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Pactes a la vistG

Les eleccions del proper dia 8 obliguen a la reflexió sota dues vessants: el passat i el
futur. De la prirnera se'n podria parlar molt. La gestió del passat ajuntament ha estat del
pitjor possible: ni bona, ni dolenta. Els tan discutits pactes UCD-PSOE han posat en mar-
xa una dinàmica de realitzacions que és el que interessa al municipi. No obstant això,
aquest pragmatisme per damunt les ideologies no s'ha sabut traduir en una gestió audaç
sinó que ha quedat en una política de realitzacions grisoses, sense voler .posar el dit a la
Ilaga, principalment en les ferides que encara queden del passat.

Però el que ara interessa és el futur, en el qual les espectatives varien poc de les de fa
quatre anys. Sense voler pecar de futurblegs, sembla clar que s'hauria de realitzar nous pac-
tes per treure endavant les tasques de la nova Casa de la Vila. El PSOE podria perfilar-se
com a força majoritària i aquí estan les dades de les eleccions de fa sis mesos. Es tracta
d'una Candidatura "rosada" que ha aixecat les ires del socialisme ortodoxe Ilucmajorer,
que podria dirigir el seu vot de despit cap al PC. No és descartable, per tant, que els comu-
nistes aconsegueixin en aquesta ocasió el seu ansiat regidor.

La dreta AP-UM concorre a les eleccions dividida una altra vegada. Però una visió més
florentina de l'assumpte indicaria que els és més beneficiós per al seu conjunt. AP sem-
bla tenir fermats alguns regidors en nombre similar als d'UM. Donant aquestes premises per
suposades, no és un disbarat pensar que si la dreta s'aglutinàs només en torn a AP no arri-
baria a les cotes globals previstes. El dolorós part de la candidatura allancista així ho dei-
xa pensar. Els partidaris d'Albertí, per la seva part, i sota la senyera d'un progressisme tret
de la màniga, acapararan el vot indecís dels socialistes. En definitiva AP-UM abarquen un
ample sector social —per ventura massa dispar— i unint els seus regidors poden treure majo-
ria.

La situació només canviaria sern5la poc probable— si els umeistes donassin la mà
al PSOE a l'hora de formar el nou consistori.. UM presenta una llista çl'homes poc "cre-
mats pol íticament", però el revés d'aquest aparent avantatge és la , seva inexperiència mu-
nicipal.

Finalment, s'hauria de destacar un fet un tant insòlit en relació a altres municipis. El
batle Miquel Clar no es presenta a reelecció, i prefereix no utilitzar els ressorts del seu po-
der per mantenir-se a la poltrona. Un gest poc freqüent i que denota un desprendiment po-
lític inusual.

En definitiva, i exceptuant que el PSOE tingués una inesperada majoria absoluta,
la política de pactes serà el bessó del proper consistori. En tot cas, esperem que siguin
més eficaços que els anteriors, per al benestar del poble,
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MITINGS A LLUCMAJOR.

El passat dia 10 d'abril
al Restaurant "Gran Via" es
va presentar a Llucmajor la
candidatura d'Unió Mallor-
quina a l'Ajuntament del
nostre poble, acte que es va
repetir dia 21 al Bar "Los
Nav íos" de S'Arenal.

A l'acte de Llucmajor
assistiren més de tres-centes

• persones, i hi va assistir el
propi president del partit,
Sr. Albert í.

Aquest acte fou obert
pel secretari Sr. Joan Mai-
mó i acte seguit el presi-
dent local Sr. Guillem
Aulet, el qual va presentar
el partit com a autonomis-
ta i recalcà les aspiracions
de tipus cultural i lingüístic
que això suposava, també
va parlar dels problemes ur-
banístics del notre terme i
de l'especial atenció que
pensaven dedicar-li. Després
el secretari va fer la presen-
tació dels candidats, fent un
petit curriculum vitae de ca-
da un d'ells.

El candidat a batle Sr.
Miquel Martresa va exposar
al públic els motius que l'ha-
vien empès a participar a
aquestes eleccions dient que
creia mIllor encara que més
difícil, intervenir en política
que no fer, simplement polí-
tica de cafè. També va dir
que esperava que si sortia
elegit batle, esperava tenir
més amics quan sortiria del
seu manament.

Per tancar l'acte el Sr.
Jeroni Alber- tí ens va par-
lar del per què d'aquest par-
tit, què pretenia, i per què
s'havia creat, dient que l'as-
piració única que mou UM
és ser una eina de treball del
poble mallorquí. Aquest
partit, afegí, avantposa a les
concepcions de centre-dreta
o de centre-esquerra l'objec-
tiu superior de realitzar en
cada moment aquella polí-
tica que resulti millor per
a la majoria del poble de
Mallorca.

El Dimarts dia 19
d'Abril, al Gran Via, va te-
nir lloc la presentació de
la candidatura del PSOE a

les eleccions locals i auto-
nòmiques, amb assistència
de més de 300 persones.

Intervingueren Llorenç
Rus, que donà la culpa del
desconeixement popular so-
bre el significat de l'autono-
mia a UCD; Antoni Garcies
que explicà la política agrí-
cola del partit i Josep Lluís
Martín qui, referint-se al re-
cent triomf electoral, afir-
mà que "ara ens jugam el
començar a viure en demo-
cràcia la pròpia realitat".
Finalment, i en representa-
ció de la Candidatura Muni-
cipal, va parlar En Tomàs
Garcies, que fou rebut amb
una gran ovació, .Començà
explicant el mecanisme de
formació de la candidatura
dins el partit, explicant que
fou aprovada per un 85 o/o
dels membres de l'agrupa-
ció local i afirmà "som
un equip de feina que hem
elaborat un programa realis-
ta"; plantejant com a objec-
tius prioritaris: rentar la ca-
ra a S'Arenal, donada la im-
portància del turisme; solu-
cionar el problema de les
aigües, canviant unes peces
de les acometides; i asfal-
tar els carrers.

El divendres, dia 22
d'Abril, al Gran Via, se va
fer la presentació de les
candidatures Municipal i
Autonòmica de la coalició
AP - PDP - UL. Hi assistiren
unes doscentes persones.

Prengué la paraula en
primer lloc Gaspar Oliver,
dient que a la regió hi ha
dues opcions polítiques:
la liberal- conservadora d'AP
PDP - UL, i la marxista - le-
ninista encapçalada pel
PSOE, donant per segura la
coalició d'UM amb aquests
darrers. Concretà seguida-
ment com a objectiu de la
seva política econòmica re-
duir la inflació minvant la
pressió fiscal i les despeses
públiques i modificant la
legislació sobre talons i lle-
tres de canvi.

Parlà després Manuel
Rotger, seguit d'Antoni Ci-
rerol, qui afirmà que a les
properes eleccions s'enfron-
ten dos sistemes de vida dis-

tints, criticant als "marxis-
tes - socialistes" les exces-
sives despeses públiques, el
clima d'inseguretat ciutada-
na i la "intromissió dins
els costums tradicionals",
imposant doctrines com el
divorci o el projecte de llei
de despenalització de l'avor-
tament. Concluint que, a
través de les competències
exclussives del Govern
Autònom "anam a defensar
un sistema de vida".

Per acabar, i en repre-
sentació de la Candidatura
Local, el candidat a Batle,
Antoni Zanoguera, va fer
un resum del pragrama elec-
toral i demanà als assis-
tents el seu vot.

Per al dissabte dia 30
està previst un col.loqui al
"Salon" organitzat pel PCE,
titulat " El PCIB, davant les
eleccions locals", en el qual
intervindran Francesca
Bosch, candidata al parla-
ment autonòmic i Llorenç
Pons, cap de llista de la can-
didatura local del PCE i can-
didat al Consell.

També està enunciada,
al moment de tancar l'edi-
ció, una taula rodona al Ca-
sino "La Vila", el dijous
28, a les 10 del vespre, amb
els 4 candidats a batle.

Referent a la campanya
electoral s'hauria d'esmentar
com una cosa insòlita la
massiva participació de les
dones Ilucmajoreres a un
dels míting que Unió Ma-
llorquina va realitzar al
restaurant Tropical. El te-
ma estava centrat en "La
participació de la dona a la
política" i les protagonis-
tes eren cinc dones del par-
tit i candidates a les llistes
municipals i autonòmiques.
Intentaren dir-nos que les
inquietuds de les dones no
s'haurien de centrar única-
ment a la cuina, amb la més
bona fe del món estaven
fent campanya electoral...,
però a més a més aconsegui-
ren que 180 dones de Lluc-
major, quasi totes sense llurs
marits, assistissin a l'acte, i
això, crec sincerament que
no és una simple anècdota.

I CONCURS DE POESIA
JUVENIL "FORN CAN
PACO" col.labora
l'Obra Cultural Balear.

El forn "Can Paco",
conegut també per les seves

iniciatives a diversos carn,
ha trobat oportú convocar
un Certamen poètic per a
nins i joves de les escoles de
Llucmajor.

Entre els participants
s'establiran dues categories.
La primera és per a al.lots
de a 14 anys i la segona
per a joves de 15a 18 anys.

-El tema serà lliure, si és
possible que faci referència
a Mallorca.

-L'extensió serà de 10
a 20 versos per a la primera
categoria i de 14 a 50 per
a la segona. Els versos s'es-
criuran en mallorquí.

-Es presentarà una
còpia, mecanografiada o
amb bona lletra.

-El plaç de presentació
serà de ll de maig al 10 de
juny.

-Els premis seran:
la. CATEGORIA:

1r. Premi: 10.000 pts '
trofeu.

2n. premi 7.000 pts
trofeu.

3r. premi 4.000 pts.
trofeu.
2a. CATEGORIA:

lr. premi: 15.000 pts.
trofeu.

2n. premi: 10.000 pts
trofeu.

3r. premi: 5.000 pts.
trofeu.

-Un jurat qualificat con-
cedirà els premis o els con-
siderarà deserts.

-Els treballs es presenta-
ran al Forn "Can Paco",

C. Major, 79 o al local
d'OCB, C. Esperança, 2
(pis). Juntament amb els
treballs es farà constar els
nom, adreça, edat i escola
del concursant, al revers del
full.

-Els treballs quedaran,
arxiu dels organitzadors.

I CAMPIONAT
TENNIS-TAULA
LLUCMAJOR-83.

Està a punt de co-
mençar el I Campionat
de Tennis de taula que es
celebrarà al local "JOCS"
situat a la plaça Espanya,
al costat del quarter de la
Policia Municipal.

Les proves duraran una
sèrie de mesos ja que la
final es disputarà per la fes-
tivitat de Santa Càndida.

NOTICIES LOCALS



La direcció de Can Tià Taleca té l'honor d'oferir-los els
seus serveis per a casament, comunions i demés banquets
en els seus nous salons.

Per a informació dels menús

C9.9' lw 	LECO fl
(--e660279
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De vegades et trobes
passejant, tot sol, a les
11 de la nit per la nostra
estimada "Marina". El si-
lenci és total i només es
veu pertorbat pel cant del
mussol que fuig davant la
proximitat de l'home, i per
les teves pròpies petjades
que rapinyen dolçament la
pols i les pedres del camí.
Sense malícia.

Mates i estepes deixes
endarrera durant el teu
lent caminar de pensaments,
i et sents lliure, encara
que saps ben bé (t'ho es-
tà recordant Le Bou) que
"per al home la llibertat
no és altra cosa que la
facultat de poder elegir la
pròpia esclavitud".

Maleit siguis, Le Bou!
Si no hagués estat per tu
hagués pogut continuar de-
lectant aquest sublim sen-
timent de llibertat que em
tenia embambat completa-
ment.

Ara em sent més tot
sol, sé que hi estic, i amés
he perdut allà que per a
mi era un valor més que
fonamental, estic completa-
ment esclavitzat. Sobtada-
ment pens que pots fugir,
deixar-ho tot, però acabes
sucumbint: la nit és tan
clara que et permet de
veure que ni les estepes
ni les mates, ni la pols,
ni les pedres, ni el camí,
et deixen ser lliure. No
pots ser-ho, imbècil! Estàs
agafat per complet. Només
pots continuar pensant,
però fins amb els pensa-
ments ets conscient que
estàs manipulat. I acabes
pensant que ets més in-
significant que la pols que
trepitges.

A uns quants kmts, els
teus amics es divirteixen
preparant el sopar, com
sempre succeeix a Sa Lla-
paseta, per la qual cosa
decideixes tornar amb ells,
sense abdicar dels teus pen-
saments per molt canalit-
zats que estiguin. Quasi

bé sense voler han romput
amb el conductisme al
qual et veies perseguit i
penses en la Societat, en el
8 de Maig, en l'odi de
la gent, en la incompren-
sió, en les guerres.

A partir d'aquí el teu
caminar ha deixat de ser
cansat, y de cop et trobes
corrent, com si amb aques-
ta acció poguessis veure't
alliberat de tot. Al final
acabes comprenent que no
és possible.

De sobte, i sense saber
per què, has recordat Lanza
del Vasto i acceptes amb
ell que "la bellesa del
compromís és que el com-
promís actual sigui menys
impur que el d'ahir; és que
al mirar, no als actes, si-
nó la direcció cap on van,
la mirada sigui guiada en I í-
nia recta cap a quelcom
de bell".

Realment, aquestes pa-
raules de Lanza del Vasto,
poden ser una solució als
teus problemes. I ja no
et sents tan tot sol, tan
impotent, tan insignifi-

cant.
De Lanza, doncs a Mo-

handas Raramencand Gan-
dhi i al Bhagavad Gita-
Llibre sagrat indú-i d'ell
en treus tres idees, tal
vegada bàsiques:

1-No violència: respec-
te total a la vida

2- No possessió: no do-
minar ni ser dominat

3- Igualtat total entre
els homes

Ja saps que aquestes
són les idees que animaren
tota la vida a Gandhi, i
que, hagué de ser assassi-
nat per ells: representaven,
el 30 de Gener de 1.948,
un gran perill en potència
per a tota la humanitat,
per la qual cosa Nathu-
ran Codse-periodista indú-va
decidt- posar fi a la vida
de "Eaju Gandhi". Aques-
tes ides del Gita, evident-

ment són també perilloses
i subversives en l'actuali-
tat, i molt possiblement no
puguin ser acceptades per
la majoria dels homes...

Bé, a la fi havies acon-
seguit que els teus pensa-
ments no fossin tan re-
pugnants, i per un moment
et trobaves bé amb ells
i amb tu mateix. Tal vegada
aquest havia de ser el teu
camí de pols i pedres, si
bé, amb tot, molt llarg i
tortuós ( i ben conscient
que n'eres) el camí que
et conduiria a l'objecte del
teu desig.

de sobte, sen-
tires que et cridaven pel
teu nom. Ets tu? Au,
idà, ja és hora de sopar.
I ens n'anàrem tots tres
a sopar.

Sebastià Coll
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AixÒ no es Hawai. . .
Aixà pareix Amèrica

(vull dir la del Nord, tot
i que si hi pensàvem una
mica, i més després de la
firma del nou tractat Es-
panya - USA, potser hau-
r(em de convenir que pareix
més la del Sud o del Cen-
tre: hi ha formes d'inter-
venció i pressió tan efec-
tives com les armes, però
més discretetes): Cartells a
tots els cantons, actes pro-
pagandístics un darrera

l'altre, gent a la qual quasi
no coneixes i que, sob-
tadament, s'ha posat a salu-
dar-te com si fóssiu amics
corals de tota la vida, al-
taveus que, penjats a bal-
cons o passejats per cot-
xes ens atormenten amb
distorssionades músi-
ques hiperagudes i procla-
mes de les quals no n'a-
rriban a entrendre ni una
paraula. Es la campanya
electoral. Perquè m'imagin

que entre tot aquest rebum-
bori i la televisió que no
s'atura de parlar-ne ja sabreu
que diumenge dia 8 hi ha
eleccions. Eleccions al Par-
lament Autònom i Eleccions
als Ajuntaments.

Parlem ara de les auto-
nòmiques. Són les prime-
res després que les Corts
de Madrid han aprovat l'Es-
tatutet d'Autonomia de les
nostre illes, i aixà els dóna
una importància especial:

el grupo que tengui majoria
haurà de fer les lleis que
orientin el procés d'autogo-
vern o, dit d'una altra ma-
nera, marcarà les línies
bàsiques que orientin l'a-
plicació concreta de

Així, abans d'anar a
votar convé pensar bé quin
grup pot (i vol!) defen-
sar els interessos de Mallor-
ca, Menorca, Eivissa, For-
mentera, Cabrera, SA
DRAGONERA, etc... i de-
senrotllar l'Estatutet i treu-
re-li tot el suc possible pel
camí de l'autogovern i
l'aprofundiment democràtic
(que es tot ú). Jo hi he
pensat una mica, i el que
segueix és un resum de
les meves escalfades d'es-
cudeller.

Convé votar a A.P. i
els seus escolanets del
PDP i UL? Ja varen demos-
trar la seva voluntat auto-
nomista quan, des dels ajun-
taments, posaren totes les
traves i entrebancs que po-
gueren al procés d'aprova-
ció de l'Estatut, i la se-
gueixen demostrant quan
amenacen en convertir-lo
(ara que ho han pogut
evitar que s'aprovi) en una
carcassa buida i inútil,
proclamant la seva in-
tenció de legislar el mí-
nim possible per a "no
crear problemes" al Go-
vern de Madrid.

També demostraren el
seu "amor" per "lo nos-
tro" amb la seva oposi-
ció a la normalització de la
nostra llengua, sense dub-
tar a recórrer a confusio-
nismes sols explicables per
l'analfabetisme, els prejuicis
i/o la mala fe. 0 l'immens
amor a la nostra naturale-
sa que manifesta la seva
política urbanística (natura-
lesa MORTA, vull dir).

0 haurem de votar a
aquest grup autonomista
(U.M.) que ha organitzat
l'ex-president Albert í? Quan
ell — com molts dels qui li
van darrera— estava a la
morta ( i ben morta) UCD
i era president del Consell
ja va demostrar el seu au-
tonomisme, fent que ten-
guéssim un Estatut de sego-
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na categoria per la via (es-
treta) de l'article 143 de
la Constitució, en lloc de
votar per un estatut de
primera seguint la via del
151.

Tal volta es tracta de
votar (por el cambio y
por el pueblo) al PSOE?
La veritat és que declara-
cions com les que va fer
a Ciutat ara fa poc el Mi-
nistre de Turisme, Trans-
ports i Telecomunicacions,
dient que la promoció d'i-
matge a nivell internacional
de les zones turístiques és
competència del Govern de
Madrid, donen molt que
pensar, perquè, fins ara,
han volgut dir que els qui
se'n cuiden (ganàncies in-
closes) son els Tour-ope-
rators estrangers.

Des del punt de vista
de les Illes, també em
fa por això de l'eix "Ba-
leares-Gibraltar-Canarias":
com que l'anunciat referen-
dum per a sortir de L'OTAN
no acaba d'arribar, al con-
trari, el Sr. Moran no fa
més que firmar protocols
i adhesions a organismes
otànics...per no parlar del
tractat "Hispano-Usa", fir-
mat l'altre dia de pagès,
quasi al mateix temps que
en superReagan decidia fa-
bricar 1.000 (mil) bombes
atòmiques més... i la veri-
tat és que, a mi, una basse
de missils devora Gràcia,
uns aparcaments per a sub-
marins nuclears a S'Estalella
o un aeroport de Phantoms
devers la marina, no em fan
massa gràcia...

Així i tot, no vos
penseu.. .quan varen guanyar
les Legislatives vaig estar
ben content (i com més
predica en Fraga més hi es-

tic); però d'aquí a pensar
que més està disposat a fer
per arribar a s'enfront la
nostra Autonomia hi ha
un poc de diferència...tal
volta perquè duc: ben
clavada l'espineta de la
LOAPA, la llei orgànica per
a l'Harmonització del procés
autonòmic, que va ap /ar,
fent tota casta
amb la Constitució, la
UCD (quan n'Albertí ja era
president, perà encara no
era tan autonomista com
ara) amb el "consenso"
del PSOE, i que més s'hau-
ria pogut dir Llei de
centralització, descafeina-
ció i passada per la pedra
de les autonomies...

Per aquestes cinc-centes,
faig comptes votar pel PSM
a les imminents eleccions
autonòmiques. No perquè
hi militi o em tenguin gens
enlluernat les seves sigles,
ni perquè els seus em sem-
blin supermans ni perquè
estigui absolutament
d'acord amb el seu pro-
grama. Votaré el PSM per-
què crec que du una tra-
jectòria ben clara de defen-
sa del nostre dret com a
poble a governar-nos a no-
saltres mateixos, de defensa
de la nostra llengua i de la
nostra cultura , de defen-
sa de la nostra terra i de
la vida que hi ha sobre
ella. Votaré el PSM per-
què és un partit socialista
i nacionalista (que vol dir
que els mallorquins ja es-
tam can .sats d'esser una pro-
víncia, una colònia de va-
cances, que volem recobrar
la nostra dignitat com a
poble i que volern ésser
nosaltres els qui decidim so-
bre MALLORCA, els qui la

governem).
I a les municipals? Jo

crec que a una comunitat
com la nostra, a l'hora
de decídir s'ha de mirar
tant el programa i la ideo-
logia de fons d'una candi-
datura, com les persones
que la composen, la seva
trajecthria, personalitat, ex-
periència...

Jo encara no estic de-
cidit, i aixà que expe-
riència, a totes les Ilistes
hi ha gent que en té...des
dels que en tenen als ajun-
taments, peró no preci-
sament als ajuntaments de-
mocràtics, fins els qui han
estat a partits amb majo-
ria democràtica, passant pels
que primer estaren a l'o-
posició i després tengueren
la seva miqueta de poder
pactat...vaja, que hi ha per
triar...i així i tot no m'a-
cab de decidir, tal volta
perquè no hi ha ningú que
em faci massa gola...

Algú, amb molta raó,
em dirà: —Tant de mirar

prim! Idà els socialistes i
nacionalistes de Llucmajor
haguessiu presentat una can-
didatura!. Tendrà tota la
raó.

La veritat és que hi
va haver un grup de jo-
ves que la volien fer; però
a l'hora de la veritat, cap
dels qui, pel que solen xe-
rrar, o pel que empenye-
ren Ilavors, o per trajec-
tòria política s'hi havien
d'haver posat davant, nin-
gú no va poder o va vo-
ler (creis-me que hi va
haver de tot). I ni se va mo-
rir ni varem sopar. I és que
creis-me, no és el mateix
predicar a les tertúlies o
anar a ballar boleros que
ésser nacionalista i d'es-
querres...1 si voleu saber res
més, cercau-ne un que es-
tigui enfilat damunt una
figuera dient tebs als
altres, que aquest si que
en sap molt ( que Déu
l'hagi perdonat).

En Pau dels Cans

FERROS ARTISTICS
I FORJ ATS

ESPECIALITAT EN
TREBALLS D'ALUMINI

Villa de Madrid, 4
Avd. Carles V, s/n - Tel. 66 06 82
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Can Bum

El "gastorum" del poliesportiu
L'Amo d'Es Figueral.

El poliesportiu cobert
és la nineta dels nostres
ulls, vull dir, dels ulls de
tots els Ilucmajorers. Es
nou de trinques, gran, mo-
dern, ben No debades
ha costat una cinquantena
de milions, trenta-tres dels
quals han vengut per via de
subvencions del Consell i de
l'Estat. Tot això la gent ja
ho sap i és per demés repi-
quetejar-hi. També seria re-
clundant si manifestàs la me-
va satisfacció i el meu goig
per tenir aquest local que fa
alabera.

Ara bé, si anam per
aquest camí encetat pels
cappares de la Casa de la
Vila, hi comença a haver
motius d'inquietud. I per
una cosa molt concreta: pel
rosari de factures a què dó-
na lloc aquest bo de polies-
portiu. Vet aquí unes mos-
tres, tretes de la Permanent
de l'onze d'abril: adquisició
de tela per cobrir el par-
ket, 1.361.000 pts; obres de
cristalleria, 69.180 pts.;
obres en la instal.lació elèc-
trica, 52.113 pts.; adquisi-
ció de 200 cadires plega-
bles, 322.000 pts. Se veu
que la milionada del pres-
supost no devia incloure se-
gons quins detalls, som la
feina de vidrier o de l'elec-
tricista. Per això ho pagam
ara, que ja hem fet la bullan-
ga de tallar la cinta i desta-
par la placa que mos recor-
darà —ad perpetuam glo-
riam-- que, pel març del
83, en Miquel de Sa Gasoli-
nera era batle de la vila. Va
fer bé perquè ja ho deia en
Bécquer:
"Quién en fin al otro día
cuando el sol vuelva a brillar
de que pasé por el mundo
bluién se acordarå?

Però fora berbes i allà
on anàvem: si no feim el
cap viu el pressupost queda-
rà eixut. I no ho dic per
tot quant he apuntat fins
ara —que p'entura són
despeses justificables i no
quedava més remei que
afrontar per tenir la cosa
ben enrengada. Sobretot
m'ha sorprès aquesta ende-
mesa: 2.592.000 pts. en

concepte d'allotjament dels
components dels equips par-
ticipants en el Campionat
Mundial Junior de Basket.
Si no ho entès malament
si no, que em corregesquin-
pagarem el cafè amb llet,
els macarrons, el llit, la dut-
xa i qualque capritxada (si
en tenen ganes) a un estol
de japonesos, americans po-
lonesos, suecs o de ves a
sebre d'on!.

Jo, mesquí, no és que
protesti ni que faci potade-
tes ni remiulos ni que m'es-
tiri els cabells (déu me'n
guard) ni res de res... però
tenia ganes de dir-ho i l'hi
he amollat.

"El corral de la Pacheca".

Per cert, ja que som
en el Poliesportiu, ell resul-
ta que no només servirà
per fer-hi botar la pilota.
Ara que el Batle i En Verd,
de forma tan inesperada
com imprevista, s'han con
vertit en això que diuen "re-
gionalismo" i volen fer me-
rits per fomentar "la rica va-
riedad y multiplicidad de las
regiones de España" (Fran-
co dixit), amenacen conver-
tir el Pavelló Cobert en el
"Corral de la Pacheca núm.
11. Qui du la batuta, en la
part tècnica, és naturalment
En Pedrito de "La Sirena":
dia 29 d'Abril, amb música
de tocadiscos i, cataclac - ca-
taclac, amb acompanya-
ment de castenyetes en va
ballar una vintena, de pe-
ces: bolero mallorquí, bole-
ros segons, boleres quartes,
jota balear, mateixa des fi-
gueral, i —per fer els deu
reals justs— "Reflejos Mala-
guerlos", "Corazón mío en
la calle", "Típicas sevilla-
nas", "La boda de Luís
Alonso", "En la vega de mi
pueblo" i da-li! En feien,
de baves, els regionalistes!
"Aixà és lo nostro", procla-
maven amb èmfasi i convic-
ció; "Estimem ses nostres
coses!", xisclava un altre,
emccionadíssim i fent la Ila-
grimeta. I per si no tengués-
sim la Seu plena d'ous
(nials), un de la coalició

conservadora —que també hi
eren— s'exclamava: "Eso,
eso: para que Mallorca siga
siendo Mallorca", i un del
PDP rematava: "Amén,
amén.

Tant els va agradar la
feta, que dia 9 de maig,

quan conservadors i regiona-
listes facin el pacte —perquè
el faran, vaja si el faran: tot
és u, en venir el final— mos
ne donaran de folklore ba-
lear... Mos ne daran de
Laurén Postigo!. En menja-
rem de morena!.
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Carta oberta al Sr. Cirerol
(a) Roqueta, Candidat per
A.P. al Parlament Autònom.

Sr. Cirerol:
S'altre divendres vàreu

,omençar la vostra interven-
ció al "míting" d'AP al
Gran Via de Llucmajor fent
una referència a "La nostra
poetessa Ma. Antònia Sal-
và". Tenint en cornpte que
aquesta festa va acabar amb
"noltros no volem esser ca-
talans" i aplaudirnents con-
tra la senyera catalana,
com la demagògica política
de confusionisme idiornatic
que sol dur el vostre grup,

creim que el millor que
hauríeu pogut fer hagués
estat deixar la nostra poetes-
sa tranquil.la , i si havíeu de
mester models per a la
vostra campanya, haguésseu
retratat una senyoreta (ben
tapadeta, perquè voltros
encara defensau "la reserva
moral de occidente"). Venc
a dir, que utilitzar Na Ma.
Antònia Salvà a un mí-
ting" d'aquests, demostra
que, o no l'heu llegida o
que vos en foteu del que
ella deia i pensava.

Si vos voleu prendre
la molestia de llegir una mi-
ca, podeu consultar el

"PARLAMENT	 DELS
JOCS FLORALS DE
1.935, a la pagina 149
del llibre "Entre el Record
i l'enyorança". Allà veu-
reu que parla de "llengua
materna" i "llengua pà-
tria" (se vos hauria ocorre-
gut mai, anomenar els paï-
sos on es parla català com
a "pàtria" Sr. Cirerol?).
Més envant, en parlar de la
"festa íntima" que ha estat
per a ella cada triomf ob-
tingut per la llengua, ano-
mena, entre d'altres el Con-
grés Internacional de la
Llengua Catalana, celebrat
a Barcelona l'any 1.906,
l'Obra del Romancer Popu-
lar Català, finalment del
"triomf definitiu —reservat
als nostres dies i a
Fabra— de la unificació de
la llengua escrita".

I continua: "Pocs se-
ran ja en el•dia —si és que

encara en resti qualcun— els
escriptors catalans que no
siguin conscients que poden
i deuen servir-se, en les
obres llurs, de tots els mate-
rials del propi idioma, men-
tre sien legítims, sense con-
finar-se dins el cercle estret
de la pròpia encontrada..."

Per si encara vos queda
cap dubte, podeu llegir poe-
mes com "A la llengua pà-
tria" o "A Jaume el Con-
queridor", o, en general,
qualsevol llibre de la
nostra —nostra de tots—
poetessa.

Esper que ho tendreu
en compte; i que a l'hora de
governar, si és que, a aquest
pas, ho aconseguiu, aplica-
reu uns principis distints
que els que heu aplicat en
aquesta tan esguerrada in-
tervenció.

Un que ha llegit
Na Maria Antònia.

FOTO D'ESTUDI
REPORTATGES

FOTOGRAFIA INDUSTRIAL
I PUBLICITARIA

Carrer d.Es Vall, 21
Tel. 66 00 29
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-Ja tenim, altra vegada
eleccions municipals.

-I autonòmiques!
aquesta vegada, en

diumenge.
-Que és lo que perto-

ca. Perquè ja basten es
milions que es gasten i ti-
ren en propaganda elec-
toral per haver de tenir
s'afegitó de ses despeses
més grosses que ocasiona es
votar un dia laborable.

-Falta veure com res-
pondrà sa gent en diumen-
ge, ja que estàvem acostu-
mats que mos donassin qua-
tre hores per anar a votar.

-Lo que me pareix molt
malament. Es ciutadans han
de votar més per convicció
que per obligació, i manco
per compromís.

-Sí, però, no ho sé...
-Què és lo que no

saps?.

-Que si tots es qui
han de votar ho han de
fer per convicció, me pareix
que hi haurà moltes abs-
tencions. Aquestes candi-
datures presentades no en-
tusiasmen ningú.

que els trobes en a-
questes candidatures?

-Homo...! ¿Creuràs que
no hi veig cap des capda-
vanters que tengui molt
de "ganxo"?

això que té que
veure?

-Lo que val, ara, són
es pensaments des partits
i es seus acords col.lec-
tius. Es batles, ara, no
pinten res an es consistoris.

-Això és més que dis-
cutible, és una animalada,
i no crec de cap manera
que sia bo per un Ajunta-
ment. Perquè ja diràs que
farà un batle de poca per-
sonalitat i intel.ligència, per
molt bona que sia sa idea
des seu partit, davant es
de s'oposició, que més de-
fensen ses directrius i honra
des seu partit, que no ets
interessos des poble. Si no
hi ha altra vegada pacte,
lo que faran serà Iladrar i
destorbar totes ses iniciati-
ves.

-Crec que aquest qua-
dro no és tan lleig com
el pintes.

-Res...! te dic, que,
per molt llest que sia es
batle, si es seu partit no

té la majoria absoluta,
faran sa vida impossible.

veig malament
aquest nou consistori per-
què estic convençut que en-
tre es d'AP i es d'UM se
repartiran es vots.

-Si així fos, molta de
feina hi haurà per elegir
es batle, i molts de pactes
a baix cama...!

-D'aquesta manera, és
una bona "quiniela" ende-
vinar qui serà es nou batle.

-Sí, però jo posaria
p'En Toni Zanoguera.

perquè?
-Ah! no ho sé, però

me pareix un horno que
no cau malament a nin-
gú, té una certa experien-
cia política i consistorial,
i tendrà per aixà, bastants
de vots.

- Tants com es socialis-
tes?

-No, però sí més que
es d'UM i aquí vendrà es
pacte entre ells dos.

-Crec que és moh arris-
cat pensar així.

-Es sa meva "quinie-
la"...

UN QUE ESCOLTAYA
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Els candidats, davant els principals
problemes de Llucmajor

(Redacció).- Davant la imminència de les eleccions municipals la revista "Llucmajor de pinte en ample" ha
considerat oportú plantejar als caps de les quatre llistes que es presenten al nostre poble (un d'ells haurà de
ser batle) 25 preguntes sobre problemes concrets amb els quals s'hauran d'enfrontar durant els propers 4
anys.

Abans de les preguntes farem una petita íntroducció dels candidats, per rigorós ordre alfabètic, per allò
de no fer falló ningú.

TOMAS GARCIES OLIVER, candidat pel PSOE, té 43 anys, és casat i té 2 fills. Xòfer de professió. Es se-
cretari d'organització del partit i regidor del passat Consistori.

MIQUEL MANRESA PUIG, candidat per "Unió Mallorquina", té 51 anys, és casat i té 2 fills. Es industrial
del transport.

LLORENÇ PONS PONS, candidat pel PCE, té 62 anys, és casat i té 3 fills. Picapedrer de professió. Es res-
ponsable polític del partit comunista a Llucmajor í membre de la Comissió d'Organització del partit.

ANTONI ZANOGUERA RUBI, candidat per AP en coalició amb el PDP i UL, té 66 anys, vidu, propieta-
ri agrícola, president de la Cambra agrària local i de la Interinsular.

1.- Quins són per a vo-
saltres es problemés més
importants amb què s'hau-
rà d'afrontar el nou Ajun-
tament? Anomenau-los per
ordre d' i m portància.

PSOE.- Atur, aigües
urbanisme, cultura, creació
d'un centre de salut,
tat ciutadana i rural.

UM.- Xarxa d'aigua, cla-
vegueram, pla general d'or-
denació territorial, aten-
cions a . S'Arenal i demés nu-
clis de població del munici-
pi, afavorir la instal.lació
d'indústries, per paliar el
greu problema de l'atur,
potenciar les cooperatives,
servei de l'excorxador, sense
que aquest ordre sigui
l'absolut.

PCE.- Sa claretat i reno-
vació de s'encert de ses

300 pts. de l'aigua.
AP.- Aigües potables i

residuals, carrers, ace-
res, depuradores i segure-
tat ciutadana.

2.- El seu partit, s'ha
plantejat la immediata so-
lució al problema de les
aigües? Sembla ser que en
cas que l'Ajuntament no
accepti les aigües a "Draga-
dos" hi ha la possibilitat
que tanquin l'aixeta. Si les
accepta, haurem d'arreglar
i tornar pagar la xarxa de
tuberies, acometides, cla-
vegueres, depuradora, etc.
Com pensau solucionar
aquest greu problema?

PSOE.- Intentar arreglar
les acometides perquè per-
tanyen a l'Ajuntament, ja
que UCD les va acceptar.
Arribar a un acord amb

l'empresa constructora per-
què no sigui més agravant
per al ciutadà.

UM.- El servei hidràulic
de Balears és el responsable
a l'hora de rebre en bones
condicions les obres efectua-
des per "Dragados", de la
xarxa general d'aigua i sane-
jament. Supàs que l'esmen-
tat organisme oferirà aquest
servei a l'Ajuntament, quan
estigui en condicions accep-
tables. Les meves gestions
s'encaminaran a accelerar al
màxim la solució d'aquest
greu problema.

PCE.- Aclarir com està
aquest problema, d'una ma-
nera clara i llampant, i des-
prés decidirem.

AP.- Negociar amb
"Dragados" fins aconseguir
l'objectiu inicial.

3.- SOGESUR ha adver-
tit repetides vegades que
la depuradora de S'Arenal
és insuficient i en qualse-
vol moment pot plantejar-se
un problema sanitari. Hi
ha solució prevista?

PSOE.- Ampliació de la
depuradora immediatament
en el mes de maig, en cas de
guanyar les eleccions.

UM.- Segons informes
municipals s'ha previst que
aquest estiu s'hauran solu-
cionat les deficiències més
urgents a fi que en allò que
fa referència al sanitari no hi
hagi greus problemes. Es un
problema que em preocupa i
que hi pens dedicar els
meus esforços.

PCE.- Per a aquests pro-
blemes hi ha els tècnics per
informar i solucionar-los



T. Garcias (PSOE). Foto: Mut.
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amb transparencies.
AP.- El problema sani-

tari de la depuradora de
S'Arenal és segur que es
plantejarà el proper estiu.
La solució l'hauran de donar
els tècnics, realitzant els es-
tudis pertinents per a aquest
fi. A la candidatura, aquest
és un dels problemes que
més li preocupen, d'aquest
municipi.

4.- Les obres d'inferior
quantia a un 10 o/o del
pressupost municipal,
segons la llei es poden do-
nar al qui cregui més opor-
tú (a dit) el Consistori, sen-
se cap classe de concurs-sub-
hasta entre els picapedrers,
la qual cosa permet que si-
guin uns pocs els picape-
drers elegits i que no hi hagi
subhasta a la baixa, cosa que
ens estalviaria doblers. Com
pensau adjudicar les obres
de menor quantia de l'Ajun-
tament?

PSOE.- A base de fer un
concurs subhasta.

UM.- Crec que la forma
correcta seria demanar uns
quants pressuposts, per cada
cas, i a l'hora d'adjudicar

una obra, avaluar, no sola-
ment lo econòmic, sino
també les garanties de quali-
tat i execució de l'obra.
No oblidem que de vega-
des no és més barato el
que costa manco.

PCE.- Lo seu seria fer
una subhasta i sinó una - or-
ma rotativa amb tots els
constructors, mentre els
preus fossin legalitzats.

AP.- Es tractaria de reu-
nir les empreses construc-
tores del municipi i elegir
per subhasta la que reiinei-
xi millors condicions.

5.- A les• passades elec-
cions tots els partits que
es presentaren, es compro-
rneteren a posar orOre a
l'hora de construir viven-
des a foravila. La realitat
ha estat que si l'anterior
Ajuntament les autoritzav,
aquest ha fet els ulls gros-
sos. Quina seria la vostra
actuació per fer complir el
nou pla urbanístic? i Qui-
nes mesures pensau pren-
dre en contra del possibles
infractors?

PSOE.- Fer complir al
peu de la lletra les ordenan-

CAN MATIES
BAR - RESTAURANT

TAPES VARIADES
BERENARS

C/. Campos, 1 - LLUCMAJOR

PARTIDO SOCIALISTA
OBRERO ESPANOL

PSOE

Por el pueblo
VOTA PSOE

Por un buen goblerno
en el Ayuntamiento
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ces del nou PG0U.
UM.- Unicament auto-

ritzar les que compleixen les
normes del Pla d'ordenació
territorial del municipi, a les
quals se donarà publicitat.
Aplicar estrictament la llei
als infractors.

PCE.- Les lleis les fan
els homes i si s'equivoquen
les poden canviar, però l'im-
portant és complir les que hi
ha establertes.

AP.- Fer complir les or-
denances del pla (PG0U), i
als possibles infractors, fer-
los pagar les sancions perti-
nents.

6.- Quina intervenció
• creis que pot tenir l'Ajunta-
ment cap a la resolució dels
problemes del camp, tan
sentits pels pagesos?

PSOE.- Posar a la seva
disposició l'excorxador mu-
nicipal, per poder comercia-
litzar a través de cooperati-
ves, la carn. Promocionar
des de l'Ajuntament els pro-
ductes del camp Ilucmajo-
rer. Crear urgentment una
guarderia rural.

UM.- El funcionament
del nou escorxador donarà
una magnífica oportunitat
als agricultors i ramaders,

de poder eliminar interme-
diaris. La promoció dels
mercats, la informació de
les qüestions agràries, seran
factors d'ajuda, de totes for-
mes, pens recollir totes
quantes suggerències se'm
vulguin fer.

PCE.- El camp s'ha de
potenciar per l'administra-
ció central i l'Ajuntament
col.laborar progressivament
en tot el possible.

AP.- Tenint en compte
les característiques del nos-
tre terme, de terreny de se-
cà, impulsar les noves plan-
tacions d'arbres adeqUats.
Fomentar la ramaderia, en
preferència, l'autóctona i
promocionar, a través del
Consell, cambres i coopera-
tives, els nostres productes
a nivell nacional.

7,- Cada any hi ha més
robatoris i matances d'ove-
Iles a foravila. Des. de sem-
pre, els foravilers aspiren te-
nir una guarderia rural que
defensi els seus béns. Vos
heu plantejar aquest pro-
blema? En cas afirmatiu,
com pensau resoldre'l?

PSOE.- La consider
contestada en l'anterior.

UM. - Si, ens hem plan-

tejat aquest problema. El
programa electoral del meu
partit diu en l'apartat de
govern i règim interior,
que donarà suport al màxim
les gestions d'organitzacions
agràries i agricultors parti-
culars, en benefici de la se-
guretat rural.

PCE.- Seria una bona
mesura, la guarderia rural;
si es feia feina amb respon-
sabilitat; la finançació es po-
dria planificar de vàries ma-
neres a discutir al moment
oportú.

AP.- Un dels punts prio-
ritaris del nostre programa
és la creació de la guarderia
rural, amb aixà pensam que
es resoldrà en gran part el
problema.

8.- Teniu solucions pre-
vistes per als immigrants
temporals que vénen en l'es-
tiu a tomar ametles?

PSOE.- Fer contactes
amb el Govern Civil perquè
quedin els que aconseguei-
xin en pocs dies treball.

UM.- Pens que la solu-
ció podria venir a través de
l'assistència social, previs-
ta en el programa electoral
del meu partit. L'ideal seria
que no vengués més gent

que la prèviament contrac-
tada.

PCE.- Donar-los un
temps prudencial i si du-
rant aquest temps, no es-
tan col.locats, que se'n tor-
nin per evitar mals majors.

AP.- Cercar una zona
per a la possible ubicació
de barracons prefabricats.

9.- L'anterior Consisto-
ri ha deixat acabada la Guar-
deria infantil. Com pensau
fer-la funcionar?

PSOE.- Mitjançant un
Patronat.

UM.- Crec que aquesta
pregunta es podrà contestar
millor després d'haver pres
contacte amb la realitat
econòmica del municipi. De
totes formes la idea d'un
Patronat que administri i
gestioni aquest servei, és el
que podria ser una bona so-
lució. Una vegada vist el
cost per al funcionament,
és quan el consistori podrà
decidir si el pot subvencio-
nar totalment o només en
part, i comptant amb la col-
laboració dels usuaris. En la
meva opinió, hauria de ser
gratuïta però no sé si és pos-
sible.

PCE.- A despeses del

FABRICA DE LICORES Y ALNIACEN DE LICORES,

WHISKY, zifINOS Y CHAMPAATAS

C/. S. Frandsco, s/n • Tel. 66 01 78 LLUCMAJOR (Mallorca)
EbIFICIO DERESA
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Tel. 27 82 46
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Cristaleria Llucmajor
. Envidrat d'obres - Miralls - Vidres de Color - Decorats -

Vidres en general

Ronda Migjorn, 105 - Teléf. 66 14 93 - LLUCMAJOR (Mallorcal
Ploçci Esponyo, 46	 LLUCMAJOR (Mollorca)

TRIUMPli
ACCLAIM

Un automòbil compacte, com-
plet i amb un increible nivell
d'equip. La seva avançada in-
geniería el converteix en un
vehícle dinàmic i del baix con-
sum de 58 1./90 qm.h. Gasoli-
na normal.
Manual de 5 velocitat i en ver-
sió automàtica.

FURGONETA SHERPA DIESEL
6 velocitats

6 litres per 100 Km.
motor de 1800 c.c.
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Consistori.
AP.- Arbitrar un regla-

ment per al seu correcte
funcionament, tenint sem-
pre en compte les necessi-
tats del poble.

10.- Què pensau fer
amb la residència de vells, a
punt d'acabar? Quins i
quants seran els treballadors
necessaris i amb quin fons
pensau pagar les despeses?

PSOE.- Posar-la en fun-
cionament.

-Depèn del nombre
d'internats.

-Que els internats pa-
guin segons les seves possi-
bilitats i la resta a càrrec
del pressupost municipal.

UM.- Complir l'objec-
tiu pel qual ha estat pro-
jectada, procurar que els
residents estiguin atesos de-
gudament, quant a la segona
part de la pregunta, de mo-
ment és una cosa per resol-
dre, depèn del nombre de
residents i quant al fons,
l'Ajuntarnent haurà d'apor-
tar els necessaris, així com
els mateixos residents,
d'acord amb les seves pos-
sibilitats econòmiques, do-
nant prioritat als més ne-

cessitats.	 I	 estudiant els
possibles casos en què no

puguin col.laborar econó-
micament.

PCE.- Els treballadors
estaran en relació als ocu-
pants i el fons s'haurà
de treure del pressupost
de l'Ajuntament.

AP.- Creant un regla-
ment entre Ajuntament i Pa-
tronat per a la marxa cor-
recte funcionament.

11.- Quines propos-
tes teniu per al funciona-
ment del Pavelló Poliespor-
tiu, recentment inaugurat,
i per al funcionament i
manteniment del Camp
Municipal d'esports?

PSOE.- A través d'un
Patronat integrat per totes
les entitats esportives, as-
sociacions de v4eMats, pares
(associacions), entitats cul-
turals i l'Ajuntament.

Es subhastarà la cantina
i una de les condicions del
contracte serà la vigilància
i neteja; el manteniment
a càrrec de l'Ajuntament.

UM.- No tenc propos-
tes, però estic disposat a es-
tudiar les que es facin. De
totes maneres m'agradaria
que es potenciàs l'esport i
s'utilitzassin les Mstal.la-
cions que existeixen al mà-
xim, pels esportistes lo-
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c,als, tant a nivell de col.le-
gis com d'ernpreses, ja que
es una obra magnífica que
està acabada totalment.

PCE.- El manteniment
del camp municipal s'ha de
responsabilitzar al conserge,
i un patronat responsable
per planificar els actes.

AP.- Donar prioritat als
equips locals, sense oblidar
les competicions provin-
cials i nacionals que es pu-
guin realitzar allà, cuidant
la seva conservació i mante-
niment.

12.- Davant les deficièn-
cies que presenta la recent
reforma de l'escorxador
(problemes de ventilació,
evacuació d'aigües, dificul-
tats d'accés, manca de se-
guretat...) quina alternativa
de solució proposau?

PSOE.- Les dificultats
es poden resoldre. Hem de
posar-ho a disposició de
tot el sector.

UM.- Segons els infor-
mes que obren al nostre
poder, la reforma realitza-
da és feta segons normes
legals, l'evacuació de l'ai-
gua és a punt d'efectuar-
se, connexió amb la xarxa
general. Pel que es refereix
als accessos, crei m que
queden resolts. La manca
de seguretat anterior sem-
bla quedar solucionada amb
la instal.lació de les cam-
bres que romandran tan-
cades.

PCE.- Desconec el tema
i preferesc no opinar.

AP.- El projecte de l'es-
corxador està fet per ma-
tar uns 400 bous, uns
16.000 xots i uns 18.000
porcs cada any. S'hauran
de cobrir les despeses i l'Uni-
ca solució és donar-ho a ex-
plotar a uns particulars en
col.laboració amb les coo-
peratives.

13.- Sou partidari de
deixar entrar el poble a les
Permanents, que és on es fa
la política municipal? o de
mantenir-les tancades com
ara?

PSOE.- Som partidari
que siguin obertes, sempre
i quan la llei no s'oposi.

UM.- Som partidari,
però segons tenc entès, la
llei no ho permet.

PCE.- Sempre hem
tat per la transparència i les
Permanents obertes.

AP.- Sorn rotundament
partidari que siguin obertes.

La política que realitzarem
serà de total transparència.

14.- S'ha acusat reitera-
dament	 l'Ajuntament
cessant d'escassa transpa-
rència informativa. Teniu
propostes concretes sobre
aquest punt?

PSOE.- Se farà trimes-
tralment un butlletí infor-
matiu.

UM.- Pens crear una re-
gidoria de premsa i informa-
ció, encarregada de donar a
conèixer els acords presos
pel Consistori als mitjans
de comunicació locals i amb
la missió d'evacuar totes les
consultes que es realitzin.

PCE.- Allò que més so-
bren són embulls i qui no
té res a an9agar, tot enrnig
ho vol posar.

AP.- Realització d'un
butlletí informatiu periódi-
cament.

15.- Quins projectes te-
niu per a S'Estanyol i SA-
renal? Què pensau de l'ano-
menat "independentisme"
de S'Arenal?

PSOE.- Els que estan
compresos dins el nostre
programa electoral i quant a
I ndependentisme, s'ha
d'explicar al poble els pros

i contres i que sigui ell el
que eligeixi.

UM.- Dedicar la màxi-
ma atenció a totes les seves
necessitats. Quant a l'inde-
pendentisme, crec que
aquest problema no existi-
ria si s'aplicassin solucions
progressistes en cada cas,

PCE.- S'Arenal és un
tros de Llucmajor i un
tros de Palma, i per arribar
a tal independencia hi ha
molt per fer.

AP.- Pensam en S'Are-
nal com una part integral
del municipi, sense des-
cartar dins un futur la
independència del mateix
si les necessitats aix( ho exi-
gissin.

16.- Com enfocareu el
problema dels taxis de SA-
renal?

PSOE.- Intentarem amb
tots els mitjans la creació
de la mancomunitat de ser-
veis.

UM.- Es farà el possible
per crear la mancornunitat
de transports lleugers en-
tre els municipis d'influen-
cia recíproca. La solució
ideal seria que es recones-
qués l'antic dret de la tar-
ja V.T.

PCE.- Pressionar per fer
la mancomunitat, i enten-
dre'ns a les lleis que elabo-
ri el Consell.

AP.- D'una forma realis-
ta i pràctica, que ja tenim
en estudi per aplicar-la
prest.

17.- El problema de la
crisi econòmica i de l'a-
tur és ben viu a Llucmajor.
Quines alternatives creis que
es poden prendre des de
l'Ajuntament?

PSOE.- Fomentar al
màxim les zones turísti-
ques. Oferir terreny indus-
trial a baix preu (polígon).
Construcció de vivendes
socials. Promocionar i fo-
mentar des de l'Ajuntament
les cooperatives de calçat
i dels nostres productes
agraris.

U.M.-Facilitar la creació
de noves empreses a través
del polígon industrial i po-
tenciar els treballs comuni-
taris en temporada baixa.

PCE.- El problema de
l'atur és a nivell estatal,
i els municipis han de con-
tribuir en tot el que si-
gui possible.

A.P.- Estimular i donar
facilitats a tots aquells que
pensin o vulguin crear llocs
de treball.

18.- En cas de no te-
nir majoria absoluta, pensau
pactar amb algun partit
concret? Quin i per què?

PSOE.- Ja es veurà
després de les eleccions.

U.M.- Pens que tendrem
majoria, de totes formes
crec que seran els altres
partits els que cercaran la
nostra coalició. No m'he
plantejat aquesta qüestió.

PCE.- Nosaltres consi-
deram que els pactes d'es-
querres han funcionat bas-
tant bé i estam disposats
a continuar-los si es presen-
ta l'ocasió.

A.P.- Pensam obtenir
majoria absoluta, però en
cas contrari, el que mai
no farà la nostra coalició
-pactar amb un partit d'es-
querra.

19.- L'eix Canàries-Gi-
braltar-Balears, interessa a
L'OTAN amb el consegüent
perill per a la nostra segu-
retat. Quina és la vostra
postura quant a la pos-
sible instal.lació de bases
militars a les illes i en par-
ticular al nostre terme
municipal (super port a
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S'Estalella)?
-PSOE.- Totalment con-

trari.
U.M.- Jo pertany a un

partit autonòmic i les co-
munitats autònomes no te-
nen competències en defen-
sa. Esper el resultat del
referèndum, doncs dubt
molt de l'slogan "DE
ENTRADA, NO".

PCE.- Nosaltres farem
tot el possible per forçar
a un REFERENDUM per
sortir de l'OTAN.

A.P.- Creim que l'o-
pinió d'un ajuntament
sobre aquest tema, poc o
gens farà variar la resolu-
ció del mateix.

20. Quin lloc ocupa
per a vosaltres la cultura
dins l'ordre de necessitats
del municipi?

PSOE.- Un dels primers
llocs, perquè creim que amb
ella es poden solucionar
molts de problemes.

U.M. Un dels prefe-
rents, com es pot veure
per la importància que se
li dóna al programa del
meu partit.

PCE.- La cultura és
imprescindible donar-li su-
port i cultivar-la perquè
d'ella depèn el nostre
futur.

A.P.- Un dels primor-
dials.

21.- S'ha parlat de la
necessitat per a Llucmajor
d'un Casal de Cultura. Ho
teniu previst al vostre pro-
grama? Quines necessitats
concretes hauria de cobrir?

PSOE.- Ho tenim pre-
vist al nostre programa i
cobriria Casal de Joventut
Cultura.

U.M.- Trobam que és
molt necessari i que s'hau-
ria de fer quan més aviat
millor.

A.P.- Tenim prevista la
creació d'un Casal de Cul-
tura.

22.- Tots els pobles te-
nen els seus "monuments"
que per petits o senzills
que siguin tenen la seva
importànçia en la histò-
ria de la localitat. Nosal-
tres tenim les torres d'a-
guait, les creus, molins, certs
casals... Pensau continuar
amb la mateixa política de
l'actual consistori referent a
la restauració i conservació
d'aquestes obres? o pensau
canviar-la?

PSOE.- Pensam crear

una partida en el pressu-
post per a la conservació
de tots els monuments es-
mentats.

U.M.- Pens millorar
aquesta política i recollim
en el programa l'urgent ne-
cessitat de restaurar les
torres de S'Estalella i Cala
Pi, i gestionar l'entrega
a L'Ajuntament del Claus-
tre de Sant Bonaventura.

PCE.- Tots els monu-
ments antics formen part
de la nostra història i els
hem de conservar i cui-
dar.

A.P. Pensam que la po-
lítica que ha duit el Con-
sistori sobre aquest tema
ha estat nul.la . Volern con-
servar i restaurar aquests
monuments.

23.- Tenint en compte
que l'urbanisme dóna forma
al marc estètic on es Asen-
volupa la vida ciulmlana,
considerau la de
fer un recompte pa-
trimoni arduitec -U-.1:; de

Llucmajor Teniu .t , vista
una política de /on vet
des i monuments i • Irnhe
una normativa esteti ,1 per
a les construccion:

PSOE.- Tenim prevista
una política de creació de
zones verdes. Una normativa
dels monuments i un in-
ventari del patrimoni arqui-
tectònic.

U.M.- La revisió del
Pla General d'ordenació Ur-
banística del municipi con-
templa totes aquestes in-
quietuds, tant arquitectòni-
ques com estètiques, el de-
senvolupament de les quals
recollim al nostre programa
electoral

PCE.- Les zon.‘s verdes
són molt necessaries pel
bé del poble.

A.P.-Ho tenim previst
al nostre programa.

24.- L'article 14 del
recent estrenat Estatut
d'Autonomia diu:

"La comunitat
noma té competercia ex-

iva en harmenirf als
j , s d'estudi estatals, per

ensenyança de la Ilen-
italana própia de les

riflears, d'acord, amb
I ió literaria autOcto-

a seva normalització
set., ur, oh;ectiu dels po-
den, publit de la comuni-
ix autO;ioma.1_,s

seran objecte d'estudi i
protecció, sense perjudici
de la untat idiomàtica."

Quines són les mesures
que pensau prendre per a
la normalització lingüística
que preconitza l'Estatut?

PSOE.- Els documents
oficials de l'Ajuntament se-
ran redactats i publicats
en català i castellà. Es
dedicarà especial aten-
ció a l'ensenyament de la
llengua vernàcula a totes les
escoles, en aplicació al de-
cret de Bilingüisme, actual-
ment vigent.

U.M. Vos record que
pertany a un partit 3utO-
nomic. La principal in-
quietud del qual és desenvo-
lupar al màxim l'Estatut
d'Autonomia i em remet
als articles 3 i 14. Quant
a les mesures, pensam
promoure cursets per adults
d'ensenyament del mallor-
quí i normalitzar l'ús
del mallorquí als documents
municipals i estudiar , el
desenvolupament de la nor-
malització irnplantada ja en
altres municipis perquè ens
serveixi d'experiència i guia.

PCE.- Donar suport a
totes les suggeréncies que
surtin en bé de la nostra
llengua.

A.P.- Durem una polí-
tica al servei de la cultura
balear, sense que ningú ens
marqui l'accent que hem
d'imprimir nostre rna-
llorqui.

25.- Heu pensat pro-
rnoure activitats per als
infants, joves, tercera e-
dat...? Introduireu modifi-
cacions significatives als pro-
grames de Santa Càndida
i 'ses Fires?

PSOE.- Si, a través de
col.lbnies d'estiu, activitats
de temps lliure, etc. Se-
guirem la mateixa línia pro-
mocionant al màxim Ses Fi-
res i en especial "LA MOS-
TRA LLUCMAJORERA",
conservarem algunes coses i
en canviarem d'altres, fo-
mentant la participació
ciutadana.

U.M.- Procuraré millo-
rar tels prograrnes, per
la qual cosa dernanare la
cooperació de ciutadans
i Eintitats.

jr - Si soni progressis-
tes i Poble, si

A.P.- . , Hlorar en tot
el possibit. )ts eqs actes
'»;rais ,ie
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-Perque manquen moltes coses que fins ara ens han
promés i no s'han fetes.
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Per això estam noltros
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LluemaJorers cap al Consell
El dia 8 de maig a més de les eleccions municipals hi hau-

rà les autonòmiques, d'una importància excepcional, ja que
essent les primeres després de l'aprovació de l'Estatut d'Auto-
nomia per les Corts de Madrid, orientaran a través de les seves
Ileis el sentit per on ha de prendre la nostra autonomia.

A les Ilistes de les candidatures dels diferents partits
també hi ha Ilucmajorers. "Llucmajor de pinte en ample"
ha trobat escaient dedicar un espai perquè aquests candi-
dats expliquin els motius de la seva presència a aquestes //is-
tes.

MIQUEL CLAR LLADO,
Candidat per "Unió
Mallorquina" batle del
passat consistori, té 44
anys, casat, té 2 fills,
Pèrit Mercantil i
comerciant. Es vocal del
Comité local
LA
REPRESENTATIVITAT
A LA CANDIDATURA AL
PARLAMENT BALEAR
D'UN LLUCMAJORER.

Després d'estar quatre
anys al front del Consisto-
ri Ilucmajorer i poder obte-
nir així una experiència dels
problemes que 11 fan refe-
rència, me proposaren for-
mar part de la Candidatura
S'Unió Mallorquina Balear
al Parlament amb el núm. 7,
la qual vaig acceptar creient
tenir la possibilitat de po-
der ser útil al meu poble, de
defensar els seus interessos,
i al mateix temps els d'altres
termes municipals amb pro-
blemes similars als nostres.
Aquest fou i no un altre, el
motiu d'acceptar l'esmenta-
da candidatura.

Per tant, iniciaré una
nova caminada, en l'esdeve-
nir polític, com a home de
"part forana", la qual cosa
s'ha intentat potenciar amb
tot el meu esforç i malhau-
radament no ho he aconse-
guit fins ara. Unió Mallor-
quina, segons el meu parer,
em va donar tal oportuni-
tat de poder fer-ho i ser en-
tès com home forà.

Nosaltres que som ma-
llorquins de "part forana"
tenim un sentiment defi-
nit i concret, encara que di-
fús, però molt més ex-
tens del que hom pensa.
Una prova d'aixà és que la
gent reaccioni davant l'op-
ció de "defensa de lo nos-
tro".

Per què difús?, perquè
els mallorquins de part fo-
rana no havíem tengut mai
la possibilitat de planejar
un sentiment en forma
d'organitzaci5 política amb

vocació de Govern. Sempre
havia derivat en posicions
minoritàries, testimonials
i culturals amb tintades d'un
social isme autogestionari
que no té res a veure amb el
sentiment del poble mallor-
quí.

Allò. que defensam és
la possibilitat de posar en
marxa una eina pol ítica
perquè aquest sentiment
consol idi i defensi "lo
nostro" i aquesta premisa,
"lo nostro", sigui la pre-
misa de qualsevol actuació
política.

Som conscient que els
nous temps davant els quals
ens correspon desenvolupar
un recent aprovat Estatut
d'Autonomia, no seran
gens fàcils, ja que ens com-
prometerem històricament
a posar en funcionament un
sistema de govern propi, pe-
rò la meva convicció d'en-
trega i de treball a tan noble

causa, estic ben segur que,
amb l'ajuda de tots els qui
volem lo millor per al nos-
tre poble, farà que es
pugui aconseguir, tots ple-
gats, un Llucmajor més ric,
més just • i al mateix temps
que sigui l'orgull de les futu-
res generacions i que re-
cordin un esforç comú dels
seus majors en la consecu-
ció d'un benestar total per a
tots els Ilucmajorers.

CLIMENT GARAU
Candidat pel PCOE, 69
anys, casat, foraviler, hosta-
ler i glosador.
ES PROGRAMA PCOE

Tenim s'obligació
si ens sentim espanyols
a dins tots es grans redols
d'aportar nostra labor,
amb un sentit de passió
per defensar nostra terra
sembrant pau, dreta i

• esquerra
en sentit de germanor.

Es govern s'ha de cuidar
que sa indústria funcioni
i es producte que mos sobri
es pugui negociar.
D'aquest modo lligarà
en totes nacions del món,
aquest serà un eslabon
que bon resultat darà.

Essent Espanya una nació
rica ja per excel.lència
ben neta de consciència
i molt bona educació
amb homos de molt valor
que la volen defensar.
Bon resultat podrà dar
sa nostra digna labor.

Aquest plurito que hi ha
de demostrar es tenir
aixà s'ha de suprimir
per diferències crear.
Aquest sistema se fa
quant no hi havia

era sa gran influència
per sa riquesa ensenyar.

S'avarícia fugirà
si se pot consensar bé
i es que intel.ligència té
se'l té que apoiar,
d'aquest modo ajudarà
a impulsar es progrès
ajudant an es demés
per poder-los orientar.

Si se té feina i pa,
feina tothom n'ha de fer
aquell que per viu se té
que la vulgui esquivar
de bon pic s'ha le dotar
per gonyar-se ell ses sopes.
Li faran canviar es comptes
de lo que ell va pensar.

Espanya ha de mester
una gent compenetrada
amb una passió posada
com son es des PCOE
diuen "m'esforçaré
perquè Espanya

resplendesca
i que tot arbre floresca
aquest fi persequiré ".

Es PCOE és un partit
que se sent molt espanyol
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defensar sa pàtria vol
aquest és es seu sentit.
Ha estat molt perseguit
per dir clara veritat
però s'ha proposat
que es seu crit sigui sentit.

Sa gent s'ha de enterar
de s'obra des dirigents
i s'ha de tenir present
s'obra que va deixar
En Lister /a demostrar
amb s'esquerra espanyola
que se cobrí d'aureola
en glòries que va gonyar.

-la seguit sempre es camí
ap moment ha canviat
ii es dobler l'ha ofuscat
molts no ho poden dir així.
De molt nin ja perseguí
es fi de defensar Espanya
i llevar sa tela d'aranya
que sempre va existir.

Es programa PCOE
és de repartir sa terra
que no estigui en guerra
aquell trist foraviler
que cuidi des sementer
que avui se té oblidat
per collir-hi carn i blat
que s'espanyol l'ha de mester

es camp se vestirà
de fruita de tota classe,
de fet serà bona base
per tothom poder menjar.
Barato se donarà
perquè de tot collirem,
de lo nostro menjarem,
res mai mal no mos farà.
mirem es foraviler
per aconseguir un tros de

terra

lo que va moure de guerra
per un petit sementer.
Tota sa vida tengué
s'alou que haver de pagar
i no li varen anul.lar
fin quan ell se morigué

Es cosa que embarassa
tenir casa per estar
cap obrer la pot icomprar
perquè avui costa massa,
ha d'anar tira que dassa,
de tot se té que afluixar,
sempre escapat ha d'anar
lo mateix d'un ca de caça.

ses grans multinacionals
que se'n duien es doblers
a SuiSsa temps enrera
Han mester un majoral,
duien molt llarg es dogal
per ells poder pasturar
però es pecat sol surar
a dins tot homo mortal.

Aquell jove qui no té
treball per desenrotllar
una plaça ocuparà
en lo que hagi mester.
Així pensa es PCOE
per sortir de sa misèria
serà molt gros es sacrilegi
però el tenim que fer.

Quan Espanya es trobarà
de fet ben compenetrada
de tota gent ajudada
mos sobrarà carn i pa
i s'espanyol recordarà
de fet es mal temps ')assat
que visqué esclavitzat
per no deixar-lo xerrar.

N'Enrique Lister el té

de gran jefe es partit
és un homo decidit
dirigeix es PCOE
ha dit me sacrificaré

ANTONI GARCIAS COLL,
Candidat pel PSOE, té 26
anys, Casat. Es tècnic en
Cooperatives. Coordinador
del grup d'agricultura i
membre de la Comissió de
conflictes de la "Unió de
Pagesos.

Els responsables de la
revista "Llucmajor de pinte
en ample" m'han demanat
que, com a Ilucmajorer que
me present a les eleccions
autonòmiques, condensi
en unes línies el meu paper
dins la candidatura i això
intentaré fer.

En primer lloc, diré que
em sent molt satisfet d'estar
integrat dins la candidatura
del PSOE, pel primer parla-
ment de les liles, després de
molts d'anys de lluita cap a
l'autonomia, punt de con-
fluència d'il.lusions i espe-
rança de tots els qui aspiram
a consolidar un marc de
convivencia en llibertat, jus-
tícia i solidaritat.

Aquesta satisfacció em
ve donada, perquè crec que
endemés, a l'hora de la con-
fecció de les llistes, en el
partit, es va tenir en comp-
te i la pagesia,
dues Jt:• lEts coses per a les
quals l,e fet feina tots
aquest anys. He fet feina

durant tota meva vida
aixecar Espanya sospira
per ella tot ho daré.

perquè Llucmajor tengués
unes institucions democrà-
tiques, per recobrar una tra-
dició social ista i, en general,
per una convivència demo-
cràtica.

La pagesia i els proble-
mes que l'envolten va esser
la porta per la qual vaig en-
trar en poiítica, entrada que
ve donada després d'ana-
litzar les situacions d'injus-
tícia, desigualtat i de quali-
tat de vida del pagès enfront
del ciutadà i d'una manca
de solidaritat i unió en-
tre els mateixos homes del
camp.

Per lluitar en contra
d'aquesta situació, dedic
moltes de les meves hores .

a fer feina dins l'Unió de
Pagesos, dins el movi-
ment cooperatiu i dins el
mateix partit, i esper que a
partir del dia 9 de maig, des
del mateix Parlament.

Com a representant pa-
gès dins les llistes del partit,
donaré quatre pinzellades
del ' programa en matèria
agrària.

La política agrària so-
cialista es fixa uns objectius
dirig n ts cap a la defensa de
l'explotacV) familiar, i unes
mesures 11 facin possibles
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aquests objectius:
1) Aconseguir una equi-

paració de rentes amb els
altres sectors econòmics.

2) Millorar la qualitat
de vida del medi rural.

3) Adaptació de la pro-
ducció i comercialitza-
ció a la demanda de les Illes.

Pot esser que qualsevol
que Ilegesqui aquest objec-
tiu, es digui que tots els pro-
grames diran lo mateix, però
la diferència està en què per
aconseguir això s'han d'apli-
car unes polítiques, i, amb
aqueixes hi ha diferència,
endemés és aquí quan es fa
la pol ítica agrària, per exem-
ple, quan es destinen do-
blers per reestructurar, per
millorar les explotacions fa-
miliars, o es donen als qua-
tre amics de sempre, fins
ara la situació ha estat la
darrera, els socialistes ens
comprometen a canviar això
mitjançant una política
agrària sèria, responsable i
concordada amb les organit-
zacions professionals agrà-
ries.

També és fonamental
una reorganització, perquè
aquesta sigui més àgil i
arribar amb facilitat al pa-
ges.

Això només són quatre
idees globals del programa
que, per raons d'esplai,
més difícil desenvolupar
endemés, estarà a disposi-
ció de tots els interessats.

No vull acabar aquestes
línies sense parlar del coope-
rativisme, recordant tots
aquells homes que en el nos-
tre poble feren possible la
cooperativa "La Nueva Vi-
da" i "La Hormiga", exem-
ple de cooperació i de vi-
da col.lectiva, d'un poble
que anava cap al progrés
essent els seus homes pro-
tagonistes de la història que
estaven fent.

Destruit tot aixà per
l'ambició d'unes persones
que feren callar el poble,
ja és l'hora de reconstruir
la seva vida col.lectiva i
el moviment cooperatiu.

GASPAR OLIVER MUT,
Candidat al Consell per AP.
Es casat i té 2 fills. Es
Economista.

El 8 de maig tenim no-
vament el dret i l'obligació
d'acudir a les urnes. Aques-
ta vegada té més impor-

tància i interés, pel que
ens afecta: Municipi i Co-
munitat Autònoma.

En aquest sentit
ALIANZA POPULAR
defensa el protagonisme
de la societat, del poble,
enfront del protagonisme
de l'administració, que de-
fensa el PSOE, per al qual
els vots no són més que
l'obtenció d'una carta blan-
ca per actuar.

Nosaltres deim que la
participació ciutadana en
l'acció municipal és neces-
sària i no la limitam a l'únic
acte de depositar el vot. En-
tenem que aquesta partici-
pació ha de ser de tota la
societat, no solament dels
afins a la ideologia.

La COALICIO POPU-
LAR de Balears comparei-
xem davant l'electorat amb
un programa detallat i con-
cret i ens comprometem a
aconseguir els objectius que
contemplam com a respos-
ta eficaç als problemes de la
nostra regió.

Per a aquestes eleccions
hi ha dues opcions políti-
ques diferenciades. Una és
la Marxista de l'esquerra i
l'altra és l'opció Conserva-

dora Liberal de la COALI-
C10 POPULAR. I tenc inte-
rés a resaltar-ho, perquè
malgrat que "Unió Mallor-
quina", digui entre basti-
dors que no pactarà amb el
PSOE hi ha raons molt fun-
dades per dubtar-ho seriosa-
ment, ja que existeix una
disciplina de partit, i essent
UM un partit de MANDOS
(basta llegir les seves candi-
datures), no cal estranyar
que pactin amb qui els ofe-
resqui més. Votar-los és
tirar una moneda a l'aire i
quedar-se amb el dubte
"Què sortirà?".

No faré en aquesta pà-
gina una defensa del nostre
programa, per raons d'es-
pai, temps i a més hi haurà
d'altres ocasions. Només
em queda per dir que ens
presentam a aquestes elec-
cions amb el compromís
d'aportar: VOLUNTAT, per
millorar. LEGALITAT, per
no incórrer en el frau (frau-
de). MORALITAT, per a
una gestió honesta. TRANS-
PARENCIA, per a que la
societat conegui la marxa
de la nostra actuació.

JOAN SOCIAS SOCIAS,
candidat pel PSM, 38 anys,
casat, té 2 fills, professor
d'EGB a Ciutat
I JO, AL CONSELL PER
LA CANDIDATURA DEL
PSM COM A
INDEPENDENT.

L'altre dia em digueren
que a la Constitució li man-
ca un article; aquell que di-
ria: "Tot espanyol té dret a
no esser salvat". A mi me va
fer gràcia, per això és que
no cauré en la temptació
d'aixecar-me com el gran
SALVADOR, ja que aixà ho
faran altres que el paper
els cau bé, jo intentaré limi-
tar-me a recordar-vos, ara
que puc, ara que hi ha de-
mocràcia, que hi va haver a
Llucmajor un Batle Mut que
va lluitar en contra de la in-
feudalització del terme,
jo deduesc que era NACIO-
NALISTA.

També voldria recor-
dar-vos que a la revolta dels
AGERMANATS a la nostra
ciutat a més de molts de
condemnats la xifra de san-
ció pujava a 12.369 lliures,
que els nostres avantpassats,
els vius que no els morts, ha-
gueren de pagar (Bartolo-
meu Font, Història de Lluc-
major, tom 3 pàg. 409),
jo he de deduir que existia
una mena de SOCIALIS-
ME.

I els que llegiu aques-
ta revista sabeu que nosal-
tres defensam:

a) La normalització de
la llengua com a identifica-
ció de la nostra personalitat
com a poble,

b) El respecte a qualse-
vol ideologia,

c) Defensa de la Mallor-
quinitat i dels seus valors...
(pintors, escriptors, artis-
tes).

d) Protecció de l'ecosis-
tema. Defensa de l'ecolo-
gia. Defensa dels nostres
pocs espais verds. Defensa
dels aucellets i plantes per-
què com més espècies ani-
mals i botàniques desapares-
quin més aprop és la desapa-
rició de l'especie humana.

1 és que, per a mi, esti-
mar la Natura és estimar Ma-
llorca, és esser Nacionalis-
ta (aquí ningú pot esser Na-
cionalista sense estimar Ma
llorca, aquí ningú pot esser
ecologista sense estimar Ma-
llorca) i conservant Mallor-
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ca la podrem disfrutar
i això és una socialitza-
ció de la Natura Mallorqui-
na.

pel respecte a la ideologia,
per la defensa de la Mallor-
quinitat, per Ia protecció de
l'ecosistema... és pel que
FORM part de la candidatu-
ra del PSM, eri caracter d'in-
dependent, per aixà és que
em present, PER AIXO i
perquè n'estic segur, que
cap altra candidatura, en
aquest moment, ens pot ofe-
rir tot això que crec que és
el mínim que com a Lluc-
majorers hem de demanar.

és que hem de ti-
rar el femer aquelles conse-
cucions dels nostres avant-
passats?.

K) és que hem d'obli-
dar la nostra PROPIA HIS-
TORIA?

és què infeudarem
Llucmajor i Mallorca a un
partit centralista que no
creu en l'Autonomia o la

mos limita (LOAPA) per-
què no poguem esser "NO-
SALTRES"?

.**.

Només em queda dir-
vos... o demanar-vos, que
dia 8, abans de posar dins
l'urna la papereta (cosa més
important que el que nor-
malment ens adonam) pen-
seu, pensem, el que vos
acab de dir.

Post scriptum: fitxau-
vos que en CAP MOMENT
vos he demanat el Vot, i
és que el vot és ben vos-
tre i el donareu a qui vol-
gueu, FEIS-LO EN CONS-
CIENCIA i nosaltres n'es-
tarem, fins i tot, contents
perquè nosaltres som cons-
cients que la DEMOCRA-
CIA és, a pesar de tot, la
NOSTRA FORMULA.

I per NACIONALIS-
ME, per una mena de SO-
CIALISME, per la NORMA-
LITZACIO de la Llengua,

lvicmcmoR,
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ments han començat a can-
viar,

Totes ses frases esmen-
tades, juntament amb ses
tonadilles respectives cons-
titueixen es condiment
extern de sa propaganda
electoral. An es mateix
temps, ses formacions polí-
tiques locals realitzen mí-
tings i xerrades an es cafès
i bars des poble, essent es
més concorreguts aquells
que a més de sa presència
dets oradors han contat
amb taula posada de coca
amb verdura i vi caperrut.
Més d'un s'ha omplit sa
panxa i ha passat de discur-
sos.

Tal vegada algun par-
tit polític aprengui sa lli-
çó i decideix convidar a be-
renar just abans de ses vo-
tacions i posa de moda es
"vot-berenar" que podria
tenir resultats electorals.

Aquests dies proliferen
ets endevinadors i pronosti-
cadors i cada un, segons es
seu color polític realitza sa
seva quiniela particular amb
sos resultats des proper diu-
menge. Sa veritat és que sa
cosa no pareix decidida i hi
pot haver qualsevol combi-
nació a s'hora de repartir
ets escons municipals.

Pareix quasi segur que,
si se tractàs de creuar sa fi-
ta d'una carrera s'ordre d'ar-
ribada seria PSOE, AP, UM i
PCE i sobre aquests factors
tots poden muntar-se ses se-
ves elucubracions.

* *

Per finalitzar aquí sa
quiniela des mussolet, que
me repeteix una vegada i
una altra, que pot ser sa
des 14 resultats. PSOE, 7
regidors, AP, 5; UM 4 i
PCE, 1 regidor.

Però no tot són elec-
cions. Pareix esser que an es
carrer Roses de Son Verí,
davant s'hotel Siroco s'aca-
ba una finca que és il.legal
i que ja en temps des bat-
le Ramon va esser aturada
degut a ses infraccions urba-
nístiques amb què incorria.

Aquest Ajuntament.
Tots es membres de s'Ajun-
tament (uns amb sa seva
complacència i ets altres
amb so seu mutismel són
còmplices d'aquest atemp-
tat a s'única zona de S'Are-
nal fins ara no embrutada.

Es qui han permès això
són es mateixos que a sa
passada campanya electoral
acusaven es batle anterior
de permetre il.legalitats a
S'Arenal i foravila, deien
que ells posarien fi a aquest
estat de coses i sa trista rea-
litat és que en casos com
aquest l'han superat.

Davant aquest estat de
coses només ens queda pen-
sar si ens podrem fiar de
ses promeses electorals, si
podem confiar amb ells o
ens tornaran enganar.

De s'homo se'n diu que
és s'únic animal que treve-
la dues vegades amb sa ma-
teixa pedra. Hi tornarem
trevelar?.

Quina sort que ja estam
a ses darreres bollidures! No
podem fer cap volta per da-
munt plaça si abans no s'ha
pres una aspirina perquè al-
guns partits polítics han de-
clarat sa guerra des "decibe-
lis" i bombardegen es tím-
pans d'ets ciutadans sol.lici-
tant es vot a cop d'altaveu.

Es meu secretari, es
mussolet, està més content
que un Pasco. S'ha après
tots ets slogans que repe-
teix insistentment durant
ets horabaixes primaverals.
Diu que no pensa oblidar-
los, i que més envant

—passat s'època de ses pro-
meses electorals— la repeti-
rà a més d'un polític.

També fa sa cançoneta
ara que ha passat es festi-
val d'Eurovisió i està empe-
guei•t de trobar "sa meva
barca" i així comença se lle-
tania: "AP. es nostro batle
amb tothom. I tot marxa"
i continua el PSOE: "Un
bon govern a l'Ajunta-
ment". UM: "Perquè hi ha
molt a fer" i finalment es
comunistes que no han ten-
gut cap mirament en pla-
giar sa paraula "canvi" i
afirmen que gràcies a sa se-
va presència ets Ajunta-

PER UNA BONA FEINA
RECORDAU:
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EL FANTASMA DEL

DESCENS COMENCA A
QUEDAR ENRERA

Ara podem dir, encara
que manquen sis jornades
per acabar el campionat,
que l'ombra del descens
queda endarrera i hauria de
succeir una vertadera ca-
tàstrofe per a que els nos-
tres vermellons perdessin la
categoria.

Des de la darrera infor-
mació que donàrem, s'han
jugat tres encontres: el pri-
mer es perdé clarament
(3-0) a Pollença i no hi te-
nim res a dir ja que és
aquest el millor equip i el
que millor futbol practica	 bater, encara que no realit-
dins aquesta categoria. Una	 zaren un bon joc. Al fil del
setmana després es vencia	 descans, marcà el primer gol
mínimament (1-0) a l'Al-	 Manresa Duran. Després al
queria. Els locals es lleva- 	 min. 70 augmentaria l'avan-
ren l'espina del partit l'ana-	 tatge Silverio.	 Els al.lots
da, i no a base d'incidents	 d'En Jaume Clar es confia-
com allà,. sino vencent i	 ren i a deu minuts de fina-
covencent amb un dels mi-	 litzar el partit el Consell,
llors partits de la tempora-	 al transformar un penalti
da.	 Finalment el darrer	 molt discutit i amb el
resultat que coneixem, fou	 segon gol en fora de joc de
un empat (2-2) contra el	 l'autor, va aconseguir empa-
Consell. I encara que s'acon- 	 tar un partit que ni tan sols
seguís un positiu, els que	 ells s'ho creien.
vérem el partit podem dir 	 Quan surtin aquestes
que es va perdre un punt. 	 línies ja s'haurà jugat a Lluc-
S'hagué de jugar el partit 	 major el partit contra el co-
al camp dEs Revolt " de	 lista Vilafranca al qual per
Montui . ri, perqüe el Munici-	 lògica s'ha de vencer ja que
pal de Consell estava clausu-	 en cas contrari tornaríem
rat per un encontre. Els no- 	 tenir l'esmentat "fantasma"
ranta rninuts foren domi-	 darrera
nats pels de la plaça del Sa-	 Joan Quintana.

Tolo Amengual
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BADIA, MANACOR, CONSTANCIA Y
PORTMANY, RESPONSABLES DIRECTES

DE LA NOSTRA PERMANENCIA
Malgrat els empats

aconseguits fora del Camp
Municipal contra els els titu-
lars de Binissalem i Calvià,
la situació és prou delica-
da; si bé en la resta de dos
negatius, les possibilitats de
permanència siguin més
favorables que escasses jor-
nades enrera.

Quan manquen quatre
encontres per finalitzar el
campionat solament l'An-
dratx sembla abocat al des-
cens. Amb ell, nou equips
lluitaran desesperadament
per conservar la categoria
i en la proesa, segons esde-
veniments, tres equips mi-
litaran la propera tempora-
da a la. Regional Preferent.
L'Espanya és un dels que
neda entre aigües brutes.
Matemàticament no hi ha
res segur i els vuit punts
en joc seran d'un valor in-
calculable per la perma-
nència.

En teoria l'esprint dar-
rer no pot ser pitjor per a
nosaltres. Defensar una cate-
goria contra els tres primers
classificats i el setè no és
precisament motiu d'estar
contents.

En la visita al Camp
Municipal, del Badia i Cons-

final. Al principi per la con-
fiança d'una temporada
plena d'èxits i al final
per la confiança en rnante-
nir la categoria. Endarrera
quedarà el premi de la per-
manència o el desconsol del
descens, però enmig, inde-
pendentment de victòries o
derrotes, l'espectacle del
futbol de cada diumenge
haurà omplit els horabaixes
o matins dels aficionats;
amb les seves passions, crí-
tiques, predileccions, des-
confiances, emprenyadures,
alegries, tristors...

I lluny de la gimnàsia
i l'espectacle, un grup d'ho-
mes, haurà treballat per
mantenir un equip. Uns ho-
mes que algunes vegades
l'han equivocada i l'equi-
voc,aran, però que han fet
possible una lliga que ara ar-
riba als darrers baticors i
per cobrar el tribut en l'ex-
pulsió dels manco bons i
ensalçar de glòria als rnenys
dolents.

Que la lliga no ens co-
tancia i amb els clespla-
çaments a Manacor i Port-
many haurà acabat aquesta
lliga angoixosa fins al dar-
rer moment. Un campionat
esperançador al principi i al

bri cap tribut.
Jaume Manresa.

Darrers resultats del
nostre futbol:
Illa.DIVISIO:

'vià 2 - Espanya, 2
Llucmajor, 6 -

Vilafranca, 1
JUVENILS:
C.D. Espanya, 1 - Algaida.0



Rafel Cladera, juvenil del C. D. "Esparia" (Foto Clar).

Infantlis C.D. España

DOTZE GOLS EN
DOS PARTITS

Es tenien alguns dubtes
sobre si s'havia de parti-
cipar a la Copa President
un cop finalitzada la com-
petició Iliguera. Doncs bé,
després d'haver vist els dos
primers resultats més ens
hauria valgut quedar a ca
nostra.

El primer partit dispu-
tat contra La Salle de
Manacor, al seu feud, es
perdé per un contundent
6-0. Els espanyistes, a man-
ca d'alguns titulars, encaixa-
ven la més severa derrota
de molts d'anys enrera. Pe-
rò la cosa no acaba així --el
sis sembla abonat als nos-
tres infantils — al manco
en els dos primers par-
tits d'aquesta Copa que es
juga en sistema de lliga

una setmana després es
tornava a perdre a casa
(1-6) amb un altre resul-
tat ben escandalós. Aquesta
vegada va ser
el que ens va infringir la
golejada. Un Olímpic que
per alguna cosa és el campió
de Balears de la categoria
infantil i el seu segell va
quedar patent i demostrat
en la visita a Llucmajor.

Antoni Agullo

En resum dotze gols,
en cOntra, en només dos
partits, per només un a
favor. S'ha començat mala-
ment, però no hem de
deixar que regni el desà-
nim entre aquests al.lotes
joves ja que el més impor-
tant és participar i fer
cantera per al dia de demà
tenir uns bons elements
per al primer equip.

J.Q.C.

TALLER MECANICO

ANTONIO ROSSELLO
Navarra, 4 - 6 - Tel. 660928 - LLUCHMAYOR     

SERVICIO DE PINCHAZOS
Y NEUIAATICOS  
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Els Joves també compten
Juvenlls C.D. España

UN ALTRE ANY A LES PORTES
DE L'ASCENS

Dèiem, el mes passat,
qua els nostres juvenils que
entrena en Rafel Puigser-
ver encara podien ascendir
—ara estan al tercer lloc,
darrera l'Olímpic B i el
Santanyí— per a això s'ha-
vien de donar una sèrie de
circumstàncies. En primer
lloc que l'Olímpic A descen-
dís, cosa que ja ha succei•t.
Aleshores tenim que a la.
Regional no hi poden jugar
dos qudres de Manacor
un per ascens i l'altre per
descens— i llavors seria
l'Olímpic B el que no puja-
ria de categoria, donant op-
ció al segon i tercer classi-
ficat. Iclò bé, una vegada
fetes les averiguacions per-

tinents sembla que ara no-
més ascendirà un equip, del
grup B i en aquest cas seria
el Santanyí. 0 sigui, que
si les coses no canvien, tor-
naríem quedar un any més,
a les portes de l'ascens.

En un altre ordre de co-
ses diguem que la marxa
dels nostres juvenils darre-
rament és prou bona i que
des del 20 de febrer que es
va perdre a Petra (2-0) no
han tornat conèixer la
derrota, portant aix( set jor-
nades obtenint bons resul-
tats, i sumant els dos punts
a casa i recollint bons em-
pats als desplaçaments.

J. Quintana.

MATERIALS DE
CONSTRUCCIO

ANTONI VIDAL

AGENT "FIBROTUBO"
MATERIALS DE CONSTRUCCIO

SERVEI A DOMICILI
Tel. 66 06 88



PROMOCIO BASQUET 83
Durant ses passades va-

cances de Pasqua, i organit-
zat pes C.P. Joventut Lluc-
major, ha tengut lloc en es
Pavelló municipal cobert,
una promoció de bàsquet
per a nins i nines, compre-
sos en edats de 6-12 anys.
Diàriament es pavelló s'ha
vist replet de nins amb sa
il.lusió d'aprendre es pri-
mers coneixements de bàs-
quet. Tal vegada també per
sa novetat que representava
es poder disposar de ses no-
ves instal.lacions o també
es que ses mares desitgen
que es seus fills estiguin
ocupats durant ses vacan-
ces.

Sa inscripció d'escolars
va superar es càlcul previst
d'pets seus organitzadors,
superant ses dues-centes ins-
cripcions, la qual cosa ha
motivat que per sa nodrida
participació aquesta promo-
ció ja fos un èxit. Per dur un
estricte control, a causa de
s'elevat nornbre de partici-
pants, es va confeccionar
una fitxa de ada nin on hi
constaven . ses seves dades
personals i ses característi-
ques físiques (estatura, pes,
peu, etc...) i aix( servirà per
controlar s'evolució des
possible jugador.

Sa part tècnica ha estat
a carrec de s'entrenador des
club J. Llucmajor col.labo-
rant també jugadors des
diferents equips. Es direc-
tor ha estat en Toni Mora-
gues, entrenador amb títol
regionpl. Sa intenció d'ets
organitraciurs és sa conti-
nu tat pc:r la qual cosa
han disposat que continui

sa promoció fins a final de
curs, cada dia de 18,30 -
19,30 per a nins i nines
ja iniciats i es dissabtes de
9,30 - 12 h. pes més me-
nuts, per lo tant tots ets
interessats encara tenen
s'oportunitat d'inscriure's.

Es resultat d'aquesta
promoció es veurà aquests
anys vinents, amb sa forma-
ció d'equips federats, sem-
pre s'ha dit que de sa quan-
titat en surt sa qual itat.

Hem d'afegir sa col.la-
boració des diferents col-
legis locals per sa bona dis-
posició i per s'ajuda aporta-
da del material, la qual co-
sa ha ajudat a resoldre es
problema que representava
sa massiva participació d'es-
colars. Per poder continuar,
amb es mitjans necessaris,
aquesta promoció, es club
J. Llucmajor ha formulat
una petició al Consell Insu-
lar, de quatre porteries de
minibàsquet, petició recol-
zada per un escrit des bat-
le, perquè s'ajuntament no
es podia fer càrrec en aquest
moment de ses despeses que
representava.

Creim que s'esforç des
responsable s'ha vist recom-
pensat tant per sa gran par-
ticipació com per s'ambient
respirat tots aquests dies,
i aixà crec que serà motiu
perquei no sigui sa darrera
vegada.

Sa millor satisfacció per
un treball desinteressat és
s'interés des nins per apren-
dre i ses millores que dia a
dia van obLenint.

F.G.

En los Concesionarios
RENAULT

encontraräs
tu SUPER 5.

RENAULT 5 CINA
TURBO

• 397
ttiliXX . 0111i,11,01

• I 10 CV y 185
Km/h

• 5 srloriclades
• 5,8 I a los 100. a

90 Km. h
• IJanlas cle

alearion ligera

RENAULT 5
GTL

•
• 45 CV v 1,04

Km/h..
• 4 o 5 veloriclatles

lopeionab
• 4,6 I. a los 100

Km "h.
• 3 rr 5 puertas
• 1.1antas de

alearion li1t9a
loprionah

RENAULT 5
	

RENAULT 5
TL
	

TX
• 1.108 etn , ..	 • 1.397 en,.
• 45	 v 135 • 83 (N'y 154

Km/h.	 Km/h.
• 5,5 I. a los 100. a • 5 veloridades.

90 Km.h.	 • 5.2 I. a los 100, a
• 3 ti 5 puertas.	 90 Km/h.

• Spoiler
delanlera

RENAULT 5
Descubre lo que pueden hacer.

a verlos

Bartolomé Jaume Nadal

Hispanidad, 17 19
Telefono 66 01 40
	

Exposició a S'ARENAL:

LLUCMAJOR (BALEARES)
	

C/. Sant Cristofol, 5 Tel 26 00 01

LLUCMAJOR / MAIG 83
	

PAG.27

AlevIns C.D. Espafia

S'HA ACABAT EL
CAMPIONAT

Quan surtin a llum
aquestes Unies els nostres
alevins ja hauran jugat a Ca-
la Millor, contra el Badia, i
es donarà per finalitzada la
campanya d'aquest campio-
nat de Primera Regional
(Grup B).

A modo de resum,
aquests han estat els resul-
tats obtenguts pels mes pe-
tits durant la lliga:

1 a. VOLTA.
Cardessar, 0-ESP AÑ A, 5
ESPAÑA, 2-Barracar, 0
Escolar, 3-ESPA Ñ A, 0
ESPAÑA, 2-B.R.Llull, 1
Santanyí, 1 -ESPAÑA, 1
ESPAÑA, 2 - Felanitx, 2
Avance, 2 - ESPAIA, 1
ESPAÑA, 0 - S. Jaime, 0
J. Sallista, 2 - ESPAÑA, 1
ESPAÑA, 2 - J.D.Inca, 2
Olímpic, 2 - ESPAIA, 1
ESPAÑA, 3 - Bad ía, 1

lla. VOLTA.
ESPAÑA, 4 - Cardessar, 1
Barracar, 3 - ESPAÑA, 1
ESPAÑ A, 3 - Escolar, 1

Joan Josep Jiménez, alevTh
del C.D. "Espatia" (Fotos
Fermín).

B.R. Llull, 0 - ESPAÑA, 1
ESPAÑA, 3 - Santanyí, 0
Felanitx, 2 - ESPAÑA, 1
ESPAÑA, 1 - Avance, 3
S. Jaime, 0 - ESPAÑA, 0
ESPAÑA, 2 - J. Sallista, 1
J.D. Inca, 4 - ESPAÑA, 0
ESPAÑA, 0 - Olímpic, 1
Badia, 2 - ESPAÑA, 2

Ara a esperar el que ens
donarà de si la Copa Presi-
dent.

J.Q.



COLOM BOFILAS

TUOFE0
"LA CAIXA" DE
PESCA ROQUER

INFANTIL
En els molls d'atraca-

da del club Nàutic de
s'Arenal, tengueren lloc les
proves de pesca modalitat
roquer, per a infantils i ben-
jamins, amb trofeus donats
per "La Caixa". Els nom-
brosos participants que acu-
diren a la cita, donaren una
lliçó de dinamisme i espor-
tivitat a més d'un pescador
major que els acompanyava.

En infantils venceren en
F. Molina amb 2.330 punts i
n'Antbnia Vidal, amb 1.970

En la competició de
benjamins els vencedors fo-

rens els germans Ramon
Esperança Llornpart amb
260 punts i 220 punts res-

‘ pectivament. S'atorgava
un punt per gram i cent
grams per peça capturada.

Hem d'apreciar totes
les facilitats donades pels
directius del C.N.A. per a
la celebració de les pro-
ves. L'avituallament dels
pescadors va córrer a càr-
rec del Bar Reda i de la
coneguda pastisseria Can
Paco.

Joan Clar Coll.

1 11 1
)P4 (12

LLUCHMAYOR
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En el Club Colombà-
fil Ilucmajorer continua dis-
putant-se aquest interessant
torneig que té com
cient principal el trofeu
Baró de Vidal, sense obli-
dar el d'Instal.lacions Sani-
tàries Castell que també
es seguit amb molt d'in-
terés per part dels colo-
mistes participants.

Des de la darrera infor-
mació de coloms missat-
gers, les amollades que s'han
realitzades són les següents:
Cabeza del Buey (Badajoz)
710 km., (Ciudad Real)
525 km., Eivissa 140 km.
i Totana (Murcia) 430 km.

CABEZA DEL BUEY.-
Durant els tres dies que
durava la prova, sis coloms
feren contents als seus pro-
pietaris que pogueren sen-
tir l'emoció de fer funcio-
nar el rellotge a una prova

d'aquest kilometratge on
normalment els fracassos
són més nombrosos que no
els èxits.

La classificació d'aques-
ta amollada fou la següent:
1 Joan Costa, 2 Llorenç
Socies, 3 Damià Monse-
rrat, 4 Antoni Oliver, 5
Janer-Tomàs i 6 Aleix Co-
mas.

MANZANARES.- Una
prova que no deixà gaire
bon record, llevat dels tres
colomistes que toearen plo-
mes. Es veu que el dia
no era apropiat i fins l'en-
demà de l'amollada no es
presentaren els cinc
coloms de setenta que par-
ticipaven.

Aquesta amollada donà
el següent resultat: 1 i 2
Antoni Oliver, 3 Damià
Monserrat, 4 Francesc
selló i 5 Damià Monse-

rrat.
EIVISSA.- Aquest sisè

Eivissa, que no fou dels
millors quant a coloms cro-
nometrats, va donar els re-
sultats següents: 1 Pep Vi-
dal, 2 Antoni Oliver i 3
Aleix Comas.

Aquesta era la darrera
de les sis proves des d'Ei-
vissa que figuraven en el pla
d'amollades de la present
temporada i per tant la
que deixava resolta la clas-
sificació de regularitat de
tots els Eivisses. Els tres
primers classificats d'a-
questa regularitat, pels
quals hi ha trofeu són els
següents: 1 Antoni Oliver,
2 Aleix Comas i 3 Bernat
Vadell.

TOTANA.- Quaran-
ta quatre coloms, de vui-
tanta dos que participaven,
foren comprovats en aques-
ta amollada que tenia que
fer-se el dissabte dia 16
d'abril i que degut al temps
poc favorable, no va tenir
lloc fins el dimarts dia
19.

El trofeus que en nom-

bre de cinc, hi havia conce-
dits per a aquesta amo-
llada, foren aconseguits pels
següents colomistes: 1 Pep
Vidal, 2 Bernat Vadell, 3
Catalina Paniza, 4 Pep Vidal
i 5 Antoni Oliver.

Despr'es	 d'aquestes
proves les classificacions ge-
nerals són les següents:

INSTAL. SANITARIES
CASTELL
1- Antoni Oliver
2- Aleix Comas
3- Janer - Tomàs

BARO DE VIDAL
1- Antoni Oliver
2- Janer Tomàs
3- Damià Monserrat

Quedan	 per	 dispu-
tar-se cinc proves abans de
que finalitzi el campionat.
D'aquestes cinc n'hi ha dues
de 550 km. i una de 730.
Les dificultats que suposen
aquestes distàncies, són una
garantia que l'emoció no
mancarà mentre duri la
competició.

Bernat
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ENTRE NOLTROS

NAIXEMENTS

-José Ma. Iglesias Daragozi, de Fernando i Josefa.
Dia 16-111-83

-Africa Frias Cardona, de Antonio i Catalina. Dia
24-111-83

-Juan Antonio Fullana Pérez, de Pedro i Francisca..
Dia 2-IV-83

-Miguel Barceló Rubio, de Miguel i Esperanza. Dia
I-IV-83

-Rafel Garcias Trobat d'Andreu i Margalida. Dia
12-IV-83

-Juan Manuel Vich Romàn, de Ma. Isabel i Antonio.
Dia 19-IV-83

-Pedro Clar Ferrà, de Margarita i Antonio. Dia
8-1 V-83

ENHORABONA!

CASAMENTS

-Manuel Vicente Rodríguez Cortina amb Yvonne
Lise-Lott Carlsol. Matrimoni civil al jutjat de Lluc-
major.

-Mateu Cardell Salvà amb Maria Covas Contestí.
Dia 26-111-83 a Gràcia.

-J. Antoni Torres Torres amb Rosa Ma. Calderón
Calderón. Matrimoni celebrat a S'Arenal, dia 22-1-83

-J. Bibiano Medina López , amb Ma. Isabel Domín-
guez González. Matrimoni civil, a Llucmajor, dia 15-
IV-83.

-Miquel F. Rodenas Cruz amb Ma. Isabel Munar Munar.
Dia 2-IV-83 al santuari de Gràcia.

-Akaarir Nor-Dim amb Casimira Fajardo Escalona. Ma-
trimoni civil a Llucmajor, dia 20-IV-83.

-Joan Jaume Sastre amb Coloma Ma. Mas. Matrimoni
celebrat a la Parróquia dia 19-111-83.

-Baltasar Covas Adrover amb Francesca Sastre To-
màs. Es casaren dia 26-111-6J al Convent de S. Bonaventura.

MOLTA FELICITAT!

DEFUNCIONS

- Josefa Martínez Gómez. Dia 23-111-83 a S'Arenal.
-Bona Maria Panadés Pujol. Dia 23-111-83 a S'Are-

nal.
-Catalina Tomàs Cardell. El 14-111-83 a Llucmajor.
-Maria Contestí Güells. A Llucmajor, dia 24-111-83.
-Guillem Clar Vicens. Morí el 28-111-83 a Llucmajor.
-Agnès Salvà Mulet. Dia 30-111-83 a Llucmajor.
-Joan Mut Salvà. Dia 30-111-83 a Llucmajor.
-Catalina Llaneras Clar, dia 31-111-83 a Llucmajor
-Joan Salom Amengual. Morí a Llucmajor, dia 1-

IV-83.
-Miquel Boscana Tovar. Morí dia 2-IV-83 a Llucmajor.
-Lucia Tomàs Salvà. Dia 3-IV-83 a Llucmajor.
-Ciril.la Gonzalez Arauzo, dia 7-IV- 83 a Llucmajor.
-Antonia Anna Servera Juan, dia 17-IV a Llucmajor
-Pere Joan Mulet Mas, dia 19-IV a Llucmajor
-Josep Martín Nadales, morí a S'Arenal el 19-IV-

83.
-Pere Portell Fullana, dia 23-IV-83 a Llucmajor.

Al cer els vegem

TORNS DE METGES I APOTECARIES
CORRESPONENTS AL MES DE MAIG

METGES:

Dies 30-1 Dr. Joan E. Carrero
Dies 7-8. Dra Bosch
Dies 14-15 Dr. Miquel Pons
Dies 21-22 Dr. Fafel Llompart
Dies 28-29 Dr. Damià Salvà
NOCTURNS (la mateixa llista que el més d'abril)
APOTECARIES:
-Dies 25 al 5 D. Monserrat Pons
Del 2 al 8: D. Joan Mir
Del 9 al 15 D. Miquel Cirera
Del 16 al 22 D. Sebastià Gamundí
Del 23a1 29 D.M.Pons
Dies 30-31 D.J.Mir

PARTIDO SOCIALISTA 
• Por el pueblo

OBRERO ESPANOL VOTA PSOE

Por un buen gobierno
en el Ayuntamiento

(0?"

PSOE



Ja n'hi han caigut molts dins aquest rotio.
I molts que pensen si hi cauran.

lixicincuppe

(...'Dones que no teniu pa
i an es fills dau figues seques
això són ses paperetes
que vos donaren ses dretes...‘,
quan anàreu a votar.

---/
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Sube el precio de los combustobles. Sube la vida.
Suba a un Doesel

Y ahora mas que nunca. Porque con cada lotroque
usted consume se ahorra 27 y basta 34 pesetas
(gasolona normal o super) Una buena razón para empezar
a pensar en Doesel Pensando en Seat

Porque Seat le ofrece hoy la gama Doesel rnas amploa
del rnercado

En el segmentodegran colondrada (los Seat 131C1
Doesel 2500 y 131 Supermorafoon D 2500) En el segrnento de
los coches famoloares (eo Seat 131 Panorama Super D 2500)

Dentro de los coches de topo medoo (los Ronda Doesel
CLICLX). Los primeros Diesel en esta categoria. Una gama que
demuestra la voluntad de Seat en el desarrollo y adecuacoón
de los Diesel hacia el I uturo.

Piense en Diesel. Piense en Seat. Ahora mas que nunca.

iffliazarum
MASDIESELQUENADIE

~=rt
Cuidarnos de su coche. Cuidamos de usted.

A Llucmajor:
	

A S'Arenal
Carretera de s'Arenal, s/n

	
Exposició a:

Tel. 66 02 34
	

C/. Terrar, 4                                                                                                       

41:                                    
BAR                                                                                  

OBERT TOTS ELS DIES

SERVEI DE BEGUDES I MENJARS

DE QUALITAT A PREUS RAONABLES

Avinguda Carles V (Tel. 66 11 17) LLUCMAJOR

ELECT. 	
/

CRISTOBAL CALAFAT JUAN

INSTAL.LACIONS ELECTRIQUES
SERVEI TECNIC

SISTEMES D'ALARMA I SEGURETAT
ANTI - ROBO

INSTAL.LACIONS D'ENERGIA SOLAR

laume II, 40 - Tel. 66 01 39

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

LLLICMAIOR



CAN PAU SALVA
*ELECTRODOMESTICS
*1NSTAL.LACIONS

*INSTALACIONES DE RADIO-TELEFONOS I TELEFONOS SIN HILOS
con alcances de 200 mts. a 80 Kmts.
Para particulares, industriales, transportistas, taxis,,agricultores y otros

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

A PARTIR DEL PRIMER DE MAIG, OBTENGUI
CAMISETES D'OBSEQUI, COMPRANT AL

MATEIX PREU I QUALITAT

FORN

olbco
L L UCMAJO R
C/ Major, 79 - Teléf. 66 09 45

PER A COMUNIONS I BATIAMENTS
ELABORAM TOTS ELS PRODUCTES

QUE VOSTE NECESSITI. DEMANI
INFORMACIO I PREUS AL NOSTRE

ESTABLIMENT




