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Durant els mesos de Juny, Juliol y Agost,
GRAN SORTEJOS quinzenals de vales de

compra per valor de 10.000 pts.

El Supermercat de Llucmajor per
a tota Mallorca.
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—Les coses ben fetes

Les passades eleccions municipals passaran a la petita però important his-
tòria  local, pel fet que, per primera vegada, un socialista ha ocupat l'alcal-
dia llucmajorera. Joan Monserrat, nét del primer regidor socialista es, des
del migdia del passat 20 de juny, el nou batle de Llucmajor i, com a conse-
qüência, també des de l'esmentada data, la dreta ha estrenat els escons de
l'oposició.

Endarrera queden uns resultats electorals que no varen oferir novetats
importants pel que es refereix a les dues formacions més importants: PSOE i
AP continuen acaparant el favor de la majoria de l'electorat.

Si resulta significativa la desfeta d'UM amb la pèrdua de tres regidors
igual com l'escassa presencia del PDP quan ha acudit en solitari a les urnes,
mentre que el CDS i el PSM han debutat i han aconseguit un escó cada un.

La moda dels pactes, o dels acords no aconseguits, han afavorit que el
número 1 de la llista més votada sigui el nou batle de Llucmajor. Es una
anêcdota més, significativa si es vol, per() l'important és que es tracta de les
primeres passes d'una nova legislatura municipal.

Queden quatre anys de treball amb infinitat de problemes per resoldre
i una ardua tasca per realitzar. Els llucmajorers han complit el dret i el deu-
re d'anar a les urnes, ara el torn es per als polítics elegits i aquests han de
tenir ben present que la majoria ciutadana més absoluta, vol i els demana,
que des de llurs parcel.les (uns en el govern municipal i uns altres mitjan-
çant una tasca d'oposició constructiva), senzilla i plana facin "les coses ben
fetes".
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local

Casa de la vila.

de l'inventari de 1986 del patrimoni municipal. I la
contractació, per 4 mesos d'un local a S'Arenal, per vehi-
cles retirats a la via pública.

COMISSIO DE GOVERN DEL 13-5-87.
AUTOR ITZACIO DE DESPESES.

COMIAT DEL BATLE A. ZANOGUERA.
'Hem fet moltes coses, per6 encara en manquen moltes

per fer...".

En el darrer Ple Ordinari celebrat per l'Ajuntament
de Llucmajor abans de la seva renovaci6, el batle Antoni
Zanoguera, es va acomiadar de tots els components del
Consistori, donant-los les gracies per la seva coliaboració
i atencions cap a la seva persona, com aix( mateix a totes
les Associacions i entitats locals, demanant disculpes a
tots els qui involuntariament hagués pogut ofendre.

Tambe va manifestar, sentir-se satisfet per la gestió
del Consistori, dient que "s'han fet moltes coses, però en-
cara en manquen moltes per fer...".

ASFALTAT DEL CODRAT.

Tots els punts de l'ordre del dia varen ser aprovat per
unanimitat, com s6n: El plec de condicions econòmic-
administratives, la contractació de l'asfaltat dels carrers
del "Codrat", i d'altres. El projecte de sondeig d'evacuaci6
d'aigües de la Depuradora de Llucmajor, la rectificació

A la reunió de Govern de l'Ajuntament de Llucmajor,
s'aprovaren les segue nts despeses:

-25.000 pts. per ajuda concurs artesanal celebrat per
APA IPA, a la nostra ciutat.

-30.000 pts. a la Federació Balear de Caça, per la 2a.
Tirada de Coloms 'Ciutat de Llucmajor".

-20.000 pts. als tiradors del dia de Pasqua, per despe-
ses de cartutxos.

-20.000 pts. a l'Associació de Pares del Col.legi Sant
Bonaventura, pel IV Cross Sant Bonaventura.

-90.000 pts. per al Club d'Esplai de Llucmajor, per
despeses del Campament.

-50.000 pts. per al C.P. del C. Sant Bartomeu, de
S'Arenal per a la nova fotocopiadora comprada a aquell
col.legi.

-15.000 pts. al Centre de Professors de Mallorca per
les "I Jornades dels Equips Psicopedagógics dels Pafsos
Catalans",

També es va aprovar el pressupost de mod if icaci6 de
trossos de túberies d'abastiment d'aigua a S'Arenal amb
un pressupost de 3.518.282 pts. i adjudicació d'aquesta
obra a AUX-FER.

INAUGURADA LA NOVA
OFICINA DE CORREUS.

El passat 17 de juny,

dissabte del Corpus, va esser
inaugurada la nova oficina
de correus de Llucmajor,
al carrer de París, darrera

la Casa Cuna del nin Jesús.

Correus abandona aixf
el local que havia anat ocu-
pant al carrer del Bisbe Ta-

xaquet per una nova ofici-
na ampla i moderna amb
claror, espai i bona ventila-
ci6.

NOU SERVICI
D'APAR TAT DE
COR REUS.

La	 mi llora	 i	 l'aug-
ment de l'espai Útil ja ha
començat a traduir-se en
una millora del servici, de
moment a la vila comptam
ja amb un nou servei, el
dels apartats de correus par-
ticulars. Són uns casellers,
tancats, a disposició, previ
pagament i reserva, del
públic en general, quan
abans, per manca d'espai,

només en disposaven els or-
ganismes oficials, l'ajunta-
ment, el jutjat, la guardia
civil, l'INSS, l'administra-
ció de loteries...

L'oficina de correus ho

es també de telègrafs i Cai-

xa Postal, i es l'encarrega-
da d'atendre el casc de Lluc-
major, exceptuant pel que
fa a telegrames que atan
també l'extraradi, amb Al-
gaida i rodalies i els nuclis
de Randa, Cura i Sant Ho-

norat.

PERSONAL I HORARIS.

Correus de Llucmajor
depèn directament de Pal-

ma, exceptuant el servici
de la Caixa Postal que de-
pen de l'oficina de la Cai-
xa Postal a S'Arenal.

A l'oficina de Lluc-
major treballen vuit perso-
nes, al cap de l'oficina, un .

oficial postal, cinc funcio-
naris de classificació i repar-
timent i un funcionari sub-
altern.

L'oficina esta oberta
de 9 a 14 hores, llevant de
les imposicions de telegra-
mes que esperen a tancar
a les tres. Els dissabtes obrin
de 9 a 13, pea) no hi ha ser-
vei de giros ordinaris. Els
diumenges tanquen.

A. LI



LA BANDA DE
CORNETES.

Fa vint-i-un parell
d'anys, a Llucmajor te-
nrem una banda de cor-
netes dirigida per Sor Cata-
lina i sortien a tocar per les
processons de les testes mês
sonades: El Corpus, Sant
V icenp de Paül...

Després, quan Sor Ca-
talina se'n va anar de Lluc-
major aquesta banda va de-
saparèixer i avui, amb el re-
torn de Sor Catalina i l'es-
forç d'un antic component
cornetista, en Tomeu Ber-

gas la banda torna a fun-
cionar.

Ara, la banda, té inte-
rés en estar ben preparada i
sortir per totes les festes
del poble: Santa Candida,
Ses Fires Sa Rua, Els Reis,

etc. i també de fer alguna

sortida a d'altres pobles per
donar-se a coneixer.

La banda està formada
tant per nins com per nines

i no s'ha establert cap limit
d'edat: n'hi ha de quatre
anys fins a deu, en aquests
moments; els assaigs es,
realitzen a La Casa Cuna i
per formar part de la ban-
da no es necessari tenir

estudis de música o de sol-
feig, basta tenir un poc
d'oida musical.

Si hi ha algú interes-
sat en formar-hi part basta

passar per La Cuna el di
lluns de 6 a 7 de l'horabai-
xa o posar-se en contacte
amb un dels encarregats, Sor

Catalina del Convent de les
Germanes de la Caritat o

amb en Tomeu Bergas.
Foto: Clar.

local
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TAULA RODONA SOBRE
LA CAÇA.

El passat dia 10 de ju-
liol es va realitzar una tau_
la rodona al Casino "La Vi-
la" sobre el tema de la
caça, la seva legislació i pro-
blemàtica.  L'acte va comp-
tar amb la presencia del
president de la Federació
Balear de Caça, el Ilucmajo-
rer Antoni Tomas, i del
president de l'Associació de
Capadors de perdiu amb re-

FESTA DE FI DE CURS
A L'ESCOLA D'INFANTS
MUNICIPAL.

Hem passat un altre
any a l'Escola d'Infants,
i una vegada mês ce lebra-
rem la Festa de Fi de Curs,
que com sempre, va ser

molt animada, prova d'això
fou la gran assistència de
públic; abans de començar
la festa ja no hi havia ca-

dires per a tothom i molts
hagueren de seguir la festa
de drets.

Els vertaders protago-
nistes d'aquest acte, que
són els nins, demostraren
aquest dia, després d'un
parell d'assaigs, que són ca-
paços d'animar la festa amb
la seva alegria, les seves gra-

cies i els seus ballets.
Per començar sortfrem

tots els grups junts, saludant
i fent un tren, i al centre del
pati férem un gran rotlo ba-
Ilant una dansa tots plegats:
"¡Due li comprarem a la se-
nyora".

Després varem anar
participants cada grup amb
Ia seva educadora, comen-
çant pels més petits, els "Po-
riolets", ballant "El Cotxe
Veil". Seguidament el grup
"Popets" va ballar "Dalt del
ciri...", els "Gallets" balla-
ren "El Rolletó" i els "Xo-
tets" i els "Cavallets" s'uni-
ren per ballar la dansa del

"Bugui-bugui"
Per acabar, tots plegats

interpretarem el 'Ball de la

Ma inera" i "A mi burro".

I com que hi havrem

fet molt be el pati va quedar

tot ple de caramels i pape-
rifles.

També hi hagué un pre-
mi per a cada nin i acompa-
nyat dels treballs fet du-
rant el tercer trimestre, el

reberen com a un vertader

trofeu.
Per continuar la bulla

va actuar un grup de terese-
tes patrocinat per l'Ajunta-
ment. Va clausurar l'acte el
Sr. Batle donant les gracies
al nombrós públic per ha-
ver assistit a la festa, per lo

bé que havien actuat els nins
per la gran tasca educativa

que es duu a terme a l'esco-
leta.

Per acabar, els pares po-
gueren brindar la festa amb
una copeta de cava i els nins
es refrescaren amb polos i
begudes, gracies a l'aten-
ció de l'Associació de Pares.

Esperam començar un
nou curs amb la mateixa il-
lusió amb qua ha acabat
aq uest.

LES EDUCADORES:
Magdalena C. Puig

Magdalena Salvà
Núria V ives

Coloma Noguera
Francesca Noguera.

clam, Joan Miralles.
Assistiren a l'acte els

aficionats que practiquen les
modalitats cinegètiques de
cans eivissencs i perdiu amb
reclam en els cotos del nos-
tre terme municipal.

Per altra banda, la So-
cietat de Capadors va cele-
brar la junta tradicional de
pre-temporada. A més de fa-
cilitar als associats els de-
talls del calendari cinegè-
tic se'ls va recordar les ad-
vertències reglamentàries.

INTERCANVI.

Tots els interessats per crear un grup de teatre posau-
vos en contacte amb na Dolors Carmona, C. Bisbe Jaume,
22 - Tel. 66 08 87._ 	  

•

AGRAI
7

MENT.  

El Grup d'Acció Social, "Caritas" de la Parròquia, vol
agrair a tots, la col.laboració que varen fer mitjançant la
Funció Recreativa, el passat dia 8 de maig, a benefici
d'aquest organisme.

Es varen recaptar un total de 56.400 pts.
MOLTES GRACIES A TOTS.

La Parròquia.                         

FISESOliE5 Centre de calcul  

AL SEE! SERVEI	 Comptabilitats

Serveis administratius

Assessoria fiscal I laboral  

PIK.* d'Espanya, 53- Tel. 66 21 33	 Lluanalor 
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Al recital que orattnitzá la ONCE

Gran éxit de Dyango
El passat dia vuit de ju-

liol, dimecres, actua a Lluc-
major el popular cantant
barcelonf Dyango. L'actua-
ci6 del celebrat intèrpret de
cançons melòdiques i trom-
petista començà passades les
deu de la nit i havia estat
promoguda i contractada
per l'Organització Nacional
de Cecs ONCE. El recital
Ilucmajorer de Dyango, que
aplega un nombr6s i impa-
cient públic a la plaça d'Es-
panya, va esser un acte mês
de la Mostra ONCE Balears
87 que va recórrer les nos-
tres illes del 24 de juny al
10 de juliol.

SORTEIG DEL CUPON.

Per a l'organització de
Ia festa, que assolí un gran
èxit de públic l'ONCE va
comptar amb la col.labora-
ci6 de l'Ajuntament de
Llucmajor. La vetlada va
començar amb balls regio-

nals a càrrec de sonadors i
balladors locals, seguks del
sorteig del cupon, realitzat
a plaça mateix. Una vegada
efectuat, i després d'unes
paraules de N'Ignacio San-
chez, Delegat Territorial de
l'Organitzaci6 de Cecs a Ba-
lears, i ciel nou batle, En
Joan Montserrat, tornaren a
sonar els instruments.

L'EXPOMOB I L.

L'actuació del grup
Aqua Vitae, del qual el mi-
llor, ultra els efectes de Hum
i fum de l'escenari i la qua-
litat musical de les interpre-

célebre Dyango, esperat
amb impaciència pels seus
seguidors que omplien bona
part de la plaça.

L'actuaci6 del popular
cantant„ resolta amb una
feina ben feta i professio-
nal, va satisfer el nombrós
públic que s'havia congre-
gat per escoltar-lo i que va
donar, amb el vist6s esce-
nari alçat a Ca'n Mataró,
'lament a la vetlada.

En un altre cantó de la
plaça va romandre aparcat
tot lo dia l'autobús de dos
pisos que acollia l'expom6-
bil, exposició itinerant de
material tècnic i d'Os diari
adaptat a la seva utilitzaci6
per les persones amb defi-
ciències visuals, una interes-
sant mostra d'aquests útils
objectes que va atreure la
curiositat de nombroses
persones que feien coa per
visitar-la. ***

I els quatre gats que
no som afectats —per bons
que siguin ni per bé que ho
facin— ni de cantants d'això
que en diuen romantics —els
romantics eren una altra
cosa— ni d'exposicions,
agra frn l'aspecte alegre  i
festiu que va mostrar la nos-
tra plaça, tot i que només
fos per un vespre que ens
havien oferit de franc una
bona excusa per a veure'ns.
El vermut de Santa Candi-
da va dir més d'un, un ver-
mut de l'embalum d'un bon
dinar, en tot cas.

0 com anar a sopar a
l'hora del vermut.

A. LI.

tacions —amb un volum so-
nor sns dubte excessiu—,

n'eren les mateixes compo-
nents, va donar pas a la del

FABRICA DE LICORES Y ALMACEN DE LICORES,

WHISKY, VINOS Y CHAMPAIVAS

C/. S. Francisco, s/n - Tel. 66 01 78 - LLUCMAJOR (Mallorca)
EDIFICIO DERESA



Concert de Bartomeu Jaunie
Joana Guillem

Dia 14 de juliol del 1987, varn assistir, al claustre de

Sant Francesc de Palma de Mallorca, marc meravellós, a
les XVII SERENATES D'ESTIU que organitzen les Joven-
tuts Músicals i patrocinen i hi col.laboren diverses Enti-

tats.
Els Ilucmajorers, teniem un motiu especialfssim per

a assistir-hi, puix que el nostre amic, Sr. Bartomeu Jaume,
professor de piano al Conservatori Superior de Música de
València, des del 1980 i, el 1957, nascut i criat i educat
a Llucmajor hi actuava conjuntament amb la Srta. Joana
Guillem (Flauta). •

El programa era el següent:

Sonata ...... .	 • . • .......... • , F, POULENC

Allegro malincolico
Cantinela
Presto giocoso

Berceuse . . . . ...............	 .	 • . . G. FAURE
Variacions sobre Carmen de Bizet. . . . ... .. F. BORNE

I I
Fantasia    G. HUE

Suite en tres parts . . ...........	 .. B. GODARD
Allegretto
Idylle
Valse

Sonatina 	  H. DUTILLEUX
Nosaltres no som critics d'Art musical, però us volem

dir, això si', que les seves interpretacions ens commogue-
ren les fibres mes intimes del nostre cor i ens produfren un
goig estètic a l'esperit dificilíssim d'explicar mitjançant
paraules.

La correcció dels assistents en tot moment i els aplau-

diments que es guanyaren demostren que ambdós músics
n'eren ben mereixedors, generosos, al final del concert, ade-
litaren una vegada mes la nostra oida ambdues peces no in-
closes al programa. Moltes gracies.

Volem donar,'.:per la nostra part, la mês cordial enho-
rabona a ambdás artistes, que feim extensiva als seus fami-
liars i els desitjam tot un seguit d'èxits dins la seva vida i
carrera musical.

Redacci6

IZOVER Ei Ito,er 216 mari, la

'nu 'en del pre-.cipo
Y	 CCN Un Si de D :1.;CU 1/1TC

da. Caballero Ramón Sanmarbn, is/n

Teléfono 66O  46

LLUCMAJOR (Mallorca)
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Si Mestre Pere Medete tornis...
En Tomeu Jaume va

donar un concert com no-
mes els elegits ho saben fer.

Si el seu pare tornes, n'esta-
ria molt content de veure
el seu fill captivant els qui
l'escoltaven. Per paga Mes-
tre Tomeu nomes hi va po-
der esser per pegar la pri-
mera sempenta... I aquesta
ajuda degué tenir la bene-

dicció dels deus perquè en
Tomeu, totsol davant el
piano, tal vegada recordant
conseils entre acord i acord
va dur a terme i va realit-
zar aquells somnis que a ca
seva tenien quan ell ni arri-
bava als pedals de l'instru-
ment. Això es una ametla
que s'asseu, però dimarts
passat, tots ho poguérem

veure. Alla, en Tomeu amb
frac, com requereixen les
ocasions va arrebassar l'aten-
ció de tots quants havíem
anat a escoltar-lo. Jo se
ben cert que en el claus-
tre de St. Francesc, si ha-
guéssim escoltat bd el vent,
haguéssim sentit els alens
de goig dels teus pares.

També te vull donar

les gracies perquè recordes

els teus anys a Llucmajor i
-tens paraules agradables per
tothom, que no hagis renun-
ciat a la teva condició i que
agreesquis la companyia dels
qui ompliren la teva infan-

tesa.
BEETHOVEN.



Junta Coordinadora de l'Associació d'Hotelers de S'Are-
nal-Platja de Palma i Ca n PastiIla (Foto Quintín).

Hisloriador Terrasa 37

Telefono 66 04 bg

LLUCHMAyOR - Mallorca
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S'Arenal

Tomeu Sbert.

PR EGO DE FESTES.

El Dr. Bartomeu Font
Obrador pronuncie el Pre-
g6 de Festes/87, en el lo-
cal de l'escola de vela. L'his-
toriador fou presentat pel
publicista Antoni Galmés
Riera. Presidi aquest acte
cultural el nou batle Iluc-
majorer Joan Monserrat
Mascaró, amb altres auto-
ritats i regidors, entre ells
el senador Antoni Garcias
Coll.

L'acte va resultar molt
Iluit i agradable, i el Dr.
Font va dissertar sobre la
temàtica "S'Arena I quan
era S'Arenal", una disser-
tació plena de dates his-
tòriques de quan aquesta
ampla i mundialment famo-
sa platja era un vertader
arenal, de netes i verges are-
nes i aigües poétiques. Font
Obrador va descriure magis-
tralment, també, S'Arenal
en anys de la seva infante-
sa que aixf mateix es la
nostra, d'un passar i viure
els encants que encara les
decades del quaranta o cin-
quanta es podrien disfrutar.
Avui S'Arenal es una altra
cosa.

Acabat el parlament del
Cronista Oficial, es digué
una breu presentació
d'Antoni Galmés, anome-
nant merits que en ell
concorren per ser elegit
enguany com a "Premi Ex-
traordinari S'Arenal-86",
distinció que es dóna a una
persona que per una o al-
tra gestió de merits sigui
acreedora a rebre-la. Joan
Ferrer fou l'encarregat d'es-
mentar-ho. Acte seguit el

batte Joan Monserrat va fer
entrega del trofeu símbol de
les eines dels trencadors de
mares, primeres persones
que visqueren a S'Arenal,
cuidant de treure a cop

d'escodra i tallant aquesta
pedra.

Finalment es feu entre-
ga a Maria Canyellas de Gal-
més d'un preciós ram de
flors, entrega a cerrec de
I 'i I. lustre	 pregoner.
finalment el batle Ilucma-
jorer tame l'acte amb breus
i encertades paraules se-
gons el que se celebrava.

ASSEMBLEA HOTELERA.

L'Associació d'Hotelers
de S'Arenal - Platja de Pal-
ma i Can Pastilla va celebrar
una assemblea general, sota
la presidencia de Bartomeu
Xamena. Un ample ordre
del dia, apartats que un per
un es discutiren i aprovaren.
També es va presentar a
consideració de tots els asso-

ciats un resum de les activi-
tats desenvolupades durant
l'any 1986, escrites en un
llibret i il.lustrades amb fo-
tografies. Entre la Junta
Coordinadora d'hotelers hi
figuren els Ilucmajorers Mi-
quel Vidal, Damià Sastre,
Joan Vidal, i el gerent Bar-
tomeu Sbert Nicolau. Altres
hotelers de S'Arena I de
Llucmajor, com Pere Canals,

Miguel Amengual o Manuel

González també pertanyen
a l'esmentada Junta.

I per cert enguany, els
hotelers tenen de moment
una temporada d'estiu bo-

na, amb molta gent vingu-

da de totes les parts del

món.

AGUACITI.

Un Agua Park dels més
importants del món es va
construibt a S'Arenal. Unes

atraccions que es mouen i es
promouen per l'impuls de
les aigües en moviment.
Unes instal.lacions que
poden ser considerades de
fabuloses, font de riquesa i
de treball. Motiu de pro-
grés per al terme Ilucmajo-
rer. S'inaugurarà la pri-
mera quinzena de juliol i
s'anomenard "Aguaciti".
Té un press' postinicial de
mil milions de pts. Quasi
res! Este situat a la part
esquerra quan des de Lluc-
major arriban a S'Arenal (a
prop de la benzinera d'en
Clar) entre la carretera de
Llucmajor . S'Arenal i el
creuer del carrer Dos de
Maig - Cala Blava - S'Are-
nal. Es tracta d'un com-
plexe de gran importen-
cia.

NOCES D'OR.

Dia 26 de juny cele-
braren les Noces d'Or, el
folklorista Antoni Galmés
Rier, la seva esposa Maria

Canyellas. Missa a la Cartoi-
xa de Valldemossa on s'hi
casaren fa cinquanta anys.
Després, en la intimitat
familiar, celebraren una
festeta al xalet de la seva
propietat "Ca Na Maria" a
Son Ven. Aquest infor-
mador de "Llucmajor de
Pinte en Ample" els va de-
dicar uns versos escrits per
felicitar el matrimoni. Glo-
ses que diuen
NOCES D'OR
Antoni Galmés i
Maria Cariellas.

Avui es Toni i Maria
que dins noble cerimoni,
celebrau de matrimoni
cinquanta anys, amb alegria.

Per tal motiu de bon cor,
tots vos dam s'enhorabona
d'aquesta festa tant bona
que són vostres noces d'or.

Des de Selva a S'Arenal
vinguereu, com bons

company,
Déu vos guardi de tot mal
i pogueu viure aixf molts

d'anys.

Enveja em feis, estimats,
en diada tan hermosa,
en un tornar a Valldemossa
satisfets i enamorats.

Bons amics Maria i Toni
Assemblea aim!) que era ahir,
que tots dos vàreu dir! sí!
unint-vos en matrimoni?,

amb un amor sense fi,
amb una veu candorosa,
veu que heu volgut repetir
avui tarda a Valldemossa.

I així en mutues confiances,
són cinquanta anys a un

ramell,
simbolitzats per l'anell
en mat( de noviances.

Per tal ara amb simpatia
repetirem de bon cor,
¡ben haja! sempre aquest

dia
de ses vostres noces d'or!.

¡Per molts anys Toni i
Maria!

Tomeu Sbert
26 juny 1987.



COM UN GRA WALL.

Començam a aquest
número de la revista una

série d'articles sobre els
principals problemes de sa-
lut que ens poden afectar.
No pretenem aquí substi-

tuir el paper de metge in-
duint a la automedicació,
sin6 ben al contrari. Sols

voldr(em que un major

coneixement d'una série de

malalties ens ajudás a preve-
nir-les adequadament.

L'ESTIU: TEMPS DE
',3REMADURES SOLARS.

Les cremadures solars
s'originen per l'excés d'ex-
posició de la pell a les ones
ultravioletes.

La tolerancia a la Ilum
del sol depèn de la quanti-

tat de melanina (substancia
que dóna el color oscur a la

pell) que té cada persona i
de la capacitat per a
produir-la. En general es pot
dir que les persones amb
ulls blaus o verds són les

que tenen manco protecció

al sol.
Les cremadures solars

poden esser lieus o greus.
Les cremadures lieus es

caracteritzen perqué entre
una hora i un dia després
de I exposició la pell tor-
na vermella, hi ha sensa-
ció de calor local i un cert
dolor.

Les reaccions com mês
greus s6n mês prest aparei-
xen, poden arribar a pro-
duir edemes (inflor), bò-
figues, v6mits, febre i cal-
f reds.

PROFILAXI: Aplicar
protectors solars una hora
abans de prende el sol:
Després de dues hores d'ex-
posició cal tornar-se posar
el producte, aim' com en
sortir de l'aigua.

TRACTAMENT: Pri-
merament s'ha d'evitar l'ex-
posici6 fins que hagi remès
la cremadura.

Cremadures lieus:
aplicar compreses d'aigua
freda amb la freqüència
que sigui necessària, pel do-
lor es pot prendre aspiri-
na o paracetamol.

Cremadures greus: el
millor és consultar el seu
metge.

B. Aulet.

FOTO CLAR
Perfumería

Reportatges, Fotos d'estudi
* carnets...

OFERTES EN CAMERES FOTOGRAFIQUES
VENDA DE CARRETES...

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

GM    

• TALLERS LLUCMAJOR •
SERVE! OFICIAL

REPARACIONS EN GENERAL
PLANXISTERIA I PINTURA

Ronda de Ponent, s/n
Tel b61267 	 LLUCMAJOR

local
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ACLARIMENT DELS
HOTELERS DE
S'ARENAL EN
REFERENCIA A UN
RUMOR POLITIC.

Ens hem posat en con-
tacte amb l'Associaci6 d'Ho-
telers de S'Arenal Platja de
Palma i Ca'n Pastilla, tot per

comentar sobre un rumor
existent si es podia haver
entregat dos milions de pts.
al candidat del CDS Joa-
quin Rabasco.

A això ens contestà el
gerent de l'Associació, Bar-
tomeu Sbert, el qual va as-

segurar que aquest assump-
te no era mês que un "bu-
lo" politic, per a la campa-
nya electoral i que segons
sembla aquest rumor va néi-
xer dins un café d'una pla-
ça de Llucmajor o de S'Are-
nal, la qual cosa no es po-
gué precisar amb exactitud.

El gerent va dir, a mês
a més, que l'Associaci6
d'Hotelers és una entitat
semi-pública, i que sempre
intenta la defensa de la zo-
na turística davant els
respectius represerttants del
municipi, que el mateix po-
ble decideix. "Som demo-
cràtics, i la política no és
una societat mercantil que
maneja milions".

Sbert va afegir: "Nosal-
tres som seriosos i només
treballam amb gent que
també ho és, i així conside-
ram els politics mentre no
es demostri el contrari, i
entre ells, naturalment, hi
és el Sr. Rabasco, el qual
també va desmentir la notí-
cia a distints mitjans d'in-
formaci6 locals".

Mês endavant, encara
va puntualitzar: "Ens
preocupa enormement no

el rumor en sí sine, que
molts d'habitants li puguin
donar crédit. La gent que
ens coneix, sap que no se-
riem capaços d'actuar així
mai. Una associaci6 seriosa
no pensa en aquestes coses".

Aquestes han estat les
respostes que ens han do-
nat respecte a un assumpte
que al moment de llançar-se
al carrer, els nervis estaven
possiblement molt excitats.
Ara les aigües ja caminen
pel seu propi torrent.

REDACCIO.

COMUNICAT DEL PCB.

El passat 7 de juliol es
reuní el Plenari de la cd1.1u-

la de Llucmajor del Partit
dels Comunistes de Balears

(PCB). Un dels punts de

l'ordre del dia era la reno-

vaci6 del Comité de direc-
ci6, el qual queda compo-
sat per Manuel García, Joan
Matamalas i Paco Martinez,

assumint la secretaria polí-
tica Manuel Garcia.

Així mateix a l'esmen-
tada reuniu, s'aprovaren les

següents resolucions:
T.- Se valora com a

positiu el fet que la dreta
quedas desplaçada del go-
vern del municipi; aix6 pot
possibilitar que es dugui a
terme una política més pro-
gressista de la du ita fins
ara, per la qual cosa la
01.1ula del PCB de Lluc-
major mantindrà una
actitud crítica i vigilant en-
vers el "govern" PSOE a
l'Ajuntament.

2.- El Partit dels Cornu-
nistes de Balears reafirma la
seva total oposició a la cons-
trucció de la base militar de
S'Aguila i la urbanització de
Capoborb. Al mateix temps
manifesta la necessitat que
Ia Iluita contra la base
militar i la urbanització es
reemprengui de forma
unitaria, superant sectaris-
mes i prejudicis; per la qual
cosa el PCB dura a terme
els pertinents contactes amb
les diverses forces políti-
ques i socials de Llucmajor.

Partit dels Comunistes de
Balears - PCB

***
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Benvingut senyor Batle

La redacció de Pinte
en Ample ha pensat que
seria interessant tenir una
xerrada amb el nou batle
En Joan Monserrat. Per
tal fi prepararem aquesta
entrevista que tingué lloc
dia 7 de juliol, concretam
Ia data perquè encara no

estava acabat de concretar
l'organigrama de s'Ajunta-
ment i per tant ens que-
daren unes quantes pregun-
tes al tinter. Pot esser
més endavant tendrem oca-
sió de fer-les.

Abans de fer-li cap
pregunta el nou batle ens
come nça a par lar de la
necessitat i urgencia de la
normalització ling() (st ica:
"Hi ha moltes deficiencies,
malgrat que es evident que
hi ha hagut un canvi bas-
tant gros, de fet avui parlar
de normalitzaci6 lingüística
ja no assusta a ningú.

Es molt urgent tenir
dins I Ajuntament algú que
sàpiga escr iure correctament
en català, el que no podem
fer es agafar la gent pel
coll.

Crec que poc a poc
anirem solucionant aquest
problema".

Després d'aquest en-
trant passam pròpiament
a fer l'entrevista.

1) Sabeu ja l'organigra-
ma de l'Ajuntament? Te-
nim entes que hi haura
unes modificacions...

- L'organigrama es -6
fet pert, m'estimaria més
no fer-ho públic abans de
dia 20 que és quan hi ha
el ple extraordinari.

inclús els de l'oposició. Això
sí, els capdavanters seran
nostres.

2) Quan deis nostres
a què vos referiu, als re-
gidors del PSOE o a d'ai-
tres?

- Hem referesc als del
PSOE, a Joaquín Rabasco
del CDS, a Macià Garcias
del PSM i a Miguel Man-
resa del PDP. Pensa que
noltros no tenim majoria
i hem de procurar-la per
tal d'aconseguir una gover-
na bluta t.

3) El dia d'investidura
corrien rumors que el CDS
donava el vot a AP i que
per tant el PSOE es des-
pedia de la batlia Ilucma-
jorera, es cert això?

- Si, totalment. Jo vaig
saber que seria batle uns
cinc minuts abans de les
votacions. Va esser d'infar.
sobretot l'alegria del public
quan en Rabasco es va

Efectivament hem in-
troduit un parell de canvis.
Perquè? senzillament perquè
aquests canvis ens perme-
tran un millor desenvolu-
pament del nostre progra-
ma. Hem pensat crear una
comissi6 que tendrá cura
de dur a efectes tot alit)
que es decidesqui respecte
a s'Arenal. Dins el camp
de les innovacions hi haurà
un regidor que estarà a

totes les comissions sense
vot i que sera l'encarregat

del seguiment del progra-
ma electoral.

En aquestes comissions
hi podrà fer feina tothom,

CENTRE DE PREPARACIÓ

MATERNAL

Gimnàstica, projecció d'audiovisuals i xerrades
Tot per al benestar ps(quic

i físic de l'embarassada

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

66 17 98 (particular)

RESTAURANT

GRAN VIA

NOCES - BANQUETS - COMUNIONS
I BATEJOS

In formació: 66 03 17
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tar a ell mateix.
4) Una vegada batle

improvisàreu unes paraules
i recalcareu que serieu el
batle no només dels socia-
listes sin() de tots. Creis
que hi ha molta gent que
pogués pensar lo contrari?

- No ho sé, pert) ho vaig

recalcar perquè m'ho sent
i ho vull esser.

Seria catastròfic tenir
un batle que només ho fos
dels socialistes.

5) A qui anava diri-
gida aquesta advertencia, als
qui no votaren PSOE o

també als qui vos votaren?
- Crec que per la

part que hi toca ho han
d'agafar tots. Som del
PSOE però els socialistes
no tendran preferencies per
altra banda els qui no me
votaren poden estar tran-
quils que intentaré fer-ho
el millor possible.

6) Heu ores un poc de
contacte amb aquest ma-
croorganisme que es l'Ajun-
tament. Heu quedat sor-
ores, assustat...?

- M'ha esgotat física-
ment. Hi ha molt d'ordre,
disciplina i treball, crec
que qualque vegada s'ha
exagerat un poc. També
m'ha suposat un strés gran-
diós pel càrrec que m'ha
tocat, pel fet d'haver de
consolidar la candidatura,
donar participació a altres
partits. Pensa que sempre
tenim el vot de censura
damunt, tot això posa ner-
viós i a jo físicament m'ha
cansat molt.

7) Qui vos ha ajudat
a prendre aquest contacte?

• Els regidors que hi
havia, els serveis tècnics,
els funcionaris, i sobretot
el secretari que m'ha donat
totes les explicacions que
he hagut de mester.

8) Heu dit al principi
que l'organigrama s'havia
fet una mica en funció
de cumplir el programa...

- Creim que serem els
primers que omplirem el
programa presentat.

9) Creis que quatre
anys sOn suficients?

- No, hi ha obres molt
ambicioses i quatre anys no
basten, pert) poden quedar
començades.

10) Pensau pert) que
tot el que hi ha al programa
Si no acabat, al manco
cluedará comencat d'aquf

a quatre anys?
- No t'ho puc dir a

aim!). El que sí puc dir

es que tot és factible de

fer-se. Hem de dir que
a Llucmajor hi ha pocs
doblers, l'Ajuntament té
un pressupost de 500 mi-

lions i 475 s'en van per

pagar personal. Qui pro-
met grans obres amb 25
milions diu mentides. Per

això es necessari i urgent

actualitzar el catastre.
11) Com vos agradaria

que actuás l'oposició? Que
esperau de l'oposició?

- El que mês m'agra-

daria Os que no em posin
un vot de censura. De
totes maneres jo sé el
que fare i per tant sé que
no hi haurà lloc a que
me'l posin. També sé que
si veig algú fer coses ma-
lament seré el primer en
anarme'n. Jo vull passar
a la història com un bat-
le model.
12) I no vos assusta agues-
ta responsabilitat?

- Sí, pert) m'assusta
perquè som conscient. Tam-
be m'assusta perquè tothom
em recorda el meu padrí,
ell va enlairar molt el

PSOE i el seu és un Ilist6
que está molt alt i a jo
m'agradaria superar-lo. De
totes maneres la història
jutjarà.

cualqUitta de los productos senaltzados

J. Font - M. Janer

0 • 0
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Regidors

Tomas Gardas Oliver (PSOE) Tinent Bat/e. Membre de
Ia Comissió de Govern. President de la Comissió d'Urba-
nisme Serveis. Industrial. Regidor del passat Consistori.

Manuel Rodríguez Valencia (PSOE) Tinent Bat/e. Membre
de la Comissió de Govern. President de la Comissió d'As-
sumptes Generals de S'Arenal 46 anys. Industrial. Regi-
dor del passat Consistori.

Antoni Cresol' Monserrat (PSOE) President de la Comissió
de Participaci6 Ciutadana i Control i seguiment del pro-
grama. 35 anys. Professor d'Història al Col.legi Santa Ma-
ria.

Manuel Valenzuela Arroyo (PSOE). President de la Com is-
sic) d'Assumptes Generals de S'A renal. 34 anys. Regidor
del passat Consistori.

Domingo Aguil6 Taronjí (PSOE) Tinent Bat/e. Membre de
Ia Comissió de Govern. President de la Comissió d'Hisen-
da. 46 anys. Enginyer.

Joan Caldés MOjer (PSOE) President de la comissI6 de Ser-
veis Socials i Sanitat. 37 anys. Administratiu. Regidor del
passat Consistori.

Joan Miguel Catany (AP). Portaveu del grup d'A liança Po-
pular. 50 anys. Aparellador. President del Club Ndutic

Josep Wier Noguera (AP). 45 anys. Industrial.



rag.

tots quants

Sebastid Verger Bauzd (AP). 40 anys. Industrial.

A

Alfredo Titos Valverde (AP). 33 anys. Treballador d'Hos-
teleria.

Sebastià Artigues Boscana (AP). 34 anys. Agricultor. Re-
gidor del passat Consistori.

Mateu Monserrat Pastor (AP). 64 anys. Professor Mercan-
til.

Miguel Clar Lladó (UM). President de la Comissió de Jo-
ventut i Esports. 48 anys. Empresari de CAMPSA. Conse-
ller del Parlament Balear (1984-87) i ex-batle de  Llucma-
jor (1979-83).

Miguel Manresa Puig (PDP). President de la Comissió
d'Agricultura, Indústria i Turisme. 5 anys. Industrial
Transportista. Regidor del passat Consistori.

Joaquim Rabasco Ferreira (CDS). Tinent Bat/e. Membre
de la Comissió de Govern. President de la Comissió Inte-
rior. 36 anys. Empresari. Funcionari de l'Estat. Comer-
ciant.

Macia Gardas Salvà (PSM-EN) Tinent Bat/e. Membre de
Ia Comissió de Govern. President de la Comissió de Cultu-
ra i Educació. 26 anys. Professor de Llengua i Literatu-
ra Catalanes a l'Institut "Mossen Alcover" de Manacor.



Pág. 14

Els resultats electorals
I)

LLUCMAJOR
S'ARENAL

H)

LLUCMAJOR
S'ARENAL

o/o Damunt el nombre d'electors.

	

P.D.P.	 C.D.S.	 U.M.	 A.P.	 P S.O.E.

	

5.1	 2.4	 7.6	 23.6	 22.4

	

1.2	 3.8	 0.9	 7.4	 18.2

o/o Damunt els vots de cada nucli.

	

P.D.P.	 C.D.S.	 U.M.	 A.P.	 P.S.O.E.

	

7.6	 3.7	 11.3	 35.3	 33.4

	

3.5	 11.5	 2.8	 21.7	 55.1

E.U. P.S.M.
1.2 4.6

1 0.9

E.U. P.S.M.
1.8 6.9

3 2.5

Repartiment de regidors segons els resultats a Llucma-
jor i a S'Arenal:

LLUCMAJOR

o
1

2
7
6
o
1

S'ARENAL
O
2
O
4

11
O
o

P.D.P
C.D.S.

U.M
A.P.

P.S.O.E.

P.S.M.

La dada més significati-
va i més a tenir en compte
en aquestes eleccions es la
diferencia del vot Ilucmajo-
rer i arena ler.

Aixf a Llucmajor (veu-
re H) AP i PSOE estan gai-
rebé empatats, havent-hi no-
mes una petita diferencia

a favor d'AP, diferencia pe-
rò que permet a AP treu-
re-li al PSOE un regidor
d'ava ntatge.

També hi ha més inci-
dência dels partits petits
llevat del CDS que alla on
té la força es principalment

a S'Arenal.
Els partits que esgrimei-

xen la mallorquinitat (UM
i PSM) obtenen a S'ArenaI
un nombre de vots desola-
dor, igual que el PDP que
pareix oblidat per l'electo-
rat del nucli coster.

El PSOE a Llucmajor-
nucli urba no es el partit
mes votat pert) els vots de
S'Arenal li permeten la
victòria.

En definitiva, aquestes
dades ens permeten matisar

el tòpic de "Llucmajor es
un poble tradicionalment
socialista", si volem parlar
en propietat hem de dir
que Llucmajor és socialis-
ta gracies al vot arenaler.

Es de remarcar la forta
abstenció que hi hagué a
S'Arenal. Si el percentat-
ge de participació arenalera
hanués estat el mateix que a

LES ALTRES
ELECCIONS.

Un estudi comparatiu
de les municipals amb les
autonòmiques i europees
ens permet veure una serie
de coses:

a) - PDP EU, UM i
PSM tenen més vots a les
municipals que a les altres
dues.

b) - AP i PSOE tenen
més vots a les -a-útonbmi-

ques i europees.

c) - El CDS també
passa el mateix, i es demos-
tra que és un partit consi-
derat	 presidencialista,	 la
gent vota Suarez.

les generals: un 66.5 o/o en
front del 56.9 o/o real, el
resultat seria molt diferent.
L'Ajuntament estaria cons-
tituït avui de la següent ma-
nera:
PDP  	 .1

CDS 	 1

UM 	 1
AP	 . . .	 . • • . . •5
PSOE . .	 ..... . .8

PSM .	 . .	 . . .	 . 	 1
EU .	 .	 ....... . 	 0

No hi ha dubte que el
partit més afectat per l'abs-
tenció arenalera ha estat el
PSOE.

Aquesta abstenció hau-
ria de fer Pensar	 nnI(ticç

municipals, segons les dades
pareix un vot de càstig que
fan els arenalers per l'oblit
real o fictici que han patit
per part de l'Ajuntament.

PDP	 Locals >	 Europees	 > Autonòmiques

UM	 Locals > Autonòmiques	 Europees

AP	 Nacionals > Autonòmiques > Europa	 Locals

PSOE	 Nacionals	 Europees 7 Autonòmiques 7 Locals

EU	 Local > Europa > Nacional 7 Autonòmiques

PSM	 Local > Autonómiques 7 Europees 7 Nacionals

...nn•••
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G1MNASTICA 1 RELAX

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

DE MANTENIMENT I GIMNÁSTICA DE
MUSCULACIO.

S'Informi al carrer Major, 39
LLUCMAJOR

Dimarts, Dijous i Divendres
des de les 17 bores
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COMPARACIO AMB LES
MUNICIPALS DE 1983.

Enguany, el fet que se
presentassin set partits en
Hoc de quatre com l'any

83, feia que hi haguessin
dubtes de com reaccionaria
l'electorat.

Si mirau els dos gràfics,
que pertanyen a les dues
eleccions, podeu veure que
globalment no es donen

molts de canvis. S'ha de fer
notar que el PSOE mantén
els vots i que l'espai electo-
ral d'UM i AP de 1983 és

superior al que han tret

tots junts AP, PDP, CDS i

UM (un cinc per cent man-

co).
També s'ha de dir que

UM Os la que més davalla i

que AP perd un sis per cent

dels seus vots.



TAULA PSOE AP UM EU CDS PDP PSM
Rectoria A 6 7 2 1 1

Rectoria B 6 6 2 1 2

Ciutat 7 6 1 1 1 1

Institut 9 4 2 1 1

Ses Beates 7 7 2 1 1

Convent 6 7 2 1 1

St. Llorenç 5 7 3 1 1

La Cuna A 7 7 1 1 1

La Cuna B 7 7 2 1

SS. Cors 5 9 1 1

Escoles 7 5 2 1 1 1
Mar meta 10 4 1 2

C. Nàutic A 10 4 2

C. Nàutic B. 10 4 3

Col.legi Públic A. 9 6 2

Col.legi PUblic B. 10 5 2

Vicaria A. 10 4 2 1

Vicaria  B. 10 5 2

-
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estat els resultats :

AP 	 7
PSOE 	 7
UM 	 1
CDS 	 1
PSM 	 1

Les dades d'aquest es-

tudi ens han estat cedides
gentilment pel Casino "La
Vila".

Joana Font
Mique! Janet- .

•

MIN
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UNA SUPOSICIO.

Per poder tenir una idea
de l'aportació de cada taula
als resultats finals de les
eleccions 87, hem fet la
suposició que cada taula era

Per altra banda, la gent
se demana que hagués passat
si, com abans, el PDP i AP-
PL haguessin anat junts.
Noltros hem sumat les dues
quantitats de vots i aixf,

un poble amb 17 regidors a
llegir. Així podem conèixer
quines s6n les taules o

barriades més conservadores
o més esquerranes. Els re-
sultats són els següents:

hem tornat aplicar la Llei
d'Hont. L'únic que no po-
dem valorar és si l'elector

hagués tengut el mateix
comportament. De totes
maneres, aquests haurien
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Ses agulles d'es rebosillo

En Joan quan va arribar.

Va dir mu mare ja vengo

Si no mudes de parlar... !

Ai fii meu, jo no t'entengo
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- Ja tenim nou Batle

- Sí, i es primer socia-
lista de s'história de Lluc-
major.

- Però, s'ha de reco-
nèixer que ha costat molt,
tant, que es pot apropiar
sa frase de Churchill
"Sangre, sudor y lágrimas"

- Homo...!Sang, no ho
crec, però suor i Ilágrimes,
sí.

- Sobretot I lagr imes,
perquè a sa sala de sessions,
aquell dia, en es final,
tothom plorava.

- Sí, es socialistes per
haver gonyat i es conser-

vadors per haver perdut.
• Honradament, crec

que s'ho han merescut,
perquè ja feia dues vega-

des que sa i lista más vo-

tada estava en perill de
passar, altra vegada, a s'opo-

sició.
- I poc que va faltar...
- En Rabasco ho va

decid ir.
- Pobre homo! Crec

que es parlà más d'ell
durant una setmana que

no en tota sa seva vida
d'abans, a S'Arenal.

- I es que, ben pensat,
no és just que un sol regi-
dor hagi de decidir es
destí de set o de sis.

- Així són ses I leis

electorals.
- Sup6s que an en

Rabasco, es socialistes
donaran una compensació.

- Diuen que sera es
batle de S'Arenal.

- Id6 una bona papere-
ta, perquè a S'Arenal hi ha
molta feina per fer i molts
de problemes per resoldre.

- Ell, a sa seva cam-

panya electoral, deia que
tenia solucions per a tots.

- Idb ara tendra ocasió
de posar es seus plans
en practica.

- Si comanda a S'Are-
nal...

- I es d'Aliança Po-
pular, que creus que fa-
ran a s'oposició?

- No ho sé, també
sera cosa de veure perquè
molts d'ells no es presen-
taren per estar marginats.

- Sí, tant en Joan Mi-
guel, com en Pep Mójer,
crec que no s'ho pensaven,
haver d'estar a s'oposició.

- I en Miguel Clar,
tampoc.

- Diuen que dimitirà
per donar es Iloc a en
Joan Puigserver.

- Aquest crec que sí
que servira per oposició.

- De totes maneres,
pens que no podran estar
molt tranquils es governants
socialistes, perquè ets altres
no són beneits i estan en
majoria.

- Es veritat, si es bathe
no ho fa bé, li poden caure
mocions de censura cada
dos per tres.

- Sí, i no sera com
s'altre que ho pogué des-

fressar amb unes bones
fires.

UN QUE ESCOLTAVA

El topònim Marola ba-
sat sobre un antropònim,
esta format sobre un nom
de persona. La veu "Me-

rola" consultada en el
DCVB, diu que és un.
topònim i a la vegada cog-
nom de Catalunya.

Dels propietaris de Ma-
rola, sabem que en 1.346
fou propietat de Pere Ge-
rald i que vuit anys més
tard, ho era de Tomas
Serra. En el segle XV,
era de la família Mas,
una de les primeres que
es varen establir a Lluc-
major; però cap a la mei-
tat del Segle XVI, va ser
adquirida per la famflia
Cenglada o Sanglada, una

de les branques dels Su-

reda.
En 1.553, Perot Cen-

glada, confessava posseir en-.
tre altres propietats, la pos-

sessi6 de Marola. En el
cadastre de 1.578, figura
a nom de Miguel "Angla-
da", amb un valor de

3.000 Mures mallorquines.

Mitjançant un altre cadas-

tre, el de 1.666, sabem
que era de Ramon "An-
glada", arribant a assolir
un va': de 4.000 Mures,

en 1.702. En 1.758 era
de Mateu Cenglada, i en
1.777 ho era de Jerónima
Rossinyol, vídua de Mateu
Cenglada, amb el mateix
valor esmentat de 4.000
Iliures.

AUGMENT DE VALOR

En 1.818, la possessió
havia passat a mans de
Josep de Togores i Cen-
glada. Per aquest temps
Ia finca sembla que comp-
tava en 342 quarterades
valorades en 10.020 Mures.
Podem observar en aquest
cadastre el considerable aug-
ment que havia experimen-
tat el valor de la possessió.
La propietat va continuar
en la persona del Sr. Pas-
qua! Felip Cenglada Balles-

ter de Togores, Comte
d'Ayamans, família propie-
taria d'altres dues posses-
sions importants a Llucma-
jor, com foren Binificat

i Son Julia de Ca S'Hereu.
El cadastre de 1.862

esmenta tres seccions del
terme de Llucmajor amb
el nom de Marola descri-
tes sota els números 55,
96 57 abarcant en con-
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res possessions de la famine Cenglada

le Marola, una mica elevades, tenen la façana principal de noble truca

junt una superfície de poc
més de 331 quarterades

(221-42/ 2-0-72/306-2-00
respectivament). Però la sec-

ci6 que ens ocupa d'aquest
cadastre, és la 57 en la
qual, en el referent als
cultius, únicament és des-
tacable el de cereal amb
una superfície de 142 guar-
terades. Els cultius d'ar-
bres, figueres, i ametlers,
juntament amb figueres de
moro, superen, les dues
quarterades i mitja, estant
repartit la resta en garriga,
erm i improductiu.

Quant a la. hamaderia,
aquesta estava'' composta
Per 80 ovelles, 10 muls,
2 egües i 4 porcs.

Cap al 1.906, la pos-
sessió era de Marian Gual
de Tofores, passant des-
prés a Mateu Gamundí.

-ASES DE NOBLE
TRAÇA

Les cases, una mica
elevades, ofereixen un bon
cop de vista al viatger
que des de Iluny les pot
observar, quan passa per
Ia carretera pròxima a les
cases La facana principal

és de noble traca amb el
portal, encara que no de
mig punt, centrat en agues-
ta casa, i flanquejat per
diverses finestres reparti-
des simètricament.

El Nomenclátor de
1,859 esmenta dues viven -

desa Marola, una ocupada
constantment i l'altra tem-
poralment, citant un edifi-
ci de dues plantes.

Les restes prehistòri-
ques estan localitzades en

els següents indrets: Els
Hostels i Sa Talaia. Quant
al primer, hi ha deixalles
d'un poblat. Un talaiot
de planta circular amb co-
lumna central d'uns 10,30
mts. de diametre i una
altária de 1'70 mts.; un
naviforme de planta en
forma de U de 18'50 mts.
de longitud per 7'40 mts.
d'amplària. Quant al se-
gon, només assenyalar que
hi h -: restes talaibtiques
de difícil i dent if icaci6.

Tornant al principi, al
topònim Marola, hi ha do-

cuments dels Segles XVII
i XVIII a Llucmajor, els
málnoms Marola i el di-
minutiu Maroleta, associats
ambdós al cognom Salva.

Joan Clar
Francesc Verdera

Fotos: Antoni Monserrat
Antoni Oliver

Cap al 1.906 era de Marian Gual de Togores,
passant després a !Platen Gamundi
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Els preus d'aquests mo-
ments no són de lo millor
que hi ha hagut dins una
temporada d'alts i baixos,
en part se compren perquè
s'està a l'espectativa de la
próxima anyada.

En l'agricultura el bessó
ha baixat un poc més i ara
s'ha situat damunt les 460
pts., mentre que la garrova
ha pujat una mica i va
entre les 22 i 27 pts. el qui-
lo.

Una notfcia actual pel
que a Is preus es que ja s'han
fet operacions de bessó no-
vel! a 420 pts., un preu baix

que a lo millor anirà pujant
poc a poc.

Pel que fa a la fruita
de temporada com són els
albercocs enguany se pa-
guen en els sequers a 25
pts.

En la ramaderia poc
han canviat les coses,
tant sols remarcar la puja-
da dels xots, respecte al mes
passat, els preus en pts. per
quilo són:
xots 	 240a 280
porcelles 	 260 a 340
bous 	 450 a 520
truges 	 a 100

En aquest temps el gra
ja este segat i ara s'espera

Ia maduració de les ametles,
primer, i després les garro-
ves. De les primeres no se-
re un any fort perquè només

n'hi ha a redols, en canvi de
garroves n'hi ha bastantes.

En quant a la pluviome-
tria i temperatura d'aquest
mes de juny, ja se comença
anotar la presencia de l'es-
tiu, les temperatures han

pujat de tal manera que la

mínima s'ha situat voltant

els 20 graus i la màxima els
29 graus. I pel que fa a la
pluviometria, només dir que
ha estat ben pobra, ha plo-
gut dos dies, i en total 1,5
litres.

COMENCEN ELS
FOCS.

S'acosta l'estiu i ja se

senten a dir algun semen-
ters de rostoll que han
pres, el susto dels propie-
taris ha estat gros, i a al-
guns la intervenció dels
bombers ha estat funda-
mental perquè no hi hagués
més mal del que hi ha ha-
gut; pert) de moment a
Llucmajor els focs que hi
ha hagut, no han estat im-
portants, un horabaixa a
Ti6 un sementer de rostoll
va prendre i sort de la rà-
pida intervenció dels bom-

bers només se cremaren 6 o
7 quarterades de rostoll.
Per la carretera de S'Es-
tanyol també ha estat ne-
cessária la presència dels
bombers. També s'han pe-
gat foc algunes voreres, mol-
tes d'elles degut a Mosques
de cigarros, i a possibles
x ispes de vehicles.

Ara es el moment en el
qual ja se fa una primera
anàlisi del resultat de l'anya-
da; una anyada, la d'en-
guany, la que pareixia que

havia d'esser bastant bona
i al final s'ha quedat regu-
lar, sense voler dir que ha-
gi estat dolenta, els pagesos
diuen que ha pogut anar.
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El ridicul pels cantons
Feia aprop de vuit anys

del primer ajuntament
d'aquesta democràcia,
quasi quatre de l'aprovació
pel consistori Ilucmajorer
de la iniciativa de norma-

lització lingüística pro-
posada pel regidor Guillem
Aulet, s'acostava l'estiu i
tot just començava una no-

va campanya electoral
quan per alguns cantons
del quadrat de la vila noves

plaques amb els noms dels
carrers. Segons la major part
dels inidicis, estan escrites
en cata le.

No parlarem ara de la
pasterada que ha fet la pres-
sumpta br igada municipal
per col.locar-ne alguna, ni
del gust amb que estan dis-
senyades o del material de

que estan fetes (he de re-
conèixer que tenc una de-
bilitat sentimental pel ma-
res).

Ester (em disposats a no
acarnissar-nos amb els
responsables de la metamor-
fosi vergonyant del Carrer
de l'Olivera en Carrer de
"L'Olivé" a esser benevo-
lents amb la falta d'elegAn-

cia de males traduccions de
males inscripcions en caste-

Ilk com pot esser "Carrer
Príncep" enlloc de "Carrer
del Príncep.".

Pert) el que ens cobreix
de ridícul col lectiu, i no es
pot tolerar de cap de les
maneres, es que els cantons
de la vila es converteixin en
suport i escenari d'una
impúdica exhibició d'a nalfa-
betisme.

D'una banda hi ha les

faltes d'ortografia més ele-
mentals, que amb un poc
d'interés per fer les coses

ben fetes, assessorant-se
quan es necessari, s'hau-

rien pogut evitar. Al cap i a

Ia fi no es tan difícil trobar
qui sapi que en català l'ac-

cent gràfic o la dièresi s'uti-

litzen també a les majúscu-
les, o que Vicenç nomes du
una ç al final, i no n'ha de

menester d'altre.
D'altra banda, i pit-

jor, perquè a la ignorância

s hi afegeix la manipula -

dó política, hi ha la far
&la lingüística tan habitual
d'aquesta dreta que hem ha-

gut de patir fins ara a

Llucmajor:

Al seu moment, no ten-

gueren mes remei que reco-
nèixer la unitat de la lien-

gua catalana (que es un dels
trets fonamentals de la nos-
tra identitat nacional, i aquí
els cou). Una acceptació
feta a contracor, sense aca-

bar-se de creure ni voluntat
d'aprofundir en el seu signi-

ficat. El resultat es la de-
fensa exagerada, sense aten-

dre a gaires raons científi-
ques, i demagógica de les

lomenades "modalitats in-

,ilars" del català.
L'esperit i els resultats

d'aquesta postura, es mani-

festen d'una forma lamen_

table a les noves plaques que

—ironia cruel!— s'han pen-

jat als cantons Ilucmajorers
en nom de la normalització
lingüística. Això es manifes-
ta sobretot en la utilització
de l'article salat que es fa a
aquestes plaques. Aquest
article que utilitzen quasi

com bandera màxima a

aquestes autoanomenades
defenses de les 'modali-

tats", defenses que no són
el que pretenen, ans tot el

contrari. Raonem:

1) A Mallorca, hora
d'escriure i deixant de ban-
da algunes excepcions ben
particulars i escasses, sem-
pre	 s'ha utilitzat l'article
culte. Més encara si es trac-
ta d'escrits de certa impor-
tància o solemnitat, com es
el cas de les inscripcions
lapidâries que ens ocupen.

2) Aquest ja seria, ja Os,
un argument suficient, pea)
Ia cosa és més greu. La
"modalitat",	 la	 manera
que ; sempre s'ha utilitzat
l'article salat a Mallorca, té
unes normes. Davant el nom
de càrrecs, institucions, llocs
objectes, etc. singulars o
d'especial importància o res-
pecte, sempre s'ha utilitzat
l'article standard. Per exem-
ple, sempre s'ha dit "la

seu", "el senyor rector", "la
mar" o "la mort".

Ara, als nostres can-
tons el Rei En Jaume esde-
vé "ES REI JAUME
(més difícil, impossible) i
il.lustres pares de l'esglé-
sia s6n rebaixats a la cate-
goria d'embotits o vísceres
en escriure "Carrers d'ES
BIBE..." I al Carrer de SA
Constitució,	 aquesta	 llei
queda a l'altura d'un de-
cret a cop d'article (sere una
opinió política?).

3) Per afegitó, hi ha car-
rers que, a Llucmajor, sem-
pre s'han dit d'una manera:
El Carrer de l'Esperança, o
el de l'Estrella, per exem-
ple. Les noves plaques salen
l 'esperança, salen l'estrella i
salen tot el que poden, fins
a Ilavors demostren la seva
incoherencia amb un sor-
prenen carrer DELS Bons
Aires.

De tot això se'n poden
treure un parell de conclus-
sions:

a) Que no es cert que
el responsable d'aquest
disbarat, ni els defensors
acarnissat de les "modali-

tats" realment vulguin de-

fensar la nostra I lengua i la
nostra manera d'utilitzar-la.
Si realment ho volguessin,

sabrien que la millor manera
de fer-ho es estendre el seu

ús a tots els Ambits (cosa
que no fan) i usar-la correc-
tament, que tampoc no ho

fan, perquè a Mallorca sem-

pre s'ha usat l'article están-
dard hora de fer inscrip-
cions lapidàries hora d ' usar
normalment la Ilengua per

escrit.
b) Que no es cert que

defensin de veres la "mode-

litat mallorquina" d'usar el

català, ni que sigui la
Sin6 que la tergiver-

sen i la baraten en una polí-
tica confusionista que sols
pretén crear equívocs i in-
ventar diferencies amb la

manera "estàndard" d'usar
la llengua (quan havíem sen-

tit a dir "es rei En Jau-

me", etc.?
c) Que aquesta políti-

ca d'atac i destrucció de la
nostra Ilengua, en el cas de

les plaques dels cantons,

s'ha fet amb doblers pú-
blics, que s'han utilitzat
per fer-nos quedar male-
ment a tots, com un poble
analfabet i bestia.

d) Que la malifeta s'ha
de rectificar, i s'han de pren-
dre les mesures necessAries
perquè coses d'aquestes no

tornin a passar, ans al con-
trari, Llucmajor avanci deci-
didament cap a la norma-
lització de la nostra Ilengua
pròpia (la nostra única lien-

gua pròpia!).
Feina no n'hi falta al

nou Ajuntament . Sort i a la
tasca!.

Miguel Cardell.
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La porta d'Europa
"El mostrador de LluemaJor"

Aix( és com qualif i-
caven l'Arenal, respective-
ment, el president del club
nàutic de l'Arenal i l'histo-
riador local Sr. Font i
Obrador.

Tant un com l'altre
el que volien manifestar era
que l'antic poblat de tren-
cadors ha deixat de ser-ho
per convertir-se en el Hoc
més internacionalment co-
negut del nostre terme, al
mateix temps que Os font
d'ingressos per als arena-
lers i per a les argues mu-
nicipals: un Hoc que reu-
neix aquestes característi-
ques, cal conservar-lo amb
molt d'esment. Es per
aquest motiu que cada any,
quan ve l'estiu, parlam de
l'antic llogaret. Dissortada-
ment no ho podem fer amb
Iloances de bon estiuejar
que hi fa ni dels bons ser-
ve is públics de qué gaud im:
neteja, depuraci6 d'aigües,
ordre als carrers i un Ilarg
etc, etc. cosa per altra ban-
da molt difícil de resoldre.
També Os ver que es nota
la diferència entre l'Are-
nal de Llucmajor i l'Arenal
de Ciutat i no tan sols urba-
nísticament sin6 també
per la qualitat dels serveis
I per la preocupació del seu

bathe, pel benestar dels
ciutadans i la defensa dels
seus drets.

La picaresca de l'His-
pà nic, de tots és coneguda,

essent la platja una "zo_
na de tots" n'hi ha que en-
tenen que això vol dir que
és seva i que hi poden fer el
que volen. A la part de Ciu-
tat hi ha una vigilância que

nàutic, hi ha una zona bali-

sada, per un que es dedi-

ca a llogar barques de mo-

tor (caldria saber si té per-
mis), però el que sí és segur

és que no té permis per
acotar uns 40 m2. de plat-
ja, d'on engega tot el que,
veient la platja ben plena

i aquell Hoc buit, s'atreveix
a posar-hi peu. Els insults,
les amenaces i fins i tot
qualque empenta estan a
l'ordre del dia.

Des de fa tres estius el
batte de Ciutat va posar a
retxa l'empresa Mar de Ma-

llorca que havia posat més
para-sols i cadires dels que
permetia el contracte d'ex-
plotació de la platja.

Aquest abús d'ocupa-
del de la zona pública (plat-
ja) es feia en benefici d'uns
pocs accionistes i en perju-
dici dels milers de turistes i
estiuejants, que es veien
amb la necessitat d'estar uns
damunt els altres, encara

que hi hagués Hoes buits

a l'ombra dels para-sols, om-

bra que canvia de Hoc al
llarg del dia i a les nou del
matí és bastant !luny de
l'aparell.

Els mitjans de comuni-

cad() "provincials" es feren

ressò de la preocupació de
certs hotelers que creien que
això incidiria negativament
sobre el turisme. De Ilavors
ençà cada any la temporada
turística és millor i les pre-
iiccions són que els propers
cinc anys seran molt bons.

Davant aquest estat de
coses ens demanam si no se-
ria bo r "mbé a

Ilucmajorera, hi arribàs una
mica d'ordre, amb vigilancia
de la policia per la platja
(com a Ciutat) i Ilevant tots
els para-sols, cadires i velo-
mars que hi són de més, per_

qué els estiuejants puguin
gaudir d'una platja que ens
pertany a tots i no només a
uns quants.

Durant l'estiu l'activi-
tat als clubs nàutics augmen-
ta considerablement, a causa
de l'arribada dels estiue-
jants. El que no és tan usual
és que també augmenti la
conflictivitat, i això és el
que esta passant als dos
clubs Ilucmajorers.

Al de l'Estanyol el des-
content ve perquè l'Associa-
ci6 de Vei . nats se sent per-
judicada per la paret que
es va fer, ja fa un any, i que
encara no ha estat enderro-
cada, i també per les camio-
nades de bagatge que s'han
tirat damunt les rogues.
Aix6 ha embrutat la costa
I ho han fet per no haver-
se'n de dur els baleigs

A l'Arenal el descon-
tent de molts d'antics socis,
alguns d'ells fundadors del
club, ha estat perquè se sen-
ten discriminats en relació
als altres, fins i tot del ma-
teix club veil, als quals, no
se'ls cobra el dragat del seu
floc d'amarrada, ni la treta
i posada dels morts, mentre
que a ells si. Posats en con-
tacte amb el president del
club, senyor Joan Miguel,
per saber l'opinió de les
dues parts, ens va dir que la
junta directiva havia deci-
d it fer-ho així perquè, men-
tre a les zones on no se'ls
feia pagar l'Únic que s'havia
fet era llevar l'arena, que
amb el temps s'hi havia po-
sat, i aix( tornava al lloc
d'amarrada el fons inicial.
Als altres, se'ls havia Ilevat
rogues que en un principi
ja hi eren. Aix( quedava
més calat que quan com-
praren el Hoc.

Esperem que tant a un
club com a l'altre les diver-
gències d'opinió s'arreglin
amb el diàleg sense neces-
sitat d'arr ibar als tribunals.

L Amo de So Na Moixa.

fa mal fer feina als reparti-
dors de papers als venedors
de begudes... etc. per tota la
pitja, els quals, com els co-

nills, que els donen mala vi-
da a una possessió, aviat sa-

ben on no els cacen, han
emigrat i per això tenim

tota aquesta fauna que com-

pra així com vol des del
torrent dels Jueus fins al
torrent de Son Verí.

Des de fa uns quants

anys a tota aquesta classe
de depredadors, se'ls ha unit
una altra classe de personat-
ges que molt educats ells, es
queixen del soroll dels ves-
ores, diuen que no hi ha
dret de la brutorada que hi
ha pels carrers, pert) no dub-
ten a treure el seu ca, a l'en-

trada de nit, a fer les feines
per la platja.

A tot aquest estat de
coses que ja ve d'enrera, en-
guany s'hi ha afegit un al-
tre espavilat. A la zona final
de la platja, tocant el club
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Proposta
Fullejant el darrer nú-

mero de la vostra revista

i per fugir de l'opressi6 de
Ia política, vaig Ilegir l'ar-
ticle dels "Atàvics".

No vull fer cap críti-
ca ni que ningú ho agafi
així. No acab de com-
prendre aquesta nova lite-
ratura, doncs no puc opi-
nar. Pere) hi ha uns certs
details que criden l'aten_

ci6:
Just a la línia 8 es pro-

posa l'autor deixar de dir
bajanades; (sembla molt
bé).  Més envant ens tro-
barn amb un pardal que
deu cagar corda; (pitjor

esta ell). Una olorada de
sofre denota la presencia del

dimoni; (tregina molt per la
terra). El conte segueix amb
cagarades dintre orinals de
plastic; (funcions naturals
del cos). Amb vanes talla-
des; (forta depressió la se-
va). Llargues pixerades,
(quin alivi més gran). Acaba
sense tinta al bolfgraf al mo-

ment d'escriure; (mala sort,
paciencia).

Ens relata un conte,
diré, amb literatura moder-
na. No l'assimil per això no
m'agrada. Agradara a altres
No puc opinar, manco la cri-
ticaré i a més desig respe-

tar la personalitat de l'autor.
No més que al Ilegir m'he
animat a presentar-ne tam-

be un. No som escriptor,
per tant no cerc comparan-
ces ni divergencies que me
desagradarien. La forma
emprada al meu conte és la
clàssica o antiquada, donau-
li el nom que trobeu. Tal
volta ja comenc a pertànyer
a un temps mig passat i vist
dindre el record i l'enyoran-
ça em costa canviar.

I ara propOs, si qualque
lector té cap conte a la me-
mOria o se li corre cap,
l'envii a la revista; po-
dria sortir tal volta una pa-
gina més atractiva i amb un

altre perfum. Ara ve el con-

te

SATISFACCIO
COMPLETA.

Un dia que la meva fi-
lla jovençana havia anat a
comprar-se unes noves i de-
terminades espardenyes per

poder-les I luir amb uns
	 re de la nova adquisici6.	 contenta i satisfeta, mirà els

precisos calçons, ara que
	

El pare alca el cap del
	

ulls del pare i sonnrigué i el

les noies gairebé no porten
	

I libre i tot agafant amb una
	

pare encara sense saber el

falda, va presentar-les gajo-	 ma l'objecte presentat, del
	

color de les espardenyes,

sa de la seva elecci6, al pare
	 qual tan sols n'havia distin-	 alca també els ulls aquell

que 	llegia, despreocupat
	

git el color, exclamà rotun-	 mateix moment i topà 	 la
d aquest problema, un di-

	
dament i sense pensar-s'ho

	
viva mirada de la seva filla i

vertit llibre, assegut cOmo-	 un sol moment; sort( salla
	

també queda satisfet i pen-
dament a una butaca.	 que diuen "de dintre" —Sf,	 sa: Qua fácil es d'aconse-

	-Vos agraden aquestes
	

molt!, i tot seguit afegí.	 guir la felicitat!!.
espardenyes? va preguntar-	 —Però encara m'agrada més

	
Un subscriptor.

li més pendent de la seva	 allò que hi portaras da-
resposta afirmativa que de la	 munt!.
contemplació que fes el pa-	 La filla, ara més gajosa,
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Los nuevos Renault 9 te
ofrecen cinco versiones:
GTC, GTL, GTD, TSE y TXE,Nuevo	 con una linea de

Renault 9	 ivrdia más
atract
vangua

a, más joven,
más cerca. En tu 'Maas

Descubre los nuevos
Renault 9, hoy mismo.
Ven a Renault. Estamos muy
cerca. En tu linea.

Te esperamos en

0i . , Rond. %worn, s/n Tex. 66 01 40 66 00 41 LlocnujorBartolome Jaume Na d a l Exposma a S'Aranal C Sant Cratofol, 5 Tel 26 00 01
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vuitura

Els cuiners del rei

Ensalada: Verdura que
es menja amanida amb sal,
oli, vinagre, etc... (Dicciona-
ri Català - Valencia - Balear.
Alcover).

A simple vista i besant-
nos en la seva definició ens
pot parèixer que les ensala-
des són uns plats que no
requereixen cap art per
part del cuiner, res més en-

fora de la realitat; si volem
fer bones ensalades hem de
tenir en compte aquestes
tres regles, no tan fácils de
dominar com pot parèixer a
simple vista: mesclar pro-
ductes de gusts compati-
bles, aconseguir una combi-
nació de colors plaent esté-
ticament pels comensals i
amanir la mescla correcta-
ment; procediment aquest
que es per ventura el mês
delicat. Pensau que "Para
hacer bien una ensalada se
necesitan cuatro amigos: un
avaro para echar el vinagre,
un pródigo para el aceite,
un sabio para la sal y un
loco para removerlo todo".
Cal dir que l'oli ha d'esser
d'oliva i el vinagre de vi i
que com mês frescs siguin
els productes empleats més
exquisita ens sortira l'ensa-
lada.

Els cuiners del rei volen
recordar-vos que les nostres
ensalades: el tremp6 (amb
albercoc i/o poma faculta-
tiu) i els pebres torrats,
estan a l'altura de qualse-
vol ensalada que pogueu fer
i que en conseqüència no te-
nim perquè menysprear-los.

RECEPTES D'ESTIU.

Com	 que	 aquesta
revista ens cobreix els me-
sos de juliol i agost, en
comptes d'una recepta en
posarem unes quantes, per-
què ens puguin solucionar
més d'un sopar d'estiu.

ENSALADA DE PATATA
I BONITOL ESCABETXAT

Ingredients:
1/2 kg. de patates.
300 grs. de bon (toi escabet-
xat.
1 pebre verd
1 ceba petita
Oli, sal i vinagre.

Preparació:
Bulliu les patates sense

pelar amb aigua i sal. Una
vegada cuites, de i xau- les
refredar i després pelau-les.

Picau molt petit el pe-
bre i la ceba.

Esmicolau ei bon (toi.
Trossejau les patates

amb trossos no massa gros-
sos. Mesclau-ho tot dins un
recipient i amaniu-ho.

ENSALADA D'ENDIVIES
AMB FORMATGE, POMES
I AMETLLES.

I ng red lents:
250 grs. d'enclf vies
50 grs. de formatge.
1 poma que tengui acid.
50 grs. de bessons d'ametlla.
Oli, vinagre, sal i julivert.
1/2 litre de llet.

Preparació:
Esmicolau el formatge i

feis una crema batent-lo jun-
tament amb la llet. Pelau
Ia poma i picau-la. Amaniu
les endívies amb oli, vina-
gre i sal.

Col.locau les endívies
dins els plats, regau-hi per
damunt la salsa de format-
ge i acompanyau-les amb la
poma i les ametlles.

ENSALADA D'OSTRES 1
LUB1NA.

D'aquest plat M. Vaz-
quez Montalbán en diu:
"Como ocurre con toda
muestra de nueva cocina, es-
te guiso tiene mucho que
ver con la pintura abstrac-
ta, porque la nueva cocina
es a la vieja lo que un cua-
dro de Miró a un bodegón
de Zurbarán. Por lo tanto
comer "nueva Cocina" exi-
ge compañeros capaces de
superar la tendencia de todo
español y española a reivin-
dicar a gritos la patria del
ajo y el chorizo. El guiso
suele sentar muy bien a los
partidarios del arte por el
arte". (Las recetas inmora-
les". M. Vazquez Montal-
bán).

Poques coses podem
afegir els cuiners del rei a
la nnagnffica exaltació de
Montalbán només dir-vos
que si inconvenient
que veis a aquest plat és
que vos sembla un poc car
pensau que hi ha plats
tant o mês cars que aquest
I que no tenen la categoria
I destrucció d'aquesta ensa-

lada, creació de V fctor Meri-
no i el seu equip.
Ingredients (per 4 persones)
1 kg. de lubina.

1 dotzena i mitja d'ostres
llimona, oli, vinagre, sal, pe-
bre bo i herbes aromatiques

E labo ració :
Embolicar les parts no-

bles de la lubina amb paper
d'alumini i deixar-les dins el
frigorífic al menys durant
24 hores. Després d'això ta-
Ilau-la amb tallades primes
i deixau-la en maceració
amb un poc de suc de Ili-
mona, oli d'oliva, unes gotes
de vinagre i pebre bo. Es pot
complementar amb herbes
aromatiques.

Obriu les ostres, els
treis el cos, els posau da-
munt les tallades de lubina i
els tirau el suc al damunt.

A l'hora de menjar-ho
els autors de tan sofisticat
plat recomanen que es faci a
Ia vegada l'ostra i la lubina.

	 CENTRE
	 DE

RECONEIXEMENT
ME DIC - PSICOLOGIC

certificats
mèdics per a
permis de
conduir i

ANTONI ISERN OLIVER Ilicència d'armes
LLUCMAJOR
carrer Anton Garcias 1-a	 dilluns I dijous de 16 .30 a 21 h.

Horari



1981-1982: Huguet, Eric, Sbert, Vidal, Pons, J. Mas, Pons,
Manresa, Vich, Magaña i M. Mas.

ALMACEN

Ronda Migjorn, 154

Tellifono fg 09 59

LLUCHMAYOR (Mallorca)

Pág. 25socletat

Entitats de Llucmajor

El Club Esportiu Espanya III
LA DECADA DELS
VUITANTA.

Una nova edició, 1980-
81, a Ill Divisió Nacional.
Es va seure al banquet
aquesta temporada, Pep
Dols Bibiloni, un jove
entrenador (31 anys) afin-
cat a S'Arenal i natural de
Conseil i que ja havia for-
mat part de l'Espanya com

a jugador. Quant a la plan-
tilla estava formada per:
Huguet, Mulet, Noguera,
Dioni, Roig, Salvà, Manre-
sa, Carrió, Toscano, Santi,
Navarro, Llompart, 011er,
Moll, MagaFia, Pira, J. Mas,

Vicente, Sacares, Pons, Ju-
rado, Eric i Calvo.

El grup XI de la Ill Di-
visió Balear el formaven els
següents equips: Alaior, An-
dratx, Atc. Balears, Binis-
salem, Calvià, Atc. Ciutade-
11a, Collerenc, Constância,
Espanya, Felanitx, S. Mao-
nés, Manacor, Margalidenc,
Murenc, Poblenc, Porre-
res, Portmany, Seislam,
Ses Salines i Sóller.

El campió del grup va
ser la U.D. Poblenc dirigida
per Llorenç Serra Ferrer i el
C.D. Espanya va davallar de

categoria i durant el cam-
pionat va obtenir els se-
güents resultats:
1 VOLTA:
Espanya, 1 - Caivià, 1
Murenc, 1 - Espanya, 2
Espanya, 1 - Constância, 1
Stiller, 1 - Espanya, 5
Poblenc, 1 - Espanya,
Espanya, 1 - S. Maonès, 1
A. Ciutadella,2-Espanya, 2
Espanya, 2 - Porreres, 1

Portmany, 2 - Espanya, 1
Espanya, 2 - At. Balears,
Binissalem, 2 - Espanya,
Espanya, 1 - Margalidenc, 1
Andratx, 1 - Espanya,
Espanya, 1 - Collerenc,
Seislan, 2 - Espanya, 1
Espanya, 2 - Alaior,
Felanitx,1 - Espanya,
Espanya, 4 - S. Salines, 1
Manacor, 3- Espanya, 1

ii VOLTA:
Calvià, 2 - Espanya, 1
Espanya, 1 - Murenc,
Constância, 3- Espanya,
Espanya, O - Sóller, 1
Espanya, 1 - Poblenc, 1
S. Maonès, 2 - Espanya, 1
Espanya, 1 - A.Ciutadella,2
Porreres, 4. Espanya, 2
Espanya, 2 - Portmany,
At. Balears, 2 - Espanya,
Espanya, O -Binissalem,
Margalidenc, 3 -Espanya,
Espanya, 1 - Andratx, 2

Collerenc, 2 - Espanya, 1
Espanya, 1 - Seislan,
Alaior, 2- Espanya,
Espanya, 1 - Felanitx,
Ses Salines, 2 - Espanya,
Espanya, 2 - Manacor, 1

Vists aquests resultats
d'aquests pas per la Ill Di-
visió Nacional crida l'aten-
ci6 la victòria de l'Espanya
per 1-6, el 28 de setembre

de 1980. Aquella golejada
bé va valer un viatge a la vall
dels tarongers. Però no va
ser això el més destacat
d'aquell horabaixa en el
"Camp Ca'n Majal" sinó
l'excel.lent aturada que va
realitzar un espectador el
qual va aturar un gol que ja
es colava, obra de Pons.
maudit, però cert, aquell
personatge no es va confor-
mar fer d'espectador i va vo-
ler prendre part activa en el

joc. El porter del Sóller ha-
via sortit a aturar el da-
vanter espanyista i aquest
l'havia driblat a la meitat
del mig camp enviant la pi-
lota a la porteria i en
aquest moment, bota l'es-
pontani i ratura. 1 això a
Divisió Nacional...

Dia 10 d'agost, la direc-
tiva del C.D. Espanya ja
va concedir l'escut d'or del
club al Baró de Vidal i el
dia 4 del mes següent, el
president Mique! Martí
també el rebia, i ja eren qua-
tre temporades consecuti-
ves comandant la nau es-
panyista.

Però aquest no va aca-
bar la temporada amb el
club ni tampoc l'entrena-
dor Pep Dols perquè tots
dos, després de la derrota
a casa (1-2) contra l'An-
dratx, varen dimitir del
cArrec al president essent
substituft per Jaume Adro-
ver i l'entrenador per Ga-
briel Higo quan faltaven
només sis jornades per con-
cloure el campionat.

L'equip va ser refor-
çat per Jordi Busso, pro-
cedent del Figueres i més
envant per A Figueroa del
C.F. Llucmajor per6 ni
això, ni els canvis de pre-
sident i entrenador, no va
ser suficient per mantenir
Ia categoria Nacional, i al
final, Seislam, Atc. Balears,
i Espanya varen descendir
a Preferent.

CARNISSERIA XARCUTERIA

ZANOGUERA
GAR-CIAS

Plaza España 62	 Telefono 66 13 02

LLUC MAJOR (Mallorca)



C.D. Espanya 1982-83; Er/c, Huguet, Dion'', Duran,
Mas, Noguera, Garau, Jaume (entrenador), Adrover (se-
gon entrenador), López, Bat/e, Cano, Terrasa, Rigo,
011er, Ferrer i M. Mas.
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UNA BONA TEMPORADA.

La temporada 1981-82

es pot catalogar com a una

gran temporada perquè
l'equip va aconseguir que-
dar subcampi6 de Primera
Preferent i Campió a la
Lliguilla d'Ascens a Ill
Divisió. Va continuar com a
president Jaume Adrover i
com a entrenador el Ilucma-
jorer Miguel Jaume.

La plantilla de jugadors
era formada per: Huguet,
Noguera, Magaña, Filon,
Magi, Mas, Moll, Miras, Vi-
dal, Vich, Eric, Mas Pedre-
ro, Carbonell, Sacares,
Manresa, Romes, López,
Gonzálvez, Pons, Llompart,
Jurado, Vaguer, Mas Sastre,
Vicente, Ferreira, Oiler i
Sbert.

La pretemporada ja va
començar bé i l'Espanya va
venter per 1-0 a l'Algaida
en el Trofeu Baró de Vidal
i després, a la final, va gua-
nyar pel mateix resultat, a
l'Atc. Balears i així es va
proclamar campió del tro-
feu.

Quant al campionat
de Preferent, repassem els
resultats:
I VOLTA:
Espanya, 2 - Arenal, 2
Rot let, O - Espanya, 1
Espanya, 3 - Cultural, 1
Campos, 0 - Espanya, 1
Espanya, 3 - R.L. Victória,0
Algaida, O - Espanya,
Espanya, 6 - Escolar, 0
Badia CM., 2-Espanya, 1
C. Paguera, 1 - Espanya, 1
Espanya, 2 - Ca'n Picafort,
La Real, 2 - Espanya, 3
Espanya, 2 - Petra, 0
Llosetenc, 2 - Espanya, 1
Espanya, 1 - Alar6,
Arta, 1 - Espanya, 2
Espanya, 1 - At. Rafal,
Atc.Balears, 1 - Espanya,

II VOLTA:
Arenal, 1 -Espanya, 4
Espanya, 4 - Rotlet, 1
Cultural, 2 - Espanya, 1
Espanya, 1 - Campos, 0
R.L.Victória, 2 -Espanya, 4
Espanya, 2 -Algaida, 0
Escolar, 0 - Espanya, 1
Espanya, 0-Badia C.M.
t spanya, 1-C.Paguera,
Ca'n Picafort, 1-Espanya,0
Espanya,1- La Real, 0
Petra, 0 - Espanya, 2
Espanya, 2 -Llosetenc, 2
Alaró, 1-Espanya,
Espanya, 1 - Artà,
Atc.Rafal, 2 - Espanya, 2
Espanva 3-Ate Balears, 2

Com a dada anecdótica
d'aquesta temporada hem
d'esmentar el que va suc-
ceir aquell 21 de marc de
1982, abans de celebrar-se
el partit, que l'Espanya aca-
baria vencent per 0-2, con-
tra el Petra. Els jugadors
visitants anaven arribant
amb l'entrenador Miguel
Jaume i un concurrent, es
treu una espasa, i a mes
amb la intenció d'agressió

o d'intimidació, a la perso-
na de l'entrenador espanyis-
ta. Tant de bo que aquell
de l'espasa va dessistir i tot
va quedar en un transtorn.
Al final, com ja hem apun-

tat, va acabar amb triomf

de l'Espanya i el banquet
visitant on es trobaven en-
trenador suplents i delegats
tengueren algunes malme-
nades per part d'alguns es-
pectadors que varen botar
al camp. Una altra incidèn-
cia que no podem deixar de
reflectir aquesta temporada
va ser el greu accident que
va sofrir, aquell dematf del
dimecres 12 de maig,
l'entrenador Miguel Jaume
quan es dirigia a treballar
amb una motocicleta que
ell mateix conduta. Al pri-
mer preparador espanyista

se li va foradar una roda
I aquest accident li va oca-
sionar una ferida en un ge-
noll aixf com la rotura
d'una vertebra, i va estar

ingressat a Mare Nestrum

unes tres setmanes. Es va
fer *tee de l'equip Mi-
guel Salas provisionalment
per jugar la Iliguilla d'as-

cens que finalment dispu-
tarien: Badia, Espanya,
Atc. Balears, Arta, Campos
I Llosetenc, a més dels
campionats de Menorca
(Seislam) i d'Eivissa (Hos-
pitalet, I.P

En el grup A quedaren
aparellats Badia CM., Ar-
tá, Llesetenc, i Seislan i en
el grup B, Espanya, Atc.
Balears, Campos i Hospita-
let, I.B.

Els campions d'amb-
d6s grups pujaven directa-
ment a III Divisió i els
subcampions de cada grup
s'enfrontaven entre sf, a do-
ble partit, per sortir un ter-
cer equip que acompa-
nyás els dos anteriors.

L'Espanya va quedar
campió del Grup B amb dos
punts d'avantatge sobre
l'Atc. Balears amb aquests
resultats:
Hospitalet, I.B., 2 - C.D.
Espanya,
C.D. Campos,0 - C.D. Espa-

nya,
C.D. Espanya, 3 - Atc. Ba-
lears, O (Mas Sastre, Magaña
i Pons).
C.D. Espanya, 1 - Hospita-
let, IB., O (011er).
C.D. Espanya, 3 - Campos,
O (Sbert, Villena i Mas Sas-
tre).
Atc. Balears, O - C.D. Espa-
nya,

Sense cap dubte va ser

un triomf de la cantera lo-
cal. De la tasa, a mes del
primer entrenador Miguel
Jaume hi eren: Noguera,
Magf, Vich, Vidal, Mas Mò-
jet, López, Manresa, Sbert,
Magaña, Oiler, Sacares, Mas
Pearero, viliena , Matías,
Pina, Vicente. Un toral ne
in homes locals que amb
bons empeIrs forans com
Huguet, Eric, Mas Sastre,
Pons i Moll aconseguiren
retornar a ia Categoria Na-
tional.

NOM,L-S Di

L'Espanya es disposaaa
a enfrr---- ar aaueqa terrr-

raaa 1A2-83 a Ili Divisió
amb els nous fitxatges de
Dioni, Duran, Rigo, Batle
i Trujillo. La , ,plantilla,
doncs va quedar d'aques-
ta manera:

Porters: Huguet i No-
guera.

Defenses: López, Mas
Mójer, Magf, Vich, Carbo-
nell, Vidal, Cano (prece-
dent del juvenil), Dioni
(reincoporat després del
servei militar), Duran
(procedent de la U.D. Co-
Ilerenta) i Rigo (prece-
dent del C.D. Campos).

Centrecampistes: Ma-
gaña, Sacares, Erich, Sbert,
Villena (precedent del ju-
venil), Mas Pedrero (en pe-
ntode militar) i batle (pre-
cedent del C.D. Felanitx).

Davanters: Mas Sas-
tre, Piña, Vicenç Vaguer,
Pons, V. Juan (en període
militar), Garau (procedent
del juvenil) i Trujillo (pre-
cedent del juvenil Sant
Gaietà).
. Com es pot apreciar, un

total de 26 jugadors peró
que en realitat no varen ser
tais perquè aquestes bai-
xes de V. Juan i Mas P. es
sumarien també a les de
Vich, Garau i Sbert (tam-
be per mor del servei mili-
tar). També per assumptes
laborals va causar baixa
Bernat Vidal el qual va
anar a Eivissa destinat com
a mestre.

Uns altres firmaren pel
C.F. Llucmajor, com V.
Vaguer, A. Miras, B. Saca-
res i J. Manresa. Aquest
darrer, després de mós de
dotze anys amb l'Espanya
i havent contribult de forma
directa en dos ascens a cate-
goria nacional dels tres
aconseguits per l'equip en
tota la história. Jaufne Man-
resa se'n va anar del club
espanyista per la porta gran,
amb només 28 anys d'edat,
essent titular de l'equip i a
més capita del mateix. Va
prosseguir com a entrenador
Miguel Jaume i com a presi-
dent Jaume Adrover essent
altre cop reelegit del càrrec.

La pretemporada ja no
va començar be i l'Espanya
va perdre el IV Trofeu Ba-
re) de Vidal, el qual i com a
novetat, es va celebrar en
un soi partir contra el ba-
dia ae Cala iviilior , per 0- I.

Quan ja havia començat
, a hive c'tncorporaren r?



C.D. Espanya 1983-1984: M. Vidal, M. Monserrat,
Adrover (president), J. Mas, G. Llompart, B. Vidal, M.
Ferrer, R. Cladera, P. A. Salva, J. Colom (entrenador),

J. loner, V. luan, E. Villena, J. 011er, S. Feliu, M. Mas,
A. Caldés, I. Agulló.
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Piave Espanya, 46 Tel. 66 18 59
Llucmajor
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l'Espanya Terrassa Carlos i
Arturo procedents de la
U.D. Poblera i també Paco
Cerrillo procedent de l'Atc.
Vivero i . Antoni Sanjosé
Pinilla, procedent del
Constância d'Inca.

Per6 això no va ser

suficient per salvar la
categoria després d'una tem-
porada carregada d'incidents
i amb molts de lessionats
per part del plantell blau.
Quan es complia una guar-

ta part del campionat i
l'Espanya figurava en

l'avantpenúltima posició de

la taula, amb tres negatius,
concretament un horabai-
xa, el dimarts dia 2 de no-
vembre de 1982, Miguel
Jaume i la directiva espa-
nyista arribaren a un
acord i el Ilucmajorer va
cessar com a entrenador del
C.D. Espanya essent subs-
titurt per Jaume Rosselló
Bassa. Quan va acabar la I
Volta i quan l'EsPanya fi-
gurava en el darrer Hoc clas-
sif icatori, es va fitxar Marc

I VOLTA.
Collerenc, O - Espanya,
Espanya, O - Porreres,
At.Ciutadella, 2-Espanya,0
Espanya, 0 -S. Maonès,
Margalidà, 2-Espanya,
Espanya, 1 - Andratx, 1
P. Cristo, 3 - Espanya, 1
Espanya, 1 - Xilvar, 1
Artà, 2 - Espanya,
Espanya, 1 - Murenc,
Ses Sa lines, 3- Espanya,
Espanya, 3 - Felanitx, 1
Alaior, 3. Espanya,
Espanya, 3 - Binissalem,
Espanya, O - Calvià, 5
Badia, 4- Espanya, 1
Espanya, 1 - Manacor, 2
Constância, 6 - Espanya, 1
Espanya, 1 - Portmany, 1

II VOLTA:
Espanya, 2 - Collerenc,
Porreres, 1 - Espanya,
Espanya, 4 - A.Ciutadella, 1
S. Maonès, 3-Espanya,
Espanya, 1-Margalidà,
Andratx, O - Espanya,
Espanya, 2-P. Cristo, 1
Xilvar, 3-Espanya, 1
Espanya, 1 - Art& 2

Oliver, i els jugadors en
plantilla, quan es comen-
ça el campionat, són els
següents:

M. Vidal, Llompart,
CAnaves, Villena, Garau,
011er, Cano, R. Cano, Fe-
liu, P.A. Salvã, J. Janer, R.
Cladera, M. Monserrat, M.
Mas, B. Vidal, V. Juan,
Vich, Magí, Piña, J. Mas,
J. AguiI6, López i Sbert.

Una total reestruc-
turació, com es pot veure,
referent al plantell de juga-
dors amb la característica de
ser tots ells Ilucmajorers.

Va començar 136 la pre-
temporada del C.D. Espa-
nya, es va adjudicar l'edi-
ció VI lena del Trofeu
Baró de Vidal quan va
vencer al Felanitx per 2-0.
En el Trofeu Sta. Cándida,
com que el temps regla-
mentari va acabar amb em-
pat a_ un gol, l'Espanya es
va adjudicar la copa de
vencedor, després de la tan-
da de penaltis i derrotant
al Mallorca Atc.

En el Torneig de la
Llum (Montari) primer
vencé el Porreres per 1-0
i a la final es va desfer
del C.D. Algaida per
identic resultat. En el Tro-
feu Ciutat de Llucmajor,
que es va celebrar al camp
d'Antoni Roses a S'Arenal,
el C.D. Espanya va vencer,
en la tanda de penaltis, al
C.D. Campos, ja que els 90

minuts havien acabat amb
empat a dos gols i a la final
els blaus perderen per 1-2
contra el Sant Jordi.

Però la temporada de
I liga no va ser bona i es va
arribar al darrer encontre
"de vida o mort" del cam-
pionat, en el municipal de
Llucmajor, en el qual tots
dos equips (Espanya i Pe-
tra) es jugaven poder quedar
a la categoria. El partit de
Ia I Volta va ser guanyat
pels petrers (1-0) i com
que els dos equips estaven
empatats a 28 punts la igua-
lada i victòria afavorien als
de Petra. Va ser un encon-
tre de suma emoció i molt
carregat de nervis pel que es
jugaven els equips, va
ploure en abundância
durant la primera part i
aquí va ser quan l'Espanya
va jugar millor i fruit
d'això varen ser els dos
gols, que serviren per gua-
nyar encara que el qua-
dre visitant va acursar dis-
tàncies quan faltaven 15
m. per acabar el partit.

Jugar amb jugadors
de la cantera té avantatges
i inconvenients, aquesta
temporada va tenir més el
segon que no el primer i a
causa d'això va ser cessat
dia 12 de marc de 1984
l'entrenador J. Colom i
substituit per Antoni Vi-
dal.

Joan Quintana.

Vidal, procedent del C.F.
Llucmajor, ja que Miguel
Huguet no es va recuperar
d'una important lessi6 so-

ferta cinc jornades abans
d'arribar a l'equadors del
campionat, concretament
dia 5 de desembre del 82,
jugant a casa contra el
Binissalem.

Aquests varen ser els
resultats de la temporada
1982-83 on l'Espanya va
militar en el grup XI d'una
Ill Divisió Nacional i que,
en aquesta ocasió, només
va ser de passada per a

l'equip de Llucmajor.

Murenc, 3 - Espanya,
Espanya, 2 - Ses Salines, 1
Felanitx, 2 - Espanya, 2
Espanya, 2 - Alaior,
Binissalem, O - Espanya,
Calvià, 2 - Espanya, 2
Espanya, 1 - Badia, 1
Manacor, 3 - Espanya,
Espanya, 1 - Constância, 3
Portmany, 4 - Espanya, 1

EN LIN IA DESCENDENT.

Comença la temporada
1983-84 amb nou entrena-
dor en la persona de Joan
Colom Deyà, continua com
a president Jaume Adrover
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VENDA DE MOSTRES
PARELLS SOLTS

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

Fig. 29
	 socletat

Si no vols tassa, idó,
tassa i mitja. Això es lo que
ha passat a ses eleccions mu-
nicipals a ses que, primera
vegada, sa dreta ha perdut es
poder. Però anem per part,
ja que aquesta vegada i
sobretot després de cone-
guts es resultats de ses vota-
cions, que per cert no dei-
xaren content a ningú, hi ha
hagut de tot: corregudes,
converses, nervis, cants de
sirena i molts de brdquils
més.

Es mussolet i s'bliba es-
taven com a enviats espe-
cials su baix d'es rellotge
de sa Casa de la Vila ja que
es tractava d'una ocasió
molt especial com va quedar
demostrat amb sa gentada
que va vetlar i romangué
dins s'Ajuntament per co-
neixer que seria es nou bat-
le, seguint amb sos uis ben
espolsats es recompte de
vots que anotaven a ses pis-
sarres. ***

Devers les onze i mit-
ja es socialistes ja comen-
caven a tenir un cert con-
trol de sa situació i no te-
nien moites riaies. Es nú-
meros no quedraven així
com esperaven ja que no
arribaven a sa majoria ab-
soluta que els obrís ses por-
tes de s'alcaldia. Els va fal-
tar es quasi i encara que
augmentaven es vots, una
altra vegada quedaven ami.)
set regidors. I no vos pen-
seu que no ho provaren, es
petit ordinador treia fum de
tant de pitjar an es botonet.
Però s'aparetet no muda-

va es bous; feia ses divisions
i un pic i un altre, es nume-
ret era es mateix: set regi-
dors d'es PSOE, sis per a
AP i un per a UM, PDP,
CDS i PSM.

Aquestes maquinetes
d'informàtica donaren més

d'un esglai i aixf que havien
col.locat es d'Aliança Po-
pular. A més que es mana-
dor no s'aclaria del tot a sa
maquineta li va entrar sa
juguera i treia receptes que
varen estar a punt que pe-
Os un patatús a més d'un.

Era quasi mitja nit i
s'ordinador donava vuit regi-
dors an es socialistes, i no-
mes cinc per a AP. Perd,
poc a poc, se confirmaven
ses dades que donaven es
socialistes: PSOE i AP que-
daven més o manco com en
el 83 es nacionalistes del
PSM i es CDS estrenaven
escó; UM perdia tres regi-
dors i es PDP tocava amb
ses mans que si abans li ha-
via anat blé ara perque
colcava en es carro d'AP.

***

I començaren es pac-
tes. Comentaris de tota cas-
ta presidiren es deu dies
que seguiren a ses elec-
cions i cada dia se sentien
coses noves: si avui es deia
que es batle seria en Joan
Monserrat, l'endemà deien
que seria en Joan Mique!.

UM es va treure es vel
molt prest i en Jeroni Al-
bert( digue que voltarien
AP. Encara no bastava per
aclarir es cotarro ja que
certs personatges aliancis-
tes Ilucmajorers no se fia-
ven molt d'en Mique! Clar.
AP havia de fermar es vot
d'en Rabasco, des CDS, a
mes d'es d'en Mique! Man-
resa que ja el temen dins es
sac.

I va arribar es ple de
dia 20 i se pot dir que si sa
sessió començava a les dot-
ze d'es migdia, a les onze
sa taleca d'Aliança Popular
estava plena perque, com
assegurava un regidor
d'aquesta candidatura:
"s'al.lot neixia de cap".
Es a dir, aquella afirmació
que "todo estaba atado y

bien atado" (que tantes
coses significa: contactes,
converses, promeses i fins i
tot números de set xifres)
havien acabat en un pacte
que asseia a en Joan Mique l
a sa cadira que dies abans
havia deixat l'amo En To-
ni.

Per?), a darrera hora,
tot se'n va anar en orris.
Quan en Mateu Monserrat,
que presidia sa messa
d'edat, pronuncie es nom
d'en Joaquin Rabasco sen-
tien volar ses mosques i po-
rien tajar amb unes estido-
res s'es* silenci que roma-
nia dins sa sala d'actes.
Es regidor d'es CDS qua-
si no va acabar (se votava
a sí mateix) de dir es seu
nom, ja que com que no va
pronunciar cap Joan, feia
que, per primera vegada, un
candidat socialista fos bat-
le de Llucmajor.

***

S'escena final, ja la
vos podeu imaginar: crits i
I legri mes d'a legria entre
es regidors, militants i
simpatitzants socialistes i
desencfs i cares llargues a
sa dreta que es veia obliga-
da a estrenar ets escons
d'oposició en es Consisto-
ri.

Ara només queda espe-
rar sa distribució de ses
comissions i competencies
municipals i veure si es car-
ro comença a caminar que
es allô que interessa, sia qui
sia es pareier major.

***

Es musso let (ho sap tot
aquest bergant!) m'ha dit

que sa poca son que té es
nou batle es dematins ja
ha posat nerviós a mes
d'un funcionari municipal
i que es primer dia que en
Joan Monserrat va anar
a sa Casa de la Vila (quan
es rellotge tocava sa pri-
mera campanada de les vuit
d'es dematí) va parèixer
que per plaça hi havia corre-
gudes de peu.***

Es mussolet, a darrera
hora, m'ha comunicat que,
encara que no hi ha res
segur en el repartiment de
competencies a l'Ajunta-
ment, a la designació d'una
d'aquestes, si els rumors
sOn certs, serà com "donar
a guardar la sobrassada al
moix". diu que per
agafar els moixos, se'ls ha de
donar sobrassada... dins una
gàbia d'aquestes que es fan
per agafar-los.

El dubte que tenim tots
es si el senyor batle li ha
donat aquesta competencia
per engreixar-lo o per

agafar-lo, o si l'òliba va equi-
vocada, perõ això ho sa-
brem d'aga un any, si

Déu i en Rabasco ens do-

nen temps.
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e,I1P	 ET/
C.D. Espanya I Regional

Dos partits per a un ascens
I la propera temporada a Preferent

,riMso",
J. Quintana.
Ha acabat la Iliga

1986-87 que, com varem dir

al passat número, va ser una
lliga que ha durat 34 jorna-
des i que ha classificat l'Es-
panya en quart Iloc, un lloc
que en circumstancies nor-
mals no li hagués servit per
assolir la meta que no era
altra que arribar a la següent
categoria. Però ja sabem la
gran reestructuració que ha

sofert el futbol espanyol,
amb vistes a la pròxima

campanya, i que també ha

afectat l'àmbit regional. En

una paraula, allò que podia

definir-se com una no molt

bona temporada per a
l'Espanya, el va dur a poder

disputar la promoció a

Preferent i li va tocar en-

frontar-se al Cultural al qual

va superar amb tot mèrit en
les dues confrontacions.

El primer encontre es

va jugar a Llucmajor el dar-
rer diumenge del mes de
Maig i el segon, el primer
diumenge de juny en el
Port de Pollença i ambdós
acabaren amb la victòria de

l'equip Ilucmajorer.

ESPANYA, 3
CULTURAL, 0

C.D. Espanya: Sorel!,

Vich, Mas, Olegario, Salva,

Cano, Leo, B. López, Bonet,
Garcia i Salom.

A la segona part J. To-
mas va sustituir a Salva i en
el m. 60 Salom va deixar el

seu Hoc en benefici de Sa

-bm.
La primera meitat es

pot dir que va ser bastant
avorrida amb un equip, el
C.D. Espanya, que intenta-
va fer be i el Cultural que
només es preocupava de de-

fensar encara que en moltes
ocasions fos a base de joc
violent.

Els segons 45 minuts,
varen ser distints i si la pri-
mera fase havia acabat amb
empat a zero en la reanuda-
ci6 es va moure el marcador
posant la salsa necessària
que en el condiment futbo-
Ifstic són els gols.

1-0: Jugada de Gar-
cía "Mexicano" per la ban-
da dreta que fa alit) que
s'anomena "el passe de la
mort" i Olegario després de
dos rebutjaments, aconse-
gueix inaugurar el marca-
dor.

2-0: Acci6 desgraciada
de l'equip visitant i, des-
prés de ser castigats amb
una falta, quan tractaren
d'evitar el gol, envien l'es-
fèric dins el seu propi marc.

3-0: Penaltie del qual
n'és objecte J. Tomas i que
transforma Leo, tancant el
compte del marcador.

CULTURAL, 1

ESPANYA, 2

En el descans, Monser-
rat entra sustitufnt a M.A.

Salom i quan es complia el
m. 62 es va retirar Cano i

surt al seu lloc P. Paniza.
Prest varen marcar els

del Port de Pollença i aix6
va descomposar una mica les
línies blaves però poc a poc
els visitants trobaren el seu
Iloc en el rectangle de ¡or I

varen demostrar ser millors
que no el rival, tal com va
quedar patent al final de
l'encontre.

1-0: M. 5, des de la pi-
tada inicial els locals sorti-
ren en tromba i el meta
Sorell no va poder fer
res per tal d'evitar el pri-
mer gol que va arribar en
una jugada combinada dels
atacants del Cultural i error
defensiu de l'Espanya.

1-1. m. 53, jugada
personal de Monserrat el
qual s'escapa d'alguns con-
traris i ell mateix transfor-
nip - -rue nortaria l'cm-

pat al marcador i que dei-
xaria "freds" a jugadors i
espectadors locals.

1-2. M. 71. Gran juga-
da de Leo el qual xuta a
porta i el porter rebutja,
pert) Monserrat que se-
guia atent la jugada envia
la pilota al fons de la xar-
xa.

I si el gol de Monserrat,
el primer, va deixar "freds"
al personal visitant, el segon
e Is va fer "emmudir", i al fi-
nal tothom reconeixia que
el C.D. Espanya havia es-
tat millor i justament ocu-
pava la plaça de Preferent
que el C.D. Cultural havia
perdut.

DOS PARTITS PER A UN
ASCENS.

Ho repetim, dos partits
per a un ascens, si en la lliga
l'Espanya no va estar a l'al-
tura del que es cabia espe-
rar, en els partits de promo-
ció va demostrar ser molt
millor que el rival.

No s'ha d'oblidar cap
jugador, començant per So-
rel i el qual va realitzar un
gran encontre en el Port de
Pollença i continuant per la
defensa, mitja i atac que
tots per parts iguals han
contribuit a aquest as-
cens, aim' com el juvenils
Agulló, M6jer, Salva, Cano,
Bonet... que també han col-
laborat perquè el C.D. Espa-
nya jugui la propera tem-
porada a Preferent.

Als directius, socis, afi-
cionats, entrenadors i juga-
dors, la nostra més sincera
enhorabona.

VISCA L'ESPANYA.



El mallorquinista Lluís Garcia contracta una assegurança
de vida. A ragencia de S'A renal, en presencia del delegat
comarcal Pau Cabot i de les germanes Sbert Nicolau. (Fo-
to Quintín).

4Viajes

G.A.T. 687
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OFERTA ESPECIAL VAIXELL

ANADA I TORNADA
4 PERSONES I EL COTXE

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

SUPLEMENT SOBRE EL PREU OFICIAL

C/. Maria Antonia .Salvei, 38
Tel. 26 74 50 - 54 - 58	 S'ARENAL
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SA NOSTRA

També a Llucmajor li oferim
servei 24 hores amb

la tarja "SA NOSTRA"
del Caixer Automatic.

SOLLICITAU-LA

CAIXA DE BALEARS

"SA NOSTRA'
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LLuis Garcia, internacional,
premiat i home previsor

Lluís García Garda, 23
anys, internacional del Reial

Mallorca que presideix Mi-
guel Contest( Cardell, viu a
S'Arenal des de que vingue

a Mallorca. Dies passats re-
be un premi com a jugador

mallorquinista més regular
d'aquesta recentment aca-
bada temporada futbolísti-

ca. Per altra part Lluís Gar-
cia, també a S'Arenal, for-
malitzà una assegurança de
vida, contractació que feu a
l'agencia urbana de la Plaça
Major. "Llucmajor de Pinte
en Ample" es trobava allá

i aprofità per treure mostra
fotográfica.

Lluís García, abans
d'anar-se'n de vacances, ens
digue que el Club Futbol
Barcelona s'interessa viva-
ment pels seus serveis, pert,

que es troba molt a gust a la
nostra illa.



AUTO ESCUELA

LLUCMAJOR: Pescadort, 19 - Tel. 66 02 46
S'ARENAL: Pl. dels Nins, 3 -	 Tel. 26 43 51
PISTA DE PRACTIQUES: Telèfon 66 17 25
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Cl. Principe, 22
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PinzeHades
esportives

Han dit que diuen que deien...
-Que el sopar de final de temporada del C.D. Espa-

nya va ser multitudinari, hi hagué trofeus per a quasi tot-
horn i al final el president de la gestora Pep M6jer va
pronunciar el classic discurs, que per cert, va ser bastant
fluixet, i es va oblidar d'algunes persones com per exem-
ple de l'ex-entrenador Josep P. Roldán que suposam que
també hi va tenir cosa a veure amb l'ascens. Ah! i com
ja es costum en ell, es va tornar oblidar dels mitjans in-
formatius, en especial de "Llucmajor de Pinte en Am-
ple" que tantes planes ha omplit durant la temporada
referides a l'Espanya. Deu tenir mania a la nostra revis-
ta, al coordinador esportiu o per ventura a alguna altra
cosa, president?

-Que els qui no s'oblidaren de Roldán varen ser al-
guns jugadors espanyistes i divendres dia 26 de juny ce-
lebraren un sopar a "Ca'l Dimoni" amb l'ex-encrenador
i per si n'hi hagués, de mal pensats, vull aclarir que el
que subscriu no hi era, ho deim per all6 de la "gorra",
i a més a més, cadascú pagava lo seu.

-Que amb l'ascens de categoria, alguns jugadors tam-
bé augmentaran les pretensions econòmiques. Sense
anar mes Iluny, un d'aquests jugadors que té nom i Ili-
natges i es ben conegut de l'afició local, va demanar
400.000 mil pts. per renovar. Veurem com queda, de
moment hi ha tasca a la vista per a la comissió consti-
tuida després de la marxa de l'industrial de la fusta.

-Due si n'Enriqueta de Ca'n Roser no s'hagués pre-

sentat com a presidenta del Club de Bàsquet J. Llucma-
jor, aquest esport teria els dies comptats en la nostra ciu-
tat i molt possiblement hagués acabat desapareixent.
Ara tothom es demana si la mandatária sera capaç de
portar a feliç terme aquesta decisió. Nosaltres esperam
que sí.

-Que el futur entrenador del primer equip del C.D.
Espanya sortirà d'un d'aquests tres homes: Jaume Man-
resa M6jer, Joan Perez del Cid o Marc Vidal Bibiloni.
Tots tres de la mateixa promoció, el primer amb el tí-
tol de regional a la butxaca i els dits restants a manca
d'un examen per aconseguir-lo.

Colombbfila

JOAN CONTEST!.

Com veierem damunt
la premsa i altres mitjans
de comunicació, amb mo-
tiu del seu dia, les Forces
Armades varen organ itzar
diverses activitats espor-
tives i de caire cultural que
intentaven informar da-
munt el seu paper a la so-
cietat, i al mateix temps
acostar el ciutadà a llocs i
ambients que normalment
no sol visitar.

Una de les activitats
esportives que fou orga-
nitzada per les Forces Ar-
mades consist( amb una
amollada de coloms des
d'EIVISSA, a la qual hi
convidaren a totes les so-
cietats de Mallorca. Gaire-
bé tots els colomistes que
no havien fet net a les Pe-
nínsules, recordem que va-
ren acabar fa uns dos me-
sos , hi varen participar.

De ia societat de Lluc-
major la participació no fou
molt sonada, per() si que ho
fou la classificació dels
nostres companys.

La classificació dins la
nostra societat va esser la se-

güent:
1.- Joan Barceló
2.- Jeroni Tomas
3.- Julia Monserrat
4.- Joan Gari.

Dins la classificació ge-
neral Joan Barceló va que-
dar entre els vint primers
classificats amb un total de
223 participants, que en to-
tal hi varen dur 712 coloms.

Després de sabudes les
classificacions	 se	 va	 fer
entrega dels trofeus al
centre esportiu militar "Es
Fortr, el dia de les For-
ces Armades, on entre al-
tres coses hi va haver un bon
vinet i una bona oportuni-
tat per veure els companys
d'altres societats.

Tots	 els	 colomistes
estan d'acord que la preo-
cupació i l'organització, per
part d'institucions com són
les Forces Armades, de pro-
ves i campionats que facin
afició entre els joves i no
tan joves de Mallorca per un
esport, poc conegut pent,
molt interessant, com és la
colomb6fi la, és molt
d'agrair.

Amollada especial
amb motiu del dia
de Forces Armades

FOTO D'ESTUDI
REPORTATGES

FOTOGRAFIA INDUSTRIAL
I PUBLICITARIA

Carrer d. Es Vall, 21
Tel. 66 00 29
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Entre noltros
NAIXEMENTS.

-Joan Barros Oliver, fill de Cristòfol i Catalina, nasqué
dia 22/5.

-Maria Salvà Rams, filla de Guillem i Ma. Josepa, nas-

qué dia 27/5.
-Josep Miguel Sacares Faidella, fill de Miguel i Maria,

nasqué dia 29/5.
-Maria Isabel Martín Mas, filla d'Evarist i Ma. del Car-

me, nasqué dia 2/6.
-Ma. Do lors Cantero Ternero, filla de Rafel i Teodora

Concepció, nasqué dia 18/6.
-Joan Miguel Mut Llinàs, fill de Joan i Maria, nasqué

dia 18/6.
-Aina Maria Nicolau López, filla de Mateu i Pilar, nas-

qué dia 23/6.

MATRIMONIS.

-Pere Roca Rodríguez i Ma. Antònia Mas Escalas, es ca-
saren a l'església de Sant Bonaventura dia 23/5.

-Silveri Piqueras Navío i Aina Catalan Garcia, es casa-
ren al Santuari de Gràcia dia 1/5.

-Esteve Cirerol Puig i Maria Aguilar Garcia, es casaren a
l'església de Sant Miguel dia 9/5.

-Federico Cardona Rosselló i Coloma Gari Oliver, es
casaren a l'església de Sant Miguel dia 22/5.

-Lluís Reboredo Blanco i Claudine Marie Michele Caie,
es casaren al Jutjat de Pau dia 19/6.

DEFUNCIONS.

-Maria Roig Garau, mon f dia 30/5 als 93 anys.

-Esperança Lladó Bortone, morí dia 4/6 als 80 anys.
-Eduard Ba ides Arjona, morí dia 12/6 als 87 anys.

-Miguel Puigserver Mulet, morí dia 13/6 als 53 anys.
-Joan Portell Barceló, mon f dia 21/6 als 67 anys.

-Miguel Barceló Fonset, morldia 21/6 als 84 anys.

-Josep Vizcaíno González, morí dia 22/6 als 85 anys.

-Jerónia Ros Boscana, morí dia 23/6 a Is 78 anys.

-Paula Miguel Fernández, morí dia 24/6 als 80 anys.

-Sebastià Maim6 Daniel, mor( dia 24/6 als 66 anys.

íSA [1= LOA

LC/ MELIA, 3 LLUCMAJOR

TALLERES
MARINA

ÓS 	AGENTE

una ultra	 OFICIAL

his tõria	 Joan Ramon Clar
Mestre de taller

Carrer Marina, 104
Tel. 66 05 21

LLUCMAJOR



CONSELL INSULAR DE MALLORCA
. E1	 F[	 •-•	 '	 •• A

EL SALO DE PERRUQUERIA
I BELLESA DE LES

"

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

Vidres en general

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

GERMANES
PUIGSERVER
ELS OFEREIX EL SEU HORARI: 11
De climarts a divandrcs
de 9 a 12 i de 15 a19
i els dissabtes de 9 a 19

C/ Orient, 8 - Tel. 66 02 87

LLUCMAJOR
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	 passatemps

1"es forat d'es moix

La campanya electoral va esser tan sonada que fins
i tot en feren cançons com aquesta:
Llucmajor era un poble net
i ara esta ple de banderes,
saps que n'hi haurà de carreres
per arribar an es gavet!



 

TALLERS CAFIELLAS - ROTGER   

/	
'ILI

SERVE! =	 Eil 	  I 
LANCIA

VOS CONVIDEN A CONEIXER EL FIAT. —

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.
C/ Hispanitat, 19- Tel. 66 06 47 (Llucmajor)1	

HAMBURGUESES
"PERROS"
"PINCHOS"
"PEPITOS"

NOVA DECORACIO

TERRASSA

Provin la
nost.

CUINA RÁPIDA
ÉS TROPI !.. .

OBERT TOTS ELS DIES

SERVEI DE BEGUDES I MENJARS
DE QUALITAT A PREUS RAONABLES

Avinguda Carles V (Tel. 66 11 17) LLUCMAJOR

COL.LEGI cc
FRANCESC

DE BORJA MOLL

t\o-sRICUI-P1/4
OBER-TP'

•

PREESCOLAR
EGB.
SER VEI	 MENJADOR

PISTES ESPURTIVES
CRUPS PEDI "IFS

informacid :

GUARDERIA eEmo
INFANTIL

Plaça Reina M.  Cristina s/n.

Tel. 26 68 15 - S'ARENAL



Sistema
Esquema del sisteme
Motronic

1 Depósito de
combustible

2 Electrobomba de
combustible

3 Filtro de combustible
4 Amortiguador de

vibraciones
5 Unidad de mando
6 Bobina de encendido
7 Distribuidor de alta

tensión •
8 Bujia de encendido
9 Válvula de inyección

10 Distribuidor de
combustible

11 Regulador de presion
12 Válvula de arranque

en trio
13 Tornillo de ajuste de

Ias revoluciones de
ralenti

14 Mariposa
15 Interruptor de

mariposa
• 16 Sonda volumétrica de

aire
17 Sonda térmica aire

aspirado
18 Sonda lambda (sólo

en combinación con
regulación lambda)

19 Termointerruptor
20 Sonda térmica motor
21 Valvula de aire

adicional
22 Tornillo de ajuste de

Ia mezcla de ra)enti, 23 Transmisor marcas de referencia. 24 Transmisor de revoluciones. 25 Bateria
26 Interruptor de encendido y arranque, 27 Rele principal, 28 Reté de bomba 

SEAT IBIZA
CINCO PUERTAS

Rubí Automóviles Llucmajor,

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




