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Ara que tothom pensa en anar a la platja, SUPERDERESA pen-
sa amb vostè posant grans ofertes en bronzejadors i cremes hidra-
tants:

I altres superofertes com:
BONSI 8 porcions 	  100 pts.
Magdalenes llargues 12 unitats 	  130 pts.
Gel NENUCO 1 litre 	  195 pts.
Bronzejador NENUCO 1/2 litre 	  585 pts.
Mocadors de butxaca, paquet 6 unitats 	  59 pts.
Insecticida KAID 1 litre 	  198 pts.
Poal de fregar + fregadora BETIS 	  320 pts.
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Autonomia, eis primers quatre anys

El 8 de maig de 1983, ara fa exactament quatre anys, els vots dels ciutadans de les
Illes encetaven la que seria la primera legislació de la nostra autonomia.

Al llarg d'aquest per Iode les institucions autonòmiques, emanades de l'Estatut, el Par-
lament, el Govern, els Consells Insulars, han dut a terme la seva tasca legislativa, executi-
va i d'administració.

Avui arriba, amb el final de la legislatura i la imminència d'unes noves eleccions auto-
nòmiques, l'hora del baland El poble recobrará per una jornada el seu protagonisme fa-
re sentir, amb els seus vots, la seva veu.

La reflexió sobre la funcionalitat d'aquests quatre anys d'autonomia es absolute-
ment necessária. Es un exercici, aquesta reflexió, que a tots ens afecta i a tots ens com-
promet. Les preguntes que ens podem —i devem— fer són mc:tes i molt variades: ¿ha sa-
tisfet, l'autonomia, les aspiracions del nostre poble? ¿Ileum servit quatre anys de govern
autonòmic per a millorar l'economia illenca? sanitat n'ha sentit els efectes de l'auto-
nomia? ¿hen estat degudament protegits i tractats el paisatge i els recursos naturals de les
Illes? ¿s'ha avançat en el procès de normalització lingüística? ¿són detectables canvis de
signe positiu en el camp de l'ensenyament? ¿són més nostres les nostres escoles?...

Totes aquestes qüestions i d'altres formulables (s'ha consolidat el sentiment auto-
nòmic del poble illenc? produit un cert desencant entre els habitants de les nostres
terres?...) tendran respostes diferents segons els distints posicionaments polítics.

Crèiem que una observed() es pertinent, des de la nostra perspective: no s'ha de con-
fondre, de cap de fes maneres, l'autonomia amb la gestió de l'autonomia. Una gestió de-
sencertada no ha de servir per fer-nos perdre la fe en all() que des de fa tants anys ha estat
una forta motivació per a la immensa majoria del poble de les Illes: l'aspiració per la  l li
bertat i per l'autonomia.

Aquells que pensam que estam lluny, molt 'luny d'aconseguir les fites desitjables, en-
cara hi som a temps. Una proppassada gestió amb resultats insatisfactoris ha d'ésser el més
incitant estímul cap a la participació activa en el procés de redreçament de la nostra co-
munitat. La reflexió serena i crítica han d'apuntar cap a una única finalitat: dotar les ins-
titucions, dotar-nos a nosaltres mateixos ales nostres pròpies institucions, dels elements
humans i dels mitjans necessaris per a atènyer l'afirmació de la personalitat del nostre po-
ble.

L'exercici I liure i responsable del nostre dret a elegir els nostres representants a les
. institucions autonòmiques ha de partir d'aquesta análisi critica i la participació de tots
hauria d'ésser el fonament sólid on es basás l'edifici d'una autonomia, avui encara inesta-
ble, que col.lectivament hem d'aixecar.
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Casa de la vila. Finalment es va decidir, de manera provisional, donar
Ilum verda al funcionament de l'Escorxador després
de tres anys d'estar aturat.

ALTRES ASSUMPTES
APROVACIO DEL PRESSUPOST MUNICIPAL 1.987

Sense discussions, en el Ple Ordinari de l'Ajunta-
ment, celebrat el 30-3-87, fou aprovat el Pressupost
Municipal d'enguany, que arriba als 493 milions i mig,
uns 63 més que l'any passat. D'aquests quasi cinc-cents
milions, només 103 es destinen a inversions, quedant
els altres per despeses de personal (185.737.906) i la
resta a manteniment de serveis, ajudes i subvencions,
festes, etc.

Davant la precarietat d'aquest pressupost, el por-
taveu del grup socialista, Tomas Garcias, recorda, una
vegada mes, la urgent necessitat de fer el nou catastre,
el qual segurament triplicaria la recabdació del nostre
municipi, ja que amb els actuals recursos no es possible
atendre i solucionar els actuals i futurs problemes
del terme, de caire urbanístic, social, etc...

Aix( mateix aquest regidor Lambe recorda que es
preocupant el nombre de rebuts que no es cobren, tant
de circulació de vehicles, com de solars sense edificar.

Dins del capítol d'inversions que assenyala el nou
pressupost, les més importants són aquestes:
Obres asfaltats de carrers: 11.414.212 pts.
Construcció Centre Sanitari: 5.000.000 pts.
Honoraris projecte neteja zona costera: 9.841.338 pts.
Construcció accés al Parc de Bombers: 5.000.000 pts.
Obra adicional construed() del Poliesportiu de S'Are-
nal: 10.000.000 pts.
Afegitó de dues plantes de l'edifici del "Salón":
6.700.000 pts.
Primera part de l'enllumenat públic de S'Arenal:
10.000.000 pts.

ADJUDICACIO ESCORXADOR MUNICIPAL

L'aprovació de l'adjudicaci6 del concurs per a la
concessió administrativa de l'escorxador Municipal
Comarcal, a la Cooperativa de Porreres va originar
discussions, ja que mentre l'informe de l'enginyer
industrial assenyala que la caldera no esta homologada,
i el forn crematori es deficient, el regidor del Grup
mixte Martí va dir que les esmentades deficiencies
no s6n reels, i, que, per la mateixa raó, subsanables.

Es va aprovar la rectificació del padró d'habitants
del terme, corresponent a l'any 1.986, que queda esta-
blert en 15.664.

També es va aprovar l'ampliaci6 de l'horari del
Mercat del diumenge que acabara a les 12 h. en comp-
tes d'acabar a les 11 h.

Aprovació provisional de la revisió i adaptació
del Pla Parcial d'es Puig de Ros.

COMISSIO DE GOVERN DE 1-4-87

Es va donar compte de l'aprovaci6 pel Consell del
Govern de la CA de l'expedient de les obres de "De-
puració i Neteja de la zona Costera de Llucmajor",
per un pressupost de 899.380.134 pts. concedint una
ajuda del 50 o/o del cost total.

Informació del recurs contenciós administratiu
posat pel Club Islamic de S'Estanyol, contra la negació
de Meer-Ida de construcció del mur de tancament del
recinte del Club i d'una voravia.

AUTOR ITZACIO DE DESPESES

75.000 pts. per a l'Institut de Formació Professio-
nal, com a ajuda per a la celebració de la Setmana Cul-
tural.

300.000 pts. al Club Nàutic de S'Estanyol, per
a la celebració del Ill Trofeu Ciutat de Llucmajor
de Creuers a Vela Ileugera.

300.000 pts. per al Club Nàutic de S'Arenal, per a
Ia celebració del campionat d'Espanya Classe 420.

100.000 pts. a la U.D. S'Arenal, en concepte d'aju-
da a aquest club esportiu.

75.000 pts. a l'associació de restauració local
i promoció de la Setmana Santa.

100.000 pts. per a la Parròquia Ntra. Sra. de la
Lactancia, com ajuda per realitzar-hi obres.

Acceptar proposta d'una Companyía d'Assegu-
rances, per a la Residència de la Tercera Edat pel preu
de 157.871 pts.

A. Tomas

Tomas Thomits Mut,
guardonat per la
Germandat Mitsui

de Cinema

La Germandat Mútua
del Cinema concedí un Di-

ploma a la constância a més
de la Medalla de Plata
al Llucmajorer Tomás Tho-
mas, propietari del Cinema
Recreatiu pels mês de 25
anys de tasca dins la cine-
matografia.

L'entrega de diplomes
tengue Hoc el passat 13 de

febrer al Salt) de El Corte
Inglés de Barcelona, essent
el patrocinador de l'acte la
Generalitat de Catalunya.

L'equip redactor de
Llucmajor de Pinte en Am-
ple s'adhereix a la decisi6
de la Germandat Mútua del
Cinema i aprofita aquest
fet per felicitar al senyor
Thomas. Enhorabona.



ELSJOVES DEL SEMINARI MENOR VISITAREN
EL POBLE

Activitats del Club d'Esplai
Llucmajor durant l'estiu

Vens a la selva?...
Una vegada mes, com

cada any, el Club d'Esplai
Llucmajor ha programat
les activitats per aquest es-
tiu-87.

Degut a que fa uns
quants anys que no ens

movem de Mallorca, en-
guany ens plantejarem la
possibilitat de fer el Cam-
pament d'estiu a fora de les
nostres illes; per això ens
poserem en contacte amb
un Casal de Colònies Catalã,
anomenat "LA SELVA"
que en oferí la possibilitat
de fer-hi un campament.
Cal dir que fa uns sis anys
el Club d'Esplai Llucma-

jorer realitzà un campa-
ment a aquest mateix
lloc (molts de vosaltres
ho recordareu com el
Campament dels Pirineus).

- Les dates programa-
des On: DEL 30 DE JU-
LIOL AL 7 D'AGOST;
Ia partida sera el dia 30

(amb el vaixell del
vespre) cap a Barcelona i
la tornada el dia 7 d'Agost
amb avió (tornam just a
punt per a les festes de
Santa Candida).

Per tal de tenir una
millor organització, creim
que as important saber el

d'al.lots que fan
comptes apuntar-se; per
això hem pensat obrir
un PLA Ç D'INSCRIP-
CIO durant els DIES
13, 14 i 15 de MAIG de
7 A 9 DE L'HORABAI-
XA als baixos de la Recto-
ria.

Ja que les places són
limitades demanam als in-
teressats que, si es possi-
ble, quan faceu la ins-
cripció aporteu la quan-
titat de 5.000 pts. (per
RESERVA DE PLA ÇA)

Gracies anticipades.
L'equip de monitors(-es)

Els assistents parlaren
amb en Triay sobre temes
politics de l'actualitat i so-
bre aspectes urbanfstics, ja
que el terme municipal
Ilucmajorer es un dels més
afectats de l'illa per aques-
ta problemática.

local
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El dia 1 de maig, el Seminari Menor de Mallorca,
que Os un grup de joves que intenten viure en cornu-
nitat, seguint un model de vida cristiana compromesa,
i es plantegen una possible vocació, vengueren a passar
Ia diada en el nostre poble, per intentar conèixer un
poc mês Llucmajor i donar-se a conèixer.

Part del Seminari, arribarem ja el dijous a vespre.
L'acolliment va esser fantastic, ens instal.larem a la rec-
toria, on no ens va faltar res, ni espai per dormir, ni
condicions.

Quan acabarem de sopar ens trobàrem amb uns
representants del Club d'Esplai i membres d'un club
de joves, amb els quals intercanviarem informacions
i experiències. Cal dir que ens feren bastantes pregun-
tes, demostrant un gran interès pel Seminari Menor.

Després de fer un poc de bulla ens anàrem a dor-
mir.

El divendres arribe el reste de seminaristes que eren
a una trobada a Binicanella. Es pot dir que tot el dia
el dedicarem a conèixer el poble, tant en l'aspecte
cultural com social.

A la 1 h tots ens trobarem a s'Espigolera, on pogué-
rem dinar i disfrutar d'una suculenta paella. Aquí va
acabar l'experiència.

Això hauria d'animar a tots aquells joves, que no
han cercat o trobat un sentit per donar a la seva vida.
El Seminari Menor els voldria dir: que un totsol no
arribarà en lloc, pensem que el grup fa la força.

Antoni Vadell

L'empresa de materials de construcció PREFAMA S.A.
ha subvencionat el Col.legi Públic de Llucmajor, amb
una important quantitat, per a la compra de vfdeos
educatius amb la finalitat que siguin emprats en pro
de l'ensenyamenf i educació dels alumnes del Centre.

Esperam que aquest fet serveixi de mostra per.
què altres empreses es decideixen a seguir tan lloable
exemple.

Presentació del llibre de
F. Triay a la biblioteca

de "La Caixa"
El passat dia 7 d'abri l

el candidat del PSOE a la
presidencia de la Comuni-
tat Autónoma, Francesc
Triay va presentar el seu
'libre "El nostre futur"

a la Biblioteca de la Caixa
de Pensions. L'acte va co-
mençar amb una breu in-
tervenció d'en Joan Mon.
serrat, candidat a batle
de Llucmajor, el qual va
destacar la importància que
tenen els !libres i publica-
cions en la formació cul-
tural.

Francesc Triay va ofe-
rir als assistents un balanç
de l'actuació que ha tengut
l'oposició encapçalada per
ell en el Parlament Balear,
va fer referencies als debats
mes significatius i de les
poques vegades que pogue-
ren exercir com a majoria
juntament amb UM qui va
propiciar acords sobre la
protecció d'espais naturals
com Sa Punta de N'Amer
i S'Albufera des Grau.



Fundó popular a benefici
Citritas

El proper divendres
dia 8 es realitzarà una Fun-
ci6 Popular de Primave-
ra al Teatre Recreatiu, a
benefici de Caritas de Lluc-
major. Aquesta festa, or-

ganitzada per l'Escola de
Dansa dirigida per To-
meu Bergas i patrocinada
per l'Ajuntament compta
amb la col.laboració de per-
sones i grups locals, carac-
teritzades per la seva de-

dicació a la música, dansa,
humor, rapsòdia..., com:
Flor d'Ametler, Escola
de Dansa, Grup Aria, Fran-
cesca Cariellas, Antoni Car-
dell, Andreu Noguera Pi-
za, Pep Martorell i Fran-
cesca Picornell.

Podeu recollir els ti-
guets al teatre Recreatiu
abans de la funci6, amb
l'aportació de 200 pts.

Festa Patronal
de forners i pastissers

de Balears
L'Associaci6 de For-

ners i Pastissers de Ba-
iears, APAIPA, va realit-
zar la quarta festa Patro-
nal, enguany a Llucmajor.

El programa compta
amb els següents actes;

Diumenge, dia tres de
maig:

A les 19,30 h.- Missa
en el Convent dels Frares
Franciscans de Llucmajor.

A les 21,00 h.- Demos-
traci6 concurs artesanal.

A les 21,30 h.- Sopar de
Germanor al Restaurant
"Ca'n Tia Taleca".

A continuació passada
de models (vestuari de forn)

A les 24,00 h.- Fi de

festa amb les actuacions de
"Els Valldemossa" i "Grup
Atlantic".

Llum verda a la
construcció del Centre
Sanitari de Llucmajor

%or
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Exit del grup "Agora" del
col.legi Sant Bonaventura

El Consistori Ilucmajo-
rer ha donat el vist-i-plau
al projecte per a la cons-
trucció del centre sanitari
que s'ubicarà a una antiga
fabrica de calcat del C.
Antoni Maura. El pressu-
post de les obres es de
22 milions i mig de pesse-
tes, 18 dels quals els apor-
tarà la Comunitat Autòno-
ma, mitjançant la Conse-
Ileria de Sanitat i els altres
seran aportats per les arques
municipals.

El centre sanitari Iluc-
majorer ha estat una de
les darreres construccions
decidides pel Govern Balear
i aprovades per l'Executiu
presidit per Gabriel Cahe-
Ilas el passat 23 d'abril,

quan es distribuïren prop
de 60 milions de ptes
destinades a completar la

,xarxa sanitaria
L'Ajuntament I lucmajo-

rer	 aporta	 l'edifici	 i	 la

Conselleria de Sanitat es
farà càrrec de la remode-
laci6 de l'immoble aixf

com de l'equipament amb
que sera dotai el futur
centre sanitari que ocupa-
rà la planta baixa de
la nova construcció.

Les altres dependencies
a lo millor seran destina-
des a uns locals per a la
Tercera Edat i a d'altres
servais d'utilitat pública i
ciutadana.

L'adquisici6 de l'edifici
es va decidir després de
2 sessions plOaries i l'ope-
rac ió de comprit es va con-
cloure amb la quantitat
de 18 milions de ptes.
Com a primer termini el
Consistori va fer efectiva
la quantitat d'uns 6 mi-
lions i els 12 restants
es pagaran durant tres anys,
amb un interés del 10 o/o.

Esperam que les obres
s'iniciaran ben aviat.

D'altra banda, alumnes
del mateix col.legi prota-
gonitzen una primera ex-
periencia teatral, la . qual,
de moment, s'ha vista acom-
panyada per l'exit. El grup
"AGORA", integrat per
nins i nines de nou a onze
anys d'edat, ha participat
recentment en la primera
edició del certamen de
teatre infantil, organitzat
pel Teatre Principal de Pal-
ma, sota el patrocini del
Conseil Insular de Mallor-
ca.

La representaci6 de l'o-
bra de Pere Capella "L'insu-
la Barataria", efectuada pels
escolars Ilucmajorers, els va
valer quedar classificats i
superar la primera fase eli-
minatòria de l'esmentat cer-
tamen. Aquest fet va me-
rèixer . l'atenció d'algun mit-
ja informatiu de la ciutat.
Els components d'"Agora"

intervendran en la segona
fase, juntament amb altres
cinc grups seleccionats.

NOVES
R EPR ESE NTAC I ONS.
CONCURS DE CONTES.
LLIBRES

En aquests moments
el grup teatral del Col.le-
gi Sant Bonaventura esta
ultimant els assaigs de la
representació d"El Testa-
ment d'en Nasi", que ten-
dra Hoc el proper dijous
dia 14 de Maig al teatret
de la Joventut Serafica.
A l'intermedi de la repre-
sentació, es procedirà al
Iliurament dels premis del
concurs de contes en el
que participen els alumnes
del col.legi. També, com en
anys anteriors, s'instal.laran
alguns I loes de venda de
Ilibres a preus especials
i assequibles.



Joan A ntoni Salas, núm. 2 del PS-M.

Per part del POP que

encapçala Miguel Manresa

Puig, va en segon Hoc Ra-
fel Gómez, actual president

de la U.D. S'Arenal i perso-

na molt coneguda en el món
de l'esport. Pel que es re-

fereix al CDS, en el moment

de redactar aquesta infor-
maci6, sembla que en pri-

mer Hoc hi anirà Xim Ra-
basco Ferrera, una perso-

na que duu molts d'anys

a S'Arenal i que darrera-
ment han obert local social,
a la Plaça Major. Per part
del PSM, que estrena can-
didatura a Llucmajor, es el
primer Maties Gardas, Iluc-
majorer, i en segon Hoc,
Joan Antoni Salas i Rotger,
arenaler relacionat amb el
de sa Dar equt upL Tots_ ,....aja..tAiág.41, I lQcI.pie.

Rafel Gómez, núm. 2 pel PDP

	Continuen	 les obres
de la carretera S'Arenal-
Llucmajor. Dia 22 d'Abril

es va tallar la circulació.
Les maquinotes, brigades
de treballadors, es posaren
en marxa i ens digue el ma-
teix conseller d'Obres P0-
bliques i Ordenació del Ter-
ritori, Jeroni Saiz, que
abans d'un any es segur que
podrem circular un altre
pic per l'esmentada carrete-
ra. Subsanades algunes defi-

ciencies, donada mes ampla-
ria i amb un asfalt de pri-
mera, la zona turística que
ens ocupa estara mês aprop
de LI ucmajor.

CURSET CONTRA
INCENDIS.

local
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S'A renal

Arenalers a les eleccions municipals
Tomeu Sbert.
S'Arenal compta amb

un bon nombre de represen-
tants per anar a les eleccions
municipals del mes de juny,
a Llucmajor, dins de les
respectives candidatures.
Persones que resideixen a
S'Arenal i que en cas de
sortir elegides i formar part
de l'Ajuntament, tendrien
veu i vot dins del Consis-
tori, la qual cosa sem-
pre és millor que no comp-
tar amb representants. No-
vetat important ha estat el
nomenament de Joan Mi-
guel Catany com a capda-
vanter d'AP. Joan Miguel és
Ilucmajorer, si be, la seva
vida ha transcorregut molt
mês a S'Arenal. President
del Club Nàutic des de fa
molts d'anys, i abans ja ha-
via estat vocal d'obres en
temps de la presidencia
d'Antoni Galmés.

Junts" i ara membre de
l'OCB a S'Arenal. Per part
del PSOE que lidera Joan
Monserrat i Mascar6, en
tercer Hoc hi ha Manuel Ro-
dríguez Valencia, resident a
S'Arenal des de fa també
molts d'anys i regidor que
fou amb l'extingida UCD.

L'Esquerra Unida IU,
encapçalada per Manuel
Garcia Moreno, presenta en
50 Hoc n'Antonio Perez Ru-
bio de S'Arenal, i UM, amb
en Miguel Clar al davant, en
Joan Garcia Lorenzo.

Aquestes s6n les perso-
nes que estan situades en
llocs de les candidatures es-
mentades, que molt be po-
den sortir elegides com a re-
gidors. Algun altre en sor-
tira, pert) són els vots del
dia 10 de juny els que deci-
diran.

CARRETERA.

bració d'un curset per a la
prevenció d'incendis, per

anar adaptant la gent a de-
senvolupar-se el millor pos-
sible, dins de les normati-
ves vigents, en particular en
el ram de l'hosteleria. La
clausura, amb entrega de
diplomes, fou presidida pel
conseller Gaspar Oliver, jun-
tament amb el president de
l'Associació Hotelera, B.
Xamena i pel professorat del
curs en qüestió.

NETEJA.

Per part de l'Associació
d'Hotelers i l'empresa mu-
nicipalitzada d'EMAYA,
amb un pressupost inicial
de cinc-centes mll pts. es
procedeix a una neteja de
solars, solars plens de ferns,
tots ells dins el terme de
Ciutat, a S'Arenal. Ca-
mions, pales, homes, trui,
tot per decantar un poc
mes aquesta mala imatge
que donen aquestes brutors
que fa anys podem veure
dins els solars. Per clue ho
fan-net els hoterers i EMA-
YA? Es ben clar. Porque
les autoritats no han pogut
o sabut fer-ho. El que es
curiós per6, es que cap
propietari ha sortit a protes-
tar o demanant els motius
pels quals havien entrat
dins el seu solar. El que es
segur, es que des d'ara, els
turistes que vénen i protes-
taven justificadament per
aquesta mala imatge, anirà
minvant.

Aix(mateix se'ns asse-
oue devora l'Hotel

"San Diego" (part Ilucma-
jorera) existeixen uns solars
plens de brutor i trastos
veils. Són solars o corrals
que pertanyen a les cases
de planta baixa del carrer
Miramar. Solars que valen
molts milions de pts. i que
els propietaris els tenen to-
talment abandonats. incom-
prensiblement. Els faran
nets? No. Aquests són degu-
dament tancats. Pert) des
dels hotels de devora i de les
vir-ides de l'entorn es veu

.4 se sent) tota aquesta bru-
t (cia.

DIA DEL LLIBRE.

A S'Arenal també es va
celebrar l'anomenat Dia del
Llibre. Organitzat per la De-
legació Local de l'OCB,
entre diversos actes, com Os
la venda de llibres en una
de les nostres places amb
bastant d'exit. en un centric
local tongue Hoc el vespre
del divendres un col.loqui
relacionat am b la literatura.
Els oradors foren n'Antoni
Galmés, el qual va tractar
la literatura popular i en Mi-
guel Rayó, que parlã sobre
literatura infantil. L'acte
resulta molt interessant.

Es dona la coinciden-
cia que el mateix dia era el
826 aniversari d'un dels
ponents, Antoni Galmés,
la qual cosa fou motiu de
celebració per part dels
assistents i fins i tot es des-
taparen botelles de xam-
pany. I per molts anys,
don Antoni!.
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Tots els partits, exceptuant al C.D.S., han fet publiques
les seves Mates

Set opcions politiques es disputen
els vots de l'Electorat 1 luemajorer

Ja esta tot decidit, les
diferents formacions políti-
ques Ilucmajoreres han pre-
sentat als electors tant els
candidats a l'alcaldia com
la resta d'integrants de les
respectives llistes electorals,
amb l 'única excepci6 del
C.D.S.. Si IA els últims
no han començat les forma-
cions polítiques han iniciat
de fet la campanya i així
en els actes de presentació
de candidatures s'ha apro-
fitat l'ocasió de la presencia
dais principals líders provin-
cials per a una primera
presa de contacte amb els
seus votants i simpatitzants.

Aix( el president del
Govern Balear, Gabriel
Canyelles va venir a la
presentació dels Aliancistes,
el P.S.O.E. va comptar amb
Ia presencia del Senador
Llucmajorer, Antoni Gar-
cies, anteriorment i amb
motiu de la presentació del
Ilibre "El nostre futur"
s'havia desplaçat a la nostra
ciutat el candidat a la pre-
sidencia de la Comunitat
Autónoma Francesc Triay.

UM., no podia quedar da-
rrera, i al President del
Consell Insular de Mallorca
Jeroni Albertí, va acudir

a donar suport al seu
Conseller i candidat a l'al-
caldia Ilucmajorera pels re-
giona listes.

També la plana major
del P,S.M. —Esquerra Nacio-
nalista— Sebastià Serra i Ma-
teu Morro asistiren a l'ac-
te que els nacionalistes
organitzaren al Teatre Re-
creatiu per iniciar així el
seu debut a la política local .
Ara només ens falta per
conèixer la llista del C.D.S.,
informació que no vos po-
dem facilitar per causes
alienes a la nostra voluntat,
pel simple motiu que enca-
ra no s'ha fet pública.

En un simple repas
a les candidatures que figu-
ren en aquestes planes, ens
adonam de seguida de l'apa-
rici6, per primera vegada

en la política activa local
d'alguns candidats. També
s'ha de destacar jovpro- ut

'•

d'alguns dels seus integrants,
aix( com la poca presencia
de les representants femeni-
nes, algunes han estat inclo-
ses en les Ilistes pare) en flocs
més bé distants dels flocs
d'encapçalament o, el que
es el mateix, amb escasses
possibilitats d'esser elegides.

Per tant, si no hi ha
sorpreses de darrera hora
seran set les candidatures
que a la cita electoral
del proper deu de juny
Iluitaran pels desset escons
del Consistori Llucmajorer.
Conformen un ampli ventall
d'opcions i tendencies polí-
tiques amb possibilitats múl-
tiples per l'elector que supo-
sen l'ingredient necessari
per a qua en el temps que
resta fins a la comparescen-
cia davant les urnes assis-
tiguem a una calenta i ani-
mada campanya electoral
que culminara en la reno-
vaci6 del tercer Consistori
Democratic de Llucmajor.

La relació de partits

que es presenten a les

eleccions municipals i les

respectives Ilistes es la se-
güent:

•1
unlo

MALLORQUIIIA

48 anys. Empresari de
CAMPSA. Actual Conseller
al Parlament Balear i ex-bat-
le de Llucmajor.

2.- Joan Puigserver Jau-
me. Empresari del Calçat.
Actualment Tinent batle
de Cultura i Esports.

3.- Bernat Tomas To-
mas. 43 anys, Agricultor.
Actual Regidor de Cultura.

4,- Pedro Blanquer Sa-
greras. 28 anys, Gerent.

5,- Sebastià Oliver Co-
lom, 30 anys. Treballador
d'Hoste leria

6.- Joan Garcia Lorenzo
39 anys. Treballador d'Hos-
teleria

7.- Bartomeu Fiol
Adrover. 36 anys. Treballa-
dor de la Construcció.

8.- Martí Pascual San-
tandreu. 46 anys. President
del Club Ciclista.

9,- Bartomeu Bergas
Aulet. 58 anys. Professor
de Balls Mallorquins.

10.- Julia Ferragut Juan
33 anys. Comerciant

11.- Josep Rayo Taber-
ner. 37 anys. Músic

12,- Joan Roig Clar.
54 anys. Treballador del
Calçat.

13.- Ramon Duraho Or-
fila. 44 anys. Forner

14. Miguel Salva Cal-
dentey. 32 anys. Empresari
d'Hosteleria.

15.- Jaume Riera Fulla-
na. 26 anys. Graduat Social.

16.- Josep M. Espasan-
'	 'f3 any:

Francesc Ventera
ne ant.

17. Jaume Riera Loren-
te. 55 anys. Empleat Banca.

SUPLENTS
18.- Antoni Munar Sal-

va. 50 anys. Pescador
19.- Rafel Aguiló Po-

mar. 43 anys. Cuiner.
20.- Miguel Bonet Roca

45 anys. Treballador de
CAMPSA,

L'edat mitjana és de
39 anys. El més jove té
28 anys i el més veil 58.

L IP
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(PCE- PC PE-PASOC)

1.- Manuel Garcia Mo-
reno. 36 anys. Dirigent co-
munista del PCB-PCPE. Au-
tònom, 	 fill d'emigrants. Di-
plomat en angles i francès,
batxiller. Responsable de
l'organitzaci6 de la Cèl.lula
Llucmajor-S'Arenal	 PCE-
PCPE.

Ha format part activa
en la Coordinadora S'Agui-
la Lliure i del Moviment
per a la Pau. Delegat del
II Congrés de l'Estat Es-
panyol del Partit Comunis-
ta Pobles d'Espanya.

2.- Llorenç Pons Pons.
66 anys. Jubilat. Membre
de la Comissió Executiva
del Jubilats de C.C.0.0.

3,- Francisco Martínez
L6pez. 52 anys. Autònom
de la Construcció. Vicepre-
sident del Club de Pesca
"Es Cap Roig" de Llucma-
jor.

4.-	 Joan Matamalas
Gonzalez. 23 anys. Estu-
diant. Secretari General del
Col.lectiu de Joves Cornu-
nistes de Balears.

5,- Antonio Perez Ru-
bio.

6.- Pere A. Feliu Pro-
hens.

7.- Joan Guillen Rex
8.- José Enrique Ca-

vuela Soto.
9.- Bartomeu Rosselló
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10. Maria Cuadrado
Hernandez

11.- Antoni Tomas To-
mas

12.- Pedro Santos Her-
nandez

13. Amalia Fernandez
Lomas

14.- Crist6bal Avila Ru-
bio

15. Antonia Garcias Ca-
fiado

16. Andreu Rigo An-
ti ch

17. Llucia Vidal Piña

ES01.1ERRA PIACIONALISTA

1) Composició
1.- Macià Gardas Sal-

va. 26 anys. Professor de

Llengua i Literatura Cata-

lanes de l'Institut de Bat-

xillerat "Mossèn Alcover"

de Manacor. Fundador i

ex-president de l'OCB i ex-

director de "Llucmajor de

pinte en ample'.
2.- Joan Antoni Salas

Rotger. S'Arenal, 24 anys.
Treballador d'hosteleria i es-

tudiant de Treball Social.

Afiliat al Bloc Nacionalista

d'Estudiants.
3.- Miguel Cardell San-

tandreu. Llucmajor, 29 anys

Periodista i Llicenciat en

Ciències de la Informació.

Escriptor.
4.- Jaume Llinàs Ser-

vera. S'Arena I, 25 anys.

Treballador
5.- Margalida Palou Pas-

cual. Llucmajor, 25 anys.

Professora de Llengua i

Literatura Catalanes d'Ins-
titut de Batxillerat. Ex-

professora de català dels

cursos d'adults de Llucma-

jor y S'Arenal.
6 Jaurne Miguel To-

mbs Clar. Llucmajor, 18

anys. Estudiant de COU.
Representant dels alumnes

en el Conseil Escolar de

l'Institut "Maria A. Salva".
Membre del Bloc Naciona-

lista d'Estudiants.

7.- Jaume Llad6 Balles-
ter. Llucmajor, 23 anys.
Treballador

8.- Maria Coloma Bar-

ce16 Salva. Llucmajor, 19

anys. Professora de Prac-

tiques d'Administratiu de
Formació Professional.

9., Antoni Llompart
Suau. Llucmajor, 20 anys.

Estudiant d'Història. Mem-

bre del Bloc Nacionalista

d'Estudiants. Candidat al

Parlament.
10.- Jaume Oliver Fiol.

Llucmajor, 27 anys. Pro-

fessor d'EGB. Membre del

GOB.
11.- Guillem Cardell

Santandreu. Llucmajor, 26
anys. Treballador d'hostele-
ria. Membre del GOB

12.- Joan Ferrer Po-

mar. S'Arenal, 29 anys.
Treballador	 d'hosteleria.

Professor de ball mallorquí.
13.- Francina Capella

Roig. Llucmajor, 25 anys.
Professora de Llengua i

Literatura Catalanes a Ins-

titut de F.P.. Ex-professora
dels cursos de català per a

adults de S'Arena I.
14.- Margalida Artigues

Rebassa. Llucmajor, 25 anys
Treballadora

15.- Joan Brazalez
Arnengual. Llucmajor, 25
anys. Treballador.

16.- Maria Dolores Ro-
dríguez Cano. S'Arenal, 20
anys. Estudianta.

17.- Margalida Martin
Rimada. Llucmajor, 24 anys
Estudianta.

SUPLENTS
- Aina Maria Gari Llom-

part. Llucmajor, 22 anys.
Estudianta

• Joana Artigues Re-
bassa. Llucmajor, 20 anys.
Estudianta

- Adolfina Perez Gar-

cías. S'Arenal, 22 anys.
Estudianta.

2) Caracterfstiques globals
(sobre els 17 candidats i els
3 suplents)

Edat: 23 anys de mit-
jana. Mês jove: 18 anys.

Mês yell: 29.

Procedència:	 Llucma-

jor: 15 candidats. S'Arenal:

5 candidats
Sexe: Homes: 11. Do-

nes: 9
Professions:
Treballadors i obrers: 7
Estudiants: 7
Ensenyants: 5
Periodistes: 1
La major part dels

candidats són membres d'as-
sociacions culturals, socials
i/o sindicals i han parti-
cipat activament en molts

d'actes públics de dinamit-
zació cultural o cívica en les
seves localitats respectives.

La major part dels can-
didats s6n independents,
n'hi ha que tenen la filiació
al PSM en tramit i n'hi ha
que hi militen des de fa
temps.

PDP
PARTIDO DEMOCRATA POPULAR

1.- Miguel Manresa Puig
Industrial.	 Transportista.

Actual regidor del Grup
Mixt.

2.- Rafel Gómez Hi-
nojosa. Treballador d'hoste-
leria.

3.- Miguel Martí Tru-
yols. Industrial. Actual re-
gidor del Grup Mixt.

4.- Gabriel Rigo Mi-
ralles. Fuster. Actual regi-
dor del Grup Mixt.

5.- Francesc Adrover
Mulet. Agricultor

6.- Llorenç Ginard Pou.
Constructor.

7.- Magí Ferrer. Agent
Comercial

8.- Guillem Noguera
Oliver. Treballador d'hoste-
leria.

9.- Antelm Nadal. Tu-
risme.

10. Josep Munoz To-
rrero. Treballador d'hostele-

ria.
11.- Miguel Clar Balles-

ter. Treballador d'hosteleria.
12.- Pau Carbonell. Pro-

motor de Vendes.
13.- Joan Martínez Lu-

cas. Xòfer.
14.	 Antoni	 Faidella

Fuster. Delineant.
15.- Guillem Barceló.

Electricitat de l'automòbil.

Actual regidor del Grup

Mixt.
16.- Joan Bagur. Tre-

ballador d'hosteleria.
17.- Antonio Guerrero

B la ya. Transportista.
SUPLENTS

- Rafel Fiol Julia. Pen-
sionista.
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• Joan Mora Ramis.
Xarcuter.

- Antoni Martí Rosse-
116. Estlidiant.

1.- Joan Miguel Catany.
Aparellador. President del

C.N. S'Arenal.
2.- Josep Mier Nogue-

ra. Industrial.
3.- Sebastià Verger Bau-

za. Industrial.
4.- Sebastià Artigues

Boscana. Agricultor.
5. Alfredo Titos Val-

verde. Treballador d'hoste-
leria.

6.- Mateu Monserrat

Pastor. Professor Mercantil.

7.- Jaume Adrover Oli-

ver. Industrial.
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4.- Antoni Cresp( Mon-
serrat. Llicenciat

5.- Domingo Aguiló Ta-
ronjf. Enginyer.

6.- Manuel Valenzuela
Arroyo. Industrial. Actual
regidor.

7.- Joan Caldés M6jer.
Administratiu. Actual regi-
dor.

8.- Magdalena Garau
Pelegrf. Mestressa de casa,

9.- Maties Stela Salva.
Jubilat. Actual regidor.

10.- Josep Oliva Mar-
tin. Treballador d'hosteleria.

11.- Joan	 Martfnez
Obrador. A.T.S.

12.- Joan M. Villalba
Vazquez. Treballador d'hos-
teleria.

13. Antoni Mas Jaume.

Jubilat.

14.- Manuel Cano Reina
Vigilant	 Col.legi	 Públic

S'Arenal.
15.- Joana Cifre Roca.

Treballadora del Ca lçat.
16.- Emiliano Campos

Barriga. Treballador d'hoste-

leria.
17.- Francisco Jaume

Garcias. Guarda del Club
Nàutic.

x i.
9.- Joan Cánovas Sal-

va. Professor d'E.G.B.
10.- Joan Gelabert Ro-

maguera.
11.- Eusebi	 Pomar

Aguiló.
12.- Jaume Manresa

Burguera.
13.- Joan Jaume Mu-

let.
14.- Joan P. Cebrian

Cebrian.
15.- Joan Oliver Munar.

16.- Enric Martinez Rie-

r a.
17.- Joan Nadal Servera

PSOE

1.- Joan Monserrat Mas-
care). Professor d'EGB. Ex.
Director del Col.legi PUblic
de Llucmajor.

2.- Tomis Garcias Oli-
ver. Industrial. Actual re-
gidor.

3.- Manuel Rodrfguez
Valencia , Industrial. Actual
regidor.
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Clarificacions del PDP-LluemaJor
Davant la propera con-

frontaci6 electoral que ja
está com qui diu a l'abast
de la ma, volem agrair a la
revista "LLUCMAJOR DE
PINTE EN AMPLE"
l'oportunitat que ens dó-
na per fer arribar als elec-
tors del nostre poble el pen-
sament politic del PDP i
clarificar de la millor forma
que siguem capaços la nos-
tra positura de cara als qua-
tre anys vinents.

Aspiram, porque creim
que es la nostra ubicaci6 po-
lítica, a l'espai de centre que
existeix en la societat
actual, i si ens apuren i per
evitar recels, a un espai de
centre-dreta, que per a no-
saltres significa una dreta
moderada i moderna, tan
a Ilunyada de la dreta
d'aquest pafs, que es mou
de manera única i exclussi-
va per motius purament eco-
nOrnics, sense altra ideo-
logia que la de comandar
per tal de treure'n profit,
com de l'esquerra que ens
governa a nivell d'Estat,

que malgrat totes les pro-
meses fetes no han mirat
per res mes que per acon-
seguir el poder i perpe-

tuar-s'hi que ni tenen res de
socialistes i molt manco
d'obrers, encara que les si-

gles en que es presenten
vulguin fer veure que s6n
ambdues coses.

Els demOcrates-cris-
tians del PDP, volem
gaudir del poder, no per
fer-ne ús ben benefici pro-
pi, sin6 per tat de posar
ordre i arreglar el desga-
veil de 4 anys d'inope-
rancia i deixadesa que ha

patit el nostre poble on els
qui han arribat al poder
(creim que de forma poc
manco que i 1.1eg ft ima
d'acord amb els resultats
del 83) han fet el que han
volgut, o mes be diria que
no han fet res més que in-
tentar resoldre i no sempre
amb encert els assumptes
de tràmit, sense posar ima-
gined() en les tasques de
govern i sense haver fet mi-
llores que no hagin tengut
caire electoralista.

De l'oposició socia-
lista a l'Ajuntament, lo
mes bo que es pot dir es
que no ha existit, i que
quan ha parlat ho ha fet
de cara a la galeria i carre-
gats de demagogia per()
sense solucions alterna-
tives.

Seria molt fàcil aquí
i ara fer promeses per tal
que la nostra oferta sigui
Ia mes atractiva, per() en
fugirem, volem governar
sense deixar de tocar amb
els peus a terra, aprofitant
tots els recursos disponibles,
per() sense hipotecar mes al
poble, atenint totes les ne-
cessitats per() sense crear-
ne que no siguin assequi-
bles, avantposant el benes-
tar al luxe i posant sempre
per endavant les persones
que segons la nostra ideo-
logia han d'estar sempre al
primer lloc.

A aquest benestar de
les persones, a la correcta
gestió dels recursos de
l'Ajuntament sense malgas-
tar per0 sense deixar de
banda cap necessitat, des
d'un talant obert i !liberal,
aspiram a comptar amb el

suport suficient dels ciuta-
dans de Llucmajor per acce-

dir als llocs de responsabi-

litat que ens permetin en-

caminar el nostre poble per
tal de portar-lo al Hoc que
creim que mereixen tots els
Ilucmajorers.

Som, com abans hem
dit, un partit de centre, que
posa davant de tot a les per-
sones com a tais, des del
mês humil a la mes enlai-
rada, que creim que els re-
cursos s'han de generar pels
qui tenen la capacitat de fer-

ho i per tant s'ha de donar
el suport suficient per a la
creació de riquesa, fins aquí
som de dretes, per6 d'altra

part s'ha de deixar par Lit-1-

par d'aquesta riquesa, no
com almoina sin6 com un
dret, a qui amb el seu esforç
i el seu treball fa possible la
creació de tal riquesa i que
sigui realitat, en una parau-
la, creim i molt fermament
en la re-distribució i en la
justícia social, per aquest al-
tre costat, fins aqui arriba
el nostre socialisme. Cedes-
cú en el seu Iloc, per a entre
tots tirar endavant, això its

la nostra proposta que pro-
curarem amb l'ajuda dels
electors sigui una realitat pel
be del poble de Llucmajor.

COM TE LOCAL DEL
PDP LLUCMAJOR.

FABRICA DE LICORES Y ALMACEN DE LICORES,

WHISKY, VINOS Y CHAMPAÑAS

C/. S. Francisco, s/n - Tel. 66 01 78 - LLUCMAJOR (Mallorca)
EDIFICIO DERESA
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Manifest politic de les Agrupacions
del PSM-EN de Llucmajor i S'Arenal

El funcionament d'una
Administració municipal
s'ha d'amidar segons la qua-
litat dels serveis que d6na
als ciutadans. Distribuir jus-
tament les carregues fiscals,
administrar eficaçment les
finances segons un projecte
global, racional i eficient
s6n premisses fonamentals
d'una activitat que ha de
defensar l'interas de la ma-
joria dels habitants del ter-
me, especialment dels mês
desfavorits i no els interes-
sos particulars d'un sector
minoritari.

Les Agrupacions de
Llucmajor i S'Arenai del
Partit Socialista de Mallor-
ca Esquerra Nacionalista
pensen que aquests princi-
pis no han regit la vida
municipal de Llucmajor. Al
contrari, és una constata-
ció ben extesa que la ges-
ti6 i el govern del nostre
Ajuntament han estat nega-
tives. Els vuit anys de re-
novació democratica dins
els consistoris Ilucmajo-
rers no han suposat els
avenços necessaris i sufi-
cients. El mal govern de la
desapareguda UCD abans i
Ia péssima política d'AP
i UM ara, en són la causa
principal. També ho ha es-
tat l'enganyosa actitud del
PSOE que no ha sabut o
no ha volgut estar a l'altu-
ra de les circumstancies: si
ahir els seus homes forts
pactaren amb una UCD
impotent per donar pas a
una gesti6 fosca i de resul-

tats poc convincents, avui
s'escridassen enfront del
reaccionarisme d'AP i UM

per6 no ofereixen gaire
opcions alternatives. En
retraurem alguns exemples

com el silenci davant el pro-

blema militar de S'Aguila o
el compromis municipal
d'indemnitzar l'empresa que
intenta urbanitzar Capocorb
si aquesta no ho aconse-

gueix.

UN POBLE DEGRADAT.

Mentrestant, el poble
continua patint moltes man-
cances en tots els ordres que
s6n de responsabilitat muni-

cipal. La qualitat de vida
dels Ilucmajorers i arenalers
no ha augmentat aquests
darrers anys: la xarxa
d'aigues encara no funcio-
na, els carrers s6n intransi-
tables, la sanitat presenta
deficiències, el des control
urbanfstic fa matx, la bru-
tor s'acaramulla, la joventut
no té veu dins la Sala, la po-
l ítica culturalcultural no existlix,
Ia nostra Ilengua recula,
creixen les bosses de misé-
ria, l'esport de base no ta es-
t fmuls. Des de l'Ajunta-
ment no s'han potenciat ini-
ciatives ciutadanes negant-
los subvenció, el patrimoni
cultural es degrada (torre
de S'Estalella, creus de Son
Noguera i del cam( de Gra-
cia...), les contractacions
irregulars han estat fre-
quents. Pal que fa a S'Are-
nal, cal constatar la cont(-

nua marginació que ha pelt.

La falta d'equipaments I ser-
vicis basics, les dificultats

per resoldre problemas bu-
rocratics, la Ilunyania de
l'Ajuntament i la no poten-

ciació d'una millor imatge
aprofitable turisticament en

s6n les mostres mes evi-
dents. Mentrestant, cons-

trueixen una tribuna en el
camp de futbol per mas
d'onze milions.

CAL POSAR-HI
ATURALL.

El nostre poble no pot
anar així. Es necessari que
a Llucmajor i S'Arenal s'al-
ci una força decidida a po-
sar-hi fi. La responsabilitat
es de tots els qui ho cre-
guin necessari i s'hi vulguin
comprometre. Ens fa falta
ser un poble viu i vancer
el fatalisme segons el qual
els Ilucmajorers, de dos en
dos, no feim tira. No as tas-
ca fácil. Pert) ja as ben hora
de començar-la.

Aquesta labor i aquests
objectius no dependran en
exclusiva d'una convocatò-
ria electoral amb resultats
per a quatre anys. Per6 no
podem desaprofitar una
vegada ales l'ocasi6: amb les
imminents eleccions muni-
cipals i autontomiques tenim
una oportunitat d'or. Si
volem renovar l'Ajuntament
cal ser-hi dedins, aprop
d'ail a on es prenen les deci-
sions i controlant i desco-
brint informacions que no
han de ser amagades al po-
ble.

LES OPCIONS
ELECTORALS.

Qui es pot comprome-
tre a fer aquesta feina dins
Llucmajor? A la vista de les
opcions que progressiva-
ment ens presenten no po-
dem mês que desconfiar de
tots aquells qui fins ara
n'han tengut l'oportunitat
I l'han desaprofitada. Res
no podem esperar d'una dre-
ta de resultats ben cone-
guts (UCD. AP. UM, POP...)

Tampoc podem confiar en
l'operació del PSOE con-
sistent a maquillar el conti-
nuisme de vuit anys amb
suposats fitxatges renova-
dors que, a l'hora de la veri-
tat, ni sbn tants ni ho s6n
tant com volien fer creure.

L'OPCIO DEL PSM.

Nomds una opci6 jove,
progressista, amb les mans

netes de tota responsabili-
tat municipal duita a terme
fins ara pot proposar aquas-
ta labor de dignificaci6 i re-
forma dins la Casa de la Vi-
la. Aquesta opció municipal
ha d'anar lligada a una pro-
posta mallorquinista, an-
t icentra lista i d'esquerres
per a tot Mallorca de cara
a les eleccions autonòmi-
ques. Per aim), aquesta op-
ci6 nomes pot ser el Par-
tit Socialista de Mallorca -
Esquerra Nacionalista.

Convençuts que sense
la nostra presência decidi-
da i valenta el mapa poli-
tic local queda coix i in-
complet, els militants I
simpatitzants Ilucmajorers i
arenalers del PSM-EN hem
decidit aglutinar un col.lec-

tiu de gent dinamica,
compromesa, amb responsa-
bilitats i feina feta fins ara
dins diverses areas de la vi-
da social i cultural amb
l'objectiu il.lusionat de for-
mar la candidatura necessa-
ria per rejovenir l'Ajunta-
ment i tot el nostre poble.

Abril de 1987.
Agrupacions del PSM-EN
de Llucmajor i S'Arenal.
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La nova carretera de Llucmajor
a S'Arenal ens queda coixa

Si hem encapçalat
aquest escrit amb aquest
t(tol, és perquè la creença
de molts Ilucmajorers i
arenalers, aquesta és la
carretera que s'està arran-
jant. Dissortadament, els
que s'han encarregat de pla-
nificar el nou traçat, ha es-
tat el Ministeri d'Obres
Públiques i el que n'ha
assumit les competències,
el Govern de la Comuni-
tat Autónoma, i aquest
organisme ho ha fet pen.
sant amb la carretera que ha
d'enllaçar Palma amb San -
tany(, oblidant la proble-
màtica que unes males co-
municacions causen als dos
nuclis de població més nom-
brosos del municipi lluc-
majorer, a l'hora d'inter-
relacionar-se.

La nova carretera, que
ens permetria de fer la dis-
tancia entre les dues pobla-
cions en menys de 8 mi-
nuts, quedara coixa, i l'usua-
ri haura de sofrir el pas
per dues rotondes, en Hoc
d'una, (la nova rotonda
segons es veu al plànol
estará situada entre Ca
n'Aulet i Son Sales Mis-
ses), a mês d'haver d'anar
per devers dos quilòmetres
de carretera estreta i peri-
llosa a causa de la manca
de visibilitat que ocasionen
les costes.

Llucmajor i S'Arenal
necessiten una bona carre-

tera que els apropi. La
nova carretera, si bé Os
veritat que apropa Ciutat
i tota la platja, des de S'Are-
nal a Can Pastilla, deixa
el tros que mês ens preocu-
pa als Ilucmajorers i arena-
lers, S'Arenal, sense la bona
comunicació desitjada, gra-
cies a la qual Llucmajor
podria gaudir de possibles
indústries relacionades amb

l'hosteleria que no tan sols
no és necessari que esti-
gui devora dels hotels, sinó
que no és aconsellable, i
per als que fan feina a
S'Arenal, a tota la platja
I fins i tot a Ciutat, Lluc-
major es podría convertir
en el seu "poble dormitori",
subsanant aixf la manca
i la carestia de les vivendes
a les zones en expansió

al mateix temps que el po-
ble es revitalitzaria.

Esperem que el proper

Consistori comparteixi
aquesta opinió i faci tot el

possible per aconseguir que
la Conselleria del MOPU
subsani aquesta deficiència
de 2 quilòmetres de llar-

ga ria.
REDACCIO
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L'Ajuntament i el Il Congrés de la
Llengua Catalana

La saviesa popular ense-
nya que "lo promes sia
ates". El compliment de la
paraula donada, la sinceri-
tat, la franquesa esdevenen,
així, normes de conducta
inevitables per a tota bona
persona o institució. Per
contra, la mentida, l'en-
gany, l'incompliment que-
den bescantats com a faltes
o Iletjors a censurar i erra-
dicar. D'aquí que, amb el
propòsit de fer sempre su-
rar la veritat, quan detec-
tam una paraula incompli-
da, l'intent a la materialit-
zaci6 d'una falsedat sigui
norma de bona conducta
moral denunciar-la i fer-ho
avinent. Més que més si es
tracta d'una entitat l'ac-
tuaci6 de la qual ens
compromet a tots perquè
d'una manera o altra ens
representa.

Es el que passa ara amb

l'Ajuntament del nostre po-
ble i l'incompliment que ha
cornés sobre la paraula
donada a Is organitzadors del
II Congres Internacional de
Ia Llengua Catalana. Resulta
que aquests havien sol.lici-
tat un ajut econòmic que en
fes possible l'organitzaci6.
Ja sabem que aquest II Con-
grés combinava els aspectes
científics amb els populars
i que econ6micament es no-
dria de forma majoritária a
traves de les quotes dels so-
cis congressistes, ja fossin
persones o entitats.

Doncs be, resulta que
els representants del nostre
Consistori oferiren una
quantitat de diners per tal
de figurar-hi com a entitat
adherida. Per aix6 procura-
ren fer acte de presencia
en els actes oficials com la
presentació a Manacor, la
inauguració a l'AuditOrium

o les conferencies efectua-
des a la sala d'actes de
l'Ajuntament sota la presi-
dência del batle i el regidor

de Cultura. Sembla ser que
també els nostres regidors
acudiren a qualque dinar
que seguí algun d'aquests
actes.

Arribada l'hora de la
cloenda definitiva del II
Congres el passat 8 d'abril,
hem sabut que d'aquella
subvenció promesa, dins les
argues congressuals, no
n'han cantat ni galls ni ga-
Hines. S'han perdut pet ca-
mí? L'Ajuntament se n'ha
desdit? Per quin motiu? No
ho sabem. Tan sols sabem
cert que els representants
oficials del poble han fet un
flac favor a la cultura. Per
culpa seva, el nom de Lluc-
major ara ha de figurar dins
Ia llista vergonyant dels pocs
Ajuntaments mallorquins

que, sense oferir res millor
a canvi, negaren ajuda a una
iniciativa que perseguia un
benefici per a la nostra lien.
gua i cultura.

Contràriament, altres
consistoris han estat més
generosos. Vet-en aquí al-
guns noms i algunes xifres:
Calvia: 500.000 pts. Arta,
200.000. Alcúdia, 150.000,
Alaró, 75.000,Deia,50.000.
Bunyola, Ses Salines, Santa
Maria i Sa Pobla, 25.000.
Búger i Forna lux, 10.000.

Llucmajor, Algaida,
Valldemossa, Estellencs i
Muro, en canvi, no hi han
aportat res. Ens agradaria
sebre'n el perque. Men-
trestant no ens queda mes
remei que denunciar-ho, i

fer-ho avinent.
Maties Garcias.
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Entitats de Liatemalor

El Club Esportiu Espanya ( I)
El futbol, com ja sabeu,

es un fenomen sociològic
que escapa al concepte tra-
dicional d'un esport. No es
tracta simplement d'una
Iluita entre dos equips tan-

cats en un rectangle verd.
El futbol es quelcom mes.
Es un element de polèmica
multitudinaria, pet-6 també
de convivencia, relació i
coneixement de gent nova.
No hi ha cap disciplina
atlètica que mogui masses
com el futbol, i, en conse-
qüència, mes passions. Pe-
r& nomes per contrast,
aquestes passions entranyen
també un fluix incessant
de coneixements del prò-
xim.

Llucmajor, com qualse-
vol poble, no podia fugir
d'aquesta "febre" an orne-
nada futbol. Se superaren
a partir de 1973,. les noces
d'or del futbol Ilucmajorer

I ja ens encaminam cap

a les de plat( que es compli-
ran abans d'arribar l'any
dos mil, el qual encara

que sembli llunyà es a
darrera del cantó. En aquest
temps que ha transcorregut
Ia principal entitat futbo-
1(stica de la nostra ciutat
ha estat sense cap dubte

el C.D. Espanya.
No pretenim escriure

en aquestes planes la his-
tória d'aquest club ja que
per a tal cosa es necessita-
ria un espai que no tenim,
nomes tractarem de fer-ne
un resum ja que aquest
club no pot passar desa-

percebut dins del capítol
d"Ehtitats de Llucmajor"
que encapçala aquest co-

mentari.

ESCRIU: JOAN
QUINTANA CASTELL
DEDICATORIA

Als jugadors que varen

vestir j varen defensar amb

tot honor la camiseta blava,
a aquells "Quarts' i "ter-

cers" i reserves de totes

les èpoques i als filials,

juvenils, infantils, alevins

i penyes les quais per
diverses causes no arribaren

al primer equip i el seu
nom no es inscrit a les pla-

nes d'aquest resum.

A tots vosaltres que
Iluíreu l'escut del C.D. Es-
panya al vostre pit, junta-
ment al vostre cor, i que us
vareu entregar sense reser-
ves a la practica del futbol,
el nostre record més sincer
I emotiu, perquè la vostra
actuació encara que fos ig-
norada va ser encruia on es
forjaren els principals fut-
bolistes que han fet possible
Ia história del nostre C.D.
Espanya.

ELS PIONERS DEL
NOSTRE FUTBOL

S'esdevenia l'estiu del
1.923 en un local anome-
nat Ca'n Llopis on un grup
d'afeccionats al futbol que
començaven a conèixer la
modalitat d'aquest esport.
A partir d'aquesta primera
reunió va quedar consti-
tuït el "C.D. Llucmajoren-
se" i el primer president,
Josep Noguera. Aleshores
es va jugar el primer partit
d'aquest nou club el 12
d'Agost, festivitat de Sta.
Candida i l'equip local va
estar format per: S. Sal-
vá, M. Cafiellas, J. Julie,
J. Vidal, M. Flux& R.
Ginard, M. Oliver, M. Mas,
M. Salva, LI. Selva, i J.
Font. El rival d'aquest pri-
mer encontre va ser la
"Unión Protectora Mercan-
til" de Palma, i el resultat

de la confrontació, jugat
en el camp del Monsetir
fou de 1-6 a favor dels
de la capital. Golejada que
es pot considerar normal a
causa del poc entrenament
de l'equip Ilucmajorer. Pe-
rò el partit va comptar amb
molta assistència de públic

el qual va seguir amb gran
interés les incidències
d'aquest nou esport angles
que poc a poc s'aniria
introduint al nostre país
i a la nostra ciutat.

En la temporada 1.924-
25 l'equip local va prendre
part a la primera compe-
tició oficial i va jugar el
campionat de Ill Regio-

nal. Es va fundar també
per aquell temps un altre
club anomenat S.D. Llucma-
jor, i jugava els partits en
un terreny que mes tard
seria el Velòdrom de Lluc-

major. Al poc temps neixé
una rivalitat esportiva entre
els dos equips existents
que es fusionaren a la tem-
porada següent naixent així
el F.C. Llucmajor que juga
en el camp del Veletdrom
i que va quedar campió
del grup i ascendeix a Il
Regional.

Com a resultat d'un
plet federatiu queda el fut-
bol local paralitzat fins a
finals del 1.928 l'any que
es funda el Llucmajor F.C.
en el qual formen part
Ia majoria de jugadors fun-
dadors i d'altres nous.

Una altra temporada
significativa va ser la de
l'any 1.930-31 quan va
néixer un nou equip, el
C.D. Llucmajor. En un
partit de Festa Major l'any
31 es juga la copa Ajunta-
ment entre els equips locals,

Llucmajor F.C. i C.D. Lluc-
major i va acabar amb
empat a dos gols. A la
temporada següent el C.D.
Llucmajor es el titular del
camp del Monestir i el
Llucmajor F.C. s'ha disolt.
El novell C.D. Llucmajor
queda format a base de
jugadors de l'anterior club
I d'altres ioves que proce-



Miguel FluxO, Miguel Mas i Lluís Salvà, els tres Onks

supervivents fundadors del futbol local

C.D. ESPANYA - Any 7.957 - Sa/om, Agulló, To
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deixen de penyes juvenils
que existeixen a la vila.

NEIX EL C.D. ESPANYA

Després del parèntesi
de la guerra civil es reanu-
den les competicions espor-
tives i es funda el C.D. Es-
panya. idõ, un altre
cop, tenim dos clubs: C.D.
Llucmajor i C.D. Espanya.
Pere' abans de l'inici del
campionat 1939-40 s'arriba
a un acord entre les dues
societats i es fusionen amb-
dues entitats. Així entra a
la palestra futbolística el
C.D. Espanya el qual co-
mença la temporada a l'am-
pli camp de Sant Francesc
situat al final del carrer
del mateix nom i desa-
pareix l'històric "Monestir".

El primer president es-
panyista seria Sebastià Sal-
va i Rubí. Aquesta ma-
teixa temporada (1.939-40)
s'aconsegueix l'ascens a la
I Regional i els jugadors
que integren la plantilla
són aquests Oliver, Vidal,

Garaur, Puigserver, M. Sal-
va. Liras J. Tomas, Flui-
xà, Noguera, L. Oliver, Car-

bonell, D. Oliver, Clar, L.
Salvà, J. Tomas i A. Ca-
ñel ias.

En la temporada de
1.943-44 entra com a pre-
sident del club Josep Sáez
i el club es proclama cam-
pi6 de Mallorca i de Balears,
quan va vencer al menor-
quí C.D. Alaior per 8-2

l'encontre d'anada i per

empatar 2-2 en el de torna-

da. Posteriorment es juga
el campionat de Iliga i
s'aconsegueix també el
campionat. Entre els juga-
dors més destacats cal es-
mentar Serra, Garret, Garau,
Salva, Sureda, Ramis, Ro-
dríguez, Sanchiz, Garcia,
Arnau i Clar sota la direc-
ció de l'entrenador Antoni
Martinez.

S'ARRIBA A
Ill DIVISIO

Al cap de 15 anys
de vida del club, això es,
l'any 1.955-56, l'Espanya
pren part per primera vega-
da a la III Divisió Nacional.
El president es Julia Puig
Oliver sota el manament
del qual s'aconsegueix la xi-
fra de vuit-cents sock (tot
un record en aquells temps).
L'equip sota la direcció
d'Andreu Quetglas, el qual
ja l'havia entrenat amb an-
terioritat, aconsegueix una
excel.lent campanya i també
s'arriben a tots els records
de taquilles a causa de
l'interès dels partits dis-
putats contra el R.C.D.
Mallorca i l'Atc. Balears.
La plantilla es formada
per Nadal, Duel, Aquilo,
Barceló, Ferrà, Ferretjans,
Coll, Pecas, Ballester, Llom-

part, Moya, Mas, Agullo i
Salva.

El C.D. Espanya juga
durant cins anys consecu-

tius a Categoria Nacional

i aconsegueix molts exits

i es, creim, el més destacat
a la temporada 1.957-58,
quan sota la direcció de
Josep Valls Fuster l'equip
va realitzar una extraordi-
naria campanya i queda clas-
sificat en sisé Hoc d'un

grup de desset clubs, ven-
cent als equips més punters

i destacats, entre ells el

R.C.D. Mallorca en el ma-

teix camp de "Es Fort("

per 0-1, gol marcat els

darrers minuts per Jaume

Mas.
Joan Quintana



També a Llucmajor li oferim
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Llucmajor, 13 d'Abril

Els sota firmants, ens
hem decidit a fer pública
aquesta nota de premsa, per
clarificar d'una manera deci-
siva la nostra postura amb el

CDS Llucmajor-S'Arenal.
En alguns mitjans de

comunicació de la Comuni-
tat Autónoma sortien els

nostres noms en la forma-
ció el 31-7-86 de la Junta
Gestora de l'esmentat partit
a Llucmajor, mes tard, el
19-10-86 es va celebrar la
primera Assemblea local i es
va formar el Comité Local,
del qual ja entram a for-
mar part tots els fir-
mants.

En el primer Comité
Local 6-11-86, s'aprova per
majoria que totes les noves
afiliacions han de ser sot-
meses a votació i acceptades
o no per majoria.

En el segon Comité Lo-
cal, el 20-11-86, es presen-

ten al Comité dues fitxes

per a una nova afiliació, una
presentada per dos afiliats

locals que es admesa per
unanimitat, i una altra pre-
sentada per un afiliat local
i pel Sr. Obrador (secreta-
ri Insular d'Organització del
CDS) la qual és rebutjada
per sis vots en contra i

quatre a favor.
Des d'aquest darrer

comité, fins al del dia 12-2-
87, o sigui, set reunions des-
ores, en cada acta se sol.li-
citava d'una manera o altra
que se'ns confirmas si per
part del CDS Palma havia
estat admesa la fitxa en
qUesti6, ja que en els men-
tiders politics de Llucmajor

es donava com a segura i els
membres del comité local i
afiliats al partit no sabien
res de manera oficial. A la
fi, el 17-2-87 el Secretari
d'Organització de Palma,
Sr. Obrador, es dirigeix per

escrit al President del CDS
Llucmajor-S'Arenal i li con-
firma l'afiliació del sol.lici-

tant que en data del 20-11-

86 el Comité Local havia
denegat.

Per tot el que hem ex-
posat ens veim en l'obliga-

ció de donar aquesta ex-

plicació a totes les persones
que haguessin pogut pensar
en confiar el vot al CDS per
si creien que ens veurien en
les Ilistes electorals del
partit, o be, per creure tan
sols que continuàvem dins
el partit. L'explicació 6s sen-
zilla: hem dimitit del Co-
mitt Local i a més ens hem
donat de baixar del Partit.

Sentim molt haver ha-
gut de prendre aquesta deci-
sió pert) creiem que els par-
tits politics (i més encara
després de l'experiencia del
Sr. Suarez dins UCD) que se
creaven d'abaix cap a dalt
i no a la inversa, i que, per
damunt de tot, el CDS era
el Centre, Democratic i
Social. Després de tot el que
hem exposat i mentre no
se'ns demostri el contra-
ri, ens veim en l'obligació
de creure que només es Cen-
tre i possiblement Social ja
que per mostra veim que
Democratic no ho es.

¿Corn es pot fer bona
pol(tica de poble si des d'un
principi i en coses tan poc
importants no as respecten
les decisions preses pel Co-
mite Local?

¿Corn es possible la bo-
na marxa del Partit si des-
ores de parlar amb el presi-
dent insular Sr. Quetglas, i
exposar-li tot el que nem
dit, ell mateix s'erigieixi
arbitre i després de 20
dies encara no haguem po-
gut sentir per part nostra
cap xiulet?

O s6n tal volta els Pre-
sidents, Secretaris o afiliats
a Ciutat els qui coneixen la
problemática de Llucma-
jor?

Aix( va començar a
trencar-se UCD i els matei-
xos que des de dins d'UCD
varen crear UM són els
que estan començant a tren-
car el CDS i el pitjor del cas
es que sigui amb la bene-
dicció del President i del
Comité Insular.

Julia Pachecho Sanchez
Joan Janer Andreu
Joan Noguera Vich

Joan Gamuncif Coll.

ACLARIMENT A
LOPIN TO PUBLICA.

Davant dels tendencio-
sos rumors "ANON IMS",
en els quals s'arriba a dir
que jo vaig predisposar el
Sr. Henao, pare de la cria-
tura, motiu de la denúncia
davant el MEC, per aquest
senyor, alç la meva veu dis-
crepant per AFIRMAR CA-
TEGORICAMENT:

1) Que mai no el vaig
predisposar, sin6 tot el con-
trari,	 en	 una	 conversa
mantinguda amb ell dos dies
abans, li vaig fer veure,.guan
me va haver explicat el pro-
blema que allô mes raonable 
era informar al Conseil Es-
colar.
--2) Que no entenc l'acti-
tud que pretenen els que
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aix6 afirmen amparant-se en
ei mês covard  anonimat, si
no 6s per aixecar un fals
testimoni que perjudica el
meu "libelo" i la meva ja
malmanada imatge.

3) Que vull que quedi
clar, que quan jo denuncii
qualque cosa, no empr ho-
mes de palla i que ho faig
amb el meu nom i Ilinatges.

4) Que esper de voltros,
el mis sincer rebuig als que
emprin aquestes mesures
ensidioses.

5) Que estic disposat, si
es necessari, públicament,
amb el Sr. Henao, amb vo-
saltres o amb qui sigui neces-
sari, demostrar la veritat

que aquesta carta compor-
ta.

Us saluda cordialment
Manuel Garcia Moreno.



Treballam el seu or i
argent.
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Llucmajor, 27 d'Abril
de 1987.

Sra. Directora de
"LLUCMAJOR DE
PINTE EN AMPLE".

REFLEXIONS SOBRE
LES PROPERES
ELECCIONS MUNICIPALS

Per tercera vegada som
dins un per (ode electoral per
renovar el Govern Munici-
pal, a mes de l'autonômic
i amb l'afegit de les dipu-
tacions al Parlament euro-
peu, relacionades per or-
dre de proximitat de la
Institució al ciutadà i amb
el peril] de globalització del
procés amb el que això com-
porta de distanciament,
confusió i indefinici6 cap i
de l'elector.

Tenint en compte el
nombre de candidatures,
sembla improbable la con-
secuci6 per una sola dels
regidors suficients per go-
vernar en solitari, amb Ia ne-
cesitat d'articular pactes a
dos i probablement a tres
bandes per poder obtenir
l'alcaldia i el poder mu-
nicipal, amb la conse-
gUent distribució de cár-
recs, responsabilitats i
àrees de gestió entre
els signants dels acords i la
probable influencia de les
negociacions per a la Co-
munitat Autônoma i Con-
sell Insular.

Llucmajor té una se-

rie de problemes greus i
preocupants per al seu pre-
sent i sobretot per al futur
(Pol(gon o Polígons Indus-
tials, Prestacions i Serveis
Socials, Sanitat, Discipli-
na Urban fstica, Pla Meta,
S'Arenal i les seves reivin-
dicacions, Impuls Reindus-
trialitzador, Area portuária
a s'Estalella, Urbanitza-
ci6 de Capocorb, etc. etc.)
molts d'ells connectats i in-
fluenciats entre sí, que
demanen una I fnia de pensa-
ment clara, coherent, i una
actuació rápida, ferma,
decidida i continuada per
tal de resoldre'ls.

Davant tot aims) i per-
que els Ilucmajorers po-
guem elegir amb ple conei-
xement de causa als nostres
representants i jutjar en el
futur l'actuaci6 i el grau
de compliment del compro-
mís assumit per ells, crec
que seria convenient i si
m'apurau, obligat, que les
diferents candidatures
anassin al gra en els projec-
tes i anuncis dels seus pro-
grames els seguents punts,
en absolut exhaustius:

1.- Definici6 i quanti-
f icaci6 dels principals pro-
blames a resoldre.

2.- Ordre de prioritat
en l'enfocament i resolu-
ci6.

3.- Manera d'abordar-
los i resoldre'ls.

4.- Punts mínims i
innegociables d'un	 possi-
ble acord postelectoral, sal-

vant la necessária flexibili-
tat i matisació, inherent a
qualsevol negociació.

Crec que, si aixô que
s'ha ressenyat anterior-
ment, es realitzás amb hon-
radesa, altures de mires i ge-
nerositat, els ciutadans ten-
dr fem unes bases clares per
iniciar la reflexi6 del vot
responsable, així com la
possibilitat de jutjar el
bon o mal compliment de
les promeses electorals efec-
tuades, amb unes referen-

cies molt definides i la
bondat e 'actuaci6 dels
nostre .:gidors. Una salu-

taci6 molt afectuosa.
UN LLUCMAJORER

QUALSEVOL

CARTA OBERTA A
L'AJUNTAMENT DE
LLUCM AJO R.

El passat dia tres d'abril
l'Obra Cultural Balear a la
seva delegació de S'Arenal i
dins els seus actes de pre-
sentació, organitzà una tau-
la rodona per a tractar el te-
ma de la situació cultural

del nostre poble. Interessats
en que estiguessin repre-
sentats tots els sectors de la
societat aix( com els seus es-
taments, convidárem a dis-
tintes associacions socials i
a representants dels dos
ajuntaments. A l'acte hi
assistiren els convidats ex-
ceptuant el representant
de l'Ajuntament de Lluc-
major que, inexplicable-
ment, pel seu cárrec públic
i havent confirmat per escrit
Ia seva participació, no es
presentà a l'acte. A hores
d'ara, encara no hem rebut
cap explicació per la seva
manca de formalitat, cosa
exigible a una entitat que
no pot oblidar que esta al
servei del poble que l'ha
e leg it.

Pels fets esdevinguts vo-
lem fer pública la nostra
contrarietat vers l'actitud
inadmissible de les perso-
nes que representen l'Ajun-
tament aixf com per la poca
seriositat i manca de respec-
te a iniciatives culturals i so-
cials dels ciutadans.

No volem entrar ara a
discutir la seva política
cultural, pensam que no es
el Hoc ni el moment ade-
quat, ara be si segueix amb
la seva postura de despreci
cap a les iniciatives ciutada-
nes, no dubtarem en emprar
els mitjans al nostre abast
per a criticar la seva tasca.

S'Arenal a 5 d'Abril de
1987- O.C.B. - Delegació

de S'Arenal.

TALLER DE JOIERIA --/-41144\
'raft.

Gravats i compostures.
Trofeus esportius

Carrer Born, 7
LLUCMAJOR.
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BITLLE1S DE VAIXELL

I D'AVIÓ

OFERTA ESPECIAL VAIXELL

ANADA I TORNADA
4 PERSONES I EL COTXE

40.900 Ptes.
TOTS AQUESTS SERVEIS ELS TROBAREU A
"VIATGES XALOKI", SENSE CAP TIPUS DE

SUPLEMENT SOBRE EL PREU OFICIAL

C/. Maria Antónia Salvá, .38
Tel. 26 74 50 - 54 - 58	 S'ARENA L

AUTO ESCUELA

LLUCMAJOR: PescadorS, 19 - Tel. 66 02 46
S'ARENAL: Pl. dels Nins, 3 - 	 Tel. 26 43 51
PISTA DE PRACTIQUES: Telèfon 66 17 25

EL SALO DE PERRUQUERIA
I BELLESA DE LES

GERMANES
PUIGSERVER
ELS OFEREIX EL SEU HORARI:
De dimarts a divendres
de 9 a 12 i de 15 a19
i els dissabtes de 9 a 19

C/ Orient, 8 - Tel. 66 02 87

LLUCMAJOR

societat
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- Es temps ja comen-
ça a encalentir-se de bon de
veres.

- I es mes de juny sí
que ho sera calent!

- Com ets altres anys,
més o manco.

- 0 no saps que en-

guany hi ha eleccions muni-

cipals?
- No hi pensava.
- Sa cosa ja es comen-

ça a caldejar.
- Vols dir que ha co-

mençat sa propaganda elec-

toral?
- Exactament. Fins i tot

Aliança Popular, que sem-
blava adormida, presenta
un capdavanter a sa llista,
en Joan Miguel Catany,

es President d'es Club Nàu-

tic de S'Arenal.
- Es un bon element, i si

surt batie , engrandirà més
es Club.

- Per això es presenta,
per ser Batle.

- I a l'amo en Toni?
On el posen?

- No ho sé, pert, diuen
que no està molt content
de sa feta.

- Saps que n'hi ha, de
ganes de comandar!

- Es partit d'en Sua-

rez també a Llucmajor ha
acabat com sa pr ocess6
de sa moixeta.

- I què ha passat?
- De tot i molt. De

Palma n'han volgut aficar
un que no volien, i ha es-
tat una desbandada de mi-
litants que han fuit en
senyal de protesta.

- Quina comandera!
- Llavonses mos diran

que governar es molt pesat.
- Pots pensar...! Quan

ho han provat no ho volen
deixar. Saps que es de bo

tenir una bona paga, es
"saludo" d'es municipals
I altres "benediccions" que

vénen de rebot.
- De totes maneres,

ara han d'aguantar moltes
critiques

- Aviat hi posen call...
- I ara, amb sa presen-

tació de candidatures, tiren
sa casa per sa finestra,
en sopars i festes.

- Jo no sé d'on treuen
es dobbers perquè . de mili-
tants de paga, en tenen
pocs.

- Jo crec que lo millor
seria que després de ses
eleccions es posassin tots
d'acord i mirassin de resol-
dre es problemes de Llucma-
jor, lo més aviat possible.

- Això no pot ser,
es impossible...

- Si tots deixassin sa
política i es partits, crec
que aniria molt millor en
ets Ajuntaments.

- Sempre sera mal de
fer contentar tothom. Mira
lo de ses casetes de foravi-
la. N'hi ha que no volen que
en facin, perquè espenyen es
paisatge, s'agricultura i se-

cologia i altres coses que no
record, però també n'hi ha
molts que diuen que sí,
que donen feina, no espe-
nyen res i que són necessa-
ries.

- Bé, però hi ha coses
que no estan ben fetes per
ningú, i mal fetes per a
tothom, com aquesta que
després de tenir tres anys
s'escorxador aturat, acabat,
i ara es despengen que ses
calderes i es forn no ser-
veixen.

- Hi ha pasta per
tirar-los dins es forn...

- Lo que fan a molts
de plens es perdre es temps,
i tirar-se sa cupa uns amb ets
altres.

- Per això mateix, més
que molts de partits poli-
tics, lo que necessitam són
persones intel.ligents i hon-
rades siguin del partit que
siguin.

- Ode cap partit.
- Angela Maria...!
UN QUE ESCOLTAVA
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Els Llobets, rantiga aquarx alquibir
La finca tenia importància per la seva ramaderia

A l'angle que formen les cases, destaca la torre de defensa
de planta quadrada

Coneguda antigament
sota el nom de AQUARX
A LQUIBI R, confrontant en-
tre altres Ifmits, amb Maro-
la, Es Mas Nu i Sa Vinyo-
la, aquesta última en el ver
terme de Campos.

En el S. XIV, era pro-
pietat de Bernat i Pere
Llobet, d'on probablement
deriva el nom de la posses-

sió, que s'ha perpetuat fins
a l'actualitat. A principis
del S. XV, fou propietat
dels Forcimanya, antic Ili-
natge desaparegut de Lluc-
major, i en el darrer quart
de segle esmentat, era pro-
pietat dels Puig. En 1.578,
la finca estava fragmentada,
apareixent en el cadastre
d'aquest any dues posses-
sions a nom de Damià

Puig i Rafel Puig, amb
idéntica valoració de 700
Mures. A mês, se cita un
Rafal de pertinències de
la finca matriu, a nom de
Jaume Puig estimada en
350 Mures.

En el cadastre de 1.865,
encara figura mês fragmen-
tada, esmentant-se a mês
de les propietats dels Puig,
la de Francesc Seguí, Mer-
cader, amb un valor de
4.095 Mures, la porció que
donaria Hoc a la possessió
de Son Perdiu, a nom de
Balthazar Salvar, alies Per-
diu, i altres establits de
menor importancia.

En 1.702 la possessió
era de Francesc Rius, Ciu-
tadà com a hereu de Fran-
cesc Seguí, Mercader, suc-

ceint-se en la propietat,
Josep Rius, Doctor en amb-
dós drets; Francesc Rius,
que ho era en 1.776, asso-
lint un valor de 5.200 (Hu-
res, augmentat fins a 7.600
lliures en el cadastre de
1.818.

En 1.862 era d'un altre
Francesc Rius, propietari
tambe de So N'Antelm,
comptant amb una extensió
de 630 quarterades-1 guar-
t6-69 destres, havent-hi no-
mês una tercera part del
total de la finca cultivada.

De la família Rius, pos-
teriorment va passar a ser
propietat de Jaume Ignaci
Barce16 i Bosch, i després
de Mateu Escarrer.

En 1.862 la ramaderia
la composaven 120' ovelles,

10 muls, 3 ases i 6 porcs.
El cadastre d'aquest any

cita dos establits d'Es Lio-

bets. Un a nom de Pere
Antoni Amengual i Nogue-
ra als. Puça, amb una ex-

tensió de poc més de
2 quarterades, i un altre

a nom de Miguel Mut
i Noguera, dit de Son No-

guera, de quasi 22 guar-

terades destacant 1 quart6
d'olivar i 1 quart() d'amet-

lers.

TORRE DE DEFENSA

Les cases d' Els Lb-

bets ofereixen un bon cop

de vista, amb els rivets
bordejant totes les obertu-
res de la façana blanca.
En l'angle que formen les

LLUCMAJOR
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Portal i detall de la façana principal de les cases

d4rwic

"frOfffk,
"

L'altar de la capella oratori, on encara es poden veure
restes de policromia

VENDA DE MOSTRES
PARELLS SOLTS

Cl. Bisbe Taixaquet, 6 - Tel. 66 03 74
LLUCMAIOR

,OL!‘

.010W

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

Vidres en general

Ronda Migjorn, 105 - Teléf. 68 14 93 - LLUCMAJOR (Mallorca)

CENTRE DE PREPARACIÓ

MATERNAL

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

i ffsic de l'embarassada

C. Rigo núm. 73 (Llucmajor)
Tel. 66 24 90 (dimarts i di;ous horabaixa)

66 17 98 (particular)

CARNISSERIA XARCUTERIA

ZANOGUERA
GAR-CIAS

Plaza España 62	 Telefono 66 13 02

LLUC MAJOR (Mallorca)
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cases, destaca encara que
molt dissimulada, la torre
de defensa - de planta qua-
drada. Davant la façana,
a modo de centinel.les avan-
çades hi figuren dues es-

una capella Oratori . Agues-
ta està situada a un ex-
trem de l'edifici principal
de les cases, i es de consi-
derables dimensions, desta-
cant dues grans voltes
d'aresta amb una clau en ca-
da una d'ells, i conservant
l'altar on encara es po-
den veure restes de poli-
cromia. A un costat de-
vora el presbiteri, hi ha
una dependencia molt pe-

tita, que fou la Sacristia.
La possessió devia te-

nir importancia en el seu
temps, per la ramaderia

que possefa per les c,arac-
terfstiques de les seves ca-
ses, per les persones que
hi residien, etc.

Coneixem la família

que ocupava la possessió

com a majorals, encapçala-
da, per Bartomeu Adrover
Aliver i Coloma Binimelis
Bordoi, nadius de Felanitx,
formant un total de 17
persones.

JOAN CLAR
FRANCESC VERDERA
Fotos: Antoni Monserrat

Antoni Oliver

veltes palmeres, i entre
aquestes i les cases un coll
de cisterna de traça oc-
togonal. Com a altres pos-
sessions de solera, no po-
dia mancar en Els Llobets,
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Gent de la vila

L'amo En Toni Caldés, es primer forner
de Ca'n Coll d'Es Putxet

Antoni Caldes Coll, d'es
forn de Ca 'n Coll, Ilucmajo-
rer, forner des de l'any qua-
tre... té noranta-quatre
anys, es recorda de tot i ha
estat un xalar tenir una
conversar amb ell. Es un
dels fomers mes antics (pot-
ser es que ho is mes), i
gracies a la seva experién-
cia podem saber ara, a finals
de segle, com era el forn
d'un temps.

-Ja tenreu forn a ca vos-

tra?
-Es meus pares tfo feien

de forners, i jo prtmer feia
de pastor d'oveies i tocava

ses xeremies, es primers

dobbers que vaig tenir va-

ren ser per escorxar una
oveia de sa possessió vaig

dur sa pell a vendre a ca'n
Porcelleta, me'n donaren

una pesseta.

SOM S'INVENTOR DE
SA GALLETA D'INCA
A LLUCMAJOR.

Vaig començar l'any 4
amb so meu germ& es ger-
ma meu havia anat a Palma
per aprendre de forner, jo

sempre vaig estar aquí, amb
so meu germa, jo feia de
missatget, no em donava
jornal perquea no hi havia
dobbers. Es meu germa
Mateu se va casar l'any 9
i jo vaig quedar de forner

amb sa germana... sa ger-
mana se'n duia es dobbers
i els donava a s'enamorat...
llavors ja s'usava això,

comprens? Llavors jo me
vaig casar l'any 14, un de-
mati i quan tornavem, a
les 10, vaig donar ses claus

d'es calaix a sa dona i
dobber que entrava, clobber

que no fugia.
També estarem devers

30 anys a S'Arenal. A par-

tir de jo tots hem estat for-
ners, ara es es meu net To-
ni es qui duu es forn.

-Que feieu?
-Jo vaig inventar a Lluc-

major ses pastes antigues.
Vaig ser s'inventor de ses
galletes d'Inca, a Llucmajor,
devers l'any 10. Me'n va en-
senyat un que li deien mes-

tre Gori "es coix", i era
conco meu, ell havia estat a
Inca i a Caimari, Ilavors es-
tava a Palma. Jo trobava
que haver de dur sa galleta
d'Inca o de Santa Maria
era un desbarat; varem fer
fer un aprimador de ferro a
ca's ferrer i no va anar be,
que punyema! amb sos "ci-
lindros" d'es meu germa ja
va anar bé, i em vaig posar
a fer galleta a sis reels es
quilo. Feia pa i també pa
frances —no en fan ara—
era com es llonguets.

Es conco en Gori em
va enviar es fill per mosset,
tenia devers 18 anys i ha-
via estat en es forn del
"Sant Cristo", a Ciutat, i
alla feien Ilonguets: "hem
de provar de fer llonguets?"
i en va fer set o vuit a sa
boada, a toyer; es primers
no sortiren massa cosa, no
s'usava Ilevadura, sinó Ile-
vat, com alió que feien ses
dones a ses possessions, pe-
ro aviat mos sortiren molt
be i ets altres fomers la
duien de jo perque eren
mês guapos es llonguets fets
nostros. Es llonguets a les
10 d'es vespre ja estaven
I lests... i a jeure!

També feiem ensafrna-
des, robiols, panades, "pa-
los".. , de tot. Un randino

que estava a Sóller, a Ca'n
Xentam bora em va ensenyar

de fer "palos", per ses fi-
res va venir a fer bunyols de
vent, llavors els dèiem bu-
nyols de monja —sa costum
veia— i amb una altra pasta
—de per Scalier— va fer uns
cucurellets que els cleiem
mamelles de monja, vaig
aprendre a fer tot aix6
també feiem "quartos", ara
ja s'ha perdut a no ser que
els comanis, ses merengues
era lo mês guapo, era mal
de fer perque duia molta
feina, jo en sabia fer i tam-
hé feiem "mantecados" i ro-
'lets —a una festa de s'Esta-
nyol en vaig fer quatre co-
vos—. S'Unica cosa que no
m'anava be era fer cres-
pells.

EN ES FORNS JAMBE
FEIEN BUGADA.

-Hi havia molts de for-
ners a Llucmajor, en aquell
temps?

-De feina fina nomes
n'hi havia sis o set, ara
d'aquests comuns n'hi de-
via haver setanta. Aquests
darrers només feien pa i bu-
gada, tenien es cossi per fer
bugada i ses bugaderes ren-
taven sa roba i se'n duien
sa cendra d'es forns.

Es forners fins eren en
Tofolet, en es cum de Gre-
cia, en Guiem Seu, en Bra-
cete, en Batle, aquí on hi ha
ara aim) de s'electricitat, a
plaça i jo.

-Quins ormetjos hi ha-
via dins es forn?

-Ten fem un forn (com
ara) de 18 pams, ten fem
motlos, "cilindros", pales,
maquines, Ilaunes, sa rodeta
per taiar sa pasta, cedassos,
motlets petits, de ca's llau-
ner. Que vos he de dir...!

-Quins eren es preus,
quan començareu?

-Un pa de dos quilos
valia nou peces, un pa fran-
cés, un Ilonguet valia 2 cen-
tims, ses galletes d'inca, a sis
reels es quilo (una pesseta
i 50 centims)...

-Quins canvis mes im-
portants heu vist dins es
forn?

-Mirau, sa gent només
comprava o feia panades per
a Pasco, ara en fan tot
l'any, i sense os, ara no
posen ossos i Ilavors po-
saven carn i ossos. Ara sa
gent compra molt més, de
dolç sobretot. Un altre can-
vi important es sa maqui-
naria, en es meu temps sa
feina era tot feta amb ses
mans.

Ara cremen tions i l la-
vors cremaven faixines; el
m6n ha mudat molt tot ho
pastavem amb sa ma, pert)
es fenyer pa no ha mudat.
Aix() antic tot ha de finir,
ara tot ho duen modern, si
es sa farina la duen en pa-
per, Ilavors anaven a ses fa-
rineres a moldre i de vega-
des a s'obrador, ten (em unes
rodes per moldre sucre, pe-
bre bord, ara tot ho poden
tirar...

I després de prop d'una
hora hem hagut d'acabar sa
xerrada amb aquest homo
tan etxerevit,.., estava
cansat, perquè es seu cer-
veil de 94 anys havia fet l'es-
forç de recordar tot quant
ens ha dit.

C. Julia
C, Font.
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en ptes. quilo:
Xots 	  240 a 280 ptes.

Porcelletes 	  350

Bous 	 500

Truges 	  100
Aquests preus de la

ramaderia s'han mantengut

en aquest nivell per mor

que no s'ha hagut de dur

carn de fora perquè la
producció nostra ha bastat

per mantenir les necessitats
de l'illa durant aquestes
festes, però ara que ve
l'estiu, s'espera haver de
dur carn de la península
per mor que amb l'aug-

ment del turisme la pro-
ducció illenca no bastara,
i sera flavors quan po-
dran sofrir alguns canvis.

Pel que fa al mercat
agrícola la cosa continua
ben igual que el mes passat,
no hi ha mercat i els preus
estan estacionats, tothom
esta esperant l'anyada i

veure com se presenta
aquesta per poder seguir
un camí i fitxar uns preus.
Malgrat la paralització del
mercat els preus són:
Ametla (bessó) . 540 ptes.
Garroves 	 30

EL PRESSUPOST NO
AJUDA A LA FORAV ILA

En el ple ordinari del
mes de marc se va aprovar
el pressupost general de
1.987.

Des del punt de vista
dels foravilers i la foravila
Ia sorpresa ha estat que
d'un pressupost de quasi
500 milions de pessetes,
els encarregats d'elaborar
aquest pressupost només
han estat capaços de treu-
re'n un milió i mig pels
camins de la foravila, i
encara podem donar grà-
cies perquè en un princi-
pi nomes se n'hi havia
destinat mig milió, perb
Ia protesta del grup mixt
encapçalat per Miguel Mar-

t( aconseguí que es posas
aquest milió més a dita
partida; malgrat l'increment
d'aquest mili6, no hi va ha-
ver un acord en aquest
tema ja que el grup mixt
considerava que la xifra
a destinar als camins era
de 10 milions.

Aquesta idea del grup
mixt, des del punt de vis-
ta del pages Os més accep-

table, ja que el milió i mig
no bastara ni per pagar
Ia benzina dels camions;
perquè hem de tenir en
compte que Llucmajor Os
el terme més gran de Villa,
cosa que fa que hi hagi
un gran nombre de camins
de foravi la sense asfaltar
i que estan ben malament,
moltes voreres brutes, i
altres camins que estan
asfaltats però que les her-

bes i mates rompen l'as-
fa It.

La conclusió que se h
pot treure a això es que hi
ha molta feina per fer i
molts pocs doblers per
gastar-hi, o més ben dit,
l'Ajuntament no n'hi de-
dica.

Tampoc no Os com-
prensible com aquest Ajun-
tament només vulgui dedi-
car aquesta pobre xifra a
foravila quan el batle i al-
guns regidors són foravilers

i els pagesos tener por que
si en el nou Ajuntament que
entri no hi hagi gent page-
sa o entesa en la foravila
aquesta quedi més oblida-
da del que ara ja està.

Si fa un mes l'anyada
anava molt be ara, en
aquests moments s'ha es-
penyat un poc perquè ja fa
falta una altra aigua degut
a que el sol que ha fet
darrerament ha ressecat
massa la terra i perilla
que l'anyada no sia tan
bona com s'esperava.
Aquest mes d'abril només
ha plogut 8'4 litres per
metre quadrat.

Els pagesos estan a
l'espectativa respecte al
final de l'anyada; si be
els sembrats van ben bons
i pot haver-hi una bona
anyada de gra, no se pot
dir el mateix encara de
les ametles i garroves. D'a-
questes darreres no se sap
ben bé el que passara
fins dins el mes de maig
que ja hauran fet l'espor-
gada de la borra, i el que
fa a les ametles, s'espera
que també sia bona però
aniria molt be si hi havia
una darrera sa6.

Mentre estan esperant
aquest final d'anyada, els
pagesos ja se comencen a
preparar i molts ja tenen les
tisores esmolades per partir
a tondre les ovelles, tasca
que començaran en el mes
de maig quan la calor
comença a acostar de bon
de veres.

R OBATOR IS

Després d'una mesada
de no tenir cap notícia
damunt cap robatori, aquest
mes se n'ha produit un
d'important el dilluns de
Pasqua entre Bennoc i Son
Taixaquet, els Hadres se'n
dugueren 11 porceltes d'un
mes.

Aquesta zona es un Iloc
molt més afectat pels roba-
toris ja que cada instant
tenen billet i els habitants
del redol estan un poc
nerviosos perquè veuen que
el problema no s'acaba de
solucionar.

Els preus, malgrat les
festes de Pasqua, no han ex-
perimentat canvis impor-
tants.

En la ramaderia els
preus no han canviat d'aire,

encara que s'hagi notat una
mica una petita pujada
dels xots i de les porcelletes,
pert, sempre oscil.lant da-
munt els mateixos preus
del mes passat; els preus Irftiancoon,



Pkg. 24

baleigs

El passat 24 d'abril tengué Hoc la presentació de la

carpeta de serigrafies "baleigs" a cura de les Edicions Ata-

viques. La presentaci6 fou tan exitosa que, a hores d'ara

quasi ja no queden carpetes de les 101 que en tenia la

tirada.
Podríem explicar-vos les intencions de Baleigs, peró

pensam que les paraules de Blai Bonet que encapçalen la

carpeta juntament amb el que es va Ilegir el dia de la presen-

tació són més que suficients:

TEXT DE PRESENTACIO DE BALEIGS,
24 D'ABRIL DE 1987.

"Baleigs" es el mot que empram per anomenat els tros-
sets de materia cereal que se destrien del gra posat dins un
garbell, tot pujant a la superfície per mitja d'un moviment
circular del garbell. Si la persona vol destriar el gra dels ba-
leigs, no es perqut el que es bo romangui davall i el que is
dolent resti a la superfície... Es destrien senzillament perque
són dos caràcters de la materia cereal que tenen un diferent
destí i una utilitat diferent...

Ben mirat, mirat en be... l'art és el que, en el moviment
circular de l 'existencia, 6s destriat del gra netament "muni-
cipal", "institucional" de la vida. Tal i com, en el movi-
ment general del m6n, el moviment del que balla un rock es
destria del moviment "municipal" d'anar a l'oficina.

Ballar un rock, crear art plastic, s6n els baleigs del mo-
viment creador de la terra i de la terra "en" l'Home.

Vet aquí les paraules de Blai Bonet per a Baleigs.
Les edicions ataviques neixen a començament de

l'any 86. La idea: aplegar en una mateixa experiencia els
textos i la plastica d'un grup de joves; aquesta primera ex-
periencia és BALEIGS. La tecnica emprada: la serigrafia.
No cal dir res més de BALE IGS. Sobren les paraules.

Perque, és senzill el joc: prefiero no tenerte a tenerte a
medias. I, criats sense barrera/ no hi ha milana pollera/ ni
mostel que els puga haver:/ la llocada venturera/ sempre
campa i viu a pler.

Hem gosat aixecar- te la mirada i el faldó; ehem creat,
ésser de BALEIGS, i t'hem atorgat una forma exacta: una
forma i un paper. Bufa tant el vent que ens fugen les parau-
les. FE D'ERRADES: al poema de Rafel Creus, on diu bu-
gada ha de dir BUFADA. Al capdavall, un any i quatre me-
sos d'embrutar-nos les mans.

Les EDICIONS ATAVIQUES volen agrair la collabo -
ració de: Pere Bennassar, Rafel Creus, Margalida Pons, Do-
lors Mir, Miguel Cardell, Joana Font, Tomeu Font, Miguel
Janer, Montse Riera, Magdalena Ribas, Tomas Thomas,
i especialment a Blai Bonet. Gracies.

Esperam que les Edicions Ataviques facin moltes altres
presentacions a l'hora que desitjam que siguin tan ben redo-
nes com aquesta.

••••n••n•••• A...MO. •
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La incerta aventura de llegir
Per Miguel Sbert.

Cada 23 d'abril, amb
mós o menys rebombori,
celebram la DIADA DEL
LLIBRE. S'aprofita l'aniver-
sari de la mort de dos grans
escriptors per homenatjar
el Ilibre. Les editorials
treuen al carrer en aquesta
data les novíssimes (i no tan
noves de trinca) novetats
amb la tinta humida encara
i, a molts indrets, el llibre
surt al carrer. Promocions
publicitàries, descomptes
("Regalau llibres", són
decoratius), autors que sig-
nen autògrafs, taules curu-
lles d'opuscies, volums,
tractats, manuals i panerets
d'olorosa fruita, roses de
Sant Jordi a Barcelona i a
d'altres llocs, si no hi ha
vacances, com enguany, ac-
tivitats escolars centrades
en el llibre, programes tele-
visius (la "jet set" cultural
opina i espaterra), llistes
amb la "hit parade" de
"best sellers"... En resum,
el pobre Ilibre, normalment
malmès tres-cents seixanta-
quatre dies l'any (tres-cents
seixanta-cinc, els bixests),
esdevé protagonista ef fmer
del "show" social. Si aixd
es bo, execrable o ni fava
Oi pesol, es un tema opi-
nable, sobre el qual horn hi
pot dir (o no dir, si de gust
Ii ve) la seva.TOpics al mar-
ge, pens, no obstant això,
que la qüestid dóna peu per
embolicar una mica la tro-
ca j aixf ho farem, amb el
vostre perm Is i el de l'au-
toritat competent (?).

Cada any l'Ajuntament
de Palma amb la collabo-
rack) de la C.E.N.C.
(Comissid per l'Ensenya-
ment i Normalització del
Catalá) i l'O.C.B. publica
dos opuscles (amb format
de diari normal) adreçats
al públic infantil i adult
respectivament on, sota el
títol "L'AVENTURA DE
LLEGIR" s'ofereix amplia
informaci6 amb ressenyes
i comentaris sobre els Ili-
bres en catala de més re-
cent aparició. De l'edito-
rial de l'exemplar publicat
enguany adreçat als adults

en copiam el segUent para-
graf: "Una festa (la del

llibre) que, com s'ha dit
molt sovint, no hauria
d'existir ()argue l'hauríem
de commemorar cada dia
amb el ritual de la lectura.
Llegir hauria d'esser (és)
tan necessari com menjar,
beure o dormir". Aquesta
és la primera acotació que
volem fer: lluny del tOpic,
immersos en el m6n de la
passivitat cultural de la
teleaddicció, la lectura hau-
ria d'esdevenir una neces-
sitat. La lectura es un exer-
cici que, a diferencia d'al-
tres mitjans de comunica-
cid, exigeix del "consu-
midor" (del lector) un es-
forç dialectic: el lector ha
de "dialogar" amb el text,
l'ha de rosegar i assaborir
per tal d'extreure'n el ma-
xim de profit. Potser 6s
aquest factor, l'esforç
d'atenci6 que suposa la
lectura, un dels seus prin-
cipals contraris en un m6n
hipertecnificat com el
d'avui, on es suficient,
polsar un bot6 per poder
contemplar des de la como-
ditat d'un sofa milions
d'imatges o gaudir de la mú-
sica amb tot el comfort.
Ara be, aquest tribut indub-
table que la lectura exigeix,
l'esforç, la concentració, es
veu compensat amb escreix

amb el plaer que la seva
practica suposa. El Ilibre es
encara avui, malgrat els es-
pectaculars avanços de la
comunicació audiovisual i la
immediatesa de la informa-
tica (de cap manera desesti-
mables, sindi molt aprofita-
bles) la font de saber per
excel.lencia, perd és, en-
demés i per damunt de tot,
ara com sempre, una font
inesgotable de plaer, per-
que el Ilibre sempre, sem-
pre deixa la porta oberta a
Ia volada de la imaginaci6.
I la imaginaci6, Iliure i
fértil, es el més gran dels
dons de la ment humana.

No podem, natural-
ment, ésser excessivament
optimistes. En una enques-
ta sobre el comportament
cultural dels ciutadans de
l'Estat Espanyol, recent-
ment publicada pel Minis-
teri de Cultura, es consta-
ta com a un 20'33 per
cent de les liars de l'Estat

no s'hi troba CAP Ilibre.
Aquest es un fet altament
significatiu i alarmant (rids
ho es encara si hi afegim que
només el 23 per cent de les
families disposen de més
de cent llibre a casa seva).
Davant dades esgarrifoses
corn aquestes horn reflexio-
na sobre la necessitat im-
periosa d'estimular des de
tots els indrets: institucions
polítiques, d'ensenyament,
recreatives, iniciativa pri-
vada, individualment.., de
promocionar a ultrança la
lectura. Parque, per afegit6,
es evident que el fet de
posseir un llibre no implica
necessàriament la seva lec-
tura (seria alliçonador po-
der fer un seguiment de
l'index de lectura dels Ili-
bres que durant aquestes
dates "regalen" les enti-
tats d'estalvi per exempla,
possiblement les conclu-
sions que se'n desprendien
serien força sucoses). El
panorama no es encoratja-
dor, sobretot si el rabiam
dient que en una enquesta
semblant a l'esmentada efec-
tuada fa gairebé deu anys
(1978) pel mateix Ministeri
el nombre de famflies que
no possellen un sol Ilibre era
només inferior a l'actual en
dos punts de percentatge.
Això suposa que en tot
aquest perfode, malgrat
l'evoluci6 social, la situa-
cid de "consum" cultural
és mante gairebé estacio-
naria. Insistim cal ésser-ne
conscients i Ilegir, Ilegir i Ile-
gir.

Continuem perd amb
l'editorial	 citat:	 "Nosal-

tres, la nostra cultura tan
sovint marginada i/o repri-
mida, no ens podem
sentir externs d'aquest pro-

cés (de progrès): en som
part involucrada parque ens
cal continuar treballant per
la nostra supervivencia
—en perill, com mai, en el
cas de la llengua— que, al
capdavall, As la superviven-
cia del progrés real i auten-
tic de l'home sobre la
terra". No devem, ni podem
ob!idar la nostra realitat
de poble amb una llengua
prOpia amenaçada cons-
tantment. Llegir en Ilengua
catalana es integrar-nos en
la nostra cultura, que es la
cultura universal (la cata-
lana es una Ilengua que ha
generat i genera una produc-
cid cultural equiparable a la
de qualsevol de les Ilangues
cultes d'avui en tots els
camps: creació, filosofia,
derides de la natura, tec-
nica...) perõ al mateix
temps és un acte d'afir-
maci6 i de resistencia,
d'afirmaci6 de la nostra per-

sonalitat i de resistencia als
atacs que pretenen esbor-
rrar-la definitivament. Llegir
en català Os, definitivament,
un acte de supervivencia.

EL DIA DEL LLIBRE,
l'enderna, l'altre i l'altre,
deixant de banda els to-

pics, haurien d'ésser (li cal
a la nostra societat, ens cal
a nosaltres) dies propicis,
dies de compromis i engres-
cament en la urgent, decisi-
va, necessária i, per ara, in-

certa aventura de llegir.
Sant Jordi, 23 d'Abril

de 1987.
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Els cuiners del rei
Aquest mes de maig,

6s indiscLtible temps de
política, cada dos per
tres es presenta una candi-
datura i 6s tasca de l'elec-
tor decidir a quina d'elles
ha de donar el vot. Els
Cuiners del Rei encara
no saben per quin partit
es decantaran, temps
hi ha per pensar, s'han
d'estudiar totes les ofer-
tes.

Per fer un anàlisi objec-
tiu, convé anar a Is diferents
actes politics organitzats i
després asseure's amb una
copa de vi de reserva pala-
dajant-lo be i entre glop
I glop anar meditant el
vot. Es convenient que
aquest acte tant plaent no
vagi acompanyat de menjua
(blat de les (ndies, cacauets,
pistatxos, etc.) ja que totes
aquestes coses no fan mes
que empalagar el paladar im-
pedint aixf la degustació del
vi, a mes de distreure la nos-
tra atenci6 de les elucubra-
cions politiques.

Si es van repetint aques-
tes sessions meditatives amb
una certa periodicitat
s'apren a beure i a destriar.

El paral.lelisme és molt elo-
qUent perque si el fe de
paladejar el vi tranquil.la-
ment, ens ajuda a conei-
xer-lo i a saber de que es-
ta fet, igual passa amb les
diverses postures politi-
ques. I finalment, quan arri-
bi el dia electoral, a l'hora
definitiva de prendre par-
tit per un o altre canviem
el vi per un bon cava i ba-
sant-nos en les análisis pre-

cedents en el moment de
materialitzar el dret de vot
podrem estar segurs d'ha-
ver-ho fet amb tota la res-
ponsabilitat que l'acte re-
quereix.

A mês d'aquestes me-
ditacions, ens pot ajudar a

decidir el vot un estudi
dols buffets que solen do-
nar els diferents partits a
les seves presentacions.

Essent unes eleccions
locals i autonOrniques prin-
cipalment, es normal que
ens donin productes típics,
regionals i autOctons, però
hem d'anar alerta. Si ens
donen coca amb tremp6
desconfieu totd'una parqué
no es el temps de probes
i la coca tendrá gust d'ar-
tificial. Tal vegada igual
que els ingredients plasti-
cosos del menú la ideolo-
gia dei partit en qUesti6
és artificial i dubtosa.

Si un partit vos con-
vida a menjar "Hot-dogs
& ,,,Hamburgers with
keepchup", si el votau se-
gur que ens instal.lará una
base de submarins ameri-
cans a S'Estalella.

Si a una festa ens tro-
barn amb "tortilla espa-
ñola" cal averiguar de qui
ha estat la idea. Tant pot
ser del qui ha servit l'àpat
com que sigui —i aquí es-
ta el perill— un acte de do-
blesa política i el partit en
concret és d'un centralis-

me exagerat.
Si a la taula hi ha

"gazpacho", lo millor que
podeu fer 6s girar en rodó
porqué no tan sols els del
partit són centralistes sinó
que ens volen colonitzar
gastron6micament.

Tots aquests conseils
vos podran servir a l'hora
de fer l'anàlisi i votar en
conseqüência, per() si en un
moment del procés necessi-
tau espaiar-vos per aclarir
idees, no dubteu d'utilit-
zar aquest darrer conseil:
Ficau-vos dins la cuina, trois
les receptes de les vostres
padrines i anau fent. Al
cap i a la fi cuinar ós un ac-
te distret, imaginatiu i molt
gratificant. Si no trooau
receptes, aquí en teniu de
temporada.

Recepte del mes
CARXOFES FARCIDES.

ingredients per sis persones:
-3 carxofes per persona.
-3/4 de carn capolada (a gust)
-Dues cebes grosses.
-Dous ous.
-alls, julivert i moraduix.

E LABO R AC IO:
S'adoben les carxofes i es bullen senceres, es deixen

degotar, es buiden i es reserven. Posam al foc una greixo-
nera amb oli i la ceba tallada petit. Quan es morta, la
treim i la mesclam amb la carn capolada, els alls i el
julivert picat, la sal, el prebe bo i el moraduix. Tot aixO
ho Iligam amb els ous remanats. Amb aquesta mescla,
farcim les carxofes, les enferinam, les fregim, i les guar-
dam dins una greixonera.

Passam a fer la salsa, consistent amb un sofrit de ce-
ba i tomátiga. Quan el sofrit es cuit, hi afegim un poc
d'aigua, mig tassonet de vi sec i les fulles de carxofa que
hem llevat per buidar-les per fer el farcit. Ho deixam bu-
llir una estona i quan es cuit ho passam pel colador xi-
nés; llavors tiram la salsa damunt les carxofes farcides,
ho tastam i ho deixam bullir una estona.

SUPLILLO (de la Segona Setmana de Gastronomia de
Llucmajor).

ingredients per sis persones:
-sis barros rostits trossejats.

-sis ous
-1/2 litre de I let
-300 gr. de sucre (aproximadament)
.canyella i una clovella de llimona.

E LA BOR AC 10:
Trossejar els barros dins una enfusta que aguanti la

calor i escampar-hi damunt tres o quatre cullerades de
sucre.

Separar els vermeils d'ou i posar-los dins un tasse)
amb dues cullerades de sucre. Es remena ben remenat
i es rega la meitat damunt els barros, l'altre meitat es
reserva.

Posar la Ilet al foc (cal que la casserola sigui gran)
juntament amb el sucre, la canyella i la clovella de Ili-
mona. Mentres montam els blancs d'ou.

Quan la Ilet bull, es tiren els blancs montats dins
la casserola amb poc foc, i es ramena be a fi que els
blancs agafin dolçor. Es treu amb una giradora i es col-
laquen damunt els barros, procurant que quedi ben
repartit. La Ilet que queda també es va tirant a damunt
molt a poc a poc i ben repartida.

Agafam el vermeil amb sucre que ten lem i amb una
cullera l'anam regant per damunt. Finalment cre-
marem un poc de sucre i tam b6 l'hi tirarem.

Quan es fred, es fica dins la gelera. Cal tenir en
compte que 6s millor un dia per l'altre.

NOTA: Si tenim blancs d'ou que ens hagin quedat,
podem aprofitar-los per al suplIllo. Quedará mes estufat
i mós vist6s.
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EIHALA, 0 LA IMPROVISACIO D'UN SOMNI.

Seguint el fil de les presentacions de joves escriptors
mallorquins, us donam a conèixer, aquesta vegada, en Pere
Uguet i Gonzálear., jove felanitxer que, com ell mateix
s'auto-excusa:"...quasi agaf els vint i som un Peix d'as-
cendent Escorpí."
El vàrem conèixer fa poc més d'un any a Elx, on ens de-
mostrà que: "...la velocitat, el ritme i l'ànsia d'ocu-
par l'espai en blanc són, potser, les majors ambicions
dels meus poemes."
Ara, el duim a les nostres pàgines, i l'obligam a defia-
nir i posar marges a la poesia: " ...és una manera de
veure i exaltar-se sobre la vida.. .dibuix els meus senti-
ments sobre un paper en blanc com a (mica sortida de la
realitat. Es el camí per a oblidar per uns instants la
consciència; és el Hoc llunyà i solitari que tothom té...
Després d'escriure, qued totalment equilibrat...B6, vo-
saltres mateixos:"



ARLEQUI FANTASIÓS
De cop i volta,

alienació mental,
í un fat imaginatiu

	

que za jant .	 .zig gue	 m hiphotítza.
- BuDota d'un

InDiCi de fracàs
amb la mésica

aconseguesc acariciar el teu cos nu,
nu d'experiêncies innòcues;

la pintura blanca
no permet que

els nostres Ilavis contactin
- amor frustrat -

quê hagués passat
si la masica no s'hagués aturat ?

- alienació mental -.

	

on és la vall on els n6vols
	 ( punt i apart )

mai s'uneixen
i on les libèl.lules volen

trêmoles.
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ETS NEVA

Em pertanys,
irresistiblement negra,

tal vegada la teva mort

Em pertanys,
	 la sabia des de sempre.

- dit i fet -
negre voltor

del meu incolor vespre.
Em pertanys,

somni refet
i creat per milions

Em pertanys,
	 de particules de ma imaginació.

anAfora obligada
per alens ocults entre la boira

Em pertanys,
malgrat no ocupis

un racó dins la meva cambra.
- Ets meva, Ahala -
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Annoniqyalidad
asuSerzi-io."

Activitats per al

mes d'Abril

Dilluns 4 d'Abri: As-
sem blea general.

Dissabte 9 i diumenge
10 d'abril: Acampada al
Bec de Ferrutx, organitza-
da per l'Estol Capellets de
Teulada".

Dissabte 16 d'abril:
Passada de diapositives del
Marroc j , especialment, de
Marrakech.

Diumenge 24 d'Abril:
Excursió amb bicicleta a
Son Serra, organitzada per
"Pedal Verd".

Diumenge 31 d'abri I:
Jornada de feina a La Tra-
pa, organitzada per l'"Es-
tol Capellets de teulada".

Per a més informació
Telefonau a: Guillem:
66 21 34; Joana 66 05 86

DE FEMS I ALTRES
HISTORIES SEMBLANTS_

Cara es l'únic que sobra
al nostre Ajuntament i no
em referesc a l'edifici sin6
a Is seus ocupants actuals.

Fa gairebé un mes que
els al.lots del GOB anaren a
fer netes les piquetes del
Pelag i acaramullaren la
brutor per no tenir les bos-
ses de ferns que havien de-
manat a l'Ajuntament.

A hores d'ara aquest
encara no s'ha dignat enviar
a ningú a recollir aquests
caramulls. I que ha passat?
I dó que l'aigua ha empres
el ferns i l'ha escampat de
bell nou i si a tot això hi
sumam els ferns d'alguns
ciutadans que ajuden a
mantenir nets els espais ti-
rant les deixalles al torrent
(que corn que es un clot és

per aix0) tenim com a re-
sultat un torrent més brut
encara.

Haurfem de prendre
consciencia tant els ciuta-
dans com els nostres regi-
dors que la neteja no fa mal
i molt menys, per aquests
darrers, quan s'acosta la
campanya electoral.

Laurent( Lea.

Liwy&inaineve.

Almacin,
Gran V. Asir,. Manzana I? Solar 14

Pologono Son C.astello. I La VIctoria,
T 7940 04

RESTAURANT

GRAN VIA

NOCES - BANQUETS -COMUNIONS
I BATEJ OS

In formació: 66 03 17

Exposacmon an Palma
Arciuduoue Los Salvador. 84

T 25 16 31 29 79 97

Materiales de Construcción

Llaremoyor
C Pedro Hag 29

T 66 01 50 66 01 54

Ater.'
Carretera Malta', 522

T 26 77 38
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Els darrers dies de maig
ha estat gros, tots els par-
tits polftics Ilucmajorers,
amb l'excepci6, sup6s que
momentenea, del C.D.S.,
han posat ja fil a l'agulla
i han presentat, uns amb
sopars i els altres "a palo
seco" les candidatures per
les eleccions del proper
deu de juny. I, definiti-
vament, si els seguidors
de n'Adolfo Suarez es de-
cideixen, seran set els can-
didats que Iluitaran per

aseure's a la cadira que
deixarà l'amo en Toni.

Per tant, els ciutadans
Ilucmajorers tendran una
oferta molt ample i diver-
sificada. Hi haure de tot
dins l'olla: dreta, més dre-
ta, centre, més centre, es-
querra, més esquerra i nacio-
nalistes. Només falta seguir
les instruccions del caixa-
net, com l'anunci publicita-
ri d'uns coneguts polvos de
rentar: "busque, compare,
y, si encuentra algo me-
jor, vótelo".

En el número 63, de
desembre de l'any passat,
la nostra Revista incloia
una entrevista amb el Pre-
sident del Comité Local
del C.D.S. de S'Arenal i
Llucmajor Joaquim Rabas-

co, que, entre altres coses
deia: "jo no som candi-
dat a l'alcaldia, som presi-
dent del Partit. Bé, sem-
pre podria ocorre un mi-
racle i que tant la gent
de Llucmajor com la de
S'Arenal em reclamás per

candidat a batle. Pere, crec
que aquest candidat ha
d'haver nascut, com a mf-

nim a Mallorca i, desgra-
ciadament, no es el meu
cas".

I ara, tant el mussolet
com jo, esperam que qual-
cú ens conti el miracle
que deu haver passat dins

el partit ja que, a manca

de la confirmació definiti-
va el senyor Rabasco diuen

que sera el cap de Ilista

del C.D.S..

Cent denou persones,

més els 'suplents quedaran
fitxats amb Iletres d'im-
premta dins les Ilistes.
Alguns personatges debuten
aquesta vegada i altres sim-
plement no han debaixat
del carro de la política a
més de qualque excepci6
prou destacada ja que han
hagut de passar dos Ajun-
taments democràtics perquè
hagi dicidit retornar a la
política municipal.

Idõ falta quasi un mes

per treure el gat del sac.

A partir d'ara, totes les

setmanes tendrem mftins

i altres actes i cada partit

vos dire les seves promeses

per arreglar el Poble, amb

un intent, quasi desesperat,
per aconseguir vots.

Els qui comandaren fins

ara, ens diran que tot ho

feren be. Els qui volen

entrar a La Casa de la Vi-

la, tot lo contrari i que
ells tenen el bastonet ma-

gic de la fada per donar
solucions a qualsevol pro-
blema.

- I un me-meu!
- Perquè dius això mus-

solet?
- No crec amb ningú.

Jo crec que ens falta una
candidatura amb objectius

tan clars com "es coloms"
que se presenten a Fela-
nitx.

- I quin objectiu es
aqueix?

- Tancar l'Ajuntament

i fer un colomer.
- Te passes mussolet.

Has tornat molt ácrata.

R.I.P. PER LA CULTURA

Mirant i comparant les

xifres del Pressupost Mu-
nicipal, horn queda bastant
sorprès i molt desencantat.

Resumim: milions i més
milions...per que? NOMES
per a l'ESPORT; està en-
certadfssim el qualificar al
regidor encarregat d'aquests
assumptes corn a regidor
d'ESPORTS (la máquina
no fa lletra més grossa)
i de cultura (la máquina
no fa lletra més petita).

Este molt be, fer es-
port; el petit problema
radica en tenir molts bons
futbolistes, atletes i altres
especialistes del Poliespor-
tiu desconeixedors totals
de la cultura i de la ciencia.

On són els recital mu-
sicals? I les peces teatrals?
I els espectacles infantils?
I les cases de cultura? I
les subvencions per a les
entitats que no tenen l'es-
port corn a MAXIM I
UNIC OBJECTIU?

Tenim un poble cultu-
ralment MORT i es que
n'haurien de dur més dol
n'estan prou satisfets.

Des d'aquf els feim
arribar el nostre més sen-
tit i sincer condo].

FORN DE
CA'N LLUC

C. Sant Llorette, 78 	
	  Tel: 66 06 69

LA PASTISSERIA
CA'N LLUC VOS OFEREIX
LES SEVES ESPECIALITATS
EN ENSAÏMADES,
TORTADES, "PIZZES", ETC

* * * * * * *
A MÉS DELS HABITUALS
SERVEIS DE CARNISSERIA
1 XARCUTERIA

Preparam fuffata per a
comunions, bateigs..
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IR T/
C. D. Espanga I Regional

De tot j molt
Joan Quintana.
Només tres partits per narrar dels quatre diumenges

amb que compta el mes d'abril tenint en compte que el dia
de Pasqua va ser jornada de descans per a aquesta I Regio-
nal. Tres encontres en els quals hi ha hagut de tot, de tot i
molt. Des de la victoria aconseguida a cosa del Cafetín
(0-4) fins a l'espantosa golejada encaixada a Petra (6-0)

Quan només manquen tres jornades per acabar el cam-
pionat les coses es van aclarint en el que es refereix als
capdavanters, és a dir, ja es pot quasi confirmar que el Fer-
riolenc (50) o Cala d'Or (50) lluitaran per a la primera i se-
gona plaça i el Petra (45) i Espanya (44) per al tercer i
quart Hoc.

¿Será suficient la tercera o quarta plaça per ascendir?
Es una pregunta que només al final, i quan les categories su-
periors hauran acabat la competició, es podrà respondre. La
nova reestructuració del futbol nacional, anunciada per
prendre vigor la propera temporada, també afectará als
equips de Regional i será la Territorial - Balear l'encarrega-
da de decidir.

En la propera informació per ventura ja estarem en
condicions de desvetllar si el nostre C.D. Espanya as-
cendeix o queda un any més a la descafeinada Regional (I).
Ara passarem a resumir els tres partits anunciats ja que per
a la resta ja hi haura temps quan finalitzi la Riga.

PETRA, 6. ESPANA, 0

C.D. Espanya: Sorel!,
Salva, Vich, J. Mas, Euse-
bio, J. Tomas, Leo, Jaume,
Olegario, Terrassa i Monser-
rat.

En el descans es va que-
dar a la caseta l'extrem
Monserrat i va sortir Garcia
Hernandez. També, en el
minut 65 Salom va sustituir
a Jaume.

Un partit decisiu per a
ambdós equips que es va de-
cantar clarament a favor de
l'equip local. El Petra va do-
minar l'Espanya en tot5 els
sentits sobretot en els se-
gons quaranta-cinc minuts
quan va aconseguir cinc dels
sis gols que al finalitzar hau-
rien acabat dins la xarxa de
Sorel I.

Resultat que no ofe-
reix apel.latius perd es dig-
ne de menció destacar en

sentit negatiu l'actuació del
col.legiat Sr. Mercader, com
sempre, casolá cent per cent
i amb unes qualitats 6pti-

ques que l'únic que hauria
d'arbitrar serien els partits
de "futbolf". Duu molts
d'anys a I Regional j com
hem dit no serveix ni per a
aquesta categoria, sense anar
més enfora, a Petra un cop
començat el partit li pegaren
una coça sense pilota a les
cames de Terrassa davant

dels seus ulls j l'arbitre no
va ser capaç de mostrar la
cartolina vermella a l'agres-
sor.

Perd això del col.le-
giat no es cap excusa, l'Es-

panya va Jugar malament
sobretot a la segona part, i
cap dels jugadors va ser

capaç de jugar a alit) que
se'n diu futbol i així arri-
baren els gols que per
cert n'hi hagué de tots co-

lors i per a tots els gusts.
No importa afegir res

nu:is, el resultat es el fidel
reflex del que va succeir so-
bre el terreny de joc.

ESPANYA, 1 - XILVAR,

C.D. Espanya: Fernán-
dez, Vich, Olegario, J. Mas,
Salva, Jaume, Paniza, Leo,
Monserrat, Garda, Hernan-
dez i J. Tomas.

Quan es cumplia el mi-
nut 70 Salom substitueix
a J. Tomas i Páez a Salva.

L'únic gol del partit
fou aconseguit per G. Her-
nandez "Mexicano" de
cap quan es cumplia el m.
72.

Un partit avorrit per
part d'ambd6s conjunts en
el qual la manca de bon joc
va ser la nota predominant
durant els 90 minuts.

Nomes hem d'assenya-
lar el gol de "Mexicano" en
la segona meitat quan va re-
matar una treta de corner.
Per la resta, la reincorpora-
ci6 de P. Paniza, una ve-
gada acabar el seu perfode
d'instrucci6 militar, la qual
cosa va animar un poc mots
el centre del camp local.

S'altra banda, hem de
dir que per a Cosme Tomas
ja ha acabat la temporada
perque s'ha incorporat al
Servei Militar.

CAFETIN, O - ESPANYA, 4

C.D. Espanya: Fernan-
dez, Vich, J. Mas, Olegario,
Salva, Páez, Jaume, Terras-
sa, G. Hernández, i Monser-
rat.

GOLES:0-1: Min. 51.-
Tret de corner que Vich de
cap envia a la porteria. 0-2.
min. 65.- penalty clar a Sa-
10m el qual s'encarrega de
transformar Leo. 0-3; min.
71, jugada personal de Gar-
cia Hernandez, per la banda
dreta, penjant l'esfèric sobre
l'àrea i Terrassa, d'un bot,
aconsegueix augmentar el
compte. 0-4, min. 83.- xut
d'es d'uns 40 metres, de Leo
el qual sorpren al guarda-
meta local i entra a la xar-
xa.

Dematf calorós en el
Rafel Puelles de Palma on la
preparació física va ser la
causa de la victOria visi-

tant en una gran segona
part. De la primera, ben
poc podem ressaltar, només
les dues oportunitats que no
varen ser transformades per
l'equip Ilucmajorer. -

No obstant això, du-
rant els darrers quaranta-
cinc minuts, les coses varen
canviar radicalment
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CIRCUIT CROSS SANT BONAVENTURA I

	 CIRCUIT 1
 CIRCUIT B
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IV Cross de Sant Bonaventura

El divendres i de Maig
va tenir Hoc el IV Cross de
Sant Bonaventura organit-
zat per l'Associació de Pa-
res d'Alumnes d'aquest col -
agi. L'esdeveniment estava
patrocinat pel Govern Ba-
lear i l'Ajuntament de Lluc-
major, i també hi col.labo-
raren un bon nombre de
persones, entitats i empre-
ses, locals la majoria. Els dis-
tints circuits recorrien els
carrers de Sant Francesc,
Convent, P. Ca l des, Orient,
Gracia, el cam( de l'Institut
i la Ronda de Car les V.
Les distancies a córrer ana-
ven des dels 290 metres de
la categoria pre-escolar als
10.510 del Senior Masculf.
Corredors de Llucmajor,
Palma, Porreres, Campos i
Felanitx s'ajuntaren a la
Placeta del Convent. Una
bona participació, l'eficaç
organitzaci6 i un sol ben
agradable marcaren un ma-
t( d'esport popular en un
ambient festiu. Seria bo que
perdurassin aquest tipus
d'iniciatives, tan bones
per fomentar l'esport, es-
pecialment entre els més jo.
ves.

Vet ad alguns dels pri-
mers classificats en les cate-
gories ales joves: Ma. Loli
Tomas i Pedro Martinez del
Col.legi Públic de Llucma-
jor en la modalitat de
Pre-Escolar, Ma Carballido,
de Sant Bonaventura, i
Lorenzo Páramo, del Joan
Cap6, a la categoria d'ini-
ciaci6 nins de 7 i 8 anys—;
els Benjamins campions fo-
ren Ant6nia Obrador, de
Campos, i Antoni Mut del

_

Col.legi de Sant Bonaven-
tura. Els alevins que primer
arribaren varen ser Na Ca-
talina Carmany del Sant
Joan i N'Andrés Páramo del
Joan Cap6, Categoria Infan-
til, Isabel Duran, de
Campos, i Antoni Mesqui-
da, de l'Escola Nova de Por-
reres; cadets, Ma. Llul•sa
Mateu, de Pollença, i Alex
Studes del Costa de Cal-
via. A la categoria Junior
femenina feu matx el Fi-
d(pides, la primera classifi-
cada fou Na Dolors Mari.
També hi va haver proves
de les categories Promesa,
Senir i Vetera, aim com una
prova especial per als or-
ganitzadors, els pares i ma-
res del Col.legi. Els gua-
nyadors en aquesta darrera
categoria foren Na Reme-
dios García, per les mares, •
En Miguel Gual, pels pares

També varen esser premiats
els alumnes del Col.legi de
Sant Bonaventura millor
classificats: Na Margarida

Adrover, En Jaume Amen-
gual, Na Patricia Astorga,
En Joan Antoni Martínez,
Na Magdalena Barceló, En
Víctor Tudela, N'Ant6nia
Barceló, N'Andreu Ginard
i En Sebastia Salva. També
destacaren Damia Tomas,
benjamf, Joana Moragues i
Anna Maria Pedregosa, de
preescolar, Josep Miguel
Gonzalez de preescolar, i

Joan Amengual, infantil.
A. LI.

	 Programa de corregudes

	Prone Nora	 Catogorlo 	 Edit

	1 	 930	 Pre-escolar Femeni	 81 82	 290 m.

	

2	 935	 Pre.escolor Mosculí 	 81 - 82	 290 m.

	3 	 940	 Iniciació Fervent	 79 . 80	 690 m.

	

4	 9.50	 Iniciació Mascull 	 79 80	 820 m.

	

5	 1000	 Benjami Femeni	 77 - 78	820 m.

	

6	 1010	 BeMomi Mascull	 77 - 78	 1 240 m.

	

7	 1020	 Alea, Femení	 75 - 76	 1 240 m.

	

8	 1030	 Meal Mosculi	 75 - 76	 2170 m.

	9 	 10 45	 Infantil Femení	 73.74	 2.170 m.

	

10	 1100	 Infantil Mosculi	 73 - 74	 2.990 m.

Junior Femení	 69 . 70

	

11	 11 10	 Pares CoLlegi	 1.110 m.

	

12	 11'15	 Mares Col.legi	690m.

	

13	 1120	 Cadet FemenI	 71 -72	 2.300 m.

	

14	 11'40	 Cadet Masculi 	 71 - 72	 3 760 m.

	

15	 1200	 Junior Masculi	 69 70	 5 000 m.

Promesa Femeni	 67 - 68

Senior Femení	 66 i ant.

	

16	 1225	 Promesa Masculi	 67 - 68	 6.460 m

Vetere] Mosculi	 46 i ant.

	17 	 1300	 Senior Masculi	 66 i ant	 10.510 m.

Tralicte (tit)

Sortida 4 - meta

Sortida 4 - meta

S 2 - meto

S 1 - 1 volta B

S 1 • 1 volto B

S3 - meto - 1 volto B

S 3 - meta • 1 volto B

5 4 meto - 1 volto A

S 4 meta - 1 volta A

S 4 - meta -1vB•1v A

S 4 - meta 1 volta 8

S 2 - meta

S 3 • meto - 1 volta A

2 voltes A

S 3 - meto - 1 v.	 - 2 v A

1 volto B - 3 v. A

S 4 - meta - 1 v. B 5 v A



El professor del Club Dojo
Kodokan Lissemajor

A. Boyer, eampld de
Balears de judo 1987

El recent construit Po-
liesportiu Municipal de Sa
Pobla es va vestir, el passat
dia 4 d'abril, per celebrar el
Campionat de Balears.

En la categoria senior
els vencedors foren els se-
gUents:

Menys de 60, Lluc Bre-
nes.

Menys de 65, Feliu Bra-
nes.

Menys de 71, Sebastia
Melero.

Menys de 78, Bruno
Zamozano.

Menys de 86, Antoni
Boyer.

Mês de 95, Francesc
Moreno.

Com es pot veure el
nostre professor del Club
Dojo-Kodokan de Lluc-
major ha tornat afegir un al-
tre guardó al seu ja extens
palmares. Recordem l'his-
torial: 1981: Campió de
Balears Junior; 1981: Cam-
pi ó de Balears per Equips;
1982: Campió de Balears
Junir; 1983: Campió de Ba-
lears per Equips; 1985:
Subcampi6 de Balears ab-
solut; 1986: Campió de Ba-
lears absolut i ara un altre

cop en el 1987 Campió de
Balears en la maxima cate-
goria.

La seva bona actuaci6
no va passar desaperce-
buda per al seleccionador
balear i Antoni Boyer,
juntament amb Lluc Brenes,
Feliu Brenes i Sebastià Mele-
ro, va ser convocat per tal
de representar Balears en el
ja celebrat Campionat d'Es-
panya el passat 11 d'abril.

Des d'aquestes
Ia riostra mês sincera enho-
rabona a Antoni Boyer i Fe-
rrer i ii desitjam que con-
tinui aquesta bona marxa
de campió i sobretot que
continui preparant, en el
club del Carrer Major,
aquests joves amb la ma-
teixa il.lusió que ha tengut
fins ara

Quintana.

Molts de nins de Llucmajor practiquen el ludo sense rebre
cap ajuda oficial.

Com millor preparem
els nostres fills, una millor
societat tendrem en un pro-

per futur. La cultura i l'es-
port s6n fonamentals per a
que els nins arribin en mi-
Hors conditions el dia de
derna.

El nostre Ajuntament,
Col.legis i entitats oficials,
no podem donar l'esquena
a la crida de l'associació
internacional de Naclons).

"La UNESCO ha pro-

clamat que el JUDO, donat
el seu poder PEDAGOGIC,
és l'ESPORT MES ACON-
SELLABLE per a al.lots de
6a 14 anys".

Recordem que la
UNESCO (Organitzaci6 de
la Unió de Nacions per al

servei de les Ciències i de
Ia Cultura) té la seu a Paris
I fou fundada el 1946 per
tal de contribuir a la pau i
seguretat mundial i per pro-
moure la convivência entre
els estat a traves de l'Edu-
cació i de la Cultura i hi
pertanyen mês de 150 pai-
sos.

El Govern Balear, mit-
jançant la Conselleria d'Edu-
cació i Cultura (Direcció
General d'Esports) ha ven-
gut col.laborant amb el ju-
do no ha fet el desentes
a la crida de la UNESCO.
Esperam i desitjam que els
nostres organismes locals
facin el mateix.

Joa.Quin.
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Recordant l'Ascens a I Dirisio

Els Wand's del C.D.
Espanya 1979-80

Arriba a mans nostres
una atenta carta d'aquells
al.lots, ara ja s6n homes,
que varen aconseguir en la
temporada 1979-80 l'ascens
a I Divisi6 Infantil, i ens
fan participar de la reunió
de companyonia de juga-
dors, entrenadors i directius
de l'equip, que tendrà Hoc a
S'Estanyol, dia 8 de maig
per tal de celebrar l'esmen-
tat ascens.

TORNEM LA VISTA
ENRERA.

Per aquella temporada
i en memória d'aquell im-
portant ascens, "LLUC-
MAJOR DE PINTE EN
AMPLE" es vol sumar a
aquest homenatge recor-
dant els protagonistes
d'aleshores.

President; Gabriel Pa-
niza Batte.

Vocals: Pere Ben ( tez,
Jaume Tugores, Josep Cla-
dera i Josep Canaves.

Entrenadors: Pere
Cantallops i Andreu Mas.

Jugadors: A. Gari, G.
Llompart, R. Cladera, M.
Monserrat, J. Reina, J. Mai-
m6, J. Janera, S. Feliu, R.
Cano, G. Vives, B. Gari,

Gabriel Paniza Bat/e, un
entranyable promotor del
futbol base.

P.A. Salvá, A. Puigserver,
M. Bauza i J.C. Jaume.

J.Q.C.

Per a aLlots de 6 a 14 anus

El judo recomanat per la U.N.E.S.C.O.



1IU—JITSU ..-

esports
	

Pág. 35

Una vegada finalitzada
fa major part de les Iligues
de bàsquet en les quals in-
tervenen equips Ilucmajorers
realitzam un resum del que
ha estat la temporada per
cadascun dels nostres
eq uips.

MASCULINS:
Bona, podr fern dir

que és la situació de
l'equip senior REVOLTO-
SA LLUCMAJOR que des-
ores de quedar en primer
Iloc en les primeres fases ha
començat a disputar el
PLAY-OFF pel títol, pel
que desitjam a Is homes d'en
Paco BONN IN el millor dels
exits. Destacar també la
bona campanya de l'equip

Junior, car després de que-
dar en un meritori 56 Hoc

de la lliga, esta dominant
amb gran autoritat el tro-
feu "JORGE JUAN" del
que ja es virtual campió.

Molt acceptable la clas-
sificació de l'equip cadette
masculí, que tan bé diri-
geix en Tomeu MIRALLES,
quedant en el 4rt. Iloc del
grup A.

Mês discreta ha estat
la situació de l'equip Pre-
Infantil masculí ja que la
manca d'altura dels seus ju-
gadors ha estat fonamental
per no assolir la zona alta
de la taula.

FEMENINS:
Respects als feme-

nins molt discreta ha estat
la classificaci0 de l'equip
Juvenil, que per la molp
qualitat de les seves jug-
dores pot aspirar als pri-
mers llocs de la classifica-

ció.
Quant a l'equip cadet-

te ha pagat la inexperien-
cia de les seves jugadores,
moltes de les quals estan
en el seu primer any de
federades. Cal destacar,
el seu esforç per superar-
se al llarg de la tempora-
da.

Menció especial me-
reix l'equip de Minibas-
quet A que després de
quedar empatades en el
primer Hoc de la lliga els
propers dies 15 - 16 i 17
de Maig. jugaran les fi-
nals del campionat de Ba-
fears en el nostre Poll-
esportiu Municipal, des
d 'aquestes I (nies eis de-
sitiam molta sort i que
aconsegueixin front a
Eivisenques, Menorqui-
nes i les Mallorquines del
Puigpunyent el títol de
campiones de Balears.
SORT AL LOTES.

Per acabar, cal des-
tacar l'esforç i entrega
de les Mini-bàsquet B,
veritables	 promeses	 del
basquet local.

Bàsquet
PLAY-OFF PER AL TITOL SENIOR PROVINCIAL.

Partits anada:
Costa de Calvià, 63. REVOLTOSA LLUCMAJOR, 53

Perles Manacor, 72 - Hispania, 53
ESPANYOL, 84 - La Salle, 82

JUNIORS MASCULINS.

J. LLUCMAJOR, 113- Campanet, 51
Espanyol, 76 - Cardessar, 49
J. LLUCMAJOR
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Espanyol
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255	 8

Campanet
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2
	

3
	

236
	

240	 7
Cardessar
	

5
	 o	 5
	

211
	

393	 5

MINIBASQUET FEMENI.
J. LLUCMAJOR A, 46 - PUIGPUNYENT, 39
Sta. Mónica B, 18 - CIDE, 45
Jovent, 80 - LLUCMAJOR B, 5
Bons Aires, 15 - Sant Josep A, 79
Sant Agustí, 38 - Sant Josep B, 5
Santa Mónica A, 74 - Santanyf, 37

CLASS IF I CACIO
Puigpunyent	 22	 20	 2	 1038	 366 42
LLUCMAJOR A	 22 20	 2 1235	 494 42
Sta. Mónica A.	 22	 17	 5	 1238	 507	 39
Sant Josep A	 22	 17	 5	 983	 459 39
Jovent	 22	 15	 7	 910	 447 37
Santanyí	 22	 13	 9	 726	 528	 35
Cide	 22	 9	 13	 652	 663	 31
Sant Agustí	 22	 9	 13	 598	 700	 31
Sta. Mónica B	 22	 6	 16	 339	 966	 28
Bons Aires	 22	 2 20	 222	 995	 24
LLUCMAJOR B	 22	 2 20	 258	 1166 24
Sant Josep B.	 22	 2	 20	 131	 1079	 24

Redacció.

S'Estanuol
Trofeu Prefama classe Optimist

El passat	 11	 i 12
d'Abril i organitzat pel
Club Nautic de S'Estanyol
es va efectuar una Regata
I foren els guanyadors dels
"Trofeus Prefama":
GRUP A:

1.- R.S. Ramon Sam-
pol del C.N. S'Estanyol.

3.- ES FOC. Pere An-

dreu del C.N. Sa Rapita.
3.- MARCO POLO. Jo-

sep Xavier Valdevira del
C.N. Portitxol.

GRUP B:
1.- CAR RITX. J. Julia

Steegmann del C.N. S'Are-

na I.
2.- XALOC. Damia Ver-

ger del C.N. Sa Rapita.
3.- COCOLISO. Magda-

lena Martorell del C.N. S'Es-

tanyol.

GRUP C:
1.- TIBURO. Josep Cor-

tes del C.N. S'Estanyol.
2.- SA NOSTRA. Gui-

Ilem Ballester del C.N. S'Es-
tanyol.

3.- BOOMERANG. Fre-
deric Julia Steegmann del
C.N. S'Arenal.

GIMNASTICA I RELAX

Dojo Kodokan de Llucmajor
EL.S OFEREIX: au-arrsu, JUDO, GIMNASTICA

DE MANTENIMENT I GIMNÁSTICA DE
MUSCULACIO.

S'Informi al caner Major, 39
LLUCMAJOR

Dimarts, Dijous i Divendres
des de les 17 hores
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Futbol d'Empreses

El Rte. Tropical a la fase final del
campionat de Balears

Després d'un campio-
nat de Iliga seri6s, el Rte.
TROPICAL, degut al re-
gal de dos punts atorgat a
Portes Sans, per aliena-
ció incorrecta d'un juga-
dor del Cade, acaba en se-
gon Hoc, amb l'opció de ju-
gar el campionat de Ma-
llorca. Aquest play-off es
juga tipus Iliguilla i el TRO-
PICAL aconsegueix per me-
rits propis el primer Hoc,
amb la segUent classifica-
ci6 final
Rte. Tropical 	 9 punts
Cade Paguera 	 7 punts
Bar Lovento 	 5 punts
Sa Font 	 3 punts

Aquest	 primer	 lloc,
classifica	 al	 Rte.	 Tropi-
cal per a disputar junta-

ment amb el Cana Pauli-
na i dos equips de l'illa
vernada d'Eivissa, la fase
final del campionat de Ba-
lears.

Amb motiu de tal
proesa es celebra al Rte.
Tropical un sopar de com-
panyonia entre els juga-
dors i alguns asiduus sim-
patitzants, aprofitant l'ac-
te per fer entrega de tro-
feus particulars a tota la
plantilla a mes d'algunes
distincions als jugadors
mes destacats:

En aquest caprtol s'en-
tregaren a:

JOAN GARI - juga-
dor més regular (premi
Bar Cana Marola)

Francesc Magaña - al

gol mes preci6s (Rte, Tro-
pical)

Miguel Jaume - al ma-
xim golejador (Rte. Tro-
pical)

Mateu Morro i Pere
Vich - Premi a la constan-
cia (Ajuntament)

i finalment a Bartomeu
Bergas, com el millor segui-
dor de l'equip. Acabat el
repartiment de regals el
President del Club i Res-
taurant Josep Llurs Gar-
cia, en breu discurs, diri-
gi als assistents unes pa-
raules de ferm agralment
ressaltant el fet d'haver
quedat mês enlaire del
que tots esperaven.

I rodant altra vegada
amb la pilota, se jugara

al camp palmesa Rafael
Puches "el dissabte dia 2
de Maig, l'encontre entre
el Tropical i Cana Pauli-
na per a saber qui dispu-
tara la final, o be, pel
tercer i quart lloc del
campionat final de Balears.

El Tropical es desplaca-
râ de totes maneres, a l'illa
d'Eivissa, per a disputar la
finalíssima i en tota la plan-
tilla regna l'il.lusi6 del
viatge esperant fer el minor
possible per6, amb la certa
convicció, d'haver a rribat
mes que bé, als objectius
establerts.

Jaume Manresa.



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

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

DOLC 1 SALAT
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Entre Noltros
NAIXEMENTS.

-Vanessa Perez Bennassar, filla de Faust( i Ma. Antbnia,
flasque dia 23/3.

-Jaume Mut Company, fill de Miguel i Antónia, nas-
qué dia 10/4.

-Margalida Armenteras Cabot, filla de Marc i Amalia,
flasque dia 9/4.

-Francisca Laura Carden Garcias, filla de Bernat i Aina,
nasqué dia 18/4.

-Ma. Antdnia Artigues Manresa, filla de  Sebastià i Ma.
de Gracia, nasqué dia 15/4.

MATRIMONIS.

-Miguel Capella Tomas i M. Paloma Gari Llompart es
casaren a la Capella de les Germanes dels Sagrats Cors, dia
21 de Marc.

-Joan Antoni Azor Tel lo I Josepa Cerda Quesada es ca-
saren a l'església de Sant Miguel dia 28 de Marc.

-Joan Nogueras López i Ma. del Carme Serrano Leon es
casaren al Jutjat de Pau, dia 10 d'Abril.

-Jaume Llinàs Mateu i Margalida Arias Monserrat es
casaren a l'església de nostra Sra. de la Lactancia dia 20
d'abril.

DEFUNCIONS.

-Catalina Mut Sastre, mon f dia 23 de marc als 91 anys.
-Bernat Oliver Servera, mon f dia 29 de març als 69 anys.

-Damia Font Jordi mon f als 76 anys, dia 30 de marc.

-Esteva Roca Puig, mon f dia 31 de marc als 90 anys.

-Josep Vich Salva mon f dia 31 de març als 84 anys.

-Gabriel Castel! Prohens mori' dia 4 d'Abril a Is 74 anys.

-Francisca Ballester Rosselló mon f dia 4 d'Abril als 85 anys.

-Jertinia Sa Iva Pastor morf dia 7 d'Abril als 70 anys.

-Antóni Diéguez Cañete mon f dia 9 d'Abril, a Is 83 anys.

-Catalina Monserrat Ballester, morí dia 4 d'Abril als 67 anys

-Josep Santos Lart, mon f dia 4 d'Abril als 46 anys.

-Margalida Salva Creus, mon f dia 14 d'Abril als 89 anys.

-Teresa Ribas de la Cueva mori dia 22 d'Abril als 60 anys.



HAMBURGUESES
"PERROS"
"PINCHOS"
"PEPITOS"

NOVA DECORACIO

TERRASSA

Sopa de lletres
L ORERPACA

GERFJE

ItEABD

OREOI

U MAAYR

XIAABUA

O C R	 G

✓ O,Za A	 R

E KIU CA

U LLDRTI,Q)

9 noms d'arbres i plantes que ara
tenen flors.

SOLUCIO ENDEVINILLA ANTERIOR.
-Dues alberg (nies.

N C

AP

MH

L O

Provin la
nostra

CUINA RÁPIDA
ÉS TROPI !...

OBERT TOTS ELS DIES

SERVE! DE BEGUDES I MENJARS
DE QUALITAT A PREUS RAONABLES'

Avinguda Carles V (Tel. 66 11 17) LLUCMAJOR

CENTRE OPTIC
EXPOLENT

LENTS DE CONTACTE
CONTROL VISIO

M. Paloma Gar
Optica Optometrista

Contactõloga

C. Berga, 26 - Tel. 26 3374 S'ARENAL
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P'es forat  d'es moixe

El tros de Carretera Militar, que uneix les dues parts de
S'Arenal, i alhora separats pel torrent, está en obres.

La bona visió de futur del nostre Consistori no ha pre-
vist la necessitat de comprar aquests dos immobles, per tal
de poder eixamplar una de les dues úniques vies de coniu-
nicaciO entre els dos sectors de S'Arena I.

Els vianants, turistes i residents, quan hi hagi qualcú
mirant un mostrador hauran de continuar baixant de l'es-
treta voravia, dins de la curva, i jugar-se la pell.
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• comprokeu oue ka kek k emka mas

avanzada Rename supone una nueva loon& de veer 'west. alas“

Poome en kos Remake 25 no Pay mas (Ill< dekarse Umm de recraca P.M asionar

y twee la a/m..0n en cada calarte son estuary° nk temp. Venga • conoper as

°moo versmnes de kos Stemma 25 a .1,10,111u111te esa esperando

SEAT IBIZA
CINCO PUERTAS

Rubí Automóviles Llucmaior, S.A.

Cra. s - Arenal, s/n - Tel. 66 02 34 - LLUCMAJOR

GAMA RENAULT 25

RENAULT 25 GTX
Motor 2 165 Ern 1 ',moon 123 CV

Soulad sonso 1 1751(m/h

RENAULT 25 V6 Turbo Inyección.
Motor 6 crIrndnos* V de 2 156 rint

in CV *lard•d N1011.0 pareoce o 225 Kossits
/Meter** 0-100 lOnlh 77.g

Frenos noes* MIS en los **mufti*

RENAULT 25 TURBO D.
mow Dlesel 2 068 cm'
luthoolinstmeodo 03 CV

V. dod moms* 172 ton/h

RENAULT 25 GTS
99$ ar, 103 CV

Vemodod dommo 182 desth

0 Bartolomé Jaume Nadal Exposició 	C. Sant
 Ocl, :Om f 0616 

S.  Tal.  
;.:741;i:

1
o r

La tecno cultura
le está esperando.

RENAULT 25 V6 Inyección
ma., 6 olredros en ts *1 66d ont
lu CV Veloodad TO•.10 20 1 Knee

Fr...emus.* ASS en los *ono rued.



ABANS DE COMPRAR MIRA U-HO BE

TENIM ELS MILLOR PREUS!
•Rado-televiski-video
•S6 alta ffdelitat

AIRE ACONDICIONAT PORTÀTIL I ESTACIONARIS

*Frigorífics elèctrics i a bad
*Generadors per fer corrent i per carregar bateries.

*Televisors de color a bateria
*InstaLlacions elèctriques i d'energia solar

SERVEI TÈCNIC PROPI —
iramm,ift•em

Ca'n Pau Sal 
ee

ua
BOTIGA: C. Bisbe Taixaquet, 24

Tel. 66 01 04

TALLER: C. Weyler, 1
Te/. 66 02 55

LLUCMAJOR

AU
Venta y asistencia
técnica de los productos:

BOSCH
Automóvil

BOSCH
Herramientas

Calentadores
JUNKERS.

Ronda de Ponent, s/n - Pedro A. Mataró, 55

Tel. 66 01 70

LLUCMAJOR (Mallorca)

DISTRIBUIDOR OFICIAL	
Cal

Esquiladora eléctrica tCOnani 9ft
para ovinos

Máquina ganadora
(en los puestos 1-4)
en las competiciones francesas
de esquileo de ovinos 1982,
en las categorias -Decanos».

GT294 (VersAin pa. RFA. Belgica. HnIond. Luxem

220 V Otago, Ramos Baps, Nomega. Austro Suocia)

0T291 a) Con hornologacrOn SEV (vacs.. Par. Soon)
220V

tconom
GT 269
Cabezal cortante suelto
con placa superior GT 587

placa inferior GT 588

aaPacial pain .1 0580)100
de ovinos

con calla/al cottants ancho GT 269
placa superax 51 587
placa ulterior GT 588 )11

En lugar del cabezal cortante GT269, se podrá emplea.
también el cabezal cortante GT267 para el esquileo de

bovinos y equinos.

Otras placas ver página	 ii]AESCUE AP




