada previsió.

S'Arenal.

Pel que es refereix al
nucli turístic de S'Arenal
el bollit ja s'ha consumat
i el Pla General arriba mas-
sa tard, pel que es conver-
teix en una solució —d'ape-
daçament, establint unes
normes— a la rehabilitació
de la zona més deteriora-

da, amb la intenció de mi-
llorar les condicions urba-
nes i de qualitat de vida mit-.
jançant la creació d'espais
lliures i dotacions.

Aquest apartat del Pla
és puntualitzat per l'Agru-
pació d'Hostalers, demanant
que la zona de S'A,renal re-
bi un tractament específic
d'àrea turística d'acord amb
les seves característiques.
A la seva llista de peticions
figura la peatonitzacó de la
la. línia (Carrer Miramar),
aix( com un estudi de remo-
delació conjunta de l'esmen-
tat carrer, port esportiu i
zona de platja.

Els hostalers insisteixen
que la rehabilització pro-
posada en el Pla passa per la
millora de l'entor i aquest
es pot aconseguir amb un
correcte grau d'ubanitza-
ció, que inclou una xarxa
viària, tant pe,atonal com de
tràfic, il.luminació pública
correcta, una plantació sis-
temàtica d'arbres i amplia-
ció d'aceres, així lcom un
tractament adequat de les
parets mitjanceres a les àrees
d'edificació continua ja que,
per l'efecte de la reducció
de les altures es pot preveu-
re que la imatge urbana del
futur no serà molt millor
que l'actua I.

Finalment insisteixen
en la creació d'equipaments
tant per a la població resi-
dencial, com per a la utilit-
zació turística; afegint la

conveniència de crear un pe-
tit polígon de serveis.

Escassa informació.

Una queixa generalit-
zada per diversos estaments
ciutadans és la pressumpta
manca d'interès del Consis-
tori a oferir informació de-
tallada i concreta del Pla Ge-
neral que hauria estat desit-
jable que, coincidint amb el
període d'exposició pública,
s'haguessin organitzat algu-
nes conferències o taules ro-
dones enfocades de cara al
ciutadà d'anar a peu per
tenir una informació concre-
ta del que presenta el Pla en
la seva aplicació pràctica. Es
a dir, perquè tots els interes-
sats sabessin el que els espe-
ra a l'hora que presenten
una petició de llicencia
d'obra.

Un dels punts del Pla
que, segons sembla, pro-
dueixen un clar efecte
restrictiu és el mòdul "den-
sitat neta de vivenda" que li-
mita els volums edificables
i la superfície d'ocupació.
Quant a la classificació del
sòl en perímetre de la ciu-
tat per completar i progra-
mar el seu desenvolupa-
ment futur, s'enyora una
zona on les previsions con-
templassin una edificació
tipus xalet per a aquells ciu-
tadans no interessats a tenir
la seva vivenda encaixonada
entre quatre parets. La man-

ca d'aquesta zona obliga que
tots els esforços es dirigei-
xin a les distintes zones
del litoral on es construeix
el xalet amb totes les como-
ditats, mentre la vivenda
d'habitual residència queda
en segon terme.

Continuant amb el sòl
urbà, haurien de determi-
nar-se solucions perquè el
seu desenvolupament fos
més viable: obertura de car-
rers, facilitats per activar
plans parcials no amb el fi
d'alimentar i afavorir l'espe-
culació, sino per aconseguir
ablanir una mica el preu
dels solars per a que el ciu-
tadà interessat a construir
la seva vivenda no topi tan
directament amb la barrera
inviable de la finançació.

Volem finalitzar l'escrit
ressenyat el reconeixement
manifestat per alguns orga-
nismes a l'equip redactor del
Pla General en el sentit que
les determinacions urbanís-
tiques previstes són comple-
tes i comprèn una adeqüa-
da moderació dels preceptes
compresos a la vigent llei
de sòl. Ara, arriba l'hora de

veritat, i, una vegada su-
perada la fase de programa-
ció tècnica, correspondrà als
polítics la plasmació concre-
ta de les directrius elabora-
des i només llavors podrem
dir si l'encert ha estat o no
complet.

FRANCESC VERDERA.
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Gent de la Vila

Un antic president de l'Espafia: L'amo En
Toni "Xiu"

L'amo en Toni Barceló
Garcies, "Xiu", va ser nou
anys seguits president del
C.D. "ESPAÑA"; ara té se-
tanta;Ginc - anys tíém anat
a xerrar amb ell perquà mos
contàs com era es futbol
des seu temps, què ha can-
viat i un caramull d'anècdo-
tes ben divertides perquè
això sí, l'amo en Toni té
molta memòria i bon hu-
mor.

-Quan vàreu començar
a ser president de I — Espa-
ría" i fins quan ho fóreu?

-A la primeria hi haviE
es camp des Monestir i
de Sant Francesc. Llavor
amb so moviment tot se va
acabar i més tard vàrem tro-
bar que ets equips se
podrien unir i decidírem
formar lEspaña. Aquest
equip el férem amb juga-
dors de diverses penyes (al-
tre temps n'hi havia mol-
tes), cada cafè en tenia una
("Levante", "Oriente",
"Unió Esportiva"...). Co-
mençarem amb 2 o 3.000
pts. S'any que vaig ocupar
sa presidència va ser el
43-44.

Sa directiva va ser una
partida de cada club i no
teníem ni local social. Hi
va haver molta política.
Per exemple: quan es va fer
es reglament nou hi havia
una clàusula que deia que
tot equip tenia un director
espiritual i això el faculta-
va per llevar es qui trobàs.
En Tomeu Roca i jo no mos

'enteníem amb so nostro di-
rector espiritual, un tal pare
Esteve, i venga discutir fins
que es batle Roig va dir:
"esborrau aixà i ja està".
Sa religió tenia molta potèn-
cia però ,. - iolts de catòlics i
pocs cristians: "anaven a
cercar s'extremaunció com
eren morts".

-Què cobrava un juga-
dor en aquell temps?

Durant es temps que
jo vaig ser president no .hi
va haver cap jugador que co-
bràs cap cèntim. Així ma-
teix de tant en quan alegrà-
vem es jugadors; Don Toni

Palou feia una llista de
punts i cada jugador tenia
segons lo bé que juga-
va, i els entrenaments que
anava,  passat Santa Càndida
els donàvem es punts i félem
una vega a Son Granada;
tothom pagava manco es ju-
gadors; des Club no cobra-
va ningú. N'hi va haver un,
de jugador, que tenia mal a
ses dents i li arreglàrem es
barram. Mai no hi podia ha-
ver pèrdues.

-A quines categories
militava IEspanya" durant
aquests anys?

-Sempre a Primera Re-
gional. Quan jo vaig deixar
es Club ampliaren sa Illa.
Divisió i I — Espatia" hi en-
trà.

-Tots es jugadors eren
des poble?

-Normalment sí. En
Sebastià Manresa mos va
dur tres jugadors peninsu-
lars, però generalment eren
tots Ilucmajorers.

-Quines diferències
principals veis entre es fut-
bol de llavors i es d'ara?

-Jo ara quasi no hi vaig.
Me surt a tres partits en
s'any, ja no trob s'ambient,
perquè des meus amics ja
en queden ben pocs. Però de
totes maneres s'ha de dir
que Llucmajor és un poble
fals en so sentit que comp-
ten 13.000 habitants però
només n'hi deu haver 9.000
i d'aquests encara n'hi deu
haver 1.000 a foravila; amb
pocs socis no es pot soste-
nir un equip amb sa doble-
rada que costa avui en dia.

-Quà trobau de s'afició
Ilucmajorera?

-S'afició... es mal que
té I — Esparia" ara només
é& un i si no confien en so
poble no hi ha societat. Ara
quasi ningú no sap ni qui
són es directius. No
viuen es futbol. Noltros te-
níem uns col.laboradors
molt bons, sobretot don
Toni Palou.• Un any en es
torneig de ses penyes, gua-
nyà es "Levante" i mos
convidaren a beure. I nol-
tros diguérem: "Mem si te-

nim mrïs ue dur-mos-ne
sa copa a Can Brou (que
era sa penya de IOriente")
Umplen sa copa de conyac
i es capità que era en
Portassa begué primer, lla-
vors vaig beure jo. Després
la duguérem a Can Brou, la
tornaren omplir i beguérem
altra vegada (Don Toni, es
Pastoret, en Portassa i tots).

-Què costava fer-se soci
del — Esparia"?

-Es socis pagaven un
duro cada mes; llavors và-
rem fer palcos i es qui en
pagava dos en tenia un
per un parei de tempora-
des en propietat. S'altra
gent pagava tres pessetes
de taquilla.

-Quines coses anecdò-
tiques recordau en tants
d'anys com a president?

-Quan se cosa comença-
va a marxar, va fer una bar-
rumbada que va tomar ses
parets des camp i s'aigo va
quedar ben arran d'allà on
seien. També em record que

hi havia gent damunt ets
ametlers per a no pagar, el
cridàvem i li dèiem que ven-
gués i només que guardàs sa
porta per si sortia sa pilota
veuria es futbol sense perill
de caure. Se cansaven o se
feien socis. Erem molts pocs
socis; començàrem amb 17 i
arribàrem a ser 300.

Un altre dia, jugàvem
a Felanitx i es públic era
molt fanàtic; tomaren es
Sampulí, el se'n dugueren
en camilla i Don Pep Ros-
selló va dir que no tenia
res però li embenaren es
cap perquè semblas que te-
nia molt de mal; les tanca-
ren es camp i quan jugàrem
contra ell a Ciutat els gua-
nyàrem d'un a zero...

-En podríem escriure
moltes més planes d'histo-
rietes curioses que sap l'amo
En Toni i quedàrem convi-
dats per anar a fer una altra
xerrada amb ell qualsevol
dia d'aquests.

J. Manresa i C. Font.
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Es bons costums
Agranar sa carrera

-Bon dia, Tonia.

	

-Madà	 Pereta,	 bon
dia, que Déu mos dos, Ell
qui pot.

-Aixà m'agrada, sa car-
rera ben neta i ben regada,
que és senyal de dona ne-
ta i curiosa.

I així era, apart que,
amb sa granera amb sa mà
s'havia de fer sa xerradeta
amb sa veibada.

Conten que, una vega-
da hi havia dos homos
que se discutien sobre la
netedat de cada una de ses
seves dones, i , ja és teva,
ja és meva, tots dos creien
que sa seva era sa més neta;
per sortir-ne d'un cop deci-
diren anar a cada una de
ses dues cases a veure com
tenien de net. Un tros
abans d'arribar a sa prime-
ra un diu: "Mira, allà hi ha
sa meva dona que
agrana sa carrera", "Ja la
veig, diu s'altre, no impor-
ta arribar, ja sé que és sa
teva sa dona més neta de
ses dues, perquè sa mava
no agrana sa carrera"

Eren altres temps, i al-
tres maneres de veure ses
coses. Tenir sa carrera
neta era ben necessari, s'ha-
vien de llevar ses buines
d'ets animals que havien
passat i regar perquè no
hi hagués pols. Ara no és
tan usual veure algú que
agrana sa carrera, però en-
cara que no hi hagi buines
ni pols i ha trossos de plàs-
tic, papers de caramels, de
polos, de xisclets, lloques,

capses de tabac, merdes de
ca, etc., fins i to: ses
aceres de moltes cases estan
brutes

Es temps no són es ma-
teixos, ara anam molt aviat,
rio tenim temps d'agranar
sa carrera. Ara anam amb
cotxe i es cotxes estan
aparcats an es carrer, re-
sulta difícil agranar sa car-
rera completa, però no per
aixà manco necessari.
Abans, s'aigo que corria
pes carrer se podia beure,
ara s'aigo que corre pes
carrer és negra, té malles
dol i.

Es progrés no ha rno-
dificat sa tècnica de ses
graneres. Encara que n'hi ha
d'altres castes, sa granera
més usual a Llucmajor és de
canya i paumes, sa canya
té devers cinc parns i ses
paumes un. S'agafa amb
sa mà esquerra arnuntet

sa dreta un poc rnés avall
o viceversa, així agafada
sa granera se li impulsa un
moviment que fa que ses
paumes freguin per sa
terra, més o manco fort
segons com sigui de fort es
trespol i sa brutor que hi
hagi, devers una passa, i
així anar fent fins arribar
a acaramullar totes ses
agranadures. Es fer aixà
un parell de pics sa setma-
na per damunt s'acera i sa
carrera és cosa que no per-
judica massa si tots ho
fessim, Llucmajor seria més
net.

Ja ho sé, ja ho sé, d'en-

çà que feren ses síquies, per
ses algos no hem pogut te-
nir es carrers com es degut,
però si, endemés no mos
ne cuidam de fer es nostre
redol net, resulta que es car-
rers són lletjos i bruts tot
plegat.

Gràcies a Déu, encara
n'hi ha de gent que agra-

na sa carrera.	 dic
aixà, no puc per manLo
Je pensar en Madà Monge-
ta, i que l'agranava de
molt a sa carrera aquesta
doneta ..! Per tenir net i per
fer sa xerradeta, clar que
sí!

Guillem Oliver.
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Petitet, agradós, dèbil,
assustat, innocent. Els
seus ulls irradiaven amor
molt d'amor cap a tot
hom; però incomprensi
blement te trobaves to
sol, abandonat pel qui tan
estimaves.

Tu, que fins ahir havie
estat l'alegria d'una llar,
en certa manera la seva
joquina; tu que de desit
jat i esperat havies pas
sat a ser un problema,
un destorb: un no desit-
jat.

Per ventura encara no
eres del tot conscient del
que t'havia passat, però ai-

xí i tot, encara tremola-
ves, i no de fred, sinó de
la solitud on t'havien su-
mergit uns desaprensius..
Estaves completament inde-
fens,i, a això,sl que ho
sabies.

Te quedava una certa
esperança:d'un moment a
l'altre tornarien a cercar-
te, i per això no gosaves
moure't del replà de l'es-
cala on t'havien deixat amb
la promesa de recollir-te
tot d'una. Passava el temps
i amb ell s'esborrava la teva
esperança.Pensaves,... si tor-
nau encara vos estimaré
més que abans, suportaré

amb gana els vostres càs-
tigs, podreu esbravar en mi
les vostres íres, sempre vos
obeirè.

Però tant tu com jo
sabiem que ja no podies
donar més del que ja havies
donat: t'havies entregat tot
tu. Sense condicions.

Estic segur que n'hi
haurà que encara no enten-
dran i molts d'altres es
burlaran fàcilment de tu i
jo, no importa. Una cosa
te vull dir, per a tu i no-
més per a tu, un gran
poeta-cantant, un tal Al-
berto Cortez t'ha immor-
talitzat, din'em en una molt
bella cançó. Sí, a tu i per
a tu, rodamón, ca amic
i fidel, la més bella can-
çó ( gosaria dir) d'aquest
gran poeta, humà i can-
tant.

Però nosaltres, els hu-
mans, no tenim temps
per aquestes sensibleries;
som homes, per favor, i
tu, un ca.

Sí , nosaltres som és-
sers superiors; pensam, do-
nam, exercim el poder,
perquè mos agrada i punt.

Fixa't si som grans,
que hem construit unes
màquines infernals i sofis-
ticades per poder- nos ma-
tar millor, per poder domi-

nar més terres i homes.
Com podràs comprendre per
a tu no hi ha espai entre
nosaltres. Ets com aques-
tes finques rústiques que
no tenen cabuda en el re-
gistre. No existeixen, no ets.
Iclò bé, com t'anava dient,
som els homes tan del ge-
nere superior que esperam
veure com acabarà. En
aquesta ocasió, dels rus-
sos.

Mira per on a les sis
i mitja del diumenge 23
podrem mirar el cel, i amb
sort, llevar—mos les gotes
de suor• que, a alguns,
li cauran pel front. Per
ventura tindrem sort i no
ens toqui a nosaltres, per
ventura, i així ho vol-
dríem, ho tinguin nin-
gú aquests 50 quilos d'u-
rani enriquit que serveixen
de propulsió al rus cosmos,
pentura, pentura..

Segur que si no passa
res no ens escalivarem i
mentre, tu i tants d'al-
tres com tu, només sereu
tan rodamóns, nosaltres
continuarem preparant la
nostra destrucció , que
per alguna cosa som els
més intel.ligents de la
creació.

Sebastià Coll
21 de Gener 1.983
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LLISTA DE NOCES
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nar amb força i persistència
perquè es resolgui satisfac-
tòriament.

-I saps que és de bo re-
ceptar p'ets altres! ¿Per què
no va pressionar es passat
Ajuntament i així d'una ve-
gada tot s'hauria arreglat?

nC-21 és que tenia ses mans
fermades i llavors convenia
no dir res?

.**.

He sentit comentaris
i sembla que es pot produir
un canvi de nom per a sa
"PLAZA ESPAÑA" Ic115
ja hi haurà un bon reme-
nat!. Tranquils, que aquest
pic el "canvi" no està rela-
cionat amb motius polítics
ja que es nom pareix que se-
rà "Sa beurada de ses mul-
tes", i és que es senyal de
"zona blava" és un verta-
der xollo •p'es municipals.
Poden estar tranquil.lament
a ses seves dependències
—que per cert encara hi fi-
gura es nom des poble en
castellà— i sortir a deter-
minades hores a fer sa pas-
sada i omplen es sarró de
denúncies.

Poc importa que en al-
tres llocs de la vila es
vehicles estiguin mal estacio-
nats. Paguen es plats rom-
puts es ciutadans que s'obli-
den de moure ses agulles
des rellotge.

***
Dies passats pareix

que a la fi ses autoritats
municipals es decidiren a
aturar una obra il.legal en es
carrer Miquel dels Sants Oli-
ver s/n de S'Arenal. Resulta-
va estrany que en temps
d'en Franco hagués estat pa-

ralitzada i que ara ets inte-
re;:sats ---sense cap Ilicencia-
la concloïen.

Ses protestes des vei-
nats havien estat massa, ses
denúncies s'havien produït
però sa construcció conti-
nuava endavant. Semblava
que es propietaris o
promotors tenia bul la. 0 a
lo millor, qualsevol dia de-
cideixen continuar ses obres
i abans que es produeixi sa
decisió municipal sa cons-
trucció ja estarà acabada.
Serà Ilavors es moment de
contar-vos una petita histò-
ria.

I personau que sa sec-
ció tengui un caire rnés
bé negatiu, però no puc
passar per alt sa feineta
amb sa que uns desapren-
sius obsequiaren es nostros
arnissers per ses passades

Festes de Nadal. Es lladres
ja saben sa Iletra menuda
i si abans s'apoderaven d'ets
animals a ses finques i esta-
bletes, ara descobriren que
si carregaven a s'Escorxador
Municipal s'estalviarien
molta feina.

No sé on arribarem! pe-
rò si tot continua igual l'any
que ve haurem de guardar
es forns perquè se'n duran
ses porcelles de dins ses ros-
tidores.

.**

Mos han dit que digue-
ssim que l'Obra Cultural Ba-
lear de Llucmajor no neces-
sita cap aucell migratori
que li recordi fites impor-
tants. A bon entenedor...

ES GARRIGUER XISCO.

Continuant amb so
tema de s'aigo, podem dir
que fins l'any que ve
reix que no pagarem ses
tres-centes pessetes. S'opor-
tunitat de ses properes elec-
cions municipals han estat
es paraigo salvador p'ets ciu-
tacipns. Ara es partits pol í-
tics tenen altres problemes
molt més grossos i més tras-
cendentals com són es de fer
ses Ilistes i aclarir qui anirà
en es primer Iloc.

és que en veurem de
tot color! Dies passats es
meu secretari' Ilegia una
notícia publicada a un diari

de Ciutat que manifestava
que es servei públic de s'aigo
va tancar es passat exercici
en SUPERAVIT.

-SUPERAVIT! i pensa-
ven fer-mos pagar més? Sa
informació no té desperdi-
ci. Sabeu qui té sa culpa de
tot? Idà es Servei Hidràu-
lic de Balears perquè era
s'encarregat de sa construc-
ció, direcció i vigilància de
s'obra.

I, com s'ha de solucio-
nar?

-"S'Aju ntament --conti-
nua sa informació— s'ha
de carregar es mort i gestio-

•••11

Siroorwats

CAN SALOM
CORDELERIA

ESPARDENYERIA
ARTICLES DE PESCA

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

MATERIALS DE
CONSTRUCCIO

• ANTONI VIDAL

AGENT "FIBROTUBO"
MATERIALS DE CONSTRUCCIO

SERVEI A DOMICILI
Tel. 66 06 88



Vef,o vérAosa 	

Bartolomé Jaume Nada}

Hiapanidad, 17 19
Telefono 66 01 40
LLUCMAJOR (BALEAR)

• Expowlo a S'ARENAL
C/ Sani Crtstófol, 5 • T.J. 26 00 01

So octuoo.1,.. es srempre jEN VIVO! Y eso es
drz:crebsdfa mds. Ofnster sin porar

y prestaciones que vayan primer
lugor de las preferenoos

De las 8 versrones de Renault 5, todos te
convencerdn con su ocidoción iEN VNO!

44 RENAULT 5

LLUCMAJOR / FEBRER 83 	 PAG 20

GIA :
per Xaathium Spinoam

ARA?

Els escopeters
i Na Felipa

REPARACIONS EN GENERAL
PLANXISTERIA I PINTURA

• TALLERS LLUCMAJOR •

Ronda de Ponent, s/n.
Tel. 6612 67
	

LLUCMAJOR (Mallorca)

Plaça Espanya, 11 bis.

0 S

(G\

\n1n‘ °C

Born, 7 Tel. 66 02 75

En arribar diumenge foravila tremola. No hi ha pleta
o pinaret, Ilentrisca o revell que no sembli escenari d'epi-
sodis bel.lics. En aquestes ocasions, cartutxada ve cartut-
xada va, foravila retrona per tots els vents i la pólvora es-
campa perdigonades a balquena. Els escopeters han entrat
en acció. Són, ells, una raça curteta de cervell que cerca
l'aventura (?) dominical amb el propòsit únic de ficar carn
morta dins el sarró i poder gallejar, ufanosos, davant les
amistats. Enduits per la seva dèria, els escopeters no res-
pecten res i s'escampen com una plaga per la ruralia: qual-
sevol animal és bo per a matar, trepitjar els sembrats no té
la més mínima importància, esbucar una paret no els fa
manies, maltractar un arbre no els aborrona...

Res daixò és aplicable als caçadors autèntics, als qui
practiquen amb noblesa l'antic art de la caça. Un vulgar
escopeter no té res a veure amb un vertader caçador.
Aquesta no necessàriament són incompatibles amb els eco-
logistes. Ho demostra el cas de Miguel Delibes, el gran es-
criptor castellà que conjuga l'activitat cinegètica amb el
decidit compromís ecologista.

Però els detestables escopeters en fan una darrera
l'altra. Ara hem sabut que el 28 d'octubre —dia de les
eleccions— un desaprensiu va disparar contra una grua i

deixà malferida. Afortunadament l'aucell va ser arre-
plegat devers la nostra marina i el GOB el va dur a Son
Reus, el centre de cura i rehabilitació d'animals que té
l'Ajuntament de Palma.

Segons diu Joan Mayol a "Els aucells de les Balears"
la grua és una espècie rara a les nostres illes. Es una au
aquàtica de 114 cms, grisenca, de coll negre, cara blan-
ca i clatell vermell. Només alguns hiverns arriba fins
aquí, durant la migració cap a Africa i volant en grups.

A hores d'ara, l'animal ferit ja ha recobrat la lliber-
tat a Tablas de Daimiel, una important zona humida de
Ciudad Real. L'aucell va ser batiat amb el nom de Feli-
pa per mor d'haver-lo trobat el dia de les eleccions i en
honor de qui tots coneixem.

El cas de na Felipa no s'hauria de repetir: els escope-
ters haurien de plegar.

Maties.

Ltif119111 qL.."-CrujOIR,



I Regional

LLUCMAJOR, 4
SOLEDAD, 1

Es varen haver de desterrar
per fer el millor partit de
la temporada.

Partit jugat a Consell
perquè el municipal Iluc-
majorer es trobava clausu-
rat durant un encontre.

LLUCMAJOR: Mulet,
López, Tallón, Manresa M.,
Roig, Alejandro, Clar, Man-
resa D., Sacares (Rigo),
Catalán i Vaquer.

SOLEDAD: Bisquerra,
Alomar, Rua, Castro, M.
Mulet (Garau), Espósito,
Vidal, Fiol, Bergas, J. Mulet
(Massanet) i Julià.

Equip arbitral: va diri-
gir l'encontre el col.legiat
Antoni Barea ajudat a les
bandes per Càceres i Miguel.
Labor bona.

GOLS: 0-1, min. 24,
Bergas. ;1-1 min. 32, Va-
quer; 2-1 min. 40 Catalán;
3-1, min. 62, Vaquer; i 4-1
min. 82 Catalán.

COMENTARI: Darrer
partit de la primera volta
que aquesta vegada, encara
que fos a camp neutral, va
ser clarament guanyat pel
conjunt bermelló per
un resultat que no ofereix
cap dubte.

El SOLEDAD que va
començar avantajant-se en el
marcador, va realitzar un
bon futbol però sernbla que
en els darrers anys els Iluc-
majorers els han pres la mi-
da i aquest pic no va ser una
excepció. I és que el Lluc-

Miquel Sacares, C.F. Lluc-
major. (Foto Garcias).

major va realitzar, en molt,
els millors noranta minuts
de la temporada i tots eis
components estaren a un
bon nivell, especialment les
darreres incorporacions.

Es curiós, però acaba
la primera volta sense
que l'equip de la placeta
del sabater hagi vençut cap
partit a Llucmajor i és que
aquest encara que sia victò-
ria del poble, es va jugar a
Consell.

Ara a esperar que
continui la bona ratxa con-
tra l'Aicúdia, encontre que
ja s'haurà celebrat a l'hora
de sortir aquestes línees,
i es venci per primera ve-
gada davant els nostres
propis seguidors. Perquè
si hu sabeu, per
veure gudnyar el C.F. Lluc-
major haui tJ:r: d'anar als des-
plaçaments.

Joan Quintana.

LLUCMAJOR /FEBRER 83
	

PAG. 21

1

esp000rts	
111

~1111

C.D. España

EL FUTBOL
LLUCMAJORER,

EN CRISI
En aquest país anome-

nat encara diferent l'espec-
tacle del futbol gaudeix de
l'atenció de la gran majo-
ria. El moviment de milions
de pts. que aquest joc in-
transcendent arrossega
assustaria el més optimista,
i ja no es tracta de l'esport
per mantenir la salut o mi-
llorar la condició física; és
més bé un negoci (referint-
mos a clubs de primer or-
dre) i un baluart publici-
tari de firmes comercials
per arribar a la multitud.
A més en litigi s'hi troba
l'anomenada del poble mit-
jançant el seu potencial es-
portiu. Aixà no és negatiu,
no té perquè ser-ho, encara
que adesiara algun equip es
veu abocat el naufragi per
un capritxós atzar.

Certament les socie-
tats esportives, exentes de
luxe, neixen i creixen en la
voluntat popular. Fugir del
compromís que dóna el po-
ble és temut com anat més
prest o més tard cap a un
desenllaç dràstic.

Què i passa al futbol
Ilucmajorer? Malgrat els es-
forços per endreçar IEspa-
Fia" l'equip es veu impo-
tent i es troba endinsat al
darrer lloc. Els remeis, amb
la millor intenció i a més
costosos, no han servit per
a res; car qualsevol joc és
necessari tenir els sants de
cara i sembla que aquí so-
lament hi tenim les desa-
ventures. Profunditzant les
causes d'aquesta anòmala si-
tuació arribarem als fitxat-
ges; aquest apartat és motiu
de molta discòrdia per a més
d'un aficionat; particular-
ment crec que únicament un

jugador forà té cabuda dins
l'equip si és superior i ho de-
mostra, ja que al contrari
crea una marginació als es-
portistes joves que veuen la
impossibilitat de jugar al pri-
mer equip. Crec que molts
de fitxatges fets eren inne-
cessaris, i ara ho dic, perquè
segurament que sense ells
hagués anat almanco igual.
Avui per avui el club no se
pot permetre el luxe de pa-
gar una majoria d'externs;
si la categoria ve grossa no
cal enganyar-mos, no mos
convé. La lesió de r'Huguet
i el poc rendiment d'en Bat-
le i de n'Eric, dos bons ju-
gadors donat de baixa, són
excusa en part. El bon camí
és la cantera i amb ella in-
tentar el màxim.

El futbol Ilucmajorer
està en crisi, a més derEs-
paíla" el Llucmajor tam-
bé mal classificat ha so-
fert les excessives sancions
del comitè que l'han deixat
en quadre (2 anys en Mi-
ras, i 1 any per a cada ger-
mà Luque) i per a si no bas-
tàs, els juvenils, per un con-
flicte d'alguns jugadors amb
l'entrenador i amb la retira-
da d'aquells, han perdut po-
tencial quan la cosa anava
damunt rodes.

Malgrat tot, ens ale-
gram de les relacions de
I — Espaíla" i el "Llucmajor"
i que de cada dia són més
bones. A la fi sembla que hi
ha un enteniment per a bé
de tots, en prova d'això
en Marc Vidal ha passat
a engrossar les files de
I — Espaiia" i aquest li ha ce-
dit en Francesc López.

Jaume Manresa.

modk"
ftrzianczoig



Pep Mojer, vicepresident del C. D. España"

Cristalena Lluc major
Envidrat d'obres - Mirails - Vidres de Color - Decorats -

Vidres en general

Ronda Migjorn. 105 - Teléf. 66 14 93 - LLUCMAJOR (Mallorcal
.7•••n••11•14.,	
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Pep Mòjer, vicepresident del C. D. Espafia

"ROTUNDAMENT SOM DEFENSOR
DELS I UGADORS LOCALS"

El seu padrí, Josep No-
guera, l'any 1.923, fou fun-
dador i president iel C.D.
Lluchmayorense", Ja
ve de família i és que el
nostre personatge, també
va ocupar la presidència
espanyista de l'any 69
al 73; de totes maneres eren
altres temps i quasi tots
els jugadors eren Ilucmajo-
rers. Acabà en aquell càr-
rec però com a bon espor-
tista i amant del seu club,
va tornar quan el necessi-
taren. Aquesta vegada ocu-
pant un segon pla, que no
careix d'importància, com
a vicepresident primer. En
aquest càrrec ha conegut
hores bones, la passada tem-
porada amb l'ascens a I I la.
Divisió Nacional. Ara han
arribat les vaques magres
i el. seu equip ocupa les dar-
reres places de la taula de
classificació, i encara més,
se comenta que la situació
econòmica és vertaderament
alarmant. Però ningú més
que l'interessat per a que
ens parli de tot aixà:

-Tan caòtica és la situa-
ció econòmica?

-No és tan caòtica com
alguns comentaristes la
volen pintar, encara que
me preocupa seriosament
la solució del problema.

-De totes naneres, eren
ben diferents aquells temps
quan ocupares la presidèn-
cia, no?

-Era completament dis-
tint, tant en el pla econò-
mic com a l'esportiu i els
problemes tenien solucions
més senzilles ja que vaig
tenir la sort de comptar
amb un bon equip direc-
tiu, la qual cosa ara és molt
dif ícil d'aconseguir.

-Al menys es jugava
amb joves Ilucmajorers i es
pagava poc...

-Es cert, però no hem
d'oblidar que jugàvem
en una categoria inferior.
A;xà no obstant, enguany
hem sofert per diferents mo-
tius —que tothom coneix-
4 baixes de jugadors locals
que eren puntais al nostre
onze, amb la qual cosa la

participació de Ilucmajorers
hagués estat major molt
important.

-I, com s'ha arribat a
aquesta situació?

-La situació esportiva
podríem acusar-la a la gran
quantitat de baixes, per
lesió, que l'equip ha rebut
i s'ha arribat fins i tot a
tenir 7 lesionats el mateix
diumenge. També hem de
parlar dels nervis dels nos-
tras equips seguidors i del
poc ànim d'alguns directius.

-En Pep Màjer és un de-
fensor de la cantera i aixà
no s'ha negat mai. Però
existeixen alguns jugadors
Ilucmajorers per militar a
Tercera?

-Som, d'una manera ro-
tunda, un defensor dels ju-
gadors locals i desitjaria que
tots els jugadors del nos-
tre primer equip fossin de
casa ara bé, hem de ser rea-
listes i comprendre que la
Tercera és difícil , l'afron-
tar només amb components
dels nostres equips inferiors.

-En Miquel Mas, "es Ga-
Ileter'' ern va dir en certa
ocasió que aviat seria més
difícil trobar una directiva
que formar un equip. Tant
crema el càrrec?

-Paraules molt ben di-
tes d'una persona que ha
viscut tota la història del
futbol Ilucmajorer. Quant
a la - pregunta te diré que
per ocupar un càrrec direc-

tiu es necessita molta for-
ça de voluntat dirigida cap
a l'equip del teu cor, cosa
que encara que sapi greu
(.1 algú, a mi no me n'ha
mancat mai.

-T'interessa	 la	 presi-
dència?

-No	 allà que m'in-
teressa és que l'actual
president, Jaume Adro-
ver, no el cansin amb
tantes crítiques de comen-
taristes ''entesos", cosa
que està a punt de suc-
ceir i el C.D. "España,
que al cap i a la fi és el
que ens importa, perdria un
dels presidents millors que
ha tengut.

Joan Quintana.



J U VE fJ I LS C.D. ESPAÑA
Gol aconseguit a treta del
porter.

passat dia 20, fes-
tivitat de San Sebastià, es
va jugar al camp municipal
le Llucmajor el partit en-

tre 1 — Esparb" i el Santanyí
sorresponent al campionat
juvenil de I I Regional.

Encara que l'encontre
en si tenia la seva importàn-
cia ja que ambdós equips
se lugaven l'ocupar la supre-
macia de la classificació sen-
se cap dubte la cosa més
destacada es va produir
quan es duien disputats 34
minuts de joc i el marcador
assenyalava l'empat inicial.
Idò bé, en M. Rigo, porter
del Santanyí, va fer botar
reglamentàriament la pilo-
ta xutant una potenta tre-
ta que després de fer un es-
trany viratge es va introduir
dins el marc local, sense
que cap altre jugador tocas
l'esfèric. Cosa que ben
comptades vegades es veu i
més si ens aturam a recor-
dar les rriides del rectangle
Ilucmajorer (105 mts. de
llargària per 66 d'amplaria).

Després, a la segona
part, arribaria el segon gol
del quadro vermell i blanc
que venia per sentenciar un
partit que guanyaren amb
tota justícia els al.lots que
entrena en Miquel Bonet Ca-
lafat.

M. Sa/om, juvenil C.D. Es
parïa.

ESPAÑA: Cànaves, Ga-
rau, Jaume, Cardell, Mora,
Alvarez, Garí, Guasp, Sa-
lom, Monserrat i Salvà.

SANTANYI: M. Rigo,
M. Rigo R., Camps, Gai-
mait, Adrover, J. Vicens,
Vidal, C. Vicens, Vidai
(Oliver) i Vadell.

Va arbitrar el col.le-
giat Josep Vivancos que va
estar bé.

NOTICIA D'ULTIMA
HORA.

A l'hora de tancar
aquestes línees ens arriba la
notícia que n'Antoni Vidal
ha cessat com a entrenador
dels juvenils del C.D. "ES-
PANA".

J.Q.

PERRUQUER1A

FIN;\

C/. D'es Vall, 49

INFANTILS C.D. ESPAÑA
INFANTILS
C.D. ESPAÑA.

Línia ascendent la que
estan duent els infantils de

1 — Espah'a•iE,1 darrer resul-
tat (9-0) contra e San
me" de Binissalem ve a con-
firmar aquestes paraules.
Amb aquest resultat els
blauets es consoliden en el
sisè lloc i de la classifica-
ció.. Justament per davant
el Joventut d'Inca que serè
el proper rival, el qual ja
l'hauran visitat i quan surti
aquest comentari.

Tornant al partit que
hem esmentat més amunt
podem dir que els .9 gols
marcats, 5 foren aconseguits
pel jove Miquel Magaha que,
així, amb 15 gols, es col.la-
bora al front de la taula de
golejadors i sembla que si
no succeix res de nou la
seva diferència serà inasso-
lible d'aquí al final. En se-
gon lloc figura en R. Fuen-

tes, amb

ALEVINS C.D. ESPAÑA

No es pot.-dir pe ten-
guessin solt en el,
seu i darrer desrient ja
que al final
minuts perderen	 re-
sultat ben	 que no,
indica exactament aik.)
va succeir al rectangle
joc. Ambdós contendients,
"Espairia" i Barrracar, ocu-
paven, respectivament, els
llocs setè i vuitè de la clas-
sificació que encara que els
espanyistes perderen, no ha
canviat res ja que els nos-
tres futbolistes encara duen

punt al Barracar.
L — Espafia" amb 14

i)artits jugats ja vençut en 5
ocasions, i 5 vegades ha em-
mtat, perdent les 4 que
lueden. Tenen 15 punts,
ian aconseguit 26 gols per
21 en contra.

J.0

R.	 infantils
	

G. AcirO,Oe'r, dievins C.D.
España.	 Esppnu.,
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Els joves també compten

CAIXA DE PENSIONS

"la Caixa"



ESCACS
Amb la participació

de 17 jugadors es celebrà
al Cassino "La Vila" el Cam
pionat Social Nadal/82
Amb un total de 7 partides
disputades pel sistema suís,
el resultat final fou el se-
güent:
ler. Sebastià Puigserver
	  7 punts.

2n. Joan Morlà . . ..... 5
3.- Francesc Fiol 	 5
4.- Bartomeu Rosselló . 4,5
5.- Antoni Cardell . . . . 4,5

Com a col.lofó, dia 8 de

I Gener hi hagué un refrigeri
i es feu l'entrega de pre-

mis, trofeus als cinc primers
i clauers commemoratius
a tots els participants Enho-
rabona!.

PROBLEMA.
Mate en tres jugades.
BLANQUES:
1.- R.1TR
2.- A.3CD
3.- C.6R
4.- T. 6D.

NEG RES:
R.2TD

Jaume.

Convento, 109 - Tel. 66 03 60
LLUCMAJOR (MAL LORCA)
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CLUB NAUTIC
S'ESTANYOL: POLEMIC
COM SEMPRE

Es Club Nàutic de S'Es-
tanyol ha donat que xerrar
des de son principi. Quan
es va fundar. Quan son pri-
mer president va butir.
Quan construiren '‘)Lian fe-
ren es martell. Juan fe-
ren les pistes de tennis i
petanca. Quan, enguany,
han tancat es costat. Quan
el Ilogater —encarregat del
Bar Restaurant— se'n va
anar, i durant un temps
va estar tancat perquè no en
trobaven cap que volgués
ocupar el seu lloc. I entre
i entre, per si es moll era
purament esportiu o hi po-
dia haver barques de pes-
ca.

Quan escrivim aques-
tes líniees s'Estanyol bull,
com es nomal que bulli
un col.lectiu quan ha
d'elegir nou president. Sí,
el president del Club, Sr.

Pere	 :31, dimití per encap-
çalar una nova llista que
es presenta a les eleccions,
que a hores d'ara ja esta-
ran celebrades, ja que estan
previstes per dia 29 de ge-
ner. Per altra part, i encap-
çalada per el Sr. Antoni Gi-
nart, es presenta una llista
d'aspirants a la nova direc-
tiva, que té moltes ganes
d'entrar a comandar. Es tan
gros el rebombori que s'es-
tà armant aquests dies
—quan la revista surti a
llum ja estarà tot passat—
que inclús mos han dit que,
endemés de comprometre's
els vots, s'estan comprant.
Per al proper número pen-
sam obtenir una entrevista
amb un representant de la
directiva guanyadora, i, si
és possible, amb el propi
president.

Guillem Oliver.

Primera prova puntuable
pel IV Trofeu Baró de
Vidal i pel Vlè de
Sanitàries Bernat Castell.

Uns 270 coloms perta-
nyents a 25 colomistes, par-
ticiparen en aquesta prova
que es va celebrar des
d'Eivissa.

El començament •no
pot dir-se gaire bo. Un 55
per cent de coloms ven-
guts el mateix dia, d'una
amollada d'Eivissa duu per
conseqüència que entre
els colomistes n'hi hagi més
de queixosos que no de
contents.

La velocitat que aga-
faren els coloms també
fou de les més baixes.
No arribaren a 800 me-
tres per minut, quan s'han
fetes amollades que resul-
ten a més del doble.

S'ha de tenir en comp-
te que fins ara només s'ha-
vien fet amollades d'entre-
nament des del Port d'An-
dratx i per tant no s'havia
fet cap porgada important
i aixà hem de pensar que
s'anirà fent en aquestes
primeres Eivisses.

Amb aquesta primera
prova del torneig, s'han
posat en marxa ses pun-
tuacions del IV Trofeu
Baró de Vidal i també del
Vlè Trofeu de Sanitàries
Bernat Castell, que se dispu-
taran aquesta temporada.

Quant a les classifica-
cions d'aquests trofeus, el
primer Eivissa va donar el
següents resultats:

BARO DE VIDAL:
1.- Antoni Oliver.
2.- Joan Costa.
3.- Bernat Vadell.

SANITARIES
BERNAT CASTELL.
1.- Joan Costa.
2.- Bernat Vadell.
3.-Miquel Pallicer.

El calendari si dquest
campionat compren sis
amollades des d'Eivissa
i dotze des de la penínsu-
la. En aquestes dotze n'hi
ha de velocitat, fons i
gran fons.

Un campionat de
18 proves creim que ja té
una certa categoria i sens
dubte, al qui resulti guanya-
dor, no se li podrà dir que
el triomf hagi estat fruit
de la casualitat. Bernat.

REGATA
TRIANGUL
DE
NOVEMBRE
A S'ARENAL

Dins aigües de sa ba-
dia de Palma i organitza-
da pes Club Nàutic
S'Arenal competiren en
regata 32 iots des quals
només arribaren a sa meta
11 i un d'ells fora de temps.

Sa tònica de sa regata
fou sa manca de vent i ses
retirades, es recorregut fou
des des Club Nàutic S'Are-
nal cap a una boia de des-
marca que queda curta,
així com igualment la sor-
tida també va ser un poc
estreta per la quantitat de
vaixells que participaren,
virada la boia que com és
normal hi va haver ais i
gemecs com sempre, empe-
rò a s'illot del cec tregue-
ren l'Spi que gairebé
s'auguantaven, uns sortiren
a fora per veure si entrava
un poquet d'Embat, i ets
altres s'atracaren a terra,
aquests darrers trobaren
ventolines i foren els pri-
mers que viraren s'Illot del
cec, però de poc els serví
perquè ella se quedà tota la
flota intentant cenyir cap a
sa boia de Sant Joan de
Déu, aquí es va veure de tot,
vaixells que tornaven arre-
ra, altres que fent sa ma-
teixa proa cenyien a rabiar,
mentre que es seu vainat
a menys de cent metres
l'Spi el duia perfectament.
Finalment i quan ja queda-
ven pocs vaixells sense
abandonar, entra un poquet
d'aire i els que estaven més
fora amb vent de popa ben
fluix pogueren virar la boia
i entrà molt just de temps.

Es primer i guanyador
de cada una de ses classes
foren Classe I a III Belma
classe IV Dip, Classe V Orni
LI, Classe VI Ses nines i
cap destacà el guanyador
de la sèptima perquè deixà
tirats vaixells tan coneguts
com el rampe i altres; el
guanyador va ser Marcosa,
que també quedà es segon
de sa general.

Jaume Clar.
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Entre Noltros
NAIXEMENTS.

-Bartomeu Pastor Vaquer, fill de Bartomeu i Magdalena. Dia
15-12-82.
-Francesc Josep Gàlvez Soler, fill de Pere i Ramona, el 30-
12-82.
-Joana Ma. Llompart Martorell, filla dels mateixos pares, el
mateix dia.
-Pau Sastre Moll, fill de Joan i Francisca.

CASAMENTS.

-Bernat Ramon Munar i Isabel Alejandro Capellà, se casaren
a la Parròquia de Sant Miquel, el dia 18-12-82.
-Gabriel Esteva Taberner amb Catalina Riera Costa, a la
Parròquia el 27-12.
-Francesc Pérez Just i Carme Ruiz Cabello, a S'Arenal dia
26-12-82.
-Antoni Pastor Cabrer i Sebastiana Sureda Llull, a Gràcia
dia 28-11.
-Joan A. Egea Barrionuevo amb Ma. Rosari Expósito Guz-
man, dia 2-1-83.
-Miquel Rojas Berrocal i Ma. del Carme Rojas Gornas, a
Gràcia dia 25-12-82.
-Antoni dels Reis Rodríguez Ordófiez i Joana Ma. Marqués
Fornés, a S'Arenal dia
-Josep Redondo Tobarias amb Ma. Eva Redondo Vela,
a S'Arenal el 8-1-83.
-Jaume Pallicer Oliver amb Rosa Sancho Ferrer, a la Parrò-
quia el 7-12-82.

DEFUNCIONS.

• sabel Garcias Jaume, morí el dia 27-12-82.
3uiliern Suau Piquer, el 30-12.
Aaciana Puigserver Vadell, dia 30-12.

•,Aargalida Sastre Tomàs, dia 31-12.
Jiménez Tendero, e1 . 6-1-83.

-1:rancisca Monserrat Sastre, el 5-1-83.
- )amià Garau Calafat, dia 5-1-83.
•.•oan Nadal Boscana, dia 6-1-83.
- ijna Ma. Sastre Saivà, dia 6-1.
Antoni Fernàndes Lechuga; dia 1-1-83.
Douglas Schofield, el 4-1-83.
-Francesc Noguera Gornals, el 14-1-83.
-Sebastià Romaguera Sbert, dia 16-1-83.

APOTECARIES DE TORN.

Dies 31 6: D. Monserrat Pons.
Dies 7•13: D. Joar . ,1ir.
Dies 14 20• D. Miquel Cirera.
Dies 21-27: D. Sebastià Gamundí.
Dia 28: D.M. Pons.

CLIMATOLOGIA, GENER 1.983.

Les temperatures del mes de Gener han •estat suaus i
consants, essent més fredes qtie dins el desembre. La pluvio-
metria ha estat nul.la .

FRUITES EL MOLINO
	ME RCAPALMA 	

FRUITES I VERDURES - SERVEI A DOMICILI
LLOCS: 213 - 215 - 217

JAUME ADROVER OLIVER
C/. Grupo Escolar, 20 - 4rt. (LLUCMAJOR)

Telèfono (Palma) 26 44 71

11ORN
OMERCIAL ELECTRODOMESTICOS - TALLER DE REPARACIONES

Carrer des Born. 23 - Teléf. 660636	 LLUCMAJOR (Mallorca)
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Lo bontto de la Seat
Traiis es su acabado,su
equipamiento, sus
asientos reclinables.
todos sus detalles

Lo bonito de la Seat
Trans es que carga con
mas de rhedia tonelada.
Como si nada.

TALLERES	 t,4
Carretera Arenal s/n Tel. 66 02 34
Llucmajor (Mallorca).

iffia
Cuoclamosde su coche Culdamos de usaed

Y que llega con soltura
a los 125 Km/h.
Seat Trans. iQué bonita
es su dureza!

La nueva furgoneta Seat.

Senyor Batle, senyor batle...
S'ha de predicar amb l'exemple..

s„	 4/.,4

4‘)‘;*
;

Plaça Espanya, 46	 LLUCMAJOR .Mallorca)
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Sopa de lletres
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Deu II inatges d'escriptors mallorquIns.

Solucions al núm anterior

SOLUCIO AL JEROGRIFIC ANTERIOR

Es tort.
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ELECTR 

CRISTOBAL CALAFAT JUAN

INSTAL.LACIONS ELECTRIQUES
SERVEI TECNIC

SISTEMES D'ALARMA I SEGIIRETAT
ANTI - ROBO

INSTAL.LACIONS D'ENERGIA SOLAR

Jaume 11, 40- Tel. 66 01 39

Ronda Migjorn, 90 - 2on. Tel. 66 06 08

LLUCMAJOR

F

VIDEO CLUB
CAN BERNAT

Carrer Saget Nliquel, 51

Tel. 66 09 92 LLUCIPIAJOR

CERAMIQUES

M. ARTIGUES
RIBELLES
PITXERS

QUADRES
I MIRALLS DE RAJOLA

Taller: Carrer Major, 157
LLUCMAJOR Tel 66 18 85



CAN PAU SALVA
*ELECTRODOMESTICS
*I NSTAL.LACIONS
TENIM LES MILLORS MARQUES

I BONS PREUS EN VIDEOS I
TELEVISORS

*EMERSON	 *ELBE
*TELEFUNKEN	 *SHARP
*SANY0	 *AKAI
*BLAUPUNKT	 *GRUNDIG
*THOMSON	 *ZENITH
*ITT	 *sor4 Y
*PHILIPS	 *I ALTRES
*KOLSTER

OFERTA DEL MES
EQUIP DE VIDEO

PORTATIL COMPLET
AMB CAMARA I

SINTONITZADOR
AMB 2 BATERIES

DES DE 335.000 PTES.

PAGUI EN COMODES
TERMINIS I SENSE

CAP ENTRADA FINS A 5 ANYS

*BOT1GA:	 Bisbe Taixaquet, 24
*TALLER:	 Weyler, 1
Tel. 66 01 04 - 66 02 55
LLUCMA IO R

EL FORN CA'N PACO ELABORA ELS SEUS PROPIS
PRODUCTES I ELS VEN DIRECTAMENT AL CLIENT
RESPETANT AL MAXIM LES NORMES DE SANITAT

I HIGIENE

DESDEJUNIS
(DESAYUNOS) FORN

Ensürnades
Brioixos

Panets de Viena
Panets de bombon

Croisants
Donuts

Magdalene:.
Bescuit	 I. LUCMAJOR
Bollos	 OBERT TOTS ELS DILLUNS

NOVETAT!

CO A partir d'ara podrà
adquirit"berlines"

fetes del dia al nostre
establiment




