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FAlituany, valeacions

Aquest estiu, per primera vegada, farem vacacions. Arribada la calor es-
tiuenca i vistes les circumstàncies de cada any —dispersió temporal dels col-
laboradors, manca de notícies, ganes de descansar...— hem decidit fer un sol
número per als mesos de juliol i agost. Es una llibertat que esperam que se-
rà compresa pels lectors i pels anunciants. En un mitjà de comunicació on to-
tes les col.laboracions són gratuïtes i on ningú de la plantilla rep cap paga per
la feina que hi fa —només feim un sopar un pic a l'any—, creim que no és pas-
sar-nos de mida si aprofitam l'estiu per fer una alenada.

Per una altra part, creim que a més de per descansar, aquest període va-
cacional ens hauria de servir per reflexionar sobre el contingut i la presenta-
ció de la nostra revista. El setembre que ve, es compliran cinc anys d'ençà
que va aparèixer el primer número de "Llucmajor de pinte en ample". Amb

aquest, han estat 59 números mantinguts de forma ininterrompuda i espe-
ram que continuïn per molts d'anys. Passat ja tot aquest temps, cal fer una
gran reflexió sobre els aspectes que hauríem de millorar: els reportatges o les
entrevistes que no podem oblidar, els estudis històrics, socials, econòmics o
culturals que podem impulsar, les noves seccions que hem d'introduir i les ja
velles que hem de suprimir... També ens cal reflexionar sobre el tipus de llen-
guatge que empram i el to i la manera de dir que necessita cada article o tre-
ball. Així mateix hem de fer esment de la presentació, la maquetació i el
disseny de les nostres planes.

A través d'aquest editorial no només ens emplaçam als col.laboradors i
als membres de la redacció de "Llucmajor de pinte en ample" a iniciar aques-
ta anàlisi, sinó que també convidam tots els lectors i amics a manifestar-hi
l'opinió al respecte. El parer de tots sempre serà útil i ben rebut.
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ANTONI GARCIAS,
ELEGIT SENADOR PER
MALLORCA.

El Ilucmajorer Antoni
Garcias Coll ha estat elegit
senador por; Mallorca dins
la candidatura del PSOE en
les passades eleccions del
22 de juny. Antoni Garcias
era, fins ara, diputat socia-
lista en el Parlament Balear i

conseller del Consell Insular
de Mallorca. Professional-
ment ha treballat com a
tècnic en cooperativisme
agrari i ha estat dirigent des-
tacat de la Unió de Pagesos.
Actualment és, també,
secretari de la Confraria de
Pescadors. En els recents co-
micis un total de 3.615
persones del nostre terme
municipal li donaren el vot;
d'aquests vots, 1.974 corres-
ponen a Llucmajor i 1641
a S'Arenal. Per la seva ban-
da, Emilio Alonso, l'altre
candidat del PSOE, va obte-
nir un total de 3.721 vots,
resultat que el col.loca com
a senador més votat en el
terme de Llucmajor.
Aquests vots d'Emilio Alon-
so es distribueixen en
1771 obtinguts a S'Are-
nal i 1950 a Llucmajor, on
Antoni Garcias li duu un
mínim avantatge de 24
vots, segurament influïts

pel que Podríem anomenar
"vot localista".

Antoni Garcias té 29
anys, és casat amb Margali-
da Salvà Móra i té una filla
de pocs mesos. Una vegada
que el nou senador hagi
pres oficialment possessió
del càrrec i que entri a for-
mar part de les comissions
parlamentàries co rrespo-
nents, aquesta revista li sol-
licitarà una entrevista per-
què doni a conèixer a tots
els Ilucmajorers les línies
bàsiques d'actuació que té
marcades dins la Cambra Al-
ta de les Corts espanyoles.

CANVI DE RECTOR A LA
PARROGUIA.

Dia 5 de juliol, amb una
missa solemne celebrada a
la Parròquia de Sant Mi-
quel, va tenir lloc el canvi
oficiai de rector de la nostra
demarcació eclesiàstica. A
través d'aquest acte litúr-
gic, doncs, es va acomiadar
Mn. Bartomeu Fons i va

prendre possessió del càrrec
Mn. Jaume Serra, fins ara
rector de Binissalem. A par-
tir d'aquest moment,
Mn. B. Fons ha deixat de
residir a Llucmajor, des-
prés de 10 anys de perma-
nencia al front de la Parrò-
quia i dins breu espai de
temps començarà a exercir
el seu nou càrrec de vicari
episcopal de la zona d'In-
ca. Amb tal fi, ha establit
la seva residència a Binia-
mar, població que pertany
al municipi de Selva i que
fins en aquest moment tenia
la rectoria vacant. Per la
seva part, sibé ja té el no-
menament de rector de
Llucmajor, Mn. Jaume Serra
no s'incorporarà al nostre
poble fins passat el mes de
juliol, una vegada passades
les seves vacacions i diver-
ses tasques que per ara el
mantenen allunyat d'aquí.
Durant aquests temps, la
rectoria només estarà ocupa-
da per Mn. Bartomeu Mir,
ajudat pel P. Josep Gelabert.

Noticies locals

PREMI LITERARI PER A
MIQUEL BEZARES.

El nostre col.laborador
Miquei i3ezares Porteil és en
carr.f de consolidar la seva
vocació literària. Ho confir-
ma la concessió del 111
Premi de Narració "Meca-
noscrit" per a joves escrip-
tors amb que ha estat re-
centment guardonat. La nar-
ració premiada es titula
"Alien" i —segons la breu
anàlisi que en fa la revista
"Currolles" de l'Institut Ma-
ria A. Salvà, on M. Bezares
enguany ha estudiat COU—
es caracteritza per la combi-
nació "del món oníric, les
tècniques superrealistes i un
llenguatge ric en suggerèn-
cies". Darrerament, Miquel
Bezares, en col.laboració
amb altres joves, treballa en
la possible edició d'una car-
peta que aplegarà l'obra lite-
rària i l'obra plàstica de di-
versos artistes i escriptors
Ilucmajorers. Enhorabona
pel premi i ànims per les
noves inquietuds.

EL ORDENADOR CONCEBIDO
PARA SUSTITUIR A LA MAQUINA
DE ESCRIBIR

El PCW 8256 supone una
revolución en el mundo de
los ordenadores personales,

Su simpliodad de manejo, su
completa configuración bàsica que
incluye teclado en castellano, unidac

PEOOEF40 EN PRECIO, GRANDE EN EGUIPAMIENTO
EI precio incluye:
Unidad Central 1256 K RAM) Teclado protesonal en castellano
Unidad de D(sco (180 K por cara). Pantalta de alta reso.
Impresaa de alta candad (N1 L Programas en ascos
• Procesada de textos ICCOSCRIPT • Sistema operanvo CP/II
Pius • Mallard BASIC con sistema JETSAM para ficheros Indexados
• Lenguale DR LOGO • Nersas utiadades.Completa documentacibn
y manuales en casteltano.

VACUNACIO
ANTIRRABICA DELS
CANS.

Des del passat mes de
juny es duu a terme arreu
del terme municipal la
campanya anual de vacuna-
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ció antirràbIca per a cans i
cusses. La vacunació antir-
ràbica d'aquests animals
és obligatòria, però la reali-
tat és que molts de propie-
taris de cans incompleixen
la norma i els deixen sense
subministrar-los la vacuna
que ha de prevenir una ma-
laltia tan perillosa. En
aquest sentit, ha estat co-
mentat que només uns 800
cans varen ser oficialment
vacunats l'any passat en el
terme de Llucmajor, quan
sembla que aquesta quanti-
tat no arriba ni a la mitat
dels existents.

Per tal de fer més acce-
ssible la vacunació, l'Ajunta-
ment ha establit el següent
programa de vacunació:
A s'Arenal, a la Plaça de
la Reina Maria Cristina, els
dies 3, 4, 5 i 12 de juliol, a
les 16,30. A S'Estanyol, a
les 16,30 de dia 10, devo-
ra l'estanc. A Cala Blava,
dia 11, a les 16,30, devora
el restaurant "Cala Blava".
A "Bahía Grande", dia 18,
a les 15,30, en el restau-
rant "Bahía Grande" i a les
18,30 a "Aldea Azul". Dia
19, a les 3,30 la concentra-
ció serà a la "Aldea Blan-
ca", de la mateixa urbanit-
zació. Pel que respecta a la
zona rústica, durant el mes
de jullol, els menescals va-
cunaran a Can Cura, dia
26 a les 15,30 i a Can Cala-
foc, a Son Sard, el mateix
dia, però a les 18,30.

Durant el mes
d'agost, les concentracions
s'efectuaran a Sa Torre dia
1, a les 16,30 i a "Las Pal-
meras", dia 2, a la matei-
xa hora, devora el restau-
rant "Montebello". Durant
els mesos de juny, juliol o
agost, cada dimarts i cada
dijous, és possible vacu-
nar els cans de 9 a 11 del
dematí, a l'Escorxador Mu-
nicipal, a la carretera del
Cap Blanc.

RECTIFICACIO
IMPORTANT.

A l'article del mes pas-
sat referit a les polèmiques
obres del carrer Gran i Ge-
neral Consell de S'Arenal
va sortir publicat que el Sr.
Ramon Parés havia apel.lat
davant el Tribunal Consti-
tucional. Sense haver de mo-
dificar la resta de l'article,
aquest extrem és incorrec-
te perquè q.Ji ha acudit
davant el Tribunal Consti-

tucional és el Sr. Damià
Coll i Tomàs, de l'Hotel
Jutlandia. El Sr. Coll de-
mana que aquest alt organis-
me judicial en què recau
la interpretació de la cons-
titució, obligui el Tribu-
nal Suprem a rectificar la
no admissió de l'apel.lació
que el misser del Sr. Coll
presentà en contra del pro-
nunciament de l'Audièn-
cia de Palma, la qual havia
dictat sentència desfavora-
ble a les obres realitzades
en el Jutlàndia.

III Premis Premsa Forana.
"MANACOR",
"PORTULA" I "ES
SAIG" RESULTAREN
GUANYADORS.

Dissabte 28 de juny
va tenir lloc l'entrega dels
"Ill Premis de Periodisme
Premsa Forana" en el molí
d'En Gaspar. Els guanya-
dors d'aquest any, segons el
veredicte del jurat que for-
maven Miquel Duran, Se-
bastià Serra i Gaspar
bater, han estat els se-
güents:

Sebastiana Carbonell,
pels seus reportatges publi-
cats en el setmanari "Mana-
cor Comarcal".

Magdalena Perelló i Da-
mià Quetglas pel treball "Els
noms tradicionals dels nos-
tres carrers" publicats a
"Pbrtula" de Marratxí.

"Calaix de Sastre",
pseudònim darrera el qual
un col.laborador de la re-

vista "Es Saig" d'Algaida ha
publicat uns articles de co-
mentari i opinió, que atesa

la continurtat i qualitat que
el jurat hi ha sabut veure,
l'han fet mereixedor del
Premi d'Honor d'enguany.

Els tres premis estan
dotat amb la quantia de
30.000 pts. i el Premi
d'Honor obté, a més, una es-
cultura de Pere Pujol. La
festa d'entrega de premis
congregà representants de
publicacions de tot Mallor-
ca i comptà amb l'assistèn-
cia del Sr. Conrado en nom
de l'entitat patrocinadora, la
Caixa d'Estalvis de Balears,
dels membres del Jurat Srs.

'Serra i Sabater, i de la tota-
litat de la directiva de
l'Associació de la premsa
Forana de Mallorca.

S'Estanyol de Migjorn
MIQUEL SBERT
PRONUNCIA EL PREGO
DE LES FESTES DE SANT
PERE.

Dins el programa de les
Festes de Sant Pere, organit-
zades amb encert pel Club
Nàutic de S'Estanyol, el pas-
sat 27 de juny, Miquel

Sbert, professor de llengua i
literatura catalanes a l'Ins-
titut "Maria Antònia Salvà"
i col.laborador de la nostra"
revista, pronuncià el pregó
de festes d'enguany, sota el
t(tol: "La mar i el canço-
ner".

L'acte, prou concorre-
gut, fou presidit pel Batle
de Llucmajor; el President
del Club Nàutic amb pre-
sència de representants del
Consistori Ilucmajorer i de
la Junta Directiva de

l'entitat estanyolera.
Al llarg del seu discurs,

Miquel Sbert, feu manifest
un homenatge als homes i
dones que amb el seu es-
forç generós han contribu•
al desenvolupament de
S'Estanyol i analitzà la
presència de la mar al can-
çoner popular de Mallorca.
Després de reivindicar la
poesia popular com a ele-
ment necessari per a la
redescoberta de la llengua
pròpia desenvolupà el tema
del pregó segons els apar-
tats següents:

a) El tema de la mar al
cançoner tradicional.

b) Amor i mar al canço-
ner.

c) La mar com a metà-
fora.

d) La mar com a terme
d'una comparació.

e) Més cançons de la
mar.

Amb una exposició far-
cida de referències a can-
çons tradicionals escollides
amb molta cura, l'autor féu
un passeig pel nostre canço-
ner oferint-nos una bella
mostra de la riquesa poèti-
ca i lingüística que les "glo-
ses" mallorquines contenen.
El parlament es clogué amb
una crida a la participació
en la festa i uns mots
d'acom iadament.

Es d'esperar, donat l'in-
terés cultural que manifesta-
cions d'aquest tipus presen-
ten, que els projectes del
Club Nàutic d'editar amb
l'ajut de l'Ajuntament
aquest pregó juntament amb
els dos que anteriorment
s'han pronunciat a s'Esta-
nyol (a càrrec de Mateu
Monserrat i Pastor i de
Jaume Oliver i Jaume) arribi
prest a bon termini.
D'aquesta manera estanyo-
lers i Ilucmasjorers guar-
darem el millor dels records
d'aquestes paraules de re-
cordança i de reconeixe-
ment.

UN ALTRE CURS DE
L'ESCOLA D'INFANTS.

Un any més la nostra
escola ha celebrat la seva
festa de fi de curs i ha do-
nat per finalitzades les seves
activitats, encara que con-
tinuarà oberta tot l'estiu
dedicat a jugar, nedar i dis-
frutar del temps de vacan-
ces.

Durant deu mesos els
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Casa de la vila

diferents grups en què es-
tan ajuntats els nins, s'han
realitzat diferents activitats
segons l'edat i maduresa.

Els nins d'l a 2 anys
han estat dividits en dos
grups: "Caragolets" i "Po-
Ilets"; els de 2 a 2 1/2 anys
han estat les "Tortuguetes";
els de 2 1/2 a 3 anys, els
"Peixets" i finalment, els de
3 i 4 anys, els "Conillets".

Hem treballat els aspec-
tes que pensam que són
molt importants per a
aquestes edats: teresetes,
danses, jocs, cançons, con-
tes, racons de jocs, cinema,
psicomotricitat, habilitat
manual, llenguatge, adqui-
sició d'hàbits, educació dels
sentits, pre-escriptura, pre-
lectura, pre-matemàti-
ques, centre d'interés, hem
observat el món que ens en-
volta, hem après a conviu-
re amb els altres, a compar-
tir les nostres coses, a res-
pectar-nos.

També hem fet Setma-
nals amb la corda, anant a
conèixer difernts llocs del
nostre poble: els bombers,
els metges, a plaça, la pei-
xateria, els forns, fàbri-
ques, fusteries, la Casa de la
Vila, etc...

Hem participat a les
festes, i per a Nadal va ve-
nir "Papà No• carregat de

joguines. Ens vàrem dis-
fressar i anàrem a plaça,
férem una carrossa i ves-
tits ratetes férem bulla a
Sa Rua.

També hem anat d'ex-
cursió: a Sa Ràpita, a Can
Montes, a Marineland, i amb
els pares, vàrem anar al Sa-
fari.

Agraïm la col.laboració
que hem rebut de l'Ajun-
tament i de l'Associació de
Pares i l'ajuda que ens han
donat tots els pares con-
fiant-nos l'educació dels
seus fills.

Desitjam que l'escola si-
gui un lloc on els nins i ni-
nes aprenguin a conviure
amb els altres, on arribin a
estimar la natura, a superar
les seves situacions conflic-
tives, a enriquir el llenguat-
ge, a conèixer el seu cos, i
les seves possibilitats, a
desenvolupar la seva capaci-
tat intel.lectual mitjançant
jocs individuals, col.lectius...
per arribar a ser el dia de
demà persones lliures i capa-
citades per conviure social-
ment.

Les educadores: Núria
Vives, Francesca Noguera,
Magdalena C. Puig, Mag-
dalena Salvà, Coloma No-
guera.

Reunió de comissió de
govern del 26 - 5 - 86.
1NFRACCIONS
URBANISTIGUES.

S'acordà	 requerir	 a
Francisco Garcia Gacete,
Pau Florit Rubert, Antoni
Garau Fullana, Antoni Marc
Mateo, Guillermo Patirio
Vallbona, Antonio Delgado
de la Fuente, Francisca Ca-
tany Clar, Pau Moll Bernat,
Jaume Cerdà Mora, Pep
Lluís Tomàs Bauzà, José Pa-
yeras Hidalgo, Vicente Ra-
vall, Sebastià Carbonell Or-
fila i Bernat Serra Romague-
ra, perquè en un termini

d'un mes procedesqui a to-
mar les vivendes construï-
des sense llicència munici-
pal.

Per altra banda, foren
sobresseguts els següents
expedients:

Núm. 251-83: a Juan
Merino Gazón.

Núm.	 168-1984,
Miquel Vidal Frau.

Núm.	 37-1-86,
Antoni Cirerol Lladó.

Així	 mateix,	 es
concediren	 38	 llicències
per obres particulars, amb
uns ingressos prevists per
taxes municipals de
532.404 pts.

CONCESSIO DE
SUBVENCIONS.

A la mateixa reunió, fo-
ren autoritzades les se-
güents despeses:

300.000 pts. per a les
festes d'homenatge a la ter-
cera edat.

25.000 pts. per al "II
Congrés Internacional de la
Llengua Catalana".

75.000 pts. per a la
Societat de Colombicultura
de S'Estanyol, pel "I Con-
curs Vent de Migjorn".

Arnau Tomàs.

Ple extraordinari.
ACORD AMB LES
MONGES DEL SAGRAT
COR PER MANTENIR
LA RESIDENCIA.

L'acord més destacat
del ple extraordinari del
30 de juny va ser l'aprova-

ció del contracte de les
monges del Sagrat Cor com
a responsables dels serveis
de la , residència munici-
pal per a la tercera edat,
així com les tarifes eco-
nòmiques que hauran
d'aportar-hi els residents.
El contracte entre les mon-
ges del Sagrat Cor i l'Ajun-
tament comença aquest
mes de juliol, per la qual
cosa hem de pensar que la
inauguració efectiva de la
residència no pot estar gai-
re.

No va ser fàcil arribar
a un acord referent a la
quota que pagaran els resi-
dents, ja que la proposta de
tarifes presentada pel grup
del batle estipulava que s'ha-
via de pagar el 75 o/o dels
ingressos, amb un mínim de
25.000 pts. i un màxim de
40.000. L'oposició consi-
derà injust i discriminatori
aquest sistema, que afavo-
reix els més rics i perjudi-
ca els pobres. Per això, al
final s'aprovà una escala
gradual de quotes segons
la qual pagaran més els
qui més interessos ten-
guin, sistema que també
permetrà un millor mante-
niment i una millor finan-
çació de l'esmentada insti-
tució benèfica. Entre els
altres temes d'aquest ple
extraordinari hi ha l'apro-
vació, amb dificultats, del
projecte del depósit regula-
dor d'aigua potable i abas-
timent de la costa Ilucma-
jorera, que duuun pressu-
post de 29 milions de pes-
setes. Segons manifestà el
portaveu del PSOE, només
el Consell Insular subven-
cionarà les obres amb 5 mi-
lions de pessetes, en contra
del que esperava el Consis-
tori. Això farà que la quan-
titat restant s'hagi d'habili-
tar de mala manera, ja que
no hi ha consignació per
a la totalitat de les obres
en el pressupost d'enguany.

Per una altra part,
també s'aprovà el projecte
de conducció d'aigua pota-
ble del pou nou de Son Gar-
cias, amb un pressupost de
9 milions de pessetes i una
subvenció de 500 o/o
d'aquesta quantitat per
part del Govern Balear.

CARNISSERIA XARCUTERIA

ZANOGUERA

GARCIAS
Plaza España. 62	 Teléfono 66 13 02
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Han finalitzat els cursos de Català per
adults

El sopar de final de curs

El mes de juny aca-
baren els Cursos de Cata-
là per a Adults patroci-
nats per rjuntament i el Go-
vern Balear. Per tal de
no ser uns cursos
ens hem unit als cursos or-
ganitzats per l'Obra Cultural
Balear a les barriades de
Palma. Per això el dia 13
del mes passat participà-
rem, Ilucmajorers i are-
nalers, als actes de clausu-
ra celebrats a Can Penas-
so (Bunyola). Hi assistiren
representants de l'Ajunta-
ment de Palma i del món
cultural de Mallorca.

L'assistència va ser mas-
siva, hi havia més de sis-
centes persones, entre alum-
nes i acompanyants. Després
del sopar es lliuraren els
certificats d'aptitud i els
d'assistència als alumnes
de cada lloc. El coordina-
dor, Antoni Mir, va fer una
referència als -cursos que
no depenen de l'Ajunta-
ment de Palma, entre els
quals es troben els de
Llucmajor i l'Arenal. F i-
nalment  es va acabar la
festa amb les actua-
cions dels grups Coanegra i
Calitja.

Amb aquest acte es
demostra que de cada vega-
da hi ha més persones
que s'interessen per apren-
dre català en els diferents
nivells, tant catalano-
parlants com castellano-
parlants.

Organització dels cursos

Els cursos de l'Obra
Cultural Balear es distribuei-
xen en dos blocs: castella-
noparlants (A1 i A2)
i catalanoparlants (B,C i
D, elemental, mitjà i su-
perior, respectivament).

Tots els professors es
reuneixen periòdicament
per nivell, amb els seus res-
pectius coordinadors. Aixo
permet posar en comú les
experiències de tots de
cara a millorar el funciona:
ment dels cursos. Després
també es fan cada quinze
dies reunions generals per
tractar els possibles proble-
mes i revisar la feina feta.

Els cursos han tingut
una duració de set mesos
i mig, des de finals d'octu-
bre fins a principi de juny.

El curs de Llucmajor

A Llucrnajor s'ha rea-
litzat un curs del nivell B,
perquè la població es majo-
ritàriament catalanoparlant.
Aquest nivell permet
conèixer les regles bà-
siques de la gramàtica i
millorar la llengua parla-
da, sobretot depuració de
castellanismes.

La participació ha estat
nombrosa. S'hi apuntaren
quasi quaranta persones,
uns per curiositat, altres
per fer qualque cosa i la
resta per interès. Aquests
darrers són els que han se-
guit el curs amb regulari-
tat. Els cursos són gratu•ts.

Al final s'han examinat
vint alumnes i set han
rebut el certificat d'assis-
tència.

Aquest curs va dirigit
a persones adultes de dife-
rent preparació, no intenta
suplir en cap moment les
deficiències d'altres siste-
mes educatius (E.G.B.,
B.U.P. F P.) . Es difícil
aconseguir el nivell adecuat
per a tots els alumnes, ja
que no és igual explicar
a un mestre d'escola o a
una persona que fa molts
d'anys que no estudia.

Les classes s'han fet al
Col.legi Públic de Llucmajor
els dilluns i dimecres de les
21 a les 22,30. Els alumnes
tenien el llibre Som-hi!,
que es completava amb nom-
broses fotocòpies per refor-
çar aspectes ortogràfics,
explicar les característiques
peculiars del dialecte ma-
llorquí i introduir activitats
lúdiques.

La relació entre els
alumnes ha estat molt bona
perque la gent ja es coneixia
d'entrada.

A més de les classes
normals s'han realitzat altres
activitas com. una anada
al teatre, excursió, visita a
Palma, audiovisua I... etc.

Un dels principals
obiectius del curs era acon-
seguir modificarl'actitud dels
alumnes davant la llengua

pròpia, que usin el català
en totes les situacions co-
municatives possibles.

Enguany ha sortit un
recull amb una selecció
d'exercicis fets per alum-
nes d'aquest nivell on surten
un total de sis redaccions
fetes per alumnes Ilucma-
jorers, cosa destacable te-
nint en compte que hi ha
molts de cursos.

EI curs de S'Arenal

Aquí s'ha fet el curs
A1 ja que la població més
nombrosa és de parla caste-
llana i els alumnes que es
volien matricular al nivell
B ho han pogut fer a la ban-
da de Palma.

La problemàtica de l'A-
renal és diferent a la d'al-
tres llocs, aquí no només
hi ha gent de distinta pre-
paració sinó de diverses llen-
gües: hi havia bastants
sud-americans, anglesos, ho-
landesos... etc.

A l'Arenal, una majoria
fa feina a Hosteleria o tenen
comerç, això fa que amb
l'arribada del turisme mol-
tes persones hagin hagut de
deixar les classes, o no-

més poder venir quan tenien
un torn que no coinci-

dís amb la sessió. Aques-
tes s'han fet al Col.legi Pú-
blic del carrer Sant Barto-
meu, cada dimarts i dijous
de les 20a les 21,30.

De cara a l'any que
ve s'ha de mirar de fer un
curs intensiu o bé co-
mençar més prest i aix(
acabar per Pasqua, perquè
hi participi més gent i es
pugui acabar el curs sense
tenir problemes d'horari i de
feina.

Els resultats han estat
positius. Els objectius d'a-
quest nivell són entendre i
parlar el català; l'escriptura
es deixa per al nivell A2,
i així i tot hi ha gent que
ho fa molt bé.

Enguany a l'Arenal
s'han fet dos cursos del
mateix nivell, i en total la
participació ha estat bona.
S'han donat quinze cer-
tificats d'aptitud i sis d'as-
sistència.

• La metodologia s' ha
basat en el curs "Digui

Digui",	 fent	 totes	 les

adaptacions	 necessàries i

utilitzant	 materials	 ad-

dicionals.

Propostes per a l'any que
ve

Perquè	 aquests	 cur-
sos donin fruit necessiten

una continuitat. Pel mes
d'abril es va aprovar la Llei
de Normalització Lingüís-
tica i una bona manera (no
l'única) de col.laborar en
aquesta feina és oferir a la
població la possibilitat d'p-
prendre català. Això és una
iniciativa que ha de partir de
l'Ajuntament com a orga-
nisme al servei del poble.

Analitzant les neces-
sitats de Llucmajor es veu
que en el proper any s'hau-
rien de fer dos cursos: el
nivell B, elemental, per-
què sempre hi ha persones
que s'han d'iniciar al conei-
xement de la llengua i un
nivell C, mitjà, que perme-
ti als alumnes de l'any
passat continuar estudiant i
doni entrada a tots els que
volen perfeccionar els seus
coneixements. D'aquesta
manera, amb dos cursos,
hi haurà moltes persones
que passaran per les aules.

Quant a l'Arenal és im-
prescindible també conti-
nuar els cursos tenint en
compte les característiques
dels alumnes. S'hauria d'ar-
ribar a un acord entre l'A-
juntament i l'Obra Cultural
Balear per cobrir les neces-
sitats sense repetir cur-
sos

Una proposta podria ser
aquesta:
0.C.B.;	 Ajuntament	 de
Llucmajor
A1	 A2

Hem parlant amb el
regidor de cultura i semba
que hi ha voluntat de dur
endavant aquestes propos-
tes.

Per acabar volem en-
coratjar totes les persones
perquè s'interessin pel
seu principal signe

que es la llengua L'A-
jt..itament es mourà si veu
que el poble li ho exigeix.

F. Capellà
M. Palou
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S'Arenal

Tragica mort de dos infants dins una
piscina

Els nins Ilucmajorers
Andreu Alós i Miquela Sal-
và, cosins entre si i de
sis i set anys respectiva-
ment, moriren negats a la
piscina del Club Nàutic
l'horabaixa del divendres
dia 27. Aquest greu drama
va ocórrer de forma incom-
prensible mentre els dos in-
fants jugaven dins les ai-
gües d'una piscina plena de
gent i en companyia de la
germana de N'Andreu, que
escapà de la tragèdia. Do-
nada l'alarma, el servei de
metges que col.laboraven
en el campionat de Vela
d'Espanya feren tot el
possible	 per salvar-los la
vida i els assistiren com
millor	 saberen, però els
esforços resultaren	 infruc-
tuosos. Els cadàvers roman-
gueren uns quants dies en el
cementiri de Palma, on se'ls
practicà l'autOpsia, i dilluns
dia 30 foren traslladats a
Llucmajor per celebrar un
funeral caracteritzat per
les impressionants mostres
de dol que va congregar.
Des	 d'aquestes	 planes
testimoniam	 la	 nostra
condolència	 als	 familiars
dels nins desapareguts , de
forma especial als seus
pares, Sebastià i Frances-
ca, i Miquel i Mercedes.

DIFICULTATS PER AL
TURISME

La temporada turística
d'aquest any serà bona o
quasi bona, o al man-
co això era el resultat
que durant els mesos d'hi-
vern s'havia anat pronosti-
cant. Però la vaga d'esti-
vadors, la d'hostele-
ria, el que passà a Líbia,
el mundial de futbol, els
renous de la nit, la reti-
rada absurda de para-
sols a la platja per decret
de l'Ajuntament ciutadà,
les grans competències en
qualitat o preus que
van naixent a l'estranger o
dins l'Estat espanyol ma-
teix, i el lloguer d'aparta-
ments il.legals fan que
s Arenal,	 la	 Platja	 de
Palma i Can Pastilla
perdin força a l'hora d'ele-
gir el pla anual de vaca-

cions, la qual cosa fa que
la indústria hotelera en els
seus fronts oficials hagi de
prendre mesures sobre
el tema.

MARIANO ROSSELLO,
PREGONER DE LES
FESTES

El Dr. Mariano Ros-
selló Barbarà, un altre bon
Ilucmajorer, ha estat desig-
nat com a pregoner
de les "Festes populars
s'Arenal-85". Pregó que dirà
en la nit del dissabte, cinc
de Juliol a la sala de
l'escola de vela del Club
Nàutic de S'Arenal, al carrer
Miramar. Rosselló Barba-
rà tractarà el tema
de "L'arena i la mar".

Aquest costum del pre-
go fou instítuit a SA-
renal per les festes fa dos
anys. El primer pregoner
fou Antoni Galmés i l'any
passat En Jordi Vallespir.
L'Ajuntament de Llucma-
jor ha editat els dos tre-
balls i han estat repartits
a la gent del poble, de
manera gratui•ta.

Per altra part hem de
dir que les festes popu-
lars arenaleres se cele-

bren aquest any amb el
mateix interès que en an-
teriors ocasions. Molts d'ac-
tes, tots gratuits, entre els
dies 4 a 14 seran oferts
per a tothom. Alegria i
grats ambients a la
vista.

Tomeu Sbert

SIMBOL D'HOMENATGE
I GRATITUD

El tallant i l'escodre
són avui símbol d'homenat-
ge i respecte a aquells

homes trencadors de marès.
Les dues eines , artística-
ment compostes fan un tro-
feu que s'entrega anual-
ment, des de fa dos anys,
a una persona que hagi des-
tacat amb qualque cosa
a S'Arenal. El primer el re-
bé Sor Sebastiana, una mon-
ja enfermera i l'any passat
En Toni Ferrer, campió de
vela i a títol pòstum.

serà la persona
elegida enguany? La comis-
sió de festes té la paraula.
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Opinions divergents sobre l'autopista
de s'Arenal

La prolongació de l'autopista que partint de Palma
conduià fins al llogaret de ca n'Alegria i que ara mena fins
a Cala Blava, ha estat un fet acollit amb disparitat d'opi-
nions. Si per a les institucions com el Govern Balear, la
Delegació del Govern Central, els Ajuntaments de Palma
i de Llucmajor, així com per a entitats com l'Associació
d'Hotelers de la Platja de Palma, aquest fet és altament
positiu, per a determinats sectors socials la construcció
de la nova via per darrera S'Arenal ha estat qualificada com
una "ganivetada a la nostra terra". D'aquesta forma hem

pogut veure com, el dia de la inauguració, en plena cam-
panya electoral, mentre autoritats i molta gent celebra-
ven amb festa la culminació de les obres i l'entrada en fun-
cionament dels nous vials, un grup de joves exterioritzava
la seva disconformitat amb una asseguda i amb cartells
reivindicatius. Reproduim a continuació tant el breu
comentari favorable a l'autopista que ens envia el nostre
corresponsal a S'Arenal com el comunicat elaborat pels
col.lectius disconformes donat a conèixer el dia de la so-
lemne inauguració.

BONS RESULTATS DE
LA NOVA AUTOPISTA.

La inauguració de la
prolongació de l'autopista
des de ca n'Alegria fins a
Cala Blava és, sens dubte, la
millor notícia del mes de
juny. Després de veure'n
els resultats podem dir que
aquests són totalment po-
sitius per a la circulació ro-
dada, ja que han desapare-
gut en els carrers de la pri-
mera línea tant els greus
perills que amenaçaven la
gent que anava a peu com
els embotellaments circula-
toris. Ara falta, només, que
es peatonitzi al manco
un dels dos vials de devora
la mar i, sobretot, que es
pensi a fer créixer la plat-
ja, que l'arena ben cuida-
da arribi fins als hotels tant
aprop com sigui possible.
Perquè no oblidem que els
turistes vénen pel sol, la
mar, la platja, el benestar
i la tranquil.litat. Auto-
pistes, jardins o altres pre-
ciositats dignes d'alabança,
les tenen als propis pai'sos.

T. Sbert.

AUTOPISTA DE
LLEVANT: PER SORTIR
ENDAVANT? PEL BON
CAMI?

Avui s'inaugura l'auto-
pista de Llevant vers s'Are-
nal. Com s'ha dit, això mi-
llorarà la rapidesa viària
entre l'aeroport i Cala
Blava. Dimarts passat, el
Govern Balear aprovava
l'expropiació	 dels	 trams
Arenal-Llucmajor, Ma-
nacor-Ciutat i Inca-Sineu
(EI dia, 11/6/86). Es qUes-
tió de temps que l'autopis-
ta de Llevant, doncs,
s'allargui fins a Llucmajor
(Diario de Mallorca, 4/6/
86).

Els col.lectius ciuta-
dans sotasignants veim en
aquests projectes la int-
frastructura vial que perme-
trà en pocs anys militarit-
zar la Marina de Llucmajor
i convertir el nostre (?)
aeroport en un instru-
ment de doble ús —civil i
militar— en cas de guerra a
la Mediterrània, sigui per in-
terés dels USA o l'OTAN.
0, per ventura, serviria per
a una intervenció futura
al Maghrib de les Forces de
Desplegament Ràpid espa-
nyoles que el govern Gon-
zàlez somnia crear?

L 'autopista, en un al-
tre sentit, confirma una
nova ofensiva de les Insti-
tucions de l'Estat per fer
irreversible la balearització,
el monocultiu turístic.
L'autopista convertirà defi-
nitivament S'Arenal en la
víctima del turisme més
haix harat, depredador i

desnacionalitzador que co-
neix la Mediterrània. Amb
la inauguració, els Tours
Operators i els mesquins
interessos dels mallorquins
que no veuen més enllà de la
seva butxaca d'avui (però
no la fam per demà) han se-
guit guanyant. Fins quan?.
I, per cert, la militaritza-
ció i el monocultiu turís-
tic no són —a mig termini—
opcions excloents?

Per últim, l'autopista
és una aposta per la veloci-
tat, les presses, la pol.lució,
la destrucció de l'agricultu-
ra del sud de Mallorca. Ser-
veix els automobilistes però
no les persones, el tràfic pe-
rò no la comunicació hu-
mana, els renous però no la
calma. I ens l'intenten
endolcir parlant que aix í es
podria "semipeatonitzar"
(sic) la primera línia de
S'Arenal. Volen dir que,
amh Autopista i tnt, segui-

ran circulant cotxes davant
la mar arenalera? No era Ma-
llorca lilla de la calma?

L'autopista ha estat el
fruit de la col.laboració
exemplar entre les diferents
institucions afectades
(MOPU, C.A. i Ajuntament
de Ciutat) i cap partit pol í-
tic no hi ha oposat el més
mínim emperò. El cert és
que, amb ella, la militarit-
zació, la balearització i la fo-
llia automobilística es veu-
ran reforçades.

Encara no han vençut.
Cal prendre la iniciativa —ni
que sigui simbòlicament,
com avui— per defensar la
terra, la pau i el viatge eco-
lògic (la bicicleta).

Demà pot esser tard:
NO a les autopistes!.

Assemblea per la Pau i el
Desarmament. Crida a la

Solitaritat amb la
llengua, la cultura i la

nació Catalana
joves del GOB.



Per tenir una valoració pluralista dels resultats electo-
rals que, en tots els nivells ens deparà la jornada del 22 de
juny hem convidat els partits pólítics representats a
Llucmajor a donar-nos-en les conclusions que n`han ex-
tret. Al mateix temps, els hem convidat a fer unes hipo-
tètiques previsions de com creuen que poden anar a les
Qleccions municipals de l'any 1987. AP no ens ha contes-
tat l'enquesta. Les dues preguntes a contestar eren les se-
güents:
1.- ,Com valora el resultat de les eleccions legislatives del
22 de juny, especialment pel que fa referència a Llucma-
jor?
2.-A partir d'aquests resultats, ¿quins són els objectius i
quines són les perspectives del seu partit de cara a les elec-
cions municipals de 1987?

tant d'una manera com
de l'altra farem l'impos-
sible perque Llucmajor no
tengui un batle socialista.

MIQUEL MARTI
(PDP)
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Els partits polities valoren les eleccions
legislatives i fan previsions per a les

municipals

1.-Es clar que el par-
tit més votat va ser el
PSOE, i això és lògic per-
què, en aquests moments,
creim que el centre-dreta
no acaba d'estar ben es-
tructurat a nivell nacional
i en aquestes eleccions
legislatives, —encara que
siguin de cara al poble—
el que val és l'estructura
nacional.

2.-Les eleccions locals
són un altre assumpte. La
gent vota més les perso-
nes que els partits i per ai-
xò mateix nosaltres som
més optimistes. Quant a
l'estructura que es-
tablirà el PDP és un poc
prematur per parlar-ne,
perquè en aquests mo-
ments les coses a nivell
nacional amb AP no són
molt clares. No sabem
si anirem amb coalició o
tots sols, de totes maneres,

MIQUEL CLAR

(UM)

1.-Com a president del
comitè local d'Unió Ma-
llorquina de Llucmajor,
només valorare el resultat
de les eleccions legislatives
respecte al nostre partit i
diré que no ha estat gens
positiu. Una vegada ana-
litzats els resultats veig
que hi han influit moltes
causes, entre les quals
enumerare les rnés im-
portants: a) El poble espa-
nyol, incloent-hi Mallorca,
no ha acceptat que un po-
lític català, Miquel Roca,
sigui el líder polític i
l'aspirant a la presidència
del Govern Nacional. b)EI
votant ha tengut més
en compte el fet que sigui
català l'aspirant que no el
programa electoral que pre-
sentava. c)Nosaltres, els

responsables d'UM, no hem
sabut fer comprendre a
l'electorat mallorquí què
era el PRD respecte a UM
i a Mallorca. c)La televisió
centralista del PSOE ha
perjudicat la imatge del
Roca, etc, etc.

2.-Els objectius i les
perspectives d'UM de cara
a les eleccions municipals
i autonòmiques del pròxim
mes de març són les clares
i concises, és a dir, inten-
tar aconseguir que la Comu-
nitat Balear i els pobles
de Mallorca tenguin un
govern autonòmic i uns
ajuntaments d'Unió Ma-
llorquina dins el context
nacionalista i ideològic
d'allò que vol l'eelectorat
que viu i treballa a Mallor-
ca.

JOAN NOGUERA
(CDS)

1.-A	 nivell	 nacional
pensam que han posat de
manifest que el Govern
socialista no ha estat
ni a l'altura que esperaven
els propis socialistes, i
prova d'aixà és la pèrdua
dels 18 escons que ha so-

tert. Ara bé, no és admis-
sible el catastrofisme que
li imputa la dreta i ho
demostra la capacitat
que ha tengut el PSOE
per tenir altra vegada la ma-
joria absoluta. Es veu
clarament que la dreta està

enquistada i, ara per ara,
no és cap alternativa. El que
sí és clar és on es troba
el centre progressista: el
seu amo legítim és Adolfo
Suárez i la seva única i le-
gítima representació és
el CDS.

Pel que fa a Llucmajor,
el resultat no ha fet
sinó confirmar el que
va ocórrer els anys
1979 i 1982: el triomf del
PSOE a les eleccions
generals si bé amb els
vots de S'Arenal, que
són els que inclinen la
balança a favor seu. AP
manté el seu estatuts, però
la ferida la farà sagnar mas-
sa; les lluites internes i les
intrigues no l'afavoreixen.
Capítol a part mereix el
PRD pel rebuig que li ha
donat Llucmajor. Els
Ilucmajorers no són beneits
i tampoc no tenen res en
contra de M. Roca. Crec
que a bon entenedor
poques paraules basten.
El nostre partit, sense pro-
paganda electoral a la nos-
tra ciutat per falta de
mitjans econòmics, s'ha
convertit en la tercera força
política i aixo significa
que és l'únic partit que
en un futur pot ser guanya-
dor.

2.-Hem de tenir en
compte que no es poden
comparar els resultats d'u-
nes eleccions legislatives
amb unes municipals, sobre-
tot en petits municipis,
on el vot pot canviar ra-
dicalment i hi pot haver
sorpreses. Els objectius
del CDS són participar a
les municipals i fer-ho de
manera seriosa i honesta
quant a les persones i al
programa electoral. Mirar
de donar un resorgiment
al nostre poble i donar-li
vida sOcio-cultural, política i
econòmica. No volem des-
qualificar cap opció polí-
tica. El diàleg amb totes
les forces polítiques i
socials serà el nostre
millor objectiu, perquè és
sabut que la raó no és mai
totalment propietat d'una
opció. Amb la mirada
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posada en aquests objec-
tius, la perspectiva del
nostre partit nomes pot
ser una: intentar guanyar les
municipals.

MATIES STELA
(PSOE)

1.-Valor positivament el
resultat electoral de Llucma-
jor perquè el PSOE ha
tengut més del 50 o/o dels
vots. Crec que resulta po-
sitiu veient que les

forces de centre-esquerra i
esquerra s'acosten al 70 o/o
de l'electorat, comptam
com a centre-esquerra el
CDS. Hem disminuit un
centenar de vots respecte
del 82, però hem augmen-
tat en percentatge. Aquesta
baixa és deguda a la major
abstenció.

2.-Sé que a les elec-
cions municipals els vots
canvien en relació a les le-
gislatives, normalment per
la major abstenció de SA-
renal. L'objectiu que ens
hem marcat és obtenir la
majoria absoluta, ja que el
resultat de les generals
ens donaria una relació de
10 regidors per al PSOE,
6 per a CP i 1 per al CDS.
Per tant, malgrat l'absten-
ció, l'objectiu és treure
com a mínim 9 regi-
dors. Per a aconseguir
aquest objectiu treballarem
per formar un equip que
pugui realitzar una bona
feina de cara al poble. Creim
comptar amb persones sufi-
cients i qualificades per a
això. Farem un programa
que pugui resoldre els pro-
blemes que té plantejats

Llucmajor, S'Arenal i les ur-
banitzacions. Farem campa-
nya per donar a conèixer
el programa i rompre l'abs-
tenció que generalment es
produeix a S'Arenal, que
ens priva de la majoria,
ja que són uns 800 vots. A
la vista dels resultats de
dos consistoris de dretes a
Llucmajor, esperem que el
poble es decidesqui per
una passada per l'esquer-
ra.

JAUME LLADO
(PSM)

El PSM ha obtengut,
tant en el conjunt de les
Illes Balears com a Llucma-
jor en particular, uns resul-

tats electorals numèrica-
ment insatisfactoris. Som
lluny, encara, de tenir un
partit d'esquerra naciona-
lista dins el Congrés i el
Senat. Les causes són diver-
ses conservadorisme ideolò-
gic i mental de molts de
mallorquins, dificultats per
competir amb la maqui-
nària electoral dels grans
partits, poc cas dels
mitjans de comunicació, es-
cassa connexió del nostre
missatge amb capes més
amples de la societat,
tendènciade part de l'elec-
torat a no votar els par-
tits nacionalistes en les
convocatòries d'àmbit
estatal, falta de presèn-
cia del partit a tots els
pobles. Però, per damunt
tot, hi plana la cons-
tatació que som un poble
amb escassa consciència
nacional i manco voluntat
de voler-la exercir a ni-
vell polític. Aquí encara
no s'ha comprès que ens
fa falta tenir un partit po-
lític propi, independent i
amb autèntica voluntat de
transformació social. A
Llucmajor, a pesar de les-
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	càs coneixement que la	 PSM jove i dinàmic pot
gent té del PSM i de la posar en marxa.
manca d'organització a ni-
vell local, el nombre de
vots ha continuat creixent.

2.-El PSM-Esquerra
Nacionalista serà present a
les pròximes convocatòries

electorals. Es necessari que
hi sigui per fer arribar les
seves propostes mallor-
quinistes i progressites a
les institucions. A Llucma-
jor, la feina se centra pri-
mer de tot en la consoli-
dació d'una agrupació lo-
cal ben organitzada.Aques-
ta haurà de plantejar l'es-
tratègia a seguir de cara a
les municipals. El PSM,
tant a Llucmajor com a
S'Arenal, té uns seguidors
majoritàriament joves que,
de cara a una acció po-
lítica renovadora dins
l'Ajuntament, poden sumar
moltes adhesions i atreure
un electorat ampli. La ino-
perància de la dreta muni-
cipal i les trustracions que

encarna el PSOE fan neces-
sària una revitalització que
només l'empenta d'un

pobles de Mallorca: triomf
del PSOE: principis de des-
composició de la Coalició
Popular, el líder de la
qual ja ha arribat al seu
sótil electoral; fracàs ro-
tund del PRD-UM, i més
si tenim en compte que
era l'opció finançada per
la banca; r-esorgiment més
emotiu que real del CDS, i,
quant a Izquierda Uni-
da, creim que pot ser el
principi d'una esquerra
forta davant l'immobilis-
me de classe del PSOE.
El PSM també ha estat
un dels derrotats, si a
Balears s'hagués inte-
grat dins I.U., les coses
haurien anat d'una altra
manera.

2.-En aquest poble ha
passat sempre que, gua-
nyant les esquerres,
per mor dels pactes de la
dreta (AP,PDP, UM, etc),
aquesta sempre ha governat.
Per aquest motiu, el PSOE
sempre ha tengut el pretext
de no poder fer res, a pesar
del pacte de govern que
tengueren amb la desapa-
reguda UCD. Doncs bé,

creim que en aquest poble
fa falta a l'Ajuntament una
força progressista a l'es-
querra del PSOE. Una
força d'avanç social, inte-
grada per comunistes, PSM
i individualitats en torn d'lz-
quierda Unida amb un pro-
grama mínim comú, elabo-
rat entre totes aquestes
forces, que aconsegues-
qui arribar al Consistori
i donar suport a un govern
d'esquerres a aquest po-
ble. Es a dir, les for-
ces esquerranoses desuni-
des donen com a resultat
un Ajuntament de dretes,
obsolet, inepte, amorf i
buit de contingut social;
en canvi, unides en un
programa comú és l'úni-
ca forma de tenir edils i
donar suport a un govern
del PSOE, sempre i quan
accepti els punts més
progressistes del nostre pro-
grama comú. Llucmajor
ho necessita, deixem-nos de
personalismes i facem-ho.
Des d'aquestes línees faig
una cridada en aquest sen-
tit.
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Eleccions a Llucmajor
La idea d'aquest tre-

ball, és de fer un estudi
compratiu de totes les
taules que hi ha a Llucma-
jor, a fi de saber si les ten-
dències de vot són afins a
totes elles o si cada barria-
da té una tenclència concre-
ta.

Ha estat precls de con-
siderar s'Arenal com una so-
la taula, ja que, tret d'en-
guany, no ten(em la infor-
mació de cada una de les
taules s'arenaleres. Hem
concedit manco importàn-
cia a les eleccions de
1979, ja que, la força de
llavors d'UCD fa difícil les
comparances.

Per esser més fàcils
les comparacions s'ha pas-
sat a percentatges el nom-
bre de vots obtinguts a ca-
da taula. Abans de treure
conclusions, cal dir que
hem prescindit dels grups
extraparlamentaris que,
pels seus pocs vots no can-
vien els resultats generals
(pot esser influeixen amb
més menys 0,5 o/o); i, a fi
de smplificar el treball, hem
pensat que no calia tenir-
los en compte.

També s'ha de fer cons-

tar que les dades de què
hem disposat, han estat aga-
fades a les meses el dia de
les eleccions i per tant pot
haver-hi un error m (nim res-
pecte als resultats fets pú-
blics per la Junta Electoral
de Zona.

Una vegada explicades
les limitacions del treball
podem passar a fer l'anàlisi
comparativa, valent-nos del
gràfic:

Les meses amb majoria
de vot PSOE són:

-CIUTAT... amb una
diferència de 16,8 punts

(82); 14 (86)
-INSTITUT... amb una

diferència de 27,2 punts
(82);14 (86)

-CA SES BEATES...
amb una diferència de 6,2
punts (82; 3,6 (86)

-LES ESCOLES... amb
una diferència de 3,8 punts
(82); 10,6 (86)

-S'ARENAL... amb una
diferència de 41,4 punts
(82);41,5- 8,6)

Les meses amb majoria
de CP són:

-SALON amb una dife- •

rència de 5 punts (82) i 3
punts (86) amb PSOE.

-St. LLOREN Ç amb
una diferència de 12 punts
(82) i 15 punts (85) amb
PSOE. *

-SAGRATS CORS amb
una diferència de ' 5 punts
(82) i 16 punts amb
PSOE.

A la mesa del Convent
hi ha més o manco els
mateixos vots de PSOE i
CP.

Respecte als vots de
centre, l'any 1982 sumam
els vots d'UCD i CDS; i
l'any 1986 sumam CES i
PRD. Aix( tenim que l'any
82 el centre treu a totes
les meses el mateix percen-
tatge (damunt un 12 o/o),
tret de St. Llorenç que té
el més baix amb un 9,4
per cent (el 8,9 o/o pertany
a UCD). En canvi l'any 86
veim que el centre ha pujat
a totes les meses una mitja-
na d'un 2 o&o tret de St.
Llorenç, que passa d'un 9,4
o/o al 163 o/o, i de
s'Arenal que el 5,5 o/o de
1982 es transforma en un
10 per cent (vot dirigit ma-
joritàriament al CDS). La
nota negra pels centristes la

PARTITS
SALON (*)	 CIUTAD	 INSTITUT	 SES BEATES	 CONVENT

1.979 1.982 1.986 1.979 1.982 1.986 1.979 1.982 1.986 1.979 1.982 1.986 1.979 1.982 1.986

UCD 421 95 - 327 73 369 79 374 108 - 422 115

CDS - 30 86 - 28 73 - 16 48 - 39 57 - 28 65

PRD - - 44 - 54 - 54 - - 57 - - 88

CP 95 446 425 26 340 331 58 288 287 95 368 407 111 409 402

PSOE 368 392 395 576 508 470 404 •560 556 430 430 443 266 390 383

PCE/EU/UC 22 13 0.7 30 1.6 27 3.1 26 1•2 43 1.6 0.1 43 1•6 20

PSM 19 17 36 19 15 27 35 29 36 30 31 22 20 30 39

PARTITS

	

St. LLORENÇ	 LA CUNA ( * )
	

SAGRATS CORS	 SES ESCOLES 

	1.979 1.982 1.986	 1.979 1.982 1.986	 1.979 1.982 1.986	 1.979 1.982 1.986

TOTAL
LLUCMAJOR

1.979 1.982 1.986

UCD 528 89 440 89 508 99 413 70 436 93

CDS 05 86 34 81 29 54 36 115• 28 77

PRD 77 56 89 48 64

CP 83 493 469 44 404 397 105 491 477 96 409 371 78 416 409

PSOE 338 376 311 457 453 397 314 349 310 390 447 477 405 428 407

PC/EU/UC 3.3 16 20 38 l'O 14 45 11 36 40 12 10 40 1.4 12

PSM 1'3 1'9 2'3 0'4 1'6 2'9 1.4 1'6 3'3 0'7 2'2 2'2 1'7 2'1 3'1



ÍSA 

ti
C/ MELIA, 3 LLUCMAJOR
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PARTITS 

UCD

CDS

PRD

CP

PSOE

PC/EU/UC

PSM

	

436	 9'3

28	 77

64

78 416 409

405 428 407

	

4 O	 1 4
	

1 2

	1 7	 21
	

31

	

572	 4'0

15	 80

21

93 250 228

337 664 643

	11
	

1 7	 21

	

3'7
	

1 4	 1O

	45'0
	

76

24	 78

64

81 368 342

374 505 494

1 5	 1 5

	

22
	

1 9	 22

1.979 1.982 1.986	 1.979 1.982 1.986	 1.979 1.982 1.986

(*) Per poder comparar, aquestes dues barriades, que tenien
dues meses cada una, les hem ajuntades.
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dóna Ca Ses Beates que bai-
xen un 2,3 per cent (és
l'única barriada on l'any 86
PSOE i CP augmentaren de
vots).

El PC baixa a totes les
taules, excepte a Ciutat, que
puja un punt i als Sagrats
Cors que en puja 2,5.

El PSM, té un augment
lleuger respecte a 1982 a to-
tes les taules excepte a Ca
Ses Beates on perd un punt.

Tenim per tant dos
grans grups d'electors: un de
CP i un altre de PSOE que
perden respectivament un
2,57 per cent i 1,12 per
cent respecte a 1982. Aquí
cal notar la incidència de
l'electorat arenaler, que fa
balança cap al PSOE.
Basta veure el total obtin-
gut per cada partit a Lluc-
major-poble (CP 40,94 per

cent; PSOE 40,68 per cent)
amb el total de Llucmajor
terme- o',P 34,23 per cent i
PSOE 49,38 per cent) Fins
i tot el desencís pels dos
grans partits és més gros a
s'Arenal que a Llucmajor, ja
que a S'Arenal CP perd
2,22 i PSOE 2,12 i a
Llucmajor poble CP perd
0,63 i PSOE un 2,15 per
cent.

Podríem treure moltes
més conclusions, però creim
citie cada un pot analitzar a
la seva manera les dades ob-
tingudes.

TOTAL

LLUCMAJOR

TOTAL

S'ARENAL
	

LLUCMAJOR—TERME

PROVINCIA ESCONS PSOE CP PRD CDS PSM

SALON A 13 5 4 1 2 1

SALON B 17 5 5 2 3 2

CIUTAT 19 6 6 3 4

INSTITUT 15 5 4 2 2	 •

BEATES 20 6 6 4 4

CONVENT 27 8 8 6

St. LLORENÇ 22 6 7 4 5

CUNA A 14 5 5 1 2

CUNA B 17 6 5 3

SS.CC. 24 6 7 4

ESCOLES 27 8 8 s 6

VICARIA A 16 7 5 - 4

VICARIA B 18 8 6 4

VICARIA C 21 8 7 6

CLUB N. A 18 8 6 4

CLUB N. B 23 9 8 6

COL-LEGI A 17 7 6 4

COL-1EGI B 22 7 7 3 5

TOTALS 350 120 110 38 73

Miquel Janer

J oana Font.

Ja per acabar, i com a
nota curiosa, hem suposat
que Llucmajor és un Estat
amb 18 províncies (les 18
meses) i aplicant la Llei
d'Hont hem confeccionat el
Congrés de Diputats de l'ES-
TAT "LLUCMAJORER",
la cosa ha quedat així.



C:ESper 
nça, te 2

Comprar a su medIda Frigoríficos para comprar
A la hor kxcpsc.r urc Mgmako. Corcho
rx una opeon od.thble

Ya la hora de la resta de la compra.
Irigorthco Corcho es una opción seguld

Pflr	 apth.thti aprovechada al maxime
Por çu alm potter clr comielacOn

Por su pensada y.una capa, de adaptame a
todas las nmeattladea
Sin duda, la hora rommar, Corch,

Putmsek , Mamente

Comprar comodidad
Comprar técnica

ARA QUE VE L'ESTIU

NECESSITAREM

FRESCOR
Comprar practicidad

Sa Fira, 3 - Tel. 66 19	 - LLUCMAJOR

DISTRIBUIDOR OFICIAL

- Electrodomésticos

corcho
EL CORAZON DE SU COONA

dich /	 ficza,

CRISTOBAL CALAFAT JUAN

ELECTRI

PAG. 16

FETS DE S'ESTANYOL.

En temps passat hi ha-
via una dita molt estesa, i

que el govern i persones a
ell adictes empraven molt.
" Jo no entenc de política"

o també dir
"No facem crítica destructi-
va".

Que volia dir: "Accep-
tau tot lo que vos donen i
callau".

No obstant això, avui
posam les coses més en pla
crític i demanam per què i
com són els fets.

Aquest és el punt que
mos duu a les presents refle-
xions sobre s'Estanyol.

Tal vegada, el qui
escriu, desconeix la proble-
màtica; tal vegada tot està
justificat i ben justificat.

Corre el perill de treure a
"col.lació" fets ja tractats i
resolts o en vies de solució,
tant de bo fos aix(!... Pe-
rò digueu-me, qui pot enten-
dre certes coses de S'Esta-
nyol...

1) Un diumenge de
juny, cotxes i més cotxes,
i dins S'Estanyol no hi ha
un sol municipal per prestar
ajuda als veibs. No obstant,
en la darrera fornada n'en-
traren vuit de nous, més els
que hi havia, crec que fa una
bona suma. Podria l'Ajun-
tament posar-n'hi un per
atendre els ciutadans en cas
de necessitat, no tan sols
per posar multes i passejar
amb cotxe, que pareix que
és allò que saben fer millor,
també per donar companyia
i seguretat.

Es creu que S'Estanyol
és un lloc de pau i que no
hi cal força d'ordre? 2) Tots
sabem que s'Estanyol re-
bé aquest nom pel petit es-
tany que hi ha en el racó
corregut d'arena... l'heu vist
últimament?

Hi ha caramulls d'es-
combreries que fan por. Fa
un parell d'anys, ja cridàrem
per l'assumpte dels fems que
es vessaven vora la mar da-
vant Son Reinés, aquells ca-
ramulls continuen damunt
les roques i n'han comen-
çat uns de nous dins l'es-
tany. Per ventura el batle
pedani no se n'ha temut.
Fa pena veure com es perd
la vorera de la mar.

3) No puc entendre,
quan tots ens dolem de
l'abús que es fa del ciment,
parets altes, ferro i més co-
ses... que el club S'Estanyol
faci una paret de bloquets i
"requilla". Supós que la fi-
nalitat és que, els caminants,
que no tenim barca, hagem
de mirar la mar d'enfora.
Que les senyores velles (3a.
edat) no puguin anar a ba-
nyar-se els peus dins d'un
cocó. Retallar la llibertat de
la gent a caminar vora la
mar. No hi veig cap avantat-
ge, a aquesta paret. Tal ve-
gada vendre bloquets o "re-
quilla"... no sabem què.

No sé si tot això serà
com fer retxes dins l'aigua,
però esper pel bé de tots
que es tomi aquesta paret
tan feresta i poguem allargar
la vista sense topar contra
un mur de ciment.

Un ciutadà que estima
la natura.
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-Unes altres eleccions
escolovellades...

-I una altra majoria
socialista...

-Per estar igual que
abans no mos feia falta vo-
tar, i així haguéssim estal-
viat es molts de milions que
mos costa.

-Hem de complir lo que
mana sa Constitució.

-A s'hora de pagar es
bancs serà bona...! sobre-
tot aquests partits que han
estat derrotats.

-Es dies de sa propa-
ganda tot és optimisme, lla-
vors vénen es desenganys,
es problemes i ses dimis-
sions...

-A Llucmajor tampoc
no es produïren sorpreses.
Guanyaren, per poc, com
a ses municipals, es socialis-
tes.

-A ses properes elec-
cions municipals aniria mi-
llor que es grup que tengui
més vots, en tengués molts
més que ets altres; tal ve-
gada no se repetiria sa pas-
terada de s'actual Ajunta-
ment, perquè sobretot es
batle no passarà a s'histà-
ria com un des més bons...

-Tot lo contrari...
-Sa darrera des "festi-

val" electoral de sa Plaça
Espanya li durà conseqüèn-
cies greus.

-An aquest homo jo no

l'entenc,mira que autoritzar
un acte electoral a sa plaça,
lloc no assenyalat pes mateix
consistori...

-Si al manco es partit
que va organitzar es bal! fos
estat es seu d'Aliança P,opu-
lar, rai, però, era un altre...

-Era es de n'Albertí i
això en certa manera s'expli-
ca, ja que es Consistori sem-
pre ha estat comandat pes
grup d'aquest partit.

-0 per un tota sols, que
fa i desfà així com vol...

-Es mèrits són per a ell
i no per as batle.

-Per això es partit
d'Aliança Popular de Lluc-
major està que no pot més
de ses equivocacions i mala
gestió des batle.

-Sí, no crec que el torni
posar de cap de llista a ses
properes eleccions munici-
pals.

-No és probable que ell
hi vulgui participar altra
vegada. La seva edat ja no
està per aquests saraus...

-No ho sé... perquè a
més de ses vuitanta mil pes-
setes hi ha es sopars, ses
festes i altres coses agrada-
bles.

-Et dic que no se pre-
sentarà altra vegada.

-Bé, idà si tu saps tant,
digués qui seran es pròxims

aspirants a sa cadira princi-
pal des nou Ajuntament.

-Diuen que per as socia-
listes serà en Tomàs
cias.

per a Aliança Popu-
la r?

-En Gaspar Oliver.
-Pensa tu!. No crec que

de Conseller vulgui passar a
batle, encara que sia en es
seu poble. I ets altres?

-Pot ser que per Unió
Mallorquina (si és que
aquest partit no ha canviat
de nom) sigui es qui ja ho
va ser, en Miquel Clar. I pes
PDP, en Miquel Martí.

-I no n'hi ha més?
-Pot ser que en surtin

més i pot ser que no se'n
presenti cap d'ets anome-
nats.

-Idò	 que en saps
moltes, de coses...!

UN QUE ESCOLTAVA.

CENTRO MEDICO ARENAL
n••

C.A.M.
CENTRO DE RECONOCIMIENTO MEDICO - PSICOLOGICO

PARA CONDUCTORES Y CAZADORES
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Miramar, 30 (frente C. Nàutico) - Tel. 49 00 67 - El Arenal

W~       

FABRICA DE LICORES Y ALMACEN DE LICORES,

WHISKY, VINOS Y CHAMPANAS 

C/. S. Francisco, s/n - Tel. 66 01 76 LLUCMAJOR (Mallorca)
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Son Bonaventura i Son Pone Verd, filles
de la mateixa mare

Ocupen una secció no gaire coneguda del nostre terme
Aquestes tinques ocu-

pen una secció no gaire
coneguda del nostre terme i
ambdues tenen la mateixa
matriu. Encara que no si-
guin tan extenses com les
de la marina, això no resta
importància per a cada
una d'aquestes.

Son Bonaventura era
de Joan Font i Roig de Ma-
rià el 1685, i l'any 1785 era
de Matheu Font i Roig va-
lorara en 1.000 lliures. Pel
cadastre de 1773 sabem que
era dels hereus del Dr. Enric
Matheu i també coneixem el
nom del conductor de la tin-
ca, que era Clement Garau
de Llucmajor.

La producció agrícola
en aquest any de 1773 va
ser de 30 quarterades de
blat, 5 de xeixa, 30 de ci-
vada i 1 de faves. En
1778 per entroncament va
passar a la famiia March,
en la persona de Josep
March, casa amb Francina
Ma. Matheu, ambdós mora-
dors de Ciutat. L'any 1817
era de Dn. Barthomeu
March, Prévere, amb una va-
loració de 1873 lliures. En
el cadastre de 1837, la
finca havia canviat nov-
ment de propictari: era de
Felip Guasp i Vicens, de
Ciutat, amb un valor catas-

que conserva un esplèndid
retaule, amb una pintura
central presidida pel
patronat de la Immaculada
Concepció, enrevoltada
d'àngles. Sobre la taula
de l'altar hi ha un crucifix,
quadres i alguns canelobres
i altres elements litúrgics.
L'únic detall arquitectònic
de traça notable en la llarga
façana de les cases, és el por-
tal d'accés a la Capella amb
una petxina superior sobre
una cornissa on segurament
hi va haver alguna imatge.
Davant les cases i quasi
cobert per la vegetació, hi
ha un gran aljub de volta
amb un coll, encara que una
part de la yolta s'hagi ender-
rocada. Les cases no esta-
ven habitades.

SON PONÇ VERD.

Son Ponç Verd està si-
tuada en l'altra part del ca-
m( on es troba Son Bona-
ventura, ja que el I (mit del
terme confrontant amb el
de Montuiri.

L'any 1703 era de Jerò
nima Clar i Carbonell, qu(
va morir pel juliol d'aques

mateix any. Pel "Nomencla-
tor" de 1859" sabem que

tral de 2.150 lliures. El
1862, Da. Tomasa Vicens,
Va. de Guasp, era la propie-
tària de la finca, que tenia
una extensió de 90 quarte-
rades 3 quartons i 26 des-
tres, havent-hi 35 quartera-
des destinades a cultiu.

Destaquen 2 quartera-

des d'alzinar, mentre la resta
era garriga i terreny impro-
ductiu.

CAPELLA-ORATORI.

Les cases, encara que
no són massa notables,
tenen una capella-oratori
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El gran aljub de volta de Son Bonaventura.

existien dues finques amb el
nom de Son Ponç Verd,
pròpia una de Bernat i l'al-
tra de Ponç, citant única-
ment el nom sense els llinat-
ges dels dos propietaris. Pe-
rò el cadastre de 1862 dóna
el nom i llinatge dels pro-
pietaris: un era Ponç Bar-
celó que posseïa un esta-
blit de 38 quarterades i 13
destres, de les quals hi ha-
via 24 quarterades i 13 des-
tres destinades a cultiu, 2
quarterades que eren d'al-
zinar i la resta de garriga i
improductiu.

L 'altre establit, el pos-
seïa Dn. Bernat Carbonell i
Salvà alias Pou, amb una
extensió de 11 quarterades.
D'aquestes, 8 quarterades
i 2 quartons eren de cultiu;

2 quarterades d'alzinar i 2
quartons restants eren des-
tinats a reguiu dp a peu,
cultiu poc sovintejat a
Llucmajor. Un poc allunyat
de les cases es troba una pe-
tita construcció, que mal-
grat no vàrem visitar, podria
tractar-se d'una sínia, de-
vora la qual hi ha una alti-
va palmera.

Les cases, en estar asser-
relades, ofereixen un bon
cop de vista a qui per prime-
ra vegada les veu, però
igual que les de Son Bona-
ventura, són senzilles en la
seva arquitectura.

J oan Clar
Francesc Verdera.

Fotos: Antoni Monserrat
Antoni Oliver.

Sinia i palmera de Son Ponç Verd.

Les cases asserralades de Son Ponç Verd. 	 L'esplendid retaule de la capella de Son Bonaventura.
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Es trenet de S'Arenal
Fa cinquanta -vuit anys

vaig conèixer per prime-
ra vegada la platja de SA-
renal. Era un desert. No hi
havia ni camí ni carretera.
En aquelles saons Mallorca
no coneixia encara la febre
de banyar-se a la mar i
mancarien molts d'anys per
arribar a les massives onades
de cares rosses i de cabells
daurats que, avui dia afa-
megats de sol i d'iode, vé-
nen i es tomben damunt
les arenes immaculades,
per torrar-se talment esca-
marlans a la planxa. Llavors
no. No corríem el perill
d'esgarronar-nos en aquests
paratges tranquils i solitaris.
La natura era aquí total-
ment verge.

Al començament de la
platja, si veníeu de Ciutat,
hi trobàveu Can Pastilla
i a l'altre cap un quern de
casetes, que es deia SA-
renal, Can Pastilla tenia
una dotzena de cases només,
on hi estiuejaven algu-
nes families benestants. Però
en tot i ésser tan pocs els
veíns els tramvies elèctrics
de Ciutat hi descarregaven,
tres o quatre voltes al dia,
uns escasos passatgers. A
l'altre extrem de la platja,
com hem dit, s'hi trobava
S'Arenal, de Llucmajor,
que consistia en dues
embostes de cases, baixes
i senzilles, on alguns Iluc-
majorers.hi malpassaven mig
estiu, puix que, en
arribar Santa Càndida, sa
Patrona, havien - d'aplegar
veles, per anar a la festa
l'endemà, començar d

tasca de la collita de les
ametles, .de què en són tan
rics els Ilucmajorers.

Hem dit que la platja
era Ilarga, i deserta. En tot
el seu trajecte hi havia
sols tres cases: la primera
era Can Rigo, la segona
Can Moner, i la tercera...
encara no existia! Aixf de
solitari era el nostre pa-
ratge. No volem dir
amb això que no s'hi
ves qualque persona ne-
dant, amb la vestimenta prò-
pia de l'època, d'una sola
peça, que sols deixava al
descobert la meitat dels
braços i dels genolls en
avall , amb les clàssiques
retxes blanques de zebra
d'un dit d'amplària. Amb
un poc de bona sort
podieu topar-vos amb al-
guns pagesos, acabades les
messes, eixancats damunt
la bístia, que també en-
trava a l'aigua fins que
aquesta li arribava tall de
panxa. Que les b(st ies
també tenen dret a rentar-
se, al manco una volta
a l'any.

Corregueren els anys
i l'evolut,ió arribà també a
la nostra platja. Els diu-•
menges començaren a veure-
s'hi alguns banyistes
més, tots de les nostres con-
trades, que cercaven refres-
car la seva córpora en el
rigor de la canícula. Sense
esperar ni un minut més,
les nostres autoritats,
sempre zeloses de l'ordre i
el bon nom, programaren,
ran de S Arenal, tres zones
ben delimitades, veíria-

des una de l'altra, per als
diferents usuaris de les
nostres aigües blaves. La
primera, que es trobava gai-
rebé davant les mateixes ca-
ses de S'Arenal, estava re-
servada al sexe femení. Se-
guia en direcció cap a Ciu-
tat, la zona on s'havien
de banyar els homes. 1 a
continuació venia la ter-
cera, que es destinava... a
les bísties! Aix( de sepa-
rats els tres grups...!

Per unir les dues "po-
blacions" indicades, no hi
havia encara l'actual carre-
tera ni fins i tot un mal
camí ran de la mar. Amb
tot i això, per salvar
aquesta distància de cinc
quilòmetres, teníem un
trenet, d'un sol vagó,
però un trenet! Aix ma-
teix, a voltes, si les cir-
cumstàncies ho demanaven,
li enganxaven un remolc,
per dur més gent. El nostre
trenet duia un motor de ga-
solina, que us resplendia
dins el cervell i feia tre-
molar tot el buc. Un dolç i
suau tremolor, que us in-
vadia les cames i el cos
sencer, per fer més variat
el trajecte. A la fi ho
agraieu, perquè us llevava la
són i així podieu admi-
rar el paisatge i les postes
de sol meravelloses. Era un
trenet domèstic, pacífic i
sense pretensions, que amb
greu dificultat  mai
sobrepassava els quaranta
per hora, malgrat que els
majors d'edat creguessin que
aquella velocitat vertiginosa
era ben temerària, puix
corrien el perill de sortir-
nos dels rails o esclafar-

. nos contra les primeres cases
de S'Arenal o de Can Pas-
tilla. Els estudiants malicio-
sament li deien "Sa Por-

celleta". Era un trenet fa-
miliar on cada dia us hi
trobàveu amb les mateixes
cares. I com que ningú
mai tenia presses, ni d'a-
nada ni de venguda, era
ben comprensible que
esperàssim a què hi fóssim
tots, perquè tots tenfem
dret a anar a Ciutat.

D'aquesta manera el
nostre trenet feia i desfeia
el camí, que hi ha
d'aquí a Can Pastilla, i
de Can Pastilla aquí, tres
voltes al dia. Perquè vegeu
si era familiar us diré que
el conductor es prenia el
dret adesiara d'aturar la ma-
quinària, per botar i arri-
bar fins a l'aigua, d'on
arreplegava uns quants de
tions o de branques, que el
temporal havia tirat damunt
l'arena. Ell necessitava
llenya per encendre el foc

per fer el sopar o per es-
calfar-se les vetlades
d'hivern. En feia un feix,
el fermava i, a peu segur
i amb parsimònia patriar-
cal, retornava al vagó. La
col.locava on manco estor-
bàs al pasatger. I llavors
a tot gas, per rescabalar
el temps perdut, torrivem a
partir.

A dos llocs distints
del trajecte, les vies es
duplicaven. Prenfem la
de la dreta, esperant que
arribàs l'altre trenet, que ha-
via de venir per la matei-
xa Ifnea i que tant es podia
torbar un quart com mitja
hora.

Quin temps, aquell, i
com ha canviat, S'Arenal els
darrars anys!

Joan Llabrés i Ramis

...."2/7,:1-",4111n011•1111~•111n111.110.1•=3.17[1r.'-,•n
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Exposició arqueológica i etnológica
sobre s'Aguila

-
Com ja es va informar

en el número del mes de ge-
ner un grup d'arqueólegs,
contractats per la Conselle-
ria de Cultura, estaven rea-
litzant l'estudi espacial de
les restes arqueològiques
i etnològiques de la zona de
l'Aguila i Capocorb Nou.
Ara, la feina de recopilació
de dades ja és acabada per
tant, estam enllestint la dar-
rera de les passes, les conclu-
sions i l'exposició al públic
de la nostra feina.

Encara que tot el que
respecta a la labor de camp
ja fou prou espinzellada a
l'article mencionat, cal
fer unes petites aprecia-
cions. Així, s'ha de dir que
la nostra feina anava enfo-
cada, en primer lloc, a la re-
copilació, el més exhaustiva
possible de les restes que
hi hagués. Entenem per
"restes" tot allò que ens
doni indicis de la presència
humana; per tant, no només
cercàvem restes constructi-
ves sinó també materials. Al
mateix temps es resolia un
altre punt, em referesc• a la
posada al dia de les catalo-
gacions fetes amb anteriori-
tat (Font Obrador, Mascaró
Pasariu), tant pel que fa a
noves descobertes com a la
constatació de la desapari-
ció de monuments, que
desgraciadament s'ha pro-
du

Aquest estudi, doncs,
seguia les directius de les
darreres tendències de la
prospecció espacial, la qual
pretén anar més enllà que la
simple catalogació.

Fetes aquestes anota-
cions voldria parlar, ara, de
la darrera de les passes a la
qual feia menció abans. Les
conclusions d'aquest treball
es donaran a conèixer a tra-
vés d'una exposició pública,
la qual sembla que s'inaugu-
rarà a mitjans de juny al Mu-
eu de Mallorca. En ella

exposam, de la forma més
didàctica i clara possible

el que s'ha fet i el que hi ha
a la zona "trescada".

Aixf, a través de la fo-
tografia i la planimetria,
acompanyades de breus ex-
plicacions, el visitant a l'ex-
posició tindrà ple coneixe-
ment del que es conserva en
aquells paratge Ilucmajorers.

Podem avançar que
aquesta serà dividida en una

sèrie d'apartats. En primer
lloc es fa una explicació de
la metodologia emprara per
a elaborar el treball. A con-
tinuació l'exposició es divi-
deix en dos apartats,
arqueologia i etnologia.
Cada un d'aquests anirà
encapçalat per una explica-
ció sobre les característi-
ques generals dels temes. A
l'apartat d'arqueologia s'ex-
posarà cada un dels conjunts
constatats, sempre donant-
hi explicacions i relacionant-
lo amb el període en el
qual s'enquadra.

Pel que fa a l'etnologia,
donada la riquesa de cons-
truccions que té la zona,
s'ha elaborat per tipus cons-
tructius: barraques de roter,
de carboner i de bestiar.
A part, també hem pogut
tractar el tema dels siste-
mes de captació d'aigua, te-
ma transcendental per al
desenvolupament en aque-
lla zona donades les seves
característiques climàti-
ques. Així mateix, breu-
ment s'exposen les caracte-
rístiques de les dues cases
de possessió, encara que açò
pertanyi a un altre estudi
en curs, que realita un grup
Ilucmajorer.

En definitiva, crec que
aquesta exposició pot repre-
sentar una bona oportunitat
per què, si interessa, es co-
negui el que hi ha i en quin
estat es troba. Tal vegada,
segons sembla, la darrera
oportunitat cie veure-ho.
Vós teniu la Paraula.

Biel Pons i Homar
Arqueòleg.

CERRAJERIA

FERROS ARTISTICS
I FORJ ATS

ESPECIALITAT EN
TREBALLS D'ALUMINI

'9'111	 IrY-11 GrI1 1-1•1 45>

Villa de Madrid,	 LLUCMAJOR
ovd. Carles V, s/n - Tel. 66 06 82
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LA COOPERATIVA
AGRARIA HA TANCAT
LES PORTES

Els deutes han acabat
amb la cooperativa agrària
de Llucmajor, cosa que no
ha sorprès la gent perquè
ja se sabia que des de
fa molt de temps tenia
problemes econòmics.

Dia 30 de juny va tan-
car definitivament les
portes, i el Sr. Manresa,
que era de la directiva,
molt amablament ens
volgué explicar els pro-
blemes que havien tengut i
la decissió que els va dur a
tancar.

"...Aquesta coopera-
tiva, de sempre ha tengut
problemes econòmics, no hi
ha hagut cap any que hagi
tengut un benefici, aquest
darrer any la pèrdua pujà a
unes cinc-centes mil pes-
setes. El deute existeix
des que es va fundar. Tam-
bé haurem d'afegir el per-
judici des del gener fins al
juny d'enguany.

El problema gros que
hem hagut de resoldre i
que ha duit a haver de tan-
car les portes ha estat que
la cooperativa tenia un
crèdit, que mai no
havia pogut liquidar, amb
la Caixa Rural; aquesta va
tancar el crèdit a la
cooperativa i els qui teníem
firmat l'aval ér em7 de la
junta rectora i 1 soci que no
era de la junta. Alesho-
res, per poder liquidar el
crèdit a la Caixa Rural,
perquè aquesta no es que-
dàs amb l'immoble de
la nostra cooperativa no
ens quedà més remei que
noltros vuit anar a man-
llevar un milió dues-
centes mil pessetes cada un

a la Caixa d'Estalvis "Sa
Nostra" i que en total
foren nou milions sis-
centes mil pessetes que
serviren per pagar el crè-
dit a la Caixa Rural i als
creditors de la coopera-
tiva.

També decidírem que
havíem d'ésser noltros
mateixos els qui ens fèiem
càrrec dels interessos del
prèstec que pujaven a
56.000 ptes. trimestrals
a cada un de noltros vuit.

La gran capficada de
la cooperativa fou quan es
demanà als més de 200 so-
cis que tenia que pagas-
sin 50.000 ptes. cada un per
fer un fons a la cooperativa
i intentar treure-la enda-
vant; però solament 19
socis volgueren entregar
aquesta quantitat a la coo-
perativa, i és que l'únic
problema ha estat la falta
de doblers. També vàrem in-
tentar fer un magatzem per
poder guardar gènere i des-
prés vendre'l quan ten-
gués bon preu i així la coo-
perativa hagués guanyat
qualque pesseta, però no es
pogué acabar i encara està
mig començat.

De totes maneres ara se
mirarà de vendre l'immoble
per intentar treure els
milions que nosaltres vuit
demanàrem a "Sa Nostra"
i poder tornar les 50.000
ptes. als 19 socis que les
volgueren aportar, i uns bo-
nos que tenien els socis més
antics. Vàrem oferir l'im-
moble a l'Ajuntament per
fer-hi el Centre Mèdic
però haurem d'esperar la
determinació de l'Ajunta-
ment ja que ha tengut més
ofertes.

Un altre problema és
que	 s'indemnitzarà	 l'ho-

me que tenim llogat, i
ho farem en material o en
doblers, si s'ha de fer
amb el darrer, sistema ens
els haurem de treure de
la nostra butxaca".

- I els foravilers que
hi duen la llet com ho fa-
ran?

-Altre temps n'hi havia
molts que hi duien la
llet, perquè molts tenien
vaques, però avui en dia no-
més eren unes quatre per-
sones les que hi duien la
que els sobrava de ven-
dre-la a particulars o d'em-
prar-la per alguna cosa;
nosaltres els avisàrem d'ho-
ra perque poguessin resbl-
dre el transport de la llet
i ells mateixos cercaren
les solucions, però no seria
d'estranyar que Ilevassin les
vaques perquè aquestes no
treuen si no tens un bon
pou d'aigua i poder fer molt
de menjar.

..."La millor solució
hagués estat tancar fa molt
de temps, però ha quedat
ben demostrat que Llucma-
jor no és un poble Coope-
rativista, els mateixos
socis no col.laboren".

S'HA D'AVISAR LA
GUARDIA CIVIL?

Pareix que els lladres
omplen el rebost per poder
passar unes bones vacan-
ces aquest estiu, hem ten-
gut notícies que entraren
a un establit de Cugulutx,
a Can Vagueta se'n dugue-
ren les sobrassades, als dos
Son Garcies de l'Aljub on
se'n dugueren molts d'objec-
tes antics de valor, a un es-
tablit de Son Garcies 4
xots, a una caseta de
devora can Vogueta pro-
varen d'escurar-la, a ca s'He-
reu d En Joan Pieres aques-
ta vegada hi robaren 18 por-
celletes, també s'aferraren
a un parell de piques a Son
Lleó,... i aix( un parell
més.

Però el problema no
només és això, se sospi-
ta de manera clara qui
són els lladres perquè
aquí ens coneixem tots, lo
pitjor es que quan l'a-
fectat va a declarar el
cas a la Guàrdia Civil,
aquesta el prova de per-
suadir • perquè no faci la
denúncia, dient que és
inútil i que tanmateix no
poden fer res.

Es de mal afecte la pos-

tura que agafa la guàrdia
civil maldament digui que
la llei contra els lla-
dres sia fluixa, no encalçant
lladres, emprant aquest
argument, és empitjorar la
situació. La seva funció, i
per això cobren, és
aplegar•los i si un cas fer
tots els mèrits possibles
per dur-los a la presó i
que tenguen temps de reha-
bilitar-s'hi.

El mateix passa amb
els cans que van a lloure
i seguit seguit, mosse-
guen i maten ovelles, basta
dir que aquest mes, a la
possessió de Ses Comes,
dos cans, un de gros i un
de petit, atacaren la
guarda i mataren dues
ovelles, mossegaren el mardà
i en deixaren dues o tres
més d'ofeses.

Recomanam a tots els
afectats, que denuncii . in els
seus casos i que aix( se'n
temin del bordell que hi ha
per foravila, veiem si de mi-
ca en mica es dóna sortida
a la situació.

Davant aquesta postura
de la Guàrdia Civil només
queden dues solucions: o
canviar aqueixa actitud
passiva o donar les
competències a la policia
municipal.

LES VACANCES DEL
CONSELL

Ja comença a ésser hora
de penjar les gàbies engana-
dores contra la processio-
nària, que haurien d'estar
penjades des del primer de
juliol fins a final d'octubre.

En general els pagesos
troben que ha anat bé,
perquè els pins van bons i
l'any passat es veren
poques bosses, però no tot
es deu a les gàbies perquè
també es va fumigar.

Ja haurien d'estar pen-
jades, són molts els pagesos
que estan nerviosos per-
què no arriben les gàbies i
es pot tirar a fotre tota
la feinada feta fins ara. La
qüestió és que el responsa-
ble de la Conselleria d'A-
gricultura s'ha pres quinze
dies de vacances i esperant
que arribi a temps de treu-
re'n enmig per aix( els pa-
gesos poder-ne posar els
seus pins. Molts de page-
sos en són compradors i
esperen que sia més facil
trobar-ne.

Pareix que enguany
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la idea és de fumigar, però
`aquest fet és realment un
perill ecològic, ja que no
només es maten les cuques
sinó que cauen molts de
nius, i la caça i el bestiar
també es veuen afectada, o
també qualque teulada de
possessió.

Mentrestant seria bo
que els interessats facin
passes cap a l'Ajuntament
insistint amb la necessitat
de les gàbies.

HAN COMENÇAT ELS
INCENDIS

S'han produit a Lluc-
major cinc incendis de poca
importància quasi tots, a
Ca S'Hereu 2.500 metres
quadrats de palla i rostoll,
a Son Vich 200 metres
quadrats de pinar i garriga
a la carretera de Campos se
cremaren 14 quarterades de
sembrat i a Son Verí 250
metres 2 de pinar. Per la
poca extensió dels focs
es pot veure l'efectivitat
dels bombers.

Però allà on hi va ha-
ver certes protestes
va ser al foc que es pro-
duí al camí de Sa Torre

a un establit de Cugulutx on
per la ooca agilitat dels
bombers es cremaren unes
cinc quarterades de ros-
toll.

BONA COLLITA

L'anyada ha anat molt
bé enguany, si hi ha qualque
adiectiu que li puguen
posar serà el de l'abun-
dància. Però no ens hem
d'enganar, perquè, si bé
hi ha molta civada, ordi
i també faves, no abunda
la qualitat d'aquests pro-
ductes. Aix( que la civada
i les faves tenen el bessó
petit i sobretot l'ordi és
el producte on se nota
més la manca de quali-
tat. Diuen que és per mor
del canv; tan ràpid que ha
fet el temps entre la fres-
cor i la calentor.

S'ha de dir sque la co-
llita d'ametles no serà gaire
abundant, encara que la de
garroves, a segons quins
llocs, sí que ho serà.

Hem de dir també,que
ja duim dos mesos sense
pl9ure, i que ja hem patit
algunes• temperatures molt
altes com la del dia 27 que
arribàrem als 33 o. Nor-
rnalment les temogratures

maximes del mes de juny
han oscil.lat devers els 25oc.

i les mínimes damunt uns
10oc. manco que les màxi-
ms , o sia sobre els 15oc.

ELS PREUS PUGEN

Els darrers mesos els
preus havien anat caient de
manera continuada i només
hi havia les porcelles que
es mantenien altes. Ara com
sol succeir en aquesta època
de l'any els preus han pujat
de tot manco el de les
porcelles que ha davallat
fins a les 300-250 ptes.
els xots han fet una puja-
da fins a les 280-320 ptes...
les truges de 80 a 90 ptes.,
els bous també han pujat
fins a les 450 ptes. l'ove-
Ila com molts de pics de
40 a 70 ptes. el quilo.

Una bona pujadeta en

en els preus dels animals.
Les ametles pareix que
volen fer l'estirada final
abans d'arribar a Santa Càn-
dida, han pujat fins a les
550 ptes. el quilo de bessó,
70 ptes. més que el mes
passa t.

Les garroves segueixen
tan malament com abans,
ara es paguen a 40 ptes.
el quilo.

L'anyada d'a lbercocs
s'ha presentat mitjana, de
tot d'una no es posà un
preu fix , però després el
preu es posà a 20 ptes
i pareix ser que sera el que
duran tota la temporada.

SOBRI LA CAÇA

Quant a la caça, s'ha
de dir que a l'hora de
tancar l'edició d'aquesta re-
vista la Societat de Caça-

dors de Llucmajor encara
no havia rebut de
la Federació Balear de Caça
el calendari amb els dies
que s amolla la caça en cada
una de les espècies no pro-
tegides ni elš dies que
es podria caçar cada
setmana, encara que tot
apunti a la possibilitat que
en aquest mes de juliol
ja es podrà caçar.

De la malaltia dels co-
nills, també se n'ha de par-
lar, com ja se va dir • es
vacunà però encara és un
poc prest per jutjar l'efi-
càcia de la vacuna. No obs-
tant això, la malaltia,
enguany, ha tornat fer acte
de presència però sembla
'que va per zones. Algunes
zones . n'estan molt afec-
tades i a altres pràctica-
ment no es veu cap conill
nalalt.
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Gent de la vila

Mestre Miquel Noguera, el darrer
organista?

El personatge que avui ocupa aquesta secció de "Gent
de la Vila" és un homo que aviat forà 95 anys. Era fuster
crofici però no és per aixà que /hem entrevistat. Ho hem
fet.perquè ens parlàs de la seva labor com a organista que
.durant setanta anys ha vengut realitzant al Convent
de Sant Bonaventura sobretot, a la Parróqula no4tia«de-
Sant Miquel.

Els seus mestres varen ser el pare Joan Garcia, francis-
cà, i el Pare Amorós, compositors músics. Entre aquests
dos mestres hem de destacar la figura d'un alkre músic
que també el va ensenyar D.A ntoni Josep Pont, sacerdot
que morí a Llucmajor el 1931, cofundador de la Capella
de Manacor i replegador de tonades populars mallorquines
que"són incloses en el "Diccionari Català-Valenclà-Balear".

El personatge que ha
protagonitzat aquesta entre-
vista és l'amo En Miquel
"Robeta", Miquel Nogúe-
ra i Zanogliera, el qual molt
amablement ens ha„faci,litat
una conversa ben entre-
tenguda.

-Des de quan i fins
quan vàreu ser l'organista
de la Parròquia?

-Com era jovenet anava
molt pes convent i
mos férem molt coneguts
amb el pare Joan Garcia,
que era es superior. Llavors
va venir el pare Amorós i
feia sa funció i tocava s'or-
gue i s'harmónium des
Convent. Més tard va fallar
un poc lo de l'Església i
jo hi vaig començar a
anar. Anava en es dos llocs
però on es frares hi havia
molt poc per fer. Fins que
a la vi vaig fer d'orga-
nista devers setanta anys.
Ja ni me'n record...

-Qui vos va proposar
aquesta feina?

-Vengué d'ecóriom En
Planas, que llavors va ser bis-
be, se trobaven sense orga-
nista i jo vaig dir-li: "Si
voleu que jo vos hi faça", i
en Planas me va contestar"
és que estam per un orga-
nista", i de llavors ençà
fins fa més o manco
dos anys, fins sa reforma
darrera de l'orgue de l'Es-
glésia, vaig ser s'organista.
Després d'això ja no he tor-
nat posar ses mans damunt
cap teclat.

-Hi havia hagut músics
a sa vostra família?

-No, no n'hi havia hagut
cap mai. Jo sempre vaig

fer de fuster. Si havia d'a-
nar a tocar l'orgue, per e-
xemple, per un funeral, que
llavors eren es dematins, dei-
xava sa mitja hora o lo
que s'havia deixar, però de
músic, no n'hi havia cap a
ca nostra.

-Quins varen ser es
vostros mestres?

- E1 pare Joan Garcia i

el pare Amorós. Entre ells
dos sempre vaig sortir
del pas. També me'n va en-
senyar un altre personatge
molt important, D. Antoni
Pont, que era molt músic
i va estar a Llucmajor molts
d'anys.

SI NO Hl HA FUNCIONS
LITURGIQUES, QUE HEM
DE FER L'ORGUE?

-Per quines dates més
assenyalades tocàveu l'or-
gue?

-Per totes ses festes,
llavors n'hi havia bas-
tantes. S'havia de tocar
en es funerals, hi havia
molteta feina, aiximateix.
Llavors també per ses diades
solemnes com el Corpus,
Sant Miquel, Pasqua i Na-
dal. En una paraula, n'ar-
ribava a estar fart, d'anar
a tocar per tot. D'aquest
assumpte de sa música ja
quasi no en parl. Per dur un
poc sa direcció i manejar
es Cors d'al.lotes de la Ca-
ritat i dels Sagrats Cors,
també hi havia molta tasca,
perquè se duien pretensions
i de vegades m'hi havia d'en-
fadar i tot.

I sa feina que me duia
renovar-los es repertori or-
què si sempre canten lt
mateix és igual que sentir
un nin que només sap
Sor Tomasseta". Sa música

m'agradava molt passar-
la-me p'ets ulls però llavors
amb un parell de vegades
d'haver-la vista me bastava.

Aquestes funcions agrada-
ven molt a sa gent d'Esglé-
sia perquè sinó eren fun-
cions de son.

-Quina casta de música
solieu tocar a l'orgue?

-Moltes. Sa litúrgia
catòlica té vespres, comple-
tes, té uns resos, uns salms,
i se canten alternats amb
el Cor i l'orgue i aquesta
operació si no la tenen un
poc per mà, no saben quan
han de tocar i per ventura...
en tenir-hi practica és fàcil.
Sa litúrgia mana tocar a tal
o qual moment i sa gent
que va a sa funció tan sols
ni se'n tem. Lo que tocàvem
amb el Cor se deien"Sal-
módies" i eren una col.lec-
ció de peces no molt llar-
gues i consistien en un
salm recitat i un de cantat
i es temps que reciten l'or-
gue sol tocar tant si és
amb vespres com si és amb
laudes. Jo no ho sé
explicar molt bé perquè sa
gent ja hi estava tan
avesada que ningú no
demanava res i ja sa-
bien com era.

De totes maneres sa
música d'orgue si no agrada
molt no és agontadora,
és un poc carregada en no
ser que s'organista toqui
qualque música més alegre,

-Què vos va semblar sa
restauració de l'orgue?

-Jo era és manco en-
tusiasta perquè el restau-
rassin. Perque s'orgué és
un insirument que és tan

1.1,"GancrJõrR,
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complicat de peces i
tiranys i punyetes... que
s'esquinça fàcilment perquè
hi ha pentura cinquanta o
cent palanquetes que ballen
i se deterioren amb facili-
tat. Per compodrer-lo no hi
havia doblers i jo el vaig
tocar quaranta o cinquanta
anys sense afinar I ara,
si no se fan funcions litúr-
giques, quina raó de ser
té un orgue? Cap ni una.
A més a més és necessari
repassar-lo cada una partida
d'anys i aixà és molt
costós.

' En es Convent, l'or-
gue estava tan al baix que
no s'atrevia ningú a
fer-lo restaurar, fins que no
sé quin frare va arreple-
gar doblers per comprar-
ne un d'electrónic.

Jo lo que vull dir és
que s'haurien de fer unes
funcions, unes vespres amb
el Cor cantant, a ses quals
hi deu haver cinc o sis espais
en què Vorgue toca sol
i així sa gent sabria
què és tot això, però si no
hi ha funcions no n'hem
de mester, d'orgue.

VAIG TOCAR GUITARRA
AMBA SA COMPANYIA
DES "CEGO"

Parlant d'això me
ve en es cap un fet cu-
riós i és que l'orgue tenia
una manxa i necessitàvem
un .manxador. Hi havia lla-
vors un capellà, que
deien en Suasi i se va
trobar convenient canviar
sa manxa per un ventilador.
En Suasi se'r)--„va a Manacor,
que erac que, era es seu po-
ble, i no .sé qui li de-
gué dir: "tenc un motor
que me fa nosa" i ell Ji va
dir: "Idò jo n'he de mester
un " i li va ' comprar es
motor de quatre cavalls
quan només bastava amb
un, però com que en
Suasi no sabia res ni de
solfes ni d'orgues... Moltes
vegades se perd per estar
en mans profanes. Però
llavors, per jo, sa qüestió
era no parlar-ne. Després
hi posaren un ventilador
i va fer més renou que l'or-
gue i ara, amb sa reforma,
han posat un compressor
que amb una força de no
res fa aire i basta per a
totes ses trompes.

-Sabeu tocar d'altres
instruments?

-Una temporada vaig

tocar guitarra. Però, això
saps que fa d'anys! Anava
amb sa companyia des
"cego", en Francesc que
estava en •Ps Cap Puig
ii donava Iliçons de gui-
tarra, i amb
en Mateu "Barril" i com-
panyia vaig sortir a rotlo
amb sa guitarra. Amb
aquesta comparsa de
músics sortíem per ses
nits de Verges	 i fun-
cions així	 però ho vaig
deixar anar perquè en duia
massa.

	-Quins	 organistes
heu conegut, a Llucmajor?

-S'altre que hi va haver,
abans de jo, va ser es
sogre, me pareix, de sa ma-
dona de Ca N'Alegria,
que era nebot d'un capellà
que li deien el pare Car-
dell que estava a Sant Felip
Neri i era molt músic.
Abans d'aquest no me'n re-
cord. Darrera jo no n'hi
ha hagut cap més però
es que n ha après un poc és

les me demanen", però
així i tot, amb aquests
95 anys que ell ja
troba molts i diu tam-
bé que són tants que ja
és avorrit, ha contat tan-
tes coses amb un sentit
de s humor tan agut que
realment ha estat una sort
que hagi volgut parlar
amb noltros.

Catalina Font

en	 Barros,	 perquè	 ell,
d'al.lotet	 ja	 venia	 per
allà dalt a veure'm tocar.

-Mestre Miquel "Rob-
ta" acaba dient que ara
ja no podria posar ses
mans damunt cap teclat a
causa de sa dificultat
que té a sa vista i també
se queixa d'haver perdut,
molt sa memòria i de recor-
aar ses coses "quan no
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El català al carrer, ja

Per tal d'intentar fer-
nos una idea de la presèn-
cia de la nostra llengua als
carrers de Mallorca, pre-
nent com a punt de parti-
da els carrers de Llucma-
jor, un grup de joves in-
tentàrem fer una estadísti-
ca bastant-nos sobretot en
la Ilengua emprada en la re-
tolació comercial i amb els
noms oficials dels carrers
del nostre poble. El resul-
tat serví per comprovar la
ínfima presència del cata-
là al carrer.

Davant aquest fet, no-
més hem de fer-nos el se-
güent plantejament:

"Si no és mitjançant
el nostre esforç, ningú no
s'interessarà pel futur que
pot córrer la nostra llengua
el dia de demà".

El primer pas impor-
tan que ens pertoca als ma-
llorquins és dur a terme el
fet de la normalització
lingüístic als nostres car-
rers per tal d'indicar als via-
nants en quin territori lin-
gü(stic es troben, i facili-
tar a la vegada l'aprenen-
tatge de la nostra llengua
mitjançant la visualització
espontània, que és eina
molt útil i amb ella s'apre-
nen tots els idiomes.

Per tal de solucionar el
que se'ns planteja, hem vol-
gut llançar una sèrie de
propostes que ens podrien
servir d'ajuda per tal
d'abandonar la situació d'in-
ferioritat que sofreix la
llengua catalana als nostres
carrers.

El català als comerços.

Veient uns resultats
poc encoratjadors volem
fer una crida a l'ús del
català, tant per part dels
ajuntaments en la retola-
ció dels noms oficials
dels carrers com també en
la retolació dels comerços
i la publicitat d'aquests, ja
que:

-Si ens fixam en la
llengua en què estan reto-
lats els comerços de Lluc-
major, descobrirem una

notable inferioritat de la
llengua catalana davant la
castellana. Aixà queda com-
provat amb l'estadística se-
güent:
Nombre de rètols  173
En català: 50   29 o/o
En castellà: 102 . .   59 o/o
Ambivalents: 21 . .   12 o/o

Referent a aquestes da-
des, convé fer-ne una sèrie
d'observacions:

a) La majoria dels co-
merciants que tenen la reto-
lació en català es preocu-
pen també per la publicitat,
retolació interior, etc. en
la nostra llengua.

b) La preocupació lin-
gü(stica de la revista deter-
mina, sobretot en el cas dels
comerciants manco preocu-
pats, la llengua escollida per
fer-ne els anuncis.

c) Els comerços retolats
en català, són els que s'han
obert més recentment, la
qual cosa suposa una consi-
deració cap al futur de la
Ilengua.

d) Les entitats públi-
ques	 defensores	 de la
llengua catalana, com la
delegació de l'Obra Cultu-
ral Balear o la revista local
"Llucmajor de pinte en am-
ple" han elogiat l'activitat
d'aquests comerciants que
han decidit emprar la seva
Ilengua.

e) Els joves són els
que animen els seus fami-
liars a retolar en català el
comerç.

El català als carrers de
Llucmajor.

D'altra banda fent una
estadística per tal de veure
la presència de la nostra
llengua als noms oficials
dels carrers poguérem esbri-
nar que d'un total de 86
carrers que pertanyen al
nucli de Llucmajor, un 18
per cent tenen el nom
oficial en la llengua de
Mallorca i, un 82 per cent
en llengua castellana.

Davant aquest fet ens
cal observar que !a superio-
ritat de la llengua castellana
als carrers, es contradiu amb
la decisió presa pel consisto-
ri Ilucmajorer l'any 1983

S'ha de dir que en al-
guns carrers de Llucmajor
s'ha duit a terme per part de
l'Ajuntament la instal.la-
ció de petites ceràmiques
que indiquen el nom tradi-
cional d'aquests carrers.
Però, en realitat la solució
vàlida és convertir el nom
en català, en l'únic i oficial.

Paper dels comerciants i de
I 'Aju ntament.

Perquè la situació
actual deixi d'esser desfavo-
rable a la llengua de Ma-
llorca, creim necessària una
campanya per a la normalit-
zar-la: per això convidam el
major nombre possible d'en-
titats que ho podrien fer:

En primer lloc a l'Ajun-
tament, que compleixi amb
l'acord aprovat el 83, de la
retolació en català dels car-
rers; que intenti concedir
una exempció fiscal del 50
per cent de les taxes muni-
cipals als comerciants que
procedeixen a la col.locació
de nous rètols redactats en
català i gestiona la conces-
sió de crèdits a llarg termi-
ni per tal de facilitar als
comerciants al canvi de rè-
tols.

Convidar la població
els comerciants (ACELL),
a donar més passes enda-
vant en l'ús de la nostra llen-
gua.

Que normalitzin del
tot el seu establiment:
publicitat, facturació i en-
comandes en català. En una
paraula, que contribueixin
al fet que la llengua de les
Illes assumeixi la posició
privilegiada que corres-
pon i que reclamin a les ins-
titucions públiques faci-
litats per aconseguir el que
ens proposam.

Margalida Solivellas
Gràcia Luque

Trinitat Sánchez
Isabel Mut.
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Cabrera, pare natural

A finals de juny, anà-
rem a parlar amb En Pep
Oliver, membre directiu del
GOB, sobre la problemà-
tica de CABRERA, i
ens assabentàrem d'una sè-
rie d'assumptes que vol-
dr(em donar a conèixer
al poble de Llucmajor.

-i,Qué és, i en què
consisteix la campanya
de CABRERA?

-Es tracta dur tema
del qual ja fa uns 10 anys
que se'n parla. Al llarg
d'aquest tem,.s s'han
anat fent "petites co-
ses" fins que enguany, i ja
definint la camwmva de
CABRERA, el GuB s'ha
proposat seriosament inten-
tar que l'ARXIPIELAG DE
CABRERA, sia declarat un
PARC NATURAL MARITI-
MO TERRESTRE, el qual
seria el primer d'Espanya
i el més gran quant a ex-
tensió de la Mar Mediter-
rània.

-De quina manera s'ha
duit a terme aquesta cam-
panya?

-En primer lloc, s'ha
fet un número extraordina-

ri de l'ECOLOGISTA (Cir-
cular informativa del
GOB) mitjançant el qual es
dóna a conèixer un estu-
di intensiu sobre CABRE-
RA, tant pel que fa refe-
rència a les espècies ani-
mals i vegetals (Fauna i Flo-
ra) que habiten
com per les incidències
que tenen damunt ella les
maniobres militars.

En segon lloc, s'ha
fet una edició de postals
per a envia al President
del Govern i també cartells
amb el lema: PAU PER
A CABRERA.

També se va demanar
una entrevista al Ministre de
Defensa, Narcís Serra,
per parlar sobre el tema
en qüestió, cosa que de
moment s ha retardat per
mor de les eleccions.

-A més del GOB tam-
bé hi ha intervingut el
Greenpeace, de quina mane-

ra ha estat?
-Bé, paral.lelament a

l'acció del GOB, el Green-
peace tenia preparada una
campanya de defensa de la
mar Mediterrània per al mes
de maig de la qual cal
remarcar quatre objectius:
1.-Defensa d'espècies en
perill d'extinció de la Mar
Mediterrània, com per
exemple la tortuga marina
i el vell marí.
2.-Denunciar	 la	 captura
d'espècies immadures.
3.-Denunciar tot tipus d'a-
bocaments a la mar.
4.-Donar a coneixer a l'o-
pinió pública la destros-
sa del fons marí, princi-
palment pel que fa refe-
rència a les barres italia-
nes per treure coral vermell.

A més d'aquests qua-
tre punts i juntament
amb el GOB, el Green-
peace va dur a terme una
acció durant les maniobres
militars de CABRERA, que
era simplement donar un
cop d'alerta per les reper-
cussions que aquestes pro-
duien, esperant que en
anys vinents quedassin pa-

ralitzades i s'aconseguíw
la protecció de l'illa.

S han fet o hi ha
previstes altres interven-
cions?

- Si, a part de l'acció
que se va fer amb el SIR I US
a CABRERA, i tota la fei-
na que fins ara ha fet el
GOB, el 23 de juny està
prevista la inauguració
d'una exposició al parc de
la mar de pancartes realit-
zades per autors mallor-
quins, totes amb el
lema CABRERA, PARC
NATURAL, i que després
es traslladarà a les ram-
bles de Barcelona i a Valèn-
cia. Així mateix, la set-
mana del 23 al 29 de juny
una furgoneta, situada a de-
vora el vaixell del Greenpea-
ce, vendrà material en
general i en particular re-
lacionat amb la campanya de
CABRERA.

Per altra banda, es
pretén	 tenir	 informada

l'opinió pública, a través
dels mitjans de comunica-
ció per tal de mantenir
el tema viu i així poder
pressionar el Govern a fi
que es decidesqui sobre
elyerna.

També, encara que
no . hi ha dates concretes
es fara una exposició
sobre CABRERA.

-Què s'ha aconseguit
fins ara?

-Donar a conèixer a
nivell de tot l'Estat espa-
nyol i no només de les
illes les reivindicacions del

GOB respecte a CABRERA,
així com també "promeses"
per part del Governador i
del Ministeri de Defensa
d'estudiar la situació amb
moltes possibilitats de decla-
rar l'ARXIPELAG DE
CABRERA, PARC NA-
TURA L.

També nosaltras, ho de-
sitjam de tot cor...

Per part nostra, ens
cal dir que "gràcies" a l'es-
tància dels militars a CA-
BRERA, aquesta es con-
serva verge, però també
és veritat que declarant
l'illa PARC MARITIMO-
TERRESTRE la seva pro-
tecció seria més integral,
ja que essent militar encara
que les maniobres només
durin 15 dies al llarg
de l'any concideixen amb
l'època de reproducció
desbarant així el cicle
ecològic. Per tant, i
com el GOB ha repetit
tantes i tantes vegades, ens
afegim a la petició que

"LES MANIOBRES MILI-
TARS DE CABRERA
S'HAN D'ACABAR".

Joana Xamena
Francisca Barceló



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

OFERTES EN CAMERES FOTOGRAFIQUES
VENDA DE CARRETES...

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

FOTO CLAR
Perfurnería

Reportatges, Fotos d'estudi
carnets...

MATERIALS DE

CONSTRUCCIO

ANTONI VIDAL

AGENT "FIBROTUBO"
MATERIALS DE CONSTRUCCIO

SERVEI A DOMICILI
Tel, 66 06 88

CORRECCIÓ DE BARBARISMES
referents a:

NEGOCIS

Barbarisme

AGOTAR
AHORRAR
ALMACEN
ALQUI LER
BARATO
COBRO
HAS1ENDA
MOSTRUAR1
PORCENTATGE
RECIBO
SOCIO
XEQUE

Forma correcta

esgotar, acabar
estalviar
magatzem
Iloguer
barat
cobrament
hisenda
mostrari
percentatge
rebut
soci
xec   

CONSELL INSULAR DE MALLORCA
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XARXA SANITARIA 
DE LES ILLES BALEARS

En fase de construcció

LA CONSELLERIA DE SANITAT I SEGURETAT SOCIAL DEL GOVERN

BALEAR TE, COM A UN DELS OBJECTIUS FONAMENTALS DOTAR A

TOTES LES LOCALITATS DE LES ILLES BALEARS, D'UN CENTRE

SANITARI ADEQUAT A LES NECESSITATS DE CADA POBLE.

AQUESTA POLITICA DE DOTACIO DE CENTRES SANITARIS HA FET

POSSIBLE QUE ACTUALMENT FUNCIONIN AMB UN RENDIMENT OPTIM

34 CENTRES, REPARTITS EN TOTES LES ILLES I QUE N'HI HAGI

14 A PUNT D'INCORPORAR-SE A LA XARXA SANITARIA. AIXO IM-

PLICA UNA COBERTURA SANITARIA DEL 60 %. EVIDENTMENT, EN-

CARA QUEDA CAM1 PER RECORRER. NO OBSTANT, A HORES D'ARA

HI HA 6 PROJECTES EN FASE DE REDACCIO I S'ESTAN ESTUDIANT

LES PROXIMES INVERSIONS QUE AFECTARAN UN TOTAL DE 10 PO-

BLES.

PERO, S'HA DE DIR QUE LES OBRES I L'EQUIPAMENT D'AQUESTS

CENTRES SANITARIS NO HAURIA ESTAT POSSIBLE SENSE LA COL-

LABORACIO DE TOTS I CADA UN r)ELS AJUNTAMENTS QUE S'ACO-

LLIREN AL PLA D'INVERSIONS DEL GOVERN BALEAR.  

GOVER\ BALEAR
Consdleria de Sanitat i Seguretat Social



Equip Senior "Llucmajor - Revoltosa", Campió de Mallorca de la categoria "Provincial".
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EL "LLUCMAJOR REVOLTOSA" CAMPIO DE PROVINCIAL

L'equip "senior" de
bàsquet masculí "Llucma-
jor-Revoltosa", s'ha procla-
mat virtual campió de la ca-
tegoria "provincial" després
d'haver guanyat tots els par-
tits que en aquesta fase
final del campionat de Ma-
llorca ha disputat.

Després d'uns inicis de
temporada un tant estranys
per circumstàncies alienes al
bàsquet, com poden ésser la
negativa per part de nom-
brosos clubs mallorquins a
participar en una tercera
divisió interinsular for-
tament criticada pel seu alt
cost econòmic, la manca de
subvencions abastament, i la
qualitat dels rivals no cor-
responents a l'alt cost que
suposava haver de man-
tenir-se en una categoria
superior, va quedar formada
una divisió anomenada
"provincial" la qual va asso-
lir el paper de II I divisió
per alts equips mallorquins
(excepte el Cassino-Patro-
nat que tenia la il.lusió i
els doblers per a intentar
accedir a la II divisió esta-
tal), la qual ha tengut
com a màximes estrelles a
dos equips: l'Alcúdia i l'e -
quip que juga a Llucmajor.

Si en la primera ronda
d'enfrontaments va ésser
l'Alcúdia el que aconseguí
situar-se al cap davant de
la taula classificatória, a
l'hora de la veritat ha estat
l'equip Ilucmajorer el que
ha aconseguit l'honor de
guanyar el campionat de
Mallorca sense haver perdut
en aquesta segona volta cap
dels partits dispu-
tats.

Segons parlàrem amb el
president de l'entitat se té
previst que si les finances
del club aconsegueixen
situar-se en un nivell que
permeti una certa llibertat
de moviments s'intentarà es-
tabilitzar-se a III encara de
les altes despeses que suposa

aquesta categoria i de la
sempre febla economia de les
entitats esportives de la

"Jorge Juan"
JUVENIL MASCULI: 3r.
de Mallorca
SENIOR MASCULI GRUP
"A": Subcampió de Grup i
Campió de Mallorca en els
Play-Off sense conèixer la
derrota.

Aquesta	 va ser la
classificació final:
1.- L LUCMAJOR- R EVOL-
TOSA 	 20 punts
2.-ALCUDIA AYTO 	
	  17

3.-COSTA CA LVIA 	
	  16

4.-ESPANYOL LA BIMBA
	 15

5.-PLA DE NA TESA 	
	  11

6.-ESCOLAR 	 11

Només resta donar-los
l'enhorabona a tots, i espe-
rar que els èxits es repetei-
xin la propera temporada,

si és possible, que sigui
amb el mateix president,
al qual desitjam que aquest
estiu el permeti recuperar-
se de les dificultats que es-
mentàvem al principi, i
doui coratge per conti-
nuar president el Club, ai-
xò sí, amb l'ajuda de tot-
hom.

vi lla.
Amb el partit jugat pels

Cadetes a Sa Pobla, els
quals perderen per nou
punts, després de gua-
nyar el de Llucmajor per
8, a la disputa del
títol de Campió del
Trofeu "Jorge Juan•, la
temporada va acabar ofi-
cialment per al basquet de
Llucmajor.

A l'hora de fer ba-
lanç del que ha estat la tem-
porada s'ha de convenir
que en general ha estat

bastant positiva, malgrat
les dificultats de tota ín-
dole que s'han hagut de
superar.

Cinc són els equips
que destaquen per damunt
de la resta, segons els resul-
tats obtenguts, i són
aquests:
MINI FEMENI: Campió de
Mallorca
SENIOR FEMENI: Campió
de Mallorca
CADETE MASCULI 3r. de
Mallorca i 2n. del Trofeu



DEL 19 AL 27 DE JULIOL 1986

CRUCEAOS C-)PTIMIST

II TROFEU
CIUTAT DE LLUCMAJOR

ORGANITZA,

AUTICO S'ESTANYOL

T.D.V.

Ltl

FOTO D'ESTUDI
REPORTATGES

FOTOGRAFIA INDUSTRIAL
I PUBLICITARIA

Carrer d. s Vall, 21
Tel. 66 00 29
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TALLER MECANICO

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

SERVICIO DE PINCHAiOS
Y NEUMATICOS
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S'Arenal

RAFAEL GOMEZ, NOU PRESIDENT DE L'UD S'ARENAL
Dimitit el president

de l'U.D. Arenal va sorgir
la necessitat de fer elec-
cions a la presidència. Es
reuniren uns quants socis

per a tal fi, es redactà l'ac-
ta corresponent segons els
estatuts i les lleis federati-
ves i s'envià la informació
a la Federació Balear de
Futbol, que presideix el
nostre amic Antoni Bor-
ràs. De tot aquest pro-
cés, en resultà elegit Rafael
Gómez Hinojosa, fins ara
vice-president tercer del

club i home que sempre es
queixa del que escriuen els
diaris i les revistes referent
a S'Arenal.

BOLERES
AUTOMATIQUES

Diumenge dia 29 es va-
ren inaugurar les "primeres
boleres automàtiques" dins
el terme : de Llucmajor. El
lloc és el "Complex
Son Ver(, al carrer Cos-
ta i Llobera. Cinc "pis-
tes automàtiques" del mi-

llor que s'instal.lat al món.
S'hi podran disputar cam-
pionats de tota mena i
assistència de molta
gent, autoritats incloses,
amb exhibicions dl Ilucma-
jorer campió d'Espanya,
sub-campió d'Europa,
internacional un munt de
vegades i nombrat millor
esportista de Balears en l'es-
port dels "bolos", Llorenç
Mas Pons. Un Ilucmajorer
que ha destacat amb això
dels bolo , r)er tot arreu,
i aquí deu un

homenatge popular.

DAMIA COLL PONS

Es rendí homenatge a
Damià Coll Pons, jugador
de bàsquet durant 13 tem-
porades, amb el C.B. Lluc-
major i darrerament
amb l'equip de la Im-
prenta "Bahía". Damià
Coll rebé nombroses ma-
nifestacions d'estima i
testimonis de gratitud. En-
horabona.

Tomeu Sbert

II TROFEU DE VELA CIUTAT DE LLUCMAJOR

El passat dia 17 de
Juny es va celebrar la pre-
sentació del "I I Trofeu Ciu-
tat de Llucmajor" de
competicions nàutiques de
vela. Sota la presidència del
batle de Llucmajor i amb
l'assistència de repre-
sentants de !a federació, i
de la junta directiva del

que el trofeu ja havia
aconseguit un lloc de
renom entre els distints
trofeus que hi ha actual-
ment i que per l'any que
ve la federació l'inclouria
en el conjunt de trofeus de
major categoria.

Respecte a participa-
ció i pressupost, el presi-
dent va anunciar una parti-
cipació a l'entorn de les
180 embarcacions entre
óptimists, TDV i creuers,
tot això aconseguit amb
un pressupost de devers un
milió quatre-centes mil pes-
setes aportat pel Consell
Insular, l'Ajuntament , el

Club Nàutic i Prefama.
Per tal de donar-li més

rellevància s'ha decidit que
les dates del trofeu coin-
cideixein amb les festes de
Sant Jaume la setmana del
19 al 27. I així mateix
intentar en properes edi-
cions que el trofeu es gua-
nyi en propietat sols quan
s aconsegueixi el triomf en
2 edicions consecutives o
un nombre a determinar
alternes. Tot això en
vistes a aconseguir un tro-
feu que pugui competir
entre els millors.

club nàutic S'Estanyol, el
president del club informà
als pocs representants dels
mitjans de comunicació as-
sistents a l'acte de les ca-
racterístiques i les preten-
sions que té aquest trofeu,
tant en el present com en
un futur vinent.

Entre aquestes va dir



4Viajes

G.A.T..68 7

BITLLETS DE VAIXELL

I D'AVIó

OFERTA ESPECIAL VAIXELL

ANADA l 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

C/. Maria Antórila Salvà, .38
Tel. 26 74 50 - 54 - 58
	

S'ARENA L

1_
 ELEFANT_ 11

Un lloc on la bona

Z.. marxa no es deslliga
del bon gust

Tel. 66 15 17

Plaça Espanya

LLUCMAJOR

Bom, 7 Tel. 66 02 75
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SPORT -

LLUCMAJOR,

SEGON A LA

CLASSIFICACIO
Després d'una molt

bona campanya, l'equip de
futbol sala "SPORT LLUC-
MAJOR" s'ha proclamat
subcampió del seu grup.

Diumenge, dia 19, a
S'Arenal es va fer l'entrega
de trofeus per a tots els
jugadors.

Hem de destacar la
gran labor realitzada pels
dos entrenadors, J. Bonet i
P. Martínez i sobretot les
ganes i el bon jugar
d'aquests al.lotets. Desitjam
que l'any que ve obtenguin
uns resultats semblants als
d'enguany. Enhorabona!



PERRUQUERIA

FIN A

C/. D'es Vall, 49

TALLERS LLUCMAJOR •
SERVEI OFICIAL

REPARACIONS EN GENERAL

PLANXISTERIA I PINTURA

Ronda de Ponent. s/n
Tel 6612 67
	

LLUCMAJOR

Cristaleria Llucmajor
Envidrat d'obres - Miralls - Vidres de Color - Decorats -

Vidres en general

Ronda Migjorn, 105 - Teléf. 66 14 93 - LLUCMAJOR (Mallorca)
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Entre noltros
NAIXEMENTS

-Magdalena Cardell Rosselló, filla de Bernat i Ma. Joana,
nasqué dia 22/5.
-Silvia Serra Corbalàn, filla de Joan Antoni i Concepció,
nasqué dia 26/5.
-Llàtzer Cabrera Pérez, fill de Victorià i Dolors, nasqué
dia 27/5.
-Maria Manresa Tomàs, filla de Jaume i Maria, nasqué
dia 30/5.
-Catalina Maria Manresa Beltran, filla de Sebastià i Maria
Jesús, nasqué dia 31/5.
-Pere Antoni Oliver Mataró, fill de Gaspar i Francisca, nas-
qué dia 29/5.
-Rosa Maria Vadell Noguera, filla de Miquel i Francisca,
nasqué dia 7/6.
-Josep Felicià Olivares Sansaloni, fill de Josep Felicià i
Maria, nasqué dia 11/6.
-Maria Francisca Lascolas Rosselló, filla de Joan i Cata-
Iina, nasqué dia 11/6.
-Maria Josepa Tomàs Belmonte, filla de Joan i Josep, nas-
qué dia 14/6.
-Gil Garau Jaume, fill de Gil i Catalina, nasqué dia 17/6.
-Llucia Salvà Lillo, filla de Guillem i Francisca, nasqué
dia 25/6.

MATRIMONIS

-Simó Ferrando Bonet i Maria Antònia Repiso Luquero,

es casaren al Santuari de Gràcia dia 30/3.
-Sebastià Angel Orell Rubí i Margalida Regis Sansó, es
casaren al Santuari de Gràcia dia 22/3.
-Andreu Escales Oliver i Catalina Ferragut Catany, es ca-
saren al Santuari de Gràcia dia 15/5.
-Antoni Monserrat Salvà i Coloma Quetglas Bonet, es ca-
saren al Santuari de Gràcia dia 28/5.
-Francesc Bagur Solivellas i Pràxedes Martorell Miruel,
es casaren al Santuari de Gràcia dia 7/6.
-Bartomeu Clar Monserrat i Margalida Garí Fontanet, es
casaren a l'església de Sant Bonaventura dia 7/6.
-Julio Fernàndez Manzano i Concepció Beltràn Muñoz, es
casaren a la Lactància de S'Arenal dia 28/6.

DEFUNCIONS

-Antoni Monserrat Salvà, morí dia 14/5, als 60 anys.
-Francisca Aina Clar Monserrat, morí dia 19/5, als 85
anys.
-Antoni Vidal Juan, morí dia 24/5, als 33 anys.
-Coloma Fiol Sastre, morí dia 25/5 als 76 anys.
-Pere Josep Manresa Capó, morí dia 31/5 als 92 anys.
-Pràxedes Orell Vicens, morí dia 1/6 als 90 anys.
-Antoni López Giménez, morí dia 1/6 als 70 anys.
-Catalina Pujol Puigserver, morí dia 4/6 als 86 anys.
-Bartomeu Salvà Vidal, morí dia 8/6 als 86 anys.
-Celestino Suárez Fernàndez, morí dia 29/5 als 53 anys.
-Felip Brasil Peña , morí dia 13/6 als 73 anys.
-Josep Antoni Mulet Font, morí dia 13/6 als 47 anys.
-Maria Oliver Salvà, morí dia 21/6 als 91 anys.
-Magdalena Alcover Mut, morí dia 21/6 als 81 anys.
-Joan Coll Monserrat, morí dia 27/6 als 92 anys.

RESTAURANT

GRAN VIA

NOCES - BANQUETS - COMUNIONS
I BATEJOS

Informació: 66 03 17



Pes forat des moix

Com vos agraden rés els nostres monuments, empaperats o
sense empaperar?
...Vergonya cavallers!

Hisloriador Terrasa: 37 .

Teléfono 66 04 (é)

LLLICHMAY01- Mellored

71 laC aixà'
48 48/Ç CAIXA

DE

PENS1ONS

sa teutera
CENTRES- RAMS DE NUVIA

PLANTES CORONES

Carrer Campos 80 - Tel. 66 01 76
Plaça Espanya, 45 - Tel. 66 13 59
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Biblioteca La Caixa
Noves adqulisicions

YO, EL REY.- Vallejo - Najera, J.A.
HISTORIA DE LAS CIENCIAS.- Mason, S.
LA PIEDRA ANGULAR.- Pardo Bazán, E.
EL CLAVO.- Alarcón, P.A.
COLOMBA.-Merimée, P.
LAS BRUJAS.- Dahl, R.
EL PEQUENO VAMPIRO SE CAMBIA DE CASA.-
Sommer, B.A.
ESTETICA DEL CINE.-Aumont, J.
MODERNISMO Y GENERACION DEL 98.-Ruiz Abreu,A
EL PATRON DE LA DERECHA.-Bernaldez,JM.
EL MARAV I LLOSO MUNDO DE LA MUSICA.-Pahlen,K
GUIA DE LA ESPANA TEMPLARIA.-Atienza, J.G.
GUIA DE LOS PUEBLOS MALDITOS ESPANOLES:A-
tienza, J.G.
DICCIONARIO DEL PENSAMIENTO MARXISTA,Bot-
tomore, T.
MANUAL PRACTICO DEL VIDE0.-Owen, D.
AGRICULTURA E INDUSTRIA ESPANOLA FRENTE
A LA CEE -Capdevila, J.
VILLA COPPOLA.-Ensenyat, X.
VIDA ELECTRONICA.-Crichton
DICCIONARIO DE INFORMATICA.-Puig i Torne, J.
INTRODUCCION A LOS ORDENADORES.-Shelley.J.
EL ORDENADOR PERSONAL.-Cavalcoli, A.
DESCUBRE LAS MATEMATICAS CON TU MICRO.-
Johson, D.
LAS GEORGICAS, Simon, C.
LA AMISTAD.- Alberoni, F.
ECOLOGIA 2.000.-Hillary
ENCICLOPEDIA DE LA NATURALEZA.- Adena
LOS ARBOLES.-Phillips, R.
CIEN ANOS DE MUSICA.-Abrahain, G.
WAGNER.-Deatridge, G.
MOZART.-Sadie, S.
LA VIDA EN UN CHIP.-Arroyo L.
LA VIDA COTIDIANA EN ESPAÑA BAJO EL REG I-
MEN DE FRANCO.-Abella, R.
EL DOCTOR RIP I ALTRES RELATS.-Espriu S.
LOS KENNEDY, Collier, P.
LEY PENITENCIARIA
CODIGO DE CIRCULACION, RESPONSABILIDAD Y
SEGU ROS
IMPUESTO SOBRE EL VALOR ANADIDO
LA NUEVA POESIA CATALANA.-Marco, J.
EL SUR; BENE.-Garcia Morales, A.
TRETZE BIOGRAFIES IMPERFECTES.-VergesG.
LA DAMA DEL V IENTO SUR.-García Sánchez, J.
ENCICLOPEDIA DE LA NATURALEZA

BENEFICIAU-VOS DEL SERVEI DE PRESTEC DE
LLIBRES I REVISTES



PEUGEOT
TALBOT
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HAMBURGUESES
PERROS
P1 NCH OS ,

PEPITOS

NOVA DECOACIO

TERRASSA

Provin la
nostra

CUINA RAPIDA
ÉS TROPI !...

OBERT TOTS ELS DIES

SERVEI DE BEGUDES l MENJARS
DE QUALITAT A PREUS RAONABLES

4vinguda Car/es V (Te/. 66 11 17) LLUCMAJOR

TALLERES
MARINA

AGENTE
OFICIAL

Generació 86

Climatització Integrai

Eguipament total

Joan Ramon Clar
Mestre de ta//er

Carrer Marina, 1 04
Te/. 66 05 21
LLUCMAJOR

També a Llucmajor li oferim
servei 24 hores amb

la tarja SA NOSTRA
del Caixér Automàtic.

SOL.LICITAU-LA

. 

illli.
LNOrrRA 

CAIXA DE BALEARS

SA NTRA
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* RENTADORES
• FRIGORIFICS
• FORNS
• CONGELADORS
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la revolución en aire aconclickmado

Libre. sin ningún tipo de instalac n On.	 DeLonghi EL N° 1 EN
verdederamente transportable. Programable y silencloso.

Este nuevo acondicionador de eire
le permite disfrutar en cualquier punto de su hogar o	 ELECTRODOMESTICSdespacho de un embiente confortable clurante todo el voraoo
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saiv DE BONES

FORN ear
LLUCMAJOR
C/. Major, 79 - Telèf. 66 09 45

CA'N pAco 	Cardenal Rossell, 48 - Tel. 661252

LLUCMAJOR

ESTAMOS A SU

SERVICIO

2. ata 3u

lautiyo o Aimetai (2omunionei,

(2umpledhoi, S'antoi, eoh3

y tociai

PIDA PRESUPUESTO x

111TIMAS NOVEDANES EN NUFSTROS ISTMECIMIENTE
Croissant de Sobrasada - Croissant de Queso - Croissant de

Crema - Calias de Crema - Tarta de Coco - Trufas Heladas

Canas de Nata - Cañas de Trufa - Petifus de Nata

y Trufa Helada
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