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Canvi a la Parròquia

Després de deu anys justs al front de la Parròquia de Sant Miquel, Mn.
Bartomeu Fons deixa Llucmajor per accedir al càrrec de Vicari episcopal de
la zona d'Inca.

Han estat deu anys durant els quals el Sr. Fons, amb un equip de
capellans variable i irregular, i amb pniciencia i cautela segurament mig apre-
ses en la pagesia manacorina on va néixer i mig en la Roma vaticana on va es-
tudiar, ha anat treballant tant en la reforma de l'Església local com en l'esta-
bliment de relacions amb diversos sectors de la societat. La tasca, avaluada
tant pels qui ho fan des duna perspectiva catòlica com des duna òptica so-
cial, però conscients del pes i les influències que exerceix l'Església dins un
poble, per força ha de jutjar-se positiva.

Certament, la situació de l'Església llucmajorera, fa deu anys, no era gai-
re afalagadora. La descomposició interna per manca de bona direcció i per
l'apatia crun poble desentès dels afers col.lectius contribuí a agreujar l'ab-
sència d'una societat viva i activa durant els anys 60 i 70.

Des de 1976 —craltra banda any crinici de canvis socials i polítics— el
nou rector Bartomeu Fons ha dinamitzat la Parròquia, n'ha reformat els edi-
ficis i restaurat la teulada, hi ha creat grups de treball, n'ha mallorquinitzat
la litúrgia i les comunicacions orals i escrites... En definitiva, han estat anys de
canvi positiu que no només han repercutit en els afers eclesials, sinó que tam-
bé s`han manifestat en molts altres àmbits.

Segurament, des de determinades perspectives es podria demanar més.
Segurament, també, moltes vegades les discussions hauran anat perdudes
pels viarany de la discussió nímia i banal. Al cap i a la fi, emperò, —a banda
les limitacions pròpies de la casa amb un Papa com K. Woytila al capdavant—
també és segur que la gent, la base, el poble en compte crestirar —immobilis-
ta i conservador com és— molts de cops ha frenat.

Sigui com sigui, desitjam sort i èxits a Mn. Bartomeu Fons en el seu nou
destí, alhora que li agraïm la labor feta a Llucmajor i les atencions que aques-
ta publicació sempre ha rebut de part seva.
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Noticiari local

Dia 28 en el Molí d'En Gaspar

Entrega dels premis
Premsa Forana 86

L'Associació	 de	 la
Premsa Forana de Mallor-
ca celebrarà l'acte de
proclamació i entr ega
dels seus III Premis en
el transcurs d'un acte que
tendrà lloc a Llucmajor
el capvespre del proper
dissabte 28 de juny, en el
Molí d'en Gaspar. Per a
tal fi, representants de
les quaranta revistes in-
tegrades en el si de l'Asso-
ciació se citaran en el mol(
per visitar prèviament el
museu etnològic que s'hi
ubica i per assistir a la
projecció de l'audiovisual
'L'arxiduc Lluís Salva-
dor" de Xavier Garcia. A
la continuació hi haurà la
proclamació dels tres arti-
cles o treballs premiats en
aquesta tercera edició
dels "Premis de Periodis-
me Premsa Forana", segons
el veredicte d'un jurat
que formen representants
del món de la cultura i
el periodisme mallorquí.
Un cop entregats els premis
als guanyadors d'enguany,
els assistents podran parti-
cipar en un sopar de com-
panyonia.

Els Premis Premsa Fo-
rana són patrocinats per la

Caixa d'Estalvis de les
Balears i es donen a aquells
tres treballs periodístics
que destaquen per les seves
qual itats periodístiques o I i-
teràries Els tres premis
estan dotats per igual amb
30.000 pessetes i amb
una escultura de Pere
Pjuol que rep l'anorne.-
nat "Premi d'Honor".
Els guanyadors de la prime-
ra edició del certamen foren
Llorenç Capellà, Miquel
Sbert i Coloma julià; en l'e-
dició de l'any passat, Mi-
quel Mut i Maties Mut
també foren premiats pels
seus treballs publicats a
"Llucmajor de pinte en
ample". Cada any els
articles premiats s'han pu-
blicat en forma de separata
i són distribuits per l'As-
sociació.

Totes aquelles perso-
nes que se sentin simpatit-
zants de la labor cultural i
periodística de les publi-
cacions de la Part Forana
de Mallorca estan convidats
als actes a celebrar segons
el programa anunciat, i
en cas de voler assistir al
sopar, cal que avisin algun
membre de la nostra redac-
ció..
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ASSESSORS FISCALS

A mesura que la vida
social i econòmica de les
empreses i de les economies
domèstiques ateny graus
de complex itat fins ara
desconeguts, uns nous pro-
fessionals i titulats uni-
versitaris s'obren caml la-
boral també en el nos-
tre poble. Són els as-
sessors fiscals i compta-
bles que d'un temps ença
floreixen com les roses
en primavera i obren despat-
xos i gab inets per oferir
serveis a empresaris, co-
merciants, ciutadans i tcta
casta de contribuents. Les
especialitats d'aquests pro
fessionals aqui radcats se
centren sobretot en la decla-
ració de l'impost sobre la
renda, l'impost sobre el pa-
trimoni, l'IVA, l'elaboració
de nòmines i la llarga
farramalla d'obligacions
fiscals i laborals que exi-
geix I Administració.

Si en un primer mo-
ment amb tals intencions
un grup d'assessors i missers
s'establiren en el carrer del
Sindicat i després, sota
el nom de "Penta Ase-
sores", un altre col-
lectiu de professionals
posà seu a la Plaça d'Es-
panya, ara el Ilucmajorer
Miquel Capellà, avalat pel
títol de diplomat en Cièn-
cies Empresarials, ha obert
despatx en el carrer Bisbe
Taixaquet mentre dirigia
cartes de salutació als
empresaris locals i els
expressava el desig de
comptar amb la seva con-
fiança. Ara no val fer el
desentès, no hi ha excusa.
Com diu l'eslogan, si
més no per trobar aju-
da, "Hacienda, cada vez
mas cerca"

CLUBS D'ESPLAI

Per acabar el curs,
el	 Club	 d'Esplai	 ha

preparat una excursió amb
bicicleta	 a	 "Ses	 Pique-
tes des	 Pelag", dissabte
dia 7 horabaixa.

Partirem a les 16 h.
de davant el Lloc Sagrat.

Aquest estiu, la se-
gona quinzena de juliol,
hi haurà un campa-
ment itinerant er la
Serra de Tramuntana per
a al.lots a partir de 9
anys. Aprof itam per
agrair la col.laboració desin-
teressada de "Prefama" i
de "Tallers Marina" (Peu-
geot -Talbot) en la compra
de tendes de campanya per al
Club d'Esplai.

FESTES 86
ORGANITZADES PEL
BAR -REST.
"TROPICAL"

El proper dissabte
dia 7 de juny la barriada
de Carles V celebrarà la
seva ja tradicional festa,
organitzada pel Bar-Res-
taurant "Tropical". Co-
mençarà a les 5,30 de
l'horabaixa amb un cerca-
viles per la Banda de Músi-
ca de Llucmajor. A les 18
h. a la plaça de toros

Tropical, en Valentln Lu-
jan i la seva quadrilla to-
rejaran un bouet de D.
Manuel Camacho.

A les 21 h. Ball de
Bot per a tothom, a càr-
rec del grup de músics
de l'Escola de Dansa de
Llucmajor, dirigida per
Tomeu Bergas.

I a les 22,30 gran
Berbena amb els conjunts
'Balears" i "Grup Aria".

Tots aquests actes seran
gratuits i se celebraran
a l'aparcament del Restau-
rant "Tropical".

Antoni Garcias Coll és
l'únic Ilucmajorer que
es presenta a les elec-
cions legislatives a celebrar
el 22 de juny. A Tarcias es
presenta com a senador per
Mallorca dins la candidatura

del Partit Socialista Obrer
Espanyol. Actualment és
diputat en el Parlament de
les Illes Balears i membre
del Consell Insular de Ma-
llorca.

ACTIVITATS DEL MES DE JUNY

El dissabte 14 de juny la Delegació del Gob a Llucma-
jor ha organitzat una excursió amb bicicleta a Cala Pi.
La sortida serà a les 9 del matí, del solar de Can Mataró.

• El divendres, dia 20 hi haurà la projecció d'un audio-
visual sobre les orquídees i altres espècies a càrrec d'en
Pep Oliver, a les 9 del vespre a la Rectoria.

La data d'admissió de cartells per al concurs "En con-
tra de la urbanització de Capocorb" —anunciat el passat
mesd'abril— finalitzarà el 15 de juliol.
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C/. Des Vall, 49

Cristaleria Llucmajor
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Vidres en general

Ronda Migjorn, 105 - Teléf. 56 14 93 - LLUCMAJOR )Mallorca)
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Casa de la vila
d'aquesta	 quantitat	 que
s'inclourà al Pla d'Obres i
Serv icis de l'esmentat orga-
nisme Insular.

PREGO "DE FIRES.EI

pregoner de les Fires d'en-
guany serà el Dr. Damià
Contestf Sastre de s'Esthà-
car.

El eàdaver d'En Mare
Gelabert fou trobat a

Cala PI

En reunions corres-
ponents als Plens Municipals
s'aprovaren els assumptes
següents:

CONFORMITAT AL
NOU DESPATX DE
L'ARQUITECTE MU-
NICIPAL. Es donà con-
formitat al projecte de
l'arquitecte municipal,
Sr. Pino del Rio, d'obrir
un despatx a Palma. Els
regidors consideraren que
no existirà incompatibil i-
tat professional amb els
treballs que aquest ar-
quitecte real itza a l'A-
juntament de Llucmajor, en
règim de mitja jornada.

Es l'aprovació definitiva
del reglame(it ofgànic de la
corporació, per haver
rebut aiximateix la confor-
mitat dels servicis juríd ics
de la Conselleria Balear.

REFORMA DEL "SA-
LON".-Encara que no és el
projérte definitiu, es va
aprovar el pressupost per a

les obres de reforma de
l'anomenat "Salón", que
passa dels 12 milions de
ptes, amb una sol.licitud
de subvenció al Govern
Balear. Aquesta modifica-
ció serà per a la construc-
ció d'una planta baixa i
un pis i s'hi instal.laran di-
verses dependències, tal
com l'históric arxiu muni-
cipal.

NOU D IPOSIT D'AI-
GUA POTABLE. S'aprova-
ren també les obres de
construcció del nou dipòsit
subministrador d'aigua
potable a Son Verí de s'A-
renal, amb un pressupost de
29.500.000 ptes, a càrrec
de la possible subvenció de
Consell Insular, de la meitat

El passat 17 de maig i
després de 24 dies d'una in-
tensa recerca fou identifi-
cat el cadàver del policia
municipal Marc Gelabert,
desaparegut el 23
d'abril dels penya-segats
de Cala Pi, mentres pes-
cava amb canya.

Foren els ocupants del
iot "Nolia" els qui lo-
calitzaten el cos sense vida,
devora el Torrent Gros de
Vallgornera, i els qui
avisaren a les autor itats.

Posteriorment l'embar-

cació LSM-2 de la Creu
Roja de la Mar va rescatar
el cos d'en Marc, fàcil-
ment identificat pel seu ger-
mà Jaume i ,e1 batle de
Llucmajor Dn. Antoni
Zanoguera.

El dimarts dia 20
tot el poble va acudir a
l'església per donar el con-
dol a la família d'aquest
Ilucmajorcr, prou conegut i
estimat, amb la presència de
les autoritats, els mu-
nicipals	 i	 Ia	 banda de
música.

I	 l

• TALLERS LLUCMAJOR •
SERVEI OFICIAL

REPARACIONS EN GENERAL
PLANXISTERIA I PINTURA

Ronda de Ponent, s/n.
Tel 6612 67
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Es fer una glosa és un feix
d'un pes que mai m'ha pesat,
la pens, i sa glosa neix.
I d'avui lo més bo és que creix
entre noltros s'amistat.

Que ja fa trenta dos anys.
que a tots mos varen quintar.
Deu en guard de mals estranys
per seguir essent bons companys
i tornar-nos veure a dinar...

I apart des bon menjar i beure,
alliberts de cap desgraci',
i anc que passi lo que passi,
anc que sia o no a Graci'.
¡Que molts anys ens poguen veure!

Tomeu Sbert.

(Dites pels mateix autor, a un dinar de companyonia
que els quintos "joves" de 1954 feren fa dues setmanes
al Santuari de Gràcia.
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$'Arenal

BONES PERSPECTIVES TURISTIQUES
Tomeu Sbert.

Ja som al mes de juny.
Les previsions quant a ocu-
pació hotelera són bones.
Tot estarà ple duran. els
mesos de juliol i agost i
part de juny i de setembre.
Però no basta. Els mesos
d'abril, maig i octubre que-
den fluixos en presència de
turistes. A més, les vagues
d'estibadors i altres coses in-
comprensible ajuden a fer
anar • malament una tempo-
rada que tot l'hivern ens
hem cansat de dir que seria
bona. Serà, anant molt bé,
semblant a la de l'any pas-
sat. 0 sia, globalment, ac-
ceptable.

DELEGAT DE GO-
VERN. El Delegat de Go-
vern a Balears rebé la visita
d'una comissió de l'Associa-
ció d'Hotelers, els quals
plantejaren un caramull de
problemes o suggerències.
La principal emperò és el de
la seguretat ciutadana. No
hi valen ni hi valdran in-
tenses campanyes de pro-
moció, si no arreglam que
S'Arenal, Platja de Palma i
Can Pastilla tornin recupe-
rar la seguretat quasi to-
tal de dues dècades d'assis-
tència bastant massiva de
turistes. Carles Martín Pla-
sencia va dir que a partir
de dia 26, la nostra zona
comptarà atilb un augment
de seixarta policies nacio-
nals més, apart dels
membres de la policia muni-
cipal de Palma i de Lluc-
major. I per cert, a S'Are-
nal és comentat molt favo-
rablement la feina que està

realitzant el "Grup d'In-
tervenció Immediata".

GAS CANALITZAT.
Es notícia la que arriba des
de Palma, en el sentit que
pròximament la nostra
ampla zona turística comp-
tarà amb instal.lació subte-
rrània de gas ciutat. Al-
menys així ho anuncià Ge-
sa. Aquest gas és còmode
i net, Asseguren que propor-
ciona una millor energia, no
contamina i és més econò-
mic. Un acord firmat pel
Govérn Espanyol, dia 23 de
febrer de 1983, facilita ara
aquesta novetat.

PARA-SOLS. La "som-
brillada" que l'any passat va
tei el batle Kamon Aguiló,
en el mes d'agost, continua
enguany. Un vertader desas-
tre, turísticament parlant.
0 sia per motius d'impos-
tos o burocràtics, des de
Can Pastilla al Torrent dels
Jueus els turistes s'hauran
de comprar o llogar la cor-
responent ombrel.la si no
volen sofrir insolacions. La
por d'una possible "ruma-
sada" pareix esser que de-
té els actuals conservadors
i explotadors de la platja
a respectar el mandat per
l'alcaldia. A la zona Iluc-
majoi-era, en aquest aspec-
te hi ha coneixement i bo-
nes mesures. Tenim ombrel-
les!!!

L'any 1985, serà recor-
dat i passrà a la història
com un fet trist i deplora-
ble, totalment negatiu per
Ramon Aguiló els qui
l'aconsellaren. S'havia d'ha-
ver trobat la solució, per

una part i per l'altra.
S'ARENAL - BADIA

GRAN. Una caminada po-
pular es va celebrar diu-
menge dia 1 de juny. Molta
de joventut, alegria a
balquena, simpatia, entusias-
me es donaren en la

AMICS QUINTOS DEL 54.

Quintos, amics, una glosa
ara voleu que vos faci,
es glosar mai me fa nosa
amb gust diré qualque cosa
en aquest dinar de Graci'.

"Primera Caminada a Peu
S'Arenal • Badia Gran". Col-
laboració de l'Ajuntament
de Llucmaor. La sortida
fou des de la Plaça dels Nins
i Plaça Major. Una novetat,
això de caminades a peu
des de S'Arenal,

La nostra esquerra al Congrés i al Senat

PS14 ACTE POLITIC A LLUCMAJOR
Dilluns 16 de Juny a les 22,15 h.

En el "Saló Municipal"ESQUERRA NACIONALISTA

Una convocatòria amb els Ilucmajorers
nacionalistes i d'esquerres



Electrodomésticos

carcho
EL C.ORAZON DE SU COCINA .

CRISTOBAI, CALAFAT JUAN

Comprar técnica

Sa Fira, 3 - Tel. 66 19 fl - LLUCMAJOR

DISTRIBUIDOR OFICIAL

ELECTRI 
•:::n 	 fe,b,

Comprar a su medida Frigoríficos para comprar
ARA QUE VE L'ESTIU

I NECESSITAREM

FRESCOR
Comprar comodiclad Comprar practic`

la hora de comprar un higorifico, Corcho
una opción

Ya la hora de la cesta de la compra, un
frigorífico Corcho es una Opción segura.
Por su capaciclad aprovechada al maximo.
Por su alto poder de congeJacIón.
Por su pensada garna capaz de aclaptarse a
todas las necesidades.
Sin duda, a la hora de comprar, Corcho.
Piénselo fnamente.



ALMACEN Y OFICINAS:
Ctra. Llucmajor-Porreras, Km. 1
Telèfono 66 08 37
LLUCMAJOR (MALLORCA)

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

CAN MATIES
BAR - RESTAURANT

TAPES VARIADES
BERENARS

C/. Campos, 1 - LLUCMAJOR

FOTO CLAR
Perfumería

Reportatges, Fotos d'estudi
carnets...

OFERTES EN CAMERES FOTOGRAFIQUES
VENDA DE CARRETES...

C/. Nou, 8 - Tel. 66 06 32 (LLUCMAJOR)

MATERIALS DE
CONSTRUCCIO

ANTONI VIDAL

AGENT "FIBROTUBO"
MATERIALS DE CONSTRUCCIO

SE RVEI A DOMICILI
Tel. 66 06 88
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Bartomeu Fons deixa la parrimula després
de deu anys de ser•ne Rector

Confirmat el canvi de
responsable al front de la
Parròquia de Sant Miquel
hem cregut oportú de realit-
zar una entrevista amb Mn.
Bartomeu Fons, aquest
capellà manacorí que des de
1976 ha estat ecènom de
Llucmajor i que ara passa a
ser Vicari Episcopal de la
Il l zona de la Diocèsi de Ma-
llorca. Si en altres oca-
sions Mn. Fons ha guaitat
a les planes de la revista com
a personatge entrevistat per
debatre temes d'actualitat
i si hem publicat els seus
articles i les seves opinions
nascuts a partir del seu
interés per la vida social de
Llucmajor, ara sobretot fa-
rem balanç d'aquests deu
anys que ha viscut entre no-
saltres i de la visió que
aquest fet li dóna sobre el
nostre poble.

-Per començar, podria
dir-nos quines funcions cor-
responen al càrrec de Vica-
ri Episcopal que ara ha
d'exercir?

-Segons el Dret Canò-
nic, el Vicari Episcopal té
potestat ordinària dins la
zona que li pertoca i ajuda
el Bisbe en el govern de la
Diòcesi. Les meves fun-
cions se centraran en la III
Zona de la Diòcesi de Ma-
llorca, que està dividida en
quatre. Alguns pobles limí-
trofes de la III zona són Ala-
ró, Santa Maria, Sineu,
Santa Margalida, Alcúdia,
Pollença, i Lluc. La ciutat
més gran és Inca.

-A l'hora de fer balanç
dels 10 anys que ha estat al
front de la Parròquia, com
valora les obres materials
duites a terme durant
aquests anys?

-Han estat moltes i va-
riades, tant a l'església, la
rectoria i l'antiga Acció Ca-
tòlica com al Santuari de
Gràcia. El cost total del
que ha administrat directa-
ment la Parròquia és de
21.829.835 pts. En aquest
moment no queda cap dub-
te, ja que una vegada haver

cobrat la subvenció
d1.200.000 pts. concedida
per la Comunitat Autòno-
ma quedarà un remanent
per començar la darrera fa-
se de la coberta de l'esglé-
sia.

COL.LABORACIONS
ECONOM IQU ES.

-Hi ha hagut la suficient
col.laboració econòmica per
a envestir aquests qüestions?

-Sí, encara que ja se sap
que aquestes coses són cos-
toses d'organitzar i lentes
a funcionar. El fet més posi-
tiu ha estat la presa de
consciència d'un bon grapat
de persones i la seva actua-
ció eficaç. S'ha anat creant
un equip de col.laboradors,
però podrien esser més.
També moltes entitats ofi-
cials o comercials hi han
ajudat.

Se'n va de la Parròquia
amb la sensació d'haver
complit tots els seus desit-
jos pastorals i eclesials o

amb la recança d'haver per-
dut il.lusions pel cam(?

-Jo concep la vida, tant
a nivell personal i social com
a nivell cristià, amb unes
metes que no es poden
aconseguir totalment. Parti-
cipar, compartir, comunió
de vivències, amistat, lliber-
tat, just(cia, pau, veritat,
amor crec que són paraules
indicadores d'unes tasques
que no estaran mai acaba-
des. De totes maneres crec
que, tant amb el grup de
preveres com amb altres
grups m'he sentit unit i
ajudat per avançar per
aquest camf. He trobat però
també lentitud i manca
d'entusiasme per anar fent
més passes.

ELS REPTES DE LA
JOVENTUT I L'ACCIO
SOCIAL.

-Què li falta, a la Parrò-
quia, perquè quedi amb una
organització completa i efi-
caç?



1976-1986:_DEU ANYS DINTENS MOVIMENT CLERICAL(

D'ençà que pel juny de 1976 arribà a Llucmajor Bar-
tomeu Fons al front cPun equip format per Manuel Bau-
zà i els teòlegs Miquel Barceló, Jaume Alemany i Lluís
Benito, el moviment de capellans que han anat i ven-
gut per Llucmajor ha estat intens i destacable. En pri-
mer lloc, evidentment, partí aquell a qui Mn. Fons venia a
substituir: el ja ineficaç Miquel Siquier. El nou equip par-
roquial s'ajuntava a Mn. Bernat Trobat, Mn. Guillem Tor-
rens i al franciscà Josep Gelabert, que amb càrrec de vi-
cari, exercia i exerceix la seva tasca a la Parròquia. Les
tensions entre els nou venguts i part dels capellans "an-
tics" no es feren esperar. Especialment entre Mn. Tro-
bat i el grup parroquial més el P. Gelabert. Cartes als dia-
ris, lletres anònimes, insinuacions damunt la trona, comen-
taris entre beates i reprensions del superior jeràrquic fo-
ren els canals d'aquests enfrontaments i aquestes ten-
sions entre renovadors i integristes.

Al marge d'això, al cap de poc temps d'arribat aquí,
Miquel Barceló s'ordenava sacerdot en el seu poble na-
tal, S'Horta, i pel juny del 77 era destinat a Campos.
El mes següent, Mn. G. Torrens partia cap a Palma, pe-
rò els diumenges continuava al front de S'Estanyol. I el
novembre del mateix any , Lluís Benito aconseg ia anar-
se'n a Palma per poder dur una vida més d'acor amb els
seus interessos i la seva forma de ser. I_)t:sprés un perío-
de de certa estabilitat, a finals de 1980, Mn. Manuel Bau-
zà rep el nomenament de rector de Felanitx i abandona
definitivament Llucmajor, des d'on també exercia com a
director del Centre d'Estudis Teológics. El maig de 1981
mor Mn. Bernat Trobat, després d'un lapse de temps de
calma i pèrdua de bel.licositat.

Si fins aquests moments només s'hav ien pogut comp-
tabilitzar baixes, a partir de l'octubre de 1981, amb l'ar-
ribada de Bartomeu Mir es produeix un reforç del ja
mermat equip de preveres de la Parròquia. Quasi quatre
anys després, pel juny del 85, el popular Jaume Alemany,
abandona definitivament Llucmajor —d'un temps ençà no-
més hi vivia els caps de setmana— per dedicar-se plena-
ment al Seminari Menor.

Durant tot aquest temps, també els franciscans han
conegut baixes i altes: se n'han anat el P. Baltasar Clo-
quell i el seu substitut al front del Convent, el P. Miquel
Fornés fa uns mesos reemplaçat pel P. Salvador Cabot.
També arribà, l'any 1981, com a director del Col.legi Sant
Bonaventura, Miquel Bal.le i morí el P. Riera. Des de
l'entrada del rector Fons Pascual el Bisbe de Mallorca ha
efectuat tres visites pastorals, ha impartit per cinc e g a -
d e s el sagrament de la Confirmació i ha ordenat dos pre-
veres, Jaume Alemany (1979) i Bartomeu Mir (1983.)

JAUME SERRA, EL NOU RECTOR.

El nou rector de la parròquia de Sant Miquel de Lluc-
major en substitució de Mn. Bartomeu Fons és Mn. Jaume
Serra, capellà natural de Llubí on va néixer ara fa 49 any s.
Actualment ocupa el càrrec de rector de Binissalem i ha
estat destinat a Sa Pobla i a Perú. Mn. Serra fa 22 any s que
va ser ordenat sacerdot i compagina la seva tasca ecle-
sial amb l'exercici de la docència. Mancat encara de data
fixa sobre la presa de possessió del seu nou càrrec, Jaume
Serra manifesta la seva il.lusió pel nou destí i fa vots per-
què la seva convivència entre els Ilucmajorers sigui grata
per a tots i fructífera en el poble en l'Església.
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-Crec que la infraestruc-
tura en gran part hi és; sem-
pre és necessària, però, una
creixent dinamització dels
grups existents. (Consell de
Pastor, Junta d'Obres, Cate-
quistes, grup de neteja, ma-
trimonis...).Pens que els sec-
tors que més atenció neces-
siten són la joventut i les
tasques d'acció social. Man-
quen programes de futur
que il.lusionin els joves i que
siguin possibles de realitzar,
i això és fonamental per a
la nostra societat. Fruit
d'aquesta mancança, de
l'atur, etc. neixen els pro-
blemes de marginació i de
drogadicció.

-Ha notat si, en els dar-
rers anys, ha augmentat la
presència de gent en els
actes litúrgics i el compro-
mís dels cristians?

-En determinats actes li-
túrgics ha augmentat el
nombre de participants.
En general no ho afirma-
ria. La presa de consciència
i el compromís d'un nombre
considerable de cristians que
es pertany a una comunitat
de creients, crec que sí. La
doctrina clara del Concili
Vaticà II i la situació so-
cio-pol ítica han clarificat
quan és el lloc del cristià
dins el món. Esser ciutadà
no inclou esser cristià. Un
cristià, però, no es pot
quedar quiet amb les seves
conviccions. Té una tasca
evangelitzadora a dur a ter-
me, i dins una societat de-
mocràtica no se'l pot privar
de realitzar-la (com a cap al-
tra persona ni grup que no
atempti contra els drets hu-
mans) directament ni molt
manco amb mètodes sub-
tils i amb missatges subli-
minars o altres tècniques.
En aquest punt es pot cau-

re en un autèntic esclavat-
ge del nostre temps.

-Ha detectat un aug-
ment de problemes com
l'atur, l'existència de jo-
ves sense feina ni estudis,

Tenen so-
lució?

-Sí. !a n'he dit algunes
causes. Les solucions només
poden venir de la convic-
ció, per part dels joves, que
són ells els qui projecten
el seu futur i que no se'ls
posaran obstacles en la rea-
lització. Sobra molt d'egois-
me i manca molta generosi-
tat per part dels adults i de
les nostres institucions i
grups. L'atur només es pot
resoldre amb una conscièn-
cia eficaç de la igualtat en-
tre tots els homes passant
per damunt fronteres i
egoismes nacionals i perso-
nals.

MENTALITATS  NO
DEMOCRATIQUES.

-En quina mesura ha
evolucionat el poble en
l'àmbit social i pol ític?

-Crec que encara hi ha
mentalitats amb sentiments
i respostes no democràti-
ques. No hi ha hagut escàn-
dols de convivència i hi ha
hagut exemples per demos-
trar que aquesta ha estat
bona. Manquen persones
que vulguin "banyar-se"
dins la societat i en la polí-
tica per tal de promoure
l'esperit de col.laboració i
arrancar findividualisme,

-Vostè va Criticar da-
munt la nostra revista que
molts de Ilucmatorers dis-
cutissin nimietats i que
ningú no es plantejàs que
fan falta perspectives de fu-
tur. Creu que aquesta és

la mentalitat predominant
a la vila?

-Sé que no és fàcil pren-
dre decisions amb perspec-
tives de futur per les impli-
cacions nacionals i interna-
cionals que tota qüest:6
d'aquest tipus té. Però cer-
tament estic convençut que

continuen mancant esforços
en aquest sentit. Crec que,
per defensar un duro, se'n
poden perdre molts i per
coriservar una situacie social
immediata es pot deixar de
construir-ne una de millor i
més d'acord amb el temps
actuals.
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Les insolites feines del Tribunal
Constitucional

Els funcionaris, els le-
trats i els magistrats del Tri-
bunal Constitucional segu-
rament queden astorats da-
vant l'estranyesa de re-
cursos, apel.lacions i trà-
mits judicials que, sense sen-
tit i fora de lloc, els deuen
arribar dia a dia. No es
tracta d'haver de trami-
tar i resoldre qüestions
tan tècnicament espinoses,
jurídicament complexes i
políticament delicades com
la LOAPA, l'expropiació de
RUMASA, la llei d'avorta-
ment o la LODE, per ci-
tar alguns casos.

No ens referim ara a
aquests afers d'alta polí-
tica i no menys elevada
jurisprudència. Feim men-
ció d'unes realitats més
acostades i domèstiques que
no les esmentades. Perquè
resulta que no fa gaire ha
entrat en el Tribunal Cons-
titucional una apel.lació
presentada pel Sr. Ramon
Parés, relativa a les qües-
tions que manté amb els
vernats del Carrer Gran i
General Consell de S'Are-
nal arran de la construcció,
per part d'ell mateix, d'un
restaurant en la planta bai-
xa de ca seva.

UN ACORD NO
RESPECTAT.

Fent un poc de memò-
ria i per situar-nos en el con-
text, convé recordar que els
propietaris de les cases situa-
des a la part dreta entre els

carrers Salut i la vorera de la
mar, segons disposa l'escrip-
tura de compra-venda de
solars, estan obfigats a dei-
xar sense construir la part
davantera del solar per no
tapar la vista que té la casa
dels antics propietaris
d'aquelles terres. Tal acord,
que beneficia no només els
particulars de la zona, sinó
també els interessos col.lec-
tius, s'havia complit fins
que, a primera línia, a l'ho-
tel "Jutlandia", construïren
un bar que tapava la vista
sobre el mar a tots els altres
propietaris. Aquests feren
valer els seus interessos da-
vant els tribunals i guanya-
ren, però d'aleshores ençà
el propietari de l'hotel sem-
pre ha fet orelles sordes da-
vant les queixes dels veï-
nats i les resolucions de la
Justícia. Un dels recur-
rents era Ramon Parés.

UN RESTAURANT
DAVANT ELS
TRIBUNALS.

Es veu, emperò, que
si aquest senyor va voler
impedir que en el "Jutlan-
dia" es fes qualsevol cons-
trucció que tapàs la visibi-
litat sobre la platja als altres
ve"inesos i estadans, a l'ho-
ra de muntat el propi nego-
ci no ha passat la farina pel
mateix sedàs i, entre protes-
tes de carrer, visites poli-
cials i plets davant els tribu-
nals, el Sr. Parés ha alçat ar-
cades, pèrgoles i altres

embalums per convertir l'an-
tiga terrassa-jard( de ca seva
en menjador d'un restau-
rant amb certes pretension--
rant amb certes pretensions
en menjador d'un restau-
rant amb certes pretensions
"xic". El fet és que els pro-
nunciaments de tota l'escala
d'instàncies judicials on el
plet ha estat vist i judicat
s'han tancat amb la clara
resolució que s'ha de com-
plir allò que manen les es-
criptures i que, en conse-

qüencia, no es pot edificar
ni construir en la zona ajar-
dinada ara en litigi. Des-
content amb totes les sen-
tències fins ara dictades, el
Sr. Parès, impassible davant
tota dificultat i no gens te-
merós de cap defallença,
s'ha adreçat al tribunal
Constitucional per demanar
empara per a les seves pre-
tensions. Si els tràmits

continuassin envant i l'apel-
lació no fos rebutjada per
improcedència, homes
que ahir dictaminaren sobre
les més polèmiques Ileis
dictades per l'Estat
Espanyol ara haurien d'es-
brinar si la prohibició de
construir una terrassa d'un
restaurant de S'Arenal es
contradiu amb la Iletra i l'es-
perit de la Constitució Es-
panyola? "Cosas Vere-
des".

Mentrestant, a un al-
tre establiment del carrer
un rètol Iluminós ha tornat
a aixecar polèmiques i a pro-
vocar agrures. El propietari,
passant d'intríngulis i flori-
tures•legals que tanmateix
deu creure que no duen en-
lloc, ha tengut una respos-
ta més expeditiva: "Quien
quiera quitàrmelo, tendrà
que pasar por encima de mi
cadàver". Jo ho sabeu.

EL SALO DE PERRUQUERIA
I BELLESA DE LES

GERMANES
PUIGSERVER
ELS OFEREIX ELSEU HORARI:
De dimarts a divendres
de 9 a 12 ide 15 a 19
i els dissabtes de 9 a 19
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Bons camins, cap a on?
Paper blanc a l'olivetti.

Silenci. L'ardent mig s'ha
tenyit de fred en començar
el mundial i • la campanya
electoralera. Em costa preci-
sar els meus sentiments des-
baratats, les idees en con-
flicte. El primer que se
m'acut per començar és que
jugam una ben desigual ba-
talla ideològica repetint
unes normes d'ensinistra-
ment i noltros aquí, amb
pobre mitjans que entre
d'altres mancaments tenen
que jo escric just al comen-
çament del bombardeig i tu
em llegiràs als moments de
màxima pressió comunità-
ria. Com si els tiràssim pa-
lles de Menorca.

La veritat és que encara
en sé ben poc, de la cam-
panya: un cartell passat na
Joanota amb dos innocents
jovencells exemplars mirant-
se en Franga com si fos una
merenga; un prospecte del
PSOE —poc socialista, amb
molta gent que vol deixar
d'esser obrera, però ferotge-
ment espanyol—, un pros-
pecte que podria esser, pel
format i les retòriques, de
vivendes protegides, d'una
assegurança contra incen-
dis o d'una obra benefica.
Tòpics buits: "redistribu-
ció de la millorar de la qua-
litat de vida...", belles fór-
mules que no presagien res
de bo, tal com es vénen apli-
cant: "creixement econò-
mic, i concertació social...
Reformar estructures...",
amenaces policials: "Major
seguretat per a protegir la
llibertat, etc. I un santo-
ral de biografies absoluta-
ment deliciós, tot un recital

recomanable per a les lleu-
geres nits de juny a la fres-
ca, entre partit i partit (de
futbol i dels altres: ja veu-
reu la tele i els diaris com
és i ens posaran). Ah!
també he vist a la TV espa-
nyola un anunci de les ex-
cel.lencies morals ciuta-
danes de la pràctica del vot
legitimador de tot el mun-
tatge. I a mitjan lloc la se-
vera advertència: abans no
era així. Renou d'espases,
motors de tancs, alerta
al cop d'estat, convé que
faceu bonda " i que no ho
veis que estau de bé, amb
aquesta democràcia tan
maca, l'única possible, a
veure què farem..." Servi-
dor comença a sospitar que
han canviat alguns cans i al-
guns collars, però les ovelles
segueixen espipellant la mi-
grada pastura que els conce-
deixen, dins una pleta ben
estreta.

Però tal vegada aquesta
ignorància dels productes
finals de la campanya elec-
toral està bé com a recorda-
tori que, al cap i a la fi, tot
el muntatge de somriures
i promeses bellament expli-
cades i acusacions rudament
mantingudes, però sense
perdre les (o certes?)
formes, tot el pica-cervells,
no és sinó un més dels fets,
els no fets i els simulacres,
els dits els no dits, els mig
dits i els amagats de polí-
tics i partits, del mecanis-
me social que recolzen i els
encimbella. Un mecanisme
i uns polítics que, *aquest
sí, crec que tots coneixem
bé, malgrat totes les benes

que ens llancen als ulls, to-
tes les cucales.

El paisatge no és del
més abellidor unes poques
ofertes ens són presenta-
des com possibles, vàlides
o acceptables, les altres són
arraconades discretament,
amb les lleis a la mà, un
copet a l'esquena i un som-
rís displicent, o són direc-
tament assajades amb la ma-
nipulació informativa i la
desqualificació violenta. El
sistema social que ens pro-
posen els bons és sempre el
mateix: les diferencies apro-
fundeixen poc més enllà de
l'embalatge. Mentre, l'arma-
Mentisme absorbeix pres-
suposts que no aniran a l'en-
senyament, ni a la millora
de la qualitat de vida, ni a
la imprescindible i tan vil-
ment esqueinada investiga-
ció; els més desvalguts es
continuaran menjant la pit-
jor part i els beneficis ban-
caris continuaran creixent;
a la badia de Ciutat descan-
sen dos vaixells nord-ameri-
cans després de l'agressió
terrorista contra Líbia... pe-
rò tot ens ho explicaran
amb belles, persistents, però
no massa, i convincents pa-
raules, o ens ho aplicaran
amb implacables i tortuo-
ses lleis que sempre ens
foten... i si no anam d'os-
ca, sempre quedarà la poli-
cia i l'exèrcit per a garan-
tir-nos la seva llibertat.

Tal vegada, lector, vol-
dries que fos més pràctic,
que et proposàs una alter-
nativa de vot, que en diuen.
La veritat és que no tenc
una alternativa per defi-
nir, perquè la meva alterna-

tiva ve assenyalada per ne-
gacions de realitats que
m'estrenyen, m'incomoden,
m'ataquen (ntimament, i
em feren, i maten i limiten
i imposen la supervivència
negant elles mateixes la vi-
da. Vull que es respecti
el meu dret a esser dife-
rent dels altres, i el dret del
meu poble —del bagatge de
trets comuns que ens iden-
tifiquen en fer-nos distints—
a no esser agredit en la seva
consciència, la seva llen-
gua... i un sistema econò-
mic al meu servei, i no que
em tengui com una xifra
als seus esquemes... I aquí
un etcetera per por de per-
drem ja en la parauleria,
l'idealisme sentimental,
i qui sap.

Si supbs que el ter-
me esquerra serveix encara
de res, hauria d'esser una
alternativa d'esquerra, un
projecte de construcció po-
lítica de la comunitat de la
qual em sent membre per-
què l'he de defensar per no
perdre el meu lloc, el meu
racó del món i l'expressió
més clara de la qual una
de les més assajades— és la
llengua.

De moment no seré jo,
lector, qui et digui més. No
estic segur que puguis trobar
un manual d'instruccions
per a defensar-se del poder.
Però em guardaré de reco-
manar-te la passivitat de la
mort. Al cap i a la fi, moltes
de palles, maldament sien ti-
rades des de Menorca,
poden acabar aplegant-se en
foguera. Tu mateix.

M. Cardell.
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GASOLE0 B,
AFAVORINT EL PAGES.

Un problema que ja feia
estona que duia entre mans
el Ministeri d'Agricultura
era el del gasóleo B. Els pa-
gesos trobaven que a 48
pts. el litre era car, i la
solució sembla que ara ha
a rribat.

El pagès des de dia 1
de març comprava el gaso-
leo B a 48 pts. el litre. Ara
el seu cost real serà de
39,10 pts. el litre, si es
descompta la devolució de
l'impost especial que realit-
zarà el Ministeri d'Econo-
mia i Hisenda, i la subven-
ció que ja venia donant el
Ministeri d'Agrícultura, Pes-
ca i Alimentació cada
any.

El govern ha tatxat
l'impost que grava el con-
sum del gasoleo B a 4,40
pts. per litre durant
l'any 86.

El procediment per ob-
tenir la devolució de les
4,40 pts. per litre és ben
senzill. Bastarà anar a qual-
sevol oficina de les Caixes
Rurals, Caixes d'Estalvis,
Caixes Postals o de qualse-

vol banc a sol.licitar uns
"Cheques Gasóleo B. La
primera vegada que vagi a
demanar un talonari haurà
de dur una etiqueta identi-
ficativa de les que li haurà
donat el Ministeri d'Econo-
mia i Hisenda.

A partir de dia 1 de
Juny el foraviler si se vol
acollir a aquesta subven-
ció haurà de pagar tot el
carburant que compri amb
"cheques gasóleo B. Les
benzineries cobraran els
talons al Banc o Caixa on
el pagès tengui llibreta l'im-
port dels talons a raó de
48 pts. el litre. Però el
pagès rebrà mitjançant un
abonament a la seva llibre-
ta l'import de la devolu-
ció de l'impost correspo-
nent al Gasoleo consumit
en cada trimestre a raó de
4,40 pts. sempre i quan
s'hagi emprat el "cheque
gasóleo B" per comprar
carburant.

Per al període que hi
ha entre el 1 de gener i el
1 de juny d'enguany s'apli-
carà un procediment de
compensació que donarà
lloc a que el pagès rebí un
taló del Banc d'Espanya per

una quantitat equivalent
a la part corresponent a
cinc mesos del volum de ga-
solep que ja venia subven-
cionat el Ministeri d'Agri-
cultura, Pesca i Alimenta-
ci

Per una altra part, els
fóravilers seguiran rebent
del Ministeri, igualment que
els altres anys, la subven-
ció de 4,50 pts. el litre apro-
ximadament, a partir de
l'actualització de les dades
que es du a terme amb la
col.laboració dels agricul-
tors interessats.

EN GENERAL, BONA
ANYADA.

Enguany i a causa de
les circumstàncies meteo-
rològiques fins ara ens han
acompanyat ha fet que, en
general, hi hagués una bo-
na anyada, fet pel qual els
pagesos estan ben contents.

L'anyada del farratge
("heno") ha estat molt
bona, gràcies a les contí-
nues pluges que ha tengut;
de sementers de faves ja en
veuen bastants de segats i
sembla que també n'hi ha
hagut una bona anyada; l'al-
tre gra, civada, ordi, blat,

també va ben bo i du una
bona espiga, que és lo

í pràcticament l'únic

inconvenient haurà estat
aquest sol tan calent que ha
fet durant el mes de maig í
lo més normal és que els
sembrats tardans s'avancin
un poc de lo normal i els
hagin de segar més prest.

En quant a les ametles
la temporada és fluixeta,
perd encara ce no n'hi
hagi moltes, ha anat bé per-
què els arbres pareix que
s'han recuperat un poc de la
pallissa dels anys passats.
L'anyada de la garrova no és
presenta molt interessant,
sinó que només una .tem-
porada regular, i encara hi
ha alguns garrovers que no
s'han sabut recuperar amb
les contínues pluges que ha

fet.
I ara que ja s'ha tos es

pot dir que la llana ha anat
bé i que igualment ha estat
bona temporada ja que les
ovelles n'han duita, i això
és pel fet que si l'ovella té
per menjar puja grassa el
seu cos té més força i fa

.més llana, en canvi si hi ha
poc menjar li costa pena
posar-ne i no se'n posa tan-
ta. La quantitat de llana que

També a la Platja de Palma, S'Arenal i Can Pastilla

ASSEGURANCES MARE NOSTRUM
Tota casta d'assegurances - Tramitació Sinistres

Informació i pressupostos gratuïts.

Amb el nou Pla de Pensions amb que vostè assegura el seu
futur.
AGENCIA URBANA	 AGENCIA PLATJA DE PALMA

Plaça Major, 1	 (Edifici Hotelers)

Tel. 26 53 74	 C. Marbella, 39

S'Arenal	 Tel. 26 76 54 - 26 76 58

(devora el mercat)	 (E9tre balnearis 3 i 4)

CAN PASTILLA
(Balneari 1)
Avda. B. Riutort, 55
Tel. 26 81 00 - 26 86 62

FAM TOTALMENT AL VOSTRE SERVEI.
ur.MANAU INFORMACIO.



AU
Vente y esistencle

técnIca de /os productos:

BOSCH
Automóvil

BOSCH
Herramientas

BLAUPUNKT

Calentadores
JUNKERS 

Ronda de‘Ponent, s/n • Pedro A Mataró, 55

Teléfono 66 01 70

LLUCMAJOR (Mallorca) 

SERVICI OFICIAL BOSCH
ESPECIALITAT EN:

ELECTRICITAT I ELECTRONICA DE L'AUTOMOBIL
INJECCIO ELECTRONICA

K J ETRONIC - D. JETRONIC - L. J ETRONIC
POSTA A PUNT I CARBURACIO

AUTO-RADIOS I CASSETS BLAUPUNKT
TACOGRAFS, MONTATGE, PRECINTATGE I

REVISIO

EINES ELECTRIQUES BOSCH

SERVEI TECNIC
MOTORS ELECTRICS, BOBINATS, GENERADORS,

PLAQUES SOLARS, etc.
EMISORES COMERCIALS I RADIOTELEFONS
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pot dur una ovella varia
segons la zona, una ovella
de la marina en sol dur da-
munt 1'5 kgs. sense arribar
pràcticament als 2 Kgs.;
aixà és perquè ha d'anar,
en general, molt de temps
per dins la garriga i ha de
caminar bastant; en canvi
unes ovelles que ja estiguin
més aprop de Llucmajor i
que no vagin dins garriga
en solen dur uns 2,5
kgs.

En quant a la caça sola-
ment s'ha de dir que encara
falta un mes perquè es llevi
la veda i que, de mo-
ment, hi ha molts de co-
nills bons i la llàstima és
que ja n'ha aparegut qual-
cun de malalt.

Per una altra part les
pluges s'han aturat durant
el mes de maig, només ha
plogut dia 4 amb 11,6 li-
tres i dia 29 amb 5,5 litres.

EL MERCAT AGR ICOLA
SENSE RECUPERAR-SE.

Tots els pagesos coinci-
deixen en lo mateix: en el
seu mercat continua sense
recuperar-se, i aquestes cir-
cumstàncies fan que aquest
sector se'n vagi de cada dia
més a fons. Per això basta
veure la gran quantitat de
possessions que queden bui-
des.

Les disconformitats
dels pagesos són perquè
tots els productes pugen
manco els seus, i és que
els preus agrícoles fa dos o
tres anys que no han pujat,
sinó gairebé el contrari, en
la majoria de productes han
tengut la tendència a bai-
xar, tal és el cas dels xots
que van aproximadament
unes 10 pts. manco, les por-
celletes també han tengut
la tendència a la baixada,
els bous unes 140 pts. man-
co, tot això referent als
animals. En quant a les
ametles i garroves, aquestes
primeres fa tres o quatre
anys que varen anar més ca-
res que ara, i solament la
garrova ha tengut la ten-
dència a pujar un poc cada
any i principalment aquest
darrer.

Un altre tema de l'ac-
tualitat és la llana, ja que
comença a ser hora d'haver
tos; idò la llana va 20 pts.
per quilo més barata que
l'any passat, i malgrat això
els "containers" encara co-
bren 1 pts. per quilo en con-

cepte de transport.
Després, quan el pagès

va a comprar menjar pels
animals i adobs o fertilit-
zants, es troba que de cada
dia pugen. Tot això ha in-
fluit de tal manera que la
nova generació d'agricul-
tors que tocaria haver-hi no
hi és i que foravila es tro-
bi en les condicions que
està actual ment.

De totes maneres sem-
pre s'ha de tenir una espe-
rança i aquesta pareix que
ha arribat per la gran ajuda
que donarà la CEE: un
parell de mil de milions de
pessetes a l'agricultura i
agricultor espanyol entre

el qual es troba el Mallor-
quí.

ELS PREUS.

Aquest mes els preus
no han anat de lo millor.
Després de la baixada del
mes d'abril han acabat
per baixar una mica més.
Tan sols el preu de les
porcelletes ha sabut aug-
mentar un poc en compara-
ció al mes passat.

A l'hora de tancar l'edi-
cíó aquests eren els preus:
les porcelletes entre les
300 i 330 pts. el quilo; els
xots, i que de moment el
seu mercat va bastant mala.

ment, van de les 180 a 240
pts. el quilo; els bous tam-
bé han pegat una capficada

ara van a 400 pts. el quilo.
Tots aquests preus són en
viu.

Les ametles també no
han pogut aguantar l'elevat
preu a què s'arribaren a col-
locar i ara estan damunt
les 470 i 480 pts_ el quilo
de bessó, encara que si la
comparam amb les 370
pts. en que començaren tro-
bam que l'augment és consi-
derable. El mercat que real-
ment està molt malament és
el de la garrova, que ha que-
dat sense preu perquè ningú
no en vol.



També a Llucmajor li oferim
servei 24 hores amb

la tarja "SA NOSTRA"
del Caixer Automàtic.

SOLLICITAU-LA

I I

1111
* 411

SA NOSTRA

CAIXA DE BALEARS
"SA NOSTRAF

ExposicrOn en Palma	 Alrmain:

C/ Archiduque Ltos Salvador, 84	 Gran	 Manzana 17. Solar 14

T 25 16 31 29 29 97	 Poligono Son Castello. ILa Victona)

T 29 40 04

Lluerneyor:	 Arenal-	 Cota d'Or:

C Pedro Rogg, 29	 Carretera Mildar, 522	 Aula Blen.dadca 17

T 66 01 50 66 01 54	 T 26 22 38	 Tel 65 77 32

(pacfninn)
Materiales de Construcción

Viajes

s.a.
G.A.T. 687

BITLLETS DE VAIXELL

I D'AVII5

OFERTA ESPECIAL VAIXELL

ANADA I TORNADA
4 PERSONES I EL COTXE

34.240 ptes.
TOTS AQUESTS SERVEIS ELS TROBAREU A
"VIATGES XALOKI", SENSE CAP TIPUS DE

SUPLEMENT SOBRE EL PREU OFICIAL

Cl. Maria Antònia Salvà, 38
Tel. 26 74 50 - 54 - 58	 S'ARENA L



SEPREISAL

El Consell Insular de Mallorca tre-
balla intensament des de aquestes
quatre àrees perquè a la nostra illa
es pugui viure cada dia millor, amb
totes les comoditats, salut, i un
constant enriquiment cultural.
L'avanç en aquest sentit ha estat
continu durant els vuit anys de fun-
cionament del Consell. r els fruits
obtinguts, molt nombrosos. Per
això, avui ens sentim satisfets de la
feina feta, i a la vegada, plens
sio per incrementar-la cada any.
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Cada any el Consell Insular de
Mallorca du a terme nous projectes
per garantir millors serveis públics
a totes les persones que viuen a la
nostra illa. A la vegada manté i in-
crementa els que ja hi ha. I tot això
ho fa a través de les seves àrees
d'actuació.

LLADRES I
"CAGANX0S".

-Aquesta és bona!
-Jo diria tot lo contra-

ri, que és vergonyós, que
aixà és riure-se'n de ses
autoritats i de tot es poble.

-Bé, però es qui manco
rialles té és es propietari de
sa casa on han entrat es lla-
dres, ja que a més de dur-
se'n tot lo que han pogut,
li deixen, com a targeta de
visita, una merdada enmig
de sa casa.

-No... de vegades ca-
guen en es corral.

-Es quasi lo mateix, per-
què s'intenció no pot ser
més de befa i d'insolencia.

-I es policies, què
fan...?

-Sa ronda per sa ciu-
tat...

-Vaja	 una	 gràcia!.
D'aquesta manera no n'aga-
faran cap.

-Crec que no poden fer
res més, perquè si els criden
quan algú troba es lladres,
aviat acudeixen. Lo que no
poden fer és endevinar on se
faran es robatoris.

-Iclò sí que són dolents
aquests policies nostros!

-Crec que com ets al-
tres. Què faries tu?

-Mira, en es poble mos
coneixem tots i es lladres
més. Tot es poble sap qui
són aquests quatre "ca-
ganxos", manco es policies.

-Ho creus tu?
-Però no basta, s'han de

tenir proves.
-Es clar, però a ses pro-

ves no les trobaran fent
sa ronda...

-Tu ets molt llest. A
més, quan els agafen, amb
proves i tot, aviat els amo-
llen.

-Vols dir que no hi ha
res que fer?

-Lo que vull dir és que
ses lleis, ara, no donen tan-
ta d'autoritat a ses autori-
tats.

-Sí, ja ho sé, ara es lla-
dres, no són lladres, són
"presuntos" i són intoca-
bles.

-Es jutges són es qui ho
decideixen tot.

-Es jutges no havien es-
tat tan despistats mai.

-Es govern socialista ha
estat es que, amb so canvi,
ho ha capgirat tot.

-No em venguis en pol í-
tica...!

-No, espera que guanyi

en Franga i veuràs si en po-
sa d'ordre.

-Si no canvia ses lleis...
-Les canviarà.
-Però s'haurà de subjec-

tar a sa Constitució.
-Es clar. 0 hi ha cap ar-

ticle a sa Constitució que di-
gui que es lladres han de ser
més respectats que ses
persones honrades?

-No, però no poden tor-
nar a posar en pràctica es
sistemes repressius des
temps d'en Franco.

-Tot lo que vulguis, pe-
rò dins sa Constitució hi ha
manera de poder fer lleis
que posin es Iladres i es

r__ Centre de Prevenció de
l'Abús de Drogues. 	 Grup d'Edu-
cació Sanitària a les Escoles.
Elaboració del Mapa de Serveis So-
cials de Mallorca.

ÀREA DE CULTURA I
ESPORT 

Ordenació d'arxius propis
d'altres organismes. Ï Difusió cul-
tural per mitjà del Teatre Principal

la Biblioteca Artesana. I Impuls
del coneixement i l'ús de la nostra
llengua.	 Difusió del nostre folk-
lore.	 Elaboració del Pla d'Ins-
tal.lacions Esportives en els muni-
cipis. Foment de •iniciació i prac-
tica de tot tipus
d'esport.

"maleantes", en es lloc que
els correspon, o sia a sa pre-
só.

-Ara n'hi ha molts a sa
presó.

-Encara n'hi podria ha-
ver molts més. Sobretot
aquests Iladres Ilucmajo-
rers, no mereixen estar
tant de temps a lloure, men-
tres robin allà on els dóna la
gana.

-Mestres no els trobin
robant...

	

-0	 cagant	 davant
s'Ajuntament.

-Així i tot, encara se-
rien "presuntos" caganxos.

UN QUE ESCOLTAVA.

ÀREA ECONÒMICA 
Promoció del turisme. 	 Pro-

tecció de l'entorn amb campanyes
de neteja de platjes i el nostre lloc.

Impuls de la nostra indústria co-
merç. Accions de millora de la ra-
maderia i l'agricultura.

ACCIÓ SOCIAL I SANITAT 
Hospital General.	 Hospital

Psiquiatnc.	 Llar de l'Infancia.
Llar de la Joventud.	 Llar dels An-
cians. I Patronat Verge de la Sa- •
lut. I Hospital de Nit.

UN CONSELL AL TEU SERVEI.
AREA DE COOPERACIO I
ORDENACIÓ DEL
TERRITORI 

Elaboració del Pla d'Obres
Serveis per dotar els pobles de 1)n-
frastructura bàsica Manteniment
de la xarxa viària pròpia (39 0/0 de les
carreteres Mallorquines). I Servei
de Prevenció i Extinció d'incendis
Salvament.

CON:*.11. INSULAX 40,
DE ALLORCA

-40

CONSELL INSULAR DE MALLORCA



Les Cases de Son NendIvil de Dalt
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Ses Cases de Son Nend 111 de Baix

Son Mendivil, una colònia que no va
arrelar

De la immensa posses-
sió de Galdent que tou del
Senyor Antoni de Sales, a
mitjan segle passat es va se-
gregar una considerable pos-
sessió adquirida per Antoni

Mendívil i Borreguero do-
nant el seu nom a la nova
tinca.

Pel cadastre de 1862,
sabem que el Sr. Antoni
Mendívil era propietari de

dos establits. Un de 926
quarterades —0 quartons i
34 destres, i l'altre de 4
quarterades-3 quartons
i 72 destres, de les quals
només 202 quarterades eren

cultivades	 i	 la resta de
garriga, pinar, erm o impro-
ductiu.

En virtut de les lleis
de 25 de Novembre de 1855
i de 30 de Juny de 1868
i amb la finalitat de treure
profit de la propietat re-
centment adquirida, va fun-
dar una colònia que final-
ment no va prosperar. Amb-
dues lleis concedien excep-
cions tributàries i militars
als cstablidors d'aquelles
terres on fixaven la seva re-
sidència. Cap el 1875 el Sr.
Mend ívil va realitzar la
colònia en una porció de
287,83 Has. de superfícies,
anomenada Ses Cases No-
ves de S'Aljub, essent el pio-
ner en aquests tipus d'inves-
tigació. Seguidament es fun-
daren les colònies de Sant
Pere a Artà, la de Sant Jor-
di, etc. que varen progressar
més.

En 1876 sembla que
arreglaren els primers vuit
propietaris, i a finals del
mateix any hi havia 18 fa-
miTres (13 d'Algaida, 2



'
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xem els habitants de Son
Mendívil, que eren Macià
Amengual i Puigserver, de
57 anys i Maria Pou i Puig-
server, en qualitat de majo-
rals, ambdós naturals d'Al-
gaida; juntament amb els
seus fills, Sebastià, Miquel,
Macià, Joan, Margalida, Jau-
me, Andreu i Bernat amb
edats que oscil.laven entre
els 37 i 10 anys. Consta que
tenien un carro i un parell.

En 1945 la finca ja esta-
va dividida en dues, una
anomenada de Baix de 355
Has-15 as, i l'altra de 292
Has-64 as. dita de Dalt, pro-
pietat d'Elisabet Rosselló i
Alemanv, i de Maria
Concepció	 Mercadal	 i
Rosselló, respectivament.

La Capella de Son Nend(vil de Baix

tics cases habitades única-
ment pel personal que es va
poder benel iciar de les lleis
que emparaven la Colònia,
en un principi.

de Llucmajor i les altres de
Ciutat, Manacor i Santa-
ny(). La data de 1878 en
l'única casa que semblava
habitable, recorda el temps
de màxim esplendor de la
Colònia, que havia augmen-
tat a 23 famílies cap el
1879 (17 de Ilucmajot, 5
d'Algaida i 1 de Porreres).
Aquest darrer inventari
de lamilies, comparat amb
l'anterior indica que el grau
d'acceptació havia sofert im-

poi tant Lanvis. Ln 1880
es traçaren els dos únics
carrers amb els noms de
Menthvil i Borreguero i una
plaça. Però l'any 1883 els
habitants de la Colònia, co-
mençaren a perdre l'esperit
primitiu perquè es va dene-
gar l'excempció de quintes
per als joves de la Colònia.
En 1888 només quedaven

UN FRACAS COMPLET

En l'actualitat nomes
resta el nom i un tòssil de
l'entusiasta colònia amb pa-
rets aixecades de cases que
no acabaren de construir-se,
en ruïna total on la garriga
ho ha invadit tot, i que
només té una conclusió, que
és la d'un complet fracàs, en
una contrada de terres pri-
mes, de precipitacions de
pluja escasses, i una
comunicació per estar en un
punt distant de poblacions
d'importància.

Per mitjà del Padró Mu-
nicipal de 1887-1891, conei-

:••n

Les cases de Son
Mendívil de Baix, tenen ca-
pella amb altar que conser-
va la pedra del sepulcre,
situada en una habitació
de les cases. Les de Son
Mendívil de Dalt són més
modernes i no tenen res
destacable.

Quan als monuments
prehistòrics localitzats, hi
ha una cova en el lloc ano-
menat "Ses Covetes", a Son
Mendívil de Baix i altra
cova en el punt del "Se-
menter des Clapers" a Son
Mendívil de Dalt.

Joan Clal -

Francesc Verdera
Fotos: Antoni Monserrat

Antoni Oliver.



f4k,
d'440/ /,

!„p. , /5 4,1"
'/(6

LLUCMAJOR/ JUNY 1986
	

PAG. 18

Gent de la vila

Don Jaume de la Farmàcia s'ha jubilat
Quan era petita, un dia vaig tenir mal a la panxa i

ma mare, pensant donar-me una pastilla de "Lacteol"
me'n va donar una de les que prenia el padrí que al cel
sia i, tot d'una que va comprendre l'equivocació em va
agafar i corrent va anar a demanar consell a Don Jaume de
la Farmàcia, que era aix( com sempre el vaig anomenar.

Ara, ja fa quaranta anys que Don Jaume, o Jaume
Vives Font, està de practicant primer a la farmàcia
ga Cirera i actual Cirera-Puig, i enguany, o, millor dit,
quan surti aquest escrit, Don Jaume ja se n'haurà anat al
Port de Manacor a disfrutar de la jubilació, a disfrutar
de la lectura i dels passejos, en una paraula, de la bona vi-
da.

-Com va ser que ven-
guéreu a Llucmajor?

-Vaig venir a Llucma-
jor per mor de l'apotecari
Femenias del Terreno, el
qual era íntim amic de l'a-
potecari Puig. Aquest
apotecari Femenias també
ho era de Sant Llorenç,
que és el poble de la meva
dona i jo aleshores estava
a Sa Pobla i vaig venir a
Llucmajor pel compromís
que tenia amb el Sr. Feme-
nias.

HE DISFRUTAT
PLENAMENT LA
FARMACIA ANTIGA

-Aquest ofici es diu
practicant. Sempre l'heu
exercit?

-Sí. Sempre he exercit
aquest ofici. Vaig estar sis
anys a farmàcia militar i
abans ja havia fet feina a
farmàcia, aix i que ara fa cin-
quanta anys, podria haver
fet ja les noces d'or com
a practicant i he viscut tot
el que era la farmàcia anti-
ga.

-Com era la feina d'a-
quell temps?

-Es del que he passat
més gust, viure aquella far-
màcia. Era, obrir molt
prest, sobretot els dissabtes
i els diumenges, per a la
gent que havia de menes-
ter les seves purgues d'o-
li de ricino, de sal de Ma-
drid, de Carabanya (ai-
xò era la nostra feina)...
Llavors no hi havia espe-
cífics perquè llevat del 'Ce-
regumil" i del "D igestóni-
co Vicente... no hi havia
res més. Tot s'havia de
fer,

-Quins productes fèieu
habitualment, i com?

-Els	 polvos digestius

s'havien de fer amb un
sedaç, dins un morter gros
es picaven, es passaven per
un tamís... preparar-los dins
una capsa esmerilada que es-
tàs bé, i serv ien per l'estó-
mac.

Llavors havíem de fer
p(Idores, per la tos, pels
costipats... Per les infeccions
de ventre, només existia el
'Lacteol" i nosaltres fèiem
allò que se'n deia una
"poció gomosa", també
fèiem xarops pel costi-
pat, carxets, pel costi-
pat, pel grip, píldores an-
titossives, a base de de
codaina per calmar la tos,
òvuls, supositoris, poma-
des...

-Com les fèieu, aques-
tes pomades?

- Fèiem la pomada
"Helmeric", a base de so-
fres, i sailm; la pomada
Mercurial" que duia mol-

ta feina, a base de mercuri
i metall, també amb saiM
i era per tal de com-
batre els polls (ara els polls
són produïts per l'atmbsfera
i no per la brutor com
abans), per combatre les
gadelles, per la ronya...

També ens ocupàvem
en elaborar bavarades a base
de mentol, esperit, tintura
d'eucaliptus, tintura de
benjuí... Llavors es feien di-
ferents tipus de tònics, tò-
nic iòdicofosfatat, tònic
amb vi de Màlaga que eren
reconstiuients, també en
fèiem per la caiguda dels
cabells, aigua groga que
era una solució d'àcid píric i
anava bé per les cremades,
aigua de calç (amb calç
viva), coca de farina de
lli i mostassa i com que
la mostassa és revulsiva, la
coca era col.locada a l'es-
quena del malalt que estava

carregat dels pits.
-Devia dur molta feina

preparar tots aquests me-
dicaments...

-Si, però es feia amb
molt de gust perquè hi
havia malalts, com ara,
però la gent no es cui-
dava tant. Hi havia malalts
de bon de veres. Ara el que
hi ha són malalts de veri-
tat, malalts de broma i n'hi
ha que fan el malalt.

- A què es deu això?
-Això és degut a la

Seguretat Social, en el sentit
que la gent abusa i s'apro-
fita d'aquest sistema i per
no res es medica o es fa me-

dicar Ara també hi ha
més malalties de tipus
nerviós aquestes psicosis de
treball, de no tenir temps...
depressions, llavors no exis-
tien perquè la gent es con-
formava amb menys.

-De quina manera o en
quin espai de temps s'ha
produït aquest pas de la
farmàcia antiga a la far-
macopea moderna?

-S'ha arribat a la situa-

ció d'avui en quatre o
cinc anys. Quan es va
implantar el segur d'enfer-
metat, només hi havia les
entitats col.laboradores però
més tard, amb l'arribada
de l'Institut de Previsió
tothom ja va començar per
triar el metge, fer partit,
el metge familiar... Després
vengueren els laboratoris es-
trangers, les multinacionals
del Japó, Nordamèrica, Ale-
manya i començaren a
entrar dins Espanya i in-
troduiren específics i d'a-
questa manera, juntament
amb el desenvolupament de
la investigació als laborato-
ris, encara que ha estat
pobra al nostre país, ha
anat copiant d'aquestes
patents estrangeres i s'han
anat perfeccionant.

La farmàcia rural, la de
les fórmules , ha anat
desapareixent amb els la-
boratoris i allò que era dis-
frutar d'una farmàcia ja no
es dóna a hores d'ara.

-En fa algun, de prepa-
rat, encara?

-Sí, de tant en tant,



PSESORES Centre de càlcul

AL SEU SERVEI Comptabilitats

Serveis administratius

Assessoria fiscal 1 laboral

Ptaç d'Espanya, 53- Tel. 66 21 33
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però dissortadament enfaig
pocs. Els metges joves, ja
n'hi ha pocs que saben for-
mular i recepten, com és
natural, específics i es-
pecíf ics.

ELABORAR RECEPTES
ES UN ART

-Tot aquest treball de
fer els preparats devia ser
manual...

-Totalment manual.
Tot. Empràvem morters de
vdres, de porcellana, em-
buts, filtres i probetes. En
els morters de porcellana i
pedra s'hi feien els polvos
i algunes pomades i si s'ha-
via de fer una pomada pe-
tita, ens servíem d'una
rajola blanca i l'espàtula.
Les pomades grosses, com
era la "Mercurial", per
exemple, s'havia de preparar
dins uns morterot gros, amb
una massa grossa a base de
remenar i remenar, descan-
sar i tornar remenar... quasi
t'esbraonaves, com aquell
qui diu. Però llavors te-
nies una pasta "Lasar" o
una pomadeta a base de va-
selina afilant, amb la rajola
i l'espàtula n'hi havia prou,
es feia una pomada fins que
fos cremosa. Després n'hi
havia de pomades i d'un-
güents també, que s'havien
de coure al bany Maria;
teníem unes esperiteres. Per
exemple, una cera verge,
una cera blanca o vermella,
l'havies de disoldre primer al
bany Maria.

Fèiem uns ovuls per
desinfectar la vagina, això
es feia amb cola de peix,
també al bany Maria:
teníem uns motllos
que anaven de sis en
sis unitats, s'omplien abans
untant-los de vaselina, s'es-
trenyia el moltllo i es tira-
va la massa. Quan era fred,
es retirava el motllo, es
tallava la pasta amb unes
tisores i quedava fet; s'em-
bolicaven amb un paper que
li dèiem de plata i es
col.locaven en una capsete
ta molt curiosa amb
tapadora i es presentaven els
sis òvuls.

-1 els metges, a les re-
ceptes vos posaven la fór-
mula?

-El metge posava exac-
tament les quantitats o
mesures necessàries per ela-
borar el medicament. Si ha-
víem de fer un carxet

posaven tants de ctgrs. de
Pyramidón (que ara està
prohibit), tants d'aspirina,
tants de... i llavors M.S.A.
per a un segell número tal.

- M.S.A.? què vol dir?
-"Mézclese según arte".

Com que fer una fórmula
és un art, sempre ens
posaven aquestes sigles
després de les quantitats.

-Tots aquests preparats,
els fèieu segons les deman-
des o n'hi havia que es po-
dien fer per estojar?

-Depèn. Les pomades
grosses, per ronya, la po-
mada de la "Belladona",
que serveix per a una infla-
mació, per un cop, sempre
procuràvem tenir-ne un
pot ple. Era una pomada
a base d'alcanfor, que és
polvo i també l'havíem de
fondre... també n'hi havia
que duien lanolina que és
una substància que s'extreu
de la llana de les ovelles.
Segons quins altres prepa-
rats els fèiem segons les ne-
cessitats.

SOM UNA PERSONA
SENZILLA

-Com vos heu trobat
a Llucmajor?

-Tant la meva dona com
jo ens hi hem trobat molt
bé, i la prova és que hi

questa ciutat.
-El fet d'estar a una

apotecaria significa moltes
feines, diguem, "extres" per
quant algú pot necessitar un
medicament a qualsevol
hora de la nit. gent
es conscient d'això o n'hi
ha que per qualsevol cosa
aprofiten de les guàrdies
nocturnes?

-Ara, amb les noves lleis
i amb la necessitat de la
companyia d'un policia
municipal la gent és més
correcte i vénen si és neces-
sari. Un temps era diferent.
Fins i tot record corn a
anècdota el cas d'un que a
devers la una de la nit va
venir a comprar un viveró
de llet condensada perquè
a la botiga no 11 havien vol-
gut obrir.

-Com així la gent sem-
pre vos ve a demanar
consells, fins i tot abans
d'anar al metge?

-Sempre he posat els
meus coneixements al ser-
vei de la gent. Tot allò
que sé no he mirat mai de
fer-ho servir per al meu
propi benestar ni he cercat
mai el lucre amb la venda
d'un medicament, sinó per
ajudar, amb la meva
experiència i servir-los allò
que me semblava, en cons-
ciència, més adient.

-Aquesta rev ista, i amb
ella, la totalitat dels col-
laboradors vos desitjam una
feliç jubilació.

Cata I ina Font

hem estat quaranta anys.
Ella sempre m'ha ajudat
molt i m'ha fet costat en
tots els moments. A Lluc-
major hi he fet molt bones
amistats, conec quasi bé
tothom perquè m'he rela-
cionat amb gent jove, que
ara ja és major, amb gent
adulta que ara ja és major
i he conegut diverses ge-
neracions. Sempre tendré
un molt bon record d'a-
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Ja tenim municipals
nous. Vuit varen ser els as-
pirants que superaren les
proves físiques realitza-
des al camp de futbol i
els exàmens que s'etectua-
ren a la sala capitular de
l'Ajuntament i el mussolet
me va contar que algun re-
gidor estava més nirviós que
els mateixos opositors.

El regidor responsable
de la Policia Municipal
diuen que es va Ilamentar
una vegada i una altra pel
fet que a la sala de plens no
hi hagués telefon. Així, el
tribunal reunit a porta tan-
cada hagués pogut obrir-se
i estar informat, minut a mi-
nut, dels pormenors de
l'examen-oposició. No sé
quin degué ser el motiu
de tanta inquietud; devia
ser perquè desconfiava
dels membres del tribunal o
que algun aspirant s'embu-
lIàs a darrera hora.

***

Així mateix se'n par-
la, d'aquestes macro-oposi-
cions. Vuit places, vuit, di-
ria el cartell si es tractàs
d'una corrida de toros. Uns
diuen que els representants
del professorat oficial eren
dos municipals de Ciutat
amb graduació.

Els opositors que sa-
bien anglès es demanaven:

Qui serà que mos examina-
rà? Qui deu ser del tribu-
nal que sap l'idioma de La-
dy Di?

Es quedaren amb les
ganes de saber-ho. No hi ha-
gué prova d'angles.

***

Els opositors més suspi-
caços, referint-se al "tribu-
nal" es demanaven: l si la
quarta prova, en lloc de ser
d'un idioma (que els nos-
tres zeladors, sobretot quan
són per S'Arenal, no neces-
siten dominar), hagués es-
tat una prova relacionada
amb l'estatura (cosa molt
important per fer planta
a l'hora d'acompanyar les
autoritats a les processons)
el tribunal hagués conside-
rat que no importava realit-
zar ja la quarta prova?

***

L'Oliba no creu en
aquestes xerrades de car-
rer. La gent és dolenta i a
qui no li va bé, diu que les
coses no s'han fet com és
degut. El mussolet, que co-
neix millor com funciona la
Casa de la Vila perquè per
sort només funciona de dia
i els matins, no ho acaba
de veure clar. Lòliba creu
que és molt normal que
s'hagin aprovat els vuit mu-
nicipals que es necessitaven,
directament a la tercera pro-

va, i el mussolet diu que no
és tant normal. Com que
no es posen d'acord, per
acabar les qüestions, el fal-
có els ha proposat de fer un
problema per saber quines
possibilitats hi havia per-
què es donàs el resultat que
s'ha donat. Però com que
cap dels tres no han anat
mai a escola i no saben
comptar molt bé, demanen
ajuda als lectors d'aquesta
revista perquè siguin ells qui
resolguin el problema, que
trobareu a la plana de pas-
satemps. Els qui volgueu
concursar, enviau la respos-
ta a l'adreça de la revista,
C/ Esperança, 2 pis. Entre
els participants que l'encer-
tin es ritarà una subscrip-
ció per un any.

La propera revista sor-
tirà amb la solució, i amb
ella a la mà, vosaltres matei-
xos podreu jutjar qui tenia
raó, el mussolet o l'Oliba.

***

Quan encara tenim tan-
cada la residència i l'escor-
xador municipal sense en-
trar en servei, el Consisto-
ri està a punt de decidir, o
per ventura ja ho haurà de-
cidit, la compra d'una casa
per ubicar la unitat sanità-
ria. Segons ha pogut saber
el falcó es discutien tres op-
cions: Un immoble del car-
rer St. Miquel, cantó
amb Príncipe, la Cooperati-
va AgrIcola i l'antiga fàbri-
ca de calçats Company.

Tot sembla indicar que
aquesta darrera, des del pri-
mer moment ha comptat
amb un bon "padrí" des de
la pròpia Comunitat Autò-
noma. Així se diu que si
l'Ajuntament compra l'an-
tiga fàbrica de sabates, la
conselleria de Sanitat cor-
reria amb totes les despe-
ses tant de remodelació
com d'equipamen t.

Una prova del que hem
dit, que aquest immoble
compta amb totes les bene-
diccions d'Alianza Popu-
lar és el fet que una revis-
ta de Palma que so-
vinteja cap a la dreta publi-
cava, en el seu número cor-
responent a la setmana de
I'l 1 al 17 de maig, un repor-
tatge sobre la construcció
d'unitats sanitàries a la part
forana.

Com a il.lustració del
treball periodístic s'incloi'a
una totogratia de la fatxa-
da de l'antiga fabrica de cal-
çats amb el següent peu de
foto: "La unidad sanitaria
de Llucmajor". Resulta pa-
radoxal aquesta afirmació
quan encara el Consistori
Ilucmajorer no ha pres cap
decisió al respecte.

***

L'olla de les eleccions
generals ja bull un altre
pic. Totes les formacions
polítiques ens estan bom-
bardejant amb els eslògans
de sempre... "Para seguir
adelante"... "Nos van a
oir"... "Esto tiene arre-
glo"... o "Por el buen cami-
no". I pel que es refereix
a la televisió, els programes
intenten fer-nos una autèn-
tica rentada de cervell.

L'hora de les vota-
cions ja és aquí i quasi nin-
gú no s'aclareix pel que es
refereix als programes dels
diferents partits. Els líders,
tant a nivell autonòmic com
nacional, han dedicat el
temps a desqualificar
l'adversari i per tant els ciu-
tadanç només hem a hot

allò més dolent de cada un i
un no sap si els hem de bar-
rejar tots dins el mateix sac
i dir-los: "Nos vais a oír y
para arreglar esto es preci-
so seguir adelante por el
buen camino".

FABRICA DE LICORES Y ALMACEN DE LICORES,

WHISKY, VINOS Y CHAMPANAS

C/. S. Frandsco, s/n - Tel. 66 01 76 - LLUCMAJOR (Mallorca)
EDIFICIO DERESA
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CAIXA

DE

PENSIONS

TOMEU COLL ORVAY
CI Sant Antoni, 39

Llucmajor„

ESPORTS

LLOMPART

EL SOTANO

Calle Barcelo. 26

LLUCMAJOR

Espardenyeria

GRAN VARIETAT
D'ESPARDANYES,

PRENDES ESPORTIVES
I ARTICLES DE PESCA

S'Estrella, 21
Tel. 66 05 78
LLUCMAJOR

Convento, 109- Tel. 66 03 50
LLUCMAJOR (MALLORCA)

HAMBURGUESES
"PERROS"
"PINCHOS"
"PEPITOS"

NOVA DECORACIO

TERRASSA

Provin la
nostra

CUINA RAPIDA
ÉS TROPI !...

OBERT TOTS ELS-DIES

SERVEI DE BEGUDES I MENJARS
DE QUALITAT A PREUS RAONABLES'

Avinguda Carles V (Tel. 66 11 17) LLUCMAJOR

Materiales Construccion

Amengual

ALMACEN

Rond. Migiorn, 154

Teléfono 11C 09 59
LLUCHMAYOR (Mallorca)

MOMICJOD 1.1:»	 1111~~ 11.n



CENTRE OPTIC
EXPOLENT

LENTS DE CONTACTE
CONTROL V ISIO

M. Paloma Garí
Optica Optometrista

Contactóloga

C. Berga, 26 - Tel. 26 33 -74 S'ARENAL

CENTRE DE PREPARACIO

MATERNAL

Gimnàstica, projecció d'audiovisuals i xerrades
Tot per al benestar psíquic

i físic de l'embarassada

C. Rigo núm. 73 (Llucmajor)
Tel. 66 24 90 (dimarts i dijous horabaixa)

66 17 98 (particular)

TALLER MECANICO

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

SERVICIO OE PINCHAZOS

Y NEUMATICOS

AUTO ESCUELA

LLUCMAJOR: Pescador, 19 - Tel. 66 02 46
S'ARENAL: Pl. dels Nins, 3 - 	 Tel. 26 43 51

• PISTA DE PRACTIQUES: Telèfon 66 17 25

Rubí Automóviles
Llucmajor, S.A.

SERVICI YAHAMA
ES COMPLAU D'OFERIR ELS SEUS SERVEIS

DE VENDA, REPARACIO I RECANVIS DE

MOTOCICLETES: YAMAHA, VESPA, DERBI
CICLOMOTORS: DERBI, VESPINO, PUCH

MOBILETTE, RIEJO
BICICLETES. GAC, DERBI, BH, ORBEA

***
MOTOSERRES: STHIL, HOMELITE
MOTOCULTORS: MOLLON
MOTOBOMBES, GUARDIANS ELECTRICS

***

GRAN NOVETAT
EL PATINET MECANIC

Cra. S'Arenal, s/n - Tel. 66 02 34 - LLUCMAJOR.
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Joan Quintana

El C.D. Espanya va
clausurar la temporada
1985-86 amb un sopar
homenatge que va reu-
nir les primeres autoritats
de la ciutat, directius i la
totalitat de jugadors que
composen les quatre plan-
tilles blaves, aix com, en
aquesta ocasió, les àmplies
sales del restaurant Tropi-
cal" donaren cabuda a
més comensals que socis té
I entitat i a molts més
dels que habitualment van al
camp municipal per presen-
ciar els partits que juguen
els equips espanyistes.

Abans de clausurar
aquest acte hi hagué entre-
ga de clauers a tots els
jugadors de les diferents
plantilles i també els
corresponents trofeus a la
regularitat que, com cada
any, entrega Antoni Palou,
Vicepresident de l'entitat.

En un altre apartat hem
de destacar el trofeu

Sony ' al màxim golejador
que enguany ha estat, per
a M. Terrassa (C.D. Espa-
nya), LI. Mojer (Juvenils), S.
Martí (Infantils) i A. Ruiz
(Aley ins).

Hem de destacar, aixi-
mateix, el merescut obsequi
als entrenadors sobretot el
més significatiu per al res-
ponsable de l'equip aleví.

JOAN OLLER
CAPITOL APART

També hi hagué detalls
significatius per a l'aficionat
Pafiella i obsequi de plata
per a Damià Salvà, entre
d'altres.

Però per a Joan 011er,
tota una vida dedicada a
l'Espanya, hi hagué un
capitol apart per atorgar-
li el club l'escut d'or;
primer que concedeix l'enti-
tat a un jugador que com
dèiem abans ho ha donat
tot pels colors del
seu equip. Molt bé, Joan.
La nostra més sincera en-
horabona.

L'escut d'or del C.D Espanya
per a Joan 011er.

CLAUSURA D'UN ACTE I
PUNT FINAL

Abans d'acabar el pre-
sident de la gestora, Pep
Mojer, va prendre la
paraula, el qual va estar
molt emotiu quan es va
referir, per exemple a
la tasca realitzada per Ernest
Tallon entrenador dels ale-
vins, després va parlar el
Sr, Joan Puigserver, pri-
mer tinent de batle del nos-
tre Consistori i també dele-
gat d'esports, anunciant el
projecte i la possible cons-
trucció d'u na tribuna cober-

ta per al camp municipal de
futbol i va tancar I,acte
el Batle, A. Zanoguera, amb
un petit recordatori, entre
d'altres coses, a aquells pio-
ners del nostre futbol i
avantpassats dels futbolistes
d'avu i en dia.

I res 'més. Bé, si , com
a punt final, hem d'afegir
que ens sembla molt bé
que es pensàs en tants
a l'hora d'agrair alguns ser-

BENJAMINS C.F.
LLUCMAJOR

Enhorabona, al.lotets!

Quintana

Per ventura quan aques-
tes línies surtin, voltros
sereu a lilla blanca d'Eivis-
sa, disfrutant dels encants
d'aquesta terra meravellosa.
Un viatge que vosaltres, ju-
gadors, components de
l'Sport Llucmajor, haureu

veis, el que ja no ens
sembla tant bé és que s'o-
blidàs uns pocs, entre ells,
aquesta revista (Llluc-
major de Pinte en Ample),
que cada mes, entre fotos
i reportatges ha dedicat
entre tres i quatre planes
als diferents equips de l'Es-
panya, i sobretot ha inten-
tat promocionar el futbol
base, i, al final, no hagi
tengut ni unes simples
paraules d'agrai•ent.

guanyat a pols i que els
vostres pares tant hauran
fet per tal que es dugués
a bon terme.

Darrera queda una gran
temporada en la qual hem
passejat el nom de la nos-
tra ciutat d'una manera
triomfant per la majoria
de pobles de Mallorca.
Enhorabona al.lotets! que
tengueu una feliç estància
i que ho molt bé
en companyia dels vostres
pares. "Lllucmajor de Pin-
te en Ample" vos felicita,

El C.D. Espanya
temporada

ESCUT D'OR

va clausurar la

PER A J. OLLER

CENTRO MEDICO ARENAL

C.A.M.
CENTRO DE RECONOCIMIENTO MEDICO - PS;COLOGICO

PARA CONDUCTORES Y CAZADORES

Clases: A-1, A-2, B, LCC, C, D, E

Miramar, 30 (frente C. Nautico) - Tel. 49 0( '7 - El Arenal



Premlats en motonàutica, en un dels darrers actes celebrats
la platja de Palma (Foto Quintin)

VENDA DE MOSTRES
PARELLS SOLTS

Bisbe Taixaquet, 6 - Tel. 66 03 74
LLUCMA IOR
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S'Arenal

ASSEMBLEES DEL CLUB NAUTIC I DE LA
UD ARENAL

El Club Nàutic de
S'Arenal celebrà Junta
General Ordinària, amb
assistència d'una trentena

de socis. S'hi aprovà (n-
tegrament l'ordre del dia.
Aquesta vegada no es
parlà, però, de fer més
murs per dins la mar. El
que sí té el club en qües-
tió, és la celebració
d'un campionat d'Espanya
i un altre del món, clase
"FINN", el primer a
final d•aquest mes de
juny i el mundial a
inicis de juliol. Entre altres
proves.

Pel que respecte al fut-
bol, l'UD Arenal anun-
cia assemblea general, i
convocatòria ben prest per
elegir nou president,
després de la dimissió ines-
perada de Vicens Mateu.
Candidats a la presidència,
no sabem qui es presentarà,
però s'ha parlat del mateix
Vicens Mateu, Damià Sas-
tre: Josep Oliver; Josep
Gual: Gabriel Barrado:
Rafel Gómez Hinojosa:
Gabriel Castell: Antoni Mo-
reno: Joan Tomàs. Gabriel
Amengual i altres. Però, fer-
mement, per ara no n'hi
ha cap. Veurem què pas-
sarà... Ah, del nou
camp municipal d'esports?
Veurem...

GUAL PERELLO.
Té tretze anys i la tem-
)orada passada marcà

gols, jugant amb
equip ciutadà del
,IDE. En Gual Pere-
ó és arenaler, des Bar
:lub Nàutic del carrer de
liramar.

Es tracta d'una gran
romesa del futbol base
alear. Aquesta tempo-
ada l'entrenador el fa ju-
lar de defensa i aix( i
3t continua marcant gols.

un germà que és el por-
er del mateix equip,
)erò aquest el que fa o in-
centa és que no en mar-
quin de gols. Un altre dia
tornarem parlar d'aquests
dos jovenets. Juguen molt
bé. Sort i exits els desit-
jam.

MOTO NAUT ICA. Des
que En Manolo Gonzalez

Pando torna a ser pre-
sident de la Federació Terri-
tOríai Balear de Motonàu-
tica, aquest espectacular
esport cobra força. En el
Club Nàutic de Can pas-
tilla s'estan preparant al-
gunes proves. El presideix
en Manolo Torralba. El
president arenaler, Joan Mi-
quel Catany, té més
preferències per la vela. No
va gaire de motonautica. I
per cert es va celebrar una
entrega de premis, de
la qual oferim una foto-
grafia dels premiats.
Poden veure Antoni del
Castillo; l'ex-president J.J.
Fuentes, Ki.ko Darder i
Torralba entre altres.

BASQUET. Brillant ha
estat la campanya del "Club
Impremta Bahía", de
bàsquet , que presideix
en Sebastià Socias Amen-
gual. Ha jugat els
partits al camp de la Por-
ciúncula i alguns al Polies-
portiu de Llucmajor. L'en-
trenador és en Guillem
Boscana.

PETANCA. Els equips
de petanca de S'Arenal i

de Son Ver( han tengut
una temporada bona, mi-
llor els del "Bar Caramba" i
no tant l'equip que presi-
deix en Josep Coll.
Per cert el Son Verí ha
deixat el seu local social

del "Bar Cabrera" i ha
passat al "Complexe Espor-
tiu Son Verí" del qual és
propietari Pere Canals.

VOLTA A CALA BLA-
VA. El "Club Aspe" d'at-
letisme anuncia la cele-
bració de la tradicional
'Volta a Cala Blava". Serà
el dia 20 de juliol a partir
de les 10 hores del matí.
Serà la primera vegada,
diu en Mateu Perelló, que
hi participaran minusvà-
lids.	 Hi	 col.labora	 l'A-
juntament de Llucmajor.



Antelm Tomàs i Pere Bonet

FOTO D'ESTUDI

REPORTATGES

FOTOGRAFIA INDUSTRIAL

I PUBLICITARIA

Carrer d. És Vall, 21
Tel. 66 00 29

AUSTIN ROVER
-

TALLER

BER-TON
MOTOR DIESEL Y GASOLINA

Ctra. de Campos, sn. - Teléfono 66 08 92

LLUCMAJOR (Mallorca)
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F1NN GOLD CUP A SdARENAL
Com que creim que són

els dos esportistes de vela
lleugera més significa-
tius i coneguts tant a SA-
renal com a Llucmajor,
hem cregut convenient
entrev istar n'A ntelm
Tomàs, secretari de la
classe finn a Balears i re-
gatista, i en Pere Bonet,
aficionat i practicant de
I esport de la vela des de
fa 20 anys.

Un altre motiu pel
qual hem parlat amb ells
és perquè el Campionat
de l'Estat Espanyol i del
Món de Finn se celebrarà
a S'Arenal a finals de juny.

-Antelm, com aconse-
guíreu que el Campionat del
Món de Finn es realitzàs
aquí?

-Aquest campionat ens
el va oferir la I.F.A. In-
ternational Finn Associa-
tion, a través de la Federa-
ció Espanyola de Vela grà-
cies a les bones gestions
de la Federació Balear.

-Per què creis que se
vos ha concedit a la Federa-
ció Balear i no a una altra,
i al C.N. S'Arenal i no
a un altre Club?

UNA MODALITAT EN
CREIXEMENT

-Creim que això és com
a reconeixement a que
del 74 ençà hi ha la classe
F inn a aquest club.

-Com va començar?
-Mira, la cosa va co-

mençar amb una sola barca
d'aquesta classe; però, a
poc a poc va anar creixent
el nombre d'aficionats a
aquesta modalitat de vela, i
actualment ja són uns 18
els qui participam regular-
ment a competicions. A Es-
panya, n hi ha un centenar,
però en actiu només n'hi
deu haver una cinquantena.

-Quines són les carac-
terístiques pròpies d'aques-
ta embarcació i en què la
diferenciau de les altres?

-Jo diria que la prin-
cipal característica
és que és l'única de vela
lleugera que pesa més
la barca que no la tripu-
lació, la qual cosa la fa
una barca molt dura per al
tripulant. Té una eslora

de 4,5 metres. Va ser dis-
senyada l'any 50 per als
Jocs Olímpics de l'any
52 a Helsinky. Des de lla-
vors no ha deixat d'esser-
ho i duu deu metres qua-
drats de vela.

-Quin és el calendari de
les regates?

-Hi haurà regates del
6 al 13 de juliol, pels mun-
dials, i del 25 al 30 de juny
pel campionat d'Espanya
al qual també podran par-
ticipar estrangers.

-S'Espera molta partici-
pació internacional?

-Si, creim que hi haurà
un centenar de participants.
Ja estam rebent tèlexs
demanant-nos que cerquem
allotjament, sobretot a ho-
tels prop del Club.

EL FINN, UNA
EMBARCACIO
ESPECIAL

-Pere, tu que conei-
xes perfectament quasi
totes les classes d'embar-
cacions a vela (variant, 4 20,
470, etc) amb les
quals has participat a infi-
nitat de competicions, com
definiries el Finn en relació
a les altres embarcacions?

-Jo crec que aquest ti-
pus d'embarcació és un
món a part, és un vaixell
atlètic. Amb això vull
dir que mentre que a tots
els altres la preparació tèc-
nica del regatista és més
important que no l'atlè-
tica, en aquest, sense poder-
la deixar de banda, passa
a un segon terme, essent
les característiques del patró
de suma importància. El pes
mínim és d'uns vuitanta
quilos, d'altària 1,80 mts.
a més d'una gran preparació
física, ja que per dominar
el Finn és necessària.

-Antelm, com veus
l'organització de la regata?
No creus que una competi-
ció com aquesta pot des-
bordar les possibilitats
organitzatives i d'instal.la-
cions del Club?

-Crec que enmig de
la mar no hi haurà cap pro-
blema perque contínuament
feim regatesi aquesta serà
una mes, amb més gent i
més important, però tan
sols una més.

-I tu, Pere, com ho
veus?

-Quant a la gestió or-
ganitzativa pens com n'An-

telm Quant a les instal.la-
cions del Club vull dir que
l'experiència de sortir a fer
regates a fora ens ha
permès veure i comparar
les dels altres clubs i sense
cap dubte és una de
les millors d'E spa nya.

-Creim que ek eptuant
els que el practicam, hi ha
poca afició i poc coneixe-
ment del que és. Aix( com
hi ha aficionats al fut-

bolt, al bàsquet c al tennis,
sense practicar-los, no passa
el mateix amb la vela. El
reconeixement als es-
forços i a la preservança
d'un grup d'esportistes
ens ha de venir de fora, de
fet, el que es pugui fer
aquest campionat mundial
al Club Nàutic per SA-
renal és en reconeixe-
ment a la tasca realitzada
durant molts d'anys per un
grup d'esportistes, fins i
tot, moltes vegades incom-
presos.

Ignasi Barceló
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Columbkultura

PRIMER CONCURS «VENT DE MIGJORN»
Dissabte , dia 31, a

S'Estanyol s'entregaren els
premis corresponents al lr.
Concurs "Vent de Migjorn".

Al Club Nàutic se
reuniren unes dos-centes
persones, entre aficionats,
simpatitzants i socis co-
lumbicultors de la socie-
tat de l'Estanyol, entitat
organitzadora juntament
amb gent d'altres societats
de Mallorca, Menorca, Mur-
cia i Alacant. Hi hagué
un bon sopar. Presidiren
l'acte el batle Sr.
Zanoguera, juntament amb
el capità de la Guàrdia Ci-
vil, Tinent batle de Cul-
tura i Esports Sr. Puigser-
ver, regidor Sr. Tomàs, pre-
sident de la Federació Ba-

lear Sr. Barceló i altres
personalitats.

Obtengueren	 premis
els ,res primers coloms clas-
sificats en les cinc proves
de regularitat • celebrades
dies abans. Varen ser els
següents:
1r.-Sultan d'en Miquel Bar-
celó de l'Amanecer.
2on.-Neron de la Penya Es
Racó S'Estanyol.
3r.-Pitufin d'en Miquel Bis-
querra de Santa Eugènia.

Consistiren en: premi
de 90.000 ptes. i Trofeu
de l'Ajuntament de Llucma-
jor, premi de 60.000 ptes
i Trofeu Prefama i oremi
de 40.000 ptes. i Trofeu
de la societat organitzadora,
respect ivament.

De la fase final, a l'ho-
ra de redactar aquest escrit
no hem pogut obtenir els
resultats.

Després del sopar, com
és costum, se subhastaren
una dotzena de colomins
i se rifaren diferents objec-
tes.

UNA SOCIETAT JOVE

Fa només dues tempo-
rades que està en marxa
aquesta societat de
Columbicultura S'Esta-
nyol•i ja compte amb
trenta dos socis i va
en augment. Durant tot
aquest temps s'han organit-
zat cinc concursos de caràc-
ter social i un intersocial,

i s'ha participat a tots els
que s'han fet dins Mallor-
ca i alguns fora de Mallor-
ca, haguent aconseguint bons
resultats. Com • a cosa
habitual i per tenir els
coloms en forma, fan

dues soltes per setmana.
Mos han informat el

president Blai Nadal i el
secretari Nicolau Febrer.
Volen fer constar el seu
agraiment a l'Ajuntament
pel trofeu i la valuosa
col.laboració econòmica,
aix( com a totes les cases
col.laboradores ja que grà-
cies a elles ha estat possi-
ble la celebració d'aquest
lr. concurs "Vent de Mig-
jorn".

Guillem Oliver

ENTREGA DE TROFEUS DEL CLUB COLOMBOFIL
LLUCMAJORER

Dia 24 de Maig va te-
nir lloc l'acte d'entrega de
premis i trofeus del Campio-
nat de 1986, organitzat pel
Club Colombeifil Ilucmajo-
rer. També s'entregaren els
premis del I CIUTAT DE
LLUCMAJOR, patrocinat
pel Consell Insular de Ma-
llorca i l'Ajuntament de
Llucmajor.

Entre la distingida con-
currència, figuraven el
batle Antoni Zanoguera, el
President i el Vicepresi-
dent del Consell Insular de
Mallorca, Jeroni Albert( i
Santiago Coll, respectiva-
ment, el President de la Fe-
deració Colombófila Balear
Sebastià Mas, el President
del Club local Antoni
Oliver, el Parlamentari
Miquel Clar i els regidors
Joan Puigserver, Bernat To-
mas, Miquel Mart( i Jau-
me Adrover. Les senyo-
res d'alguns d'aquests ano-
menats, donaren el toc de
distinció a la taula
presidencial.

Començà l'acte amb
unes paraules dedicades a la
memòria de dues persones
que mai no faltaven a aques-
ta festa i que ja no hi as-
sistiran més. Es tracta del
que va ésser durant uns
quants anys batle
de Llucmajor i cronista del

Diari Baleares, Gabriel
Ramon, i del colomista
Alejo Comas, el practi-
cant, que també ens va dei-
xar fa poques setmanes.

Un detall digne de co-
mentar és el de la viuda
de Gabriel Ramon, que feu
entrega d'una placa recor-
datória al Club Colombofil
de Llucmajor.

Després d'unes paraules
del President del Club, que
foren d'agra•ment cap als
col.laboradors i públic as-
sistent, parlà el President
de la Federació Colombó-
fila, com també ho feren
el Batle i finalment el Pre-
sident del Consell. Tots
ells es feren mereixedors
dels forts aplaudiments que
sels va dedicar.

Després del sopar hi va
haver la tradicional subhas-
ta de colomins alternant
amb la rifa de nombrosos
regals.

Tot això dins un am-
bient de festa i companyo-
nia on el públic assistent
donava mostres de passar-
ho bé i va saber aplaudir
tant en el moment de
ser entregats els trofeus del
I Ciutat de Llucmajor,
com en el de l'entrega
del 2on. trofeu "Cknicas
Semar", el 9è. trofeu "Ins-
tal.lacions Sanitàries Cas-

tell"	 i el primer trofeu
"Frutas El Molino".

Aquests trofeus són
els més cobd iciats pels
colomistes i han estat acon-
seguits en la forma següent:

EL I CIUTAT DE
LLUCMAJOR l'ha guanyat
Domingo Sureda, de Mana-
CO r.

El II TROFEU CAR-
NICAS SEMAR fou per
Janer-Tomàs -Pallicer.

Els dos trofeus d'INS-
TAL.LACIONS SANITA-

R I ES CASTELL foren
per Janer-Tomàs -Pallicer i
per Llorenç Socias.

Julià Monserrat
Miquel Mulet, guanyaren els
trofeus de FRUTAS EL
MOLINO.

Creim que amb aques-
ta agradable vetlada, el Club
Colombòfil Llucmajorer,
va aconseguir un èxit diff-
cil de superar.

Bernat

SOCIEDAD DE COLUMBICULTURA

31 DE MAYO DE 1.986
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Entre noltros
NAIXEMENTS.

-Joana Moragues Garí, filla de Joan i Francisca, nasqué
dia 7/2

-Maria Isabel Roig Molina, filla de Nicolau i Ma. Encar-
nació, nasqué dia 9/2.

-Miquel Oliver Rodríguez, fill d'Antoni i Ma. del
Carme, nasqué dia 10/2.

-Maria de Gràcia Vicens Serra, filla de Joan i Antònia,
nasqué dia 16/2.

-Manuel David Tabas Calle, fill de Manuel i Fermina,
nasqué dia 19/2.

-Vicenç Juan Gelabert, liIl de Cristòfol i Catalina, nas-
qué dia 2/3.

-Elisenda Cantallops Mayrata, filla d'Antoni i Margali-
da, nasqué dia 1/3.

-Magdalena Hernàndez Ortiz, filla d'Antoni i Magdale-
na, nasqué dia 7/3.

-Maria Cristina Adrover Jaume, filla de Pere i Coloma,
nasqué dia 7/3.

-Cristina Jaume Comino, filla de Felip i Encarnació,
nasqué dia 11/3.

-Francesca Salas Tebar, filla de Joan i Consol, nasqué
dia 12/3.

-Maria Jaume Miralles, fill de Franc i Ma. Jerónia, nas-
qué dia 17/3.

-Marta Leal Brasero, filla d'Antoni i Pilar, nasqué dia
22/3.

-Bernat Canaves Salleras, fill de Joan i Joana-Aina,
nasqué dia 25/3.

-Maria Francisca Obrador Salvà, filla de Guillem i Ca-
talina, nasqué dia 28/3.

-Josep Lluís Alcolea Amengual, fill de Tomàs i Aina
Maria, nasqué dia 10/4.

-Francisca Ordinas Llódrà, filla de Gabriel i Francisca,
nasqué dia 8/4.

-Antoni Caldentey Puigserver, fill de Pere i Paula, nas-
qué dia 15/4.

-Mariano Cervantes Panisa, fill d'Andreu i Catalina, nas-
qué dia 17/4.

-Margalida Amelia Gelabert Roca, filla de Bartomeu i
Amelia, nasqué dia 27/4.

-David Viseiro Ros, fill de Manuel i Joana, nasqué dia
1/5.

-Margalida Barros Cardell, filla de Cristòfol i Catalina,
nasqué dia 30/4.

-Magdalena Vich Ramos, filla de Monserrat i Aina, nas-
qué dia 4/5.

-Maria del Mar Bonet Martínez, filla de Nadal i Maria
del Mar, nasqué dia 13/5.

MATRIMONIS.

-Joan Rafel Jiménez Montalban i Petra Ruiz Gómez, es
casaren al Jutjat de Pau dia 12/2.

-Antoni Brocal Mata i Maria del Carme Gràcia Pérez,
es casaren al Jutjat de Pau dia 24/2.

-Pere Martínez Redondo y Dolors Domínguez Martí-
nez, es casaren a l'església de la Lactància de S'Arenal dia
16/2.

-Francesc Xabier Hoyo Bueno i Manuela Sánchez Bai-
dez, es casaren a l'església de la Lactància de S'Arenal, dia
9/3.

-Víctor Martínez Sánchez i Maria Liselott Eriksson, es
casaren al Jutjat de Pau dia 18/3.

-Joan Pascual Navalón i Carme Pavon Calderon, es ca-
saren a l'església de la Lactància de S'Arenal dia 16/3.

-Andreu Cervantes Pons i Catalina Panisa Rigo, es casa-
ren al Jutjat de Pau dia 20/3.

-Bernat Sacares Siquier i Francisca Capellà Roig, es ca-
saren a l'església de Sant Bonaventura dia 15/3.

-Joan Oliver Puig i Joana Noguera Vidal, es casaren a
l'església de Sant Bonaventura dia 15/3.

-Pere Tomàs Julià i Francisca Noguera Vidal, es casaren
a l'església de Sant Bonaventura dia 15/3.

-Josep Hernàndez Cruz i Maria del Pilar Cantero
Cifuentes, es casaren a l'església de la Lactància de S'Are-
nal dia 23/3.

-Rafel Villena Sánchez i Victòria Fuentes Rojas, es ca-
saren al Jutjat de Pau dia 4/4.

-Mateu Gayà Pomar i Gail Anita Maxwell, es casaren al
Jutjat de Pau dia 4/4.

-Sebastià Mas jaume i Maria Pràxedes Adrover Fiol, es
casaren al Santuari de Gràcia dia 5/4.

-Antoni Pascual Liceran i Francisca Valverde Cuesta, es
casaren a l'església de la Lactància de S'Arenal dia 30/3.

-Francesc Lluís Guijarro Murillo i Aina Guillen Pérez,
es casaren al Jutjat de Pau dia 10/4.

-Antoni Gelabert Servera i Catalina Clar Munar, es casa-
ren a l'Església de Sant Bonaventura dia 12/4.

-Antoni Vidal Garau i Maria Gelabert Abrines, es ca-
saren a l'església de Sant Miquel dia 26/4.

-Nicolau Paniza Barceló i Maria Sebastiana Sabater Vi-
cens, es casaren a l'església de Sant Bonaventura dia 11/5.

-Joan Josep Raya Martínez i Adela Vergara Sanchez, es
casaren a l'església de la Lactància de S'Arenal dia 11/5.

-Antoni Nadal Rigo i Mercè Luque Casado, es casaren
al Santuari de Gràcia dia 1/5•

-Josep Ocariz Pascual i Varpu Kaarina Halme, es casa-
ren al Jutjat de Pau dia 16/5.

-Bernat Pericàs Campins i Maria López Martínez, es ca-
saren a l'església de Sant Miquel dia 17/5.

DEFUNCIONS.

-Marc Robles Rodríguez, morí dia 18/1 als 57 anys.
-Filomena Piqueras Navío, morí dia 28/2 als 85 anys.
-Pcre Antoni Sastre Salvà, morí dia 20/3 als 83 anys.
-Maties Pons Garau, morí dia 19/3 als 75 anys.
-Antònia Ferretjans Puigserver, morí dia 21/3 als 64 anys.
-Bartomeu Amengual Guasp, morí dia 22/3 als 25 anys.
-Joan Monserrat Mut, morí dia 26/3 als 91 anys.
-Maria Maura Catany, morí dia 26/3 als 86 anys.
-Jerónia Pons Clar, morí dia 27/3 als 93 anys.
-Margalida Salvà Garau, morí dia 28/3 als 83 anys.
-Margalida Gar'au Garau, morí dia 8/4 als 63 anys.
-Antoni Miquel Salvà, morí dia 8/4 als 61 anys.
-Antònia Monserrat Romaguera, morí dia 10/4 als 85 anys.
-Vicenta Díaz Pacheco, morí dia 13/4 als 77 anys.
-Miquel Noguera Ros, morí dia 19/4 als 83 anys.
-Miquel Monserrat Cardell, mor( dia 20/4 als 80 anys.
-Alejo Comas Amengual, morí dia 23/4 als 53 anys.
-Miquel Garcias Rigo, morí dia 24/4 als 76 anys.
-Guillem Roig Vicens, morí dia 25/4 als 79 anys.
-Gabriel Tomàs Vidal, morí dia 29/4 als 85 anys.
-Sebastiana Manresa Vadell, morí dia 30/4 als 82 anys.
-Pere Oliver Fullana, morí dia 30/4 als 61 anys.
-Jaume Morell Torrens, morí dia 30/4 als 73 anys.
-Maria Puig Salvà, morí dia 1/5 als 80 anys.
-Antoni Ferrer Bauçà, morí dia 22/4 als 61 anys.
-Antoni Artigues Ballester, morí dia 2/5 als 90 anys.
-Catalina Mut Mas, morí dia 2/5 als 84 anys.
-Jaume Amengual Adrover, morí dia 3/5 als 85 anys.
-Maria Jesús Cardon López, morí dia 4/5 als 86 anys.
-Maria Juan Jaume, morí dia 5/5 als 93 anys.
-Pau Tomàs Puigserver, morí dia 8/5 als 74 anys.
-Joana Maria Noguera Torrens, morí dia 7/5 als 86 anys.
-Joana Aina Nadal Mut, morí dia 10/5 als 88 anys.
-Antoni Monserrat Clar, morí dia 14/5 als 60 anys.
-Francisca Aina Clar Monserrat, morí dia 19/5 als 85 anys.
-Magdalena Obrador Terrassa, morí dia 9/5 als 61 anys.
-Josep Mir Tomàs, morí dia 15/5 als 57 anys.
-Catalina Taberner Tomàs, morí dia 15/5 als 64 anys.
-Marc Gelabert Vidal, morí dia 17/5 als 43 anys.
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Sopa de lletres

Nou noms escrits en una -o pronunciada -u a la majoria
de pobles.

ENDEVINALLA.

A les fosques i en repòs
me poses quan me festeges
m'estimes pes meu bon cos,
me trepitges i ems poteges
emperò sempre te gos. 

»4)

ELEFANT

Un lloc on la bona
marxa no es deslliga

del bon gust    

Plaça Espanya

LLUCMAJOR  Tel. 66 15 17       

CARNISSERIA XARCUTERIA

ZANOGUERA

GARCIAS  

Naza España, 62	 Teléfono 66 13 02

LLUC MAJOR (Mallorca) 

PROBLEMA.

Per cobrir vuit places de celadors es convoquen unes
oposicions que consten de quatre proves. La quarta se ta-
rà si una vegada fets les tres primeres, el nombre d'apro-
vats excedeix el de places. El nombre d'opositors és 29.

Quants de resultats es poden donar?

SOLUCIONS.

Endevinalla: el baptisme.
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PES FORAT DES MOIX.

Ens alegra molt veure com de cada vegada és més la
gent que li agrada dir les coses pel seu nom i així contri-
bueix a la normalització de la nostra llengua.



TALLERES
MARINA

AGENTE
OFICIAL

Generació 88

ClImatització Integral

Equipament total

Joan Ramon Clar
Mestre de taller

Carrer Marina, 104
Tel. 66 05 21
LLUCMAJOR

PEUGEOT
TALBOT

INSTRUCCIONES PARA EL CUIDADO Y MANTENIMIENTO DE LA PISCINA

Tratamiento del agua de la piscina
Acción a realizar Productos a utilizar	 ir

Puesta en Servicio Comprobar el pH.
Debe estar entre 7,2 y 7,6.

Descalcificación del agua.

Para subir 1 décima el pH
ariadir 300 grs. Plus Basic
por 50 m3.
Para bajar 1 décima el pH
ariadir 750 grs. Plus Acid
por 50 m3.
Ariadir a principio de
temporada 2 I. de Quimical por
cada 50 m3 directamente
sobre el agua y 1 I. cada mes.
Si el agua es muy dura, doblar
la dosis.

Tratamiento
arranque

1.* Cloración hasta alcanzar
0,6 ppm de cloro libre
2. Desinfección y prevención
de algas y mohos

Ariadir 150 grs. de ALBORAL
Rapid por cada 50 m3.
Ariadir 1 litro Catigene PS
por 50 m3.

Tratamiento
Mantenimiento

1. Desinfección y tratamiento
algicida

Ariadir 11 tabletas u 80 grs.
Alboral PS por 50 m3.
Arradir 75 cc. diarios o 1/2 litro
semanal de Catigene PS.

Después de tor-
mentas, casos
dificiles

Tratamiento de choque
adicional

Ariadir 1/2 litro Quatex PS
por 50 m3,

Tratamiento de
inviemo

1. Conservación y acción
antiapelmazante en la arena
de los filtros.

2. Tratamiento de choque.
Conservación del agua

Ariadir 5 I. de Quimidren PS en
el filtro y mantenerlo durante
el invierno. 0jo! sólo en filtro
de Arenas.
Fijar el pH entre 7,2 y 7,6.
Aríadir 1 I. de Quatex PS
por 50 m3 una vez al mes.

FERRETERIA
DROGUERIA - ARMERIA

471?-5TOT EN BRICOLACE

GOTEIG
FONTANERIA.

EINES

PL. ESPANyA N 2̀47

TEL. 66 0443

er(e6



ESTAMOS
A SU SERVICIO

VEGI ELS CAMPIONATS
DEL MUNDIAL 86, QUAN VOSTE PUGUI A

LA PERFECCIO
AMB TELEVISORS I VIDEOS DE PRIMERA

PHILIPS
K - 40

*TELEFUNKEN PAL COLOR
*ITT DIGIVISION
HO RECORDI, no perdrà cap partit

111111~1._..1111111111111 
=!!!=1111111~~

Can Pau Satod
EQUIPAMENTS DOMESTICS

[P-111LIPS

\

Wr7

TENIM TALLER DE SERVEI
TECNIC PROPI
BONS PREUS

Bisbe Taixaquet, 24

Tel. 66 01 04
C. Weyler, 1
Tel. 66 02 55

FORN earnA
L L UCMAJO R
CY. Major, 79 - Telèf. 66 09 45

CA1 PACO
	 Cardonal Rossoll, 48 - Tol. 661252

LLUCMAJOR

os desea (1/L 	 día en.

3at--9i.eslautaltle c-62.opicee

Atd iu

12sfuti3o o Atimetal eomunionel,

eumplednoi, šeintoi, -Oniveriatio3, gocia1

y toctai IaiTieltíti

PIDA PRESUPUESTO

111.11MAS 111•YRAMESK INE11111115 LST4ILECIA11111115:
Croissant de Sobrasada - Cronsand de Qweso - Croissamt de

Crema - Canas de Crema - Tarta de Coco - Tridas Heladas

Canas de Nata - Cadaas de Tn4a - Petifus de Nata

y Tn4a




