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El pensament de la
Revista s'expressa només a
través de l'Editorial.

Ng.

El primer Ajuntament socialista ha desvetllat fortes expectatives al
poble. Per una part hi ha els qui creuen que la gestic  municipal millorara,
per altra, els qui pensen que l'esquerra no pot aportar solucions a
Llucmajor i finalment els escèptics que naveguen en un mar de dubtes. Es
clar que dos mesos de tasca municipal no és un temps prou significatiu per
fer-ne una analisi valorativa. Dins aquests 60 dies hi ha hagut actuacions
encertades i altres que no ho han estat tant però que, com diuen a la Casa
de la Vila, poden esser "subsanables".

Tothom se n'ha adonat de les millores a la platja de S'A renal llevant
para-sols i hamaques i de la seguretat ciutadana, de la correcta actuació a
l'hora de contactar per concurs personal, on també s'ha valorat força
coneixement del catalã.

Per altra banda s'ha de denunciar la manca de transparencia, la
inmobilitat i la tardança amb que ha actuat el Consistori davant les
il.legalitats que presenta Aquacity. En principi, potser per la manca
d'experiència del Consistori i/o l'existència d'interessos poderosos, però
també per una manifesta manca de voluntat real d'aclariment, es passel per
damunt d'informes tècnics desfavorables i fent el sord a denúncies
polítiques, el Sr. Batle --potser frenat per forces que des del mateix banc
del Consistori el contradiuen o mal informen-- no va saber reaccionar a
temps davant d'una situació tantes vegades criticada

En referencia al funcionament dels plens municipals tot i que és
comprensible la dificultat que suposa la  lluita democràtica  present en tot
Consistori, són absolutament inadmisibles espectacles, interrupcions i
sortides de to que només fan evident una manca d'adequació a normes
basiques d'urbanitat i bona educació.

Creim, tammateix, que el Sr. Baile té potestat per moderar el diàleg,
base del funcionament del nostre Ajuntament i tenim la certesa que en fard



Casa de la vila

Comissió de Govern del 10-8-87
Es prengueren els següents acords:
-Contractar tres persones per a la Guarderia Infantil

Municipal, amb un contracte laboral temporal.
-La compra d'un equip esportiu per a la policia municipal,

per això es demanarà informació quant a cost, existència de
crédit pressupostari i els aspectes relatius a organització i
competicions.

-Actualizar el lloguer de la cotixeria del carrer de la Marina a
S'Arenal, amb un augment de 49 per cent sobre l'anterior;
el cost actual és de 12.440 ptes.

-Designar a Climent Ramis Noguera pregoner de les Fires
87.

-Editar en la forma acostumada el pregó de Fires del 86,
realitzat pel Dr. Damia Contesti Sastre.

-Estudiar i considerar l'oferta de la Companyia Telefónica
Nacional d'instal.lar telèfon a Ca's Busso.

-Informar favorablement a instancia de Palma Parc S.A.
per instal.lar un parc aquatic.

PLE EXTRAORDINARI DEL 26-8-87

En l'aprovació de l'acta del ple anterior quasi tots els grups
politics sol.licitaren i obtingueren rectificacions,
especialment els d'AP porqué no estaren d'acord en
l'assignació econòmica posada en primera instancia i
modificada quant a la retribució del batle i regidors.

El segon punt de l'ordre del dia fou aprovat per
unanimitat, es tractava del plec de condicions per a la
construcció inmediata del Camp Municipal d'Esports de
S'Arenal en la primera fase, que comprèn el camp de futbol i
el tancament del recinte i vestuaris, amb un pressupost d'11
milions de pessetes.

El tercer assumpte fou l'acceptació de la instancia dels
Guàrdies Municipals efectius, Srs. Caldentey, Mulet,
Rebassa i Ferragut, els quals havien sol.licitat que els temps
que serviren de policias auxiliars es tengués en compte a
efectes d'antigüitat.

El darrer punt fou la convocatória de dues places de
llicenciades per al servid i psicopedagógic, per a la població
escolar i guarderies infantils. Aquest servei es farà durant 9
mesos, a partir del mes d'octubre, de dilluns a divendres.

EL PLE DE LES TRES TARONGES

El nou consistori Ilucmajorer no va encetar amb excessiva
fortuna el seu exercici. El primer Ple ordinari, que per mor
del tema a debatre, l'increment dels sous regidors i el batle,
es presentava tens i conflictiu, va alçar polèmica en una

qüestió força impopular. Polémica aquesta de les
retribucions, a penes apaivagada per la més forta maregassa
que ha originat la disputa per l'Aquacity, que també es va
moure en aquest primer plenari.

Les flors i violes de rigor, pròpies d'anteriors sessions,
tothom sabia que marcirien en aquesta. I aixf va ser, tot i que
el debat va transcórrer per les vies de la urbanitat, llevat
potser, d'alguna extemporanea o secament rotunda
intervenció del tinent bathe T. Gracias del PSOE.

L'expectació popular davant el Ple era ben justificada. Era
públic que el grup del PSOE presentaria a l'aprovació del
plenari municipal una proposta de retribucions --com per
exemple la del batle, superior a les 200.000 ptes. mensuals-
- majoritàriament considerades excessives, i més encara per
un ajuntament amb els problemes pressupostaris com el
nostre.

I saltà la primera liebre. A l'entrada mateixa de la sala,
l'oposició d'AP va essor informada d'una sensible rebaixa
dels sous anunciats. Aquesta rebaixa havia estat acordada
en una reunió prèvia, convocada pel PSOE, a la qual no fou
convidada AP.

El regidor del PSM manifesta que la seva posició,
contraria als primers sous, era favorable a la rebaixa, que
hauria desitjat més important.

Aliança Popular protesta per la maniobra desinformativa, i
la seva demanda d'explicacions per la marginació a que havia
estat sotmesa va tenir per réplica un "no vos informarem
perquè no volguérem" del regidor T. Garcias.

Davant aquests fets AP demana l'ajornament de la votació
i la convocatória d'un Ple extraordinari. Proposta que
derrotaren els vots del PSOE, PSM i PDP.

Es procedi a la votació dels salaris i foren aprovats amb els
vots favorables dels regidors del PSOE, PSM i PDP. El CDS
no vota els sous, als quals s'havia mostrat favorable, encara
que hi demanava una major retribució pel seu tinent de
bathe, petició que va tenir el suport manifest d'AP.

Els sous quedaven distribuïts de la següent manera:
El batle, amb dedicació exclusiva, ja que deixa per

excedència la seva plaça de professor d'EGB: 182.000 ptes.
mensuals.

Els tinents de bathe: 75.000 ptes.
Els presidents de les comissions: 62.000 ptes.
Els regidors amb treball a les comissions: 30.000 i els

regidors sense responsabilitats 17.000.
Els altres dos esglais de la nit foren la inclussió en el

personal efectiu de l'Ajuntament d'un membre de la llista
municipal del PSOE i, sobretot, les sorpreses que va portar
Ia poc esperada discussió dels problemes de l'Aquacity.
Aquesta, encetada del portaveu d'AP, va ser continuada
pels regidors M. Garcias del PSM, qui recordà a AP la part
que tenia en la qüestió, i J. Rabasco del CDS, qui demanà,
per primera vegada, el tancament del parc.

La pretesa desaparició de documents i varies
intervencions a oblidar complementaren la crònica d'aquest
primer plenari.

Després d'un mes i mig, encara se'n parla.

CLIMENT RAMIS,
PREGONER DE LES
FIRES

El professor de Física de
la Universitat i meteoròleg
del Centre Zonal de Palma
Climent Ramis Noguera sera
el pregoner de les Fires de
1.987, segons acord pres
recentement per la Comissió
de Govern de l'Ajuntament,
prèvia proposta de la
Comissió d'Educació i

Cultura. La dissertació de
Climent Ramis se centrara
bàsicament en l'estudi del
fenòmens meteorològics a la
Mediterrània occidental i
sobre Mallorca i Llucmajor en
particular. L'acte tendra Hoc
el dissabte de Sant Miguel
avespre a la Sala d'Actes de
l'Ajuntament i marcara l'inici
del programa de Fires.
Aquest dia també haura vist
la Ilum l'opuscle amb el text

del pregó de l'any passat
pronunciat pel Dr. Damia
Contestí Sastre d'Esthacar
amb el titol "Estament
nobiliari: Regne balear i
Llucmajor". Per una altra
part, durant el dia de Sant
Miguel, festiu a efectes
locals, hi haurà diversos
actes esportius i populars,
així com l'ofici solemne en
honor del patró local. Es de
destacar també la

inauguració de l'exposic
que recull materials gràfic E
informatius sobre els 1
anys de vida de la Unió c
Pagesos de Mallorca qui
seguint el seu itinerari pi
diversos pobles de Mallorc
també arribara a Llucmaji
gairebé amb tot
probabilitat.
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SA LLIBRETA A "SA BANCA" TE PREMIS

Sebastià Crespí Serra, Director de La Banca March a
Llucmajor, fa entrega del premi al guanyador Antelm Josep Salvà
Garrido. Aquest premi s'inscriu en l'extraordinària campanya de
"SA LLIBRETA A SA BANCA TE PREMIS".

(D]:a9

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

Per iniciativa del GOB, i
coincidint amb la darrera Fira,
enguany es realitzarà una
Fira Alternativa els dies 17 i
18 d'octubre, amb
exposicions, col.loquis,
debats sobre agricultura
biològica, defensa de la
naturalesa, reciclatge etc.

Per a més informació
podeu dirigir-vos a Guillem
Cardell, tel. 662134, els
horabaixes.

S'HA CONSTITUIT UNA
ASSOCIACIO DE
VEINATS A
S'ESTANYOL

El passat mes de juliol es
va constituir l'Associació de
Veïnats "Son Reynés" a
S'Estanyol de Migjorn, per
tal d'intentar resoldre els
problemes que s'han
acentuat els darrers anys a
aquest indret i han
perjudicat la convivência
tranquil.la.

Els membres de
l'Associació es dirigiren al
batle de Llucmajor, Sr. Joan
Monserrat per sol.licitar les
següents peticions:

-Prohibició de ferns al
litoral, per poder anar a la mar
sense obstacles, ja que
cada vegada és més
restringida la zona del litoral,
tant per l'acumulació de
ferns damunt les rogues
com per la construcció d'una
paret devora el Club Nàutic.

-Vigilància i control de la
zona per agents municipals,
especialment els caps de
setmana.

-Estudi del tràfic per a una
major seguretat en la
circulació rodada.

-Creació d'una normativa
per a controlar possibles
zones comercials, perquè
no es deteriori el complexe
urbanístic.

-Recollida de ferns tots
els dies.

-Neteja dels carrers
periòdicament.

CENTRE D'ACOLLIDA
PER A DROGADICTES
DEL PROJECTE HOME

Del dia 31 d'agost ençà,
esta obert el Centre
d'Acollida per a drogadictes
del Projecte Home de
Mallorca. Està situat a El
Terreno, carrer Ramon
Servera nQ 42. El seu
telefon és el 45-62-12.
L'atenció serà des de les
nou del mail fins a les set de
l'horabaixa. Qualsevol
interessat, pot posar-se en
contacte amb ells mitjançant
el telèfon esmentat.

CONVOCATORIA DE
BEQUES PREFAMA I
PROJECTE DE
CREACIO D'UNA
FUNDACIO CULTURAL

L'empresa de materials
de construcció PREFAMA,
S.A. ha fet pública la
convocatòria de tres beques
per al curs 1.987-1.988, per
a estudiants de nivell
universitari, de Formació
Professional de Segon Grau
o similars. Aquestes beques
podran ésser sol.licitades
per estudiants naturals o
residents en el terme de
Llucmajor, podent els
interessats conèixer les
bases demanant un full de la
convocatòria a qualsevol de
les oficines de PREFAMA,
S.A.

Per tal de facilitar la
consecució de la
documentació necessària, el
termini de presentació de
sol.licituds s'ha ajornat fins
dia 10 de setembre.

Les peticions s'han de
dirigir per carta certificada a
PREFAMA, S.A., C/ Bisbe
Pere Roig, nQ 29, Llucmajor,
i endemés de les dades del
sol.licitant i dels estudis que
pensa realitzar, han
d'incloure un pressupost de
les despeses durant el curs
1.987-88, un certificat
d'estudis del darrer curs
aprovat i un informe de dos
professors.

El resultat de la
convocatòria es fat-A públic la
segona quinzena de
setembre. Per més
informació es pot telefonar al
Sr. Joan Rigo, tel. 751631.

Aquesta convocatòria
suposa una actuació
experimental de
l'esmentada empresa,

mentre es constitueix la
FUNDACIO CULTURAL
PREFAMA, per coordinar i
canalitzar la futura projecció
social i cultural d'aquesta
empresa Ilucmajorera.
Durant el curs passat 1.986-
87, PREFAMA, S.A. va
entregar als centres
educatius de Llucmajor i
S'Arenal unes subvencions
per a material didàctic i per a
activitats culturals que, en
conjunt, sobrepassaren les
700.000 pts.

La filosofia que anima
aquestes actuacions no és
altra que la convicció de la
necessitat d'associar a tota
activitat econòmica,
industrial i empresarial una
perspectiva cultural,
educativa i d'animació social.

Benvingudes sien
aquestes iniciatives de
PREFAMA, S.A. i que el
projecte de la FUNDACIO
CULTURAL sia ben aviat
una realitat.

PEITTFI
FISESDBES
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Cartes
Un any de rector

a Llucmajor
Més d'una vegada he

intentat escriure als mitjans
de comunicació per tal de
donar la meva opinió sobre
l'actuació dins la nostra
Comunitat cristiana del
primer responsable, i pot
esser, primer cristià.
Solament m'ho ha impedit la
por a no ser objectiu per falta
de judici o per manca del
temps suficient.

Ara, no es que el meu
judici sia vàlid porqué ho dic
jo; en que ja faci setze anys
que visc a Liucmajor i tretze
que servesc a la Parròquia.

He procurat, i en temps
molt difícils i esforços,
conviure amigablement amb
tot el clergat que ha precedit
a Jaume Serra, i per a mi tots
han estat grans companys.
També he procurat essor
amic de totes les persones
que freqüenten l'Església
sense fer diferências de cap
classe. Perquè crec que
aquest es el millor servei
que un frare Franciscà pot
donar a la Comunitat
Cristiana del nostre poble de
Llucmajor.

Doncs be, la meva opinió
sobre el nostre Rector es
aquesta: En Jaume Serra es
un home altament religiós,
de grans projectes i un
home huma; com es lògic,
un home d'aquesta
categoria, en Jaume es un
gran amic.

En Jaume Serra, ha sabut
entendre la nostra gent de
Llucmajor, i a pesar dels
distints parers, que creen
les consegüents dificultats;
ha sabut estar al seu Hoc,
com a home, com a amic,
com a Rector i com a cristià.

Es una persona de
projectes. Sap perfectament
cap on va i veu ben clar quin
es el bon camí que la nostra
Comunitat de Llucmajor ha
de prendre per seguir
Jesucrist.

Ha sabut respectar les
nostres millors tradicions
sense deixar d'empènyer
cap a un futur fent camí. Es
feren unes Bones Matines
de Nadal. Tant la Quaresma
com Pasqua s'han
desenvolupat a la perfecció
lògica del poble de
Llucmajor; i fins i tot les
Processons s'han complit al
peu de la I letra, tal com el
nostre poble sap fer. I la
festa del Corpus va sortir
mes Iluenta que mai ja que
l'Església s'ompli de gom en
gom i la Process() va ésser
concorreguda.

Jaume, des d'aquest
pobre escrit et vull garantir
que estic al teu costat com a
vicari i com a component de
Ia Comunitat cristiana de
Llucmajor.

Fr. Pep Gelabert Ferrer
T.O.R.

VENDA DE MOSTRES
PARELLS SOLTS

Cl. Bisbe Taixaquet, 6- Tel. 66 03 74
LLUCMAIOR
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Una ilucmajorera, en procés de beatificació
El dia 28 del passat mes

d'abril de 1.987, s'obrí el
"Procés de Beatificació" i
Declaració de Martiri de la
Serva de Déu Sor Maria dels
Angels Ginard Martí",
nascuda a Llucmajor, monja
del Centre Eucarístic.

En el Registre Civil del
Jutjat de Llucmajor trobam la
inscripció de naixement de
la nina Angela Beneta
Sebastiana Marge lida Ginard
Martí. L'aconteixament
tengué Hoc a Llucmajor, al
carrer Monestir nQ 51 el dia
tres d'abril de 1.894. El seu
pare, que fou qui va anar a
inscriure el naixement, era

un tinent de Guàrdia Civil
campaner, destinat a
Llucmajor; la seva mare, na
Margalida Martí Canals, era
una binissalamera filla de
solleric. En aquell poble es
case el matrimoni i allà
tornaren a viure. De fet
n'Angola Ginard va fer a
Binissalem la Primera
Comunió i hi naixeren aftres
germans seus.

L'any 1.921, n'Angela
Ginard entre a les "Hermanas
Celadoras del Culto
Eucarístico" conegudes a
Mallorca per les monges del
Centre Eucarístic, on
prengué el nom de Sor

Maria de los Angeles Ginard
Martí.

Quan va començar el
Moviment, Sor Maria dels
Angels estava destinada al
convent de Madrid, del
carrer Blanca de Navarra, 9,
d'on era Consiliari i
Administradora. Vist com
esdevenien eis
aconteixements a la Capital,
es va amagar a la casa de
davant el Convent on el 24
de juliol fou denunciada pel
porter de la finca.

Els milicians se la'n
dugueren el dia 25 i fou
morta d'un tret al cap el dia
26 del mateix mes.

Acabada la guerra, les
Germanes del Centre
Eucarístic localitzaren el seu
cos i l'any 1.940 els seus
restes foren depositats al
convent de Blanca de
Navarra.

Quan la Santa Seu
comunicà que no hi havia
inconvenient per a la
introducció del Procés de

Sor Maria dels Angels,
s'inicià aquest a la Seu de
l'Arquebisbat de Madrid-
Alcalà. Per tal cas es
reuniren l'Excm. i Rvdm.
Cardenal Arquebisbe de
Madrid-Alcalà Dn. Angel
Suquia, tots els membres de
la Comissió Investigadora i el
Postulador de la Causa.

En aquest acte, es
llegiren els documents que
venien al cas i feren
jurament el Sr. Cardenal, els
Membres de la Comissió
Investigadora i el Postulador
de la Causa. Després es va
aixecar acta d'allò realitzat i
juntament amb els altres
documents que composen
Ia Causa, foren entregats pel
"Canciller del Arzobispado"
al Notari de la Causa per a la
seva custòdia.

Aquest Procés, que no té
límit de temps, finalitzarà
quan s'enviin a la Santa Seu
les conclusions i alle el Sant
Pare faci la proclamació
pertinent.
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S'A renal

El polèmic Aquacity
Tomeu Sbert

El complex del denominat
Aquacity o ciutat d'aigua, ha
Ds t at notícia, per diferents
-notius, durant tot l'estiu.
rimer per haver-se

3onstruit unes obres de tan
alevat alcanç i amb
ressupost de més de mil

milions de pessetes, en un
emps "récord" de poc més
Je mig any. Després fou
lotícia per haver-se
anunciat devers deu
vegades la inauguració
Dficial, una inauguració que
es féu, finalment, a mitjan
mes de juliol, amb
l'assistència de poc més de
-nil convidats, entre ells el
president del Consell Insular
le Mallorca, Joan Verger
Pocoví i altres autoritats
entre les quals no hi havia el
batle Ilucmajorer ni tampoc
cap regidor. I Cs que el citat
Aquacity no tenia encara els
permisos oficiais
corresponents. Però si es
demostré que sen unes
instal.lacions modèliques en
l'assumpte d'aigües en
moviment. Aquest Aquacity
de S'Arenal, terme de
Llucmajor, ha rebut la
nominació de "el més gran
Dare aquàtic del men"; i fins
ara ningú no ha rebatut amb
arguments vàlids tal
asseveració.

Per altra part, i després de
- epetits comunicats i
;uggerències de les
autoritats municipals en el
;entit de legalitzar el més
Nest possible tot allô
- eferent a Ilicències
J 'obertura i vist que els
dirigents de l'Aquacity
Jormien un poc a la palla o
:eien el sord, el batle
lucmajorer decretà per escrit

tancament total del
'ecinte, ocasionant opinions
)er a tots els gusts i una
;orpresa grossa per a un
sector que no sabia allô dels
Dermisos.

Però Cs que una cosa és
Iliurament i l'altra, molt

diferent, la legalitat de les
activitats. Els dirigents de
l'Aquacity havien tengut
dues Ilarges mesades per
aconseguir els permisos
d'obertura i el dia 3 d'aquest

mes de setembre es dictava
el decret. Aquell dia
comparaixeren els nervis,
les corregudes, els
desplaçaments a Ciutat i a
Llucmajor, les
contradiccions verbals, els
perjudicis i sobretot la
sorpresa. I el dia 4 es
recomanà de bon demati
que els instal.lacions
estassin tancades al públic.
Per6 no fou així sing que els
responsables de l'Aquacity
col.locaren uns rètols que
deien "Hoy entrada gratis". I
Cs clar, la gent a força de
provar-ho entrava al recint
tancat, però amb les portes
obertes...fins que el
dissabte dia 5 les
instal.lac-ions restaren
tancades al públic i haurà de
ser l'autoritat judicial qui
resolgui el conflicte.

No hauré estat molt Ilufda
la gestió dels màxims
responsables de l'Aquacity
en aquest aspecte de
permisos, inauguració i
altres cosetes.

MES NOTICIES

-L'Ajuntament de
Llucmajor decidí que
l'oficina municipal del carrer
de Sant Cristòfol, estés més
hores oberta, tot per donar
uns millers serveis
municipals quant als
assumptes que es puguin
tramitar o facilitar des de
S'Arenal. En aquest horari
estan inclosos els
diumenges i el primer
diumenge de la història que
es va obrir l'oficina fou el
passat dia 19 de juliol.

a l'illa de Cabrera, amb
rassistència de més de cent
socis Bon viatget i miller
dinar feren una festa
simpàtica d'aquesta sortida
cabrerenca.

-La miller de les
enhoresbones es mereix el
Club Nàutic S'Arenal per la
concessió que li feren de
poder Huir Bandera Blava.
Això significa que en el club
arenaler es cuiden al màxim
tots els detalls en qüestió de
netedat i esment per no
embrutar les aigües i en
oferir els serveis als socis i
visitants, amb puntualitat.
Aquesta distinció la dóna la
Comunitat Europea, i sien
comptats els ports esportius
que poden Muir la dita
Bandera Blava.

-La vaga de controladors -
anunciada per als caps de
setmana fou desconvocada
dues vegades però una no, i
allò fou un desastre a
l'Aeroport de Son San Juan.
La gent de l'hosteleria ha
sofert i sofreix aquest perill
de vaga de controladors,
cosa molt lamentable.
Esperem que no se tornin
convocar vagues ni molt
manco que es duguin a
efecte. La indústria
hostelera no mereix això,

necessita més be millorar la
imatge.

-El carrer Terral ha sofert
una remodelacie circulateria
entre els carrers Exèrcit
Espanyol i Salut. AII6 era un
desastre. Vehicles que no
pod ien sortir  d e
l'aparcament, altres que no
podien entrar, renous de
bocines, nirvis dels
conductors, impossible
recollida dels fems a l'hotel
México i cases particulars.
Ara funciona tot 'DC si es
respecten els senyals
circulatoris o
d'estacionament i sine) la
grua...

-Les obres del que seré
primer Camp Municipal
d'Esports a S'Arenal
segueixen en tota intensitat.
El batle, Joan Monserrat,
acompanyat d'alguns
regidors visité les
esmentades obres, situades
a la dreta, a la carretera de
Cala Blava.

-L'Associació de Veïnats
Son Suher, presidida p'en
Toni Martí, féu una excursió

)aime	 eitee cRactiltrez

-Instal.lacions	elèctriques
Enllumenat
Instal.lacions d'energia solar
Montatge de quadres elèctrics
Antenes TV

-Instal.lació de comptadors
Canvis de tensió
Contractació de comptadors

-Pressupost gratuit

C. Gómez Ulla re' 45 Tel. 66 17 92 (Llucmajor)
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Gabriel Oliver

INSTAL.LACIONS SANITARIES
CALEFACCIO
EN ER G IA SO LAR

Exposició i Vendes: C/. Born, 2 - Tel. 66 06 52
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Nins saharauis visiten Llucmajor
Un grup de 15 nins i dos

mestres Saharauis varen ser
convidats per la Conselleria
de Joventut i l'Ajuntament
de Palma a visitar Mallorca, el
passat mes d'agost.

Per les festes de Santa
Càndida varen essor a
Llucmajor i per això
tenguérem l'oportunitat de
parlar amb ells i conèixer una
mica com és la situació que
pateixen, en aquests,
moments, en un estat de
guerra.

Primer vérem parlar amb
un dels mestres:

PREFERIM VIURE EN
EL DESERT ABANS
QUE SOFRIR
L'OPRESSIO

-Ens podríeu contar una
mica lé história del poble
saharaui i el seu problema?

-Va ser un poble
colonitzat per Espanya
durant tot un segle; el 20 de
maig de 1.987 es va
desfermar la Iluita armada i el
75 Espanya va començar a
retirar-se del nostre territori,
després d'un acord tripartit
entre Rabat, Mauritania i
Madrid. Espanya, emperò,
va sortir de la terra sense
donar-nos Ia
independència, aleshores la
Iluita va continuar contra els
invasors marroquís i
mauritanis. Mauritània va
comprendre que no podia
fer la guerra als seus
germans i es va retirar de la
part que ocupava i ara hi és
l'invasor marroquí. La Iluita
encara és més forta que
abans i vàrem ser trets de les
nostres cases.

-Per què véreu haver de
sortir quan entraren els
marroquís?

-Nosaltres preferim viure
en un desert, sota el sol i el
fred, fora de qualsevol
opressió. No volem que els
marroquís administrin la
nostra vida; per això el poble
no va estar conforme amb

l'acord i hem hagut de sortir
després d'un bombardeig
de l'aviació de Marroc i vivim
en el desert des de que
vérem declarar la República
Arab Democràtica, el 27 de
febrer quan es retiraren els
espanyols del Sahara, per tal
de tenir una administració
nacional per als ciutadans
saharauis. Aquesta
administració és la que ara
organitza les nostres
institucions nacionals i
campaments de refugiats.
Estam organitzats per
manternir-nos sans i forts,
Iluitant i ensenyant als
infants.

-Aquests fets es
produiren el 76, però va ser
quan en Franco va morir i hi
hagué un canvi. Com ha

estat el comportament dels
successius governs
espanyols amb vosaltres?

-Després de la mort de
Franco hi hagué govern
democràtic a Espanya; es va
reconèixer la causa del
poble saharaui i el dret de
l'autodeterminació
sobretot el partit Socialista,

qt. - 1 va ser convidat a un
Congrés nostre va
assegurar que reconeixia la
República com a tal i que
mantendria bones relacions
quan pujaria al poder. Pere)
després, quan el PSOE va
començar a governar aquest
reconeixement no va ser
real, aleshores al Front
Polisari no l'importa sigui el
govern que sigui pert) si
l'importa la relació entre el
nostre poble i el poble
espanyol.

-Hi ha dificultats pel tema
de la pesca. Podries explicar
Ia vostra Iluita en aquest
tema?

-Tenim dret de defensar
la sobirania en el nostre
territori marítim. Aleshores,
qualsevol agressor que gosi

pescar en aquesta zona, el
consideram enemic. La
nostra terra està en guerra i
també ho esté la mar. Marroc
no té cap dret a fer acords
amb un attre país i portar-lo a
zona de guerra. No som
enemics de cap pescador
espanyol i sabem que
Espanya necessita la nostra
pesca pet-6 sota un acord
amb la nostra República i no
amb Marroc.

-Viviu en un estat de
guerra i la gent que hi ha
estat ha quedat sorpresa de
veure dones, nins i veils
però no homes joves.
Portau una Iluita de 12 anys.
Com viviu la vida quotidiana?

-Estam organitzats en
"Wilayas" i "Dairas", és a dir,
pobles i comarques. Tenim
hospitals i escoles nacionals
Aquestes institucions
garanteixen la vida dels
ciutadans. Vivim organitzats
en campaments i tothom
col.labora i treballa en favor
de tots. Tots els homes
joves són al camp de batalla.
Les dones apreien a
escriure i a llegir (eren
ignorants durant la
colonització espanyola),
abans no sabien fer res, ara
aprenen i treballen, a
cosir...Treballen la llana dels
camells per als tapissos i la
llenya per a l'artesania.

-De vegades, des
d'Espanya, no se sap ben
136 qué són els saharauis, es
parla, tot simplement, "de
moros". Quin grup ètnic
sou? D'on procediu?

-Nosaltres procedim de
l'Orient. Duim la bandera de
l'Islam i arribàrem a aquella
terra quan no era de ningú.

RESTAURANT

GRAN VIA

NOCES - BANQUETS -COMUNIONS
I BATHOS

In formació: 66 03 17



* III Ils
SA NOSTRA

També a Llucmajor li oferim
servei 24 hores amb

la tarja "SA NOSTRA"
del Caixer Automàtic.

SOLLICITAU-LA

CAIXA DE BALEARS
"SA NOSTRA'

Un gest de solidaritat.

Durant les festes de Santa Candida hem tengut entre
nosaltre's un grup de quinze nins i nines de la República
Arab Saharaui Democràtica, l'ex-Sahara espanyol. Convidats
pel Govern Balear gracies a les gestions de l'Associació
Mallorquina del Poble Saharaui, aquests nins i nines
passaven unes setmanes de descans a Mallorca. Per uns
dies han pogut deixar l'exili en el desert algerí on, separats
dels familiars que són a la guerra, viuen enfora de la terra que
habitaven abans de la invasió marroquina.

L'Ajuntament de Llucmajor ha volgut tenir un gest de
solidaritat amb aquests joves acollint-los a les festes
patronals i fent-los entrega d'un projector de diapositives per
a ús de la seva escola. Desig de part meva que aquest petit i
senzill gest solidari entre Llucmajor i la RASD tengui
continuïtat i fructifiqui en un millor coneixement mutu. Pens
que, malgrat les distancies geogràfiques i els diferents
condicionants que actuen sobre Mallorca i el Sahara, hi pot
haver molts d'elements comuns per a exercir la solidaritat
entre dos pobles que caminen cap al seu alliberament.

Maties Gardas
Regidor del PSM

LPZ163
ARTICLES *44: LLISTES DE
INFANTILS	 NAIXEMIENT

4( -4 4(
ts

Plaça Espanya, 46 Te/. 66 18 59
Llucmajor

local
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Tenim unes tradicions
diferents dels nostres ve'ins
berebers, marroquis,
mauritanis... i hem quedat al
Sahara occidental.

-I ara, parlem una mica
amb els nins. Qué vos ha
semblat aquest viatge i
l'acollida que heu tingut?

-Mos ha agradat molt
Mallorca, i mos divertim molt.
Hem vengut grécies a les
bones notes, estudiam
espanyol a l'escola. També
hi ha nins saharauis a Itàlia,
Bélgica, Holanda. El que
ens ha agradat més ha estat
Ia mar. Això no existeix a
casa nostra, en el desert no
hi ha res, molta arena, no hi
ha arbres. Mos agradaria
tornar l'any qui ve, si treim
bones notes...

L'ASSOCIACIO
D'AMICS DEL POBLE
SAHARAUI

-Miguel Dolores, ets
membre de l'Associació
d'Amics del Poble Saharaui.
Ens pots explicar quins són
els objectius d'aquesta
Associació?

-Aquesta Associació va

néixer en el viatge que
vérem fer al Sahara. Durant
els anys 75-76 ja n'hi havia
una però ara ens adonam
que no va ser tot el positiva
que calia. Nosaltres
pretenem fer públic el treball
del poble saharaui i el del
Front Polisari que ve a ser el
seu grup dirigent. Fer
extensiva a tot l'Estat
aquesta tasca d'aquella gent
i el camí cap a la seva llibertat.
Intentam ser com un
amplificador de so i voldríem
que l'Associació ho
aconseguís volent motivar
gent que no coneix aquests
problemes i que s'han de
conèixer. Si abans el nostre
poble va ser la metròpolis
colonialista, ara hauríem
d'intentar recobrar la dignitat
perduda encara que no en
som culpables directament.
S'ha de demostrar que el
Nord del planeta ha de
deixar de ser el tiré i estar
més a favor del Sud.

-Com va sorgir la idea de
portar aquests nins fora del
desert?

-El Front Polisari ens va
recomanar treure els nins
dels campaments en temps

d'estiu, perquè les
condicions de vida dels
campaments s6n duríssimes
i obliguen a fer activitats des
de les tres de la matinada
fins a les 9 del mati. Pensau
que les temperatures poden
arribar als seixanta graus
sobre zero i l'important era

treure els infants per ajudar-
los físicament i també per tal
que coneguin altres pobles i
altres civilitzacions. Sabem
que això no compon l'estat
de guerra pelt es bo per als
nins i és el minim quo es p_ot

.fer per a aquesta gent.
Catalina Font



Xavier Martin fue
engullido en una
de las piscinas

Las instalaciones
de Platja d'Aro
no tenían permiso

Dudas sobre si el
orificio tenia una
reja de protección

La Niche señala deisagile por donde se coló el nino tras descender por el tobogán

CENTRE OPTIC
EXPOLENT

LENTS DE CONTACTE
CONTROL VISIO

M. Paloma Garí
Optica Optometrista

Contactbloga

C. Berga, 26 - Tel. 26 33 -74 S'ARENAL
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La problemàtica dels parcs aquàtics

Un niño muere atrapado en un
desagüe de un parque acuático

piplOolco n
Jueves, 20 de agosto de 1987

'Mea

Aniceto Claré, alcalde de Plat-
jad'Aro, condone, el incidente y
expreso su arrepentimiento por
"no haber actuado más energi-
camente en el intento de cerrar el
parque acuática" El ayuntamien-
to ordenó a Aquadver el cierre de
sus instalaciones el pasado 4 de
agosto, tres dias despues de ha-
ber abierto, "por no haber pre-
sentado algunos de los papeles
imprescindibles para la aproba -
ción del proyecto", afirmo el al-
calde. El centro hizo caso omiso
de la orden municipal y el dia 17
sali6 otra disposición para cerrar
el parque y se ejecuto el dia 18,
después de que ocurriera el fatal
accidente. El gerente de Aquadi-
ver asegura que "el único papel
que nos faltaba era el que de-
mostraba la potabilización de las
aguas ,.

Aquest fet es va produir
dies després que al plenari
de juliol del nostre
Ajuntament es debatés el
tema de l'"Aquacity" ubicat a
S'Arenal de Llucmajor.

En aquest plenari els
d'AP a través del portaveu
Sr. Joan Miquel demanaren
als del PSOE que es tancés
perquè no reunia les
condicions tècniques i
higièniques necessàries.
Més tard, quan el tinent
batle d'urbanisme Sr. Tomés
Garcias després d'haver
defensat el manteniment del
parc obert, alegant que
només hi havia petites
deficiències tècniques
subsanables, va consentir
que es votés. Els d'AP feren
marxa enrera, els del CDS
que en un principi semblava
el més decidit i sense dubte
el qui tenia les idees més
clares, dient no quiero ser
el malo de la película" també
va recular. El regidor del
PSM va intervenir per dir

antiest assumpte

s'havia pastat durant
l'anterior Consistori i que ells
no hi havien participat perd
que entenia que ia
responsabilitat que
"Aquacity" funcionés amb
les condicions tècniques i
sanitàries adequades no era
tan sols responsabilitat
d'aquest Ajuntament
(PSOE) sinó també del
Govern de la Comunitat
Autònoma (AP) i que eren
ambdós els corresponsables
i els que havien d'haver fet
tot el possible perquè totes
les deficiències estassin
arreglades d'hora.

AIM:1ES BRUTES.

El punt més conflictiu i
contravertit va ser el fet que
el regidor d'Urbanisme del
PSOE defensés permetre la
continuïtat de les activitat de
l'Aqua-Parc encara que no
va saber què contestar a la
qüestió que li plantejà
l'oposició referent a on tiren
les aiqües brutes de les

3000 persones que
diàriament visiten el parc, si a
la depuradora no hi han
pogut empalmar perquè ja va
un 30 % sobrecarregada. El
regidor d'urbanisme va dir
que sels havia donat fins al
14 d'agost perquè
construissin la seva pròpia
depuradora (actualment
encara no està feta) però
que no sabia on anaven

aquelles
Si amb els serveis

higiènics són tan tolerants
no és estrany que aixf ens
Ilueixi el pèl devers S'Arenal.

Aqui hi ha una mostra de
la manca d'esment que
s'exposa sobre aquest
assumpte.



PASTTL2'.

-COLL DEN
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Discrepancies

Para el Ayuntamiento la
actitud de la dirección de
.Aquacity. supone incumplir
Ia ordenanza municipal: -No
han acatad • orden de cierre
y en el mento en que la
Policia P modal ha intentado
cumplirla hen sido zarandea-
dos. Desde el primer momento
Ia Policia ha tenido órdenes de
no emplear la violencia, por lo
que la cosa no ha ido a
mayores. El alcalde. al ester al
corriente de estos hechos, se
ha desplazado al Juzgado de
Guardia para conseguir la
oportuna orden judicial de cie-
rre de -Aquacity- y presenter
una querella contra la empre-
sa propietaria por desacato a
la autoridad-, explicaron fuen-
tes municipales.

Por su parte, fuentes de la
dirección de Aquacity

ron a insistir en que altos no
iban a cerrar el parque ya que
todos los permisos estaban en
regla, salvo el visto bueno de
la Comisión Interinsular de Sa-
neamiento -Por cinco dies
que faltan para que se reuna la
Comisión, no vamos a cerrar,
máxime sji§gagienclo_aajgads
los olormeg favorables de ins
lecnicos Aqui, problemas de
sege—=rs ad no hay ninguno, ya
que todas las instalaciones
estan en perfecto estado y
permanentemente vigiladas
por los 70 socomstas titulados
que tenemos. La yarded, si
hay que ser sinceros. es la-
mentable lo que esta pasando.
Hace unos dias el alcalde de
Llucmaiur declaraba que el
parque no se Oa a Cerrar y

ahora ocurre todo to contrano
Las presiones recibidas hail

debido ser muy fuertes para
que el alc...Ide se haya Visto
obligado a adopter esta deci-
sidn-

El director de f•Aquacity".
Luis Gil, tras la oraen de cierre
recibida en la mañana del
paves, se desplazó en la ma-
ñana de ayer al Ayuntamiento
de Llucmajor para entregar
personalmente el recurso de
reposición. En dicho recurso
según fuentes de la dirección.
se le exotica al alcalde que la
empresa propietaila del par-
que, Palma Park ha presente-
d° todos los documentos ne-
cesarios para que la Comisión
interinsular de Saneamiento
emita su informe favorable y le

! EL DIA
,•,	 F AWES 

sábado,
5 de Septiembre, -1987     

°pink;
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Los analisis realizados en las últimas semanas detectansericeproblernasdedapuraCiki

Las aguas de S'Arenal de llucmajor tienenhasta
diez veces más bacterias del nivel permitido

Unos análisis realizados en la playa
de S' Arenal de Llucmajor han Oetec-
tado la presencia elevada de colitor-
mes, bacterias intestinales, quo con-
taminan el agua Estos estudios han
sido elaborados a petición de la Aso-
ciación de Hoteleros de la Playa de
Name v de Soorsur. *moms concs-
sionaria. del suministro de aguas de
Llucmaior. Después de un primer
examen de la zona, donde los labora-
torios revelaron la existencia de indi-
ces altos de contaminación. un
segundo estudio se han observado
niveles de colis superiores a los nor-
males.

La zona más afectada por la presencia de bacterias es la
cercana al Emisario de Ei Arenal

RESUM INFORMES TECNICS ENGINYER
MUNICIPAL.

Data	 Informe
	

Negatiu per:
27-1-87	 Avantprojecte

	 a)-proximitat a la depuradora.
-per sobrecàrrega de la depuradora
b) -Proveïment d'aigües municipals.
No especifica quantitat essent un
bé escàs al terme Municipal

27-11-87	 Projecte
	

Negatiu: No s'ajusta a les condi-
cions per a informe sobre Ilicència
d'activitat per falta d'adequació a la
normativa vigent.
-Reglament d'Activitats Recreatives.
-Normes bàsiques d'edificació, con-
dicions de protecció d'incendis.
-Reglament electrònic de Baixa
Tensió.
-Ordenança Higeiene i Seguretat
en el Treball.
-Ordenances Municipals.
-Condicions de depuració i vessat
d'aigües, etc.

30-111-87	 Informe GESA No hi ha inconvenient en
l'aprovació.

10-1V-87 Projecte Ilicència Negatiu:
d'activitats.	 -Depuració algues fecals, vertits pic-

cina, proveïment d'algues muni-
cipals„etc.

8-V-87
	

Informe de
	

Depuradora sobrecarregada:
SOGESUR per 5000 m3./cap. 4000.
a la depuració
de les aigües	 -Problemes de tractament i capa-

citat.
Risc d'olor.
-Posa condicions per rebre algues
d'Aquacity.
-Depuració nocturna, etc.

30-VI-87 Admissibilitat	 -14 d'agost termini maxim per tenir
maxima temporal depuradora feta (prèvia presentació
algOes residuals. del projecte).

-Mentre la depuradora S'Arenal re-
bra fins a 200 m3.

Denúncia d'un -Manca de solidesa estructural.
aparellador.	 -Materials altament inflamables.

7-V11-87	Informe enginyer Negatiu:
amb relació	 -Només aprovat projecte basic.
denúncia	 -No hi ha aprovat projecte d'exe-

cució.
-Esta en tramitació la subsanaci6 de
deficiències del projecte d'activitat.
-Anomalies detectades i denun-
ciades
pels serveis tècnics de l'Ajuntament
i no subsanados.
-Considera que els serveis jurídics
de l'Ajuntament han d'informar per a
Ia immediata paralització de les
obres abans de la inauguració.
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El PSM pide al
alcalde el cierre
del parque acuático
de Llucmajor

Palma. (Redacción.) — El PSM
ha pedido al alcalde de Llucmajor
Ia clausura del ?argue acuático
"Aquacity" hash, qin PO tenga

licencias de instalación y posea
"todas las garantías de buen fun-
cionamiento que todavia le fal-
tan".

El alcalde de Llucmajor calificó
Ias obras como "irregulares" y
afirm6 que el parque abrió sus
puertas al público sin permiso del
Consistorio, ya que todavia no se
habian ultimado los trámites en la
comisión de saneamiento. Actual-
mente, sólo posee zermiso y liceq-
ma de ()bras, ademas de ros inror-
mes favorables de Turismo y Sa-
nidad.

El alcalde convocó una reunión
con todos los portavoces de los
grupos politicos para decidir si se
procede al cierre. Por su parte, el
PSM asegura que ia tramitación
del proyecto del parque ha sido
irregular e incompleta porque, de
Ia lectura de los informes emitidos
por los distintos servicios
pales, no se desprende una con-
clusión positive.

Según los técnicos,
el colector de
Aquadiver no era
el más apropiado

(Agencias.) — El colector del
parque acuático Aquadiver cie
Playa d'Aro, en el que se ahogó el
niño de 11 atlas Xavier Martin, no
era el mis idóneo, según el infor-
me técnico presentado ayer a di
Juez que instruye el caso.

El padre del niño ahopdo,.
Francisco Luis Martin, confirmó
que presentará una querella (Ma-

tra la empresa Aquadiver y el
Ayuntamiento de Castel! d'Aro.
El su.. socialista del Ayunta-
miento
MISIOI1

cerra
renew. icencu manicipaks

a cm Mr':

•oe • .r•ue,a • •: •

EL DIA
IM.ALEARES

mércoles,
2 de Sephembre, 1987

La nina falleció por un encontronazo fortuito en un parque acuático de Eivissa

Margarita encontro' la muerte
al final del tobogán acuático
Margarita Serra Cardona

de 14 aria de °dad. fallow
anteayer en la Cohan.	 • Empresarios y usuarios reclaman
deddd "Nudd" S"°' d	U na normativa sobre seguridad paraRosario. despues de haber su-
ed° on golpe en la cage. el este tipo de establecimientos
pasado domingo en uno de los 	

tot:awes del parque acualtco
de San Jose 'Aguamar en la
Platte de n Bosse La pequena
sue° un traumatism° craneal a
consecuencia del golpe prop-
nado por la persona que le
precedia (Pag. 3)

5ea Semaa 

ser Hisloriador Terrosa. 37

Teléfono 66 04 69

LLUCHMAYOP Mallorca

es  

Ng. 12
	 opinki

17-VII-87 Subsanació de Hi falta fonamentalment la solució
deficienciies	 de la depuració i destí de les aigües

residuals.

Referent a aquest escrit
de La Vanguardia, creim
necessari aclarir el següent:
els sorveis jurídic .-: da
l'Ajuntament, en data du 17-
VII-86, i en contesta a la
sol.licitud de Ilicència per
part del representant de
Palma Parc,S.A. (Aqua
Parck) deien: "No puede
concederse la licencia de
obras sin la previa o
simultánea licencia de
apertura" (Llicencia obertura
activitat) (S.s. 6/2, 26/5 1
16/12/1980).

Per altra part el projecte
presentat es tan sols basic i
no el d'execució.

La llicència d'obres que va
expedir l'Ajuntament (13-8-
86) queda condicionada
quan al punt setzè diu: "16
condiciones generales:
"queda condicionada la
licencia a que el interesado
incorpore la denominada
"hoja de maestro" i la
licencia de actividad.
Llicencia que no ha estat
concedida, per tant,
legalment parlant les obres
no poden ni tan sols haver
començat.

Mentre els socialistes
d'allà demanen la dimissió
del batle, els d'aquí
defensen la continditat de
les activitats d'Aquacity
encara que com el parc
aquatic de la Platja de Aro no
te permis d'obertura.

DENUNCIES.

-Denúncia d'un
aparollador particular alegant
manca de solidesa i l'ús de
materials inflamables.

-Denúncia pública del
P.C.B. en contra de tots els
membres de l'Ajuntament
exceptuant el regidor del
CDS.

-Denúncia del Sr. Manuel
Garcia Moreno, al jutjat de
pau de Llucmajor en contra
d'Aquacity i de tots els
membres de l'Ajuntament
menys el Sr. Rabasco.

-Comunicat del PSM a
l'Ajuntament i als mitjans de
comunicació demanant la
clausura de l'Aquacity.

—Aquesta va ser la notícia
que va fer canviar d'opinió al
govern del PSOE referent a
la decisió presa tan sols dos
dies abans.

En data del dia 3 d'agost
el batle firma d'ordre de
clausura del parc.

Es segur que no va ser
per questions legals ni
sanitàries, ja que les
mateixes que es donaven el
dia dos de setembre eren
les del 31 d'agost.

El que no es tan segur es
si la decisió es va prendre en
vistes a la possibilitat de
salvar qualque vida o si es va
prendre per por de les
responsabilitats legals que
podrien demanar a
l'Ajuntament.

El més greu de la qüestió,
des del nostre punt de vista,
es que els que creien que
en matéria urbanística les
coses canviarien (era
d'esperar per part d'un partit

El passat 31 d'agost, a les
12 h. es reuniren els
portaveu dels partits politics
amb representació a
l'Ajuntament per decidir si es
tancava o no el parc aquatic.

La majoria dels portaveus
es manifestaren partidaris
que la il.legalitat persistis,
tan sols el regidor del PSM,
Maties Garcies es manifesta
en contra. El regidor del

CDS també hi estava en
contra.

que tot el temps que va
estar a l'oposició demanava
als governants ordre I
transparencia en
l'esmentada matèria). Ara ja
no ho veuen gens clar.

També es poc alentador
que els ciutadans ens
trobem tan desemparats
quant a la nostra integritat
física, ja que segons
declaracions del tinent batle
d'urbanisme (ple de juliol): Si
es tancava l'Aquacity s'havia
de tenir en compte que hi
havia un 30 'V.
d'establiments que tampoc
no s'atenien a la legalitat
vigent.

En una paraula el
panorama no es massa
alentador. Esperem que si
duim la mala sort de
freqüentar qualque
establiment dels esmentats i
hi ha un accident ¡Nu ens
agafi confessats!.

REDACCIO.

RESUM INFORME TECNIC REFERENT A LA
CONSTRUCCIO DE L'OBRA.

Data	 Informe
6-VI-86	 Projecte basic Correcte
VII-87	 Projecte

d'execució	Deficiències respecte del basic.
(Fins ara no han estat subsanades)

Si les deficiències fossin subsanades ja es podria donar la
Ilicencia d'obres sempre i quan hi hagués l'informe favorable
de la nicer-Ida d'activitat que clána la Comissió Interinsular de
Sanejament.
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Proposta de clausura del Parc Aquàtic
Una vegada estudiats els

informes i expedients
relatius al parc aquatic de
l'Arenal conegut pel nom
d'Aquacity, el PSM a traves
del seu regidor vol fer
pública la seva postura
sobre aquest tema:

1.- La ubicació i
construcció d'un parc
aquatic a l'Arenal es una
decisió de l'anterior
Consistori alentada pel
Govern Balear,
I lamentablement duita a
terme sense tenir en
compte criteris ecològics i
urbanístics que avaluïn
l'impacte en l'excessiu
consum d'aigua o la massiva
concentració de gent. El
PSM no se sent
responsable de les
decisions preses
anteriorment, si be veu
inevitable de part de l'actual
Consistori donar solució a la
situació heretada.

2.- La tramitació del
projecte del parc aquatic ha
estat llarga perquè, per a la
concessió de la Ilicancia
d'obres,	 necessita
l'aprovació dels projectes
urbanístics	 basics	 i
d'execució i del projecte
d'activitat. A més de Ilarga,
aquesta tramitació ha estat
irregular i	 incompleta
perquè, de la lectura dels
informes emesos pels
diversos serveis municipals,
no se'n desprèn una
conclusió positiva. Així veim
com l'Arquitecte Municipal
en el seu dia únicament va
aprovar el projecte basic de
l'obra,	 però	 no	 el

d'execució. Per la seva part,
l'Enginyer Municipal ha
detectat en el projecte
d'activitat múltiples
anomalies i incorreccions
encara per corregir.
Especialment greu es que,
segons Ilegim en el darrer
informe de l'Enginyer
Municipal (17-7-87), "falta
incorporar a la memória... la
solució de la depuració i
destí de l'aigua residual".
Aquesta afirmació fa pensar
que el parc aquatic, mentre
no hagi construfl la
depuradora pròpia, funciona
amb una solució provisional i
insatisfactenia pel que fa a
l'aigua bruta que generen
els seus serveis i, a més,
l'Ajuntament no en te ni
constancia ni control oficial.

3.- Les obres de
construcció de l'Aquacity
s'han duit a terme amb una
irregular Ilicancia d'obres
concedida el 13 d'agost de
1986 pel passat Consistori
en la qual, com a condició
especial i contra tots els
procediments legals de
concessió d'obres (tal com
aclaria un informe jurídic de
Secretaria), s'especificava
que tal llicencia només seria
valida quan l'interessat
aportàs a l'Ajuntament la
concessió de Ilicencia
d'activitat. Com que aquesta
Ilicancia d'activitat encara no
li ha estat concedida perquè
no s'ha pronunciat al
respecte la Comissió
Interinsular de Sanejament
del Govern Balear, d'aquí es
desprèn que:

a) Totes les obres de

construcció del parc són
il.legals perquè s'han fet
sense cumplir els requisits
que se li exigien.

b) L'obertura del parc
aquatic de cara al públic
també es il.legal i
improcedent.

Davant aquesta situació,
amb la intenció de fer complir
la normativa i la disciplina
urbanística vigent per al bon
govern del poble i a fi
d'evitar responsabilitats
municipals davant un
possible accident de
conseqüències greus, el
PSM proposa al Sr. Batle de
l'Ajuntament de Llucmajor la
clausura de les instal.lacions

de l'Aquacity fins que
aquest no tengui en regla
totes les Ilicències d'ins-
tal.lació i totes les garanties
de bon funcionament que
encara li fan falta i que són
especialment exigibles a un
muntatge de tanta
envergadura i respon-
sabilitat social com es un parc
aquatic.

A Llucmajor, 25 d'agost de
1987

El regidor del PSM
M. Gardas.
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El PCB demana la dimissió del
President de la Comissió d'Urbanisme

"Aquacity El Arenal", el
major parc aquàtic del món
com repetia
disciplinadament la premsa
burgesa, s'ha fet d'or d'una
forma totalment il.legal a un
país que, governat pel
P.S.O.E., presumeix
d'article 1er. de la
Constitució.

Efectivament, malgrat les
declaracions del President
de la Comissió d'Urbanisme,
aparegudes a "La
Vanguardia" el 21 d'agost,
en el sentit que els informes
dels serveis técnics eren
tots favorables a la
construcció d'Aquacity, el
cert és que, Iluny d'ésser
així, el procés de
presentació de solucions a
les deficiències exposades
per aquests informes tècnics
als projectes d'execució i
d'activitat està encara en
tramitació, la qual cosa
significa que no ha existit ni
Ilicència d'execució ni
d'activitat; i el que no és
menys cert és que el major
parc aquàtic del mon esté ja
constru'it i ha funcionat des
d'el 31 de juliol al 3 de
setembre, que és quan
s'ordenà el seu tancament.

Però aquesta situació
anòmala, és a dir, il.legal,
contrària a la llei, no és més
que una de les moltes
irregularitats que s'han
produ'it en torn a Aquacity.

Fent una mica d'història,
l'expedient del parc aquàtic
s'inicià quan la Comissió
Provincial d'Urbanisme el
declarà com a instal.lació

o'interes social degut a que
es projectava sobre sòl no
urbanitzable. La declaració,
fonamentada - en una
legislació que pretén, i
aconsegueix, salvaguardar
els interessos de la
burgesia, podia tenir sentit,
en el millor dels casos, si se
considera "interessant
socialment" que una
instal.lació determinada
generi un tipus de diversió a
l'abast d'un sector
considerable de la població.
En canvi, pel que fa
referència a la generació de
beneficis econòmics,
l'interés, tal i com estan les
coses, és exclusivament
privat i, en conseqüència, la
declaració (però sobretot la
instal.lació) només afavoria a
un redu'it grup d'empresaris.

Posteriorment es va
presentar a l'Ajuntament un
Projecte Bàsic per a la
construcció del parc. Sobre
el qual un informe de
Secretaria exposava que
com que es tractava d'una
"activitat específica" per
esbargiment públic "no es
podia concedir la llicència
d'obres sense la prèvia o
simultània llicència
d'obertura de l'activitat". Al
mateix temps l'informe
exposava clarament que el
projecte presentat era
solament bàsic i no
d'execució, per la qual cosa
no es podien començar les
obres fins que s'hagués
aprovat el Projecte
d'Execució (projecte aquest
que segueix sense estar

aprovat).
El 6 d'agost de 1.986

l'Ajuntament concedeix la
Ilicancia per instal.lar el parc
aquatic. Perdi "l'eficacia
d'aquesta Ilicancia . --
paradoxalment-- queda
condicionada a l'obtenció de
Ia Ilicència d'activitat", que
tampoc s'ha obtingut.
Aquest fet mereix una
reflexió, ja que des de
l'agost de 1.986 només ha
existit una Ilicència
condicionada que seria
efectiva quan es conced fs la
d'activitat, o sigui, legalment
no se podia moure ni un
pam de terreny, pert) la
realitat ha estat una altra:
Aquacity, en el pitjor dels
casos, ha amortitzat
il.legalment part de la
inversió, i circumstàncies
com la seguretat, la
depuradora, etc, han
contribuït al seu tancament
(al manco a l'ordre).

Tot aim!) demostra que
des de l'Ajuntament s'ha duit
a terme una política que
respon clarament a uns
interessos econòmics molt
concrets. Entre els
responsables (el primer el

P.S.O.E., perd es una cosa
que no sorprèn) s'hi ha de
sumar el P.S.M., malgrat
pugui parèixer (a la premsa
burgesa li ha interessat que
fos aixi) que ells,
messianicament, han salvat
al poble de l'Aquacity il.legal.
La rectificació implica error
previ, i aquest s'ha produit
per l'inèrcia d'un "pacte"
amb el P.S.O.E. de pobres
continguts politics
d'esquerres i per l'actitud
sectària en relació a altres
forces d'esquerra.

De totes maneres, com
s'ha assenyalat abans, el
principal responsable és el
P.S.O.E. Per això, per totes
les irregularitats comeses i
per evitar-ne de més
grosses (encara que el llistó
estigui ja molt amunt) la
C§.1.1ula de Llucmajor del
Partit dels Comunistes de
Balears (P.C.B.) demana la
inmediata dimissió del seu
càrrec de l'actual President
de la Comissió d'Urbanisme
de l'Ajuntament de
Llucmajor.

P.C.B.-Comité Local
de Llucmajor

Partit dels Comunistes

(

C/ MELIA, 3 LLUCMAJOR



C.D. Espanya 1.984-85: M. Vidal, R. Cano, B. Amengual, M. Roig, M. Monserrat, J. Janer, J
Pascual, R. Cladera, V. Juan, M. Ferrer, J.C. Jaume, P.A. Salvá, M. Mas i S. Feliu.

socletat	 Pàg. 15

Entitats de Llucmajor

El C.D. Espanya (IV)
Canvi a la Presidència

Escolar,0-ESPANYA,2
ESPANYA,O-Pollença,1
Sóller,3-ESPANYA,2
ESPANYA,1-Andraitx-3

Classificació final:
J	 G

d'algunes
formar una
per regir
l'entitat

reunions es va
Junta Gestora

els destins de
a	 partir	 de	 la

GF	 GC	 FE P
Santanyf 34 20 11 3 73 32 51
36 Her 34 20 7 7 76 30 47
Montuïri 34 19 7 8 79 47 45
L. Victòria 34 19 6 9 63 45 44
Cade Paguera 34 18 8 8 70 46 44
Esporles 34 1 8 7 9 72 56 43
Andraitx 34 17 8 9 58 46 42
Cardessar 34 17 6 11 65 40 40
Campos 34 13 11 10 41 33 37
Pollença 34 9 12 13 35 54 30
Escolar 34 10 7 17 41 63 27
Ses Salines 34 11 4 19 48 72 26
Llosetenc 34 8 9 17 40 58 25
Arenal 34 7 10 17 41 63 24
Cultural 34 8 8 18 27 65 24
Binissalem 34 8 7 19 41 57 23
Espanya 34 6 11 17 37 60 23
Can Picafort 34 4 9 21 29 70 17

Un dels punts que es va
tractar a l'Assemblea
Extraordinaria, corresponent
a la temporada 1.984-85, va
ser la dimissió de tota la junta
encapçalada pel president
Adrover. Jaume Adrover,
que havia ascendit a la
presidència el 13 d'abril de
1.981 després de la dimissió
de Miguel Martí Truyols,
deixava la presidència
espanyista per motius
personals i de treball. A la
falta d'un president es va
formar una junta gestora
encapçalada per Miguel
Canaves fins a l'elecció d'un
nou president.

Quan pareixia que la
Gestora regiria els destins
del club, dia 11 de juliol, data
limit que donava la Territorial
Balear per a la presentació
de candidatures, Gabriel
Paniza va ser l'únic candidat
amb la firma suficient que
l'avalava per ocupar una
presidência que finalment
ocuparia durant un any.
Aquest home ja havia
ocupat satisfactoriament
durant alguns anys la
presidência dels equips
base (infantils i alevins) del
C.D. Espanya. Però com a
mandatari del primer equip
no va tenir la mateixa sort i el
seu manament coincidia
amb una dissortada i dolenta
temporada que arribada a la I
Regional.

Com a entrenador es va
contractar Miguel Sacares
que en el temporada
anterior havia preparat el
C.F. Llucmajor i que ambdós
clubs va acabar perdent la
categoria. Un Ilucmajorer al
front d'una plantilla també
Ilucmajorera (Cano, Rigo,
Mas, Llompart, Ferrer...).

Entre els amistosos
celebrats, classics del mes
d'agost, hem d'esmentar la
consecució del VIII trofeu de
Vidal quan es va vèncer a la
tanda de penalties al
Montuïri ja que el temps
reglamentad havia acabat en
empat a tres gols.

Quant al campionat de
Higa hem de ressaltar la gran

golejada encaixada a
Llucmajor en el primer
encontre del Campionat, set
gols que li va endossar el
Cardessar, un tantejador en
contra que ni els més veils
de la contrada recordaven.
Va ser un principi dolent que
va acabar en un final encara
pitjor.
I VOLTA
ESPANYA,0-Cardessar,7
Cultura1,2-ESPANYA,0
ESPANYA,1-Llosetenc,2
Ses Salines,1-ESPANYA,2
ESPANYA,1-C. Paguera,1
R.La Victoria,2-ESPANYA,1
ESPANYA,0-Esporles,0
Binissalem,3-ESPANYA,2
Santany1,2-ESPANYA,1
ESPANYA,1-Escolar,1
Pollença,1-ESPANYA,1
ESPANYA,0-Sóller,0
Andraitx,1-ESPANYA,1
ESPANYA,2- Arena!, 1
Can Picafort,2-ESPANYA,2
ESPANYA,2- Montuïri, 1
Campos,0-ESPANYA,0

II VOLTA
Cardessar,1-ESPANYA,1
ESPANYA,3-Cultura1,1
Llosetenc,2- ES PANYA,0
ESPANYA,O-Ses Salines,2
C. Paguera,2-ESPANYA,1
ESPANYA,O-La Victoria,2
Esporles,2-ESPANYA,2
ESPANYA,1-Binissalem,1
ESPANYA,1Santanyí,4

Arena1,2-ESPANYA, 1
ESPANYA,1-Ca'n Picafort,0
Montuïri,4-ESPANYA,2
ESPANYA,2-Campos,2

A PRIMERA REGIONAL

Al lò que va ser una mala
temporada amb la
conseqüent pèrdua de
categoria va quedar
endarrera. Després

temporada 85-86 ja que no
es va presentar cap candidat
a la presidência després de
la dimissió de G. Paniza. Una
Gestora formada en la seva
majoria per homes ja
coneguts en el món del
futbol local: President: Pep
Mòjer, Vicepresident 1r: J.
Adrover, Vicepres. 2n: A.
Palou; Vicepres. 3r. J. Martí.
Tresorer: M. Tomas;
Secretari: V. Ferretjans,
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amb tot mèrit ja que 011er
des del principi fins a la
retirada sempre va pertànyer
a l'Espanya donant al club un
excel.lent rendiment apart
de les seves bones dots
humanes.

I VOLTA
ESPANYA,1-Sta. Ponsa,1
Alcúdia,1-ESPANYA,0
ESPANYA,4-Atc. Rafa1,0
Petra,2-ESPANYA,0
ESPANYA,3-Alqueria,3
Ferriolenc,1-ESPANYA,3
ESPANYA,3-Juve,2
Ca'n Picafort,1-ESPANYA,0
ESPANYA,1-Marratxf,0
Bunyola,2-ESPANYA,2
Gènova,2-ESPANYA,4
ESPANYA,3-Sant Jordi,1
V. de Lluc,2-ESPANYA,2
ESPANYA,0-Soledat,1
Son Roca,0-ESPANYA,0
Binissalem,0-ESPANYA,1

C.D. Espanya 1.985-86: M. Monserrat, J.L. Fernandez, F. Cano, J. Vich, J. Mas, J.A. Agullo, M.
Roig, M. Frau, J. Pascual, C. Tomás, J. Garau, J Tomas, J.C. Jaume, E. Villena ¡P.A. Salvá.

Vicesecr. M. Canaves;
vocals: T. Garcia, Corbalan,
Puigserver, Pérez i Ferrer.
Delegats: A. Vidal i J. 011er.

Quan als jugadores es va
comptar amb  I a
reincorporació de Jaume
Vich i els fitxatges de
Terressa, procedent del
Poblenc, Frau del Porreres i
Paniza i Baltasar de l'Atc.
Balears, encara que aquest
darrer com a cedit. També
s'incorporaren al primer
equip, acabada l'època
juvenil, Alvarez, Tomas,
Salom i Guasp. Aixf doncs,
en un principi la plantilla va
quedar formada per Navalon
(P), F. Otero (P), Garau
Vidal, Mas, F. Cano, J.C.
Jaume, J. Vich, Gómez,
Frau, Villena, J. Tomas,
Alvarez, Cladera, Paniza,
Salva, Terrassa, Salom,
Monserrat, Roig, C. Tomas,
Agulla i Garau Vidal, aquests

tres darrers pertanyents a
l'equip juvenil.

Per dirigir el jugadors es
va contratar a Pep Dols
natural de Consell i afincat a
S'Arenal el qual es va iniciar
com a jugador a la Salle
(infantil), St. Felip (juvenil),
Ponent (regional), Palma (Ill
Div), Montuïri, Binissalem i
es va retirar amb el C.D.
Espanya. Després es va
treure el títol d'entrenador
dirigint la U.D. Arenal,
juvenils del Mallorca (en
dues etapes) i també a
l'Espanya en la temporada
1980-81 quan militava a Ill
Div. Nacional sota la
presidència de Miguel Martí.

Cal destacar la bona
pretemporada realitzada per
l'equip i sobretot l'empat
amb el Mallorca Atc. que va
merèixer ser victòria, ja que
vengué a Llucmajor amb
totes les figures. També es

va vèncer al Felanitx de Illa. i
es va perdre injustament en
el Camp d'A. Roses de
S'Arenal per un penalti
assenyalat contra l'Espanya
quan el marcador
assenyalava l'empat a un.

Però la prometedora
pretemporada havia quedat
endarrera i la Higa va ser una
aura cosa. L'Espanya era
l'equip per vèncer i sense
cap dubte el va perjudicar
sortir com a favorit per a
l'ascens. Al final l'objectiu no
es va assolir i ascendiren a
Preferent l'Alcúdia i el Sta.
Pansa i el Petra i l'Espanya
quedaren a les portes,
concretament el nostre
equip en quart Hoc.

Hem de destacar que al
finalitzar la present es va
concedir a Joan 011er l'escut
d'or del club, primer en
l 'història espanyista que es
concedeix a un jugador,

Il VOLTA
Sta. Ponsa,1-ESPANYA,0
ESPANYA,1-Alcúdia,0
Atc. Rafa1,3-ESPANYA,2
ESPANYA,4- Petra,1
Alqueria,2-ESPANYA,3
ESPANYA,3-Ferriolenc,0
Juve,4-ESPANYA,0
ESPANYA,4-Ca'n Picafort,0
Marratx1,3-ESPANYA,3
ESPANYA,3-J. Bunyola,1
ESPANYA,7-Gènova,0
Sant Jordi,3-ESPANYA,3
ESPANYA,3-V. de Lluc,1
Soledat,1-ESPANYA,4
ESPANYA,2-Son Roca,0
ESPANYA,3-Binissalem,0

Joan Quintana

11n10
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SA PERXA S.A.
CARNISSERIA

FABRICA D'EMBOTITS

SOBRASSADA, CAMAIOT,
BUTIFARRA.BUTIFARRONS,

SALSITXA FRESCA,
PINXOS, etc.

c'erxa,
•

Avda. Carlos V sln - LLUCMAJOR
Avda. Mediterrd neo, 28 - S'ESTANYOL
Tel. 66 20 64

socle tat
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-S'acaba s'estiu...!
-I ses mettes i ses garroves, barates.
-Si un propietari no pot gonyar-se sa

feina, pèrdua total.
-Jo no sé quin futur pot tenir

s'agricultura Ilucmajorera.
-Ni jo tampoc, però mentrestant n'hi ha

més que fugen de foravila.
-Si no fos pes turisme i ses poques

fàbriques de sabates que mos queden,
ho passaríem malament es Ilucmajorers.

-No, si ja ho passam malament perquè
s'emigració a altres Macs és ben evident.
Molts de Ilucmajorers només van a
Llucmajor per dormir i arribaré a ser una
ciutat-dormitori.

-I molts, quan es casen, ni sols
queden. Per això hi ha tantes cases
tancades.

-De totes maneres, fa mal endevinar es
futur, perquè entre s'inseguretat
ciutadana de Palma i es renou de
S'Arenal en s'estiu, un poble tranquil com
Llucmajor, tal vegada a la llarga se vegi
revaloritzat.

-Sí, lo que dèiem, un poble-dormitori.

-I què, l'important és que ses cases se
venguin i s'habitin.

-No quedarà altre remei, perquè si
S'Ajuntament actualitza es cadastre, com
diu, molts pagaran deu vegades més
d'allò que paguen.

-No hauríem de fer Ilarg, no fos cosa
que es poble es revolucionés, com ja ha
succe'it, p'es mateix motiu, a sa
península.

-Pens que qualque cosa hauré de fer
3 s nostro Ajuntament, perquè cada any
necessita més doblers, perquè diuen
que després de pagar es batle, es
regidors, es guàrdies municipals i ses
fires i testes, no li queda quasi res en es
pressupost.

-Tot se'n va per ses bardisses...
-Trob que encara fan miracles, perquè

estan constru'int un nou edifici en es
"Salon", i un altre per a sa Seguretat
Social.

-També aviat tendrem un nou Camp
Municipal d'Esports a S'Arenal.

-A la fi! Fa tant de temps que se'n
parla...

-Totes aquestes obres, si no fos per
s'ajuda d'es Govern i d'es Consell, no
crec que es poguessin fer.

-Sense comptar sa més grossa, sa
nova Depuradora d'aigos brutes per a
S'Arenal i tota sa costa.

-Vorem quan s'acabaran...
-Sobretot sa d'es nou "Salon", que en

aquest pas que va, no el vorem acabat
enguany.

-I què no tenen un plaç màxim per
acabar-ho?

-Sí, però sa majoria de vegades no en
fan cas. Troben mil excuses per allargar sa
process&

-Em pens que en aquest nou "Salon" li
han afegit un pis o dos.

-Ida n'hi hauré per llarg...
Un que escoltava.

DOLC I SALAT

Gran assortit per a

-Bateigs

-Festes

-Aniversaris

Playa Espanha

Tel. 66 25 06 (Llucmajor)
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Son Garauet, una de 1(

D'una secció de Torretxí,
la corresponent a la part de
Climent Garau, es va formar
aquesta possessió. Cap al
segle XVII i més
concretament el 1.685,
sabem que era de Julià
Garau, gaudint d'un valor de
1.300 lliures, moneda de
Mallorca.

El 1.702, encara està
documentat que era dels
hereus de Julià Garau, però
a finals d'aquesta centúria
era de Bernat Clar. El 1.818,
tenia una extensif) de 182
quarterades, segons el
•cadastre d'aquest any i
figurava a nom de l'abans
citat Bernat Clar. El va
succeir la seva filla,
Sebastiana Clar i Mulet,
ostentant el 1.837 un valor
de nomes 1.000 lliures. El
1.862 observam que per
entroncament, la finca havia
passat a mans de D. Bernat
Castell, anotant que la
Possessif) era "de sa dona".
Per aquest temps tenia una
extensió  d e 195
quarte rades, 3 quartons i 42
destres, destacant entre els
seus cultius, la vinya,
assolint una superficie de
34 quarterades, repartides

en tres qualitats (10
quarterades de primera
qualitat, 14 de segona i 10
de tercera).

Els cereals (amb quatre
qualitats) ametlers, ligueros i
garrovers, completaven la

resta de superficie cultivada.
El 1.897 hi havia 3.882
ametlers, 915 figueres i 690
garrovers.

El 1.907 la possessif) era
de Miquel Vanrell, el 1.934

era d'Antonina Maria Nebot i
Weras i el 1.935 de Josep
Sagrera i Escalas.

CLASTRA TANCADA

Les cases ocupen una

les grans possessions de la
marina. L'estat de
conservació es notable, i la
traça del portal principal,
encara que sigui d'arc de
mig punt, així com la majoria
de cases de camp, es de
bella factura. A la mateixa
façana principal hi ha un
rellotge de sol d'esplOndit

possesSions.

A la façana principal de les cases hi ha un rellotge de sol

considerable extensió, amb
	la clastra tancada que

-La clastra tancada de les cases recorda l'origen defensiu de les grans recorda l'origen defensiu de

WeM
ZSe:

FABRICA DE LICORES Y ALMACEN DE LICORES,

WHISKY, VINOS Y CHAMPAÑAS

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



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

FOTO CLAR
Perfumería

Reportatges, Fotos d'estudi
carnets. . .

OFERTES EN CAMERES FOTOGRAFIQUES
VENDA DE CARRETES...

Ct Nou, 8- Te/. 66 06 32 (LLUCMAJOR)

possessions
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branques de Torretxí
traçat, amb la data de 1.831,
a més d'una inscripció a la
seva capçalera. Davant de
les cases hi ha un molí amb
la seva torre, que sembla
que es de construed()
recent, ja que no figura a la
relació del Nomenclator de
1.859.

FAMILIES MOLT
INFLUENTS

Les families posseïdores
de Son Garauet, sembla quo
foren de molta influencia a
Llucmajor, prova d'això es
que es va donar el non de
Posada de Son Garauet a
una de les Illetes del nucli
urbe.

Miguel Vanrell i Estero Ilas,
propietari de Son Garauet
l'any citat, va construir a partir

Son Garauet té la clastra tancada

-La posada de Son Garauet donà nom a una de les illetes del nucli urbà de Llucmajor.

de 1.904 un magnifie "xalet"
a S'Arenal, a Son Verí,
acabat l'any 1909. amb el
nom de Son Garauet,
precursor d'aquest tipus
d'edificació, encara que no
de I e s mateixes
característiques, a la zona
de S'Arenal. La seva vídua
Francina Vanrell i Segui, va
ordenar construir una petita
capella oratori a la part
posterior del "xalet", sota el
patronat de la Verge del
Carme.

Joan Clar
Francesc Verdera

Fotos: Antoni Monserrat
Antoni Oliver

Les cases ocupen una considnrable extensió
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entrevista

Gent de la vila

S'ha jubilat en Santamaría
Després de quaranta anys al jutjat

En Santamaría s'ha jubilat. El passat dia 13 d'agost
N'Antoni Santamaría Alemany, funcionari del jutjat
de Llucmajor durant quaranta anys, va rebre
l'homenatge dels seus companys de feina i el jutge
degà de Palma, el Ilucmajorer Joan Catany. Antoni
Santamaría ja va rebre l'any 1.972 l'homenatge de
l'Ajuntament de Llucmajor que li atorga l'escut de
plata de la ciutat en motiu dels seus vint-i-cinc anys
al nostre jutjat. El 1.982 va esser condecorat amb la
medalla al mèrit judicial de l'ordre de Sant Raimon de
Penyafort.

"Vaig néixer a Llucmajor,
en es quarter, dia nou
d'agost de l'any vint-i-u. Mon
pare era guérdia civil i, en es
tres o quatre anys, va
ascendir a "cabo" i mos
verem anar a sa Peninsula, i
ja no havia tornat pus a
Llucmajor. A sa Peninsula,
d'aquí mos verem anar a
Múrcia. Després mon pare va
demanar Barcelona per estar
més a prop de Mallorca,
perquè mu mare era
mallorquina, andritxola, i a
Barcelona, ascendí a
sargent i el varen destinar a
Badalona. Va tornar a
Barcelona i mos hi va agafar
es Moviment. I després mon
pare de Barcelona va anar a
Maó, on va morir. Noltros
anàrem a viure a Andratx, sa
meva dona es andritxola.
AIIA, on jo feia feina interí a
s'Ajuntament, vaig demanar
sa plaça d'Andratx, vaig fer
ses oposicions i vaig treure
es número dos de Baleares i
me destinaren aquí. Jo no
ho havia demanat, no sé si
va esser que a Madrid varen
veure "natural de
Lluchmayor" i degueren dir
"-ic16 l'enviarem a Llucmajor" i
ja no m'he mogut. Jo no
havia estat aquí en molts
d'anys".

-Es curiós, heu fet feina
quaranta anys a veinat d'on
vàreu néixer.

-Sí, quasi davall es mateix
pavelló on vaig néixer. Es
molt curiós. Es una plaça
que jo no vaig demanar
perquè no coneixia
Llucmajor, m'en vaig anar
que tenia tres o quatre anys.
De Mallorca coneixia
Andratx, perquè mu mare es
andritxola i, tant de Múrcia
com de Barcelona, veníem
de vacacions a Andratx.

-Però vaja, amb quaranta
anys sou ben Llucmajorer.

-Sí, hi vaig néixer, i amb
quaranta anys, es més de
mitja vida aquí.

QUARANTA ANYS DE
JUTJAT

"L'any quaranta-set vaig

entrar en es jutjat de
Llucmajor. Vaig venir que era
comarcal, Ilavonses, i
després l'any seixanta-dos
ei véren fer de pau i hi vaig
quedar, ¡fins ara".

quines atribucions tenia
es jutjat comarcal per
damunt ses des d'ara?

-Ses mateixes que tenen
ara.es de Palma. I teníem de
comarca Algaida.

-En aquest temps, quins
jutges han passat per aquí?

-Jo te dire, es primer jutge
que vaig conèixer va esser
Don Joan Rosselló. Després
va venir Don Jaume Ferrer
Amengual, aquest va esser
es darrerjutge comarcal que
hi va haver. El va substituir
Don Francisco Vidal Salve,
després va entrar En Damià
Contestí i Sastre. Després
va estar-hi En Benito
Llompart Mas, i ara, s'actual,
Sebastià Gamundí.

Secretaris, també te puc
dir es que he tengut. Es
primer que vaig conèixer va
esser En Joan Munar
Ferretjans, ja mort. Després
En Nicolau Mercadal Sans,
que també es mort. En
Miguel Gelabert Perelló este
retirat i viu a Llubí, després
d'En Miguel va venir en
Javier Fortuny, Na Joana
Maria Mas i després d'ella En
Miguel Clar, actual secretari.

-l ia resta de personal, hi
ha hagut sempre es mateix?

-Hi ha hagut canvis. Quan
vaig venir jo, es jutjat era
comarcal, érem quatre
funcionaris, es Secretari, En
Joan Cota, que era s'oficial,
s'auxiliar, En Guillem Mas, i
jo. Peres després véren
suprimir sa plaça d'auxiliar i
En Guillem Mas va haver

d'anar a Palma. També ha
passat una partida de
funcionaris

ES JUTJAT
COMARCAL

"Quan es jutjat era
comarcal duia ets assumptes
civils, judicis de deshauci i
d'z.ltres, quan es jutjat va
passar a esser de Pau,
varem quedar amb so
registre	 civil
cumplimentemem ses cartes
d'ordre, i Ilavonses jo vaig
quedar encarregat des
registre civil".

-I es Jutjat de Pau, ja es
es minim, no hi ha por que
mos llevin més?

-No, ja no. Ara, diuen que

amb sa nova Llei Orgànica
des Poder Judicial els
donaran una mica més de
competencies, an es Jutjats
de Pau. Faran una mica més
de feina, tendran judicis;
perquè noltros, ara, es
judicis civils que podíem
tenir, eren de dos-centes
cinquanta pessetes. Des
que varen suprimir es jutjat
comarcal no fèiem judicis,
perquè es jutjats de Pau
només poden fer judicis per
valor de dos-centes
cinquanta pessetes, i clar,
per dos-centes-cinquanta
pessetes ningú no posa un
plet. Val més es paper.

S'ARENAL MOS DUU
UN SEIXANTA PER
CENT DE SA FEINA

"Sa feina ha canviat molt i
ha anat augmentant. No
tenim tants d'assumptes
com quan (es jutjat) era
comarcal, però degut a sa I lei
de circulació, d'accidents, ha
augmentat quasi un cent per
cent sa feina. Ara també hi
ha molts d'atestats de robos,
abans no n'hi havia tants i
ara, cada setmana, minim
un, dos.

Pes robos, fan sa
denúncia a sa guàrdia civil
que la duu an es jutjat, es
jutjat fa ses diligencies
pertinents i s'envia a Palma.
Peres si hi ha presos, sa
guàrdia civil ja ho duu
directament a Palma.

Pets accidents, intervé sa
policia, si es per aquí sa
policia municipal mos duu es
"parte", si es per carretera,
intervé sa policia de tràfic i ja
ho duu directament en es
jutjat de Palma. Peró si ets
implicats viuen aquí o a
s'Arenal, es jutjat de Palma
mos envia una carta i som
noltros que els prenem
declaració, etc..."

-I ara sa feina més grossa
quina es?

-Cumplimentar ses cartes
d'ordre, perquè sa majoria
de vegades has d'anar a
S'Arenal, que mos duu un

-nn•n••



tora vila 	 Pàg. 21

seixanta psr cent de sa
feina. I ets atestats també
duen feina parqué els hem
de fer venir a declarar.

Aquestes anades a
S'Arenal són per això
mateix, per citar-ne un o
avisar-lo, fer una diligència, o
un embargo... i a S'Arenal
n'hi ha més que aquí.

-I aquesta des jutjat ha
estat sa feina de sa vostra
vida.

-Sí, sempre he estat aquí.
Després, a sa particularitat,
no he estat de baixa més
que es mesos de vacacions.

No he faltat cap dia, i encara
a ses vacacions, que me
n'anava a S'Arenal, si hi havia
qualque mort m'avisaven i
anava a fer es
levantamiento del cadáver,
perquè no haguessin de
baixar es companyeros. I
n'he vists molts, de
cadavers!

-Supós que aquests
darrers anys amb so haver-hi
turisme...

-Sí,
-Què hi queden més, a

S'Arenal, turistes o gent
d'aquí?

-Turistes, principalment
en s'hivern.

-En s'hivern?
-N'hi queden més perquè

vénen molts de yells. I quan
entres en es quarto des
mort hi tenen una farmécia,
potets i potets, i a s'armari,
botelles de licor. Pastilles i
licor, i hi queden.

UNA ANECDOTA

-"Jo estava en es registre
civil i y venir una al.lota, tota
assustada perquè
s'ajuntament l'havia cridada

per anar a fer es servid.
"-Jo som Antònia."
Dic: -"Pert primer ho

haurem de mirar, si ets
Antònia".

I varem mirar en es llibre
en es llibre, era Antoni.

Noltros, com cada any,
haviem donat es quintos a
s'ajuntament perquè fes
s'allistament. I clar, varem
posar Antonio Fulano de Tal
i s'ajuntament el va enviar a
demanar, i se va presentar
que era una femella!"

Antoni Llompart
Made Mut

Amb uns preus pobres
dels productes novells ha
començat la temporada en la
qual el pages cerca el millor
preu per poder obtenir els
ingressos, pràcticament,
més importants de tot l'any.

L'opinió dels pagesos es
clara,"aquests preus són
ridículs, com pot anar una
cosa més barata que l'any
passat quan tot puja".

Pel que fa a l'opinió dels
mercaders, aquesta es que
enguany hi ha molt mala

'itat, tant en l'ametla com
en la garrova.

Els preus són els
següents:
Ametla (bessó). 430
Garrova 	 25

Preus que no es poden
comparar gens ni mica amb
els de l'any passat, on
l'ametla (bessó) es pagava,
en aquesta mateixa
temporada, 120 pts. més
cara, i la garrova 10 pts.
també mes cara.

En la ramaderia poc han
canviat les coses, per
aquest estiu que quasi ja ha
acabat s'ha duit carn de fora
per poder assostir la forta
demanda degut al gran
nombre de turistes que han
visitat Mallorca. Els preus en
pts. per quilo són:
xots	 220 a 320
porcelles 	 250 a 350
bous 	 450 a 520
truges. 	 a100

Una bona anyada hi ha
hagut en general, el gra ja
fou bo, i ara hi ha una bona
collita d'ametles i garroves,
l'únic que falla es el preu, i es
del que se queixen els
pagesos.

També ha fallat un poc
l'aigua, porqué aquest estiu
ha f et acte de presència molt
poques vegades, poc
plogué l'any passat durant
l'estiu pert) enguany encara
li ha guanyat. Només dia 15
de juliol va fer 1'2 litres, i dia
26 del mateix mes va ploure
6'5 litres. Dins l'agost varen
caure gotes dia 29 ()ere) en
quantitat inapreciable.

Pel que fa a les
temperatures, que han estat
les normals d'aquesta època
de l'any, destacant un inici
de juliol amb bastanta calor,
on la maxima, on la maxima
va essor dia 5 amb 328
graus, i també a mitjan agost
dels dies 12 al 17 on va fer
molta calor, sobretot dia 15
amb 34'6 graus, essent
aquesta temperatura la
maxima de tot l'estiu.

Malgrat aquestes poques
pluges ¡tanta calor també hi

haurà una bona anyada de
figues, bona menja per
començar a preparar el
matancer d'enguany.

ROBATORIS.

Ara se tornen a acostar el
temps de robatoris,
principalment d'amaties i
garroves, i prova d'això és la
desaparició d'una trentena
de sacs d'ametles pelades
de dins un sementer de Son
Caldas.

CAÇA.

D'aquí volem recordar a
tots els aficionats a l'esport
de la caça que dia 27 de
setembre s'obri la caça en
general o denominada caça
menor. I també hem de dir
que també ha estat fins ara
un bon any pels caçadors
perquè han pogut trobar
fàcilment bastantes peces
malgrat la malaltia dels conills
que pareix que no acaba
d'anar-se'n d'una vegada, on
també les vacunes no
semblen massa efectives.
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Sobre la felicitat humida que
atorga un entrecuix

UN ATAVIC I UN LABERINT.

Com a autor dels dos contes apareguts en la secció "Cap al
suïcidi dels atàvics" (ORINAL DE PLASTIC i PAPER DE WATER)
el mes de juny, i després de la proposta d'un subscriptor que
publicà el darrer número d'aquesta revista, em vaig creure obligat
a sortir al pas d'algunes objeccions fetes al meu absurd i gairebé
sempre inútil quefer literari. De fet, he escrit i reescrit un esbós
d'article tres o quatre vegades, i l'únic que m'ha satisfet ha estat
el títol. Per tant, he decidit cremar aquest esbós (no ho he fet
públicament, no fos cosa que el subscriptor descobris també les
meves afeccions piròmanes), i he optat per prendre dreceres;
perquè la lectura de la proposta m'ha fet entrar en un joc
laberíntic del qual no conec, ara per ara, la sortida. Ara bé, sí que
vos puc dir quina crec que es l'entrada d'aquest laberint
enganyós. L'entrada es, al meu parer, una porta freda amb una
inscripció i un missatge ben clars: NO M'AGRADA LA
LITERATURA QUE JO ANOMEN MODERNA PERQUE NO
L'ASSIMIL I NO L'ENTENC. PER TANT, TRAGUEM DELS
CALAIXOS DEL RECORD I DE L'ENYOR LES VELLES
HISTORIES BEN PERFUMADES I AMAGUEM TOTA LA
MERDA (i perdonau-me aquest lapse) A LA SOLL DEL
MENYSPREU I DE LA INTOLERANCIA. CAL RENTAR-SE LA
CARA!

En cap moment he pensat que els meus textos agradassin a
tothom (ni tan sols se m'ha acudit que puguin agradar a ningú).
Jo em limit a fer allò que vull i m'agrada: escriure, lliurement,
tacant d'esperma, si es necessari, les fulles blanques i netes que

m'amenacen amb l'anihilament en una má i amb la befa en l'altra.
El laberint sense sortida des del qual vos escric aquestes

paraules pudents es inquietant, i jo el tem pel seu poder
abrusador. No deixen de caure damunt del meu cap agulles de
pedra, que m'escriuen a cops de retruny i fiblada, un missatge
que se'm proposa com a sortida del laberint:

-EL MON ESTA BEN FET.
Aim!) no em serveix per sortir del laberíntic parany; per tant em

limitaré a seguir fent allò que m'agrada: escriure, i beure d'aquest
vi sense el qual no hauria escrit aquestes bajanades. I recull la
invitació del benvolgut subscriptor, per enviar a aquestes
pégines els meus contes. Ara be, si trobes, desconegut lector,
que he dit ja massa dois, o si penses que els meus textos feriran
la teva sensibilitat, senzillament: no els Ilegeixis. Vet aquí, doncs,
dos contes curts; un, el monòleg d'un assassí boig; l'altre, la
història d'un engany.

ES UN CRIM.

no ho hauries d'haver fet. en jaume m'ho ha contat tot , fins i
tot m'ha descrit l'escenari del crim. encara no sap com t'ho feres
perquè la senyora pera anás darrera el seu ca i entrés al carreró
sense sortida de darrera la carnisseria de na clara -i ara que ho
dius, deu està molt trasbalsada-. no sé com se't va ocerrer de fer-
ho amb el trinxet que havies regalat a na clara per nadal. no crec
que ella el vulgui tornar a veure, encara que la bòfia tanmateix no
ii tornare. vares esser realment metòdic. mira que fermar la
senyora pera a la canonada perquei pogués veure com mataves
el seu estimadet trull. sí, ho va veure el veïnat del cinquè pis, i
com et pots imaginar, va esser ell el qui trucà a la bibfia. després,
encara et vares passar més. qué ho ets, de bestial aixe, g). va
esser un encert el parany per atreure el ca. i es ciar, elia va entriai.
això es el que jo sé i en jaume no. però deixar el cadáver dins el
poal dels fems va esser un error per la teva banda. te n'hauries
d'haver desfet. tal vegada si l'haguessis capolat, aprofitant que
na clara no era a la carnisseria -i ella que t'esperava per anar al
cinema-... i mira que després passejar-te pel carrer amb la
cabellera de la senyora pera al cap, com si fossis un indi! no em
pensava que fossis tan bestial no, no, no!...

-Ja está be de parlar tot sol!
i ara què cony deu voler aquest policia.
-El seu misser vol parlar amb vostè.
en jaume es pensa que li vols prendre el 01. no havia pensat

mai que poguessis arribar a ser una persona tan extremadament
freda i metòdica.
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-No he pogut fer res més.
i aquests dos de blanc qui són? què volen?
-em sap molt de greu. Na joana ho passarà molt malament. Ja

la cuidaré. Intentaré apel.lar, del-6 seré un procés Ilarg i difícil.
aquest terranyocles em fotré na clara.cony! aquests porten

una camisa nova. crec que és per a tu. no em cansaré de dir-t'ho:
ets un imbécil. els hauries d'haver capolat, a ella i el ca.

-Potser estaràs una temporadeta sense veure na clara.
ets un imbécil! la camisa és per a nosaltres dos!
no ho hauries d'haver f et així. te n'hauries sortit millor amb un

tret a la nuca. qualsevol vespre, quan ella posava la música que tu
odies, la música per la qual ella és ara morta, podies haver entrat
per la finestra del bany. després tu mateix hauries cridat a la
policia dient que havies sentit un tret, i difícilment haurien
sospitat de tu...

LA ROSA

A la sortida del banc, un desconegut et regala una rosa. Tu te'l
fites encuriosida, i ell t'examina de daft a baix ràpidament. Notes
com se t'envermelleixen les galtes Ileument. Aleshores ell fa una
cosa inesperada: s'acosta -tu no goses moure't, tan sorpresa
com et trobes-i et besa una falta. Ell et diu: "En dic Anatoljs
Prvajsk; véns?". I tu, sense dir res, assents amb un insegur
moviment del cap.

Sortiu del taxi. Tu el segueixes amb una mescla de por i
d'ànsia en el pou fondo dels sentiments. Vottau el cantó, i tu et
fixes en un rètol Iluminós que diu "Hotel Excelsior". Heu passat
tot l'horabaixa dins un cinema, i ell ni t'ha tocat. No dubtes, perd,
que anireu a acabar en una de les cambres del luxós hotel. I així,
deu minuts més tard, tens el desconegut, nu, dins el Hit,
demanant-te amb frisança que et fiquis al Hit amb ell. Trasbalsada
com estés, ii dius que s'esperi un moment, que has d'anar al
lavabo.

Un cop tancada al lavabo, et despulles, i et repasses tots els
racons del teu cos, mirant-te al mirall, i demanant-te un cop i l'attre
qué diantre haurà vist en tu l'home que t'espera al Hit.

Cansada de romandre verge, recordes la vella bruixa del barri
obscur d'aquell dissabte vespre, que et va Ilegir les cartes, i
l'advertiment que et va fer. Molt seriosa et va dir, mentre tu
tremolaves de nirvis o de por, que rebutjassis qualsevol persona
que et regalés flors. Perd a tu sempre t'han agradat les roses, i
més encara les roses vermelles. Fins i tot avui dematí t'has
comprat un perfum -perquè el seu nom t'ha cridat l'atenció:
"Engany"-, un perfum de roses que portes a la bossa que has
deixat a la cambra. De sobte et vénen al cap els diners dins la
bossa, el desconegut al !lit, el nom del perfum. I surts, nua, del
lavabo. I te'l trobes sota la flassada, tocant-se i ansiós de tenir-te
davall.

Després d'una copa de cava, i dels jocs amorosos més
enginyosos, perds la virginitat brutalment i salvatge. I en acabar,
et sents tan estranyament cansada, que et quedes adormida,
havent oblidat fins i tot el teu propi nom.

Et despertes a les dotze del migdia i ell ja no hi és. T'aixeques
d'una revolada i cerques la bossa. La trobes enterra, prop de la
porta, i buida. Quasi tot el seu anterior contingut es troba
espargit arreu de l'estora de la banda on ell dormia -el male'it
desconegut-, perd no trobes ni rastre de les dues-centes mil
pessetes que havies tret del banc. Mentre penses que has
tengut un son molt pregon, descobreixes sobre la tauleta, i prop
de les copes ja buides de cava, unes pastilletes blanques.
També hi trobes uns bitllets de cinc mil pessetes i una nota que
diu: "Això és per pagar el compte de l'hotel; no m'agrada tenir
deutes amb ningú. Anatoljs Prvajsk".

Penses les paraules que et deia sempre el pare: "Es molt fécil
d'aconseguir la felicitat". Esqueixes la nota que t'ha deixat
l'estranger. Agafes una espardenya la 'lances cap al televisor. La
pantalla esclata. Tens la rosa vermella a les mans; una llàgrima t'hi
cau al damunt, i quan la vols eixugar amb els dits, la flor se romp i
t'adones que és de paper.

Un affivii
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La xarxa deixava a vista els seus grans pits.
Els mugrons dels quals sortien d'entre els buits.

No vaig haver de fer que abocar-m -hi.
El delicte es consumava.

Lluitava, si bé amb poc anhel.
Servia a mi ? Servia jo a ella ?

Seguirem amb l'enginy
fou bell
estrany

aliè de mi.
altre cos se'm dbnA al meu amb tant de gust.
migrat el sentiment de culpa.

Res ens destorbA fins we,
el ress6 de la M5gnum f-30
deixA a la Ilum els meus dedins.



A SU ES CANTO

Bufaves, i fort per a inflar el globus.
Pensaves en la nit del dia abans.

SOLS a la cambra.
- Com vaig ess ,Pr rapaç de conquerir-te ?

Mig nua mig vestida, com passa sempre als films.
Enlairant l'erotisme.

- T'avenires aMb mi,
gaudint del temps

gats d'amor
voluptuosos del sexe.

Unes ginebres, unes barreges.
Deleit global, més peeo,
te n'adonares que el guàrdia t'aconsellà
de passar la nit,

A SU FS CANTO.
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Els cuiners del Rei.
"Vendrà el temps de la

vermada quan sera passat
l'estiu". A l'entrar el
setembre i minvar la calor, a
Mallorca s'inicia la tasca de
vermar i es comença així el
Ilarg i laboriós procés que
culminara amb el vi,
producte de la fermentació
del most del raïm. Els
diferents tipus de vinya, el
sol, la climatologia i la ma de
l'home que mescla diferents

són les causes
basiques de la gran
diversitat de vins que hi ha al
mercat.

ON I COM COMPRAR
EL VI.

Per poder fer una bona
compra de vi o bb ja l'hem de
conèixer o 136 ens hem de
fixar en la informació que
ens dóna l'etiqueta, cada
pais té un conjunt de regles
de la informació que han de
dur les botelles. a l'Estat
Espanyol s'exigeix que es
digui el nom de
l'embotellador, número de
reg:stre que té, classe,
volum i graduació del vi i Hoc
de procedència. Si els vins
estan acollits al INDO (Institut
nacional de Denominació
d'Origen) en la
contraetiqueta hi haura la
categoria del vi que pot
essor:

"Vinos de calidad: los que
proceden de viñedos
tipificados y determinados,
con una selección de uva
mostos de escurrido o
prensado suave, control de
fermentación y embotellado
aséptico.

Vinos de crianza: Los
vinos de Calidad que
siguieron un proceso de
envejecimiento según la
tradición local: crianza en
madera, en botella, sobre
lias, sobre bajo velo, por
soleras y criaderas añadas,
"vino rancio" y vino "noble".

Vinos de cosecha: son
los vinos de calidad cuya uva
procede de una sola
vendimia o por lo menos el
85 % de la misma.

Vinos de Reserva: vinos
de calidad que han
permanecido un mínimo de
19 Meses An barrica de

roble y un total de treinta y
seis meses en barrica y
botella. Para los blancos
bastarán seis meses en
barrica y un total de
veinticuatro en barrica y
botella.

Finalmente Vinos de Gran
Reserva, que son vinos de
calidad criados en roble
veinticuatro meses y treinta
y seis en botella. Los
blancos seis en roble y
cuarenta y ocho entre la
madera y la botella" (1).

Així i tot, això no és
suficien ja que del que es
tracta ás de donar una
eficient informació al
consumidor i no d'aprofitar
unes segles més o menys
oficials per tapar unes
deficiències. Del que es
tractaria --desig quasi
impossible d'acomplir-- és
que a la botella hi hagués: la
procedència autèntica, els
tipus de mini que hi
intervenen, l'anyada, la data
d'embotellament i la
graduació del vi.

Un altre tema és on
comprar el vi, pensam que
tant dóna fer-ho a una
bodega, una botiga
especialitzada o una gran
superfície, lo important és
que allá on el comprem el
tenguin en bones
condicions.

CONSERVACIO DEL
VI.

Una vegada tenim el vi a
casa i el volem guardar hem
de tenir present que ho hem
de fer a un Roc on no hi hagi
renou ni canvis bruscs de
temperatura. En José Perlin
a "Manual de vinos
españoles" ens dóna les
condicions Òptimes per a la
conservació del vi:

1. Posició horitzontal de
les botelles.

2. No oscil.lacions
tèrmiques (maxim dos graus
diaris).

3. Temperatura minima a
l'hivern de 7 graus i maxima a
l'estiu de 20.

4. Poca llum (un accés de
claror descompon aviat el vi)

5.	 Manca	 d'olors
estranves

6. Humitat relativa de l'aire
d'un 70 °A.

7. Manca de renous.
...Als consells de Pehin se
n'hi poden afegir uns altres.
Es convenient col.locar les
botelles en botellers ja que
això ens permet una més
fad' classificació.

Si volem arribar a tenir una
bona enoteca cal comprar
no una botella sing vàries
del mateix vi. Convé
etiquetar les botelles amb la
data de compra, i
anecdòticament podem
deixar-hi el preu, així, quan
arribi l'ocasió de beure'l ens
sentirem orgullosos d'haver
comprat tan barat un vi tan
excel.lent.

No hem d'oblidar tampoc
que no hi ha cap vi que es
pugui conservar igual. Els
blancs concretament tenen
una vida máxima de quatre o
cinc anys. Dins els negres
n'hi ha que viuen més uns
que els altres. Un Rioja, per
exemple pot durar en
condicions òptimes fins a 30
anys, de totes maneres això
són ganes de jugar amb la
sort.

Si som dels privilegiats
que podem comptar amb
una habitació fosca
destinada exclusivament a
guardar el vi, hem de
procurar no anar-hi a no
essor a dur o a recollir
botelles. Hem de deixar que
ei vi reposi i faci la seva vida.

COM SERVIR EL VI.

Del repòs calmós de la
bodega. el vi ha d'essor

trasHadat a la taula com si los
un infant acabat de néixer.
No l'hem de remenar molt a fi
d'evitar que si hi ha baixos es
puguin mesclar amb el vi. Si
el vi que hem de beure
molt veil, conve canviar - lo de
botella posant esment a no
mesclar els baixos.

Per destapar la botella lo
primer que hem de fer és
llevar el paper que protegeix
el tap, per això l'hem de tallar
per davall el nirvi que fa a
l'extrem el coll de la botella.
Convé que el destapador
acabi en punta d'uns quatre
milímetros i no en forma
curvada, així no romp tant el
suro del tap i no van miques
dins el vi. Són preferibles els
destapadors perqué aixf no
es fa força damunt la botella i
no es mal mena el vi.

Una vegada destapada la
botella hem de deixar-la
oberta una estona abans de
servir-lo. El millor recipient
per beure vi és la copa
anomenada bola --de vidre
transparent--, l'hem d'omplir
només fins a la meitat per tal
que en la resta de la copa es
concentrin les substancies
oloroses que despair) el vi i
que formen l'aroma peculiar
del producte.

Queda encara una altra
qüestió, quin vi servir amb
cada plat?. Hi ha tanta de
gent que hi ha dit la seva
que hi ha consells per a tots
els gusts. Noltros dirlem que
com ran fort és el menjar,
mês fort ha d'essor el vi. Els
menjars Ileugers poden
acompanyar-se de vins
blancs, els menjars mês
pasats --tant si són de carn
com de peix-- lligaran mês
aviat amb vins de cos.

En definitiva el que
importa és fer córrer la
imaginació per tal
d'aconseguir plenament i
amb plaer la degustació del
vi.
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Les coses per sa Casa de
la Vila van canviant, no tan
sols ha resultat que es batle
ha estat dematiner, sinó que
també ho és es regidor Joan
Caldés, ja que a les set d'es
dematí sap anar a manar sa
feina que han de fer es
caminers.

Quant an es regidor d'es
CDS, encarregat de
circulació i policia municipal,
es mussolet creu que es pot
deixar de banda parlar de
cotxes i d'armament (al
manco de moment) degut
an es gran interés i bastanta
eficacia que té amb sa
direcció d'es celadors.
Conjuntament han fet que a
S'Arenal i a sa platja hi
hagués més ordre que ets
anys anteriors i hi ha carrers
que no són tan renouers ni
puden tant com abans.

Esperém que quan se'n
vagin es turistes podrà
dedicar més temps a fer lo
mateix amb ordre i circulació
a la Vila.

I parlant de circulació, es
dies que hi ha mercat,
mentres els externs tenen
dret per descarregar aile) que
han de vendre, arribant amb
so camió fins an es costat
d'es seu trast per deixar-lo
tot es dematí; es placers
Ilucmajorers tenen dificultat
per fer arribar es seus
productes, perquè fins i tot
els llocs de "Carrega i
descarrega" són ocupats.

Pareix esser que es qui
paguen impostos tot any i
no tres dies a sa setmana al
manco haurien de tenir es
mateixos drets que ets

.. es. Però segons pareix i
com diu es refrany "Ningú és
profeta a ca seva".

Va ser curiós es fet que
després d'es Ple d'es mes
de iunv. s'únic: oue va

denunciar sa tolerancia que
es tenia amb s'Aquacity, fos
es Sr. Garcia Moreno (PCB) i
que tan sols dos mesos
després s'hi hagin apuntat
molts d'altres partits a aquest
parer. Es temps li ha donat
sa rad). Quins deuen ser es
motius que encertas a sa
primera. Qui) hi veu més
que ets altres? o és que no
esta dins s'olla?.

Amb això de s'Aquacity,
certs accionistes
(d'hosteleria) duen sa mosca
darrera s'oreia amb so cap
de 'lista d'Ap, perquè aquest
partit va esser es primer en
"aixecar sa catifa" referent a
ses irregularitats que hi havia
amb ses instal.lacions
d'aquest negoci d'interés
social. perd) a sa reunió de
portaveus ja Ii devien haver
estirat una oreia parqué no
va fer es mateix cantet.

Cosa parescuda degué
passar devers es PSM, però
al contrari, montres an es Ple
de Juliol no es va manifestar
en contra d'aile) que
defensaven es socialistes
d'os PSOE, a sa reunió de
portaveus d'es 30 d'agost,
després de s'estirada
d'oreies de ses bases i de
s'assessorament tècnic i
jurídic d'es funcionaris de
s'Ajuntament, es va
manifestar clarament
partidari que montres hi
hagués deficiències i
il.legalitat al parc aquatic no
se'l permetés funcionar.

Sbliba quan ho va sobre,
mig endormissada va dir:
"Qui va per primera vegada a
l'església an es portal
s'agenoia"

Recoranta coremetes de
punyetes! quin rebumbori
amb s'Aquacity de S'Arenal.
Es balle decreta es
tancament i es responsables
des parc no anaren de

berbes ni escoltaren raons
"Volen que tanquem, idó
obert i gratis per a tothom".

Així es dematí des
divendres, dia 4, s'entrada
d'es recinte hi va haver de
tot: estirades i empentes
entre es municipals, es
turistes i ets empleats d'os
parc.

Pareixia que jugaven a
canions: montres es
municipals paraven a un
portal, sa gent corria cap a
un altre.

Ses corregudes duraren
tot es dematí. Es batle
denuncia es fets en es jutjat
de guardia i digué an es
municipals que tornassin a
Llucmajor. L'endemà es
responsables tancaren ses
portes (ses males llengües
diuen que es jutge els va
estirar ses orelles) i decidiren
quo reclamarien
responsabilitats, ja que
diuen que ells tenen tota sa
documentació en regla.

Ja vorem com acabara tot.
Es batle diu que va donar
una ordre i que es
responsables de s'Aquacity
no en feren cas i s'ha produit
un fort enfrontament.

Aquest fet ha ocupat
moites planes d'es mitjans
de comunicació, tant de
Ciutat, com nacionals.
També sa televisió (s'estatal i
s'autonómica de Catalunya)
seguiren lo succeït amb
notable atenció.

Es batle fou entrevistat
nombroses vegades i es
nom de Llucmajor ha estat
notícia destacada durant
uns dies.

Es mussolet diu que en
Joan Monserrat ha fet allà
que tocava. 0 tots moros, o
tots cristians, i si no tenen
ses coses bé, i a més poden
produir-se accidents greus,
es parc (sia o no sia es més
gran del món) ha d'estar
tancat.

"De cada dia malcriam
més ets al.lots". Me repetia
un pic i un altre un xoric amic
meu, que també era a lof ici
de Santa Candida. -"Jo
sempre he tengut es
costum d'oir missa per un
foradet de ses voltes i mai
havia vist tanta malcriadesa
com ara entre sa patulea que
hi va. I sa culpa de tot la
tenen es majors que tot els

ho consenten. ¿Què fan
cucaveles es temps des
sermó? "Mirau que ho és de
graciós es meu net!". ¿Què
diuen "tenc set"? Els donen
un botellí d'aigua. Què fan
potedetes? Idó els escolten,
i es nin, satisfet, ja sap que
ha de fer es temps de missa
si vol res, que l'escoltin, que
li posin esment a qualsevol
beneitura o, senzillament, si
vol entretenir-se durant uns
actes tan avorrits com
incomprensibles".

-A tu te passa --li vaig
replicar-- que tens mala
consciència perquè també
encalces es coloms, en es
rector.

-Pen') no en temps de
missa!

El dilluns de Santa
C:andida, mentre fèiem una
volada per anar a veure els
tomadors més dematiners,
el mussolet, que en cosa de
Iletra és molt primmirat, es
detura una mica i em diu:

-I ara es redor mos sala sa
missa 

-I ara! Vols dir no en diu?
-Ves si en diu. Vull dir que

ho fa amb s'article salat.
-Perd no és d'ara.
-No, de sempre.
-De sempre s'havia dit sa

missa en Iteran.
-Bé, des que va arribar.
-I el Senyor deu esser es

senyor.
-A tant no haura arribat!
-Improvisant improvisant.
-0 improvisa?
-Què 13s penses que pes

textes hi és, s'article salat
-Jalons raó. Donya Maria

Antònia i tot mos tradueix,
ara que me'n record. A l'ofici
de Santa Càndida mos va
enflocar un "Beneiu sa vila
estesa/que vos prengué per
defensiu/.../ Santa Candida,
patrona/de sa gent de
Llucmajor" que feia feredat.

-I sa gent de Llucmajor
que va cantar?

-"Beneiu	 la	 vila
estesaique us prengué per
defensiu./.../Santa Candida,
patrona/ de la gent de
Llucmajor".
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IR T/
C.D. Espanya I Preferent

La pretemporada ha quedat endarrera

La cantera, protagonista per a
Ia lliga 1987/88

J.Q.
Després de militar durant

dos anys en la descafeinada
I Regional, el C.d. Espanya
es disposa a afrontar el
campionat de Preferent, una
categoria més d'acord amb el
seu historial, amb jugadors,
Ia majoria Ilucmajorers,  així
com els dos entrenadors
Manresa, i Marc Vidal. Com a
primer continua a la
presidència Pep Mier el
qual ja hi va figurar a les
temporades 85/86 i 86/87
quan el club figurava a I
Regional dirigit per una
gestora que ell mateix
encapçalava. Es pot dir
d'aquest president que des
de sempre ha estat un adicte
al primer club i que és una
persona constant i com que
és un home jove pot aportar
molt al futbol local que
necessita nous estímuls
com podria ser una escola
de futbolistes per a al.lots de

7 a 12 anys com les que
tenen altres clubs
mallorquins. Hem llançat la
idea, president.

J. MANRESA I M.
VIDAL

Vaig tenir l'oportunitat
d'assistir al primer
entrenament de la
temporada i vaig quedar
satisfet pel "repte" que vaig
veure sobre el rectangle de
joc, dels vint jugadors que
entrenaven, n'hi havia 18 de
locals. I dic que és un
"repte" porqué s'ha intentat
moltes vegades jugar amb
gent local i mai no ha tengut
continuflat. A aquests
entrenadors sels ha
recomanat la difícil tasca de
dirigir l'oquip de sempre i
Marc Vidal i Jaume Manresa
Mi5jer es disposen a afrontar
aquesta feina. Els coneixem
des de petits, sobretot a en

Manresa quan començàvem
a jugar a la pilota en el pati
del col.legi de Sant
Bcnaventura i després, en
un terreny més adient, el
camp de futbol. Hem
compartit la mateixa camiseta
defensant el mateix equip si
som amics de sempre per la
qual cosa li desig la major
sort del món. Aquesta
"assignatura pendent" està
servida per a ells dos i poden
considerar que han pres
l'alternativa, ara el difícil és la
continuació.

LA PLANTILLA.

Als jugadors ja existents
en temporades passades,
se n'han afegit d'altres.
Aquests altres, també de
casa, els podríem anomenat
"Ia tornada dels fills pròdigs".
Al porter de la temporada
passada Sorel l li farà la
competència el jove Gari

Quintana. També retorna
Rafel Cladera, després de
dos anys d'absència i un
altr6 és Miguel Mas Pedrero,
un jugador que havia estat
titular a III Divisió per mèrits i
que d'un dia a l'altre se,I va
oblidar. Hem d'esmentar
també la reincorporació de
Garau Vaguer, que després
de jugar amb l'Espanya va
anar amb el Felanitx i amb el
Santanyí.

Un altre que va ser titular a
Ill Divisió va ser en Francesc
Magaña al qual se'l recorda
pels famosos passes a més
de 40 mts. que duen el
segell de Bernd Schuster.
Ara, en Magaña, als 26 anys,
torna per poder demostrar
que encara és bo i que va
ser una equivocació deixar-
lo partir. També és
significatiu el retorn de Cano
Ii Cano Iii ja tenim la saga
dels Cano al complet:
Francesc, Rafel i Josep.

cE3 ec_ 	ROVER
:rnagcri prestig	

MORA CON UN 5% (le 1`,VjO,ISIIIT

41 -

Avda. Caballero Ramón Sanmartin, a/ .

Teléfono 66 01 46

LLUCMAJOR (Mallorca)

RECAMBIOS TALLERES AUTOMOVILES



I Preferent
U.D. Arenal, 4- C.D. Espanya, 3

Els davanters superaren
els defenses

Joa.Quin.
Alineacions:
Arenal: Biel, Navarro,

Mateos, Nico, Tugores,
Montaner, Beltrán, J. Luis
(Mestre), Cano
(Bienvenido), Díaz-Toledo i
Dito.

Espanya: SoreII, Salvà,
Cladera, F. Cano, Leo, M.
Mas, Bonet, Magaña,
Terrassa (Monserrat), Garau i
J. Cano.

Trio Arbitral:
Va dirigir l'encontre el

col.legiat Golzalbez, ajudat a
les bandes per Diez i Reina,
Ia tasca dels quals va ser
bastant bona fins que
l'Arbitre es va equivocar quan
no va assenyalar unes mans
dares a l'àrea local i va ser
bastant exagerat quan va
mostrar la tarja vermella a
Muntaner, després
d'amonestar-lo. També va
mostrar cartolina groga a
Cladera.

INCIDENCIES:
Bastant de públic en el

camp d'Antoni Roses i
debut Ileuger amb rivalitat
municipal que es va destacar

per la gran esportivitat
d'ambdós equips. Hem de
resaltar el nou marcador
luminós estrenat, ja la
temporada passada, que es
distingeix en unes
instal.lacions que demanen
a crits el recanvi.

GOLS:
1-0, min. 10, jugada que

inicia Cano per acabar a les
botes de Toledo, i aquest
inaugura el marcador.

2-0, min. 24, falta
executada per Muntaner
que neteja les "teranyines"
de la porteria espanyista.

2-1, min. 74, "cantada" de
Sorell la qual és aprofitada
per Mestre per augmentar,
de cap, l'avantatge.

4-1, min. 77, malentès
entre Mas i Sorell introdu'int,
el primer, la pilota en pròpia
porta.

4-2, min. 80, Garau-
Vaguer aprofita una
indecisió de la defensa local
per marcar.

4-3, min. 88, el I íbero
Leo, des de més de 35
metres, tanca el marcador
amb un gran gol.
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Hem d'esmentar també
els juvenils Salvà Morell,
Agulló, Ramos i Bonet que
demanen pas i per cert
aquest darrer ha estat el
millor jugador de la pre-
temporada. De la temporada
passada queden SoreII,
Leo, Jaume, Terrassa,
Alvarez, Monserrat i Salom i
es parla de la reincorporació
de Jeroni Mas i de Jaume
Vich, per més envant,
quedant descartat el
defensa Olegari, un dels
pilars de l'anterior
temporada. Fetes aquestes
declaracions, la plantilla
queda així:

Porters: J. SoreII i Gari-
Quintana.

Defenses: Cladera, Cano,
F.B. Salvà, MoreII, Agulló,
Jaume i R. Cano.

Mitjos: J. Cano, Alvarez,
Magaña, M. Mas, Bonet i
Leo.

Davanters: Salom, Garau,
Terrassa, Monserrat, Ramos,
i els nous fitxatges,
Sempere i Oliver.

LA PRETEMPORADA.

Hem assistit a la majoria
de partits de la
pretemporada i podem dir
que s'ha cumplit l'objectiu de
fer proves i perfilar un equip
que en aquest cas no variarà
molt del que serà la lliga.

ESPANYA, 2- CAMPOS, 0

Va ser la presentació del
C.D. Espanya, el dia de Sta.
Càndida, dia 9 d'agost amb
bastant de públic a les
noves tribunes i que al final
quedarien satisfets més pel
resultat queno pel mateix
joc. Els gols varen venir a la
segona part i va ser Leo, en
el m. 4, després d'un corner
executat per Monserrat, el
qual va inaugurar el
marcador batint el porter del
seu ex-equip. Un quart
abans de finalitzar seria el
nou fitxatge Jaume
Sempere el que posaria el 2-
O definitiu, i s'adjudicaria
l'Espanya la copa de
l'Ajuntament.

Va ser millor l'Espanya a la
segona part i jugant al
cL ..a,ac va superar al C.D.
Campos, mós conjuntat i

que conserva el bloc de la
passada temporada.

Com a nota més
destacada cal dir que Leo va

realitzar una bona tasca de
libero i esmentar la feina ben
feta de l'ex-juvenil Bonet
que va ser el millor jugador
de l'encontre.

CAMPOS, 2- ESPANYA,

Aquesta vegada, el
Campos va jugar al seu feu
municipal inaugurant la nova
il.luminació que si hem de dir
ver, va ser deplorable.
L'equip que ara entrena
Jaume Gelabert va vèncer al
conjunt espanyista per dos
gals, un de Vicens en el m.
20 i un altre aconseguit per
Roig quan el rellotge
marcava el m. 60. En
aquesta ocasió els locals
varen ser millors i l'Espanya
es va mostrar inoperant en la
davantera, encara que creim
que els dos gols no els
hagués encaixat amb una
il.luminació normal.

SANTANYI, 5 - ESPANYA, 1

Aquest partit, com
l'anterior, formava part d'una
triangular amb els equips
Santanyí-Espanya -Campos
que al final venceria aquest
darrer i s'adjudicaria el seu
propi trofeu.

Nova derrota, aquesta
vegada ben abultada, contra
el tercer divisionari Santanyí.
Va començar marcant el
quadre Ilucmajorer per obra
de Garau-Vaquer perd
duraria poc l'alegria perquè
ben aviat va empatar el
Santanyí, de penalti, per
acabar golejant.

ATC. PORRERES, 1 -
ESPANYA, 1

Partit disputat contra el
novell Atc. Porreres que
juga a II Regional, després
de pujar a aquesta categoria
la passada temporada.
Recordem que el Porreres
va desaparèixer fa alguns
anys jugant a Ill Divisió i ara ha
hagut de començar en la
categoria més baixa.

Va començar marcant
l'Espanya per empatar
Rosselló del Porreres, al
final seria aquest equip a la
tanda de penaltis el que
s'adjudicaria el trofeu que es
disputava.

SES SALINES, 2 -
ESPANYA, 3

Aquest partit disputat a
Ses Salines contra el titular
del mateix nom que milita
també a I Preferent va ser el
més informal dels disputats
en aquesta pre-temporada i
fins i tot no hi hagué Arbitre
de la territorial Balear i va
dirigir l'encontre un aficionat.
L'Espanya va acabar la
primera part amb avantatge
en el marcador (1-2) i va
vèncer al final pel resultat de
2-3 amb gols de Monserrat
(2) i Salom.

SANTANYI, 1 - ESPANYA,

Darrer encontre amistós,
celebrat quatre dies abans
de comenriçar la competició
de la I liga 87-88, a Santanyí
contra l'equip de Ill Div.
Nacional , si unes setmanes
abans els santanyiners
havien golejat, en aquesta
ocasió els Ilucmajorers varen
estar bastant bé, sobretot
en defensa, i l'ex-equip de
Garau només va ser capaç
de vèncer per un solitari gol.
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Gran participació
infantil.

¡es. Carreres
Populars

E SANT JAUME 87

GIMNPASTICA I RELAX

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

DE MANTENIMENT I GIMNASTICA DE
MUSCULACIO.

S'Informi al carrer Major, 39
LLUCMAJOR

Dimarts, Dijous i Divendres
des de les 17 hores

JIU —JITSU 	..6.4111	 n••1 I	 Ote 7„.

D. SEBASTIAN ADROUER BAIRCELO.

INGENIERO TECNICO INDUSTRIAL. (col, 461).

CERTIFICADOS, DIRECCIONES DE OBRA, PROYECTOS
CENTROS TRANSFORMADORES. 	 INDUSTRIALES.
ELECTRIFICACION RURAL.	 ACTIVIDADES.
AIRE ACONDICIONADO.	 ELECTRICOS.
CLIMATIZACION, ACS. 	 ASCENSORES ,

CONTRA INCENDIOS. 	 GARAJES.

PARA SU INFORMACION
De 9 h a 14h al telefono : 754849, 750779.
De 18h a 21h al telefono : 660127, ( c/ Gracia, 16).



HAMBURGUESES
"PERROS"
"PINCHOS"
"PEPITOS"
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NOVA DECO RACIO

TERRASSA

Provin la
nostra

CUINA RÁPIDA
ES TROPI !...

OBERT TOTS ELS DIES

SERVEI DE BEGUDES I MENJARS
DE QUALITAT A PREUS RAONABLES'
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Avinguda Caries V (Tel. 66 - 11 17) LLUCMAJdR

AGENTE
Això és	 OFICIAL
una altra
histbria Joan Ramon Cla,

Mestre de taller
Carrer Marina, 104

Tel. 66 05 21
LLUCMAIOR
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Pinzellades esportives.
Han dit que diuen que deien...
-Que en Jaume Salva Llull (en 'Taconet") se retira des ciclisme

professional. Desprès de participar tres vegades a sa Volta a
Espanya (sa primera i sa tercera) amb una bona classificació i sa
segona que va donar sa volta al món ciclista per una espectacular
caiguda) en Salva diu adéu an es món d'es pedal amb només 25
anys després de pertànyer a tres grans equips professionals, com
són "Hueso", 'Teka" i "Dormilón" i a d'altres d'amateurs com el
Caja-Madrid i es mallorquins que el catapultaven a creuar la mar
que és s'única manera que té un ciclista jove per triomfar. En
Jaume, continuarà, però, entrenant i vinculat d'una altra manera an
es ciclisme.

-Que a sa presentació del C.D. Espanya, el qual va vèncer al
Campos per dos a zero, tothom va quedar content -mos referim an
ets espectadors que poblaven ses noves tribunes- exceptuant es
familiars d'e,s jugadors Agulló, Salvà i Garí, es quals havien acudit
a veure l'Espanya per veure també "es seus", encara que només fos
per uns minuts. Semblava que s'ética s'imposaria i que un dia de
festa com sa de Santa Candida, patrona de la vila, tots es jugadors
jugarien uns instants. I si no podien jugar no fer-los encalentir
banquet que per encalentir ja va bastar sa calorada que feia.

-Que es que hi devia tenir va ser es mister de s'altre foso,
s'entrenador del C.D. campos, Jaume Gelabert. Un saliner, yell
conegut de s'afició local que va deixar contents i feliços a tothom,
al manco pel que es refereix a fer sortir en es terrenys de joc a tots
es convocats.

-Que no estaria de més que sa directiva del C.D. Espanya es
preocupas per tenir un metge en es recinte esportiu quan hi ha
confrontacions per si hi hagués qualque accident. En es partit d'es
dia de Santa Candida hi hagué un espectador lleument ferit, a causa
d'una involuntaria pilotada i només va poder rebre com a primer
auxili "s'aigo miraculosa" d'es massatgista que en una altra ocasió
més greu serviria de ben poc.

CT') PEUGEOT
TALBOT

TALLERES

MARINA



sa teulem
PLANTES D'INTERIOR I EXTERIOR

CENTRES - RAMS DE NUVIA
PLANTES - CORONES
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Carver Campos 80- Tel. 66 01 76
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Atletisme/ S'Estanyol.

Carreres Populars Sant Jaume/87
Organitzat i patrocinat pel

bar Ca Na Marola i amb la
col.laboració de Pere
Cantallops Lladó, varen tenir
Hoc a S'Estanyol, les les.
Carreres Populars Sant
Jaume/87 les quals
comptaren amb nombrosa
participació atlètica, sobretot
de gent menuda, en un
dematí molt calorós però
que no va ser obstacle
perquè tot sortís rodó com
l'actuació de Tomas
Cantallops el qual, micro en
ma, es va fer càrrec de posar
els punts sobre les "ís" i va
ser un dels principals
protagonistes. No seriem
justs si deixassim
d'esmentar la tasca que va
realitzar la Policia Municipal,
els arbitres de la federació, el
personal col.laborador,
ambulancia i el nou
Ajuntament el qual amb la
presència d'alguns regidors,
encapçalats pel batle Joan
Monserrat, donaren la nota
que mancava per culminar
aquesta jornada atlètica que
per primera vegada tenia lloc
a S'Estanyol.

GABRIEL PANIZA I
BATLE.

Punt i apart mereix aquest
personatge, Gabriel Paniza i
Batle. Si no bastava la gran
tasca en pro del futbol base
al llarg de molts anys quan
regentava Ca's Burrico, ara a
S'Estanyol les seves
inquietuds esportives han
pogut romandre callades i ha
estat capaç de cárrer amb el

major pes d'organitzar una
prova atlética tenint com a
protagonistes els joves.

I quan pari de córrer amb
el major pes m'estic referint
al treball i als diners que són
les dues coses més difícils,

Ia primera de realitzar i la
segona d'aconseguir. Però
per an Biel de Ca's Burrico
(ara de Ca Na Marola) tot és
possible quan es tracta
d'organitzar i no només és el
vertader "monstre" de
l'esport base, i és una
Ilastima que no s'aprofiti en
el futbol dels més petits com
ell que va realitzar una gran
labor estimada per tots
aquells que en els anys
d'infància varen tenir la sort
de conèixer.

CLASSIFICACIONS:

Nins del 79 i posteriors.
Distancia: 380 metres.

Ir. Llorenç Pacarro (Joan
Capó - Felanitx)

2n. Miguel Mesquida
(Porreres)

3r. Miguel Canyelles (C.P.
Llucmajor)

Nines del 79 i posteriors.
Distancia: 380 mts.

la. Margalida Grimalt (C.P.
Llucmajor)

2a. Joana Ma. Quintana
(C.P. Llucmajor)

3a. M Dolors López (C.
Ntra. Sra. de Gracia).

Primera local, després de
les esmentades. M'
Lourdes Garriga
(S'Estanyol).

Nins del 77 i 78.
Distancia: 670 mts.

1r. Joan Jaume (C.P.
Llucmajor)

2n. Fco. Xavier Feliu
(Palma).

3r. Joan Quintana (C.P.
Llucmajor)

Primera local després
dels esmentats: German
Cantallops (C.P. Llucmajor)

Nines del 77 i 78.
Distancia: 670 mts.

la. Barbara Clar (C.P.
Llucmajor)

2a. Cristina Rubio (Sa
Ràpita)

3a.M 6 Antònia Rigo
(Campos)

Primera local: A. Maria
Quetglas (C.P. Llucmajor)

Nines del 75 i 76.
Distancia: 670 mts.

la. Cralina Carmany (Sant
Joan)

2a. Eva Navas (N.S.
Gracia)

3a. Catalina Paniza (C.P.
Llucmajor)

Nins del 75 i 76.
Distancia: 1.340 pts.

1r. Andreu Pacarro (C.P.
Felanitx)

2n. Pep A. Leon (C.P.
Llucmajor)

3r. Jaume Nicolau (C.P.
Llucmajor)

Primer classificat local,
Llorenç Grimait (C.P.
Llucmajor)

Nines del 72, 73, 74.
Distancia: 1.340 mts.

1 a. Maria M. Noguera
(C.P. Llucmajor)

2a. M. Eugénia Romero
(Palma)

Nins del 72, 73, 74.
Distancia: 2.680 mts.

1r. Antoni Mesquida
(Porreres)

2n. Leopoldo Toscano
(C.P. Llucmajor)

3r. Marcelino Merchan
(Filipides)

Primer classificat local
després dels esmentats,
Sebastià Salva (Sant
Bonaventura)

Femení del 69, 70 i 71.
Distancia: 2.680 mts.

la. M. Dolors Mari
(Filipides)

Masculf dels mateixos
anys. Distancia: 3.350 mts.

lr. Miguel Serra (Yarca-
Manacor)

2n. Eduard Salom (Cipta-

Independent)
3r. Mateu Rosse

(Independent)
Femení del 66, 67 i

Distancia: 3.350 mts.
la. Nativitat Leon (C

Llucmajor)
2a.	 Joana	 Mo

(Independent)
Masculí dels mateix

anys. Distancia: 5.360 mts
1r. Vicens Mari (Filipide
2n. Bartomeu Ser

(Yarca-Manacor)
3r. Mateu Masca

(Independent)
Veterans del 49

anteriors. Distancia: 5.3
mts.

1r.Joan	 Pascu
(Filipides)

2n. Basilio Martini
(Bodega Oliver)

3r. Sebastià Adrov
(Filipides)

Primer local després
esmentats: Toni Ferrac
(Llucmajor)

Veterans del mateix an
1 a. Margalida Obrad

(Joan Capó - Felanitx)
Senior masculí del 6E.

anteriors. Distancia: 8.0
mts.

1r. Vicens Ogazc
(S'Arenal)

2n. Antoni Jurad
(Filipides)

3r. Llorenç Femenias (I
Salle-Manacor)

PUNT I FINAL.

Hem de dir, per acab
que hi va haver trofeus pet
1r. 2n. i 3r classificat de ca
categoria i al lr. local que
quedar classificat despr
dels tres esmentats, a
com medalles del 4rt. bloc
106 i degustació gratuita
a tots els que var
aconseguir acabar ague:
carrera, la qual repetim,
va ser un kit per la qual ci
esperam que teng
continditat.

Joan Quinta

4



BITLLETS DE VAIXELL

I D'AVIÓ

OFERTA ESPECIAL VAIXELL

ANADA I TORNADA
4 PERSONES I EL COTXE

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

SUPLEMENT SOBRE EL PREU OFICIAL

C/. Maria Antônia'Salvd, 38
Tel. 2,6 74 50 - 54 - 58	 S'ARENAL

4Viajes

i(alokissa.
G.A.T 7687

CENTRE DE PREPARACIÓ

MATERNAL

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

I físic de l'embarassada

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

66 17 98 (particular)

EL SALO DE PERRUQUERIA
I BELLESA DE LES

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

C/ Orient, 8 - Tel. 66 02 87

LLUCMAJOR
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Entre noltros
NAIXEMENTS.

-Aina Ma Oliver Tomas, filla de Gabriel i Antònia, nasqué el 517.
-Antoni Duran Munar, fill de Martf i Jerónia, nasqué el 24/7.
-Ma de Gracia Mir Riera, filla d'Antoni i Francisca, nasqué el

23/7
-Ma Eugenia Monserrat López, filla d'Andrea i Ma Isabel,

nasqué el 24/7.
-Maria Inès Pons Noguera, filla de Miguel i Francisca, nasqué

el 28/7.
-Antònia Coloma vich Forteza, filla de Joan i Aina Ma, nasqué

el 6/8.
-Jacobo Lobo del Cid, fill de Joan Pere i Remeis, nasqué el

10/8.
-Isabel Socias Comas, filla de Guillem i Josepa, nasqué el

16/8.
-Joan Ventura Jaume, fill d'Antoni i Joana, nasqué el 14/8.
-Lluís Cirera Planas, fill de Miguel i Cristina, nasqué el 12/8.
-Joan Mateu Tomas Torrens, fill de Damià i Francisca Maria,

nasqué el 18/8.

MATRIMONIS.

-Francesc Rodriguez Cano i Frederique Michelle Therese
Druet, es casaren al Jutjat de Pau el 30/6.

-Francesc López Garcia i Ma del Rosari Gallego Patón, es
casaren a l'església de la Lactancia el 28/6.

-Pere Fullana Mulet i Isabel Alzamora Binimelis, es casaren a
l'església de Sant Bonaventura el 27/6.

-Antoni Torres Portell i Magdalena Salva Bortone, es casaren
a l'església de Sant Bonaventura el 4/7.

-Miguel Caballero Marín i Josepa Cantón Ruiz, es casaren a
l'església de la Lactancia el 11 17 .

-Antoni Company Garda i Ma Pau Bezares Portal!, es casaren
a l'església de la Caritat el 11/7.

-Manuel García Sastre i Agueda Pérez Martín, es casaren a
l'església de la Lactancia el 1917 .

-Manuel Reina Quintana i Ma Mercè Solano Campos, es
casaren a l'església de Sant Bonaventura el 25/7.

-Jaume Pons Ramis i Llucia Sanchez Gonzalez, es casaren al
Jutjat de Pau el 31/7.

-Rodolfo Jappe Arnot i Araceli Gómez Sanchez, es casaren al
Jutjat de Pau el 19/8.

DEFUNCIONS.

-Maria Cahellas Tomas, morí el 1/7 als 59 anys.
-Eliseu Vazquez Varela, morí el 5/7 als 73 anys.
-Miguel Tugores Mas, morí el 6/7 als 63 anys.
-Joan Aloy Mesquida, morí el 9/7 als 75 anys.
-Maciana Noguera Contestí, morí el 10/7 als 92 anys.
-Antònia Barceló Bauzà, morí el 1617 als 61 anys.
-Miguel Bauza Amengual, morí el 17/7 als 78 anys.
-Antoni Servera Rigo, morí el 3017 . als 71 anys.
-Antònia Aina Adrover Adrover, morí el 8/8 als 89 anys.
-Eusebi Alvarez Garrido, morí el 8/8 als 75 anys.
-Rafael Gonzalez Gracia, morí el 2/8 als 66 anys.
-Antoni Gelabert Rosselló, morí el 9/8 als 53 anys.
-Catalina Alberti Tomas, morí el 11/8 als 66 anys.
-Jaume Calafat Noguera, morí el 16/8 als 85 anys.
-Miquela Barceló Tomas, morí el 21/8 als 85 anys.
-Bartomeva Caldés Tomas, morí el 27/8 als 95 anys.
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Ses agulles d'es rebosillo
Santa Càndida, paradise of love

Cada día es fiesta en Mallorca Cada noche empieza un nuevo amor

Soy feliz viviendo aquí en Mallorca Paraíso del amor
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I Audi Rubí Automóviles Llucmajor, S.A.

DISPONEMOS DE UNA
GAMA IMPORTANTE DE

ADAPTADOR ES

2EPHYR-200-SE
(Moncibloquel

Para instalación
sobre cabina.

Con motor eléctrico
bi-(ensión autorntitica

a 380 y 22013150.

Para 14 m3 a —20°C
20 m 3 a 0°C

Peso: 130 Kgs.

Con varias versiones de
instalación.

Sin motor eléctrico.

Para 5 m3 a 0°C.

Peso: 32 Kgs.

Para 12 rn3 a —20°C
17 m3 a	 0°C

Peso; 48 Kg. (Sin elec.).
102 Kg. (Con elec.),

1111111iitiGli

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

AU
-BOSCH
Automóvil

Ronda de Ponent, s/n - Pedro A. Mataró, 55
Tel. 66 01 70

LLUCMAJOR (Mallorca)

— MONTATGE D'AIRE ACONDICIONAT PER A AUTOMOBILS
I FRIGORIFICS PER A FURGONETES DE REPARTICIó —

-GRAN GAMMA DE MERCAT MONTATGE I REPARACIó PROPIA-
EQUIPOS ACCIONADOS POR	 VEHICULO ISWIVIEMO OE UN COMPRERIR

Y SIN/CON MOTOR ELECTRIO0 AUXILIAR
ZEPHYR18041 y SE

(De dos plazas)
Estos modelos llevan un
mando en cabins, para
que el conductor pueda

efectuar desde su
aslant°, todas las

operaciones de control,

ADAPTACIONES.  Las intlisadas dependeren del rnooelo del armlet, al due se le pueda acoplar un compresor
York pars ternotesum_negativas y positives o un compresor Sankyo sólo area temperatures positivas.

Venta y asistencia
técnica de los productos:

BOSCH
Herramientas

Calentadores
JUNKERS.

BRISA-540-H
(De dos piezas)

Con varias versiones de
instalación.

SM y con motor eléctrico
a 380 Ó 220/3/50.




