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Un dret ciutadà i un deure civic

L'Espanya municipal i autonômica — la que més s'acosta a la vida quotidiana i en la
qual ha de resplandir la democracia local i regional —anira el proper dia 10 a les urnes per
elegir batles i regidors i per dotar-se de governs autbnoms aixi com també de parlamenta-
ris comunitaris de bell nou.

Els partits politics estan a punt d'acabar la campanya electoral en la qual presen-
taren programes i cantidats i tot ja esta dispost per aquesta gran festa democrática que
sOn sempre unes eleccions lliures i sinceres on la societat elegeix els seus dirigents i el seu
mini politic, a nivell local i concret, per a un periode de quatre anys.

En aquests moments, es quasi una obligació recordar que el vot es un dret huma que
va esser conquerit hist6ricament, amb sang i esforços col.lectius en tots els palsos que han
arribat al nivell de la llibertat, es a dir, de la democracia.

Es necessari que pensin, tots aquells que dubtin d'utilitzar el seu vot, que durant al-
gunes decades dels segles XIX i XX, el vot només era permes als privilegiats de la fortuna
mentre que les dones —pel simple fet de ser-ho— sofrien una discriminació i no podien
anar a les urnes.

No importa anar tan enrera, per exemple el poble espanyol, durant quaranta anys,
només va esser consultat en dues úniques ocasions amb les limitacions i resultats de tots
coneguts.

Per aix0 aquest dret ciutada —el que ens converteix en ciutadans perqué exibeix com
cap altre, la voluntat política de viure en llibertat i d'elegir els temporals llogaters de la
Casa de la Vila o del Parlament— té la seva contrapartida de deure civic inexcusable.

Votem, doncs, el proper dia 10, amb consciència i amb el sentit de la responsabili-
tat que s'ha d'exigir a una ciutadania adulta. Hem de pensar que tenim en les nostres mans
el govern del nostre ajuntament i també el d'una comunitat autônoma que sera la que no-
saltres voldrem que siga.

Recordem, sobretot, que no hi ha cap vot inútil, que tota opinió pública en les nor-
mes democràtiques té dret a l'existència, que les futures majories estaran per a gover-
nar, perõ que les minories representaran els interessos i ideals d'algunes persones. L'úni-
ca cosa inútil i cal remarcar-ho es no votar.
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PRESENTACIO DE LA
CANDIDATURA DEL CDS

El passat dia 17 de maig
es va donar a conèixer la
candidatura del Centre De-
mocratic i Social al Restau-
rant Ca'n Tia Taleca, on
s'havien reunit un bon nom-
bre de militants i simpatit-
zants del partit en un sopar
de companyonia i en un am-
bient de música i eufòria.

Intervingueren a la pre-
sentació el candidat al Parla-
ment, Xisco Quetglas, el
candidat a l'Alcaldia de
Llucmajor Joaquim Rabasco
i el candidat a l'Ajuntament
Llorenç Romaguera; tots
ells mantingueren el mateix
clima d'il.lusió i de festa.

La relació dels inte-
grants de la candidatura
del C.D.S. a l'Ajuntament
de Llucmajor és la següent;
1.- Joaquim Rabasco Ferrei-

ra.
2.- Llorenç Hornaguera Lla-

dó
3.-Gaspar Riera Palmer.
4.-Pere Tolosa Carde Il
5.- Francesc Muñoz Muñoz
6.-Brigitte Rinne de Roig
7.-Fernando García Garrido
8.-Guillem Roig Mascar6
9.-Francesc Ferré Campuza-

no
10.-Enric Reboredo Gonza-

lez
11.-Miquel Jaume Ave116.
12.-Damia Paniza Rosselló

els noms dels carrers escrits
en catalã. Les plaques han
estat fetes a sa serradora
de "Ca'n Tac6".

També s'ha duit a
terme la reconstrucció per
part de l'empresa ja esmen-
tada de la Creu de Sa Torre
i de la d'es Molí d'En Dra-
g6.

Aquestes creus s'han
fetes igual que les que hi ha-
via només que tenen una
anima de coure a fi de
fer-les més resistents.

AMENAÇA DE BOMBA A
L'INSTITUT NACIONAL
DE PREVISIO.

La matinada del 25 de
maig es va produ. , una te-
lefonada al quarter de la
Guardia Civil de Barcelona
per tal de comunicar que a
les 9 del mati explotaria una

bomba a l'Institut Nacional
de Previsió de Mallorca, sen-
se especificar quin dels 6
Instituts que tenim a la nos-
tra ilia.

Després de les investiga-
cions pertinents es va de-

tectar que la telefonada pro-
cedia d'una cabina telefóni-
ca de Llucmajor i per
això la Guardia Civil i la Po-
licia Municipal del poble es
mobilitzaren i a les 2 de la
matinada acudiren a la Cap
de Caixa de l'INP, Catalina

13.-Llorenç Carbonell Sbert.
14.-Bernat Sureda Guardiola
15.-Julia Martínez Guerrero
16.-Maurici Rubio Giménez
17.-Ascensió García Pérez

de los Cobos.
SUPLENTS.
18.-Miquel Bauza Aguiló
19.-Onofre Campaner Mun-

taner.
20.-Joan Miguel Rubio Pé-

rez.

NOVES PLAQUES ALS
CARRERS DEL
QUADRAT.

Amb molt d'encert
l'Ajuntament a través de la
regiduria de Cultura ha co-
mençat a canviar els rètols
dels carrers que conté el
quadrat. En total se posa-
ran vuitanta-quatre plaques
de marés de Santanyf amb



QUINTOS DEL 48.

Al club Nàutic de s'Estanyol, el dia 10 de maig, es
reuniren per pi i mera vegada i amb motiu de complir sei-
xanta anys durant l'any, una cinquantena de Ilucma-
jorers nats el 1927.

L'entusiasme entre ells fou inusitat, tertúlies, sorpre-
ses de veute aquell que ja quasi dins l'oblit, fou no obs-
tant, company o amic.

Després del dinar, un d'ells, Miguel Font, s'aixeca
per dir unes paraules. Pt , mer per donar un testimoni pú-
blic d'agratment als oiganitzadors: G. Estela, B. Amen
guai i G. Carbonell; Ilavors per saludar a tots fent memd-
ia dels seus temps passats, la infância, els jocs, curolles,

escoles, llocs i estampes de carrer ja avui desaparegudes;
tenir un record pels qui no havien arribat a aquesta me-
ta, i finalment brindar perquè, part damunt idees i tos el
que fos estat el camí recorregut a qualsevol indret,
d'aquesta trobada s'afiancas una solidaritat ferma per la
generació Ilucmajorera de 1927. Un bon aplaudiment de-
mostra la identificació unanim dels ieunits amb les
paraules d'en Font.

Seguí un bon repertori de cant de tota mena, con-
duit p'en Biel Martorell amb la guitat ra, la seva veu, la
d'en Llorenç Tomas i cancons d'en Fogo.

Tothom restà d'acord per continuar l'any que ve.

INTERCANVI

*Se necessiten picapedrers
Oficiais primera

Tel. 66 03 67 de 20 a 21 h.

*Se necessita una persona

per guardar un infant petit. Comunicau-vos
amb en V íctor, tels 66 21 71 - 662220

PRESENTACIO DEL LLIBRE "L'ASSOCIACIO DE
PREMSA FORANA DE MALLORCA - .

El passat dia 13 de Maig a les 8,30 se celebrà al Tea-
tre Municipal de Manacor la presentació de! Ilibre pa-
trocinat pel Consell Insular de Mallorca "L'Associació de
la premsa forana de Mallorca (1978/87)".

A l'acte parla en primer hoc en Gabriel Massot, Pre-
sident de l'Associació, qui s'encarrega en nom de tots els
qui formen la premsa forana, d'agrair al Conseil la seva
col.laboració amb el patrocini d'aquest llibre. Gabriel
Massot dona la paraula a Mossèn Joan Bauza qui parlà
del fenõmen premsa forana en un Ilenguatge entretengut
i plaent.

Intervengué després Josep Cortes, coordinador con-
juntament amb Rafe! Ferrer Massanet, del llibre presen-
tat. Finalment tanca l'acte el president del CIM Jeroni
Alberti remarcant el paper important que desenvolupa
en aquests moments la premsa forana.

Posteriorment se celebra un sopar de companyeris-
me al restaurant Santa Maria del Puerto, amb l'assistèn-
cia dels esmentats i de representants de les diverses re-
vistes que formen l'Associació.

mica!
CaIdés perquè els obrís l'edi-
fici per poder comfy oval
que efectivament es trac-
tava d'una broma de molt

mal gust.

CONCERT PER LA
BANDA DE MUSICA
DE LLUCMAJOR.

Organitzat per la

Comissió de Cultura de
l'Ajuntament, va tenir Iloc
el passat 21, un concert de
la Banda de Llucmajor.

El repertori, fou
d'obres de Grenswin, Al
ford, Beatles, L. Bernstein
i altres temes de musica

Americana.
Es de destacat l'inteiés

dels membres de la Banda i
del seu director Dn. Vicenç
Castellano Alcaide en oferir
noves obtes i temes a fi de

donar a conèixer altres cai-
res de la música. Sempre

s'havia tengut la idea que

les bandes de música locals
tant sols servien per

acompanyar l'Ajuntament
tocar mat xes i passos-do-

bles. Atoi tunadament el po-
ble de Llucmajor ha trobat
un equip de músics que han
vist dial ament la funció real
de la música i del paper que
juga actualment. La banda
de Música de Llucmajor ha
evolucionat en tecnica (mol-

tes hores d'assaigs) i en qua-
litat musical, deixant d'esser
un producte de sub-cultuia
per passar a esser una Enti-
tat plena de maduresa i ca-
paç de comunicai cultura a
través de les seves notes mu-
sicals. Des de Llucmajor de

Pinte en Ample volem donar
l'enhoiabona a tots els seus

membres per arribar aquí on
han an ¡bat.

HOMENATGE A LA
TERCERA EDAT.

La Comissió de Cultura
de l'Ajuntament de Llucma-
jor va realitzar un homenat-
ge a la tercera Edat, a par-
tir dels 75 anys, el passat dia
17 de maig. La festa va con-
sisti r en una missa, una bere-
nada i les actuacions dels
"Sonadors de Llucmajor":
Va col.laborar en la festa el
Club d'Esplai i el patrocini
fou a carrec de l'Ajunta-
ment i la Caixa de Balears
"Sa Nostra". Tots els
padrins i padrines en sorti-
ren molt contents i amb un
regalet de record de la fes-
ta. L'Ajuntament de Lluc-
major, va posar a disposi-
cie) els seus cotxes per po-
der acompanyar a ca seva
tots els assistents que aixf
ho volguessin.
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Intercanvi escolar Mallorquí-Andalús

La darrera quinzena de
Maig un grup de nines i nins
del Col.legi de Guillena, un
poblet de Sevilla, visita el
nostre poble com havem
fet nosaltres abans amb el
seu en un intercanvi esco-
lar organitzat per mestres
d'ambdós col.legis i el
Ministeri d'Educació i
Ciencia.

MALLORCA I
ANDALUSIA.

-Que vos ha semblat
l'acollida que heu tengue

-Be, ens va agradar que
els pares anassin a cercar-
nos al port, encara que no-
saltres els primers dies es-
tàvem una mica empegueits,
però tot d'una agafàrem
confiança.

-Com es el vostre po-
ble?

-Mês alegre que aquest
i molt mês petit.

-Que trobau de Ma-
llorca? Vos ha agradat?

-Si, Mallorca l'hem tro-
bada molt interessant, guai,
molt be.

-Quines se:al les diferen-
cies més grans entre la vos-
tra terra i Mallorca? Heu
tengut algun problema amb
el menjar o l'idioma?

-El mês diferent es la
manera d'esser de les perso-
nes, la forma de vida, i el
menjar, sobretot el pa sense
sal, la manera de cuinar,
etc.; també el clima es aqui
mês humit i manco calorós.
Per0 el problema mês gran
ha estat el de la llengua.

L'INTERCANVI ESCOLAR

-Com ha estat el viat-
ge?

-Divertit el tren i can-
sat el vaixell.

-Que heu fet aquests
dies?

-Res més que excur-
sions, que són una mica
cansades, encara que més
divertides que el temps lliu-

re, un s'avorreix i no sap
que ha de fer si no li agrada
anar de pubs.

-Quina experiencia en
traureu d'aquest intercan-
vi i quina opinió en te-
niu?

-Ens hem trobat amb
noves amistats, nous cos-
turns i noves formes de vida.
Alla la gent es molt dife-
rent, es més divertida, can-
ten mês, encara que les do-
nes no van en bicicleta ni
en cotxe.

L'intercanvi, molt be,
encara que en tornar hau-
rem de recuperar els tre-
balls endarrerits i a mês fer
un resum de tot el que hem
vist.

L'ESCOLA DE GUILLENA

-Quê estudiau? Quines
activitats duis a terme al
vostre col.legi, apart de les
classes?

-Estudiam 76 d'EGB.
Al nostre col.legi tenim ta-
llers de totes les castes,
d'esports, de fusteria, de
radio, de dibuix, de teatre
—guanyarem un concurs—,
de cisteller, un hort...

- ¿Que vos pareix la re-
forma dels estudis que s'ha
fet al vostre col.legi, vos
agrada més que les classes
així com encara es fan aqui?

-De l'altra manera les
classes eren mês fortes i amb
la reforma són Ines diverti-
des i lleugeres.

-Vos enyorau?
-Molt, totala familia.

Antónia Font Tous
Esperança Salva Rubi

Guillem Mut Mulet

COL.LEGI PUBLIC DE
LLUCMAJOR.

PREGUNTES ALS
MALLORQUINS.

Tres al.lots andalusos
n'entrevistaren tres de Ma-
llorquins.

-Quê vos ha semblat
Andalusia?

-Be, polida, molt gran si
la comparam amb Mallorca;
els pobles són molts petits i
les façanes blanques.

-Quê n'heu trobat dels
nostres costums?

-Pel que la a la llengua,
és molt diferent, perque
parlen molt depressa. Les
menjades sOn lleugeres; la
vida alla es mês desordena-
da, i la gent es molt simpà-
tica i tothom canta.

-Com vos ho heu pas-
sat?

-Be, molt bé, i ens hem
cansat molt.

-Vos agradaria fer un
altre intercanvi?

-Si, perquê són molt
divertits, i coneixem gent
nova, noves regions, nous
costums, etc...

Alberto Valdivia Muñoz
Ma. Carmen Coca Valverde

Margari Gómez Barragán.
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S'Arenal de la part de Llucmajor. Dibuix d'una de les
idees premiades al concurs convocat l'any passat pel Go-
vern Balear. Tot per millorar i embellir la zona de vora
Ia mar.

local

S'A renal

La peatonització de l'avinguda Miramar
Tomeu Sbert

Amb caràcter experi-
mental es començarà a par-
tir d'un d'aquests dies, la
peanotitzaci6 de la primera
línea. Els vehicles circularan
durant un pareil de ,etma-
nes pels carrers de segona
línea, com s6n, Trasimeno,
Marbella o Laud. Això dins
el terme ciutadà. Si aques-
ta experiência d6na bon
resultat, com es d'esperar,
mês endavant es durà a
terme la reforma anunciada.
Es ben cert que els mils
i mils de turistes vinguts
de tots es confins del
m6n, cerquen disfrutar de
Ia mar, de l'arena, del sol
i de passejar tranqui lament,
com mês aprop de la mar
millor. Es ben cert que a
l'estranger tenen quasi per

totes parts, places i passe-
jos bons. La gent no ve
per allò d'autopistes ni

ail() de passejar amb cotxe.
Per aix6 la iniciativa de
les autoritats que propicien
aquesta millora a primera
línea es digna d'alabança.
La circunsténcia de la cons-
trucció de la perllongació
de l'autopista per darrera
ja esta demostrant el seu
bon ús, permet ara enfron-
tar això de l'eixanplament
possible de la platja, cons-
trucció de passeig ajardinat
i remodelació de balnearis
i altres coses, que al llarg
i ample faran en conjunt
des de ca'n Pastilla a Son
Verí, tenguem una zona
turística lo millor del món,
ja que tenim una de les
millors platges.

Pel que respecta a la
part arenalera de Llucmajor,
es va convocar un con-

curs d'idees i es concediren
suculents premis. De les
idees presentades es tteuré
la millor i tendrem —po-
dem pensar-ho— una zona
maravillosa. Lluitem per al-

tre part per evitar qualse-
vol possible degradació.

II MARXA A PEU

El diumenge dia 7 de

juny s'anuncia la "Il Mar-

xa a peu", des de la Placa
Major de S'Arenal a la Ba-

teria des Cap Blanc, 18

quilòmetres. Patrocina la
marxa l'Ajuntament de
Llucmajor i l'organitzen un
grup d'empresaris i simpa-

titzants. Hi haurà medalla,
com a record, per a totes
aquelles persones que arri-
bin a peu al Cap Blanc,
recorreguts els 18 quilòme-
tres. Es visitaran les ins-
tal.lacions militars. En una
diada amb un poc de
convivência entre el poble
i els soldats. Se poden ins-
criure a la carretera mi-
litar no. 283 (Estany de
can Punyil).

CONCURS D'EDUCACIO
VIAL

La Direcció General de
Tt- Oie en col.laboració amb
Ia Direcció General d'Edu-
cació Bésica i les Comu-
nitats Autònomes, ha orga-
nitzat el Ill Concurs Na-

cional sobre Educació Vial
a les escoles. Poden par-

ticipar-hi totes les escoles
en les categories de cicle
mitjà i superior.

Enguany, l'Escola Pú-
blica de S'Arenal de Lluc-
major, situada al carrer de
Sant Bartomeu ha aconse-
guit el primer premi de
Ia fase Autonòmica en la

categoria de cicle mitjà.
Els alumnes que han par-
ticipat i han guanyat són:
Aurora Roman, Bartomeu
Expósito, Cati Salvà, Ja-
vier Caballero, Marta Mon-
tero, Paquita Pérez, Angel
GarciP Natalia Molina. Ha
coordinat el treball la pro-

fessora Catalina Balaguer
Bestard. Aquest grup de
triomfadors, a mes de bons
premis, han aconseguit po-

der realitzar un magnífic
viatge d'uns quants dies

a la ciutat de Salamanca.
Enhorabona i sort!

E L ECC IONS
Dos caps de 'lista, o si-

gui dos aspirants a l'alcal-
dia Ilucmajorera viven a

S'Arenal. Per part del C.D.S.
en Joaquim Rabasco i per

part d'A.P. en Joan Miguel

Catany, al manco durant
tot l'estiu aquest darrer,
i, per altra part es Iluc-
majorer de naixement i

vinculat d'arrel amb tot el
nostre terme. Altres perso-
nes que viven a s'Arenal
ocupen llocs entre els pri-
mers de les llistes. Per lo
tant seran alguns dels regi-
dors que sortiran elegits
per l'Ajuntament Ilucmajo-
rer per aquests propers
quatre anys. Sempre es
millor tenir veu i vot que
have se de valer de sego-
nes persones o terceres. Pen-
sam que això es positiu, que
Int de per tot el terme

tengui representativitat di-
recta al Consistori; així
es poden tractar mês i
millor els diferents pro-
blemes que se plantegin. I,
mentres tant, la propaganda
política, el mítings, les
presentacions de candida-
tures, les gestions encami-
nades a aconseguir vots
estan a l'ordre del dia.

La resposta a tot això
serà el dimecres dia 10 de
juny.

PR EM!
El Restaurant Casa

Joan, del carrer de Sant
Cristòfol, que regenta en
Joan Garcia Campos, aca-
ba de rebre un premi.
Fou entregat a Madrid en un
acte presidit per les auto-
ritats. Es tracte del premi
"International Golden Cro-
win For Gastronomy". Es
una distinció que es con-
cedeix anualment a dife-
rents restaurants arreu del
m6n, a cura d'experts en
gastronomia i en bon men-
jar, bon beure i bon ser-
vei. Aquest any 1.986 ha es-
tat un restaurant Ilucmajo-
rer de S'Arenal un dels
premiats. Enhorabona!

FUMI GAC I 0
Per part de la Conse-

lleria de Sanitat, amb coor-
dinació de l'Agrupació
d'Hotelers i ajudes diver-
ses, amb el conseller Oli-
ver Capó al front, es va
procedir a la fumigació
de pins i zones verdes,
des de Sun Club El Do-
rado a Ca'n Pastilla, on
l'assumpte es veu mês afec-
tat pel turisme. Una me-
sura molt bona aquesta,
ara que comença de ple
la temporada turística.

VAGUES
L'assumpte de les va-

gues" de diferent estil, que
durant aquests ring darrers
mesos es venei, ,unvocant
i algunes celebrant ha per-
judicat d'una manera os-
tensible la imatge turísti-
ca de Mallorca i en con-
cret de S'Arenal. Una ver-
tadera llàstima. Arribant
a aquest punt de vagues
de diferents serveis, és ben
cert que tots hi perdrem.
EI diàleg hauria d'esser
sempre raó per no haver
d'arribar a causar perju-
dicis a molta de gent que
no en té cap culpa.
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VII Trobada de Bandes de Musica
a Llucmajor

Dia 25 de maig la nos-
tra ciutat fou escenari de la

VII Trobada de Bandes de

Música de Mallorca. L'am-

bient festiu es comença a

notar ja des del divendres
quan eis homes de la briga-

da de l'Ajuntament col-
locaren les banderes (dues

d'espanyoles per cada una

de les de la Comunitat
Autónoma.)

El diumenge el temps

va acompanyar i amb un sol,

gairebe d'estiu, a les 12 h.

començaren a desfilar les
nombroses bandes assis-
tents. En total foren vint-i-
cinc les que hi assistiren,
dues d'elles debutants, con-
cretament la de Ses Sali-
nes i la de la barriada ciu-
tadana del Puig de Sant Pe-
re. La festa comptã amb una

assistencia notable. La
Banda de Música de Ciu-
tat que havia de desfilar

abans de la de Llucmajor
no va acudir a l'acte.

DESFILADA DE LES
BANDES.

La Banda de Música
d'Algaida fou la qui comen-
ça la desfilada pel carrer de
Bisbe Taixaquet essent la de

Llucmajor la darrera en fer-
ho. Cada una d'elles

interpreta un pas doble o

marxa fins que arribaren

a la Plaça Espanya on es
concentraren. Una vegada
hagueren passat totes les
bandes, la consellera de
Cultura Ma. Antonia Munar
dirigi als presents unes pa-
rables encoratjant la tas-
ca cultural que fan les
bandes de música.

Seguidament dona la
paraula al President del Con-
seil, Jeroni Albert( que va
entregar un taló per valor

de 250.000 pts. a cada un
dels directors de les
diferents bandes.

Finalment el director
de la Banda de Música de

Llucmajor Vicenç Castella-
no dirigí les bandes con-
centrades que interpretaren
conjuntament La Balengue-
ra i l'Himne Nacional.

L'Epileg de Ia festa mu-
sical varen esser dues gran-
dioses pael'es preparades
"p'Els Cuiners de Porreres -
Equip A" en el recinte del
camp Municipal d'Esports.

Quan les autoritats i
convidats arribaren al recin-
te acompanyats per la

Banda Llucmajorera, les
grans paelles estaven a punt
de tirar-hi l'arros. En total
foren 3.000 persones les
assistents en aquest dinar.

En definitiva la festa
tant des del punt de vista
musical com gastronômic
va esser un éxit.

Llucmajor va complir
perfectament el seu Paper
de poble amfitrió
conseguint un ambient ale-
gre i festiu.

012420011,
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En Ariston somos los primeros en entender

que lo más importante es que tú vivas. Por eso somos

los primeros en Italia.
Y por eso te importamos toda nuestra gama

de Electrodomésticos Ariston.  Diseñados y creados

en Italia. Para que vivas tu dolce vita.

PROXIMO ESTRENO EN TU CASA

MARGHERITA

Delicado, fuerte, culaoaoso. a lavadora con

nombre de mujer. Marghento de Anston.

FRIGORIFICOSARISTON
Nunca se vieron tipos tan fríos, incluso con 43 0

a la sombra. Frigoríficos Ariston.

ARISTEU.A
6 servicios, 22 minutos y en silencio, marcan la

diferencia. Ese' lavavajillas siempre útil. Aristella de Ariston.

CONGELADORARISTON
El único congeiaaor tax) terreno que ¡amen se oxido

por ir revestido de pvc. Congelador Ariston.

COMB!
Con un solo motor y o todo servicio es la revolución

en el fn'o doméstico. Ariston comb'.

LAVASECADORA MAIGHERITA
Su ropa 'po, seca y lista para la plancha: distinta

a todas. Lavasecadoro Margherito.

ARISTON ESTA EN ESTABLECIMIENTOS



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

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

C)2a9

Gravats i compostures.
Trofeus esportius

jj t v os

glireSPER UNA CAMPANYA
ELECTORAL NETA I
HONRADA.

L'Agrupaci6 Local del

PSM-Esquerra Nacionalista
vol fer sebre a l'opinió pú-
blica els següents extrems
referits a la propaganda elec-
toral:

1.- Es intenció del PSM
dur a terme una campanya
propagandística neta i no

agressiva i que, per tant,

causi un minim de moles-
, ties als veins i no incre-

menti la brutícia dins i fora

de l'entorn urba.
2.- Per aix6 el PSM

fuig tant com pot de l'afer-
rada massiva i indiscrimina-
da de cartells per les fatxa-
des i de tota estridencia so-
nora innecessaria a través
de megatons reiterat;. Com

a alternativa, utilitzam sis-
temes de propaganda de to
festiu i respectu6s amb
restetica del poble i fàcils
de llevar l'enderna de les

eleccions. Pei que fa als
cartells, només els aferra-
rem alla on ests autorit-
zat fer-ho o, en tot cas, ja
que hi ha tan pocs flocs ofi-
cials, en parets de solars on

no molestin.
3.- El PSM ha dema-

nat disculpes als veins que

diumenge dia 24 es pogues-
sin haver vists molestats pel
globus propagandistic que

utilitzarem.
4.- Desgraciadament

hem de denunciar dos

atemptats que durant la
nit del 23 hem patit contra

els nostres sistemes de pro-
paganda i, per tant, contra

els principis de netedat i
respecte en que es basen.
El primer d'aquests atemp-
tats prove clarament d'UM
i ha consistit en la tapada
dels cartells que havíem col-
locat en una post comple-
tament buida dins el solar
de Can Matar6. Actuant
aixr, UM no ha jugat net.
Tal accions no són dignes
d'un partit responsable i
amb vocació de servici i ho-
nestedat. El segon atemp-
tat, de paternitat encara
no aclarida per6 amb sos-
pites sobre l'autoria, ha con-
sistit en la destrucció de les
banderoles de la placeta del
Sabater i amb la crema en-
mig del carrer d'una pancar-

ta situada en les mateixes
immediacions

Davant aquests fets, ens

dirigim a la resta de forces

politiques i a la població
en general per instar-los a
una campanya neta, honra-
da i respectuosa. El PSM

creu sincerament que es una
exigencia	 democrat ica
irrenunciable. Voldrrem
ser els únics que compar-
tim aquesta opinió.

PSM-EN.

REBUIG A SA CADENA
DE SES 27 CARTES.

M•he decidit a escriu-
re a sa vostra revista per
exposar un tema que fa ria-
Iles, però que preocupa a
molta de gent. Se tracta de
ses cartes que circulen de
ses quals han de fer 27 fo-
tocópies i les han d'enviar
a 27 persones diferents, ah!
I amb una moneda d'una
pesseta dins es sobre, quina
beneitura! Segons ses car-
tes, si no ho fan així, els
passaran tota mena de des-
gracies i calamitats, malal-
ties, morts, etc... En canvi,
si les envien, guanyaran mi-
lions i milions i sa seva vida
sera un xalar. A ca nostra
n'hem rebudes i com és
natural les hem esqueixades.
Sa darrera hi havia tantes
faltes d'ortografia que era
massa, en tota sa carta, que
era ben Ilarga no hi havia ni
una coma, s'havien menjat
totes ses "h", per "hoy",
posaven "oy", per "hijo",
"ijo", etc. Tampoc no hi ha-

via cap I letra majúscula i el
pobre Sant Martin de Porres
era sant mart( de po-
rras... res, una animalada.

Hi ha persones que
quan van a fer ses 27 foto-
côpies, fan hagrimeta i tot
d'assustades que estan. Jo
els diria que per favor no
creguin amb aquestes benei-
tures, que si envien ses fo-
tocópies no s'acabarà aquest
assumpte sinó que de cada
pic sera més gros, que si
treim a sa loteria no sera
perque haguem enviat ses
cartes i si mos rompem
una cama no sera perquè ha-
guem deixat d'enviar-les.
Jo crec en Déu de bon de
veres, som católica practi-
cant, pert) m'imagin que en
el cel tenen mes feines
com per pensar amb aquas-
tes bajanades.

Molt agralda
Maria Canellas de Clar.
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Per les cases
ben fetes
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Joan Monserrat candidat a batle

Dub licitat



C.D. ESPANYA - Any 1.959 - Ill Divisió Vacional - Mora,
Vidal, Contesti; Sore/i, Agull6 II, Martl; Cdnaves, BarceI6,
Llompart, Miralles, Mas. Entrenador: Pep Sampol.

societat

Entitats de Llucmajor

El Club Esportiu Espanya
OMENTS 01F IC I LS

També arribaren per

al club local les etapes
difícils i en la tempora-
da 1.959-60 es va perdre

Ia Ill Divisió Nacional, bai-

xant a I Regional.
No obstant aixt), els

problemes no acabaren amb
el descens perque el dos de

gener del 62, a causa de
Ia crítica situació del club,
manca de socis i poca assis-
tència de públic, es va
suspendre l'activitat futbo-
lística fins l'any 65.

En la temporada 1.965-

66 el C.D.Espanya torna
competir traslladant el local
social al Bar Sport. El
club pren part en el Cam-
pionat de I Regional Grup

B i es juga el primer partit
en el terreny, encar sense

vallar, del qual seria anys
després el nou camp Muni-
cipal d'Esports.

UN NOU CAMP DE
FUTBOL

El 14 d'agost de 1.966
es inaugurat oficialment el
Camp Municipal d'Esports
amb motiu de la Festivi-

tat de Sta. Cândida, es ju-

ga el partit amistós entre el
C.D. Espanya i el R.C.D.
Espanya i assisteix a l'ac-
te el batle Mateu Monserrat
Calafat, principal artifex

de la construed() per la
qual cosa a l'abril de 1.969,
per acord de la directiva
espanyista, es gestiona da-
vant dels organismes ofi-
cials la concessió de la Me-
dalla al Merit Esportiu a
favor de l'esmentat edil.

server, G. Rigo, J. Gon-

zalez, F. Garcia, S. Amen-

gual, J. Llompart i B. Mon-

serrat.
Arrel de l'esmentada

dimissió presidencial, en As-

semblea de socis celebrada

el 28 de gener de 1.969
es nomenat nou president
Josep Mojer i Noguera.

Una altra edició signi-

ficativa Os la de 1.971-72
ja que amb jugadors lo-
cals l'equip queda classi-
ficat en vuité Hoc la qual
cosa li possibilita a parti-
cipar, en la següent tem-
porada, en la nova Prefe-
rent. Tot això es pot catal-
logar com un triomf de la
cantera local ja que quasi
tots els jugadors procedei-
xen del juvenil.

En febrer del 1.972
s'acorda per part de la di-
rectiva el canvi de local
passant les dependencies del
club al recent inaugurat
Bar-Pou.

L'any 72 la directiva
del C.D. Espanya presidida
per Julie Puig acorda nome-
nar president honorari a
Joan de Vidal, Baró de Vi-
dal, un Ilucmajorer d'arrel
amb un amor singular cap
a la seva vila nadiva que el
va portar a dur a terme
actes de gran generositat

com la celebració del "Tro-
feu Baró de Vidal" que
s'organitza fins arribar a
Ia setena edició.

UN ALTRE COP A
CATEGORIA NACIONAL

Una temporada impor-
tantíssima es la de 1.978-
79 quan es forma, per a
Ia pròxima I liga, la Terce-
ra Divisió Balear i quedar
classificats en sisé Hoc de
Primera Preferent la qual
cosa dona dret a participar

dins la categoria nacional.
El president Miguel Martí
i Truyols i la junta direc-
tiva aconsegueixen un gran

exit amb aquest ascens,
pert) sense cap dubte els
principals protagonistes són
els jugadors dirigits admi-
rablement per Marti' Llom-
part, el mister Ilucmajorer
que va ser profeta a casa
seva. La plantilla era for-
mada per: Marc Vidal, Sam-
pol, M. Filon, B. Vidal,
G. Carrió, Navarro, J. Man-
resa Duran, Garcies, Joan
011er, Monterde, Moll, Tos-
cano, Toni Piña, Mateu
Roig, Silverio, Rubí, No-
guera, Aliaga, Frances Ma-
gaña i Mazón.

El debut a Categoria
Nacional (1.979-80) fou
honrós i varen quedar classi-
ficats en 12e Hoc. L'equip
fou bastant perseguit per
les lessions i alguna ex-
pulsió important. Tot això
porte el nerviosisme i va
influir en el rendiment de
l'equip. Va continuar al
front de la plantilla M.
Llompart i després va ser
substituït per M. Jaume.
En aquells moments la Ill
Divisió era formada pels
següents equips: S. Maonès,
Margalidenc, Binissalem, P.

blenc, Porreres, Atc. Ba-
lea r s, Collerenc, Eivissa Atc,
Portmany, Andraitx, Seller,
Formentera, Ses Salines,
Mallorca, Felanitx, Constan-

cia, Murenc, Atc. Ci utadel la,
Alaior i Espanya.

Els resultats aconseguits
per l'equip blau foren els
següents:

I VOLTA
Porreres, 2-ESPANYA, 2
ESPANYA, 0 Poblenc, 2

Una temporada molt
moguda fou la del 1.969-
70 amb el fitxatge de
Sacares, Clar i Vicens, en-
tre d'altres, pel C.D. Cam-
pos i el canvi d'entrenador
Gabriel Rigo per Joan Puig-
server. També s'esdevé la
dimissió del president Anto-
ni Palou i Ferrer. La plan-
tilla, en aquells moments
era formada per J. Bonet,
M. Bonet, J. Bonet C,
Cossano, J. Mulet, J. Man-
resa, M. Mas, Cantallops,
A. Clar, R. Medina, P.
Julia, B. Amengual, M.
Salas, M. Filon, J. Quin-
tana, M. Servera, A. Sas-
tre, A. Tomas. R. Puig-

RESTAURANT

GRAN VIA

NOCES - BANQUETS - COMUNIONS
I BATEI OS

Informació: 66 03 17
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Binissalem, 1-ESPANYA, 2
ESPANYA, 0-Margalidenc,0
S. Maonès, 2-ESPANYA, 2
ESPANYA, 3-S611er, 1
Formentera, O-ESPANYA, 1
ESPANYA, 2- Ses Salines, 1
Mallorca, 2-ESPANYA,
ESPANYA, 1-Andratx, 2
ESPANYA, 1-Felanitx, 3
Constancia, 2-ESPANYA,
ESPANYA 1- Murenc, 1
A. Ciutadella,3-ESPANYA,1
ESPANYA, 4-Alaior,
Portmany, 4-ESPANYA, 2

ESPANYA, 3-Eivissa At., 2
ESPANYA, 4-At. Baleares,0

II VOLTA
ESPANYA, 4- Porreres, 2
Poblenc, 8-ESPANYA, 1
ESPANYA, 2-Binissalem, 2
Margalidenc, 5-ESPANYA,2
ESPANYA, 1-S. Maonès, 1
Sóller, 3-ESPANYA,
ESPANYA, 1-Formentera,
Ses Salines, 0-ESPANYA,
ESPANYA, 0-Mallorca, 2
Andratx, 2-ESPANYA, 1
Felanitx, 2-ESPANYA, 1
ESPANYA, O-Constancia, 1
Murenc, 1-ESPANYA,
ESPANYA, 2-A. Ciutade.,1
Alaior, O-ESPANYA, 1
ESPANYA, 3-Portmany,

Eivissa At, 1-ESPANYA,	 D'aquests equips, l'a-

At. Balears, O-ESPANYA, O 	tracció la constituia sense

7.972-1.973 CD. ESPANYA - Mulet, Filon, Rigo, Can-
tallops, Vicens, Mas A., Clar, Puigserver, Parets, Mas M.,
Tomas A.

dubte, el RCD Mallorca que
ara es a I Divisió. L'Es-
panya es va enfrontar en
dues ocasions a l'equip
degà. El 28 d'octubre en el
Llurs Sitjar perdent per
2-0 i el 23 de marc, en
el Municipal Llucmajorer,
perdent per identic resul-
tat (0-2). Els gols del Ma-
llorca varen ser aconseguits
per Nadal i Lizoaín en
la segona part i l'Espanya
va alinear Huguet, Carri6,
Roig, Dioni, Navarro, 011er,
Salvà (Comino), Magaña (Li-
ras), Piña, Santi i lsern. Pel
Mallorca jugaren Reus,
Braulio, Sahuquillo, Siva,
Iriarte, Chea, Bauça, Jua-
nito, Nadal, Gallardo i Li-
zoen (Pacheco). L'entrena-
dor de l'equip guanyador
era Oviedo i el CD Es-
panya Mart( Llompart que
com he dit seria cessat.
Pere) no després d'aquest
partit sine, després de
dos dies d'haver perdut
a Muro, concretament el
22 d'abril de 1.980.

Joan Quintana

PER UN AIRE NOV A L'AJUNTAMENT...
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Com quedam? Tardor o primavera?
Tatxim, tatxim!! Ja te-

nim la Seu plena d'ous, i a

cercar vots s'ha dit, sense
mirar com ni de quina

manera, tot es vMid , anc

que sigui utilitzant les insti-

tucions en benefici propi,

que per aix0 comandam. 0
no?

1 ara aixo de sonar sa
música que s'haura conver-

tit en esport? Es veu que ho
deu ser, vist com aixf de
sobte li donen tant de re-
lieu i hi dediquen tants es-
forços ja que quan ho te-

nien com a activitat cul-
tural, ni sein recordaven i
molt manco s'hi gastaven
tants de doblers. Pero
pensant-ho be, dic que a lo
millor es que per tal d'apro-
fitar les coses fetes, volen

convertir la tribuna coberta
del poliespotiu amb un cata-

falc on donar concerts, id6

mirau, ben pensat, això no
seria tan dolent.

Posats a no mirar prim,
i a no respectar res, ja no

es respecten ni les estacions

de l'any per tal d'arribar en

el gavet o de no moure's

de la cadira, canvien la tar-

dor per la primavera o es

que si vos hi fixau be, per

l'octubre ja hauran passat

les eleccions i seria molt
perillOs que les subven-

cions les hagués d'entregar

un altre, i que els vots que

per aims" es poden treure

es perdessen pel forat del

rentador, ja ho crec que ho

seria, de perillós! ben trist

i poc de veure i més si

comptam el que han costat

de guanyar aquests doble-

rets nostres que repartei-

xen.

Pert) tatxim, tatxim!!

ja tenim el poble tot emba-

docat, perque veiam, que

es el que vol el poble? "Pa
i circ", deien els romans,
arrOs engrogat i música

diuen ells, ala id6! el circ

sobretot si es gratuit, arros-

sega les masses i fa bellugar

tothom, ja que la gent per-

di el nord i no es recordi

de les malifetes sine) del

bons al.lots que són, i de les
festades que fan, del sarau

per Ilarg i de la paella, tot

gratull i ala! a votar que pel

que ens hi jugam... I Ilavors

que val mes allb dolent;,co-

negut que all6 bo per conèi-
xer i endemés que dels poli-
tics hem de treure el que
poguem en temps d'elec-

cions, quan ens han de me-
nester perque desprês ja no
els tornam veure a no ser
que el poble els convidi

quan ja els hem convertit
en autoritats i ens fan el fa-
vor de venir a inaugurar les
obres que amb gran esforç
han duit a terme gastant-

se els nostres doblers i no
sempre en les coses que el
poble vol o necessita.

En una paraula, que
aix0 de les bandes de músi-

ca ha estat uuna gran dis-
fressa, que no es mereixen

aquests músics que hi posen
tant d'entusiasme, que els
facin servir per interessos
poc clars i de partit només
perque aquest partit coman-

da una institució que hauria
al manco mereixer més res-
pecte. Aix?) senyors Os una

mostra del que no s'ha de
fer mai i molt menys en
plena campanya electoral.

En primer lloc per

aconseguir vots s'han de fer
les coses ben fetes i, en se-
gon lloc, que la propagan-
da electoral l'han de fer els
partits amb els recursos
propis i no amb els diners
de tots.

En aquest cas me pa-
reix molt sospitós que jus-
tament enguany s'hagi

adelantat la data de la tro-

bada de bandes de música i
justament s'ha fet a Lluc-
major poble on casualment
les espectatives de vot són
molt escasses pel partit que
comanda el president del
CIM cosa per altra part no
gaire estranya d'acord amb

l'actuaci6 dels seus homes
a l'Ajuntz

1 es que esta loé lo que esta

be
per0 sliJ de tenir molta

cura
perque gastar sense mesura
això vol dir malgastar
i el que no gasta del seu
ha de donar compte a Déu
o si no ho ha de tornar.

Joan Maim6 i Juan.

Perquè l'Ajuntament
sigui de tothom

CDS
CENTRE

DEMOCRATIC
I SOCIAL
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Ajuntament. II Congrés de la Llengua:
punt i final

Quan el mes passat vaig
fer public el meu disgust
perquè l'Ajuntament de
Llucmajor no figurava com
a entitat adherida al II Con-
gres Intel nacional de la
Dengua Catalana pel fet de
no haver pagat la subven-
ciO que havia proms, poc
em pensava que el desen-
Ilac de la questiO fos tan

rapid i positiu. Mes aviat

tenia la convicció que el
meu escrit seria la denún-
cia d'un fet desgracat pe-

O ja inevitable.
Vet aqui, empertt, que

tot just sortit a la Ilum
article, el regidor-delegat

de Cultura, Sr. Bernat To-

mas, va mostrar - a altres re-
dactors de la revista una
copia dels pressuposts
municipals de 1986 —o
qualsevol altre document
semblant: ja no ho he arri-

bat a veure persona Iment-
on s'indicava clarament que
el Consistori atorgava una
subvencio de 50.000 pts. al

dit II Congres. El proble-
ma era que, mentrestant,
l'organització dels actes
científics i popular s en pio

de la nostra i lengua encara
declarava no haver rebut
ni una :pesseta de l'Ajunta-
ment de Llucmajor i tal-
ment ho feia constar en els
documents de la cloenda
congressual. Tanmateix, una
vegada feta pública la qUes-
tit) no va ser difícil desem-

bolicar la troca. Per esser
benevolents, direm que. to-

ta la culpa va set deguda a
un malentes: els respon-
sables municipals no ha-
vien ingressat els doblers
en el cornpte de l'entitat
otganitzadora ni aquesta,
desconeixedora de la deci-

sió final de la nostra Casa

de la Vila, havia fet passes
per venir-los a cercar.

Feliçment, ara tot s'ha
resolt: els doblers han arri-

bat a port, el Consistori es

pot llevar la mala ploma de

ser insolidari amb les campa-
nyes normalitzadores i el

Congres —encara que fo-
ra de temps reglamentari—
compta amb uns ingressos

que esperem que serves-

quin -Lambe per a coses
utils i pr.ofitoes en el
camp

Servidor, satisfet r con-
tent d'havet contribuit mo-
destament a desfer l'embull,
nomes es Pregunta:I si no
haguessim fet sortir la
questiO damunt els papers,
com hauria acabat tot

aquest assumpte? Conclu-

sió: de tant en tant, par-
lar i dir les coses es neces-
sari i profit6s.

MATIES GARCIAS.



societat

-Es Cine Recreatiu i es

seu propietari, en Tomes
Thomas Mut. estan d'en-

horabona.
-I a;xo?

encara no trias en-
terat? Ja fa mesos que sa

Germanaat des Cinema li

va concedir a Barcelona es
Diploma a ia Constância,

a mes de sa medalla de pla-
te pes més de 25 anys dins
sa tasca des cine.

-Vint-i-cinc anys? Jo di-
ria que molts mês, perquè

es un merescut guardo per
tota s'histOria d'es Cine
Recreati u.

-Que en té molta, per
cert.

-I tanta!. Hi ha un pe-
tit fullet escrit sobre es
Recreatiu, pero no conta
ni de molt tots es fets i
anecdotes succeides des
que es va inaugurar es

ne, allá per l'any 1877.
mês	 de cent

anys de cine, teatre i "va-

rietés".
-Cine, sobretot, des de

ses pel.lícules mudes de

"lam fyler, Chispita y Vi-

vales", fins a sa sonora de

"La Hija de Juan Simón",

on succeiren ses coses més

grosses i inesperades.
-Encara que en aquell

cine es podia esperar ce

tot.
-Si', record que, poc

després d'acabada sa guer-
ra civil, feien un noticia-
ri on es veia una fábrica

d'elaboració de tabac i es
va haver d'ir 'errompre sa
pel.lícula per ses protes-
tes des public que feia
temps que no podien fu-
me( per falta de tabac rac-

cionat.
-Si', 	era	 un	 bon

temps pes cines, perque no
hi havia prou diverti-
ments, ni notícies de sa
Televisi6.

-Ara ho passen molt
malament ets empresaris
des Cine.

-Figura't, de tres nomes
en queda un.

-I encara no sempre es-
te ple...

-Quasi mai...

-Per això, aquesta dis-

tinció a s'actual propietari

des Recreatiu es ben me-

rescuda, i tal volta li done-

re constância per seguir

fent cine, esperant temps

millors.
-Ara en ve un de bo

de cine amb ses elec-

cions!...
-Si, tots ja tenen pre-

parada sa pel.lícula.

-Que sere sa mateixa,

mês o manco. Tots duen es

mateix programa.

-Es que valdrá sere es
-Lmés Hest per dur-ho a ter-
'me.

-Tots diuen que gua-
nyaran...

-Pert> 	batte 	no més
en sortira un.

-I, qui sere aquest?
-Jo crec que sa Iluita

sera entre dos, entre es
mestre Monserrat i en Joan
Palma.

-Alerta a ses sor pre-
ses, perque sa cosa este
ben animada, i n'hi ha que
ja cercen vots de casa en
case.

-El than demanat a
tu?

-No,	 i	 perdrien	 es
temps, perque jo ja el tenc
ben decidit.

-1c10 ho tens ales clar
que jo, perquè encara no ho
se.

Un que escoltava.

Cra. s Arena!, s/n - Tel. 66 02 34 - LLUCMAJOR
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AMICS LLUCMAJORERS,

*EL PSM ES PRESENTA A LLUCMAJOR AMB GENT NOVA, PERO COM-
PROMESA AMB EL POBLE A TRAVES D'ANYS DE FEINA CULTURAL, IN-
FORMATIVA, SOCIAL I CIVICA.

*SOM MALLORQUINISTES I PROGRESSISTES. VOLEM UN POBLE VIU I
AMB INICIATIVES.

*VOLEM UNA ALTRA POLITICA DINS L'AJUNTAMENT, PER AIXO APOR-
TAREM I HI EXIGIREM EFICACIA, HONRADESA, COMPTES CLARS I
IDEES PER AL PRESENT I EL FUTUR.

*ELS ELECTORS DECIDIU: LLEGIU EL NOSTRE PROGRAK 4, INFOR-
MAU-VOS I, SI VOS MEREIXEM CONFIANÇA I HI ESTAU D'ACORD, VO-
TAU-NOS.

ESQUERRA NACJONAUSTA
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Les cases de Ca S'Hereu presenten un notable aspecte de palau.

Son Julia sembla que fou construit pel Comte d'Ayamans.

possess ions

Son Julià, les eases de l'Hereu més rie
de Llucmajor

*Sembla que foren construïdes pel comte d'Ayamans

*Unes importants restes prehistiiriques foren
destruïdes per les obres de la via del ferracarril

Coneguda antigament
amb el nom de Ca L'Hereu
Julia, nom que va adquirir
del sobrenom de la il.lustre
família dels Julia. Popular-
ment es coneguda amb el
nom de Ca S'Hereu.

En el segle XVI, en
1524, era el seu propieta-
ri Barthomeu Julia, ano-
menat L'Hereu, personatge
de notable solvência a Lluc-
major, que, en aquest any
era el propietari mes opu-
lent, calculant el seu patri-
moni en 7.000 'hures. El va
succeir el seu primogènit,
homònim del seu pare, el
qual era propietari en 1578,
quan la finca estava valora-
da en 6.000 Mures. Cap al
1588, va atorgar testament,
nombrant hereu al seu fill
Anthoni, I , d'aquest al seu
fill únic Francesc, que va
participar en la guerra de
Catalunya i en la subleva-
dit, de Nàpols, protagonitza-
da pel pescador Massianello.

El successor de
Francesc Julia, va ser el seu
fill Anthoni Julia, a l'igual
que els seus antecessors,
portant el qualificatiu de

fou hereva del seu pare. En
segones núpcies es va casar
amb Caterina Contestí, de la
qual va tenir dues filles, Ca-
terina i Anna, a les quals va
repartir les altres quatre fin-
ques que posseïa a Llucma-
jor.

Per manca de descen-
dencia masculina, la posses-

sib va passar a la família
Cenglada per entroncament,
assolint en 1685 un valor de
1.960 !hures. Igualment en
en segle XVIII, per entron-
cament, va passar a la famí-
ha Togores, Comtes d'Aya-
mans. Antoni Togores i Net
estava casat amb Joana Cen-
glada i Rossinyol, essent
descendent d'aquests Josep
Togores Cenglada, el qual

en 1818 era propietari i la
possessió havia augmentat
força de valor arribant a les
12.935 'hures. D'aquest úl-
tim va passar al Senyor Pas-
qual Felip de Togores, Cen-
glada i Ballester de Togo-
res, dècim comte d'Aya-
mans. En 1862 abastava la
possessió una extensió de

514 quarterades, 3 quar-
tons i 69 destres, destacant
1 quarterada d'olivar; quasi
3 quarterades de figueres de
moro de tres distintes qua-
litats i niés de 21 quartera.
des de vinya, entre altre
cultius, alternant els cereals,
ametlers (6 quarterades)
garrovers i figueres. La pari
no cultivada ascendia a poc
mes de 190 quarterades, es-
sent una de les possessions
mes cultivades de tot el ter-
me. El bestiar en aquest any
estava compost per 100 ove-
Iles, 2 bous, 4 porcs, 3 egües
i 14 muls.

En 1891 hi havia a Son
Julia 7.563 ametlers, 1.090
figueres, 272 garrovers, 28
oliveres I 26 arbres fruitals.

Cap a principis del segle
actual, essent propietari Ma-
rian Gual de Togores, va co-
mençar a fragmentar-se en
nombrosos establits, que
tant de benestar i rique-
sa haurien de proporcionar
a la part treballadora de
Llucmajor. En 1915 es
varen produir els 5 primers

L'Hereu; casat en primeres
núpcies amb la Magnífica
Senyora Joana Garriga i No-
guera, de la qual va tenir
una filla , de nom Joana, que



Detall de I 'esplendida capella-oratori d'estil ojival.

establits que sumaren poc
més de 13 quarterades; en
1916, foren 10 que supe-
raven les 14 quarterades, i
aixf, en els anys correla-
tius fins al 1943 es varen
anar desmembrant fins a
quedar reduida la possessió
a una petita área al voltant
de les cases. Cal dir que en
el decenni 1920-1930 es
quan foren més nombrosos
els establits.

UN POBLAT TALAIOTIC.

En quant a les restes
prehistòriques de Ca
S'Hereu, malgrat tot, foren
destruides quan es va cons-
truir la via del ferrocarril. Es
va destruir un poblat talaió-
tic de gran extensió, tro-
bant-se objectes de bronze,
cerâmica, monedes, etc.

També es va trobar una co-
va sostinguda per tres co-
lumnes, amb restes humans,
cerámica, etc. En la pleta
des Vilar hi havia un dels

Les cases han estat enriquides pels propietaris més moderns.

talaiots més grans del con-
junt de Ca S'Hereu que fou
destruit cap el 1915.

Les cases presenten un
notable aspecte de palau,
que sembla fou construft
pel senyor Comte d'Aya-
mans, darrerament enri-
quit el seu entorn pels
propietaris més moderns,
encara que el més notable
sigui l'esplèndida capella-
oratori d'estil ojival, situa-

da a la dreta de l'aiguavés
d'entrada a les cases. Sem-
bla que está dedicada al
Nom de Jesús, i, en una de
les claus de la volta hi ha
Ia data de 1616. En el pis
superior hi ha una galeria
que permet oir missa des
de les dites dependències.

En el presbiteri hi ha un
retaule d'estil neo-gòtic en
molt bon estat, i, en la part
posterior es troba la sacris-
tia. L'Indult ApostOlic, se-
gons el Bisbe Salvà, que el
va visitar en 1861, estava
expedit a favor del Senyor
Pasqual Felip de Togores,
Comte d'Ayamans, i havia
estat renovat en 1769.

Joan Clar
Francesc Verdera

Fotos: Antoni Monserrat
Antoni Oliver.

* * * *

PHYTFi
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Per les coses
ben fet es

PSOE

Joan Monserrat candidat a batle
Publicitat



sa teulem
PLANTES D'INTERIOR I EXTERIOR

CENTRES - RAMS DE NUVIA
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Carrer Campos 80- Tel. 66 01 76

COMUNICAT DEL CONSELL DIOCESÀ. DE PASTORAL
DE MALLORCA DAVANT LES PROPERES ELECCIONS.

INTRODUCCIÓ

Els cristians. com a membres de l'Església, estam compro-

mesos en la tasca d'estendre el Regne de Déu dins el món.

que es manifesta sobretot en l'organització d'una convivência

justa i fraterna a la societat. Pertoca a tots. i d'una manera

especial als laies. treballar per l'edificaci6 de l'ordre sOcio-eco-

nOmic. tot i respectant la seva autonomia. segons els criteris

evangélics.

La convocatoria d'unes eleccions municipals. autonómi-

ques i europees, és una ocasió important dins el procés de

construcciO de la nostra societat i. en conseqiiência , no poden
deixar de plantejar-nos quina ha de ser la nostra actitud , quins
han de ser els criteris a tenir presdits respecte del vot.

Per això. el Conseil Diocesa de Pastoral de l'Església de

Mallorca. creu convenient donar a conèixer als cristians mallor-

quins. i a tots quants vulguin escoltar-lo , el resultat de la seva
seriosa retlexi6 sobre el moment politic actual.

Com a mare d'apreciació general. des de la nostra cons-
ciência cristiana , volem afirmar:

• Que l'activitat política es bona i necessària. El quefer
comú ens afecta a tots i es digna de lloança l'actuació dels qui.
amb esperit de servei. es dediquen a la politica.

Que els cristians, per la nostra condició de ciutadans
i per l'exigència de la nostr fe. hem de col-labofar amb els
governants elegits. siguin del partit que siguin. en tot ¡ilk) que

afavoresqui la dignitat de la persona i el bé comú.

• Que la democracia és una conquesta a laquai cal donar
suport. que ens exigeix a tots un esforç de participació. per tal
que pugui assolir el maxim desenvolupament i l'assentament
definitiu.

• Que l'autonomia balear representa un avanç important
en el retrobament de la nostra manera de ser i en la possibilitat
d'un autogovern que ens faci créixer com a poble, i està cridada
a assolir objectius i metes de continu perfeccionament.

CRITERIS GENERALS

Obligado de votar. Per als cristians, anar a votar consti-

tueix una obligació de consciência. El "passotisme" i l'abstenció
no justificada nosón actituds cristianes responsables, sine) mês

aviat un pecat d'omissió. Si després d'una seriosa reflexió i

d'un profund estudi de les diferents candidatures i dels seus

programes, qualcú cregués que no pot atorgar el seu vot a cap
de les llistes. podra votar en blanc, perO no que -Jar-se a casa

per comoditat o indiferència.

Vot reflexiu. Més que en els "slogans" ens hem de fixar

en les idees. Mes que les critiques i desqualificacions hem de

mirar el contingut dels programes. Més que creure en les pro-

meses mal fonamentades.. hem de sospesar les possibilitats reals
dels plans oferts i la seva adequado a les necessitats de la

nostra societat. Més que el missatge dels gabinets d'imatge,

hem de considerar la idoneitat i l'honestedat dels candidats.
Els grups de retlexió, les petites comunitats cristianes, poden

ser un gran ajut en aquest esforç de discerniment.

El vot no exigeix una plena identilicació amb una opció
concreta. El nostre vot no pot estar supeditat a una identificació
al cent per cent amb un programa d'un partit. Hem de comparar

tots els programes oferts amb la nostra escala de valors. amb

el nostre criteri sobre el que s'hauria de fer, i després dqnar
suport a aquella oferta que mês s'acosti a MI6 que creim desit-
jable. o a aquells candidats que niés facin possible el nostre

ideal.

No hi ha una única opció admisible. Cap partit pot preten-

dre monopolitzar el vot dels cristians: els cristians sOn Iliures

per a decidir l'opció que creguin més convenient, d'acord amb

el dictamen de la seva consciència. Les comunitats cristianes,

malgrat les diferents simpaties o militàncies politiques dels

seus membres, han de ser exemple i escola de convivència, de

gérmapor, de tolerancia i de treball conjunt.

DAVANT LES PROPERES ELECCIONS

La defensa de la dignitat de la persona. La dignitat de la

persona és un criteri basic. Dignitat que exigeix el respecte

d'una série de valors: dret a una vida plenament humana. des

del seu començament fins a la mort; a la cultura, al treball i

a la salut; a una retribució econòmica justa i suficient i a la

igualtat fonamental de totes les persones, amb el que això

suposa de reivindicació dels drets de la dona. Reconeixement

i defensa de la llibertat d'opinió. d'ensenyança i de participació

en la vida pública. Llibertat, també, de creença religiosa i de

Ia seva manifestació pública.

El bé comú. També aquest és un criteri basic. Bé comú

que és el conjunt dinàmic de condicions econemiques, socials,

politiques i morals que fan possible el ple desenvolupament

de tota la persona i de la societat. Bé comú que passa  necessà-

riament per la pau ¡per l'abandó de la suicida carrera armamen-

tistica, i que requereix la protecció de la família, unes Ileis

justes, unes institucions al servei dels administrats i una admi-

nistració escrupulosa en les despeses i justa en els ingressos.

Atenció preferent als més necessitats. Un cristià no pot

oblidar l'amor preferent de Jesús per als pobres. per als mar-

ginats, i ha d'exigir dels politics aquesta preocupació fonamen-

tal per als mês necessitats. En una situació de crisi sócio-eco-

nòmica com l'actual , hem de dedicar especial atenció a ['exa-

men dels programes electorals per tal de destriar degudament

el seu autèntic contingut social.

La problemàtica social. A Mallorca tenim greus problemes

socials: atur. marginació. droga. Tercera Edat mal atesa, delin-

qüência, disminuïts síquics i físics. etc... Per tant, cal tenir

molt en compte el que es proposen fer els diferents candidats

per a millorar la situació actual i com pensen aplicar el 6%

dels pressuposts, que la nostra recent Llei autonomica de Set- -

veis Socials aconsella destinar a aquesta problemàtica.

La nostra cultura. La cultura pròpia és un bé que ens

configura Lom a poble i ha de ser protegida i potenciada degu-

dament. La Ilengua, els costums. les formes de vida i el patri-

moni histOrico-artistic. han de ser tinguts en compte en el

moment de fer la nostra opció electoral.

La Natura i el Medi Ambient. A la preocupació generalit-
zada per la defensa de la natura i del medi ambient, els cristians •

hi hem d'afegir la creença que l'home ha estat constituit senyor
de la creació, no per destruir-la, sinó, ben al contrari, per a
continuar l'obra creadora de Deu. La natura ha d'estar al servei
del benestar de l'home i no en mans dels qui no tenen incon-
venient en destruir-la per tal d'enriquir-se. La lògica atenció
al turisme, com a font primera de la nostra economia , no ens
ha de fer oblidar aquesta defensa de la natura ni la protecció
dels valors que configuren la identitat del nostre poble.
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Eleccions 87

Enquesta als partits politics
rci6).- Com fa

quatre anys, la pauta que
hem segí.i a /'hola d'elabo-
rar aquesta enquesta, diri-
gic.lu a tots els partits, lia
estat la de cercar preguntes
de tot caire: social, espor_
tin, cultural, urbanist/c - ...
que són Ia preocupació
de l'home del carrer i
que u "hora de realitzar
una campanya electoral,
els partits politics 170 solen
esbrinar, en el set' progra-
ma, amb la suficient cla-
retat, per tal d'evitar Ulla

possible perdua de rots o,
després de les eleccions,
per veure's comproniesos
a complir el que han oie-
rit als electors.

Possiblement n'hi han-

rã que ens acusaran que
s6n preguntes compromete-
dores, si es GiXI, ens hail-

rem de donar l'enhorabona,
es el que pretenini. Les
qüestions que als partits
els interessa evolicar a l'elec-
torat, la s'encarregaran ells,
a troves del program elec-
toral, de fer-ho arribar al
poble.

Som conscients que hi
havia moltes altres pregun-
tes importants que 170 hem

fet, pet-6 la manca d'espai
la quantitat de partits

ens ho han impedit, per
dir-ho d'alguna manera.

Voldriern que agues-
ta enquesta servi's per acla-

rir a l'elector, una vegada

analitzat el que din cada

un, a qui creu millor vo-

tar.
Encara que molt a

pesar nostre no hem po-
gut comptar amb la col-

laboració	 que fa
quatre anys no l'(7 dubtar
en contestar.

1.- Fins ara es podia
aplicar el 2'5 0/0 del pres-
supost municipal per als
sous dels regidors. La hei
ha canviat i ara el Consis-
tori pot decidir lliurament
la quantitat a pagar. Si el
vostre partit treu Batte,
que pensau que ha de
guanyar? I els qui esti-
guin a la Comissió de
Govern? I els altres re-
gidors?

CDS - Depèn de la
dedicació si és exclussiva.
Si un regidor fa una labor
de 40 hores se li podrà
pagar all6 que la Ilei mana.

IU - Hi ha molta
demagógia al respecte. La
dreta reaccionaria esgrimeix

com a negatiu el fet que els
edils cobrin per() es per.
què ells ja tenen la vida
resolta, per aquesta regla
de tres nomes podrien re-
gir els destins d'un Ajun-

tament els senyors amb
doblers sense donar opció
als representants de les
clases mês humils. El que
es important Os que els
regidors treballin per al Po-
ble i es just que per aquest
treball siguin remunerats.

No Os el mateix tenir
responsabilitats de Govern
que ser regidors de "Plens".
A més, fins que no hi hagi
Ilei de f inanciació dels Par-
tits aquests que On els
instruments legals de la de-
mocracia, per al poder
polític han de subsistir.
Les quantitats per rebre

depenen de l'honradesa dels
consistor is elegits.

PDP - Creim que per
Ia labor que desenvolupi
el Batle com els regidors,
amb competencies, els do.
biers que es paguin enca-
ra que semblin molts per
als ciutadans, sempre són
pocs perquè no es paguen
els maldecaps ni les hores
de dedicació. No obstant
això, vull recordar que en
cas de ser elegit, el sou
que aplicariem seria el
mfnim que ja varem pro.
metre als pressuposts.

PSM - Els doblers que
rebin els regidors han de ser
m(nims i ben justificats,
com compensació de les
despeses personals que
li pugui ocasionar l'exer_
cici del càrrec (telefona-
des, desplaçaments,...) no-
mês aquells qui hagin de
deixar la feina per dedi-
car-se exclusivament a
l'Ajuntament, podran re-
bre un sou. Tots aquests
doblers s'han de controlar
escrupulosament. Al mateix
temps, Os necessari ser aus-
ters en relacions públiques,
dinars i sopars...

PSOE - Creim que en
tots els estaments i insti-
tucions, els que treballen
han de ser remunerats, d'a-
cord amb la dedicació i
treball, i sempre que es
faci a les dares, es a dir,
en els pressuposts, Per tai
que els ciutadans puguin
esperar i exigir dels regi-
dors un treball eficaç i
competent.

UM - No hi ha ningú
d'Unió Mallorquina que va-

gi a l'Ajuntament per ques-

tions econòmiques. Ara bé,

consideram que el polític

que es dedica a una gestió

pública ha de ser compen-

sat pel seu ti eba I I.
El batle i els compo-

nents de la comissió de

Govern han de tenir un

SOU fixe i els altres regi-

dors una quantitat fixa

per cada assistência a Co-

missió o Pie.

CONTRACTES
EVENTUALS

2.- Quins criteris segui-
reu a !lima de contrac-
tar empleats eventuals. Pen-
sau fer-ho a través d'un
concurs públic o a dit,
com fins ara?

CDS - Concurs públic.
IU - Jo personalment,

com sindicalista de classe,
no crec amb els contractes
eventuals. Contractes fixes
i per concurs públic i no
eventuals i a dit.

PDP - Per Concurs,
sempre, exceptuant algun
cas per la urgencia del
treball a contractar i semPi e
que tos a curt plag.

PSM - La netedat i
Ia transparência sempre han
de guiar les accions del
Consistori. També amb ma-
ter ia de contractacions,
eventuals i convocatória
d'oposicions. El PSM aixi"
ho exigira i ho farà com-
plir.

PSOE - Seguirem els
criteris d'acord amb la le-
gislació vigent. En materia
de contractacions, segons
la I lei de Règim Local.

Dojo Kodokan de Llucmajor
ELS OFEREIX: JIU-JITSU, JUDO, GIMNÁSTICA

DE MANTENIMENT I GIMNASTICA DE
MUSCULACIO.

S'Informi al carrer Major, 39
LLUCMAJOR

Dimarts, Dijous i Divendres
des de les 17 hores

GPANASTICA I RELAX
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MIQUEL CLAR (UM)

Miguel Clar i Llad6
té 48 anys. Es casat i
té dos fills. La seva profes-
sió es Benziner i el seu sig-
ne zodiacal es Sagitari.

Té el títol de Périt Mer-
cantil i Diplomat "Gerent
d'empresa" per IBEDE.

Comença l'historial
polític l'any 78, quan va
fundar UCD a Llucmajor,
fou President del Comité
Local i núm. 1 per a l'Al-
caldia de Llucmajor en les
primeres eleccions democrà-
tiques, s'aconseguiren 8 re-
gidors i va ser Batle del po-
ble durant els 4 anys de la
primera Legislatura.

Quan es va extingir
l'UCD va passar al grup
Unit) Mallorquina i va for-
mar part en la Candidatura

al Conseil Insular de Mallor-
ca i Parlament Balear amb
el núm. 7. El 84 va ser no-
menat Diputat Balear, i com
a parlamentari va intervenir
en assumptes relacionats
amb Ordenació del Territo-
ri i Medi Ambient. Ac-
tualment ocupa la presidên-
cia de la Comissió d'Orde-
nació del Territori al C.I.M.
i responsable dels 700 kms.
de carretera que pertanyen
al Conseil. Es -Lambe respon-
sable politic de Serpeisal,
bombers del Conseil, servei
que es va crear l'any 84 i
enguany acaba el procés
d'inversions que ha supo-
sat un muntant inversor de

700 milions.
Es també Membre de

les Comissions de Cultura i
Cooperaci6 i President del
Gabinet de Contractació, i
representant del CIM da-
vent d'altres institucions
com la Junta del Port, Con-
seil de Cage, Protecció Ci-
vil...

Diu que es presenta a
l'Alcaldia de Llucmajor,
per intentar ajudar el Muni-
cipi amb una experiência de
8 anys, com polític actiu
creu que pot fer moltes co-
ses positives. Confia en els
vots de tots els qui volen
que Llucmajor i el seu ter-
me sigui cada dia millor.
Confia que el poble enten-
di- A que el seu grup es capap
de revitalitzar la indústria
I agricultura, d'augmentar la
qualitat del turista de S'Are-
nal i de millorar la condició
de vida a les urbanitzacions.

Com a baile diu que va
demostrar al poble que va
ser capaç de fer obres
importants i necessaries com
la Residência, Guarderia,
Poliesportiu Municipal, Es-
corxador, etc.

En definitiva espera que
el vot que el dura a l'Ajun-
tament sera general, uns
perquê veuran un batle de
realitats i realitzacions, uns
altres perquè sempre va aju-
dar al qui mês ho necessita-
va i uns altres perque no va
perjudicar la propietat.
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UM - Respectant la Ilei
d'oferta de treball, o sigui,
Concurs Públic.

3.- Existeixen molts de
pisos, rótuls, valles i nego-
cis que no paguen imposts
com a tais. Tampoc els
serveis de recollida de ferns
no sent pagats equitativa-
ment . Pensau prendre algu-
na mesura per tal d'acon-
seguir que cada ciutadà
dugui Ia carrega que
correspon per al manteni-
ment de l'Ajuntament o
continuara igual?

CDS - En absolut. Tots
hauran de pagar all?) que els
pertoqui.

IU - Som partidaris
d'elaborar un padre) muni-
cipal nou, d'on sortirà un
presupost d'acord amb les
necessitats actuals per a una
mes justa política impositi-
va. Actualment el pes im-
positiu el porta només el
30 o/o de la població.
Es tracta que paguem tots
i no només uns quants.
Una nova política imposi-
tiva creant fins i tot rim-
post d'erradicació, faria que
pagassin tots i cadascun
conforme amb allô que
tengui. També es necessá-
ria una més forta carrega
sobre els propietaris de
vivendes que les tenguin
abandonades i que no com-
pleixin una fund() social,
i també el mateix sobre
els cotos privats de cape.
Quant als ferns, som par-
tidaris de la Mancomuni-
tat de serveis i per això
no poden pagar igual els
negocis que les cases par-
ticulars.

PDP - Pensam fer una
revisió de morosos i que
cada ciutadà pagui el que
li pertoqui tant si On
rdtuls, pisos o ferns.

PSM - Una de les fei-
nes que haurà d'emprendre
l'Ajuntament sera actualit-
zar tot and que li pertoca
cobrar per() que no rep.
Hem de ser conscients que
si volem un Ajuntament
que funcioni ha de tenir
recursos abastament i que,
a mês, de no gastar inú-
tilment, també ha de cobrar

correcta me nt.
PSOE - Aquest es un te-

ma que hem manifestat

en el Ple de l'Ajuntament,
perd l'actual majoria del
Consistori no ha fet res.

Es precís posar al dia els
cadastres perqué paguin tots
els ciutadans de manera
equitativa i no siguin sempre
els mateixos que manten-
guin l'Ajuntament.

UM - Amb la revisió
del cadastre municipal es
corregiran aquestes deficien-
cies tan importants en el
nostre terme.

CAPOCORB

4.- Capocorb, és per-
ventura, el problema més
gros que pot sofrir el nos-
tre poble. La decisió de
l'actual Consistori d'apro-
var el pla de Capocorb i
comprometre's a indemnit-
za r als urbanitzadors, si
els plets del GOB i del

d'Arquitectes pros-
peraven i aturaven les obres,
ha posat el poble després
de la sentencia de l'Audièn-
cia, en un greu estat de
pre-endeutament.

En cas de que s'hagin
de fer indemnitzacions als
promotors, qui ho pagarà
els polftics que ho aprova-
ren, o els ciutadans? En cas
que cregueu que no ho ha
de pagar el poble, què
pensau fer per evitar-ho?

CDS - Es demanaran
responsabilitats al Consisto-
ri que deixarà d'actuar. Es
sobreentén que els regidors
d'un Poble, han de saber

en tot moment, que
beneficia o perjudica a l'es-
mentat Poble. Per tal mo-
tiu, si els regidors que dei-
xaran el Consistori són cul-
pables i hauran de pagar
pels perjudicis creats.

IU - Si hi hagués
majoria d'IU, es denun-
ciaria l'acord nomenat i no
es pagaria cap indemnitza-
ció. S'hauria de replantejar
Ia problemática de Capo-
corb i S'Aguila perquè si bé
s'ha perdut una ocasió im-
portant encara no s'han
perdut del tot.

PDP - Es fará el que
marquin les Ileis. Es un
problema molt espinós i
consider que en aquests
moments no dispós de les
dades necessaries per defi-
nirme concretament.

PSM - El PSM esta
en contra de dues coses:
de la urbanització de Ca-

pocnrb i de l'acord mu-

nicipal d indemnitzar
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l'empresa. Tant amb una
cosa com amb l'altra tots
els partits de l'actual Con-
sistori hi tenen responsa-
bilitats i les hi hauriem
d'exigir en nom dels ciu-
tadans, perquè no s6n
aquests qui han de pa-
gar les consegUencies.

PSOE - Hi ha una
sentencia de l'audiència, per

tant ens reservam l'opinió
sobre el final del plet. Si'
que estam disposats a obeir
la Ilei i farem i actuarem
d'acord amb all6 que se'ns
marqui. El Pla de Capocorb
l'Ajuntament el va aprovar
inicialment i després de for-
ma provisional, essent re-
mès a la Comissió Provin-
cial d'Urbanisme i a la CA,
que varen ser els qui amb

rectificacions el varen apro-

var.
UM - Pel que sé, Capo-

corb no Os un problema
tan gros, per ventura la
urbanitzaci6 es massa gros-
sa. L'Ajuntament només
hauria d'indemnitzar en cas
de no realitzar la urbanit-

zació, i això no es molt

probable perquè la CPU

nomes exigeix que s'amplii

Ia franja de protecció del

litoral.
En tot cas el Recurs

està posat contra la Co-

munitat i no contra l'Ajun-

tament.

EXPEDIENTS
URBANISTICS

5.- Continua la destruc-
cié de foravila. No s'ha fet
res, per aturar-la, malgrat
les promeses fetes pels par-
tits que es presentaren ara
fa quatre anys. Fins i tot
s'ha legalitzat, a canvi de
doblers, allò que és il.lega-

litzable.
Quina sera la vostra

política respecte d'aquest
problema? Que fareu amb
els 1.200 expedients urba-
nístics que per manca de
voluntat política s'han acu-
mula t al Ilarg de vuit anys?

CDS - S'arribarà a un
acord amb el propietari
per aconseguir legalitzar-los
i perquè contribueix in al be-
nestar del poble.

IU - En el nostre pro-
grama especificam aplicar
la Ilei del SOI, evitant que
zones rústiques es conver-
teixin en zones urbanes i
aixf evitar també l'especu-
laci6. Farem complir la
I lei i quant a les "casetes"
de foravila, evitarem els

crims ecològics i especu-
lació. Sobre els 1.200 ex-

pedients urbanístics que
s'han acumulats, els que es-
tiguin dins la Ilei es faran,
els que no hi estiguin, no
es faran mai. En aquest
aspecte serem inflexibles.

PDP - Quant a la po-
lítica seguida fins ara en

aquest tema, puc dir que
estic en contra que es
continui construint i des-
truint foravila, s'ha de lega-
litzar el que es legalitzable,
s'han de fer complir les
Ileis i no s'ha de fer res
que vagi en contra d'aque-
lles procurant lessionar el
mínims d'interessos dels ciu-
tadans.

PSM - En primer Hoc es

necessari aturar el descon-
trol urbanístic amb bona
vigilancia i disciplina. Per
una altra part, no creim
acceptable que pagant uns
doblers de multa sempre in-

feriors al cost real que su-
posa anar per la Llei, els
qui cometeren il.legalitats,

ara vegin beneida i consa-
grada la seva obra. Sabem
que es impossible esbucar
totes les il.legalitats per0
s'hauran de prendre mesu-
res fortes contra determina-
des construccions expedien-
tades que perjudiquin tot
el Poble.

PSOE - Continuarem la
mateixa política d'acord
amb una moció que presen-
taren els nostres regidors.

UM - El Pla d'Ordena-
ció Urbanística de Llucma-
jor marca la normativa a se-
guir en construccions en 01
rústic. Donarem suport a
aquesta normativa.

S'AGUILA

6.- S'Aguila s'ha salvat,
en un principi, gràcies a la
manca de pressupost dels
qui l'havien comprada. En
cas de reactivar-se l'intent
de construcció d'una gran
base militar. Quina sera
l'actitud del vostre Consis-
tori?

CDS - Impedir que es
r ea lit zi.

IU - Si sortim elegits
S'Aguila NO SERA UNA
BASE MILITAR. Ens opo-

sarem amb totes les nos-
tres forces encara que ens
hagim d'enfrontar al Govern
de la Nació.

PDP - En qüestions de
defensa militar el Consisto-
ri no té cap competència
segons el meu parèixer Per-
sonalment ciec que no s'ha
de fer cap tipus de construc-
ci6 que destrueixi la na-
tura.

PSM - Tant en el pro-
grama municipal com en
l'autonòmic, el PSM defensa
Ia protecció d'espais natu-

rals com la marina, i aim)

segurament es incompatible
amb la militarització de la
zona. A més una gran ba-
se és negativa en tots
els ordres. humà, econ6-
mic, paisatgístic, ecol6gic,
cultural...

PSOE El Partit Socia-
lista va ser molt cautelós,
i no s'ha fet res en tot
el temps que el PSOE
ha estat en el Govern.
La nostra act itud en el
Consistori será el de la
máxima responsabilitat.

UM - Nosaltres accep-
tarem un estudi seriós i
profund, tenint en compte
els factors implicats, en
base a aquest estudi sera
el nostre pronunciament.

URBANITZACIONS

7.- En el nostre terme
hi ha 17 urbanitzacions
de les quals n'hi ha cinc
de rehudes. L'espai edifi-
cat tan soLs és d'un 30 (i/O.
Quina política creis que
s'ha de seguir referent a
les urbanitzacions?

CDS - Equiparar-les
amb tots els serveis i des-
prés cobrar allô que per
Ia Ilei correspon.

IU - Exigirem la lega-
lització de totes elles i
exigirem als promotors les
compensacions econòmi-
ques que tenguessin Hoc.
Llucmajor ja está saturada
d'urbanitzacions. Ja n'hi ha
prou. Denunciarem també
Ia Urbanització de Son
Vert-Cala Blava: s'ha d'atu-
rar, actualment existeix el
7 o/o que està sense edi-
ficar i ja hi ha saturació
de mercat. Ja n'hi ha
prou d'especulació.

PDP - Acabar les ur-

TINTORERIA
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MANUEL GARCIA (EU)
Manuel Garcia Moreno,

té 36 anys, es casat i té 4
fills. Treballador Autònom
del Comerç. Batxiller Beca-
ri. Diplomat en Frances i
Angles. Fill d'emigrants, Fa
28 anys que resideix a Lluc-
major. Va militar en el
PSOE del 76 al 79 i fou Res-
ponsable d'Organització de
l'Agrupació Socialista de
Llucmajor. Va ser delegat al
28ê Congres del PSOE a Ma-
drid, en presentació de la
part Forana. Marxista per
convicció i quan el PSOE va
abandonar el marxisme, ell
va abandonar el PSOE.
Sis mesos després va ingres-
sar en el PCE (Partit Comu-
nista d'Espanya) del qual va
ser secretari General a Lluc-
major, durant un any. Diu
que va deixar aquest càrrec
per motius sobradament co-
neguts (principalment de
caire económic). Actual-
ment es Responsable d'Or-
ganització de la Cèl.lula
Llucmajor-S'Arenal del
PCPE-PCB. Ha estat delegat
al II Congres Estatal del
Partit Comunista dels Pobles
d'Espanya. Activista en la
Coordinadora s'Aguila Lliu-
re i Participant en el Movi-
ment per la Pau.

Afiliat a CCOO com a
Autònom de Comerç i soci
de l'O.C.B.

Es aficionat a la lectu-
ra, sobretot als llibres
d'Economia Política i cien-
tífica i en moments depri-
mits llegeix poesia, sobre-
tot Machado.

Els seus actors prefe-

rits de cinema són Woody
Allen i els Germans Marx i
Ia pel.lícula "El Color Púr-
pure".

Actualment Illegeix
"Introducció a la Ecología"
de Acot P. Ed. Nueva Ima-
gen;. "La Crisis de la Educa-
ción", de B. Suchodolskj.
Ed. Cultura Popular.

El seu signe zodiacal,
Capricorni.

Com tots sabeu el par-

tit comunista (E.U.) està en
Coalició Electoral amb el
PCE, PASOC (Partit d'Acció
Socialista), etc... i aquesta
condició l'ha fet presentar
a les eleccions com a candi-
dat a l'Alcaldia.

Confia en el vot autèn-
ticament d'esquerres, no sol-
sament dels Comunistes,
sinó també de socialistes
que no estan d'acord amb la
política no liberal i anti-
obrera del PSOE i de gent
progressista. Deis homes i
dones del nostre poble
autènticament d'esquerres.

Com a valor la labor
dels anteriors consistoris,

creu que ha estat completa-
ment ineficaç. En la passa-
da legislatura encara a pe-
sar del pacte UCD-PSOE per
a una millor governabili-
tat, diu que va ser un desas-
tre urbanístic, ple d'interes-
sos especulatius i en la sego-
na legislatura val más no
parlar-ne, ni volent la dre-
ta amb la convivência de
l'oposició ho podia fer pit-
jor. Senzillament creu que
no han fet res.
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banitzacions en curs i no
autoritzar-ne cap altre men-

tre existeixi oferta de stil

en les actuals.
PSM - Es necessari

aturar el procés urbanit-
zador. Questions ecològi-
ques a part, tanmateix no

s'umplen i, a la I larga,
demanen uns serveis molt

costosos a l'Ajuntament per
al qual On un mal negoci.

PSOE - No som desen-

volupistes a ultrança, prefe-

rim que all() que esta co-

mencat s'acabi amb les
millors condicions d'infraes-
tructura que la Llei per-

meti i ho exigirem així

als promotors.
UM - Estam a favor

d'un creixement ordenat
planificat segons les neces-
sitats del Municipi. No som
partidaris d'un creixement

zero ni tampoc excessiu.

8,- Els camins de fora-
vila no havien estat mai
tan abandonats. N'hi ha
que no s'hi pot passar
ni amb un tractor. Quines
solucions pensau donar?

CDS - Arranjar-los per
ta I que això no succeeixi.

IU - En el programa
som especifics. netejar i
posar decents TOTS ELS
CAM INS de foravila del
nostre terme.

PDP - En el programa
tenim un espai dedicat a
aquest tema, pensam ade-
centar tots els que el pres-
supost permeti.

PSM - Fa falta arre-
glar-los per exemple apro-
fitant gent que no té feina.

PSOE - La important
tradició agr(cola i ramadera
del nostre Municipi, que
s'ha de potenciar, exigeix
estar ben dotada d'una bona
xarxa de comunicacions, els
camins de foravila que co-
rren a c.arrec de l'Ajunta-
ment, seran prioritaris en
qüestió de clots, neteja de
cunetes, etc... i adequació
o asfalts de tots els que
ho necessitin per a recces
als terrenys agricoles i que
tots siguin suficientment
transitables.

UM - En el programa
electoral contemplam
l'arranjament i neteja dels
Gamins, a realitzar en qua-
tre fases i amb l'acord dels
propietaris.

S'ARENAL

9.- Tristament S'Arenal,
gràcies a la mala política
urbanística es el més clar
exponent del que no ha de
ser una zona urbanística
o un poble on hi viuen
devers set mil habitants.
Quines solucions pensau do-
nar per palliar aquest pro-
blema, de caire urbanistic?
I el cultural? I el de ser-
veis? I l'esportiu?

CDS - Els tres més
el d'embelliment.

IU - S'Arenal ha estat, a
causa de la política espe-
culativa de la dreta, el cas
urbanístic per excel.lència.
No es faran más infraccions
urbanistiques, ni sota el
fais pretext del progrés.
Este saturat. Quant als ser-
veis s'ha de fer callar a
qui demagògicament i de-
fensant interessos de la
patronal —per error o omis-
sió— fan veure que en
aquests moments l'Ajunta-
ment de S'Arenal (com a
poble independent) es la
panacea de tots els proble-
mes. La primera passa es:
Máxima descentralització
i mes funcions i serveis
a l'oficina municipal, rein-
vertint prestacions de quan-
titats i serveis més acords
amb el que d'ell es treu,
partint de la base de soli-
daritat amb tot el muni-
cipi. No hem de jugar
amb dos jocs de cartes.
Menys nacionalismes pe-
tit-burgesos i més anàlisi
de classe com correspon
a opcions que s'anomenen
"socialistes". Referent al
problema cultural, les par-
tides són insuficients, hau-
rien de ser del 10 o,'o
del pressupost general (com
a minim) i quant a l'espor-
tiu una política d'ajuda
a l'esport de base i una
millor redistribució equitati-
va dels serveis adequant-los
a tots els esports i a tots
els ciutadans, evitant els
favoritismes privats. Creim
que S'Arenal necessita com
el pa una Pista Poliespor-
tiva.

PDP - Una vegada més

i per a no allargar la cosa,

vos remet al programa elec-
toral del PDP.

PSM - Primer de tot,
a S'Arenal hi hem de
promoure un esperit de
col.lectivitat viva, no de
simple concentració de tu-
ristes o de ma d'obra
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per a aquests turistes. Per
aixó fa falta dotar-lo de
tots els serveis que necessi-
ta una població: culturals,
esportius, socials, d'infraes-
tructura... La solució —sem-
pre difícil i complicada—
passa per uns estudis pre-

vis ben fets sobre cada
materia, per la participació
ciutadana i pels acords amb
l'Ajuntament de Palma a fi
d'eliminar problemes amb
Ia frontera municipal.

PSOE - Certament S'A-
renal ha estat deixat de
Ia má de Déu i dels gover-
nants, i de l'Ajuntament
fins a la data. Hi ha massa
cosa per fer i creim que el
més important es. Desen-
volupament del Pla General
d'Or denació, asfaltat dels
carrers i places, adequar
les zones verdes, construc-
ció d'aparcaments públics
en la zona de Dos de Ma ig
i aparcament cobert en
l'Area de Serveis de Son
Vert'. Mercat cobert, guar-
deria municipal. Casa de
Cultura.„ Adquirir els te-

rrenys per al Poliesportiu

Municipal, posar en funcio-

nament la nova depuradora,
cobrir les necessitats sani-

tàries, creació de l'Oficina

del Consumidor i un llarg

etc. de coses que vagin

creant un entorn adequat

per a la població de la
zona. Potenciar també i

agilitzar l'oficina Municipal.
UM - S'Arenal consi-

derat com la zona més
productiva de riquesa del
nostre terme, pel que es
refereix al turisme, el nos-
tre tractament sera en ba-

se a aquest concepte. En

el programa estan exposa-

des les principals realitza-

cions que veim molt ur-

gents i les realitzarem:
- Estudi nova imatge

passeig Miramar, Camp Mu-

nicipal d'Esports, Vigilância
intensiva durant l'estiu, Ne-

teja de carrers, platja i pla-

ces, Reforma circulatória i

guals (vados) permanents,
Protecció de la qualitat

de les aigües litorals, Crea-

ció d'un Centre cívic-Placa

Major-guarderia municipal,

oficina municipal, oficina de
Turisme, etc...

10.- La carretera S'Are-
nal-Llucmajor sera incom-
pleta. Quines mesures pen-
sau prendre per subsanar
aquesta  defici encia?

CDS - Sintentara arri-

bar a un acord amb el
MOPU per ta I que reu-

neixi totes les condicions
d'una carretera turística.

IU - Crec que el Mi-

nisteri d'Obres Públiques
i el Govern s'han equivo-
cat en el nou traça t, pensant
només amb la carretera que
ha d'enilaçar Palma amb
Santanyf i han oblidat la
problemàtica que una mala
comunicació causa a Lluc-
major i a S'Arenal a l'hora
de interrelacionar-se, ja que
l'usuari haurà de sofrir el
pas de dues rotondes, en
lloc d'una (entre Ca n'Au-

let i Son Sales Misses)

i haurà d'anar per 2 qui-
lómetres de carretera estre-
ta i perillosa. Crec que s'ha

de Iluitar des de l'Ajunta-
ment i des de fora per sub-
sanar aquesta deficiencia
de 2 quilòmetres.

PDP - Pensam que el
tros que queda fora de la
carretera ha de ser sot-
mes a les modificacions
pertinents per tal que sigui
de la mateixa categoria
que la resta de l'obra.

PSM - He d'exigir que
l'acabin perquè ha de ser-

vir per comunicar be Lluc-
major i S'Arenal. Els qui
n'han dissenyat el projecte
actual només la veuen com
una via d'enllaç amb l'au-
topista per treure cotxes
de Ciutat els caps de set-
mana.

PSOE - Hi ha un
projecte en marxa, la resta
poden ser asseveracions gra-
tuft es.

UM - Les mesures ne-
cessàries i suficients, dins
de la nostra competència,
per tal que aquest tros de
2 quilòmetres quedi com-
plet i en perfectes condi-
cions.

ASFALT.

11.- Es pensa donar una
solució al problema de l'as-
falt a Llucmajor?

CDS - Sí.
IU -Es un problema in-

terrelacionat amb l'aigua.
Si no ens demanau per
aquesta qüestió no podem
contestar altra cosa.

PDP - Si, dei initiu.
PSM - Fa falta arreglar

els carrers definitivament
com més prest millor. Aix()

depén d'acabar les obres de
les aigües, perd mentrestant
hem de disposar d'una briga-
da per tapar clots i sotracs.

PSOE - Prometre costa
poc perd costa molt asfaltar
Liucmajor. Quants de cents
de milions? Asfaltar
Llucmajor sempre anirá
Iligat al pressupost, encal a
que es pot fer un esforç,
amb ajudes estatals o comu-
nals, perd sempre serà un
objectiu prioritari per als
social istes.

UM - Un cop que el
servei canalitzat d'aigües
funcioni amb normalitat
de rendiment, s'asfaltaran o
arreglaran tots els carrers.

PATRIMONI ARTISTIC.

12 - Quina seria l'acti-
tud dels vostres regidors
amb el patrimoni artistic i
arquitectònic del terme?

CDS - Restaurar els mo-
numents i crear un museu.

IU - Rescat, conserva-
cid i augment si pot ser del
patrimoni artístic i arqui-
tectdruc del terme.

PDP - Protegint-lo al
máxim.

PSM - El PSM propo-
sará la redacci6 d'un catàleg
d'elements histórico-artís-
tics a protegir i conservar.
Els edificis particulars pro-
tegits, totalment o parcial-
ment (fatxada, només algun
element...) podran comptar
amb compensacions fiscals
L'Objectiu es conservar
una ciutat bella i orgullosa
de la seva femomia.

PSOE - Els socialistes,
en aquests anys de govern,

crec que hem donat ade-
quada resposta de l'interés
que tenim amb el nostre
patrimoni artistic i arqui-

tectdnic, les nostres princi-
pals mesures a aquest efec-
te, passa pel recobrament i
conservaci6 del patrimoni
artistic de Llucmajor
(Claustre de St. Bona-
ventura, les populars "man-
xetes", etc...), classificar
ordenar l'arxiu municipal.
Fomentai a través de Pre-
mis per a la Joventut, la
investigació a tots els ni-
veils. Conferencies i De-
bats sobre temes d'interés.

UM - De total con-
servació.

NORMALITZACIO
LINGUISTICA.

13 - Quines mesures o
activitats pensau realitzar
de cara a la normalitzaci6
lingüística?

CDS - Les necessáries.
IU - Em remet al pro-

grama: Potenciar i promo-
cionar la I lengua catalana
en retols i documents pú-
blics municipals, fins acon-
seguir la total normalitza-
ció del seu Os.

PDP - En un espai tan
reduit es molt difícil con-
testar tots els temes plan-
tejats amb explicacions
curtes, per aixd necessita-
ríem tota la revista, en
una altra ocasió en podrem
parlar més exactament.

PSM - El PSM treballa-
rá perquè l'Ajuntament fun-
cioni en la nostra Ilengua
com la cosa més normal del
món a tots els nivells (retols,
documents, actes públics...)
Hem de fer de l'idioma no
una mostra folklórica, sin6
un instrument viu i útil.
Amb aquest objectiu redac-
tarem un Reglament de Nor-
malització Lingüística i fo-



MATTES GARCIAS (PSM-EN)
Maties Gardas Salvé va

néixer a finals de 1960 i

té ara 26 anys. Des de en
fa tres, després d'haver es-

tudiat la carrera de Filoso-

fia i Lletres en la secció de
Filologia, exerceix de pro-

fessor de Llengua i Litera-

tura Catalanes a BUP. Té

plaça en propietat a l'Ins-

titut "Mossèn Alcover"de

Manacor on exerceix el car-

rec de Cap de Seminari o

Departament. El seu signe
Zodiacal és Escorpf.

D'ença	 de	 1977
ha duit a terme dins Lluc-
major una destacada labor

blic. Es considera aferrissa-
dament mallorquinista i na-
cionalista i està a favor de
la maxima protecció de la
naturalesa i el paisatge com

a béns a preservar. Partida-

ri de l'erradicaci6 de de-
sigualtats socials, admira
politics com el basc Juan
María Bandrés per la se-

va defensa dels drets hu-

mans i civils i per la seva
intel.ligent conjunció entre
nacionalisme i esquerra-
nisme. Per conviccions pa-
cifistes i progressistes va
participar en la campanya

pel NO a l'OTAN.

cultural i informativa que
ha tengut com a eixos l'an-
tiga Escola de Mallorquí,
després convertida en
Obra Cultural Balear —de
Ia qual ha estat secretari
i president— i, mês recent-
ment, la revista "Llucma-
jor de pinte en ample" la
co-direcció de la qual ha
exercit fins el moment de
presentar-se a les eleccions.
Fruit d'aquesta labor ha es-
tat l'organització de nom-
brosos actes sobre temes
culturals o socials a través
de taules rodones, confe-
rències, espectacles tea-
trals, el ilibre "Maria A.
Salvé, 25 anys després",
etc. Dins el camp del pe-
riodisme local també ha tre-
ballat per tenir un poble
més informat i mês cons-
cient de la seva realitat.

Esta afiliat al PSM des
de 1982, tot i que fins ara
no havia duit a terme cap
feina política de caire pú-

Personalment es con-
sidera una persona tran-
quil.la, introvertida i serio-
sa a qui agrada passar el
mês desapercebut possi-
ble, tot i que sap que, de
vegades, —com és ara— cal
decidir-se a sortir a la pa-
lestra. Dedica bona part
del seu temps a la litera-
tura, a Ia lectura de temes
socials i linguistics i als mit-
jans de comunicació. Con-
sidera que encara es ben en-
fora el dia en quê pugui
donar-se per satisfet d'ha-
ver aconseguit sebre tot
quant vol i desitja. Li agra-
da l'excursionisme, conèi-
xer Hoes i persones noves i
passejar tranquil.lament en
bicicleta pels camins poc
transitats de foravila. El
molesten el renou i la vul-
garitat. Respectuós amb
els altres, reconeix que so-
vint s'estima mês escoltar
i preguntar que no parlar
en excés.
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mentarem l'Os i l'aprenen-
tatge de la Ilengua dins tota
Ia societat local.

PSOE - S'ha de fer una
bona programació d'activi-
tats, perquê es puguin pro-
porcionar als al.lots la pos-
sibilitat de l'estudi i l'ús de
Ia llengua autóctona, com
aules i professors, perquè la
normalització de la I lengua
s'ha d'imposar, des de baix,
amb l'estudi i la compren-
sió. Per6 també des dels es-
taments oficials s'ha de con-
tribuir, complint les I leis i
els drets de normalització
linguistica i proporcionar als
empleats les facilitats per a
això.

UM - Dins de les nos-
tres mesures i competències,
el maxim desenvolupament.

CASA DE CULTURA.

14 - Teniu intencions
de Crear una casa de Cultu-
ra? En cas afirmatiu, on?

CDS - A Llucmajor.
IU - Si, i també a S'Are-

nal. A Llucmajor crec que ja
es fa i a S'Arenal en el Hoc
que fos més indicat. A més
a més fa falta el Museu del
Calçat a Llucmajor.

PDP - Si, en el Claus-
tre de Sant Bonaventura.

PSM - La Casa de Cultu-
ra s'ha d'ubicar en el Claus-
tre del Convent quan la
Guardia Civil ja no hi si-
gui. Mentrestant, és neces-
sari aplicar ja un programa
d'animació socio-cultural,
crear el Conseil Municipal
de Cultura i comptar amb
edificis i infraestructura pro-
visionals per6 bons al servei
de totes les iniciatives cultu-
rais.

PSOE - Com una? Ne-
cessitam dues Cases de
Cultura, una a Llucmajor i
l'altra a S'Arenal. A Lluc-
major en el claustre de Sant
Bonaventura. A S'Arenal,
a l'àrea de servicis de Son
Verí.

UM - En l'actual legis-
latura el nostre grup va pro-
posar la construed() d'una

Casa de Cultura, però và-

rem ser minoria. Ens rea-

firmam en la mateixa in-

tenció que Llucmajor me-
reix tenir-la. El Hoc prefe-

rit sempre ha estat el claus-

tre del Convent de Sant
Bonaventura per?) si encara

hem d'esperar molts d'anys

crec que seria preferible ele-

gir un altre Hoc la qual cosa
ja varem proposar l'any pas-

sat.
15 - Quines relacions

tendrfeu com a Ajunta-
ment amb les entitats so-
cials i culturals del poble?

CDS - Participar-hi ac-
tivament.

IU - Creim que junta-
ment amb les APAS i
AAVV, haurien de tenir
participació activa a les Co-
missions Informatives i fins i
tot en les Comissions de Go-
vern.

PDP - El millor possi-
ble.

PSM - Pensam crear di-
versos consells que fomen-
tin la participació ciutada-
na dins la vida municipal:
de cultura, de sanitat, d'es-
ports. També cercarem un
acord amb el Conseil Local
de Joventut i proposam una
normativa de subvencions.
El Bo'let( Municipal sera
l'òrgan d'informació al
poble i aquest podrá expres-
sar les opinions a la fi dels
pl enar is.

PSOE - Els socialistes,
crearem els canals necessaris
que possibilitin la participa-
ci6 ciutadana el més ampla
possible, en la qual pren-
guin part totes les entitats
legalmente constitu fries,
AAVV, APAS, Empresa-
rials, Sindicals i Jovenils, Es-
portives, etc... Aquesta par-
ticipació ciutadana, que per-
metrà prendre part directa
en moltes decisions de
l'Ajuntament, com la crea-
ci6 i suport al temps Iliure
i tot el que consti en el
programa que pensam dur a
terme. Dedicació especial als
mitjans de comunicació, que
seran peri6dics, això ens
permetra la mútua comuni-
cació, ciutada-Consistori.

UM - Intentar millorar
aquestes relacions d'una
manera afectiva, amb realit-
zacions.

ESPORTS.

16 - Referent a la Po.
lítica esportiva, pensau do-
nar prioritat a les iniciati-
ves de les entitats esporti-
ves o fomentar la practica
de l'esport per als ciuta-
dans?

CDS - Es aquesta la nos-
tra idea, donar prioritat a les
iniciatives i fomentar les
practiques esportives. Per a



MIQUEL MANRESA (PDP)

Miguel Manresa i Puig,
té	 55 anys i dos fills. Es
industrial de professió	 ac-

tual regidor del Consistori.
Les seves aficions són la

caça, literatura esportiva so-
bretot Cinegética. Li agrada

el cinema encara que la se-

va tasca no h permet d'anar-
hi sovint, li agraden les
pel.lícules dels anys 50,
sobretot les d'Ingrid Berg-

man, Glenn Ford, Gary
Cooper. Els autors prefe-
rits stin Delibes i un dels
personatges mes admirats,
Félix R. de la Fuente. El
signe Zodiacal és Aquari.

Es presenta per volun-
tat de servei al Poble, i amb
el fi de desenvolupar alld
que pensa que ha de ser
Llucmajor. Está en el PDP
perqué considera que Os el
partit d'ideologia del qual
és mês propera al seu pen-

sament, No obstam això
pensa que el nacionalisme

és una causa que mereix
ser defensada, i en aquest
sentit pensa fer el possible
perquê la defensa de tot el
que es Mallorquí, que con-
sidera el propi, sigui desen-
volupat al méxim.

Quant a les possibili-
tats de vots, creu que les
eleccions municipals passen
un poc per damunt dels co-
lors politics i s'acosten mês
a les figures personals pero
té esperances amb el vot del
Centre-dreta.

Quan li demanam que
exposi la labor dels ante-
riors Consistoris opina que
no ha estat ni bona ni do-
lenta, senzillament regular,
han sobrat personalismes i
s'han real itzat obres que
concorden mês amb les afi-
cions dels responsables que
les han duit a terme que no
amb les necessitats del Po-
b le.
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la qual cosa es ducia uia po-
Mica de creació de Pistes
Esportives.

IU - Com he dit abans
s'ha de 1omentar mês la
práctica d'esports de tota
classes, donant suport deci-
didament a l'Esport Base i
mantenir, per qué no? bones
relacions amb les entitats es-
portives ajudant-les també
amb les iniciatives que pu-
guin tenir.

PDP - Donar suport a
tot el que sigui esport mi-
noritari i de disfrutament
del ciutadà.

PSM - Son necessàries
les dues coses. També cal
crear les infraestructures
que falten, com és una pista
d'atletisme i a S'Arenal aca-
bar el camp d'esports.

PSOE - Els socialistes
creim en l'esport base i a
traves de la participació ciu-
tadana farem arribar als nins
i joves i als menys joves, la
possibilitat de potenciar
l'esport base, fins i tot amb
monitors i organitzar activi-
tats esportives. Ajudar les
entitats esportives en la me-

sura que els pertoqui i sem-
pre facilitant l'Os gratu it de

totes les dependències muni-

cipals, en els Poliesportius i
Camps Municipal d'Esports.

UM - Es continuarà aju-
dant les iniciatives de les en-
titats esportives i es fomen-
tará l'esport de tots els ciu-
tadans.

17 - Fins ara, el pres-
supost d'esports ha estat
molt més elevat que el de la
cultura. Estará igualment
desnivellat o creis que
podreu equilibrar-lo?

CDS - Cultura i Esports
es el mateix, per tant el
pressupost només será un.

I U - Jo crec que com a
minim el pressupost de Cul-
tura ha d'estar en el mateix
replà que el d'Esports, avan-
çant cap al cam( del qual
el pressupost a la Ilarga si-
gui més ample el de Cultura
que el d'Esports.

PDP - Pensam equili-
brar-los el maxim possible,
donarem prioritat a la cultu-
ra.

PSM - Cal corregir
aquest desnivell, de vegades
escandalós per ineptitud
dels qui ho han dirigit.

PSOE - Disposam de
camp i Pave 116 Municipal
d'Esports, pero no tenim
Casa de Cultura. Ara hi ha
hagut mês facilitat en
temes esportius, perd comp-
tant amb una Casa de Cultu-
ra, s'hauran de fomentar els
actes esportius el mateix
que els culturals, i set- 6 la
resposta ciutadana als actes,
una de les bases que haurà
de comptar per adequar els
dos pressuposts Cultura-Es-
port. En aquests moments
creim que la programació
cultural va bastant endarre-
rida.

UM - Potenciarem amb-
dues coses segons les neces-
sitats.

DEPURADORA.

18 - Quina solució tro-
bau millor per al poblema
que causa tirar les aigties
brutes de la depuradora a
ravenc? (Contaminant les
algues del subsòl i els dies
de pluja la brutor arriba fins
a quatre kms.)

CDS - Posar la depura-
dora en marxa i aprofitar les
aigües residuals per al re-

guiu.
IU - El problema de les

CENTRE OPTIC
EXPOLENT 
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JOAN MIOUEL (AP)

Joan Miguel Catany, té

50 ai s, es casat i té dues fi-

Iles. Es aparellador i tre-
balla en el sector de la
Construcció i Turisme. Os-

tenta el carrec de President

del Club Nàutic de S'Are-

nal, President Balear Nàuti-

ca 87, Vocal de la Federa-

ci6 Espanyola de Vela.
Es aficionat a tots els

esports de la mar, als quals

dedica el temps d'oci. Quant

que els amics i companys
que té a Llucmajor l'han
animat i gracies a ells ha
pogut formar una candida-
tura amb homes de moral
alta i bon criteri i amb ga-
nes de treballar a favor del
nostre poble.

Del tema dels electors
diu que el vot es secret
que el tipus de vot sera SI.

Referent a la labor dui-
ta a terme pels passats Con-

a Ilibre, confessa que es
poc aficionat a I legir, perd
està al corrent de tot el que
es publica relacionat amb ar-
quitectura 'urban sme.

Respecte al cinema,
com a cosa curiosa, explica
que si es perd, no se'l cer-
qui al cine perquê no l'hi
trobaran. El seu signe zodia-
cal es Virgo.

Quan li demanam per
quê es presenta corn a cap
de llista per AP, contesta

sistoris no li agrada opinar
del passat perd admet que
esta d'acord perque es faci
una politic abans d'unes
eleccions municipals i que
quan hagin passat, l'Ajun-
tament s'hauria de gover-
nar com una pinya, tots a
la una i fer d'aquest munici-
pi un exemple i donar-
nos que el passat en ante-
riors consistoris no pot ser
favorable per a una bona fi
de Llucmajor,
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aigües es el cancer del nos-
tre poble. Un cancer que no
té cura amb cataplasmes si-
n() començant per l'arrel del
problema. La falta d'infor-
maci6 d'aquests dos consis-
toris ha estat total. L'as-
sumpte de les aigües es
l'assignatura pendent dels
nostres Democratics, ara, i
antidemocratics, abans. En
sintesi la cosa queda aim':

L'Ajuntament no ha
rebut oficialment —que jo
sapi— les aigües d'Obres Hi-
dràuliques, per que?

2n. L'Ajuntament en
un "gest generós" d6na un
servei a prova. Fins quan?

3r. Aquest servei el pa-
ga nomes el 30 per cent de
Ia població que estan en
agravi continu comparat
amb la resta de ciutadans,
que creuen que hi ha proble-
mes d'infraestructura i no
empalmen. Amb ra6.

4t. L'Ajuntament,
Obres Hidrauliques, Draga-
dos y Construcciones, tenen
una "patata calenta" que els
crema les mans i fan de la
negligencia una virtut. Ciu-
tadans de Lllucmajor, l'ai-
gua es un be comú per
tant es necessari, perd
l'Ajuntament ha de ser sufi•
cient valent per encarar l'as-
sumpte amb decisió. Tots
hem de tenir —prévia obli-
gació— aigua potable. No
s'ha de permetre que els
agorers facin l'agost. Si per
raons d'infraestructura no es
poden rebre, i actuar judi-
cialment contra els respon-
sables d'aquesta sangria.
Sense actuar aix( tota la res-
ta s6n vuits i nous i cartes
que no lliguen.

PDP - En el programa
ja ho hem apuntat, es a dir,
gestionar per fer un estudi
sobre Reguiu d'Aigües De-
purades.

PSM - La solució cor-
recta es aprofitar les aigües
per a l'agricultura. Tirar-les
a l'avenc pot ser perillós per
a la salut.

PSOE - La preocupació
dels entrevistadors es la ma-
teixa que la dels socialistes,
primer s'ha de fer un estudi
geologic de la zona, per veu-
re on i de quina manera
s'han d'evacuar les aigües de
sanejaments, encara que
aquestes es podrien usar
per a l'agricultura. Aixíque
primer estudiar, i amb això
Ia soluci6, perd s'ha d'eli-
minar la invasió per les

aigües del cam( de S'Agui•
la.

UM - Constituint la De-
puradora Central en Es Puig

de Ros se solucionaria
aquest greu problema.

FEMS.

19 - Com enfronta-
reu el problema del mal ser-
vei referent a la recollida de
fems (baleigs enmig del
carrer i caramulls davant
d'un portal determinat)

CDS - Com un servei
diari i eficaç de recollida de
fems.

IU - En el programa
deim: Volem Mancomuni-
tat dels serveis de Fems, Ta-
xis i Autoturismes. Aquesta
es la nostra alternativa.

PDP - Vos remitim al
programa on deim: Instal. I ar
contenedors per a ferns en
zones rurals estratetiques
amb el fi d'evitar el degrada-
ment de Foravila, i el trist
espectacle dels ferns en les
cunetes, i el mateix es pot
aplicar al casc urbe.

PSM - Fan falta unes
normes per al bon funcio-
nament del servid i dins el
poble (horaris fixos, llocs
per deixar les bosses...) Pel
que fa a la concessió, s'ha-
ria de mirar si n'hi ha de
millors i més econdmiques.
Quant als ferns acaramu-
Hats per foravila, el PSM
proposa tres criteris d'ac-
tuaciór I) Neteia preven-
ció (papereres, contene-
dors...) 2) Vigilancia i san-
cions. 3) Conscienciació i
educació ciutadanes,

PSOE - Contenedors
llocs estrategics i la partici-
pació ciutadana de les mes
tresses de casa, que recor-
dam que antigament feien
una neteja extraordinaria
en els carrers. I un bon ser-
vei de neteja.

UM El servici de re-
collida de ferns s'ha de mi-
llorar. S'ha d'estudiar la mi-
llor solució, amb contene-
dors, camions mês petits en
el casc urba, servici nocturn,
etc...

20 - Quines mesures
trobau que s'han de prendre
per fer cumplir les normes
de circulació?

CDS - Aplicar el codi.
IU - Adequant la nor-

mativa de circulació a la rea-
litat, sempre en una har-
monia entre els vianants i
els automobiliste5

PDP • Campanya de
mentalització del ciutade
per tal que prengui cons-
ciencia que es el primer que
ha de cumplir les Heis.

PSM • Cal esser estric-
tes amb els renous de mo-
tos i amb les infraccions.
Pere) també tenir els carrers
i els punts conflictius i pe-

liosos ben 5enya! , tzats.

També es necessari com-
prendre que no podem usar
excessivament el cotxe dins
el poble.

PSOE • A base d'una
forta vigilancia municipal a
càrrec de la Policia.

UM - Aplicar el Codi de
Circulació i conscienciació
ciutadana de respecte a les
normes establertes,



JOAN MONSERRAT (PSOE)

Joan Monserrat i Mas-
cara. Es el candidat a Bat-
le pel Partit Socialista Obrer
Espanyol. Té 47 anys, es ca-
sat i té un fill. Es professor
d'EGB i el seu signe zodia-
cal és Escorpí.

Sempre ha exercit de
professor; primer va estar
provisional a distintes esco-
les de Mallorca; després el
traslladaren a un petit poble
a prop de Sevilla on hi va
estar dos anys, Ilavors va
exercir a Felanitx i a Ciu-
tat on va ser director del
Col.legi "Infante Felipe".

Fa 11 anys que es mes-
tre a Llucmajor, durant els
quals i per un perfode de
sis anys va tenir altra vol-
ta el carrec de Director. La
seva afició principal és
l'agricultura, anar al camp
el relaxa i tranquil.litza. Hi
va quasi cada dia. També
agrada el futbol per() sense
passionament, per6 aix6 s(...
que guanyi l'Espanya.

Els Ilibres que més
l'han influit han estat els de
Ia generació del 98: va ser
descobrir tot un m6n nou.
Potser l'escriptor predilecte
sigui Unamuno. Tambe h
agrada la Generaci6 del 27,
G. Lorca, Alberti i M. Her-
nandez. DeIs autors en lien-
gua catalana destacaria
Janer Manila, B. Porcel,
Villalonga... Actualment Ile-
geix "El nombre de la rosa"
d'Umberto Eco. Ara va poc
al cinema, no li agraden les
pel.lfcules de violência.

El fet de presentar-se
fou que ja en altres ocasions
ii havien ofert l'encapçala-

ment de la candidatura del
PSOE, per6 aleshores no
pensava participar en polí-
tica. Enguany tornaren ofe-
rir-li i va creure que podria
donar una nova cara al par-
tit a les properes eleccions
i aquí el teniu, dins una
nova experiência, quan el
partit no el necessiti torna-
ra a la seva vida habitual.

Espera no defraudar
l'electorat que depositi en
ell la seva confiança.

Permeteu-li que vos
contesti amb una pregun-
ta: opció ha d'aga-
far el nét de J. Monserrat
i Parets?. Creu que tothom
coneix bé la trajectòria de
la seva família. Foren socia-
listes els seus avantpassats i
espera que la tradició conti-
nu i dins els seus successors.

Referent al tipus de
vot, li agradaria un vot sin-
cer, com més sincer, millor;
d6na per ben segur que els
qui mês voten el PSOE s6n
els obrers . Obrer significa el
qui treballa tant de forma
manual com intel.lectual.
Ambdós es necessiten i es
complementen.

Diu que el poble és un
bon critic i ha de ser el po-
ble qui jutgi el passat. Na-
turalment els qui estan al
front d'una comunitat fan
coses que no sempre s6n
encertades, per() els únics
que es poden equivocar s6n
els que actuen. Es fácil cri-
ticar i fer demagogia i dif
cil, construir i crear. Per
això no vol ser massa rigo-
r6s. "Abans donar, després
exigir",
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POLÍGON INDUSTRIAL.

21 - L'ACELL demana-
va un Polígon per a serveis
on s'hi poguessin posar les
noves indústries que podrien
crear llocs de treball revita-
litzant Llucmajor. Al mateix
temps podria solucionar el
problema de serveis s'Are-
nal - Platja de Palma. Pen-
sau posar-lo en marxa? En
cas afirmatiu, on?

CDS - Sí, entre Lluc-
major i S'Arenal.
• IU - S'han d'analitzar
les coses sense demagògies i
a sang freda. Consider que
el Polígon Industrial no se-
ra la solució a tots els pro-
blemes, i això no vol dir que
Ia idea no sigui correcta.
Hem de tenir en compte la
situació geogràfica del ter-
me, la velhitat amb Palma
(on, per cert, sobren dos
pol(gons). La revitalitzaci6
econòmica del nostre muni-
cipi passa per un canvi de
mentalitat dels nostres em-
presaris, per una supedita-
ci6 exclussivament del sec-
tor hoteler amb una tara
d'estacionalitat. El que es
guanya en el nostre terme
s'ha de reinvertir en el nos-
tre poble. S'han de menta-
litzar les nostres futures ge-
neracions amb esperit
empresarial i no només per
"saber-se col.locar bé".
Amb aquesta mentalitat
farem prest que Llucmajor i
el terme acabi en ciutats-
dormitoris. Hem de recobrar
l'esperit emprenedor del
qual ja ens varen donar bon
exemple els nostres avant-
passats que feren de Lluc-
major la tercera ciutat de
les Balears. Aquf hi ha el
futur.

PDP - Com en la pre-
gunta anterior, vos remitim
al programa on deim: Es-
tudi en profunditat sobre
Ia convenient ubicació d'un
pol(gon Industrial i de servi-
cis.

PSM El PSM fa una

proposta econômica molt

seriosa. Es tracta de cons-

tituir una Comissió d'Eco-
nomia i Treball que animi
i promogui iniciatives en
l'agricultura, la indústria,
l'ensenyança d'oficis als jo-
ves, el turisme... Un dels
punts es la possibilitat de
construir un pol(gon indus-

trial com a element afavo-

ridor de l'economia local i

insular. Aquest polígon s ha
de fer, si és viable, alla on
preveu el Pla d'Ordenació
Urbana, entre les carreteres
de Palma i S'Arenal. Rebut-
jam, per tant, un altre po-
lígon aferrat a S'Arenal per-
que no és convenient des
de cap punt de vista: tanca
S'Arenal, hi concentra all6
que no volen a Palma, dis-
para l'especulació...

PSOE - En el moment
oportú no es va fer el Poll-
gon. ACELL demana un po-
lfgon, a S'Arenal en dema-
nen un altre. Sera adequat
fer-ne dos? Es podrà resis-
tir el pressupost que això
comporta? Hi ha mês pre-
guntes. L'important es que
l'Ajuntament ha de dur una
iniciativa pública deguda-
ment concertada, amb totes
les forces socials i empresa-
rials, i si és possible en un
sol, pol(gon que solucioni
els problemes d'ubicació a
la indústria de Llucmajor
i la zona de servicis que
necessita s'Arenal.

UM - En el programa
hem posat:

-Estudi de viabilitat
de Polfgon Industrial —Per a
aquesta setmana (del 25 -31
de Maig) tenim programada
una reunió amb un
grup d'industrials i empre-
saris de Llucmajor per tenir
un canvi d'impressions i si
ells consideren que seria via-
ble i positiu la construcció
del polígon industrial i
aquest estudi del qual par-
iam també ho fos, propo

-sarem a l'Ajuntament la
tramitació per a la Cons-
trucció. El Hoc és el que
marca el Pla General d'Or-
denació Urbanística de
Llucmajor,

TRANSPARENCIA
MUNICIPAL.

22 - Tenint en compte
clue sou els administradors
del poble, quines mesures
prendreu referents a la
transparência municipal i
informació pública?

CDS - El nostre slogan
és "Perquè l'Ajuntament
hem de ser tots", per tant,
el ciutadà podrá demanar
responsabilitats si no són
atesos com es mereixen.

IU - Per a nosaltres es
condició "sine qua non"
implícita en la nostra idio-
sincracia i en el programa



JOAQUIM RABASCO (CDS)

Joaquim Rabasco Fer-
reira, té 36 anys, és casat i
té dos fills, és Empresari i
té estudis universitaris, fun-
cionari de l'Estat i Comerç.

Ha participat en col.lo-
quis sobre informacions
d'àmbit social.

Les aficions que té són
la música, la lectura i l'es-
port en general.

Autors que li agraden:
Moliêre, Rosali_a de Castro,
Cela, Vargas Llosa. Lectu-
res preferides: "La Colme-
na", "Don Quijote de la
Mancha", "Follas Novas".

Actors de cinema: Or-
son Welles, Rita Haywort,
Katherine Hepburn, Ri-
chard	 Burton,	 Francisco
Rabal, Ana Diosdado, Bo-

gart.
Pe1.1(cula: "Juegos de

Guerra", "Quo Vadis", "Lo
que el viento se llevó",
"Casablanca".

Actualment Ilegeix
"Cuarenta millones de espa-
ñoles', i de signe zodiacal
és Aquari.

Es presenta pel CDS
a causa de la mala adminis-
traci6 que ha realitzat I ac-
tual Consistori i per ser el
partit que considera mês co-
herent.

Espera el vot de tots els
ciutadans de Llucmajor i
considera que la labor del
Consistori actual així com
dels anteriors ha estat ine-

ficaç.

Eleccions 87

Ia participació de les APAS
i AAVV i altres col.lectius
socials en les comissions in-
formatives i de govern
(autentica participació ciu-
tadana), creim que l'Ajun-
tament ha de recollir el sen-
tit popular i fins i tot des-
prés dels Plens, donar un
torn de paraula als ciuta-
dans. Nosaltres, tant si som
com no al govern municipal
informarem mensualment
als ciutadans del que s'es-
devé a l'Ajuntament.

PDP - Donarem la maxi-
ma informació als ciutadans
quant a la política i acords
que prengui el Consistori
i la transparência, la própia
dels bons administradors
que són els que no han
d'amagar res.

PSM - La participació
ciutadana sera fonamentada
a través de: 1) Les comis-
sions ja citades. 2) La in-
formació verídica a través
d'un bolletí Municipal, 3)
El dret a intervenir davant
els plenaris a través d'una
comunicació escrita on se
sol.liciti informació, 4) La
convocatória d'assemblea de
veins quan un assumpte
concret ho exigesqui. Com
a partit, el PSM convocará
periòdiques sessions dels
seus regidors i parlamenta-
ris per donar compte de
l'activitat feta.

PSOE - La participació
ciutadana en el Consisto-
ri, els contactes oportuns
amb els mitjans de comu-
nicació, ens permetran i aju-
daran a airejar la transpa-
rência municipal i la infor-
maci6 pública. Ho hem dit
en una altra ocasió. Política
de LI um i Taquígrafs.

UM - Publicant un
Bolletí Informatiu de fácil
comprensió per a tots els ni-
veils.

23 - Si el vostre cap de
Ilista surt Batle, on pensa
residir?

CDS. En el municipi de
Llucmajor.

IU - A Llucmajor.
PDP - Residiré a Lluc-

major, no obstant aixó, un
dia per setmana em despla-
çaré a S'Arenal, per despat-
xar els assumptes d'aquella
zona, rebre visites, etc...

PSM - He de viure amb
el maxim de contacte amb
el poble.

PSOE - A Llucmajor
UM - A Llucmajor.

PACTES.

24 - En cas de no tenir
majoria absoluta, quins pac-
tes vos permetrien formar
les vostres creences políti-
ques?

CDS - Sempre estarem
amb la voluntat majoritária
del Poble.

IU - Nosaltres som hon-
rats en política. Sabem que
no tendrem majoria absolu-
ta, en tot cas si l'electorat
ens dóna confiança per a al-
gun regidor, el nostre vot se-
t- 6 de PROG RES, seriós, re-
flexiu. Ens sap molt de greu
no haver pogut fer coalició.
com per ex. Pollença amb
el PSM per a un govern
autênticament de progrés.
N'hi ha que interposen els
interessos del partit als
del poble i això en políti-
ca és un greu error. No do-
narem mai el vot a la Dreta,
ni al PSOE ni al PSM, si no
Os amb la finalitat de fer
un govern progressista, en el
qual es negociarien els punts
mês progressistes del nostre
programa, s'haurien d'accep-
tar públicament i material-
ment amb la nostra partici-
pació en la Comissió de Go-
vern. No seria un xec en
blanc, al primer error
d'aquest hipotètic govern, es
quedaria sense el nostre su-
port.

PDP - Aix() ho veurem
dia 11 de juny, pensam te-
nir majoria suficient.

PSM - Abans de co-
néixer els resultats de les
urnes, es impossible fer cal-
culs sobre el suport que do-
narem o que rebrem a l'ho-
ra d'elegir batle. De tota
manera, sé que podem acla-
rir uns quants punts: 1) Els
nostres principis d'esquerra
i nacionalistes no s6n com-
partits per cap altra força
política. No ens identificam
ni amb la dreta ni amb l'es-
querra centralista. 2) La
nostra intenció de practicar
una política d'honestedat i
de transparência difícilment
casa amb la practica majori-
tária dels qui fins ara han
estat en el poder o en l'opo-
sició. Si el PSM es presenta
és per oferir un aire nou
a l'Ajuntament. Per aixd
no volem firmar pactes que,
a canvi d'algunes conces-
sions, ens fermin de mans
o vulguin amagar coses .
Sempre mantendrem el Ills-

NS de les reivindicacions
ben alt.

PSOE - L'única manera
de governar i de governar
be és obtenir la majoria
absoluta.

UM - Abans de les de-
claracions no es pot parlar
de pactes, per aigu ries
raons: en primer Iloc nosal-
tres Pensam nuanyar-les si

no s'esdevé així, s'han de
veure i estudiar els resul-
tats obtenguts t analitzar els
programes presentats per
les diferents opcions poli-
tiques.

Demanarem suport a un
govern de majoria per poder
ser fort i eficaç en les
decisions ja que això va en
benefici
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Llucmalorers cap al Parlament
A les candidatureS dels diferents partits que es presen-

ten al Par!ament de les Illes Balears també hi ha Ilucmajo-
rets i per això mateix els hem oferit les planes de "Lluc-
major de pinte en ample" perquè ens expliquin els motius
de la seva presència a aquestes !listes.

ANTONI LLOMPART
(PSM-EN)

Antoni Llompart i Suau
té 20 anys, fadrí. Estudiant
d'Hi stòria. Membre del Bloc
Nacionalista d'Estudiants,
Membre del Grup Blanquer-
na i Collaborador de "Lluc-
major de pinte en ample".
Vocal de l'Executiva de
l'Obra Cultural Balear de
Llucmajor.

Quan vaig acceptar un
Hoc a la I lista del PSM al
Parlament de les Illes Ba-
lears va ser pensant que era
Ia conseqüência d'una feina
feta durant els darrers anys
a diversos àmbits reivindi-
catius, el cultural, el lin-
güístic, l'associacionisme
d'estud iants.

Si amb nomes vint
anys, amb altres malde-
caps i amb mês amor de la
companyia dels amics, del
cine, del passeig o la lectu-
ra que de la política, accept
una opci6 a parlamentari és
perquè consider que mês
d'una vegada és just sacrifi-
car el plaer a la necessitat.
De cap manera no puc se-
parar en la meva vida allô
que crec pel que tre-
ball, d'allô que defens, i
ara, la defensa de tot el que
crec que s'ha de defensar
es el PSM.

En els pocs anys que
duc de feina he vist que
fer política eia un compro-

mís ineludible, una de les
vies d'actuació de les quais
no podem prescindir si vo-

lem Iluitar eficaçment.
Acceptat aix0, el PSM era
l'Onica força amb la qual
podia col.laborar. Si com a
mallorquí i progressista crec
en una societat prõpia, no
dependent i socialment mês
justa, necessit partits plena-
ment mallorquins i crec que
el PSM 4s força pro-
gressista i esquerrana no de-
pendent de forces exteriors
que existeix avui a Mallor-
ca.

He de dir que no
m'agrada la política per la
política, que he acceptat
fer-ne perqué creia que era
necessari i podia ajudar a
continuar la tasca que ha
anat fent el PSM al Parla-
ment per una autonomia
que vagi cap a un ple auto-
govern, en defensa d'un ús
racional del nostre territo-
ri, per protegir una Ilengua
i una cultura malmenades
durant segles per l'Estat
Espanyol. I com que no
m'agrada la política perqué
sí, no em fará tampoc res
deixar-la quan vegi que no
som útil, necessari o desit-
jat; tots tenim altres fei-
nes.

No vos penseu, però,

que la meva entrada en po-
Iftica és fruit de la irre-
flexió d'un jovenot brus-
Our. tenc plenament assu-

mida la meva condici6 d'as-

pirant a parlamentari i ja
he començat a complir amb
les obligacions que se'n de-
riven. Si la vostra confian-
ça en la !lista del PSM fa
que el tretze candidat, ser-
vidor, s'assegui a un es-
cá del parlament només vos
puc assegurar que els meus
companys de 'lista fan un
equip de gent capaç i com-
promesa, provinent de molts
de camps de batalla i mês
d'un, com el tretze, inde-
pendent; un equip que sa-

brá complir mês que digna-
ment, com ha fet fins ara el
PSM, amb la tasca que el

poble ii encomani, des del
govern o des de l'oposició,
amb força, independência

Com a estudiant, faré

al Parlament, amb els meus
companys tot el possible

per aconseguir les compe-
tències en matéria d'edu-

cació per a la nostra Co-

munitat Autónoma en el

termini més breu possible,
i mentrestant, treballarem
per una escola i una ense-
nyança de cada dia més ma-

llorquines i mês adequades
a les necessitats de la nos-
tra societat, en la formació

i en la investigació. Com a

Ilucmajorer, miraré també
de ser una mica la veu del

meu poble al parlament. Si

no surt, tanmateix hauré

ajudat en part a fer possi-
ble la tasca que duran a ter-

me els meus companys que

surtin elegits durant els
propers quatre anys. El

balanç será, altra volta, ben

positiu.
Antoni Llompart i Suau
Independent. Candidat

al Parlament pel PSM-EN.

MIQUEL MART! (PDP)

Miguel Marti i Tru-
yols té 44 anys. Es casat i
té dos fills. De professió
Industrial. Ex-Tinent de
Batle i actual Regidor.
President d'Urbanisme i Por-
taveu del Grup Mixte.

La meva tasca com a
parlamentari está destina-
da a cumplit el compro-
mís del meu partit en tot
allò que creim que mês
necessita aquesta societat
balear, tasca que durem en-
davant amb un tarannà que
el mos marca la própia ideo-
logia del PDP o sia, la de-
mocr àcia cristiana, donant
tot el protagonisme a la
persona com a tal i encami-
nant per tant tots els nos-
tres esforços a aconseguir
el benestar i la prosperi-
tat de tots els ciutadans.
Per això és que en el nos-
tre programa incloem les
nostres propostes en els di-
ferents àmbits de la vida
política que intentaré re-
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sumir.Aixf doncs: Con-
sideram que s'ha de tre-
ballar com a cosa fonamen-
tal per afiançar definiti-
vament la nostra autono-
mia, per la qual cosa treba-
Harem per consolidar totes
les institucions i per acon-
seguir col.laboració entre
si. Una altra cosa priorità-
ria es accelerar el desen-
volupament de l'Estatut i
assumir el més prest pos-
sible les competencies
pendents.

Creim que s'ha d'apli-
car el principi de subsi-
diaritat, es a dir, transfe-
rir els Consells Insulars
el maxim de competen-
cies, pensam que les tas-
ques que puguin dur a ter-
me els Consells no les ha de
fer el Govern. Volem reduir
Ia burocracia suprimint
i unificant els tràmits, im-
plantarem la finestreta úni-
ca.

En política autonòmi-
ca Iluitarem per enquadrar
tot el procés econòmic so-
cial en els principis de
lliberat de mercat i justi-
cia social. Política fiscal:
No incrementar la ja exces-
siva fiscalitat, la C.A. ha de
renunciar a crear nous Im-
posts i a encarir els exis-
tents. Lluitarem per la ple-
na integtació de tot el món
del tieball, pet la qual cosa
pensam congelar l'endeuta-
ment públic per tal d'allibe-
rar recursos per a la crea-
ció de llocs de feina. Fact-
litalem el sosteniment de
petites empreses i recobra-
rem les cooperatives jove-
nils i les societats anòni-
mes labot als.

En politica social crea-
rem centres d'atenció
orientació familiar que ca-
nalitzin també les sol.lici-

tuds d'adopció. Exaccions
fiscals per a les escoles i
finançament públic per a les
families manco afavorides
econòmicament. En tercera
edat donarem major auto-
nomia a les associacions de
Ia tercera edat i promou-
rem l'asstftk,cla dom H1:2,

ria en coordinació amb els
ajuntaments.

En cultura donarem
prioritat a la conservació
i difusió del patrimoni
artistic i monumental, im-
pulsarem la normalització
lingüística, promocionarem
la creativitat cultural, farem
edicions populars d'obres li-
ter:66es, recobrarem la inves-
ttgació científica... En es-
poi ts potenciarem els • de
base, escolar i universitari,
acondicionament dels
liesportius per als minusva-
lids. En una paraula, tenim
un extens programa de go-
vern I el compliment del
programa tant jo mateix
com els meus companys
dedicarem la nostra tasca,
sense oblidar qui som i d'on
venim.

AGUSTI SOLIV ELLAS
(CDS)

Agustf Solivellas i Clar
té 37 anys. Es fadrf, Ad-
ministratiu i Relacions PU-
bliques de professió.

L'any 1.987 va fundar
el Club Joves Llucmajor
i durant el pertode de
1.981-85 va ser Director
de la Revista local "Sa
Veu de Llucmajor — .

D'altra banda, Agustí
Solivellas ha estat tresorer
de l'Assemblea d'Entitats
Juvenils, Educatives i de
Serveis, que és l'organisme
coordinador de l'associacio-
nisme juvenil, grups &es-
pial, objectors, etc. i el
1.980 fou elegit vicepresi-
dent de la Taula de Joves
de Mallorca.

Considera que la seva
presència a la candidatura
al Parlament per Mallorca
del CDS respon a "la de-
cisió del partit que ha
considerat oportuna la seva
presència en la llista per
tal de col.laborar en la

realització d'un projecte
politic, el maxim objectiu
del qual és la recuperació
de la ilJusi6 col.lectiva
en un gran projecte de

El CDS considera que
el procès autonòmic de les
IIles Balears no ha acon-
seguit il.lusionar la nostr9
societat. Per a molts ciu-
tadans tan sols ha signifi-
cat la creació d'una estruc-
tura mes sobre un país
acostumat a créixer mal-
grat i contra les decisions
administratives, i no comp-
tant amb cap c-)1.1aboracid
dels poders públics.

La dreta de les IIles
ha utilitzat l'autonomia com
a matais contra el malson
socialista, i com a solució
per a repartir càrrecs i col-
locar persones.

L'actual situació té una
primera raó de ser en la
desconfiança de la societat
en les seves possibilitats
reals. Es creu més en les
capacitats personals que no
en la possibilitat de fer
coses entre tots.

A més, la manca de
projectes polítics, la manca
de formulació del país que
es pensa construir, ha duit a
la improvitsaci6 constant:
deu anys després del comen-
cament de la transició de-
mocràtica, el govern encara
mai no ha dit quin ha de
ser el destf dels excedents
del sector turístic, per po-
sar un exemple.

El marc complementari
de les raons esmentades és
l'estretor de les polítiques
del partit: en lloc de fer
costat al necessari esperit
de col.laboració i consens,
la I lutta ha estat per veure
qui inaugurava i qui sub-
vencionava. La utilització
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de les Institucions les ha
portades al descrèdit.

Sortit de l'actual situa-
ci6 d'abatiment, únicament
sere possible amb un clima
de regeneració ètica, la qual
cosa vol dir el plantejament
d'una altra manera de parti-
cipar en la política, ente-
sa com un instrument per a
millorar les condicions de
convivência, i no com a sin-
dicat de càrrecs o d'aspi-
rants a tenir-los

L'únic camí possible
es retornar el protagonisme
a una societat a hores d'ara
'desfeta, desvertebrada, ple-

na de riqueses individuals i
frustracions col.lectives. Ar-

ticular la societat es mês
urgent que fer política,
reivindicant el seu sentit
moralment enriquidor, el
qual permeti sempre sumar

les forces i no dividir-les.
La resposta urgent que

cal oferir remet a la necessi-

tat d'acabar amb la por a
la Ilibertat. La por fa inhi-

bir les persones de les seves
personalitats i Os brou de
cultiu de moviments totali-

taris. La por a la Ilibertat
significa acceptació d'inter-
vencionismes, reglamenta-
cions, privilegis corporati-
vistes, uniformisme, i, en

definitiva, por a les ven-
jances del poder.

No es pot fer una

societat moderna amb idees
antigues, però sí una socie-

tat en punta del progres

sense perdre cap tradició
ni desfer la seva personali-

tat.
Es hora de deixar-se

de preguntar per allò que

pot fer el país per noltros
—seguint el tôpic del pen-

sament politic nord-americà

i planteiar-nos la oran pre-

gunta: ¿qué podem fer tots
i cadascun de noltros per
aquest país?

Una pregunta que par-

teix de la identificació pre-
via entre país, societat i au-

tonomia.

El país Os l'espai en el
qual conviu un poble; la
societat es un poble que
conviu i a mes a mês com-
parteix una serie de valors,
objectius, projectes; l'Auto-
nomia es l'eina de la qual
es val aquesta societat per
construir les seves aspira-
cions, per fer el país més
habitable. Per tant, difícil-
ment poden fer front al pro-
blema si no sentim el país
com a nostre, si no sen-
tim la societat com a ver-

taderament nostra, si no
sentim l'autonomia com a
cosa realment nostra.

El Ilast de les dicta-
dures ha deixat el sentit
d'acceptar que aquest era
un poble ingovernable, que
havia de mester una bota
damunt el coll, o que la
política és una cosa nefan-
da i els polítics uns apro-
fitats.

Es necessari, així, rom-
pre amb el pessimisme, per
a fer les coses des d'un
vessant positiva. Ha de ser
mês important saber el que
es vota a favor, que no
tenir clar contra qui es
vota.

Mês enllà de posicio-
naments de partit, es neces-
sari un compromis moral

amb la democràcia i el seu
sistema de forces i repre-
sentacions. Només si assu-
mim que la societat es plu-
ral i que conté diferentes
veus i accents, podrem atri-
buir el joc politic tota la
seva riquesa.

Aquest es el cam( del
centre politic: síntesi, Iluny
d'encastellaments en dog-
mes ideològics, moderació,
equilibri, i capacitat de con-
vivencia.

Perquè no es pot enga-
nar a tota una societat
fent-li creure que les coses
que s'han canviades són
només aquelles que merei-
xen canviar, ni parlant d'a-
bandonar l'esperança de rea-
litzar altres canvis necessa-
ris i possibles. No acceptam
Ia corrupciÓ de transfor-
mar el conformisme del

poder a qualsevol preu —in-
capacitat dels qui governen
en definitiva— amb un pessi-
misme general identificat
amb la idea que no hi ha
res a fer. Mentres l'esquerra
utilitza aquest llenguatge,
Ia dreta mostra un abatge
en el qual no hi ha respos-
tes a Is problemes d'avu

El CDS ha demostrat
que el centre politic no
té altres banderes, cons-
truint, en silenci, amb una
total manca d'ajudes i mit-
jans, un partit sòlid, estruc-
turat, present a tot arreu,
capaç d'oferir una vertadera
unitat i voluntat de tre-
ball en comú, per obrir
les finestres a l'autonomia,
proscriure el burocratisme

i la manca d'idees, i de-

finir un projecte politic
que pugui compartir tota
Ia societat. Un projecte
de tots i per a tots. Allõ
que no tenim, precisament,
i que mes necessitam,

calor,m, natural--
armonía de hogar
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La Part Forana: un mal que ve d'enrera
Antoni Oliver.

Allò que ha fet que la
Part Forana —que aquí
ja té premsa propia— asso-
ifs baldor i fesomies fou
l'esponerós creixement de
Ia ciutat, sobre tot si a la
ciutat hi havia la cort del
rei o els organismes admi-
nistratius. Comench amb
el moviment de les Comu-
nes i mês tard s'estengué
fora de les ciutats, dins la
ruralia. Això era a l'Edat
mitjana. Els nostres padrins
ja se'n rascaver, la nafra.

Som anat a guaitar dins
aquell Bestiari, una de les
millors peces de tota la pro-
sa catalana medieval, que es
el Llibre de les bèsties —re-
dactat a l'hivern de 1285—
de mestre Ramon Lluil, i
en duc un parell de mostres
de pinyol vermeil.

Com que les teulades
eren de vidre —com enca-
ra ara— i el qui parlava mas-
sa clar s'hi jugava la pell de
cada dia, Ramon es val
d'un recurs invulnerable, el
mateix que un altre il.lustre
mallorquí, AnseIm Turme-
da, emprarà en la Disputa
de rase: Els animals. Uns
animals que parlen clar i
català, tot dret, ja que no
tenen pèls a la l lengua, ni
qui els ho talli per haver
xerrat massa: Un dia " el
lie6 envia uns missatges al
rei deis homes". "Aquest
rei a qui vosaltres sots
tramesos, es hom qui es con-
fia massa en son consell e ha
¿vol consell e malvat, e de
vils hômens; e cascU de son
consell cuida mills ésser rei
que'l rei mateix, e ensems
gasten son regne - .

Això es diu tirar a fe-
rir: Ramon, que coneix de
prim compte tots els ra-
cons de la cort, assenyala
tot dret amb el dit i retrata
els grans culpables amb els
trets inconfusibles del pi-
ca-soques: Els consellers in-
trigants, cobdiciosos, ve-
nals, mancats d'escrúpols,
enfi ladissos.

I ací compareixen els
representants de les Comu-
nes (i de les que seran mês
tard les parts marginals i fo-
ranes); al seu enfront, el rei,
els consellers i els adminis-
tratius formaran ben prest
un cos tancat i tot esmús:
"Quatre ciutats trameteren

vuit preoh6mens al rei, al
qual feien clams dels ofi-
cials, que tenia en aquelles
ciutats, los quals eren hò-
mens mals i pecadors, e des-
troièn tota sa terra (això
era exactament el que acon-
seguia la cobdícia rampant
d'aquells oficials). Los pro-
hômens pregaren lo rei per
tota la universitat (universi-
tat esta ací en el seu sen-
tit original, equivalent a
confederació) de les ciu-
tats que els cionhs bons ofi-
cials".

Una vegada mês el rei,
que feia orelles de merca-
der, els va remetre al seu
Conseil: "E lo rei tramès-
los a son Conseil, e dix que
son Consell proveiria a lurs
demandes". El sistema bu-
rocràtic que s'espolsa les
mosques i no funciona
mai: "Com los vuit htimens
foren denant lo consell del
rei e hagren mostrada lur
raó, lo consell del rei los
reprès fortment, car en
aquell consell havien amics
los oficials de les quatre
ciutats, qui amb iur consell
feien lo mal que feien, e
qui dels diners que mala-
ment guanyaven los feien
part. Aquells vuit prohd-
mens se'n tornaven sens que
amb lo rei no acabassen".

En Conseil iciò donà la
raó als oficials i una bona
malmenada als prohoms,
que se'n tornaren acadussats
i amb les mans buides cap
a ca-seva tirant i lamps i
pestes contra el rei. Hom
creuria sentir encara aquell
xerrim ofegat dels missat-
gers enutjats retornants a
casa, tot fellons, daixo-dai-
xo, amb les mans buides i
el mal gust a la boca.

El rei, mentrestant,
feia despeses per a reunir
les corts, que no aclarien
res, i, per a pagar la fam
dels seus consellers, que
no feien mês que embullar
la troca, no h quedava mês
remei que manllevar als
jueus. De manera que el
pobre rei "no havia tesaur,
e tota sa terra empobr;a
per la gran messió que feia".

I Ramon sap massa be
que els mals consellers con-
tinuaran a viure dels mals
consells que donaran al rei
i dels entrebancs que posa-

ran a les seves intencions
condretes i deis embulls que
faran per a llevar-se de da-
vant tots els qui els facin
nosa.

Amb una intenció ben
evident, i valida fins al dia
d'avui, mestre Ramon posa
al cap de les representa-
cions foranes uns pro-
hems plens d'honradesa,
respectuosos del poder del
rei i sense gens ni una mica
de por sempre que es trac-
ta de denunciar els abusos
dels funcionaris. Tret dels
animals, són aquests els
únics humans que es mouen
per les pàgines d'aquest
capítol plens de transparên-
cia i de dignitat.

A mês del flagell de les
influències hi havia ja
aleshores el turment de

qualsevol visitant de la cort
o de l'oficina: l'antesala. El
senyor rei es deixava veure
quan ell ho trobava, i ben
sovint passaven dies i dies
abans que ho trob,hs: "Molts
dies estegren los mossat-
gers en aquella ciutat,
abans que poguessen par-
lar amb lo rei, car aquell
rei havia en costuma que
no's deixava ver mês que a
tard, e per significanca de
noblesa tenia's car. Un dia
s'esdevenc que els missat-
gers hagren estat tot aquell
dia a la porta del rei, que
no pogren parlar amb lo rei.
Aquells dos missatgers fo-
ren molt despagats del rei,
e foren ujats d'estar en sa
cort". Clar que hi havia un
sistema infal.lible per a
obtenir una audiência. El
mateix d'ara. I Liull la sabia
de cor: "Los missatgers
foren venguts al palau del
rei, e no pogren
parlar amb lo rei, tro que
hagren logats los porters".
Aix?) de ilogar —o subor-
nar— porters es un mal que
ve de veil. I dóna bons resul-
tats. Ja ho veis.

d no hi hauria a ciu-
tat una oficina sense por-

ters a qui hom haja de do-

nar diners, ni consellers

per diners no facin malves-

tat ni engany?
d no hi hauria un non

vogernant que no fos horn
de lausangeries (de Iligote-

ries), ni fes veguers, jut-

ges, batles o procuradors
que sien orgullosos. vana-
gloriosos, avars, luxurio-
sos o iniuriosos?

fl no hi haura un se-
nyor ben enfilat o situat, a
qui hom pugui parlar sen-
se fer coa, i dir-li ses neces-
sitats sense haver de lie-
gir un paper, o fer-li avi-
nent les queixes i greuges
sense que s'enfotimi o s'en-
fobioli?

Es mal de creure. I en-
cara avui sembla que horn
haul-6 de recórrer als ani-
mals, que no tenen res a
tèmer, per a fer arribar a
dalt de tot els mal-de-ven-
tres que li escruixen l'àni-
ma.

De la curta estada a
ciutat els animals, just
igual que aquells prohoms,

tornaran a la seva pieta
zoològica i forana tots
coa baixa amb unes convic-
cions ben poc optimistes
sobre el capteniment dels
humans. El leopard deia
"que ell amava més es-
ser bestia irracional, jatsia
que no fos res aprés sa
mort, que si era rei deis
hômens".

L'argument del Llibre
de les bèsties es contun-
dent. I actual. I ha trobat
un excel.lent recurs en fer
dir als animals tan clar i ca-
talã certes coses que ningú,
situat en el capcaracull, no
hauria mai suportat que
hom li fes avinent.

Es ben clar que la gent
pervinguda i enfilada ha dei-
xat de ser de la Part fora-
na.



Els suicides atavies, aquest mes, no volen parlar de políti-
ca; troben que la revista ja n'estã farcida. D'altra banda,

suicidar-se és una manera (no gaire afortunada) de fer
política (recordau, per exemple, aquell amerika que es pe-

ga un tir davant les cameres de TV). També hem sentit
a dir que hi ha una cosa anomenada "política cultural";
suposam que a Mallorca encara no hi deu haver arribat.

Pert), deixem de dir bajanades! Al començament hem
anunciat que no parlaríem de política, i ja

ens hi emmerdàvem.
Parlant d'una altra cosa: els responsables de les Edicions

Ataviques ens han comunicat que ja no queden
exemplars de BALEIGS. En tres setmanes els han venut

tots. Des d'aquestes pagines els volem donar
l'enhorabona, i encoratjar-los perque segueixin

embrutant papers.
L'altre dia s'esdevingué una cosa ben estranya. Coneguérem

un personatge singular que es deia Roland, i que ens va
dir que acabava d'arribar d'un viatge molt llarg. El varem

convidar a veure. Aleshores, ens conti que havia anat
fins el segle XIII. Ens deixd bocabadats; s'aixecà de la
cadira, i s'encamina cap a l'excusat. Passa mitja hora,

i encara no n'havia sortit. Dues hores més tard,
començarem a preocupar-nos. "Aquest pardal
deu cagar corda" es queixa en Biel. Quan feia

cinc hores que Roland havia entrat a l'excusat,
en Miguel hi entra. No hi va trobar en Roland.

En Miguel sorti de l'excusat amb un rotllo
de paper de water en una ma, mentre usava
l'altra per tapar-se el nas. "Una una olorada

de sofre", ens digue. Pagarem. i sortírem
del Café. Després ens adonarem que al

paper de water algú hi havia escrit
els textos que tot seguit

transcrivim.

PAPER DE WATER.

Jo sóc el protagonista
d'aquest conte. El meu crea-
dor vol fer un experiment

amb mi. Em sent utilitzat.
Aquest bretol m'ha fet fer

de tot. He conegut, en un

conte d'ambientació histó-

rica, una reina d'Anglaterra;
m'he vist embolicat en un
negoci molt estrany de pre-
servatius, i en altres de dro-
gues; he cagat en originals
de plastic; he viatjat en el
tren que anava a Shanghai,
amb la Marlene Dietrich...
He fet tot alit) i encara ara

hauré de fer una cosa que
no m'hagués imaginat mai:
morir en la ficci6 i contar al

meu creador que es la mort.
Aquest aprenent d'escriptor
es un boig! M'enviarà a l'al-
tre barri i, gracies a una
nova tècnica narrativa que
segons diu ha inventat ell,

em fara reviure perquè
conti que hi ha rera la mu-
rada. Diu que ningú no ho
ha intentat mai i que sera
sensacional, que guanyarem
premis, que em dura a les
novel.les més exitoses —vos
he de confessar que la meva
il.lusi6 ha estat sempre esser
el protagonista d'una
d'aquelles novel.les d'amor
que acaben be, i que des-
prés stir) duites a Holliwood
perque les consacrin com a
obres mesties uel cinema
contemporani—. Pert' tenc
una mica de por; i si no ho
aconseguís?. I si no puc tor-
nar a les fulles en blanc (o
roses com aquesta de tan es-
tranya)? El meu creador
m'ha dit que puc triar la
manera de morir; que no
patiré; que no em fara mal.
Jo li he dit que ja que ens
hi posarem, hi havia d'ha-
ver molta sang, i ell hi ha
estat d'acord. Més tard,
m'ha avisat que nomes te-
nia una fulla d'afaitar que
havia trobat amagada en el
paper de water que li havien
duit ahir de capvespre. Des-
prés s'ha posat malencdnic
I tot, com si li semblas que
l'experiment no havia



d'anar 1)6. Hem convengut
que encara que pugui sem-
blar un sultidi, em tallaré
les venes. M'ha dit que m'as-
segues al !lit. El tall m'ha
fet mal. Estic posant sang
pels Ilenço Is i la roba. Fins
i tot el paper de water s'es-
ta tacant. Veig un Ilum. Em

pensava que la moi t em
portaria la fosca.*.*

Quan vaig entrar a la
cambra número set de la
planta segona, hi vaig tro-

bar el cadaver del pacient
Amorós, amb les venes ta-
llades. Hi vaig trobar la fu-
Ila d'afaitar que li havia
fet arribar amb el paper de
watei c ' )çtrat les
meves teories; es el tercer
escriptor ingressat al sana-
tori que s'ha suitidat. A cap
dels escriptors sels va ocór-
rer afaitar-se —ja tenien la
maquineta— amb la fulla
que els proporcionava. Perd
aquest era molt més origi-
nal que els altres —i sembla
també que el més frustrat—,
i m'ha deixat aquest text
escrit al paper de water.
Qua deu ser aquest soroll?

.**

El jove tragué el gani-
vet del cos sense vida del
metge. Ell ja ho havia dit.

Ja havia assegurat que seria
el protagonista d'aquest
conte. Després, comença
a cercar algú que el volgués
per a una histdria d'amor.
Així fou com el vaig tic).
bar, a l'oficina de personat-
ges aturats. Fou el protago-
nista d'una de les històries
més tendres que he escrit.
Després en feren una adap-
tació cinematografica
va sebre molt de greu no po-
der ser l'actor de la pe1.1(-
cula—. Esper que ningú des-
cobreixi mai el meu passat.
No voldria perdre un perso-
natge com aquest. L'as-
sumpte del metge fou molt
sonat, i encara cerquen
l'assassí. No vos contaré la
història d'amor, perqua és
molt avorrida.

ORINAL DE PLASTIC.

M'aixec del Hit. Em
pos el pijama (el de retxes,
aquell que em va regalar na
Monserrat el dia del pare).
Tal vegada avui perdré la
meva virginitat. Entr a la
cambra de bany. Estir de la
cadena del water. Sent re-
nou d'aigua. Amoll una
I larga pixerada. Corr l'aigua.
Em galteig la cara amb unes
gotes de massatge (aigua

blava). Em pos tota la cara
plena d'escuma, un cop
m'he afaitat. Ja vestit, obi
la porta, puig l'escala, surt
al carrer. Davall del meu
cotxe i entr a la meva ofici-

na. Quan toquen per acabar
la feina i anar a dinar, la se-
cretaria entra i em duu un
cafè amb llet (i això es que
ja li he dit mil vegades que
no m'agrada!). Quedam per
veure'ns demà al mati per
anar a beure una copa (amb
un poc de sort vendrà a be-
renar a ca meva i li mostra-
ré el meu pijama a retxes).
Entra una dona imponent.
Treu de la bossa un paper,
escrit a màquina, amb un ti-
tol: "Les roses del Pol
Nord". Sotasignat amb el
meu nom. Em demana si
puc escriure un article sobre
la flora del Pol Nord, des-
prés dels darrers descobri-
ments dels australians (ella,
em dirà abans, as també
australiana) en un viatge per
aquells indrets. Tot seguit
entra de bell nou na Maria,
i em comunica que hi ha
una dona amb accent estran-
ger que vol veure'm, i em
demana si l'ha de deixar
marxar. Jo li dic que, natu-
raiment, se'n pot anar. Des-
Prés d'encendre un cigar-

ret, entra la meva secreta-
ria Maria, i li don el cen-
drer perqué el se'n dugui.
Ja surt el sol quan acab la
feina. M'atur a ca na Mont-
se, i ella em fa un d'aquells
massatges que necessita un

quan tot li surt a l'inrevés.
Al meu apartament, bec un
suc de taronja. M'assec a la
meva cadira favorita. Co-
merle a llegir el que he es-
crit. Agaf paper i bolígraf.
Escric (el bolígraf no té gens
ni mica de tinta) les prime-
res paraules d'una rutinaria
narració; "m'aixec del
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ELS ROBATORIS
TORNEN SER
ACTUALITAT.

Vet aquí el pa nostre
de cada dia i sense que de
moment se sol.lucioni, cada
dia se'n senten de noves,
tant si fa fred com calor,
també se sent la indignació
que hi ha entre els pagesos,
perd lo únic que no se sent
a dir és que s'hagi sol.lucio-
nat el problema. Ara veu-
rem si qualcú pensa d'ofe-
rir la vigilancia rural al seu
programa, i després, cosa ja
mês dubtosa, de dur-la a ter-
me, o també a veure si sera
com el pressupost que
pareix que ningú hi pensa
amb la foravila, i això és
que després passam gust de
dir que tenim el terme
més gros de Mallorca.

En aquest mes de maig
els robatoris també han es-
tat a l'ordre del dia; a Ben.
noc, i al mateix propietari
que li robaren 11 porcelle-
tes fa un grapat de setma-
nes, ara n'hi han preses
21 mês i dos xots, xifres
realment considerables.

A la carretera de Lluc-
major a S'Arenal que está

tancada al trafic, i així pa-
reix que ho entén l'autori-
tat, se dediquen a robar
barreres, i ja no de vespre,
sinó que unes desapare-
gueren un horabaixa de
prest i en diumenge, dia que
no hi ha obrers a la carre-
tera. Els Iladres se n'endu-
gueren unes de fusta d'una
finca de Can Sala Misses;
unes de ferro de Son He-
reu; i unes altres en tots
els gaufons aquí on hi ha
Ia pedrera de picad is.

I es que com diuen els
veins de la zona, aquesta
carretera aviat es converti-
ra amb l'anomenat i cone-
gut per tots "camí dels Ila-
dres" que enlaça amb agues-
ta.

Per acabar de rematar
tots aquests fets a aquesta
zona de la dita carretera, es
va produir la indignació
entre tots els veins quan
varen pegar foc a un cara-
mull de gomes velles i que
fou necessária la intervenció
dels bombers de Llucmajor i
Ia Ilastima fou que només
n'hi haguê un, perd al cap
d'una hora i mitja arriba un
cotxe de Ciutat,

dem dir que aquests preus
eren els que hi havia l'any
passat en aquest mateix
temps, el que no ha estat
igual es el cam( que s'ha se-
guit, mentre que l'any pas-
sat varen començar baixos
per acabar pujant, enguany
ha passat tot lo contrari.

En la ramaderia els
preus s'han aquantat poc

més o manco igual que el

Poc hi ha per dir de
l'anyada en aquesta epoca
de l'any on tothom esta es-
perant el resultat final d'un
any menys ployé que el
passat. Durant el mes de
maig tant sols va ploure un
dia, encara que ho feu amb
el resultat de 27,5 litres.

El fet que no hagi plo-
gut tant com l'any passat no
vol dir que l'anyada sia do-
lenta, perd tampoc no serà
Ia gran anyada que de tot
d'una s'esperava.

Aquesta darrera sad del
mes de maig ha anat molt bé
per poder acabar de Ilaurar
i ajudar un poc als garrovers
que al a les ve l'hora de la
veritat, temps d'haver fet

mes passat; encara que ten-
guin una petita tendència a
afluixar un poc, les minva-
des que puguin tenir en el
cas que en sofresquin no se-
ran importants. Els preus en
pts. per quilo són:
porcel les 	  300 a 350
xots 	 230 a 260
bous 	 450 a 500
truges 	  a 100

l'esporgada i surar tota la
borra que s'han quedat.

L'anyada del gra sera,
en general, un poc magra;
el farratge (heno) ja s'ha se-
gat i emmagatzemat . En
quant a les moles només
se pot dir que solament n'hi
ha quatre, aim!) en línies ge-
nerals, perquè no vol dir que
a algun Hoc no n'hi hagi.

I ara que ja han acabat
les toses podem dir que la
I lana ha anat bé i que ha es-
tat un any normal per la
producció llanera.

Els productes agr i-
coles han sofert un impor-
tant descens en els seus res-
pectius preus, i és que ara
s'està esperant la nova anya-
da per fitxar els preus d'en-

guany. Els preus actuals i
amb una tendência a la puja
són:
Ametla (bessó) . 	  470
Garroves 	  20

Com a cosa curiosa po-
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Celso Calvin() Climent Ramis

Activitats

5.0. B.
Li...ucimAJOR	 mes de

Juny

per al

Diumenge 14 de juny: excursi6 a Cala B6quer organitza-
da per I "Estol Capellets de Teulada".

Diumenge 21 de juny: excursió amb bicicleta pel terme
de Felanitx, organitzada per "Pedal Verd".

Dissabte 27 i diumenge de 28 de juny: Acampada a Cala
Marmo Is, organitzada per I — Estol Capellets de Teu-
lada".

Per a més informaci6:
Guillem: 66 21 34
Joana: 66 0586.

cultura

Gent de la Vila

Professors lluemajorers premiats per la
Comunitat Autónoma

En el concurs convocat
per la C.A. referent a l'En-

senyament en Català de les
Ciencies Socials i Natu-
rals, el qball titulat "Qua-
derns d'Observació Metereo-

lògica Básica" ha obtingut el
segon premi, dotat en cent
mil pessetes. Els autors són
Pau Bibiloni, professor
d'EGB del Coi.legi Públic

S'Arenal (Llucmajor), Celso
Calviiio, prof. d'EGB del
Rafal Vell, i Climent Ramis,
Meteredleg i Doctor en
Ciències F fsiques.

Com que s6n Ilucmajo-

rers i si mês no, estan rela-

cionats amb el nostre ter-
me (com es el cas d'en Pau),
hem cregut oportú entrevis-

tar-los per tal que ens re-
latin de que es tracta l'es-
mentat treball.

-Quins foren els mo-

tius que vos emprengueren

a fer aquest treball?
-Els Programes Reno-

vats d'EGB del Cicle Mitja

marquen uns objectius espe-
cífics sobre l'observació i
anotació dels fenòmens me-
teroldgics aim com de l'ús
dels instruments adequats

per dur a terme aquesta
observació . Les escoles dis-

posen d'un material (garita
meterclOgica, instruments
de medici6, etc...) del qual
generalment se'n fa poc Os

Per a quin període de
temps estan programats
aquests quaderns?

-Aquests quaderns estan
programats per tot un curs
escolar, no obstant aixd,
també es perllonguen durant
tot l'estiu perque el nin pu-
gui encara que sigui en
temps de vacances, con-
tinuar fent les observa-
cions i anotacions oportu-
nes, perqué som conc-
cients que una activitat
d'aquest tipus s'ha de fer
sistemàticament i constant.

-Ens podríeu descriure
com s6n aquests quaderns?

-Hem fet un quadern
per a cada un dels tres
nivells de Cicle Mitjà d'EGB
(tercer, quart i cinquè).
Consta de cinc part ben di-
ferenciades:

La primera es una intro-
ducci ó que dóna una conei-
xença al nin sobre la impor-
tancia que té el temps en
Ia vida diaria del seu entorn.

La segona, destinada al
vocabulari que el nin
necessita al nivel correspo-
nent. Es un vocabulari on
els conceptes s6n científics
perd amb un Ilenguatge
comprensiu i adequat a l'es-
tadi intel.lectual de l'edat

prdpia del nivell. La tercera
part es la que fa referencia
als instruments. Es una part
teòrica on ,-.‘s du a terme
d'una manera senzilla la des-
cripci0 dels instruments
que s'hauran d'emprar per
fer l'observacid. D'un nivell
a l'altre augmenta el nom-
bre d'instruments ja que
l'observació es més comple-
xa i ampla. La quarta part
es la destinada a les grafi-
ques. N'hi ha dues: una
d'anotaci6 dels fendmens
meteroldgics (quin temps
fa, d'on ve el vent) una al-
tra anotació diaria de tem-
peratures. Al nivell de cm-
qué, al final del quadern,
aquestes gràfiques s'han am-
pliat en dues més, una de
pluviositat i l'altra de tem-
peratura.

La cinquena part es la
destinada a activitats va-
ries, com fer el comentari
del mes, la influencia del
temps sobre l'agricultura, la
flora, la fauna (fenologia),
etc...

Les dues darreres parts
del quadern es repeteixen
cada mes, perd la part des-
tinada a les activitats varia
d'un mes a l'altre.

yhrrn

perquè les escoles no comp-
ten amb material didactic
adequat ni de la forma prac-
tica d'emprar l'Instrumental
i material disponible.

Aquests quaderns volen
ser una eina de treball a par-
tir de la qual el professor
podrá consultar, experimen-
tar i confeccionar activitats
relacionades amb la metero-
logia.



Estació Meteorológica.
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aquests quaderns, quins
criteris heu seguit?

-Com es natural, hem
tingut en compte en primer
Hoc al nin i després l'àrea
on s'inclou aquesta activi-
tat. El Cicle Mitja es una
etapa intermedia entre el Ci-
cle Inicial entre el Cicle Ini-
cial i el Superior; per tant, el
nin d'aquest Cicle té una
edat compresa entre els 8 i
11 anys i esta en un perto-
de en el qual ja ha consoli-

dat l'etapa lOgico-concreta i
està predisposat des del

punt de vista intel.lectual a

raonar sobre situacions
conegudes, sobretot de l'en-
torn. Es una edat adequada

per adquirir unes habilitats
i técniques de treball que li
serviran per a l'estudi i orga-
nització de la feina, lecessa-
ris per als aprenentatges pos-

teriors.

EL NIN OBSERVA ELS

FENOMENS
METEOROLOGICS.

-Per que vos heu deci
dit pels fenòmens metereo-

I6gics?

-Els fenOmens metero-
lOgics són part de l'Area
d'experiències. Les Ciencies
naturals i Socials del Cicle
Mitjà es basen preferent-
ment en l'observació,

experimentació,	 compara-
ció, etc. de tot all?) que suc-
ceeix a l'entorn del nin.

Aix!" els fenõmens me-
terológics es manifesten en
el Hoc on el nin viu, poden

ser observats directament, i
aixO fa que sigui important
el coneixer-los.

-Com pensau fer arribar
aquest treball a les escoles
perquè puguin servir com a
instrument de feina?

-Aquests quaderns que
nosaltres, en fase d'experi-
mentació, hem confeccionat

a multicopista, es probable
que puguin ser adquirits al
mercat per una editora que
s'ha interessat en la seva
impressió. Fins i tot, ja que
s6n per estudiar sobretot la
climatologia de les Illes Ba-
lears, se'ns ha demanat si
podrem fer-ne d'altres ade-
quant-los a les diferents zo-
nes de l'Estat Espanyol.

Només ens resta do-
nar l'enhorabona a aquests
tres professors, Pau, Celso i
Climent pel premi que han
aconseguit i sobretot per la
qualitat del treball que sen-
se cap dubte sere ben aco-
Hit en el terreny de l'ense-
nyament perquè després de
les estacions meterológiques
que ha repartit la C.A. les
escoles, feien falta també
aquests quaderns.

Ignasi Barceló.
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Els cuiners del rei

Formatges de Ca 'n Montes presents a Ia III Mostra de Cuina

La pastisseria de Pere Ramis tombe exposa a lu Mystra.  

cultura   

Els cuiners del Rei,
aquest mes no faran les dis-
sertacions gastroneeniques
de rigor, sine) que, davant
els fets gastronòmics pro-
tagonitzats per Ilucmajo-
rers i/o a Llucmajor, han
pensat fer una espécie de
crònica d'aquests acontei-
xements.

PRESENCIA
LLUCMAJORERA A LA
MOSTRA DE ( uINA.

Dues han estat les em-
preses Ilucmajoreres que han
tengut "stand" a la Ill
Mostra de Cuina que com
anys anteriors ha organit-
zat l'Associaci6 de Restau-
radors de Mallorca.

En Rafel, responsable
de la fabrica de formatge de
Ca'n Montes i en Pere Ramis
de la Pastisseria Ramis s6n
els Ilucmajorers presents a
aquesta Mostra.

Perqué ens valorassin la
seva presència en la terce-
ra mostra, anarem a parlar
amb els protagonistes; tant
l'un com l'altre coincidiren
que aquesta havia estat molt
positiva.

En Rafel, ens conta que
ells donaren dos tipus de
formatge, el tendre i el nial
(que té quaranta dies de cu-
rad()) i que de fet va anar
tanta de gent al seu estand,
que quasi no tenien temps
de tallar les peces. Quan
demanarem si pensa tornar-
hi un altre any, la resposta
fou rotundament afirmati-
va, explicant que la seva pre-
sência no només era impor-
tant per donar a coneixer
Ia seva marca sin6, i això
és per ventura més ambi-

ci6s, per intentar recuperar
el formatge d'ovella mallor-
quf. Ens va explicar mol-

tes més coses sobre l'ela-
boració de formatges, perd
pensam que el tema es prou

interessant com per dedi-
car-hi tot un article.

Per altra banda en Pe-
re Ramis, ens conta que
ells havien presentat a la
mostra ensalmada de cabell
d'angel, pastis de massapà
amb fruites variades i torta-
da de xocolata (shashe). En
Pere ens remarca molt es-

pecialment el seu agray-
ment a l'associació de Res-
tauradors de Mallorca, Orga-
nitzadors de la Mostra, i a

l'equip de col.laboradors
que treballen a la Pastisse-
ria Ramis, sense ells, la se-
va presència al Born no hau-
ria estat possible. Per ell, la

seva participació a la mostra
fou també molt positiva, i
pensa repetir l'any qui ve i,
no només això, sin6 que
anima als altres pastissers a
prendre-hi part,

CONCURS DE
PASTISSERIA.

L'Associació de for-
ners i Pastissers de les Ba-
lears (APAIPA) va organit-
zar com té costum els
premis de pastisseria.

L'entrega de premis es feia a
Palma, per6 a partir d'ara, es
fara als diferents pobles de

les Balears. Aquesta vegada
l'honor d'esser anfitri6 ha

correspost a Llucmajor.
A tal fi es crea una co-

missi6 delegada Ilucmajorera
per oganitzar l'acte. La co-
missió estava formada pels
forns de Can Burguera, el

de can Roser, el de can Go-

ri i el de Can Coll d'es Put-

xet.
Es convocaren tres

premis per a les coses mês
vistoses fetes amb pasta de
pa, 3 pastisseria, 3 d'ensaf-

mades i tres de lhures. Com
que l'acte fou a Llucma-
jor, els forners de la vila
hi participaren fervorosa-
ment, i aix6 feu que els
premis es quedassin també
majoritàriament a Llucma-
jor.

Concretament el primer
premi de forn l'obtingué en
Pere Ramis i el segon en
Joan Roser. A l'apartat
d'ensaimades el primer pre-
mi fou oel Antoni Caldés
(de Ca'n Coll d'es Putxet)



Paco del Salto, guanyador de 2 dels premis de /'Associació
de Forners i Pastissers de les Balears.

SERVEI = all El   
VOS CONVIDEN A CONEIXER EL FIAT.

cultura

i el segon per Gregori Ces-
pedosa (del torn de Can
Gori). Dins la categoria lliu-
re d'endugué el primer
premi en Julia Burguera i el
segon na Francisca Obra-
dor (Can Gori). I finalment,
a la categoria de pastisseria,
el primer i tercer premi fo-
ren pe'n Francesc del Sal-
to (Can Paco) i el segon per
Margarida Obrador (Can
Burguera).

Els Cuiners del Rei es
congratulen d'aquests pre-
mis i aprofiten l'avinentesa
d'aquestes planes per donar
l'enhorabona a tots els guar-

donats.

RECEPTA DEL MES.

El passat 24 de maig,
amb motiu de la VII Troba-
da de Bandes de Música es
feren al Camp Municipal
d'Esports dues paelles gran-
dioses per donar menjar als
3.000 convidats. L'arròs va
sortir d'allO més bo —qua-
si tant com els arrossos en-
grogats que saben fer els
Cuiners del Rei. Per aixO i
perqué si un dia teniu molts
de convidats a ca vostra, no

hàgiu de passar pena amb
les quantitats, aquí teniu i es
proporcions per fer una pae-
lla de 3.000 persones que
ens varen cedir molt gentil-
ment els Cuiners de Porre-
res - Equip A.

CARNS.
170 kg. de pollastre.
50 de conill
60 de carn magra de porc
60 de costella de porc
40 u. de colomins.

PEIX.
100 kgs. de sípia.
60 de gambes
100 de musclos
125 de gerret
150 d'escaramel.lans.

VAR IS.
280 kg. d'arrós.
30 pots de tornatiga
30 pots de pebres.
10 kgs. de pebres vermeils
15 kgs. de mongetes tendres
20 Its. d'oli
2 kgs. de sal (posar-ne al

gust)
2, pots de colorant (posar-

ne al gust)
2 caixes d'Avecrem (posar-

ne al gust)
Canyella al gust. 

TALLERS CASIELLAS - ROTGER     

UNO TURBO i.e.
1.301 cm3. - 105 C.V., 200 km./h.

Versió esportiva amb un propulsor estudiat específicament per a la sobrealimen-
tació. Injecció electrònica BOSCH LE 2 Jetronic; turbocompresor amb in-
tercanviador de calor aire/aire, encesa electrònica Marelli Microplex; radiador
d'oli. Cotes de suspensió modificades, 4 frens de disc, nou canvi de velocitats.

PROMOCIO!
Durant els mesos de juny i juliol obsequiarem els compradors

amb un eauip de música instal.lat.
Hispanitat, 19 - Tel. 66 06 47 (Llucmajor)
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Actualitat artística de Toni Catany
El fotOgraf Ilucmajorer

Toni Catany ha estat no-

tícia aquests darrers mesos
per les diverses tites que ha
anat marcant dins la seva
ja destacada carrera artís-
tica. Si mesos enrera havia

tret a la Ilum un llibre de
fotografies antigues sobre
Barcelona acompanyant tex-

tos de diversos escriptors,
ara, més recentment, ha
publicat el volum "Natures
mortes" i ha penjat la seva
obra a les parets de la

galeria de "la Caixa" de
Barcelona.

Després d'una vintena
d'anys de trajectòria profes-
sional i artística, Toni Ca-

tany ja ha fet quasibé
de tot dins el camp de
Ia fotografia: des de re-
portatges de premsa fins

a fotografia artística passant
per cartells i portades de
discos (Lim's Llach, Maria
del Mar Bonet...) i per la
recuperació de fotografies
històriques (recordem el Ili-
bre "Tomas Monserrat: re-

tratista d'un poble").
L'obra artística és la

que domina en exclusiva
pel que fa a l'obra ara ex-
posada a Barcelona. Es trac-
ta d'unes fotografies que,
emprant tècniques del segle
XIX, acosten la técnica fo-
tográfica a la pintura i se
centren, sobretot, en el bo-
degó. Com diu Jaume To-
rres i Estradé en el número

7 de la revista "El MiraII":
"Els objectes triats són les
flors marcides, isolades roses
que moren capcot en pit-
xers d'aigua putrefacta, flors
senzilles i humils com les
de taparera i el trèvol,
els cristalls polsegosos i
trencats, els codonys cor-
cats, les taronges podrides
i plenes de verdet, les pa-
rets pobres i envellides, les
bolles prenyades de records.
Són objectes i racons que es-
tima, s6n les flors que es
panseixen en els innumera-
bles gerros que es drecen
pa i lia sobre els mobles
del seu pis del carrer nou

de Rambla, són les parets
de la seva Mallorca page-
sívola, són els records del
seus viatges (...) Sempre
traspuen la idea tan barro-
ca del pas dei temps, de

la nostalgia, de la tristesa,
de la ruina, de la solitud".

Amb tota raó, Valen-

tí Puig, en el "Diario de
Mallorca" del 24 d'abril
es planyia de l'oblit i la

desconeixença que el pú-
blic i les institucions ma-
llorquines pateixen respec-

te a la fotografia de Toni

Catany. Esperem que prest
poguem posar-hi solució i

que l'obra del nostre paisà
pugui ser contemplada a

Mallorca i —per què no?—

en el seu Llucmajor natal.
Maties Garcias

DOLC I SALAT
LLEGUMS LLEPOLIES • PATATILLA

POLLASTRES ROSTITS- OLIVES • SALAMENTS
CONGELATS- etc.

PREUS ESPECIALS PER A * PRIMERES COMUNIONS

* BATEIGS

* ANIVERSARIS

Placa Espanya, 8 (Llucmajor)—
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També a Llucmajor ii oferim
servei 24 hores amb

la tarja "SA NOSTRA"
del Caixer Automàtic.

SOLLICITAU-LA

.1111k
1 sA NOSTRA

CAIXA DE BALEARS

"SA MISTRA'

societat

nostres Illes, altres, es
P.D.P., s'exclamaven ben
fort perquè es bancs els
havien tancat s'aixeta des
duros. De totes maneres,
tots es partits, segons sigui
sa seva economia, dediquen
un caramull de pessetes
per aconseguir es vots des
ci utadans.

Es cantons des princi-
pals carrers ja estan de
gom en gom de missatges
subliminais. Es mussolet ja
els sap a tots de memória
i els repeteix tan aviat com
es pare-nostro. Vet aquí
una mostra: A.P. mos pro-
met "nuevos tiempos", els
socialistes diuen que faran
"Las cosas bien hechas";
el C.D.S. i es P.D.P. se
barallen pes centre i men-
tres es d'en Suarez asse-
guren que "centro avanza",
es demòcrata-cristians s6n
molt generosos i diuen que
"el centro es de todos".

Es d'Esquerra unida
han triat sa cançó d'en
Victor Manuel i Ana can-
viant el "a llí" per el "aquí
esta". Unió Mallorquina i

PS M chan natu-
ralment, per sa nostra lien.
gua. Es de n'Albert( afir-
men que Mallorca "es nos-
tro comprom(s" i es nacio-
nalistes asseguren que tenen
"la força necessária' .

El C.D.S. ha estat sa
darrera formació política
en donar a conèixer sa se-
va llista de candidats a
s'Ajuntament; fins i tot
primer varen aparèixer pu-
blicades a ses pagines des
Butlletí Oficial de sa Co-
munitat Autònoma. Ses ma-
les 11-ngües deien que era
degui a sa seva manca de

militants però resulta que
no era veritat; en tenen
tants que se permeten ex-
portar-ne a un altre muni-
cipi turístic com Calvià.

Sa presentació, a una
discoteca Ilucmajorera, va
esser quasi en es més pur
estil nordamerica, nomes hi
faltaren ses majorettes, ja
que, música i spiker o ani-
mador sí que n'hi havia.

Es primer diumenge de
campanya electoral va esser
molt sonat. Quasi mil mú-
sics enrevoltaren el Senyor
Albert( i sa Batlesa de
Costitx amb motiu de sa
trobada de Bandes de Mú-
sica. Es d'U.M. duien sa
veu cantant, això sí, ben
acompanyats per ses moi-
tes bandes de música que
se congregaren damunt sa
plaça.

I a la trobada, una
absència molt significativa,
sa de sa Banda Municipal
de Ciutat. Ja se sap, a Cort
manen es sociakctes i, per
lo vist en Ramon Aguil6
no va voler que es seus
músics tocassen es bernois
a sa plana major d'Unió
Mali or qui na.

Ja fa un pareil ck
dies —estam de ple din
sa campanya electoral— que
es candidats des diferents
partits polítics mos bombar-
degen amb mítings, cartes
personals, eslògans altres
herbes que no tenen altre
objectiu que fer atractiva
Ia seva candidatura. Tots
tenen ses solucions —al man-
co damunt es papers— per
sa nostra ciutat, sa nostra
costa i qua lcun pensa també
per sa nostra foravila, amb
una paraula tot es quasi
de color de rosa.

Des del PSOE. a A.P.,
passant pes P.D.P., C.D.S.,

UM., P.S.M. i E.U., amb
unes paraules o amb unes
altres mos han explicat
ses excel.lències que guar-
den dins sa seva capseta
si arriben a governar s'Ajun-
tament. Es tota una fira
de promeses que haurien
de recordai una vegada
hagi passat es proper dia 10.

Es primers dies de sa
campanya han estat bastant
remoguts i mentres uns,
com es socialistes anuncia-
ven que gastarien quaranta
milions de bessetes a ses

CENTRE DE PREPARACIÓ

MATERNAL

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

I físic de l'embarassada

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

66 17 98 (particular)



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

Vidres en general
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IR T/
Ciclisme

Volta a Espanya 1987

Jaume Salvà en el Hoe 54
J. Quintana Castel!.
El nom de Jaume Salva

"En Taconet" sonava a
Llucmajor, una mica a heroi
quan va acabar una de les
carreres mês prestigioses del
.m6n, "La Volta" i el corre-
dor de "El Dormilón" aca-
bava de finalitzar la Volta
87 arribant a Madrid en un

Hoc de la general (final)
bastant honrós. Hem de te-
nir en compte que havien
sortit de la Ilevantina zona
turística de Benidorm un
total de 179 corredors. Ala
meta de l'etapa final hi en-
traren nomes la meitat. El
Ilucmajorer Salvà entre ells,
i a més a més, el dia abans
d'arribar de l'estat arribava
a la meta en el grup de cap
amb el mateix temps del
classificat de l'etapa del
dia.

A les ordres del tècnic
Maximini Perez passava a
formar part de "El Dormi-
lón" en aquesta tempora-
da. Primer va córrer la Volta
a la Comunitat Valenciana i
també la Setmana Catala-
na, amb i abans la
del País Basc, amb resultats

satisfactoris.. Després va
nir la ronda espanyola qu,

va tenir un fort tren des
d'un principi que quasi

sempre s'imposaven els
colombians. Hem de re-
cordar que els circuits de
Sant lsidre del Passeig de
Ia Castellana de Madrid va

ser on, justament, un co-
lombià, Lucho Herrera, de
l'equip "Café Colombia"
el que va aconseguir la vic-
tòria final de la Volta 87.

La majoria de Ilucma-
jorers havíen vist, en els
mesos d'hivern, com el nos-
tre corredor es prepara-
va a fons. Les pujades al
puig de Cura eren conti-
nues, apart de rodar per

carretera plana. Es a dir
s'ha demostrat que quan
Ii ha arribat l'hora de realit-
zar un esforç titanic les
cames li han respost.

Són pocs els mallor-
quins que en els darrers
anys varen aconseguir par-
ticipar en una Volta a Es-
panya i molt menys els qui

Ia varen acabar. Els bons
temps de Miguel Gual, Ber-
nat Cap6, Antoni Carmanis,

Miguel Boyer, Antoni Gela-
bert, Francesc Alomar i
d'altres, passaren a millor
vida. Mallorca, cuna de bons
ciclistes va perdre un poc i
casos com el de Jaume Sal-
va es poden comptar ara
amb els dits d'una sola ma.
Sense anar mes enfora, en-
guany només el binissale-
mer Joan Gomila i el Iluc-
majorer han aconseguit
aquests entre els grans
monstres del pedal.

Jaume Salva va co-
mençar a córrer als 16 anys
com a juvenil i aquesta ca-
tegoria va guanyar el cam-
pionat de Balears de mun-
tanya (1980) a més d'al-
tres carreres. Va estar, des-
prés enrolat en l'equip
"Montesion Roxa" i l'any
1983 va travessar la mar
per ser amateus en el "Ca-
jamadrid". En 1984 passa a
professional fitxant per
l'equip "Hueso" i corre per
primer cop la volta ciclista
a Espanya quedant, justa-
ment, en aquest mateix

Hoc que ara, en el 54. En la

següent volta (1985) en la

quarta etapa, al pas per la
Corunya, va venir allô que
quasi tot el món del ciclis-
me sap, la més grau caigu-

da de la seva vida de la

qual va estar pendent tot
Llucmajor i gran part de
Mallorca. L'any 86 fitxa
pel "Teka", però no pot

prendre sortida de la més
important prova espanyola,
que justament començava
a Mallorca, a causa d'una le-
si ó soferta a una cama. El

31 d'octubre de l'any passat
va acabar el contracte amb
el "Teka" i fitxa pel "Dor-
milón" i ara està, per
tant, en plena temporada,
una vegada acabada la vol-
ta. Justament a l'hora d'es-
criure aquest comentari,
en Jaume Salva pren part
a la "Volta de les valls mi-
neres".

Coratge! i a continuar
així. Llucmajor, ho podem
assegurar, es sent orgullós
d'en Jaume Salva.



Futbol d'empreses

"Tropical", una proesa important
Ara, quan la temporada

1986-87 ja reposa, i l'estiu
dolçament arriba, volem fer
l'últim breu comentari d'un
campionat exhaurit, un
campionat on l'equip del
Restaurant Tropical, dirigit
per Biel Ro, ha deixat el
seu nom escrit en lletres
grosses a les Ilistes de classi-
ficació del Futbol Balear
Empresarial.

La derrota contra el
C.D. Ferra, al camp eivis-

senc de Sant Rafel per
3-0, no pot tacar la trajec-
tória brillant de tot un

campionat.
Al cap i a la fi, ha que-

dat 2on. de Mallorca, quart
de Balears i això és un mo-
tiu de satisfacció.

La fase final es va ju-
gar dia 23 de maig, com

hem dit al camp de Sant
Rafel, de l'illa germana
d'Eivissa amb els seguents
equips: Restaurant "Tropi-

cal", Ca Na Paulina, C.D.
Luchador i C.D. Ferra.

El desenllaç i resultats
finals varen ser els següents:
C.D. Luchador, 2 -

Ca Na Paulina, 2
C.D. Ferra, 3 -

Rte. Tropical, 0
l la classificaci6 aixi:

C.D. Luchador, Campió de
Ba leans.

C.D. Ferra, subcampi6.
Ca Na Paulina, tercer classi-

f i cat.

Rt. Tropical, quart classifi-
cat.
Però una de les coses

més importants va ser el
viatge, un viatge ple d'anec-
dotes i sobretot ple de com-
panyonia, diversió, bulla i
sarau, on tots sense excep-
cid agral'm al President del
Club. Josep Lluís Garrido i
juntament amb ell varen ce-
lebrar aquesta proesa tan
important.

Jaume Manresa.

VENDA DE MOSTRES
PARELLS SOLTS
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Bolos

Llorenç Mas "Es galleter", campió d'Espanya

Llorenç Mas Pons, a.
"Es Galleter" va aconse-
guir dies passats proclamar-
se campió d'Espanya de Bo-
los degut al millor promedi
aquesta temporada sobre un
comptant de 154 partides.
En Mas, és també campió

individual de Balears
Quan aquestes línies

surtin a la Ilum, concreta-
ment dia 2 de juny, el Iluc-
majorer .serie a Finlandia re-
presentant a Espanya, quasi
res!, en el Campionat Mun-
dial de Bolos que, com hem

apuntat abans, se celebrarà
en terres nòrdiques.

Sense cap dubte, en
Llorenç Mas Os un virtuós
del Bowling ja que té nom-
brosos títols i trofeils i ha

participat, en representació
del país, en varis campionats
celebrats fora de les nos-
tres fronteres. Enhorabona.

Quintana Castell.

LLUCMAJOR
	

Horari

carrer Antoni Garcias 1-a	 dilluns i dijous de 16 .30 a 21 h.



Joan Oller, entrenador del C.D. Espanya.

CLASSIFICACIO FINAL.

Cala d'Or 34 25 4 5 66 24 54 .20
Ferriolenc 34 24 6 4 65 27 54*18
Petra 34 23 5 6 77 34 51*17
Espanya 34 19 7 8 50 41 45*11
Algaida 34 15 10 9 52 42 40 * 6
V. de Lluc 34 14 10 10 54 34 38 * 4
Soledat 34 14 6 14 48 41 34
J. Sallista 34 12 9 13 40 40 33-1

At. Rafal 34 11 11 12 54 62 33-1
Sant Jordi 34 14 5 15 54 56 33-1
Marratxí 34 13 6 15 50 50 32 -2
Son Roca 34 11 8 15 46 54 30-4
J. Buñola 34 11 5 18 64 75 27-7
Independiente 34 10 7 17 46 62 27 -7
Juve 34 9 7 18 50 61 25 -9
Alquería 34 8 9 17 27 51 25-9
Xilvar 34 4 9 21 22 65 17 -17
Cafetín 34 4 6 24 31 75 14-18

esports

C.D. Espanga I Regional

Ha acabat la higa 1986-87
Quintana.
Faltan dos partits, un

d'anada i un de tornada,
perquè el C.D. Espanya,
mitjançant promoció amb el
Cultural de I Preferent, deci-
deix el seu futur,

"Tot o no res", si
s'aconsegueix ascendir, es
tendra "tot", s'Haurà assolit
el fi que es perseguia i si no,

"no res". Aix( es el futbol i
aix( s'ha d'acceptar.

A l'hora d'escriure
aquesta crónica només
sabem que els del Port de
Po llença stir) els rivals
de l'Espanya pert) desco-
neixem l'ordre dels partits.
No obstant això, procu-
rarem, en una crónica apart,
resumir aquests dos encon-
tres.

La Iliga 1986-87 ha
acabat i no Os ara el minor
moment per fer lloances ni
per cercar errors. La com-
petició de la regularidad
ha quedat enrera i la classi-
ficació del C.D. Espanya
parla per sí sola, que ca-
dascun prengui les seves
conclussions.

Per() abans de passar
envant hem de resumir, com
ho hem fet al llarg de tota
la temporada sense excep-
ci6, els partits jugats, en
aquest cas els tres darrers
que mancaven.

ESPANYA
CALA D'OR, 2.

Alineació (C.D. Espa-
nya(: Otero, Vich, Olega-
rio, Mas, Salva (Salom),
Leo, Páez, Jaume, Terras-
sa i Monserrat (J. Tomes).

Primera part de calc i
l'altra d'arena, per a l'equip
local en un encontre mal di-
rigit pel col.legiat de torn

guanyat per l'equip que
seria el campió de la cate-
goria. Durant els primers
45 minuts els blaus pre-
nien la iniciativa creant al-
gunes oportunitats de gol.
A la segona meitat expulsa-
ren el jugador visitant Zam-
brano i els visitants aconse-
guiren obrir el marcador
malgrat l'arbitre havia igno-
rat una falta per agressió a
un jugador local. L'Espa-
nya ho va tornar intentar

pero el partit ja estava sen-
tenciat.

ESPANYA, 2
SOLEDAT, 2.

Alineaci6	 C.D.	 Es-

panya: Sorel', Vich, Mas,
Olegario, Salvà, Eusebio,
Páez (Paniza), J. Tomas,

Mójer (Leo), García H. i
Monserrat.

Resultat que pot ser

enganyós segons el succeft

en el terreny de joc perquè
l'únic equip que va existir

va ser el de la Soledat el
qual va dominar sempre i
va merèixer més que no
l'empat.

En el min. 10 els visi-

tants obriren el marcadc
gracies a una jugada c
contraatac que va transfc. - -
mar Jordà. Cinc minuts des-

prés, el central Olegario,
després d'un corner, marca
el primer gol de l'equip es-
panyista. En la segona part,

un error de la defensa espa-
nyista es aprofitat pel da-
vanter centre Expósito el

qual des d'uns 40 metres,
aconsegueix el segon gol.
Quan faltaven cinc minuts
per al final, seria el defen-
sa Vich el que aconseguiria
empatar després de rebre
un centre de J. Tomas.

ALGAIDA, 2
ESPANYA,

Alineació (C.D. Espa-

primer mantenia la 4a. posi-
ció i el segon la Sena.

PUNT I FINAL.

Després de 34 jornades
el C.D. Espanya de Llucma-
jor ha obtengut aquests re-
sultats posant punt i final:
PRIMERA VOLTA:
At. Rafal, 2 - España, 2
España, 3 - Independiente, 1
Ferriolenc, 2 - Espanya, 1
Espanya, 2 - Juve,
Marratxí, 0- Espanya, 1
Espanya, 1 - Son Roca, 0
Alquería, O - Espanya,
Espanya, 2 - J. Sallista,
J. Buñola, 2 - Espanya, 3
Espanya, 1 - V. de Lluch, 1
Sant Jordi, 1 - Espanya,
Espanya, 1 - Petra, 2
Xilvar, 1 - Espanya, 2
Espanya, 1 - Cafetín,
Cala d'Or, 2 - Espanya, 2
Soledat, O - Espanya, 1
Espanya, 2 - Algaida, 1

SEGONA VOLTA:
Espanya, 2 - Atco. Rafal, 1
Independiente,2-Espanya,3
Espanya,0 - Ferriolenc, 1
Juve, 2 - Espanya, 3
Espanya, 2 - Marratxí, 1
Son Roca, 1 - Espanya, 1
Espanya, 2 - Alquería, 0
J. Sallista, 0- Espanya,
Espanya, 3 - J. Buñola, 2
V. de Lluc, 4. Espanya, 1
Espanya, 1 - Sant Jordi, 0
Petra, 6 - Espanya,
Espanya, 1 - Xi lvar,
Cafetín, - Espanya, 4
Espanya, O - Cala d'Or, 2
Espanya, 2 - Soledad, 2

nya): F. Otero, J. Tomas,
Mas, Vich, Salvà, Cano, Jau-
me (García H.), Páez, Mon-
serrat i Salom.

Un partit sense tras-
cendència que únicament es
disputava l'honra dels dos
punts i en el qual els locals
aprofitaren millor les opor-
tunitats.

En el minut 35, des-
prés d'un corner, el capita
de l'Algaida aconsegueix
inaugurar el marcador i en el
m. 57 va arribar el defini-
tiu dos a zero quan els lo-
cals transformaren un penal.
tie.

En realitat aquest va
ser un partit sense história
perquè malgrat el resultat
no canviava res per a l'Es-
panya ni per a l'Algaida. El
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Provin la
nostra

CUINA RÁPIDA
ES TROPI !...

OBERT TOTS ELS DIES

SERVEI DE BEGUDES I MENJARS
DE QUALITAT A PREUS RAONABLES

Avinguda Carles V (Tel. 66 11 17) LLUCMAJOR

Juvenils C.D. Espanya 
Enguany, sí

J.Q.
Allé ja semblava un disc

ratllat "a les portes de l'as-
cens" era el titular i la fra-
se que més havfem repetit
en els darrers anys.

Els Juvenils del C.D.
Espanya sempre quedaven
a les darreres cinc tempora-
des a l'avantsala de l'ascens
a Primera Regional.

Ha	 estat justament
aquesta temporada (1986-
87), la que sota les ordres
d'aquest bon tàndem que
formen J. Pérez i M. Vidal,
després de mantenir un
peu a peu amb el campió
Bt. Ramón Llull durant to-

n la Iliga, s'ha aconseguit
el tan desitjat ascens.

A	 través	 d'aquestes
planes, "Llucmajor de Pin-

te en Ample", vol felicitar
la famflia Juvenil espanyis-
ta per aquest merescut
subcampionat que li perme-
trà de jugar la propera tem-
porada a I Regional.

Al Ilarg de trenta par-
tits la classificació va que-
dar d'aquesta manera:

luvenils C.D. Espanya.

Bto. R. Llull-Inq.A 30 20
Espanya 30 21
Escolar 30 16
Campos 30 12
Santanyr 30 14
Barracar 30 14
Gesa-Alcúdia del A. 30 12
Pollença 30 12
Artà 30 13
Porto Cristo 30 9
Felanitx 30 10
Cardessar 30 9
Poblenc B. 30 10
Petra 30 6
Montuiri 30 8
Porreres 30 6

8 2 100 22 48
6 3 94 28 48
6 8 64 57 38

10 8 62 54 34
5 11 64 56 33
4 12 66 65 32
7 11 52 55 31
6 12 71 63 30
3 14 74 67 29
8 13 45 50 26
5 15 59 63 25
6 15 45 54 24
4 16 37 67 24
9 15 40 66 21
4 18 53 10 20
5 19 38 87 15

FORN
DE CA'N LLUC

La pastisseria Ca'n Lluc vos ofereix
les seves especialitats en ensafmades,

tortades, "pizzes'', etc.

A mês dels habituals serveis decarnisseria
i xarcuteria.

Preparam "buffets" per a comunions, bateigs...

C/ Sant Llorenç, 78 - Tel. 66 06 69.
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Recordant l'Ascens a 1 Divisió 1979-80

Infantils C.D. Espanya

Recordant l'ascens a I
Divisió Infantil (1979-80)
va tenir Hoc dies passats,
a l'inigualable llogaret de
S'Estanyol un sopar d'ho-
menatge per a aquells al-
lots, avui convertits en ho-
mes, que aconseguiren
ascendir l'equip espanyis-
ta a la maxima categoria ba-
lear.

Fou emocionant al cap
de set anys trobar-se de
nou tots els jugadors. Sr,
tots, com es pot veure a les
fotografies, alla hi eren els
dos Guillems Llompart, Ra-
fel Cano, Sebastià Feliu,
Julia Reina, Pep Maimó,
Rafe! Cladera, Gabriel Vi-
ves, Joan A. Gar i', Joa-
quim Janer M., Miguel
Monserrat, Miguel Bauza,
Pere A. Salva, Andreu
Puigserver, Joaquim Ja-
ner R., Bernat Gari, Joan
Jaume i Jaume Jaume. Tam-
be hi foren Pere Cantallops

(entrenaaor) amb alguns
directius encapçalats pel seu
president d'aleshores
Gabriel Paniza. L'única ab-
sencia fou la de l'altre en-
trenador Andreu Mas, el
qual no va poder assistir a
la moguda per motius labo-

rals.
Va ser una gran festa.

S'intercanviaren obsequis
per a tots els gusts. Hi
va haver details com el
d'una tortada, que era una
vertadera obra d'art, amb
el rectangle de joc i el nom
de cara jugador col.locat al
Hoc on solia jugar. Tambe
fou emotiu quan va parlar el
president i entrenador, els
artífex principals d'aques-
ta moguda, ja que tots els
jugadors cridaren alit, de
"torero" "torero" "tore-
ro".

Ah! i en tot moment
..1 va esser present el nom
del C.D. Espanya que amb
tant d'orgull defensaren en
el seu dia i que avui, per
desgracia, només un ha
aconseguit de mantenir-se
en el primer equip, en Mi-

guel Monserrat. Per clue
sera?

J.Q.C.
FOTO D'ESTUDI
REPORTATGES

FOTOGRAFIA INDUSTRIAL
I PUBLICITARIA

Carrer d.Es Vall, 21
Tel. 66 00 29
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Colombicultura

III Campionat les Balears de colon's esportius
El colons "Moix" campió provincial

Joan Quintana

Com es habitual, s'ha

celebrat el Campionat Pro-
vintial Illes Balears que amb
aquesta arriba a la Ill edi-

ci6 i en aquesta ocasió
ha estat la societat de
Pgrtol-Marratxf l'elegida per

a l'organitzaci6.
Després de cinc proves

de regularitat, totes molt
competides perquè hi va
haver un grup de coloms
que s'anaven intercanviant
els Hoes de la classificaci6
i fins la darrera prova
no es va saber quins eren
els guanyadors, que varen

sereis seguents:
lr. "Moix" del Sr.

Fluxà, de la societat La
Deportiva, i va aconseguir

el trofeu de la Federació
Espanyola i 90.000 pts. de
la Federaci6 Balear.

2n. "Kukus Klan", del

Sr. Pellicer de Pórtol, tro-

feu de la Conselleria d'Edu-
cació i Cultura i 60.000

pts. de la Federació Balear.
3r. "Adidas", del Sr.

Soria de Pórtol, trofeu de
l'Ajuntament del mateix
nom i 40.000 pts. de la
Federació Balear.

Després de finalitzar
aquesta prova de regulari-
tat es va celebrar l'amolla-
da de la fase final, una
amollada espectacular en la
qual es disputaven varis pre-
mis. En aquest dia hi va
haver un extens programa,
començant amb un café de
companyonia en el local
social Café "Ca's Tord",
per continuar amb una
subhasta on hi va haver
puges molt elevades, des•
prés es va donar vol a la
femella de l'amollada fi-
nalitzant la diada devers
les 22 h. per assistir al re-
partiment de premis i so-
par de companyonia en el
restaurant "Ses tres Ger-
manes" on hi assistiren
les autoritats municipals,

la Benemérita i membres
de la Federació Balear de
Colombicultura, a mes
d'un nodrit grup d'aficio-
nats de diferents societats
de la pt ovfncia.

Els premis d'aquesta fi-
nal es varen repartir de
Ia manera segiient:

1r. "Peprn", dels Srs.
Garf-Luan de la Societat de
Sta. Eugenia guanyant el

trofeu i 25.000 pts. de la
Federació Balear de Colom-
bicultura.

2n. "Aviso" de i Sr.

Vicens de la societat Lluc-
majorense aconseguint el
troteu del Comitê de Com-
petició i 15.000 pts de
Ia Federació.

31. "Trueno" del Sr.
Rubio de Pgrtol amb el

trofeu donat pels germans
González i 10 000 pts de
la Federació.

Els coloms "Pepfn" i
"Aviso" varen ser també
els guanyadors de la tra-

vessa

CAMPIONAT NACIONAL
I JOAN ABELLAN

Hem de dit que els
coloms "Moix" i "Kukus
Klan", campó i subcampi6

de Balears respectivament,
I epresentaran Ia nostra pro-
vincia en el proper Cam-
pionat Nacional o ganitzat

per la Federació Murciana.
Aprofitam aquest co-

mentari per desitiar sort als
representants de les nostres
Illes i que aconsegueixen la
millor classificació possible.

Finalment no podem
acabar sense deixar constan-
cia del bon treball realit-
zat pel llucmajorer Joan
Abelian López, piesident
en funcions de la Federa-
de) de Colombiculturo en
aquest recent i ja finalit
zat Campionat de Balears.

Colombafila
Aeabada la segona fase

A mitjan mes de març
va començar all() que entre

els colomistes se denominen
les "costes", o sia les amo-
Ilades importants a les quals
els coloms ja han d'esser
"bregats" per superar-les.

Aquestes amollades s6n
les que corresponen a la se-
gona fase del concurs, que

com l'an y passat es va fent

amb dues fases, la primera
d'Eivisses on se'n fan un to-
tal de 6 i la segona que se
fan amollades de la Pe-
n ínsula.

Quan comencen les
amollades de la Península
o "Pen fnsules" se pot dir
que comença un petit repte
pel colomista ja que si és
difícil que te venguin molts
de coloms d'Eivissa encara
ho és mês que en venguin
de mês enfora.

Cal dir que per poder

participar a les Pen(nsules
els coloms han d'haver anat
a bans a Eivissa per tal d'es-
tar preparats per poder atra-
vessar el "bassiot".

Malgrat això i altres
causes encara ser perden
coloms i no se pot assegurar
que uns coloms que hagin
vengut bé d'Eivissa venguin
de la Peninsula. Aix0 con-
firma el que em va dir un
antic colomista quan vaig
començar: Amb els coloms
2 per 2 a pics son 5 i a pics
s6n 3. Paraules que confir-
men els pocs pronòstics i
prediccions que pots fer res-
pecte als coloms.

Perd pareix que aquest
any Ilevat de segons quines
amollades les coses no han
anat molt malament, i
encara que les prediccions
no sien fiables, per expe-
riência se sap quines amo-
Hades s6n més fortes i tots
ja estaven curats d'espants.

EIS classificats a cada
una de les amollades de la
pen ínsula han estat:
1.- ALCOY. 303 kms.

A aquesta amollada se
va fer un 35 per cent dels
coloms engabiats.
1.- Jeroni Tomas

2.- Sebastia Ballester.
3.- Francesc Rosselló.
2a.- ALCOY.

Se va aconseguir el ma-

teix que al primer, un 35

per cent.

1.- Joan Barceló
2.- Joan Agulló
3.- Joan Jaume.
3a. ALCOY.

Les coses amilloraren i
se va fer un 80 per cent dels
coloms engabiats.
1.- Francesc Rossellõ
2.- Francesc Rossell6
3.- Joan Gan'.
4a. ALCOY.

Aquí se va fer un 75
per cent.
1.- Miguel Mulet.
2.- Antoni Oliver
3.- Julia Monserrat.
5a. VALDEPEÑAS. Tro-
feu patrocinat per "La Cai-
xa' Aquesta amollada im-
posa , iria m i ra de resnee
degut als seus 500 kms. Pe-
re se pot dir que va anar
bastant loé i que se va
aconseguir un 60 per cent
deis co loms.

1.- Francesc RosseI16.
2.- Vicenç Vaguei
3.- Jeroni Tomas.
6a. BAZA. Trofeu patro-

cinat per l'Ajuntament de
Llucmajor. Amollada impor-
tant que se ta des de la pro-
víncia de Granaaa. Agues-
la ainoliada no ya altar gai-
re IA, de 63 coloms enga-
biats n'arribaren 17.
1.- Julia Monserrat.
2.- Julia Monserrat.
3.- sebastia Ballester.
7a. CABEZA DE BUEY
(BADAJOZ).- Se va confir-
mar el que ja se sap en
aquestes amollades tan Ilar-

gues, només vénen els
co horns que tenen armes per
venir. Se varen engabiar 58
coloms i n'arribaren 4.
1.- Llorenç Socles.
2.- Julia Monserrat.
3.- Joaquim Janer
4.- Sebastia Ballester.

Acabades totes les

proves la classificació gene-
ral ha quedat de la segUent
manera:
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SA PERXA S.A.
CARNISSERIA

FABRICA D'EMBOTITS

SOBRASSADA, CAMAIOT,
BUTIFARRA,

SALSITXA FRESCA,
PINXOS, etc.

I a S'Estanyol també
«SA PERXA»

CARNISSERIA, FRUTERIA,
PASTISSERIA I

BOTIGA EN GENERAL
cverxit,

A vda. Carlos V sln - LLUCMAJOR
Avda. Mediterrdneo, 28- S'ESTANYOL
Tel. 66 20 64

'4» ',Dos • (

-Classificació	 general.
Trofeu donat per CARNI-
CAS "SEMAR".
1.- Juliá Monserrat. . 212 p.
2.-Llorenç Socies. . 207,5 p.
3. -Sebastià Ballester. 202 p.

-Trofeu a la suma de
quilometratge, donat per
l'Ajuntament de Llucmajor.
1.-Julià Monserrat 2.099 km.
2.-Joaquim Janer. 1696 km.

S'ha de dir que aquest
quilometratge nomes l'ha
fet un sol colom.

-Trofeus designats. Pa-

trocinat per FRUTAS "EL
MOLINO".
1.-Llorenç Socies. . 79 p.
2.-Julia Monserrat . . . 77 p.
3.-Joaquim Janer.	 . 71 p.

Cal dir que els colo-
mIstes Ilucmajorers no no-
més fan proves entre ells si
no que enguany un club
colombõfil de ciutat ha or-
ganitzat un parell d'amolla-
des especials de la Penin-
sula i colomistes Ilucmajo-
rers hi han particlpat tent
molt bon paper i de-
mostrant que els nostres
coloms no tenen res que en-
vejar als dels altres llocs.

Acabada la prova lo que
tradicionalment se fa és un
sopar de companyerisme a
on s'entreguen eis premis
i se fa una subhasta ae co-
lOrnins.

KR) be, enguany per iio

faltar a la tradició dia 23
de maig se va celebrar
aquest sopar al restaurant
Gran Via on hi assistiren
autoritats de l'Ajuntament,
patrocinadors i col.labora-
dors.

El sopar se celebra amb
una gran amistat i on varen
ser entregats els trofeus.
A mês dels trofeus als de-
signats donat per FRUTAS
EL MOLINO i el de CAR-
NICAS SEMAR se va donar

un premi especial a un
neòfit, Jeroni Tomas, per la
seva bona campanya essent
el primer any que hi parti-
cipa.

Abans de començar el

sopar se va guardar una es-
tona de silenci en memoria
de l'amic i colomista Ber-
nat Vadell que fa uns mesos
ens va deixar.

En resum, el sopar fou
un êxit i gracies a tots eis
col.laboraciors que hi posen
ei seu petit gra u'alena, tuts
els columistes valen tenir
un reLoru d'aauesta tern-
poraua 8o-8/, uns se'n va-
ren our ia cur-, a més gros-
sa, alties Inds perita, perú
en uef Initivd un record uel
que ria estai. una tempora-
aa mes ue cumpanyerisme

corndetició.' j ia
que "qui no té raça que en
cerc".

Joan Contestí.

Entre Noltros
	 DEFUNCIONS.

NAIXEMENTS.

-Andreu Mas Martínez, fill d'Andreu i Adoració, nas-

qué dia 24/4.
-Concepció Garcia Gatell, filla de Josep i Ma. dels An-

gels, nasqué dia 28/4.
-Sebastià Amengual Monserrat, fill d'Antoni i Catalina

Maria, nasqué dia 30/4.
-Josep David Rayó Oliver, fill de Josep i Isabel, nas-

qué dia 5/5. •
-Ma. Dolors Garcia Pons, fill de Fernando i Pedrona,

nasqué dia 13/5.
-Antònia Morell Vanrell, filla d'Antoni i Rosa, nas-

qué dia 14/5.
-Maria Vidal Salva, filla de Jaume i Joana Ama, nas-

qué dia 17/5.
-Francesc Xavier Cantallops Coello, fill de Jaume i

Antònia, nasqué dia 12/5.
-Joan Rossell6 Garriga, fill de Joan Cristòfol i Catali-

na, nasqué dia 16/5.
-Vicenç Vinseiro Gutierrez, fill de Vicenç i Dolors,

nasqué dia 16/5.
-Catalina Ma. Tomas, filla de Miguel i Ma. Magdale-

na, nasqué dia 16/5.
-Ma. Francisca Miralles Vich, filla de Joan i Catalina,

nasqué dia 16/5.

MATRIMONIS.

-Francesc Martín Rodríguez i Angels Ruiz Foche,
es casaren a l'església de La Lactancia dia 12/5.

-Antoni Compan Roig, mor dia 28/3 als 74 anys.
-Miguel Salva Ferrer, mon' dia 15/4 als 79 anys.
-Sebastià Bonet Coll, morí dia 4/5 als 74 anys.
-Joan Cardell Mut, mon r dia 4/5 als 87 anys.
-Franc Jaume Roig, mon' dia 13/5 als 23 anys.
-Apolbnia Tomas Solivellas, morí dia 18/5 als 86 anys.
-Aina Taberner Vidal,	 dia 19/5 als 84 anys.
-Maria Ballester Amengual, morí dia 20/5 als 87 anys.
-Bartomeu Monserrat Clar, morí dia 20/5 als 86 anys.



passatemps

P'es forat d'es moix

Quin dia será que polftics i ciutadans ens sensibilitzarem i serem mês respectuosos amb el nostre patrimoni
artfstic?

ZS‘
FABRICA DE LICORES Y ALMACEN DE LICORES,

WHISKY, VINOS Y CHAMPASAS

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



Per les coses
ben fetes

VOTA ili PSOE

Joan Monserrat candidat a batle

aublicitat
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MIGUEL MANRESA PUIG RAFAEL GOMEZ HINOJOSA
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PARTIDO DEMOCRATA POPULAR

EL CENTRO DE TODOS
LLUCMAJOR, 10 JUNIO 1987
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