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— Obra Cultural Balear,
XXV Aniversari

Al Ilarg dels seus primers vint-i-cinc anys l'O.C.B. ha estat una entitat de primera línia en
la Iluita per a la defensa i promoció de la llengua, de la cultura, "de la identitat nacional dels
pobles de les Illes Balears" (com Ilegim als seus Estatus), gairebé podríem afirmar que
durant molts, molts anys ha estat l'únic col.lectiu que conseqüent amb aquesta clara
intenció ha treballat dia a dia amb "tenacitat i obstinació" -com afirmava Ignasi Ribas a l'acte
de commemoració del XXV Aniversari al Teatre Principal de Palma- per dignificar la nostra
I lengua i normalitzar la cultura del nostre poble.

Els entrebancs han estat nombrosos i reiterats tant en temps de la dictadura, com al
Ilarg de la transició com en l'actual període de democràcia incipient, per() no obstant això
Ia tasca dels homes i dones fidels al seu poble i conscients de la necessitat de l'esforç de
redreçament de la nostra vida cultural va esser, és i, esperem-ho, continuaré essent
intens.

L'O.C.B. pot presentar des de la perspectiva dels seus vint-i-cinc anys un balanç amb
un actiu impressionant: cursos de Ilengua catalana a amplis nuclis de població que mai no
havien tengut accés a l'alfabetització en la Mengua del seu propi territori, publicacions,
congressos, conferències, mobilitzacions en favor de la defensa de l'entorn físic,
sensibilització de l'opinió pública envers els grans problemes d'una Ilengua i d'una cultura
minoritàries com les nostres sempre sota el perill d'engoliment pel centralisme anihilador,
estimulació dels mitjans de comunicació en  català, Muita en favor de l'autonomia i la
normalització lingüística, connexió amb entitats similars dels Països Catalans, Iluita per
aconseguir la recepció de TV3 i tantes d'altres fites remarcables com la presència activa
en la vida cultural dels pobles de les files (a Llucmajor des de fa deu anys), suport actiu de
Ia premsa forana i, en general, suport a totes les iniciatives que suposen un progrés per a
la nostra societat...

Totes aquestes activitats (i moltes d'altres) duites a terme amb una voluntat ferma de
servei a la nostra comunitat han trobat una bona resposta de la gent de les Illes, perquè
els principis inspiradors de l'O.C.B. són ben vius en amplis sectors del nostre petit pals.
Però, massa sovint, s'han realitzat a contracorrent de determinades instàncies de poder
(politic, econòmic...) més aviat fredes i fins i tot en moltes ocasions obertament
enemigues del nostre recobrament com a poble en personalitat pròpia. Es per això, i
aquest és potser el seu mtérit més gran, que molts cops (i paradoxament, també en
époques recents, democràtiques i "autonòmiques) l'O.C.B. ha hagut de suplir d'alguna
manera amb les seves la manca d'iniciativa de les institucions de poder que actuaven com
a fre en el desenvolupament de la nostra Ilengua i  cultura.

Vint-i-cinc anys d'esforços, de feina constant que avui permeten mirar el futur amb un
cert optimisme, el nombre de socis, sobretot joves, augmenta considerablement, el
català és a les escoles, s'ha incrementat la seva presència a determinats mitjans de
comunicació i a les institucions... Cal, de totes maneres, perseverar en la Iluita, amb
"tenacitat i obstinació" perquè els perills hi són també i ben compromesos i imminents. Es
per aixà que a l'hora de felicitar l'O.C.B. en el seu aniversari hem d'encoratjar-la i
encoratjar-nos a nosaltres mateixos per tal d'aprofundir cada dia més en la defensa i
l'enaltiment de la nostra Ilengua i de la nostra cultura, com a vies indispensables en el
camí de la nostra configuració com a poble lliure, consolidat i obert, des de la seva pròpia
consolidació, als altres pobles d'Europa i del món sencer.



Casa de la Vila

ACORD DE LA
COMISSIO DE
GOVERN DEL 1-12-87

-Sol.licitar la connexió de
Ia xarxa de netejament de
S'Arenal amb la de Palma, a
Ia fi d'evacuar les aigües de
la zona costera i Son Veil, i
tractar aquest assumpte al
proper ple a celebrar.

-Devant les denúncies
presentades de titulars de
taxis, la de la !licencia n 2 72,
contra A.P.M., s'acorda
continuar expedient
sancionador en via
administrativa, anomenant
inspector i secretari. I la
denúncia d'A.C.F. contra el
titular de la Ilicencia ng 58,
considerar falta greu els fets
ocorreguts i estimar que es
procedeix imposar al
denunciat sanció de
suspensió de Ilicencia per
espai de tres mesos. I, vistes
altres tantes denúncies,
procedir a efectuar un careig
a fi de determinar la veracitat
dels fets denunciats.

-Desestimar la petició de
GREPSA, de legalitzar els
tres rètols posais al Balneari
9 de S'Arenal, concedint un
termini de 15 dies per retirar-

-Denegar la petició de
Palma Parc, S.A. per realitzar
publicitat en cotxes, a fi de
no intensificar més el transit
rodat en algunes zones.

-Informar favorablement
que els guardes jurats de la
Societat de Caçadors de
Llucmajor connectin les
seves emisores amb les que

té la Policia Municipal.
-Informer favorablement la

contractació de 3 peons per
realitzar treballs de neteja de
camins i procedir a
seleccionar-los entre les
peticions presentades.

-Prorrogar per sis mesos
el contracte laboral existent
amb Higinio Campos, per
realitzar treballs de neteja de
vies urbanes.

-Informar favorablement la
iniciació de negociacions
amb UGT per tractar el
conveni col.lectiu del
personal laboral de
l'Ajuntament.

-Informar ,,..)bre la petició
interessada per la
Conselleria de transports del
Govern Balear sobre la
intensificació de la Mea Cala
Pi-S'Arenal.

-Dirigir-se al Servidi
Provincial de Carreteres
(MOPU), interessant la
senyalització de l'autovia
que va a Cala Blaye, a l'altura
d'Aqua City, evitant així
accidents, ja que es molt
concurrida.

En el darrer Ple
Ordinari de l'any 1.987
APROVACIO DEL
PROJECTE DE DUR
AIGUES BRUTES DEL
TERME DE
LLUCMAJOR AL DE
PALMA, A S'ARENAL

L'acord més important del
Ple Ordinari celebrat el
darrer dilluns de l'any 1.987,
fou l'aprovació del projecte
de dur un sobrant de les
aigües residuals de
S'Arenal-Llucmajor al terme

de Palma. El sobrant que els
mesos d'estiu la depuradora
del nostre sector esta al
maxim de la seva capacitat.
Amb aquest projecte, que
costarà més de tres milions
de pessetes, fins un cabdal
de 1.500 metres cúbics
podran ser enviats a la
depuradora de Palma, amb
un contracte que es fera amb
EMAYA.

Encara que, segons
digue el grup socialista, es
tracta d'un important i urgent
projecte, no es gens
complicada aquesta obra,
responent a les queixes del
grup d'A.P., que digueren
que, tan amb aquest, com
amb altres temes, no els
informen degudament amb
temps per estudiar-los.

POU DE SON GARCIA

També se va aprovar un
altre projecte per aprofitar i
servir-se del pou de Son
Garcia, per conduir aquestes
aigües potables, al de Son
Monjo, que es el qui
abasteix S'Arenal.

AUGMENT DE
CONTRIBUCIO

Amb la disconformitat del
regidor Rabasco, es va
aprovar l'augment de la
Contribució Territorial
Urbana, en un dos per cent i
la rústica en un 10, per a
l'any 1.988.

Aiximateix quan es va
establir un cost de 39.000
ptes. per resident a la
Residència d'ancians, es va
acordar que fos aquesta

quantitat el minim que han
de pagar cada mes els
beneficiaris que l'habiten,
en no ser que justifiquin no
poder pagar aquesta
quantitat.

MOCIONS DEL GRUP
POPULAR

El grup de l'oposició va
presentar quatre mocions de
caracter de tram it. La primera
sobre la col.locació d'un
monument en el solar de
ca'n Mataró en record i
exaltació dels batles i jurats
que s'alçaren contra Pere
Catlar, en defensa de les
Ilibertats dels Ilucmajorers,
contra el pagament d'uns
tributs injusts. La segona
moció, homenetjar els batles
Bartomeu Sastre Garau, que
en temps difícils de la 2 4

República, va promoure la
construcció del Grup
Escolar, i de Gabriel Ramon
Julia, que va aconseguir la
construcció dels centre de
Batxillerat i de Formació
Professional. La tercera
moció, distinció a la Casa
Bressol del Nin Jesús, que
durant més de 50 anys, com
a guarderia infantil ha donat
un nombrós servici
econòmic i social a
Llucmajor. I la darrera moció,
sol.licitada pels d'A.P., la
restauració de la histórica
"Abeurador Redona" del
carrer Bisbe Taixaquet.   

GM         

• TALLERS LLUCMAJOR •
SERVEI OFICIAL

REPARACIONS EN GENERAL
PLANXISTERIA I PINTURA

Ronda de Panent. sin

Tel 66 12 6
	

LLUCMAJOR

CENTRE DE PREPARACIÓ

MATERNAL

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

i ffsic de l'embarassada

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

66 17 98 (particular)
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PROJECCIO
INTERNACIONAL DE
L'ACTIVITAT
CULTURAL DE
PREFAMA S.A.

A petició del Ilucmajorer
Pau Garcias Salva, estudiant
de cinquè curs de l'Escola
Superior d'Enginyeria de
Telecomunicació de
Barcelona, PREFAMA, S.A.
ha decidit la concessió d'una
beca a un estudiant
estranger d'arquitectura,
disseny, decoració o
similars, per a la realització de
vuit setmanes de practiques
a l'esmentada empresa. En
contrapartida, el Ilucmajorer
Pau Gardas obtindrà una
beca en condicions similars
d'una empresa estrangera
del camp de les
Telecomunicacions o
similars.

Aquest intercanvi
d'estudiants en practiques a
nivell internacional és
promogut i coordinat per una
prestigiosa institució amb
quasi 40 anys d'experiência
en aquest interessant camp:
la I.A.E.S.T.E. (International
Association for the
Exchange of Students for
Technical Experience), de la
que PREFAMA, S.A., a
partir de l'any 1988 en sera
empresa col.laboradora.

La concreció dels detalls
d'aquest intercanvi es fare
pública per l'esmentada
Associació en un període
d'uns tres mesos.
PREFAMA, S.A. ha
establert la condició que el
becari estranger seleccionat
tengui coneixements de la
I lengua castellana per tal de
poder dur a terme activitats
de dinamització cultural
relacionades amb la seva
especialitat als centres
educatius de Llucmajor o
dirigides a professionals o
públic en general.

Amb la concessió
d'aquesta beca a un
estudiant estranger,
PREFAMA, S.A. possibilita
la concessió a Pau Garcias
d'una beca similar a
l'estranger i reafirma la seva
projecció cultural a l'àmbit de
la cooperació europea.

Es una passa mês,
valuosa i positiva, dins la
política d'actuació sòcio-
educativa d'aquesta
empresa Ilucmajorera, camí
ja començat i que aviates

formalitzarà com a Fundació
Cultural.

FOGUERONS DE SANT
ANTONI.

L'Associació de la 34 Edat
va encetar la festa el dia 9 de
gener, una setmana abans
de Sant Antoni, i a l'antic
solar de Ca'n Mataró va
repartir a tots els seus socis
sobrassada, botifarró,
ventresca, pa i vi a rompre
per fer la torrada al primer
fog ueró.

El motiu d'avançar
aquesta data era per no
coincidir amb els altres
foguerons del proper dia 16,
dissabte de Sant Antoni i
que com cada any
s'encendran a la placeta del
Convent, al Bar Gran Via, a la
placeta Es Retorn de na
Joanota, al bar Tropical, a la
placeta de S'Arraval, al Bar
Espanya, al Bar Nadal...

S'AMFORA, PREMI EN
EL CONCURS DE
MOSTRADORS DE
MALLORCA

Com altres anys, la
PIMEM, amb el patrocini del
Govern Balear ha organitzat
un concurs de mostradors
de Mallorca. Un establiment
Ilucmajorer, S'Amfora, ha
aconseguit el "Trofeu
PIMEM especial de jurats de
qualificació". Enhorabona.

DOS LLUCMAJORERS
A LA JUNTA
DIRECTIVA DE L'OCB

El passat dia 12 de
desembre es va elegir a
Ciutat la nova Junta Directiva
per als propers 4 anys, així
com manen els Estatuts.

Aquesta Junta esta
encapçalada per:

President: Miguel Alenya,
Economista.

Vice-president: Maties
Oliver, Advocat.

Secretari: Pere Rosselló,
Catedràtic d'Institut.

Tresorer: Pere Carlos i
Arnáiz, Economista.

I 11 vocals, entre els
quals es troben els
Ilucmajorers Sebastià Rubí i
Coloma Julia.

El nou president va
exposar als mitjans de
comunicació que seguiria
les mateixes línies dels
darrers anys perquè
considerava que el treball
realitzat per la passada
Junta, encapçalada per
Ignasi Ribas, havia estat molt
positiu.

BIEL MASSOT,
REELEGIT PRESIDENT
DE LA PREMSA
FORANA.

El candidat de la revista
"Pegtula" continuarà en la
presidència de l'Associació
de Premsa Forana, després

de les eleccions celebrades
el passat 21 de desembre a
Sant Joan.

Acudiren a les urnes 29
representants de les 41
publicacions integrades a
l'Associació, els quals
elegiren la nova Junta
Directiva encapçalada per
Biel Massot ("Pòrtula" de
PbrIol) i seguida per Bernat
Calafat ("Coanegra" de
Santa Maria), DeIfí Mulet
("Es Saig" d'Algaida), Carles
Costa ("Sant Joan"), Maria
Mestres ("Ariany"), Rafel
Ferrer ("Perlas i Cuevas" de
Manacor) i Miquel Mora
("Galatzó")

La Premsa Forana ha
optatper la continuïtat amb
aquesta nova Junta.

LLUCMAJORERS A
REUS.

Dos joves escriptors
Ilucmajorers han estat
guardonats als "Premis
literaris per a ¡oyes Baix-

Camp", convocats per
"L'Omnium Cultural".

Així, en Miguel Bezares,
finalista del Ciutat de Palma
1986, premi Mecanoscrit de
Narrativa i finalista a Elx,
aconseguí el Premi Antoni
de Bafarull de Narrativa.

Joan Baptista Garau,
també finalista a Elx
obtingué el Premi de Poesia
del Baix-Camp.

Tant l'un com l'altre són
col.laboradors habituals de
"Llucmajor de Pinte en
Ample" a les pagines "Cap al
suicidi dels Atàvics".

Tant els joves escriptors
com la Revista estam
d'enhorabona.

CERTAMEN ANUAL
D'ADEBA
(ASSOCIACIO DE
BELLES ARTS) 1987.

Aquest es un Certamen
de Pintura, Dibuix i Gravat
patrocinat per la Caixa de
Balears "SA NOSTRA" amb
la col.laboracióde la
Conselleria de Cultura.

La pintora local, Maria
Antònia Noguera, "M.
Noguer", va guanyar el
segon premi de Dibuix.

La inauguració del
Certamen es va celebrar dia
2 de desembre i l 'entrega de
premis es va fer en un sopar
que se celebrarà aquest
proper mes de gener.

Recordem que el passat
mes de setembre M. Noguer
va aconseguir un altre segon
premi de dibuix al Certamen
de Palma de Mallorca "Amics
dels Molins".

NOTA DE LA REDACCIO

A l'article "Campanya Mille bambini d'integració dels nins
minusvalids" del passat número de la nostra publicació va
sortir el nom de Catalina Sbert com a representant de la
Coordinadora d'Acció Social, i en realitat era la moderadora
de la taula rodona, a Assistenta Social de la Coordinadora de
minusválids, a mês d'executora de la campanya.
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JORNADES MUSICALS
DE NADAL A
LLUCMAJOR

El passat mes de
desembre tengueren Iloc
primer a Llucmajor i després
a S'Arenal uns concerts de la
"Orquestra de Cambra de
Guiterres de Mallorca".

Aquesta orquestra va
esser fundada per Gabriel
Estarellas dins la Societat
Mallorquina de Guiterra l'any
1.985, i en aquets moments
as l'única de l'Estat Espanyol
que existeix. El programa de
les dues actuacions es forma
en base a obres de
Teleman, Albéniz, Ravel i
Falla i deli una manera nova
de veure i interpretar la
música que fou molt plaent.
La sonoritat que
s'aconsegueix dins aquesta
orquestra resulta molt
agradable, amb una qualitat
molt elevada. En la primera
part, els guitarristes foren
acompanyats d'unes
solistes de flauta i en la
segona part foren totsols,
dirigits sempre per Agustí
Aguiló, jove mestre que
demostra bones maneres.

S'ha de destacar no tant
sols la qualitat que tenia
aquest grup si no també que
per una vegada, tant
s'Arenal com Llucmajor
foren tractats d'igual manera
a l'hora d'organitzar actes
culturals. Per una vegada els
arenaiers no se sentiren en
inferioritat.

En resum podem dir que
actes com aquests, encara
que siguin de tant en tant
sc5n necessaris per mantenir
viu el terme culturalment.

TAULA RODONA
SOBRE LA NOVA
CANÇO

La Comissió d'Educació i
Cultura va organítzar la Taula
Rodona: "Nova Cançó:
balanç històric i perspectives
de futur", la qual es va
realitzar 1'11 de desembre a
la Sala d'Actes de
l'Ajuntament, amb les
intervencions de Damia
Huguet, escriptor; Miguel
Cardell, periodista; Andreu

Manresa, critic musical;
Tomeu Mestre, escriptor i va
excusar la seva presència el
cantautor Rafel Ferrer.

També es va projectar
l 'audiovisual cedit per
l'Ajuntament de Palma "25
anys de Cançó a Mallorca".

PRESENTACIO DEL
CALENDARI D'O.C.B.-
LLUCMAJOR

Dia 21 de desembre,
coincidint amb el solstici

d'hivern, l'Obra Cultural
Balear, delegació de
Llucmajor presenta un
calendari disseny al taller de
serigrafia "Contrasentit". El
calendari de disseny
espectacular -una capsa de
cartró serigrafiada- va esser
pensat com a obsequi pels
socis d'OCB per tal de
celebrar/conmemorar els 10
inys de funcionament de la
'elegació Ilucmajorera.

A l'acte de presentació hi
participaren la banda de
Tambors i Cornetes de
Llucmajor i la periodista
francesa Ensenyat amb una
conferència de gastronomia.
Acaba amb una degustació
de menjars propis del
temps. Acte lúdic i no
mancat d'ironia i humor
aquesta presentació del
calendari OCB 1.988.

Si vos interessa adquirir-
lo, podeu fer-ho o bé a la
botiga S'Amfora (carrer Font
ng 8) o al local d'OCB, carrer
Esperança 8.

LOCAL

"NATIU" as el nom de la
tercera revista local que hi ha
actualment a Llucmajor. El
primer número de "NATIU"
ha aparegut aquest passat
mes de desembre i l'equip
de redacció esta format per
Miguel Catany, Benet
Llompart, Daniel Aguiló i
Miquela Canaves.

Una revista que compta
amb entrevistes, planes
d'opinió, passatemps. i
que demostra una vegada
més que els nostres joves
tenen inquietuds i que no
els agrada d'estar aturats.
Esperam que sigui una
revista amb continuïtat i
animam aquest equip
d'al.lots que creuen que "la
informació ha de ser
d'interès públic i sense
sancions ni traves, així com
toca ser".



El batle Ilucmajorer Joan Monserrat entregant el premi a Enric
Patiho Jordi.
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S'Arenal

Bona ocupació hotelera
Tom eu Sbert
La temporada hivernenca

va enregistrant una bona
temporada hotelera. La
major part dels turistes són
gent de la tercera edat, per-6
els hotels que han tengut
obert o que encara hi tenen,
estan quasi be plens.

Segons dades de la
Conselleria de Turisme,
l'augment de turistes a
Mallorca, des del gener a
novembre de 1987, és d'un
144 %, respecte de l'any
86. Els països que han
enviat mes turistes a la
nostra illa són Irlanda i
Suécia, seguits de
Luxemburg. Ha disminuït
l'estancia d'italians i de
finlandesos, en comparació
als darrers anys.

El canvi d'imatge de la
platja de Palma, S'Arenal i
Ca'n Pastilla, tan pregonat
per l'Associació d'Hotelers
des de fa una partida d'anys,
ja dóna els seus fruits. De
cada temporada hi ha més
augment de professionalitat
entre la gent que esta al
servei del turisme i es
continuen fent cursets per a
cambrers i cambreres, tot
encaminat a millorar aquests
serveis. Per altra banda,
l'Ajuntament de Palma ha
efectuat algunes millores;
només estranya que allò de
peatonitzar part de la primera
linia no estigui ja fet, ja que
tenim la fabulosa millora de la
perllongació de l'autopista
que funciona
meravellosament. Per part
de Llucmajor, també som a
bon camí. Quedaren enrera
els anys quan S'Arenal es
tenia tan poc en compte a
l'hora de fer pressuposts de
caracter municipal.

INAUGURACIO.

Fou inaugurada
l'Associació de la Tercera
Edat a s'Arenal. El local està
situat als baixos de l'Església
Parroquial, al carrer Vicaria.
Amb l'assistència del
president del Govern Balear,
Sr. Canyellas, el batle de

Llucmajor, Sr. Monserrat, els
quals efectuaren respectius
parlaments, com també
Angela Tomas, delegada
d'Inserso, un representant
de l'esmentada Associació i
el president de la Federació.
Hi hagué un acte religiós a
càrrec de l'ecOnom Jordi
Perelló i un refresc. Aquest
acte es va celebrar
diumenge dia 10 d'aquest
mes de gener i amenitza la
Banda Municipal de
Llucmajor.

FESTA DELS REIS.

La festa de l'arribada dels
Reis enguany aconseguí
notable esplendor. Arribada
al mollet espo rtiu del Club
Nàutic i una vistosa caravana
pels carrers fins a Ses
Cadenes, amb repartiment
domiciliari de juguetes.
Coordina aquesta
organització l'Obra Cultural
Balear a S'Arenal i comptà
amb el patrocini de
l'Ajuntament de Llucmajor.
Dia 6, festa dels Reis, un
acte religiós a l'Església
Parroquial amb assistència
dels personatges orientals,
acte que va resultar molt
solemne. La cavalcada va
comptar amb la participació
de la Banda Infantil de
Música "El Correu".

EXPOSICIO.

El pintor arenaler Josep
Alvarado exposa novament
Ia seva obra. Aquesta
vegada ho fa a la Galeria d'Art
"Fama" de Palma. Aquest
mes de gener, des del 19 al
31 pot ser visitada des de
les 11 a les 1330 del matí ia
les 18 h. de l'horabaixa, els
dissabtes tancat. Alvarado,
recentment ha tornat de les
Illes Canaries i exposa gran
nombre de paisatges.

CONCURS.

A la possessió de "Son
Vert Nou" assistirem a una
caçada-concurs. A les nou
del mail, els caçadors,

escopeta al coll. Per parelles
i el jutge va ser Miguel Salva
Vidal. Triomfaren per equips
Damià Sastre i Josep
Pomares, el segon Hoc per a
Miguel Mir i Miguel Clar i el
3er. per a Ricard Pérez i J.
Lluís Vicente. Com a
individual, el premi fou per a
Damia Sastre. Un premi de
consolació per a Miguel
Alberti i un premi especial
per a Biel Amengual i Pere
Capella. Tot va acabar amb
un bon dinar i entrega de
trofeos.

ACTES CULTURALS.

Concert musical a les
esglésies de S'Arenal i La
Porciúncula, també a
l'Auditgrium de l'associació
d'Hotelers. Actuació del
pianista Carles Melero i del
guitarrista A. Sánchez
Picadizo i del pianista Josep
Moll, entre les més
destacades.

S'ARENAL DE
MALLORCA.

La revista quinzenal
"S'Arenal de Mallorca" ha
convocat el II Concurs de
Llengua Catalana, de
caracter escolar, sota el
patrocini del Consell Insular
de Mallorca. I ja que parlam
de revistes hem de dir que
neix una altra publicació, de
caracter mensual. La dirigira

Jaume Alzamcra amb -un
grup d'amics i es titularà
"Unió Arenalera" o S'Unió
de S'Arenal.

CLUB NAUTIC.

Solemne entrega de
premis en el Club Nàutic de
S'Arenal. Assistència
juntament amb el president
del club, Sr. Joan Miguel
Catany, del batle de
Llucmajor Joan Monserrat, el
director general d'esports
de la C.A., Sr. Borras, el
conseller d'esports del CIM,
Sr. Riera i directius. Però
l'essencial va ser l 'entrega
de més de mig centenar
d'artístics trofeus als
esportistes de la mar que
més s'han distingit aquest
any. La vetlada acaba amb
un bon sopar, molta de gent
i amb els parlaments dels
srs. Miguel, Monserrat i
Borras.

CAMPIONAT DEL MON.

Els regatistes arenalers
Josep Miguel Ramis i Antoni
Morro participen al
campionat del món que es
disputa a Sidney (Australia).
Els acompanya l'entrenador
nacional de vela, Josep
Maria Van der Ploeg i
retornen el dia 29 d'aquest
mes. Els desitjam motta sort.
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Presentació d'una biografia sobre
Antoni Faidella

El passat dia 27 de
desembre, a les 12 del
migdia, es presentà al Salon
del Bar Colon, la publicació
Anton! Faidella Colea,
creador deis titelles
"Els tres tranquils", de la
que n'és autora la seva filla
Joaquima.

Dirigiren la paraula als
assistents el Regidor de
Cultura, Sr. Macia Garcies,
l'escriptor, Sr. Gabriel Janer
Manila i l'autora de la
publicació, Sr. Joaquima
Faidella. El Sr. Janer Manila
analitza el valor cultural i
artistic de l'obra d'Antoni
Faidella, fent constar la seva
importancia i manifestant
que els titelles de Faidella
co nstitueixen una
significativa pagina dins la
história del nostre teatre
popular. La Sra. Joaquima
Faidella explica el sentit de la
publicació que es
presentava i agrai a tots
l'assistència, i de forma
especial manifesta el seu
reconeixement a tots els
qui, de forma personal o
institucional, havien fet
possible la publicació.

A continuació, els
assistents pogueren
presenciar una animada
sessió de titelles a càrrec
dels germans Faidella,
continuadors de l'obra del
seu pare, que meresqué
l'aprovació del públic (infantil
i adult) expressat amb
repetits aplaudiments i

enhorabones. El Salon
presentava també una
exposició de fotografies, de
titelles i d'indumentària, que
constituïa un viu testimoni
de l'obra artística d'Antoni
Faidella.

La publicació, de 39
pagines i amb nombroses
fotografies i un dibuix a la
portada original del pintor
Ilucmajorer Joan Calafat, i
amb una presentació de
l'escriptor Gabriel Janer
Manila, h'a estat pulcrament
realitzada per la Impremta
Moderna i patrocinada per
l'Ajuntament de Llucmajor,
amb el suport de "La Caixa",
de la Conselleria d'Educació
i Cultura del Govern Balear i
de "Sa Nostra". El text,
revisat pel professor Sr.
Sebastià Cardell, confegeix
un fil biogràfic i professional
d'Antoni Faidella (1891,

sobre la familia i l'activitat
titellaire i músic, activitat
realitzada a Catalunya,
Mallorca i Menorca.

Com a apèndix, s'hi
inclouen ressenyes sobre
l'obra d'Antoni Faidella
publicades a les revistes
"Puppetry" (americana) i
"Animations"(de Londres) i
una carta del Sr. Cassimir
Faidella, germa de biografiat.

Sens dubte, es tracta
d'una publicació interessant
i mereixedora de l'atenció i
de la lectura de tots els
Ilucmajorers i dels
interessats en la história dels
titelles i del teatre popular.

Jaume Oliver.
Gener, 1988.

Sant Martí de Provençals,
Barcelona-1970, Llucmajor)
amb nombrosos details
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()Lib passa amb el Po lígon

Entrevista a Miguel Clary regidor municipal per U. M.

Si ens hem decidit a fer aquesta entrevista al Sr.
Clar i no a un altre regidor ha estat perquè, des
d'abans de les eleccions (taula Rodona del
Cassino) va manifestar la seva inquietud envers
d'aquesta obra. També sabem que ;ant a les
Comissions de Govern com a través dels seus
contactes amb els negociants Ilucmajorers ha
fomentat constantment la realització d'un pollgon
que pugui donar solució a l'empresariat, el qual
necessita un Hoc idoni per a llurs indústries i/o
magatzems i que també pugui crear nous flocs de
treball.

-Sr. Clar, ¿ens podria
posar en antecedents del
procés que ha seguit, fins
arribar al punt actual, amb la
defensa d'un polígon a
Llucmajor?

-Crec que per això s'ha de
fer una mica d'història. En
temps del Batte Ramon ja es
va tenir aquesta inquietud i
es va fer un estudi
econòmic, a càrrec del Sr.
Garcia de Entorna, que va
ser favorable. Aquesta obra
no es va du a terme a causa
que hi va haver molts
pressions de persones i
entitats, aleshores influents,
les quals varen desencarar al
batte i la cosa quedà morta.
Devers l'any 80, quan s'havia
de fer el nou pla urbanístic
de Llucmajor, es va tornar
tenir en compte la necessitat
d'un polígon. Es va fer un
nou estudi que el va ubicar a
uns 4 kmts. de Llucmajor i
per la carretera de S'Arenal.
Durant l'alcaldia de l'amo en
Toni Zanoguera es va
demanar un estudi bastant
profund per tal de veure
quin cost tendrien els
metres del solar del polígon.
Pagant la quarterada a
150.000 pts. el cost per m2
va ser de 1.642 pts. quan el
terreny de polígon estaria a
punt per edificar, amb tots
els serveis necessaris.

A partir d'aquí abans de
les eleccions, els d'UM
vérem fer uns contactes amb
bastants d'empresaris per
saber què trobaven i per
tornar incloure el possible
polígon. Tots trobàrem que
no tan sols era convenient

sinó que era necessari.
-Una vegada passades les

eleccions, ¿quines han
estat les passes que heu fet
perquè la realització del
polígon fos viable?

-Quan vaig ser elegit
regidor, el primer que vaig
fer va ser parlar amb el Batte i
amb el Sr. Tomés Garcias,
com a president de la
Comissió d'Urbanisme, per
tal de demanar-los què
pensaven referent a
aquesta qüestió i tots dos
foren favorables. A la
primera i segona Comissió
d'Urbanisme vaig començar
a parlar d'aquesta idea. Si no
ens posàvem en marxa aviat
hi havia la possibilitat que
passassin els 4 anys de
govern i que no s'hagués fet
res. Així, si pot ser, s'ha de
començar aquesta
legislatura, i, en acabar-la, ja
ha d'estar Ilest el polígon. El
Sr. Tomés Garcias va
proposar una reunió de tots
els portaveus; en aquesta
reunió tot el Consistori va
estar d'acord en la realització
del polígon. La primera
passa estava donada, però
no hi havia unanimitat quant
al Hoc on s'havia de construir.

-Quines són les diferents
postures referents al lloc
d'ubicació del polígon?

-N'hi ha uns que tiren cap
a un Iloc i altres cap a un
altre. Jo crec que s'ha de
construir allé on diu el Pla
General, ara bé, si em
convencen que un altre Hoc
és més convenient jo també
ho acceptaré.

-Quin es l'altre floc on hi

ha possibilitats de construir?
-Es dins Son Verí (Son

Sala Misses) però UM,
mentre no es demostri el
contrari, creu que el Hoc
milky és el del Pla General.

-Amb els contactes que
heu tengut amb el PSOE,
mos podrieu dir quina es la
vostra postura al respecte?

-Ells encara no s'han
definit pen!) jo (i és una
opinió personal) crec que,
pel que hem parlat, són
partidaris de mantení el
pagan allà on ve marcat al
Pla General.

-La segona opció, es
defensada per qui?

-El que defensa fer el
polígon a Son Sala Misses
és el portaveu d'AP.

Nosaltres, després
d'aquesta reunió, tornàrem
contactar amb els grups
d'empresaris i les explicàrem
ambdues tendêncies i ells
manifestaren dient que el
polígon, com més aprop,
millor. Ara bé, crec que hem
de tenir en compte el sector
turístic ja que és una font
d'ingressos molt important
però no és l'únic factor a
tenir en compte. Ara el
portaveu d'AP sembla que
va a cercar a veure quina
capacitat d'adquisició té el
poble de Llucmajor i el poble
de S'Arenal.

-Es que ell se sent
representant del poble de
S'Arenal?

-Li donen suport tota
l'associació d'hotelers i
aquesta vol fer el polígon
d'una manera
desinteressada perquè veu
que és una necessitat per a
la indústria hotelera.
Després d'aquesta reunió,
es va decidir fer-ne una
convidant tots els
empresaris censats per
escoltar totes les opinions.
Aquesta reunió es farà
després de Festes.

-Segons tenim entes,
s'ha parlat de la possibilitat
de la construcció del
polígon a prop de SArenal i
d'un petit polígon aferrat a

Uucmajor
-Aquesta opció va sortir

però jo no crec que sigui el
millor, es discutirà la ubicació
del polígon per?) no s'ha de
jugar a poligòrnits, això és la
meva opinió. Ara bé, quan
s'hagi decidit el Hoc, llavors ja
veurem el sistema. Si
l'Ajuntament ho realitza, si
ho fa una empresa privada o
de forma mixta.

-Per acabar, què pensau
que s'hauria de fer de forma
més inmediata a Uucmajor?

-Crec que hi ha tres coses
molt importants per fer dins
aquests quatre anys: un
polígon industrial,
l'ampalmar les aigües brutes
de S'Arenal a Ciutat i fer un
estudi de viabilitat d'una
gran depuradora per al
terme de Llucmajor i crear
una zona hotelera.

-Què es aixe, de crear una
zona hotelera?

-Una zona hotelera, per
exemple, mirar si es pot
aconseguir que Son Verí
Nou, en Hoc de fer-hi xalets,
s'hi construís una zona
hotelera. Això ja s'està
mirant, hi ha contactes amb
la companyia K.1.0.

Amb aquests contactes
hem tret la conclussió que si
volem salvar S'Arenal s'ha de
crear una zona hotelera on
s'hi pugui invertir per crear
hotels que estiguin al dia.

De totes maneres, voldria
afegir, per tot el que hem dit
que fins que no haguem
tengut la reunió amb els
representants dels
empresaris i tornat a parlar
del polígon, les coses, des
del meu punt de vista, estan
d'aquesta manera. Esperem
que aquesta gran obra es
resolgui favorablement i el
més prest possible.

REDACCIO
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Els adults aprenen català i els infants d'E.G.B.
continuen estudiant en castellà	 Margalida Palou.

Els cursos de català per a adults
Els cursos de català per a

adults acabaren el primer
trimestre de feina amb un
sopar al celler de Rnada el
passat dia 22 de desembre.
Hi assistiren més de vuitanta
persones, xifra que
demostra l' interés de la gent
Ilucmajorera per aprendre
d'escriure la nostra I lengua i
també per alegrar la panxa i
entrenar-la abans de les
festes.

El sopar va ser tot un exit,
només hi va haver un
descuit, havíem de menjar
"calamars farcits" i menjàrem
"calamares rellenos", "Ilom
amb col" i menjàrem "lomo
con col"... Estam segurs
que aquest descuit no hi
serà en tornar-hi porqué a
Mallorca ha de ser possible
menjar en català.

Quan va acabar el sopar
del regidor de cultura, Macià
Garcies, va Iliurar la postal de
Nadal que ha fet
l'Ajuntament a cada un dels
assistents com a premi al
bon comportament que
tenen a l'escola.

Als cursos d'adults
enguany s'han apuntat un
centenar de persones
repartides en quatre nivells:
per a catalanoparlants,
elemental, mitjà i superior
que es fan al col.legi Sant
Bonaventura de Llucmajor, i
per a castellanoparlants el
nivell A-2 al col.legi púb:ic de
S'Arenal.

Els cursos de català per a
adults de Llucmajor
començaren a funcionar fa
tres anys. El primer any
names es feren dos cursos,
el nivell elemental per a
catalanoparlants a Llucmajor i
el nivell a-1 a
castellanoparlants a s'Arenal.
L'any passat s'hi va afegir el
nivell mitjà a Llucmajor i
enguany s'ha completat amb
el superior.

En aquests cursos, hi va
gent de tota classe:
mentresses de casa,
fusters, metges, estudiants,
electricistes, secretàries...

No fa falta ser un superdotat,

tothom hi té cabuda, nomes
es necessiten ganes
d'aprendre i fora peresa el
vespre a l'hora de partir.

L'Ajuntament de
Llucmajor subvenciona
totalment els cursos
mitjançant un conveni amb
l'Obra Cultural Balear que es
l'entitat organitzadora i
s'encarrega de la formació
del professorat. Aquests es
reuneixen per nivells cada
quinze dies per preparar i
revisar el material que
s'empra i per posar en comb
les experiències apreses a
través de la práctica. Cada
nivell té un coordinador que
s'encarrega d'orientar els
professors i unificar la
metodologia per tal que hi
hagi uns criteris comuns per
a tots els professors.
D'aquestes reunions han
sortit equips de treball que
elaboren el material dels
cursos. Així un grup de
professors treballa en
l'adaptació del curs Digui
digui per a
castellanoparlants; es tracta
d'adequar el llenguatge a les
particularitats del parlar de
Mallorca. Per altra banda
l'OCB té dos equips de
professors que treballen en
l'elaboració de material per a
alumnes catalanoparlants,
nivells elemental i mitjà.
D'aquesta feina sortiran
possiblement dos Ilibres de
text basats en una
metodologia activa on els
alumnes aprenen a partir de
la seva experiência i no a
través de les explicacions
del professor que
únicament ha de guiar les
activitats. Els aspectes més
Adds es treballen en jocs per
facilitar l'aprenentatge.

A més de les classes,
l'OCB organitza activitats
complementàries com
poden ser visites culturals i
excursions; el mes de
desembre se'n va fer una a

La Trapa i ben aviat se'n farà
una altra al Puig Roig.
L'Ajuntament de Llucmajor
també col.labora amb altres

actes, per inaugurar els
cursos en Janer Manila va
venir a fer una conferencia.

La valoració que es pot
fer globalment es positiva.
Caminam cap a la
normalització lingüística i
l'any 88 sere clau porqué es
començarà a aplicar el
reglament de normalització
que es va aprovar a finals de
l'any passat. Per fer-lo
efectiu es contractarà un
assessor lingüístic que, a
més de corregir i traduir
textos, impartirà classes als
funcionaris de l'Ajuntament i
promourà activitats que
potenciïn l'ús del català a
tots els àmbits.

L'US DEL CATALA ALS
CENTRES
D'ENSENYAMENT DE
LLUCMAJOR.

L'ensenyament a
Llucmajor de cada vegada
es mês favorable a l'Os del
català com a llengua
vehicular per aprendre
qualsevol matèria. L'escola
d'infants municipal funciona
totalment en català,
l'ensenyament mitjà també,
tant al centre de F.P. com el
de B.U.P. treballen per fer
normal el fet d'ensenyar en
català; com a premi a
aquesta feina l'Institut M'
Antònia Salvà ha guanyat el
premi Emili Darder que ha
concedit l'OCB en motiu del
seu XXVet aniversari. Queda
però dins aquest procés de
normalització una Ilacuna
molt important i preocupant:
l'ensenyament primari. Això
vol dir que l'Os de la nostra
Ilengua sigui reduït dins
aquest àmbit però es on hi
ha més feina per fer. Molts
de professors ensenyen les

matèries en català, fins i tot,
hi escriuen les anotacions
que fan a la pissarra pert)
continuen emprant els
llibres de text en castellà.
D'aquesta manera l'alumne
intueix que elcatalà no es
tan útil com el castellà i
esdevé diglòssic: parla en
català però escriu en
castellà, la seva Ilengua no li
es necessària.

L'ensenyament en català
no es una moda d'uns anys
com va dir un mestre a un
grup de pares preocupats
pel tema, sinó una
necessitat i un dret que
tenim a rebre l'ensenyament
en la nostra Ilengua, un dret
que defensa la Unesco i els
principis pedagògics més
primaris: "s'ha d'ensenyar en
la llengua materna com a
minima fins al nou anys
d'edat". Es preocupant
veure actualment que els
infant s continuen
memoritzant la taula de
multiplicar en castellà,
aprenen que "Table" vol dir
"Mesa" i ho fan d'una manera
natural com si sempre
hagués estat així. Aquesta
situació canviarà si hi ha
voluntat de fer-ho, no es
feina fàcil, suposa un esforç
de tots i fa falta mentalitzar
els pares de la necessitat de
canviar i els professors de la
importància del seu esforç.

En les circumstàncies
actuals el fet de quedar
passius suposa col.laborar
en el procés d'extermini de
Ia nostra I lengua. A Mallorca
hi ha seixanta centres que
fan ensenyament en català
esperem que els col.legis
d'EGB de Llucmajor
s'afegeixin a aquest procés
durant aquet any 88 que
acabam de començar.
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Què és l'Escola d'Adults de Llucmajor?
El Ministeri d'Educació i

Ciência i l'Ajuntament de
Llucmajor varen firmar, fa
uns mesos, un acord de
col.laboració per dur
endavant, dins el nostre
terme, un Programa
d'Educació d'Adults. A partir
d'aquesta firma, realitzada
oficialment 'el 9 de
novembre a la CAa de la Vila
i en presència del Director
del MEC a les Balears, s'ha
posat en funcionament el
que ben bé podem
anomenar l'Escola d'Adults
de Llucmajor. Davant
l'imminent inici de les
activitats d'aquesta Escola,
el propbsit d'aquest article
és fer conèixer públicament
el contingut i els objectius
de l'Educació d'Adults, aixf
com les característiques i les
particularitats concretes que
registra a Llucmajor.

LA NOVA EDUCACIO
D'ADULTS

Des de fa ja diversos
anys, les institucions
educatives oficials s'han
preocupat de la formació y
ensenyança d'aquelles
persones adultes que ja es
troben fora de l'edat escolar
o del període educatiu.
Potser l'actuació més
coneguda hagin estat els
cursos per a l'obtenció del
Graduat Escolar. Pere' la
insuficiência i les limitacions
d'aquestes mesures i les
respostes que exigeixen les
més recents transformacions
socials (crisi econòmica,
civilització de la informació,
futura desaparició de
fronteres laborals dins la
CEE...) han donat Hoc a
iniciatives noves. Per aixe ,

els nous Programes
d'Educació d'Adults no són
ben bé el mateix que abans,
sinó que parteixen d'una
més clara reflexió sobre la
necessitat permanent
d'aprenentatge i formació
que necessita l'home actual.
D'aquí que el ventall de
possibilitats que ofereix
l'Educació d'Adults actual no
s'adreça només a l'obtenció
d'un títol, sinó que també
inclou tot quant fa referência
al reciclatge i a la renovació

de l'activitat professional
d'una persona i que, fins i
tot, li pot possibilitar que
n'inic( una altra.

Com a conseqüència
d'aquest punt de partida, els
nous centres d'Educació
d'Adults -com és el cas de
l'Escola de Llucmajor- no
impartiran una ensenyança
programada des de dalt i
homogènia o igual per a
tothom, sinó que surten a
cercar les necessitats i les
peticions dels alumnes que
hi acudesquin. Per tal motiu,
l'actuació de la nostra Escola
d'Adults tant a Llucmajor
com a l'Arenal, pot abraçar
des de l'alfabetització per a
aquells qui no hagin tengut
accés a la lectura i l'escriptura
fins als cursos per a obtenir
el Graduat Escolar, passant
pels graus intermedis.

Per la seva part, el
contingut dels diferents
nivells ha d'incloure matèries
com les matemàtiques, la
llengua catalana, la Ilengua
castellana, idiomes com
l'anglès, l'alemany o el
francês, el coneixement del
medi geogràfic, social i
històric de Mallorca, l'estudi
del cos humé... així com
tallers sobre activitats
tècniques ben diferents
(fotografia, electrònica,
cuina...). Es tracta, en
definitiva, d'augmentar el
nivell cultural de la població
adulta i de possibilitar-li una
major preparació a l'hora de
millorar la seva situació
laboral i social.

L'INICI DE L'ESCOLA
DE LLUCMAJOR

L'Escola d'Adults de
Llucmajor, a partir d'aquest
mes de gener, és a punt
d'iniciar les seves activitats
públiques. A partir d'ara
començara a ser coneguda i
a cobrar fesomia popular.
Des de fa uns mesos, però,
ja hi ha hagut una feina de
preparació que, per part de
l'Ajuntament, s'ha encaminat
bàsicament cap a tres
direccions: la captació de
professorat, l'adequació de
locals i l'elaboració d'una
partida del pressupost
municipal destinada a

aquest fi.
Quant al personal dedicat

a l'Escola, cal dir que el MEC
hi té destinat un professor
de la seva plantilla que és el
responsable del Programa a
Llucmajor. Es tracta de Pere
Roca Rodriguez. Des del
mes de desembre també
comptam amb una monitora
que fa les funcions d'auxiliar.
Aquesta persona rep una
.etribució que el MEC dóna
a l'Ajuntament
exclusivament per a tal fi. La
monitora és la Ilucmajorera
Magdalena Tomàs,
professora d'EGB i
estudianta de Pedagogia,
seleccionada a través de
concurs públic convocat per
l'Ajuntament i avaluat
conjuntament amb
representants del Ministeri.
A mesura que augmentin les
activitats de l'Escola i que
també augmentin les
necessitats de personal i
professorat auxiliar serà
possible fer nous contractes
recollint les subvencions
que distribuiex l'INEM amb
doblers procedents de la
Comunitat Econòmica
Europea.

Respecte del local de
l'Escola,	 davant	 la
insuficiência de les
dependències municipals,
l'Ajuntament ha arribat a un
acord amb la cooperativa "La
Nueva Vida" i aquesta ha
cedit part del local que té en
usdefruit en el carrer de
Sant Joan. En aquest local
l'Ajuntament hi ha fet obres
d'adaptació i hi ha posat el
mobiliari adequat per

condicionar-hi una aula de
classe i dos despatxos. A
més a més, també es podran
utilitzar les aules dels
Col.legis Públics de
Llucmajor i l'Arenal i, en
aquesta localitat, es pot
arribar a acords amb hotels i
altres particulars.

Pel que fa a l'aportació
econòmica municipal
destinada a tais finalitats, es
contempla una partida
important dins el pressupost
de 1.988, destinada
sobretot a donar suport a
aquelles iniciatives que
repercutesquin en benefici
de l'activitat sociocultural del
municipi.

En definitiva, i com a
conclusió d'aquests mots de
presentació de l'Escola
d'Adults, és d'esperar que
les il.lusions que desperta
aquesta nova iniciativa es
vegin ben correspostes amb
una ampla i fructífera
participació ciutadana a
l'Arenal i a Llucmajor. -

MACIA GARCIAS SALVA
Regidor d'Educació i

Cultura
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Pàg. 12
	 opinió

Ara va de bo!

Al darrer Ple Municiplal hi
va haver una proposta f eta
pel grup AP per tal que es
fes, al solar on hi hagué el
Teatre Mataró, un
monument com a
homenatge als Iluitadors per
a les Ilibertats, en record de
la gestió popularment
coneguda com un fet
protagonitzat pel Batle Mut
contra Pere Catlar.

També es va demanar
que s'homenatjés als battes
Bartomeu Sastre (el Batte
Llopis) i Gabriel Ramon
perquè feren possible la
construcció del grup
Escolar, el primer, i els
Instituts d'ensenyances
Mitjanes, el segon.

Hi havia gent al ple que ja
sabia cosa d'aquesta
proposta i parlaven de la

possibilitat de posar el seu
nom a un carrer.

Els ciutadans normals i
corrents ens demanàvem
com deu ser que un mateix
grup demani que es fad un
monument als defensors de
les llibertats i que, al mateix
temps, es posi elnom a un
carrer d'un batle que va
col.laborar amb la Dictadura

L'Església, que és mot
sàvia, no sol santificar ningú
fins que ha passat el temps
necessari per tal que tots els
qui conegueren tal
personatge ja siguin morts, i
així no cal recordar els
miracles juntament amb els
pecats. Els sants també
pequen.

Les dues darreres
propostes són de
personatges històricament

recents, sobretot el darrer,
dels quals hi ha gent que
sap i coneix Ilurs fets,
miracles i pecats. Com que
estam segurs que, a
diferència de l'Església, el
grup AP no nomenaré el seu
"advocat del dimoni" per tal
d'analitzar la vida i miracles
d'aquests senyors, creim
que seria bo que hagués de
ser el partit governant i/o el
poble (uns sectors en contra
d'un i uns sectors en contra
de l'altre) els que haurien de
fer aquesta funció, posant a
l'altre plat de la balança allò
que no foren bones obres.

Posar noms a carrers, i
posar els noms d'aquests
battes, és la primera passa.
Ja poden preparar dos
carrers més per als dos
primers baties democràtics.

Els altres feren les
Escoles i els Instituts?

Ide) aquests altres feren la
Guarderia Municipal, el
Poliesportiu, la Residència
per als Veils, etc... Hi ha el
perill que, si ens surt nou
batte cada quatre anys, aviat
tots els carrers tendran
noms de batte.

A més a més, els
Ilucmajorers, en general, no
són partidaris que es posin
noms de politics als carrers,
que alegren a uns i posen
de malhumor a uns altres,
amb el peril l constant que
pugi al poder algú en
desacord i Ilevi el nom en
qüestió.

Senyors polítics: creim
que el millor que podríeu
fer, seria deixar que visquin
en pau els vius i que
descansin en pau els morts.
No creeu motius de disputa
a uns ni propicieu que es
pugui parlar malament d'uns
altres.

Un enamorat del nom del
seu carrer.

Els antics grecs, que eren vertaders amants i defensors de
les Ilibe rtats, no honoraven els que col.laboraven amb el tirà
sinó els "Tiranicides".
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"El món per un forat" (La Porciúncula 1987)

"L'amo de Son Magranei" (Teatre Recreatiu 1986).

Pàg. 14 societat        

Entitats de Llucmajor

Els grups de teatre de Sant
Bonaventura

No fa encara dos anys que un grapat de pares i
mestres del col.legi Sant Bonaventura, ben xalests ells,
decidiren d'arriscar-se i crear un grupet de teatre.
Tenien ganes de fer comédia i començaren d'una
manera improvisda, perquè era una feina que no havien
fet mai

El cas es que a hores d'ara han estrenat una obra
cada any i l'han representada en varies ocasions,
sempre amb un públic fidel i nombrós, perquè això es el
que per damunt de tot pretenen: arribar al públic i fer-lo

La ic'3a de crear el grup
de teatre va sorgir el curs
1985-86 i els primers
assaigs començaren cap al
final de curs. Uns
representants de
l'Associació de pares i
d'altres representants del
professorat i de les activitats
extraescolars i també un
alumne del centre, foren els
qui decidiren d'assajar
"L'amo de Son Magraner",
obra costumista del
mallorquí Pere Capellà.

Els assaigs es realitzaren
al teatret del col.legi (antiga
Joventut Seràfica) dos dies
a la setmana i els dirigia
Miguel Balle, ja que ell havia
treballat amb grups de teatre
a Madrid, abans de venir
com a director del col.legi.

Des d'un principi
decidiren representar obres
de caire costumista perquè
creuen que és més popular,
i el que arriba més a la gent.

Elegiren "L'amo de Son
Magraner", obra de la
postguerra, de marcat
realisme, on no hi manquen
les notes d'humor, ironia i
tendresa per part d'una
família pagesa benestant
que havia passat a ser
propietària d'una possessió i
per això mateix les filles de la
família tenen unes
pretensions de grandesa
que arriben a provocar
situacions xocants.

Els personatges típics
eren representants de la
següent manera:

L'amo: Joan Ferrer, la

madona: Maria Oliver, les
tres filles de la casa: Catalina
Vadell, Margalida Mas i
Margalida Cape11.3, el pareller
major: Miguel Barceló, el
missatge: Damià Tomàs,
l'apotecAria: Maria Moll, el
gendre 1er: Miguel Reynés,
el gendre 2n: Rafel Fiol i el
porqueret: Andreu Gelabert.

L'estrena es va realitzar el
19 de setembre del 86 al
teatre Recreatiu i després el
6 de febrer del 87.

Per	 a	 aquestes
representacions
l'Ajuntament	 els	 va
subvencionar el Teatre
Recreatiu i a la 2ona.
representació a més els va
concedir	 una	 ajuda
económica per fer un sopar.

EL MON PER UN
FORAT.

L'èxit de públic i la
seguretat aconseguida
després de pagar el preu de
la novatada els va animar
molt a continuar en la
mateixa Unia i ells mateixos,
sense la direcció de ningú,
encara que amb l'ajuda al
principi d'algunes persones
de Llucmajor que ja havien
interpretat aquestes obres,
s'embarcaren amb la
representació de "El món
per un forat" del mallorquí
Joan Mas, amb un caire
també costumista de la
Mallorca d Pi fa 20 anys, quan
hi fa entrada el turisme. Es
tracta també d'una família
benestant, la d'un mercader
vidu que Au amb una
cunyada, la qual s'ha fet
càrrec dels al.lots, els dos
fills que tanmateix no agrada
a son pare, un s'ha fet
capell3 l'altre vol fugir amb
una estrangera.



Tots els protagonistes de "El món per un forat" (La Porciúncula
1987)

'

Interpretació de "L 'Insula Baratéria", pel grup "Agora"

Pàg. 15

L'humor és el gran
protagonista encara que al
final és tragic i això
preocupava als comediants,
creien que el públic no
acceptaria que l'obra acabàs
amb la mort del fill petit, però
l'obra va resultar més cómica
del que es pensaven.

No tots els protagonistes
coincidiren amb els de la
primera obra, ja que aquesta
no necessitava tants de
personatges, i a més s'hi
afegiren dos personatges
nous: na Miquela Artigues i
en Joan Janer, el qual no
formava part de l'escola pelt
ja havia interpretat el
personatges que li
proposaren.

Els protagonistes de "El
món per un forat" eren:

El mercader: Damià
Tomas, la cunyada del
mercader: Maria Oliver, el fill
major capella: Joan Janer, el
fill petit: Miguel Reynés, la
ve'inada, nina acompanyant
de la cunyada del mercader:
Margalida Capella, la criada:
Maria Moll, el pare de la
criada: Rafel Fiol i
l'estrangera:	 Miquela
Artigues.

L'obra es va representar
per primera vegada al Teatre
Recreatiu ple de gom en
gom, per les Fires del 87, en
el programa d'actes de
l'Ajuntament,
posteriorment als col.legis
Franciscans d'Artà i la
Porciúncula. L'Ajuntament
els va concedir una

els personatges varien molt
d'una obra a l'altra.

Creuen que d'aquí a final
de curs hauran estrenat una
nova obra però de moment
no s'han decidit per cap en
concret.

Volem representar les
obres més d'una vegada,
perquè així els compensa
més a nivell de satisfacció
personal. Estan convençuts
que els nervis que passen a
l'escenari no tenen ni
paraules ni preu, se senten
reconfortats.

EL GRUP AGORA.

Des del 1984, any del
cinquantenari del col.legi
funciona també com a
activitats extraescolar un
grup de teatre infantil
anomenat "Agora", dirigit
per Catalina Vadell,
professora del centre i Maria
Dolors Bas del Consell
Escolar i de l'Associació de
pares, amb la participació
dels alumnes: Joan Salva
Lara, Isabel Salva, Francisca
M. Salas, Tomeu Miralles,
Margalida Huguet, Sebastià
Lladó, Baltasar Vich, Josep
M. Andújar, Toni Ferra,
Andreu Gelabert, Enric
Rubio, Climent Canaves i
Antònia Barceló.

Aquests són els
protagonistes actuals,
alguns començaren quan
feien 2n. curs, d'altres se
n'anaren per haver acabat

l'EGB, i d'altres van a 2
assaigs, es cansen i se'n
van. Els assaigs es realitzen
al teatret del col.legi 2 hores
a la setmana, de 5 a 6 de
l'horabaixa.

La primera representació
fou el 1984 amb l'obra de
Francesc Eiximenis "El
testament d'en Nasi" perquè
els va semblar molt divertida i
es va repetir a la Porciúncula.

El 1985 escenificaren un
conte d'Andersen "El que fa
el yell de la casa sempre està

El 1986 representaren
"L'Insula Barataria" el dia del
llibre i amb aquesta mateixa
obra el 1987 al Teatre
Principal de Palma
guanyaren un premi al I
Certamen Infantil de Teatre,
organitzat pel Consell Insular
de Mallorca, el premi al millor
treball d'equip.

I cap a final de curs del 87
representaren "El país de
les cent paraules" de Marta
Mata. Actualment preparen
"A Bacerola fan ballades"
amb un decorat de cases en
forma de llibres, i és possible
que tornin participar al
Certamen del CIM amb
l'acoblament de les dues
darreres obres.

Creim sincerament que
es tracta de dues tasques
prou meritòries les hores i
més hores de feina que
realitzen aquests dos grups
de teatre del CoLlegi Sant
Bonaventura.

subvenció i a més els va
proporcionar un camió per
dur els decorats del grup de
teatre de S'Arenal.

Aquest grup de teatre de
Sant Bonaventura, ja prou
conegut, no es cansa
d'assajar hores i hores dos
dies a la setmana, perquè
diuen que les obres
costumistes no són gens
fàcils, els protagonistes
s'han de creure el paper que
interpreten i endinsar-se en
el personatge és un treball
costós. Per a l'elecció de
personatges el propi físic és
el millor condicionant, però
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Pregons del Club Nàutic de l'Estanyol

Una subvenció mal donada
Fa uns mesos vaig tenir

l'ocasió de llegir en aquesta
revista una ressenya sobre
Ia publicació dels tres
pregons de les festes de
Sant Pere que s'havien f et a
l'Estanyol de Migjorn. Mogut
a la curiositat per aquells
comentaris, vaig voler acudir
a la lectura directa dels
treballs en el seu dia llegits
per M. Monserrat, J. Oliver i
M. Sbert durant 1984, 1985
i 1986, respectivament, i
després publicats en lletra
impresa.

Una vegada aconseguit el
meu propòsit, si m'he decidit
a escriure aquestes linies no
es per fer una nova
ressenya a l'estil de la ja
apareguda ni per entrar en
cap mena d'anàlisi sobre el
contingut dels treballs. La
meva intenció no es altra
que fer en veu alta -o, si
voleu, en I letra pública- un
seguit de reflexions sobre
l'edició i la distribució de
l'opuscle que conté les tres
referides dissertacions
estanyoleres. Anem a pams:

1) Per començar, he de
dir que com a morador
habitual de Llucmajor que
no sol passar l'estiu en el
llogaret del migjorn, m'ha

costat Déu i ajuda
aconseguir un exemplar de
l'opuscle en qüestió. He de
reconèixer que
innocentment, fent cas de la
portada i la contraportada del
llibre -on apareix la inscripció
"Ajuntament de Llucmajor"
just devora l'escut oficial de
Ia Coporació- i, sobretot,
prestant atenció als mots
que literalment diuen,
almenys en l'exemplar que
bones amistats em feren
arribar a les mans, que "En
sessio plenaria celebrada el
4 de març de 1987, la
Comissió Municipal de
Govern de l'Ajuntament de
Llucmajor acorda la
publicació dels presents
pregons, essent batle el Sr.
Antoni Zanoguera i Rubi",
un servidor va pensar que
l'Ajuntament en seria el
distribuidor, tal com fa amb la
resta de publicacions que
edita. Emperò res més lluny
de la realitat. A principis
d'estiu -que es quan va sortir
Ia ressenya que em servi
d'informació-, a cap oficina
de l'Ajuntament ni cap
regidor dels qui acabaven
d'entrar en el nou Consistori
em va sebre donar noves
d'on podia aconseguir una

publicació	 d'aquestes
perquè a la Casa de la Vila no
n,hi havia cap. Amb temps i
manyes, vaig sebre que el
Club Nàutic s'havia quedat
gairebé íntegrament l'edició
dels pregons i que era ell, i
no l'Ajuntament, qui li
distribuïa segons el seu
criteri. Aquest fet no només
ha dificultat que els
particulars que no són socis
del club o que no el
freqüenten s'hagin vist amb
dificultats per accedir a
qualque exemplar, sinó que
aquesta interessant
publicació, segons noticies
solvents, no ha arribat als
centres d'ensenyament ni a
les entitats culturals de la
localitat.

2) Els fets
continuen. Dins el llibre
descobrim un breu i lacònic
"Oferiment" signat per
Antoni Zanoguera, que
aleshores era el batle. En
aquests breus mots -ja
sabem que el Sr. Zanoguera
no era home d'abundant i
fàcil paraula-, hi queda clar
que el "Ilibret" (sic) ha estat
"publicat amb el suport
econòmic del nostre
Ajuntament". El cas curiós
es que els pregons no fan
part d'unes activitats
organitzades (i pagades) per
l'Ajuntament, sinó que són
Ia capçalera de les "Festes
Socials del Club Nàutic", les
quais magín que deuen ser
molt respectables i, fins i tot,
encomiables, però que, com
totes les festes socials dels
clubs, deuen ser cosa
privada i reservada i en cap
manera cosa pública i de
domini comú, com ho són
els doblers (no sabem
quants) que hi va destinar
l'Ajuntament per pagar-ne
l'edició	 sense	 cap
contrapartida pública i
d'interés general per part del

club subvencionat.
3) Més encara. Si com

hem dit, aquest llibre pagat
íntegrament amb doblers
públics va encapçalat només
per unes breus paraules del
batle d'aleshores, en
contrapartida,	 ois
responsables del Club
Nàutic,	 aprofitant	 la
munificencia consistorial,
despleguen la vela grossa i
es Ilancen a una exhibició
d'autopropaganda gairebé
sense limits. Vegem-ho amb
detall: "Salutació" d'Antoni
Ginard, president del CNE (1
pagina), fotografies dels cinc
presidents que ha tengut el
C NE de 1970 ença (1
Dàgina), "Relació dels
quinze primers socis del
ONE" (1 pagina) i "Actual
Junta Directiva del CNE" (1
pagina). Total, 4 pagines
protagonitzades pel club
enfront de l'única que
correspon al batle i a
l'Ajuntament, en definitiva, a
tot el poble.

Amb raó podia dir el Sr.
Ginard "agraesc en nom
meu i en el de la Junta
Directiva l'esforç realitzat a
iots quants col.laboren en
l'organització i realització i en
especial a la Comissió de
Cultura i Esports de
l'ExceLlentissim Ajuntament
de Llucmajor en la persona
del Sr. Joan Puigserver i
Jaunie i en la del Sr. Bette,
Sr. Antoni Zanoguera i Rubi
(...) que han fet possible la
publicació d'aquesta obra".
Per part nostra només
afegiríem: Amb doblers
públics i a honor i gloria del
Club i dels seus dirigents,
però sense cap
contrapartida cultural per al
poble a qui ha estat gairebé
impossible aconseguir-ne
un exemplar.

4) Per acabar, i com que
tot aim') ja no són més que
fets succeïts i sense
solució, no voldria altra cosa
que les meves paraules
servissin de reflexió als
lectors	 i	 als	 nous
responsables del consistori,
sobretot per si es tornen
presentar sol.licituds i casos
de subvenció similars.

ALIATGE.
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El Polígon
industrial,

altra vegada
-Ja es torna a parlar des

Polígon Industrial.
-Qui són es qui en

parlen?
-Pareix que es politics

que comanden es nostro
Ajuntament.

-Si només en xerren...
-Fa molt de temps que li

estan donant moltes de
voltes en aquest polígon
Ilucmajorer. Que si a una
part, que si a l'altra, que si a
sa zona de Llucmajor o de
S'Arenal.

-Diuen que ets hotelers
volen es polígon a S'Arenal
perquè els donaria més
facilitats per instal.lar es seus
servicis i magatzems, a més
de millors comunicacions
per s'actual autopista.

-Pere) pareix que ets
ecologistas no hi estan
d'acord, perquè espenyaria
encara més ses zones
verdes que queden a
aquella part de S'Arenal.

-Ets ecologistes només
posen traves i no donen mai
solucions.

-Sa veritat és que s'hi ha
de fer qualque cosa per
salvar Llucmajor, que té una
agricultura baix zero i una
indústria i comerç igual; els
ametlers que se moren i ses
ametles a un preu tirat.

-Ets americans mos fan sa

íSA r_LOA

punyeta...
-Sa terra de cada dia esta

més abandonada, perquè a
més que es productes són
poc rendables, es
robatórums no conviden a
ningú a criar bestiar. I quant a
ses indústries i comerços, ja
em diras com estam a
Llucmajor.

-Sí, molts de comerços
Iluiten per sobreviure i no
promouen noves indústries.

-Mentres no es tanquin
ses poques fabriques que
queden...

-Ses empreses de
materials de construcció sí
que pareix que tenen molta
de força, fins i tot fan
propaganda per televisió.

-I si es comprassin i
reconstruissin tantes de
cases velles i tancades com
hi ha a Llucmajor, Mayors sí
que n'hi hauria de feina pes
constructors
subministradors de
materials.

-Be, pen:), ¿si tenguéssim
aquest polígon industrial o
de servicis, s'economia i es
progrés des nostro poble,
aniria creixent?

-Això diuen es vaticinis.
-Idò endavant amb es

Polígon...!
Un que escoltava

	1
tr
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Detall ornamental d'una de de les parets a manera de
rudimentària claraboia

LLUCMAJOR
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possessions

El Rafalet, un dels dos fills de So
n'Eixida

D'una desmembració de
So n'Eixida es va formar
aquesta possessió. El seu
nom primitiu fou el de
"RAFALET DE SO
N'EIXIDA". Encara que
situades en dues diferents
seccions (33 i 39) segons el
Pla geometric de 1.860, es
localitzen dues possessions
amb el nom de El Rafalet,
clarament identificades sota
el nom de "Rafalet de Casa
de Llopis" i "Rafalet de
Forat", pertanyents a la
família Llopis i a la família
Monserrat, respectivament.
Però a la que farem
referència es a la primera.
Cap el 1.666, sabem que
era de Gaspar Sastre,

passant pocs anys després
a Joan Baptista Sastre i
Mulet, Notari. En el cadastre
de 1.685 figura a nom dels
hereus de Joan Baptista
Sastre i Mulet, abans
esmentat, estant la
possessió valorada en
1.115 lliures mallorquines.

Després de la família
Sastre va posseir la finca, la
família Llopis. En efecte,
Bartomeu Llopis era
propietari en 1.723 i en
1.758 ho era Sebastià Llopis
i Boscana, amb idèntica
valoració que la de l'anterior
cadastre de 1.685.

En el cadastre de 1.777,
podem comprovar que la
possessió era d'Antonina

Llopis, i havia augmentat
Ileugerament el valor
catastral, que era de 1.250
lliures. Aquesta senyora, a
més de El Rafalet, posseïa la
possessió de So N'Hereu.

En 1.818 la finca era de la
mateixa Antonina Llopis,
juntament amb So N'Hereu, i
cap al segon quart de segle
de XIX, observam que com a
propietari de El Rafalet i So
N'Hereu, figura Margarida
Buades amb indicació
d'usufructuària de Casa de
Llopis.

En el cadastre de 1.862,
El Rafalet havia canviat de
propietària i de família,
passant a la família Melie., en
la persona de Don Faust

Una bell

Me lià, abarcant una extensió
de 128 quarterades, 3
quartons i 33 destres,
destacant els seus cultius
de vinya, amb una superfície
de 19 quarterades.

La primitiva extensió de El
Rafalet fou d'un total de 131

Els cellers de la
cultiu de vinya



Un aljub, de considerable capacitat, assegurava el proveiment
d'aigua per als estadans i ramat

PENTF1
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JERONI SUREDA OLIVER
(Economista - Assessor Fiscal)

JAUME SITJAR RAMIS
(Graduat Social - Assessor Laboral)

Plaça d'Espanya, 53-1r. Tel. 66 21 33
Llucmajor
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)ràmica del conjunt d'edificacions d'El Ra falot

quarterades, 2 quartons i 28
destres, estant fraccionat el
1.862 apart ue la finca matriu
en 5 establits que en
conjunt superaven un poc
més de les dues
quarterades.

El cultiu de la vinya degué

ser important, ja en el segle
XVIII. Pel que sabem la
família Llopis, posseïa dos
cellers a Llucmajor. En
efecte, en 1.702, la Casa de
Llopis tenia dos cellers
valorats en 150 i 800 lliures
respectivament. En 1.747

sabem que tenien 12 bótes;
i en 1.777, igualment hi ha
documentats dos cellers a
nom d'Antonina Llopis.

L'amillorament de l'any
1.827, ens dóna una visió
encara més completa del
celler de Casa de Llopis,
situat en la Plaça,
especificant el contingut
d'aiguardent i licors.

El celler de la Plaça estava
situat en la posada de la
Casa de Llopis, en l'Illa 4 del
cadastre de 1.837,
anomenada de Gregori Clar,
de Gomera.

Joan Clar
Francesc Verdera

Fotos: Antoni Monserrat
Antoni Oliver

m fila Llopis proven l'important
3 finca
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BITLLETS DE VAIXELL

I D'AVIÓ

OFERTA ESPECIAL VAIXELL

ANADA I TORNADA
4 PERSONES I EL COTXE

42.435 Ptes.
TOTS AQUESTS SERVEIS ELS TROBAREU A
'VIATGES XALOKI". SENSE CAP TIPUS DE

SUPLEMENT SOBRE EL PREU OFICIAL

Vlaria 4ntoma Salvo. .38
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També a Llucmajor ii oferim
servei 24 hores amb

la tarja "SA NOSTRA"
del Caixer Automatic.

SOLLICITAU-LA

[SA NOS-7n

CAIXA DE BALEARS

"SA NOSTRA'

Rag. 20

Gent de la vila

Els jocs de fa seixanta anys

Dia cinc, els Reis d'Orient deixaren les cases
estibades de les juguetes ben diverses. Però,
segurament, molts pocs nins havien demanat a les
Majestats Magiques una baldufa, una miloca o una
bosseta de bolles. La raó Os ben justificada: la
televisió bombardeja els nostres infants amb jocs
electrònics i molts individualistes i l'aspecte !Odic
d'un temps s'ha perdut totalment.

L'amo er. Joan Vidal es un nin gran. Entretén els
al.lots a la cantonada de casa seva fent-los ballar la
baldufa dins la ma i mos explica de molt bon grat els
jocs de la seva :nfancia que recorda amb gran
precisió.

-Quan erem aliots no hi
havia televisió ni ràdio i quasi
tampoc no hi havia cine.
Jugàvem al carrer, sense
pen Ils a la baldufa, amb una
miloca o a bolles.

A la baldufa hi jugàvem
d'un parell de maneres: a
"l'anya a fer estelles" o a
"cagarrotlo". A "l'anya a fer

estelles" se necessitaven
dos o tres jugadors. El qui
feria més aprop a un senyal
determinat, pegàvem a la
baldufa amb la ma i
llevàvem un estellicó.
Aquest cop que li donàvem
amb la rtià es diu una "doia",
l'empeltàvem, pegàvem a
l'altra i la tiràvem el més

enfora possible.
Per jugar a "cagarrotlo",

fèiem un rotlo i s'havia de
procurar que el ferro de la
baldufa estàs una mica tort

perquè sortís; si quedava
dins el rotlo havies perdut.
Era important que el ferro
estàs ben esmolat per poder
fer estelles, i fins i tot, quan
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Ia mos posàvem a la ma ens
encetava la pell. De totes
maneres només hi jugàvem
en sortir d'escola i els
dissabtes o diumenges,
perquè a l'escola, si la mos
trobava el mestre, la mos
prenia.

A bolles també hi
jugàvem molt. Un joc es deia
"rotlet": una bolla o dues
feien de "mare". Era un joc
que tenia més interès
perquè guanyaves o
perdies. Jo era bastant bon
jugador i va'g arribar a tenir
devers 250 bolles.
Guanyava nou o 10 bolles
cada horabaixa i era un bon
estímul. Les bolles eren de
pedra i unes altres
anomenades "rotgets",
aquestes eren de fang i
s'espenyaven més prest
però també eren mós
barates, tant les bolles com
els bolletins.

JUGAVEM SEMPRE
PEL CARRER

-A quins altres jocs
jugàveu?

-Fèiem volar miloques;
amb fil d'emplomar, dues
canyes i paper de diari les
confeccionàvem. Anàvem a
fer-les volar per devers on
es ara Ca'n Reus. La d'en
Sebastià Tomassetes
sempre era la mes bona,
perquè a casa seva tenien
fabrica de sabates i amb el fil
de fer paquets quedava
millor i la feia anar molt
amunt.

Un altre joc d'aquell
temps era jugar a "peces";
tiraves les peces i qui feia
més aprop de la retxa, les
se'n duia totes. Aquest joc ja

era per a jugadorets de 9 o
10 anys, i s'anomenava "a la
rasqueta".

-I les nines, a què
jugaven?

-En Hoc de jugar a
"peces", jugaven a "canets"
que tenien manco valor, les
dones jugaven a cartes.
Jugar a bolles també era joc
de nines i sobretot a botar
corda ("a juli", "al pasar la
barca"...)

-1 a futbol, que no hi
jugàveu?

-Ja ho crec, que també hi
jugàvem, i amb una pilota de
pedaç, feta per nosaltres
mateixos: començàvem a
embolicar pedaços, ben
estrets fins que tenia una
mida que mos anava bé.

-I botava?
-Qué havia de botar, pert)

quasi no hi havia res més.
De pilotes de goma ja se'n
feien pent' eren molts pocs
els nins que podien
comprar-les, porqué ja valien

una pesseta. Si n'hi havia
una o dues en tota la
barriada d'Es Llogaret, ja
eren moltes, n'hi havia de
vermelles i de blanques.
Més tard, en el camp del
Monestir, ja pilotejavem amb
balons.

-On anà vou a fer aquests
jocs de carrer?

-Jugàvem en un
descampat, enmig del
carrer. Posàvem dues
pedres i ja teníem les
porteries. Senyàvem els
carrers amb un mac, perquè
no estaven asfaltats. Heu de
comptar que aleshores
names es- tavern alerta per si
venia un carro. Ni bicicletes
que no hi havia. Record que
quan la me compraren ja
devia tenir devers dotze
anys i saps que n'hi havia de
poques encara! En el carrer
també jugàvem a encalçar i a
Iladres. Quasi tots els jocs
eren de carrer.

-On compràveu les

juguetes?
-Compràvem let - bOldufes

a Ca'n Semenet o a Ca'n
Llopis i valien devers 10
cèntims i llavors compràvem
Ia corda, una braça
aproximadament a
l'esparteria. De bolles, en
venten també a Can
Semenet i a Ca'n Mgjer i
també a Ca'n Verd. Les
jugueteries d'ara eren les
ferreteries d'un temps.

-Què vos semblen les
juguetes d'ara?

-Mira, abans feies un
carretet amb una capsa de
cartró amb un fil i el
carregaves de pedretes o
de terra i ja tenies la jugueta.
Què the de dir! Es més
estimada una jugueta que
un nin es pugui improvisar
que totes aquestes tan
perfeccionades que venen
fetes. Llavors mos
conformàvem porqué no
coneixíem res pus.

CATALINA FONT
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FABRICA DE LICORES Y ALMACEIV DE LICORES,

WHISKY, VINOS Y CHAMPAIVAS

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

El full ben blau estés al fons de la cambra.
Ell ben blau ella ben blanca, s'engoleixen als caires
marcant entorns. T'hi atraques, palpes a les fosques. Explotes i mescles
tot quant veus. Acluques els ulls, a les fosques ho veus negre.
Decideixes palpar, a les fosques, quadrats de vint per vint, a
intervals de tres, una encletxa.

Obris els ulls.
El full ben blau, la paret ben blanca, retrocedeixes uns metres, els
ulls oberts, et dissols en l'ambient, tot es torna térbol, l'entorn
t'integra, s'estabilitza el procés.

El blanc no As tan blanc.
El blau no és tan blau.

Estranys sortints

Botxf d'amors enervats
d'aquells que roncen els sabres
morires amb pròpia sang
morires amb sang de ferro.

" del Moulait qu'en pleure

A l'entorn del llit no hi ballares més que uns passos
el funeral no et destorbava gens l'instint
ni el foc ni les sirenes dels bombers
amainaren els bramuls, eixits d'una meula en cel

No fou com sempre
No veres el coixi

Amb fesomia de dona.
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forauila

LA CARN DE NADAL

Un altre pic a la marina
Ilucmajorera s'ha pogut
tornar sentir la sempre mala
notícia que tristament s'ha
tornat a fer cam.

Les primeres notícies
que s'havia fetcarn varen
començar fa unes tres
setmanes a la possessió
d'Aubanyeta on els cans, en
tres vespres, mataren 32
animals de ploma entre
gallines i indiots. En el
mateix redol afectat també
va rebre la possesió de Can
Botilles on varen mossegar
una ovella just devora, a Ca
L'Oro en mossegaren dues;
també s'hi varen veure
afectades les possessions
d'Es Rafal, Ses Comes, Can
Cameta, Ses Arnaules i Ca's
Ferreret.

Per aquesta zona s'ha vist
un ca entrevessat de policia
que duia un collar i un tros
de corda fermada al collar,
per aim!) es suposa que es
aquest ca l'autor d'aquestes
fetxories. Possiblement i per
aquestes senyes del collar i
Ia corda, aquest ca hagi
romput la corda fugint de
qualque casa de foravila
d'aquestes que només hi
van un pic per setmana per
arreglar el ca.

No solament en aquest
redol se va fer carn, sinó que
també s'ha vist afectada la
zona de la finca de Sa Torre i
voltants, on també foren
mossegades un parell
d'ovelles. Per la distància
entre les dues zones
afectades, fa pensar que no
es el mateix ca sinó que n'hi
ha un parell, ja que també a
Ia possessió de Ca n'Amorós
els cans varen mossegar un
porc, però es quasi segur

que se salvarà segons ens
ha dit l'amo.

NOMES UN... PERO HI
SOBRA.

Aquest mes sortadament
no han prodigat els robatoris
a la marina Ilucmajorera, si be
hi ha hagut la possessió de
Ca'n Maset que s'ha vista
afectada per la sostracció de
5 o 6 xots,..frntre els quals
n'hi haviadqs de marnons.

La manca de robatoris en
aquest mes es un bon
senyal ja que fins ara era molt
habitual que per Nadal els
pagesos vessin minvat, en
contra de la seva voluntat, el
número dels seus animals
degut que els Iladres
aprofitaven les festes per
vendre els productes
obtinguts amb els seus
robatoris, i fent bona taleca
gràcies als bons preus que
hi sol haver en aquests dies.

En aquesta minvada de
robatoris pot esser que hi
hagi ajudat, a mes de la
intenstficació de la vigilància
ja be per part dels pagesos
escalivats i de les autoritats a
qui pertoca dita vigilància, els
pobres preus que tenien
segons quines carns al
mercat.

L'ANYADA

Amb molt de goig ens
han dit els pagesos que fins
ara no ens podem queixar
del temps que ha fet a la
foravila ja que en general ha
estat un temps bo ja que hi
ha hagut pluges i no ha fet
massa fred. Degut a les
sqvint pluges els pagesos
s'han vists obligats a estar
aprop de quinze dies a
poder entrar dins el

sementer perquè la terra era
molt blana.

Cal dir que els pagesos
que vulguin obtenir les
subvencions que dona la
Comunitat Económica
Europea les poden sol.licitar
fins dia 28 de febrer, i se diu
que se pagaran unes 2.400
pts. per ovella i unes 1.900
per cabra.

Durant el mes de
Desembre, pel que fa a les
pluges, cal remarcar els dies
7 i 9 on plogueren 35 i 24'4
litres per metre quadrat
respectivament; però no
nomes plogueren aquests
dies, i en total s'ha acumulat
una pluviometria de 65'3

Com dèiem el mes passat
el preu de l'ametlla i de la
garrova este aturat, els
magatzems estan darrera de
la roca i esperen noves
perspectives per poder
iniciar la compra de
productes amb la seguretat
que aquests tendran una
sortida assegurada amb el
consegüent guany. Els
preus encara que siguin els
mateixos que el mes passat
són els següents:
Ametlla (bessó) 350 a 360
Garrova a 25

El baix preu que te
l'ametlla es indirectament
provocat pel "dumping" que
practiquen els Estats Units,
cosa que consisteix en
baixar els preus dels
productes que
necessàriament s'han
s'exportar, perjudicant als
paisos on són introduits i
recabalant la perdue que hi
tenen amb la baixada
d'aquests preus
incrementant els preus de
dits productes quan se
consumeixen dins el seu
país; pert!) no tot es perd per
aquí, sinó que la inestabilitat
del dólar també provoca una
inestabilidad dins tots els
mercats.

Dins la ramaderia podem

litres per metre quadrat. Xifra
que queda molt Iluny a la del
passat mes de Novembre on
es va recollir una
pluviometria de 132'1 litres.

Aquest baix índex de
pluges i la manca de fred
dins aquests mesos pot fer
que en els mesos vinents
s'incrementin dits fenómens
atmosfèrics, tement que
venguin en un mal moment i
poguent fer greus mals a la
foravila.

Ara també es el moment
per fer saber que dia 3 de
gener s'acaba la caça del
conill, i que la caça menor
s'acaba dia 24 de gener.

dir que enguany ha estat
poc animat i que s'ha
consumit un 50 o 60 %
menys de porcella que de
costum, això també es pot
deure a que n'hi havia molta
d'enrera. Actualmente el
preu de les porcelles este
entre les 300 i 400 pts. el
quilo, al viu, depenent del
pes.

Els preus dels altres
animals són:
xots 	 300 a 350
truges. 	 a100
bous 	 470 a 550
(Ileugera baixada)

El motiu pel qual en
aquestes festes s'han mort
menys animals que en anys
passats ha estat per mor que
la gent s'ha aprovisionat del
que havia de mester bastant
abans de les festes,
estalviant-se així un parell de
pessetes.



JUAN JOSE DAPENA DEL CAMPO
DIJON (ASTURIAS)

EUSEEPO GARCIA RODRIGUEZ
SAN ADRIAN (NAVARRA)

ALBERT RUIZ VERGES
BAFICELONA

ANTONIO HOCES DE MEUAN
BENIDORM (ALICANTE)

JOAOUIN RELANO GONZALEZ
ALMODOVAR DEL RIO (CORDOBA)

ANTONIO SANCHEZ CUELLAR
USAGRE (BADAJOZ)

MONSERRAT VICH
LLUCHMAYOR (MALLORCA)

VICTORIANO SEGUNDO RODRIGUEZ
MADRID

EMILJO GUTIERREZ PEREZ
MADRID

PEDRO PENA ARVELA
TACORONTE (SANTA CRUZ DE TENERIFE)
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Que consiguieron los 10 RENAULT
SUPERCINCO de premio, padicipando en el

Juego "ARRANQUE Y GANE", celebrado
del 28 de Septiembre al 3 de Octubre

en todas las Instalaciones Renault.

ESTOS SON
LOS GANADORES DE

UN RENAULT SUPERCINCO:

El Concessionari de Llucmajor, Dn. Bartomeu Jaunie entrega les
claus del "Supercinco" al guanyador Monserrat Vich

Bartolomé Jaume Nadal0	 Ronda Migjorn, s/n - Tels. 66 01 40 - 66 00 41 - Llucmajor
Exposició a S'Arenal: C. Sant Cristòfol, 5 - Tel. 26 00 01
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societat

Són molts els Ilucmajorers
que es creuen que amb un
parc de bombers comarcal al
poble, la seva casa està
assegurada contra incendis.
Però s'ha demostrat que no
es exactament així. L'altre
dia a un ciutadà Ilucmajorer
se li va calar foc la casa; va
telefonar al parc dels
bombers i no li contestaren.
Es va posar en contacte amb
el municipal iii digueren que
ells mirarien de localitzar els
bombers. Sembla, emperò
que no ho aconseguiren i
varen aconsellar que
telefones a Manacor. Mentre
es feien tots aquests tràmits
podria haver passar el temps
suficient per encendre-ho
tot. Gràcies a Déu, es va
poder controlar el foc. El
mussolet, d'aquesta, ja ha
canviat el niu de tronc i l'ha
posat devora d'un safareig
per por que no li passi el
mateix. Ja ho sabeu. Vius i
orelles dretes! que "els
confiats"...

••••

Sembla que els capellans
de la vila han entès allò de la
separació entre Església i
Estat. Sempre, el dia que
arribaven els Reis d'Orient,
havíem vist el Pare Pep i el
Senyor Rector, presentar les
Majestats Màgiques, però
enguany no es presentaren,
els capellans, vull dir, i va
haver de ser el nostre
Regidor d'Educació i
Cultura, el Sr. Maties
Garcias, qui va parlar des del
balcó de l'Ajuntament. Es
veu que el "clero" ja no es
allò que era.

••••

Les rampes per a poder
entrar els cotxes a les
portasses, malgrat la
denúncia que es va fer a
aquesta revista i per un
ciutadà a un Ple de
l'Ajuntament, no tan sols no

s'han llevat, sinó que han
augmentat. Les
perspectives que tenim a
aquest poble (si un dia
acaben d'asfaltar tots els
carrers) són que tendrem
uns carrers ben asfaltats i
plens d'obstacles.
Obstacles que, si com al
senyor esmentat mos fan
esplotar una roda o fins i tot
tenir un accident ni
l'Ajuntament ni el propietari
ens indemnitzaran. Seria bo
que, abans que es tornin
asfaltar aquests carrers
recentment asfaltats i abans
que hi hagi un accident greu
(que podria esser mortal) hi
poseu remei Sr. Balle (i cap
de circulació).

••••

Devers el C.D.S. les
espases estan en l'aire. No
tan sols a nivell provincial, on
aviat es votaran els càrrecs
directius, sinó també a nivell
del municipi, on el Sr.
Rabasco podria perdre el
control del partit degut a la
bona feina de captació
d'afiliats que fa el Sr. J.J.
Maestro. Ja que d'aus va
aquesta ploma el podríem
qualificar com a "l'au fènix"
de la política Ilucmajorera, ja
que es un home que varen
començar els ajuntaments
democràtics, políticament
parlant, no ha descansat un
moment.

Si això succeeix, n'hi
haure més d'un per
l'Ajuntament que li pegare
l'infart. El mussolet, al qui
han fet plomes més d'una
vegada, li aconsellà que voli
alt, com els falcons, no sia
cosa que el despengin
abans de prendre el vol.
Amb l'actual caça del tord
tothom va entrenat i amb
l'excopeta barres altes.

A Ciutat, baix les murades
hi havia "sa merdera", Hoc on

hi anaven a parar totes les
defecacions dels ciutadans,
gràcies a Déu això s'ha
acabat, ja no hi haure perill
de malalties ni epidèmies
pels qui es banyen a la platja
de Ca'n Pere Antoni.

A Llucmajor, la solució
pels excedents d'aigües
brutes i netes que van a la
depuradora, a més de les
depurades, es tiren a un
avenc (solució magnífica per
contaminar les aigües del
subsol). Però quan plou
molt tota l'aigua del poble es
mescla amb les aigües
brutes, i com que l'avenc no
&ma a bast, surt un bram
d'aigua bruta que converteix
el camí de Ca's Busso i el de
S'Aguila en dos torrents
d'immundícies de tot el
poble. Testimoni vivent de
l'excelència d'aquestes
aigües són les herbes que
creixen a les voreres del
camí i els que viuen per
aquells entorns on fins molt
de temps després de les
pluges hi put molts. Pel camí
(torrens) de Ca's Busso
l'aigua arriba fins a més de 5
kms. de l'avenc. Pel de
S'Aguila s'ha omplit de
mercat l'aljub de Ben-Noc i
totes les cisternes que
recollien l'aigua del camí, no
tenen aigua pel bestiar. Ara
que es parla per
l'Ajuntament de canviar
noms de carrers, podien
plantejar-se seriosament
posar a aquests camins, el

nom de "Camins de sa
merdera". I això vos pareix
de mal gust a un li podrien
posar el nom del batle que
va fer tan magnífica obra i a
l'altre el del batle de torn que
no fa res per a solucionar-
ho.

••••

L'òliba creu que tant el
falcó com els foravilers a tot li
veuen només el caire
negatiu. L'Ajuntament fa tot
el que pot per fer les coses
be i si no ho creis, mirau les
festes que cada any són
millors, i a les terres on arriba
tan magnífic abod, tenen
una bona anyada. Montres
es parla de fer una
canalització costosísima per
a dur les aigües de Ciutat a
Campos per a regar; aigua
que costare al pages a 13-14
pts. el m/3, a Llucmajor
l'Ajuntament la regala, i el
pages encara reclama. Es
que aquests foravilers mai
ho tenen be.

A més, els dies que els
"torrents" de ca's Busso i
S'Aguila arranquen, com
que hi ha conductors que es
creuen que són camins, hi
queden aplegats per les
aigües i això genera treball al
nostre poble. Els mecànics
es posen les botes. Les
botes d'aigua, perquè sine) la
merda els arribaria fins als
turmells.



J. Cano, F.J. Magaña, R. Cladera, A. Bonet, C.D. Espanya.
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IR T/
C.D. Espanya I Preferent

Any nou, entrenador nou
Joa.quin.- Si tornam

arrera recordarem que el
passat 29 de novembre el
C.D. Espanya visitava el
camp del colista Ses Salines.
Va ser un partit estrany
perquè després que els
locals avantajassin -min. 17:
Vicens 1-0, min 35:
Guerrero 2-0 i min. 60: 3-0-
l'Espanya, a cinc minuts del
final, a través de Leo (min.
85), Garau (m. 86) i Terrassa
(m. 90) va empatar aquest
encontre i va estar a punt de
guanyar-lo en el temps de
descompte.

Un positiu aconseguit per
l'equip Ilucmajorer que set
dies després amb la visita del
líder Cala d'Or s'esfumaria i
deixaria als locals amb cinc
negatius.

Es va suspendre la
jornada 16 a causa de la vaga
d'àrbitres de la Territorial
Balear i no hi hagués partit,
per tant l'encontre que
l'Espanya havia de disputar a
Felanitx va quedar
ajornatper una millor ocasió.

Una setmana més tard el
campionat Iliguer continuava
la marxa a l'equip espanyista
li va tocar jugar a casa contra
el C.D. Campos. Un partit de
màxima rivalitat entre
aquests dos equips que va
ser ben clarament guanyat
pels visitants, gràcies a un
gol de Vicens (m. 75), millor
situats en el terreny de joc i
que varen imprimir més
velocitat a furs accions. En
canvi, els atacs dels blaus
morien una i una altra
vegada als peus defensors
de l'equip de Jaume
Gelabert.

MIQUEL JAUME.

Després de la darrera
derrota a casa, en el darrer
partit de la primera volta, el
C.D. Espanya, quedava amb
set negatius i en els darrers
llocs de la taula

classificatPria. I com ja se
sap, "en el futbol els
resultats comanden", com
ens va dir el president Pep
Mõjer, el passat dia 21 de
desembre, al dia següent,
Miguel Jaume Llull dirigia el
primer entrenament d'una
nova etapa, i ja van...,
substitu'int a Jaume Manresa
MOjer i Marc Vidal Bibiloni,
encara que aquest darrer
continuare com a ajudant de
l'"Star" Ilucmajorer.
I parlant del nou

entrenador, hem de dir que
el seu debut no va poder ser
més dissortat perquè ['equip
va perdre a casa (1-2) en un
partit de la màxima rivalitat
local. Va començar marcant
l'Espanya en el m. 73,
mitjançant Terrassa i als tres
minuts del final ho va
desnivellar Maestre.
Resumint, dos negatius més
que acumula el C.D.
Espanya i ja en duu sumats
nou i un encontre amb el
qual les ocasions varen ser
per als locals i els punts per
als visitants, en una paraula:
Any nou, entrenador nou i
mals veils. Al manco, de
moment.

FELANITX, 3
ESPANYA, 3

En el moment de tancar
aquesta edició, festivitat
dels Reis, ens arriba al darrer
resultat, justament en un
partit celebrat en aquesta
mateixa data, aconseguit pel

C.D. Espanya el qual obre
una porta a l'esperança per
als jugadors que ara entrena
en Miguel Jaume.

Aquesta jornada
preferentista es la que
s'havia de jugar en el seu dia
(13 212-87) i que fou
suspesa per la vaga de
col.legiats. Un bon present,
id& de Reis per als blaus
quan varen aconseguir
aquest punt davant d'un
dels equips més qualificats
del grup amb sis positius -ara
només amb cinc- i amb
aspiracions per ascendir de
categoria.

Els visitants marcaren
primer, en el m. 17 gràcies a
Leo però quatre minuts
després el col.legiat del
partit, que hagués pogut
continuar la vaga, va
expulsar molt injustament a
Joan Sorell, per una
suposada agressió a un
jugador local, i va assenyalar

per aquesta acció, penalti el
qual el va transformar
l'extrem Vanrell. Va quedar
l'Espanya, amb deu
jugadors i Gari Quintana va
substituir un jugador de
camp per ocupar el marc que
havia deixat vacant Joan
Sorell. En elm. 38 els locals
marcarien passant davant el
marcador per mediació de
XiscoRiera. En el segon
temps, concretament a dos
minuts de la reanudació, va
empatar F. Cano i un minut
després Leo tornava a
marcar i finalment, va igualar
el partit l'extrem Van reli.

Un empat que té gust de
poc en vistes dels merits del
conjunt espanyista perquè
els gols de Leo (2) i de Cano
haguessin pogut ser més
perquè hi hagué ocasions
per sumar gols al marcador.
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Juvenils C.D. Espanya l Regional

Guanyar i golejar
Joan Quintana

Quatre partits per comentar des de la nostra darrera
informació que es poden resumir en dues victòries, un empat i
una única derrota. Cal destacar el partit jugar contra el B. Ramon
Llu II en el seu feu i el darrer del qual tenim notícia, jugat a
Llucmajor, contra el Sant Francesc A, ja que ambdós
tengueren un imperatiu comú: guanyar i golejar.

Si ens volem extendre un poc més en aquests darrers
quatre partits, hem de dir que el jugat contra el colista B.R. Llull
va quedar resolt en una golejada (2-6) a favor dels espanyistes i
els autors dels gols A. Cantos, A. Salom i Llorenç Mojer, amb
dues dianes cada un, i el darrer, una de penafti.

El primer diumenge de desembre del darrer any el C.D.
Espanya va cedir un punt al conjunt col.legial del Patronat A
quan va empatar a un gol a Llucmajor marcant pels locals A.
Cantos "Espinete".

La jornada del 13 de desembre va ser la de "reflexió" i el
partit que l'Esoanya havia de jugar en el camp de l'Atc. Vivero
contra el titular del mateix nom seria suspès a causa de la vaga
d'Arbitres.

El 20 de desembre va començar la II Volta d'aquest
Campionat de I Regional i l'Espanya va repetir en qualitat de
visitant enfrontant-se al Fttiu. La Victòria A, el qual venceria als
blaus per dos a zero essent aquesta la primera ocasió de tot el
campionat ja es duen disputats 15 encontres- que l'equip
Ilucmajorer no aconsegueix de marcar cap gol.

I per acabar, el partit guanyat a casa, que també va acabar en
golejada (4-1) per als al.lots de J. Perez, contra el Sant
Francesc A, un altre conjunt col.legial que en temporades
passades havia militat a la I Divisió Nacional i que ara ocupa el
segon Hoc de la classificació general la qual cosa fa encara més
meritori el triomf dels Ilucmajorers.

lnfantils C.D. Espanya I Regional

Quintana Castell
	

Continua la mala ratxa
Han canviat poc les coses pel que es refereix als al.lots que

entrena el bon tàndem format per Ferragut i Sacares. L'equip
continua a la deriva i des de la nostra darrera informació només
s'ha guanyat un partit.

Va ser justament, en l'últim encontre de la primera volta quan
es va vèncer (1-0) a La Salle de Manacor gràcies a un gol
d'Amengual.

Va començar a la II Votta i va jugar a casa contra el Joventut
esportiva Inca, un encontre que va acabar amb un empat (1-1) i
el gol marcat, en aquesta ocasió, per Jaume Bonet Julià.

La jornada del 12-12-87 va ser suspesa, també per la vaga
d'àrbitres, com ja tantes vegades hem repetit.

Dia 19 de desembre, l'Espanya va jugar contra el titular de
Petra el qual es va veure beneficiat pel col.legiat de torn el qual
va agranar per a casa seva i va perjudicar als Ilucmajorers els
quals varen realitzar un gran partit i es feren mereixedors al
menys d'un empat. Els gols espanyistes serien aconseguits
per Jaume Bonet, Gregori Salvà i Antoni Ruiz.

I finalment, el partit celebrat dia 2 de gener, però
corresponent a la jornada suspesa dia 12, el qual va ser saldat
amb una altra derrota (3-0) aquesta vegada a mans del colista
Alcúdia.

J. Amengual Servera, F. Garcia, R. Talton, Infantils C.D.
Espanya

DOLC I SALAT
Fruits secs
Congelats
Pollastres a
l'ast

Plaça Espanya, 8. Tel. 66 24 06
(Llucmajor)



J. Bonet, A. Bonet, J. Mut, alevins C.D. Espanya.

A. Morell, G. Bibiloni ¡S. Morell, entrenadors dels Benjamins.

esports	 Pàg. 2s

Alevins C.D. Espanya II Regional

Recuperació
Quintana.
Bastant han canviat les

coses per a l'equip que
entrena el tandem format
per Llorenç Sastre i Jaume
Paniza. Des del nostre
darrer comentari, moment
quan s'ocupava la penúltima
posició, empat a dos punts
amb La Salle de Manacor,
s'ha passat a una zona quasi
bé intermitja que dóna un
respir a l'equip i confirma una
recuperació com ho
demostren els darrers
quatre resultats que
coneixem en els quals no
s'ha conegut la derrota.

El primer, jugat a casa
contra la Unió Esportiva
Arenal i que va acabar amb
empat a dos gol marcant
pels locals Joan Bonet i
Ramon Castell quan va
transformar una pena
maxima.

Dissabte, dia 5 de
desembre, es va jugar
contra l'equip coster del
Porto Cristo en el camp
d'aquell i es va aconseguir el

mês important triomf (0-1)
dels que portam de
campionat perquè els
portenys anaven junts amb
els Ilucmajorers i aquesta
victòria va permetre
d'avantatjar-se a la
classíficació i allò que es més
important, passar-los de
moment, en un golaveratge
en cas d'empat. Hem de
destacar el bon joc de la
defensa visitant i en general
de tot l'equip que va tenir la
culminació final amb el gol de
Joan Bonet.

El següent partit que
repetia l'Espanya com a
visitant, concretament el 12
de desembre, va ser suspès
per la vaga d'arbitres.

Set dies més tard, els
espanyistes a casa contra un
dels primers classificats com
són els del Port de Pollença
els quals tragueren un
positiu (2-2) quan
empataren amb la seva visita
a Llucmajor. Els gols del
C.D. Espanya serien
marcats, en aquesta ocasió,

per Castell i per A. Bonet.
I finalment, el darrer

encontre que coneixem es
el jugat dia 2 de febrer de
1988 corresponent a la
jornada suspesa
anteriorment, el va jugar
l'Espanya contra el Barracar i

va acabar amb un altre
sensacional triomf (2-4) dels
Ilucmajorers contra un dels
equips millors d'aquest grup
A de II Regional. Els gols
visitants foren aconseguits
per B. Hermoso, A. Bonet,
J. Bonet i J. Ciar.

Benjamins C. D. Espanya grup Manacor

Per bon camí
Joan Quintana Casten.-

Continua amb bon peu el VI
Torneig Benjamí del C.I.M.
per quant es refereix a
l'Espanya.

Des de la darrera
informació els més petits del
nostre futbol han jugat, el
passat dia 28 de novembre,
contra el Son Servera, el
segon classificat del grup, el
qual malgrat vèncer (3-4) li va
costar el seu i fins i tot va
estar a punt de només
empatar després d'avantajar-
se al marcador, i semblar
tenir el partit en les seves
mans. Els gols de Carles,
Jimenez, P. Jaume i A.
Ferragut varen contrarrestar
aquesta diferència i varen
estar, com hem dit abans, a
punt d'igualar l'encontre. El
següent partit actuaren els

nostres petits com a
visitants, contra Ses Salines,
vencent als saliners gracies
als gols de Gabriel Aguiló (2),
A. Ferragut i G. Taberner
"Urombiani".

En la jornada del 8-12-87
li va tocar descans al nostre
equip i la següent va ser
suspesa per la vaga
d'arbitres. Després del
parèntesi nadalenc, el partit

contra el Barracar en el cap
d'aquell i va acabar en un
empat a tres amb una
actuació arbitral dolenta en
contra del quadre visitant el
qual marcaria els gols a
través d'Aguiló (2) i de
Jimenez.

I finalment, el darrer
encontre del qual tenim
referencia, el celebrat el 2-1-
88, corresponent a la
jornada del 12-12-87
suspès per mor de la vaga
arbitral, va ser guanyat pel
C.D. Espanya al Barracar Atc.
gracies a un gol de Jimenez.

UN MES.

Voler es poder, això
diuen pert no és cert.
"Voler no es poder" i mai
millor emprada la frase ja que
en el nostre passat número,
quan ens referirem a la
plantilla que composen els
Benjamins, varem voler
plasmar tots els components
però no sortiren tots els
jugadors.



Infantils J. LLucmajor B, femení
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Elbsket Llucmajor

GENER 1.988

Una vegada acabat l'any
és un bon moment per fer
recompte de com van els
diferents equips de basket
de Llucmajor. Començarem
per la categoria femenina on
el club de Llucmajor compta
amb cinc equips: un
minibasket, dos infantils-
preinfantils, un juvenil i un
sénior. Les més jovenetes
han jugat vuit partits
guanyant-ne dos i ocupen el
penúltim Hoc de la
classificació. Ja dins la
categoria infantil-preinfantil
els dos equips de Llucmajor
se troben en !tocs diferents.
L'anomenat Llucmajor-A, de
set partits només n'ha
perdut un i, al mateix temps
és l'equip que ha
aconseguit la major quantitat
de punts de la categoria,
ocupant en aquest moment
la tercera posició. Hem
d'assenyalar que aquesta
categoria té un nombre
imparell d'equips i n'hi ha
que han jugat un partit més
que uns altres, la qual cosa
fa que la classificaciá sigui
enganyosa. Per una altra
banda el Llucmaior-B no ha
sortit tan ben Murat
d'aquests primers partits on
encara no ha aconseguit la
victòria.

L'equip juvenil tampoc no
ha començat gaire bé
aquesta temporada, ja que
únicament ha aconseguit

guanyar un partit perdent els
onze restants. Passant ja a la
categoria sénior s'ha
d'assenyalar que les nines
no han tingut molta sort,
principalment en els partits
de casa on han perdut uns
quants partits per poc marge
de punts. Tot això fa que es
trobin a les darreres
posicions de la classificació.

Els al.lots tampoc van
gaire bé, encara que s'ha de
dir que la política del club és
que els joves vagin entrant
poc a poc dins el primer

equip, per exemple, dos
jugadors juvenils no juguen
a la seva categoria per fer-ho
a la dels juniors i així poder
participar en l'equip senior.
Per tot el que s'ha dit els
juvenils es troben enmig de
Ia classificació amb tres
partits guanyats de vuit
jugats, igual que l'equip
junior que d'onze n'han
guanyat quatre. Respecte a
aquest s'ha de dir que molts
de partits no els ha jugat amb
tots els jugadors degut a
que una série d'ells s'havien

de reservar parqué havien
de jugar el dia següent amb
l'equip sénior.

L'equip sénior ha acabat
ja la primera fase guanyant a
l'Ambient per 100-63 dins
Llucmajor i perdent el segon
partit de la temporada dins
S'Arenal contra la Impremta
Badia per 67-45. Malgrat
això i tal com darrerament
s'esperava ha quedat
classificat en primer Hoc del
seu grup i passa aixt a
disputar la segona fase per
al títol.

D'aquesta segona fase
s'ha jugat la primera jornada
on s'ha guanyat al Sport
Jogging per 74-69 i en
aquests moments
comparteix la primera posició
amb el Perles amb 20 punts
cada un degut a que com ha
havíem assenyalat en altres
ocasions es mantenen els
punts aconseguits en la
primera fase.

Aprofitant el descans que
s'ha produit aquestes festes
a la competició, l'equip
sénior ha estat convidat a
jugar un torneig a Manacor.
Allà es va perdre contra La
Glòria, l'equip de segona
divisió, com era d'esperar,
però es va aconseguir la
tercera posició del torneig al
guanyar al Jogging en el
segon partit malgrat que
l'equip de Llucmajor no va
poder comptar amb tota la
plantilla.

S. Monserrat

FERROS ARTISTICS
I FORJATS

ESPLCIALITAT EN
T	 13 ,	 `.; D 'A I_ L'M N

CERRAJERÍA

"-ro 11-1	 45.
Villa de Madrid, 4
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Ciclisme

Actualitat de l'equip "Revoltosa"
Diumenge, dia 13 de

desembre, els ciclistes de
l'equip REVOLTOSA,
partiren del Bar Gual cap a
Campos, Porreres i Son
Fuana des d'on agraïm a
Marti Pascual, president del
Club Ciclista Llucmajor
resplandit berenar al qual
ens va convidar: coca,
ensaïmada, pa, botifarró,
Ilangonissa, vi, xampany,
refrescs, conyac, cafe i
aglans. Ens va preparar un
fogueró per torrar. Quan
tothom va haver berenat i
descansat una mica, es va
seguir la volta cap a
Llucmajor on la majoria dels
corredors que estaven
cansats o no tenien més
ganes de qualcar, quedaren
i no més quatre o cinc
seguiren la marxa cap a Ca's
Busso i tornaren a
Llucmajor. Això va ser tot.
Així es que ja ho sabeu, el

qui estigui animat a sortir
amb bicicleta, cada
diumenge a les 830 del mati
al Bar Gual.

PRO PE RS
PROGRAMES

Programa de l'equip
REVOLTOSA. Sortida a les
830. Bar Gual.

Dia 10 de gener de 'any
88, Ca's Busso, carretera
creuer de S'Estanyol
Llucmajor.

Es convida a berenar als
participants de pa amb oh i
tomatiga: Algaida-Montuïri,
Randa-Llucmajor, amb 59
kmts. de recorregut.

17 de gener: S'Aranjassa
- Casa Blanca - Son Ferriol -
berenar - Pontiró - Algaida -
Llucmajor, amb 52 kmts. de
recorregut.

Dia 24 de gener: Estanyol
- Campos - Porreres - Creuer

de Montuïri (berenar)
carretera Lloret, Algaida,
Llucmajor, amb 61 kmts.

Dia 7 de Febrer: Campos -
Felanitx - Es Carritxó
(berenar) Llombards,
Santanyí - Campos -
Llucmajor, amb 72 kmts.

Hem de dir que totes
aquestes so rtides
s'efectuaran a una velocitat
de 20 a 25 kmts/h. i s'agrairà
a tots els participants duguin
un casc de ciclista.

Queda tots convidats per
participar-hi.

CLASSES	 *logo	 *cobol
*bas•c	 *informAtica

INFORMATICA	 *pascal	 general

Repàs BUP i EGB Idiomas: Anglès, Francès, Català

CLASSES COMP TABILIDAD

Es realitzen programes a mesura

INFORMACIO C/ Antoni Garcies n 2 1, 1r. pis
(Mateix pis centre reconeixement mèdic)

Dimecres i Divendres de 17 a 21 hores

Telèfon 66 22 82
Demanau per MARGALIDA ALBERTI



CAFIELLAS - ROTGER

ME fil   

TALLERS

SERVE! =

Fiat Croma
Berlina de la categoria medio-superior

al vértice de la gama Fiat.
Línea original de dos volúmenes y medio, 5 puertas, Cx = 0,32.

Habitáculo para 5 personas, excepcionalmente espaciosa
en relación con las dimensiones externas.

Maletero con una capacidad desde 500 hasta 1400  dm
Motor anterior transversal, tracción anterior,

suspensión con 4 ruedas independientes del tipo McPherson.
Frenos de disco en las 4 ruedas, cambio de 5 velocidades.

Servodirección de serie.
6 motorizaciones distintas.

Opcionalmente: equipo de frenado ABS,
suspensión posterior autonivelante,

asientos anteriores regulables y calefactores,
calefacción con control automático de temperatura.

C/ HISPANITAT, 19- TEL. 66 06 47
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Benjamins

G. Aguiló i A. Ferragut,
preseleccionats

J.Q.C.
Noticies fresques ens

cfereix el torneig de futbol
Benjamí patrocinat pel CIM.
Es refereix a les
convocatòries de jugadors
per tal de ser sotmesos a
prova I examen de Miguel
Bonnín en condició de
seleccionador -entrenador
per fcrmar un conjunt que, al
seu dia. defensarà els colors
de la nostra Comunitat, però
l'agradable d'aquesta notícia
es que entre els
preseleccionats s'hi troben
dos jugadors Ilucmajorers,
Gabriel Aguiló Cantallops i
Toni Farragut Comino. Ens
alegram molt d'aquest fet i
donam en nom de
LLUCMAJOR DE PINTE EN
AMPLE l'enhorabona a la
familia espanyista, sobretot
ais entrenadors i a Pere
Benítez ja que hem de

recordar que enguany és el
primer any que aquests
formen un equip i això és
gracies també a P. Benítez.
També hem de felicitar als
pares d'Aguiló i de Ferragut i
a elk dos, els desitjam motta
sort.

En el moment de tancar
aquesta edició ha tengut Hoc
la primera convocatória en el
camp del Barracar de
Manacor a la qual acudiren
Aguiló i Ferragut.



EL SALO DE PERRUQUERIA
I BELLESA DE LES

GERMANES
PUIGSER VER

ELS OFEREIX EL SEU HORARI:

De dimarts a divendres

de 9 a 12 i de 15 a 19
i els dissabtes de 9 a 19

Cl Orient, 8
Tels. 66 20 08 - 66 11 12
LLUCMAJOR.

.111111.•

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

Vidres en general

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

Pàg. 33

Entre noltros
NAIXEMENTS

-Margarida Martin Clar, filla d'Asteria i Margarida, nasqué el
24/11.

-Rosa Maria Oliver Noguera, filla de Joan i Joana, nasqué el
28/11.

-Alexandre Xavier Alvarado Oliva, fill d'Antolín i Maria Gracia,
nasqué el 3/12

-Miquel Martínez Orosa, fill de Joan i Maria lmmaculada,
nasqué el 5/12.

-Aina Maria Llompart Mas, filla de Joan i Margarida, nasqué el
4/12.

-Joan 011er Gracía, fill de Joan i Maria del Carme, nasqué el
9/12.

-Francesca Aulet Garau, filla de Bartomeu i Catalina, nasqué
el 4/12.

-Joan Nonell Amengual, fill de Joan Lluc i Margarida, nasqué
el 16/12.

-Joan Carles Marín Sánchez, fill de Joan i Joana, nasqué el
26/12.

MATRIMONIS.

-Joan Oliver Puigserer i Antònia Cardell Company, es
casaren a la Parroquia de Sant Mique!, el 28/11.

-Francesc Roser Veny i Cecília Covas Hurtado, es casaren a
la Parròquia de Sant Miguel, el 4/10.

-Jaume Llull Rodríguez i Maria Riera Torres, es casaren a
l'església de Nostra Senyora de Gracia, el 5/12.

-Pere Garcias Serra i Rosa Miralles Serra, es casaren al
Santuari de Gracia, el 12/8.

-Candida Jiménez Garcia i Isabel Barceló Mas, es casaren el
5/12.

-Florenci Rios Martínez i Maria de la Creu Gambín Martínez,
es casaren a la Parròquia de Sant Miquel, el 12/12.

-Jaume Vidal Oliver i Maria Aines Gutiérrez Garcia, es casaren
a l'església de Nostra Senyora de Gracia, el 24/11.

-Mateu Obrador Vidal i Margarida Escalas Llompart, es
casaren a la Parròquia de Sant Mique!, el 8/12.

-Josep Nuñez Nuñez i Maria del Carme López Fernández,
es casaren al Jutjat de Pau, el 24/12.

-Joan Antoni Vergada Sánchez i Maria Dolors Arrebola Villa,
es casaren a l'església de la Lactancia, el 27/12.

-Francesc Fernandez Maya i Coloma Monserrat Trobat, es
casaren a la Parròquia de Sant Miquel, el 8/12.

DEFUNCIONS.

-Pere Bota Lliteras, morí el 22/11 als 40 anys.
-Ignasi Mut Salva, morí el 27/11 als 63 anys.
-Maria Mengot Torrijos, morí el 27/11 als 58 anys.
-Ignasi Aramburu Zapata, morí el 2112 als 62 anys.
-Miquela Vicens Lladó, morí el 2/12 als 79 anys.
-Miguel Llinàs Parets, morí el 3/12 als 58 anys.
-Angel Piqueras Navío, morí el 6/12 als 74 anys.
-Joana A. Sastre Clar, morí el 7/12 als 77 anys.
-Maria Salva Jaume, morí el 8/12 als 79 anys.
-Isabel Santamaria Ferrer, morí el 8/12 als 81 anys.
-Francesc Feliu Taberner, morí el 8/12 als 73 anys.
-Isabel Frutos Orel!, morí el 12/12 als 91 anys.
-Catalina Ferretjans Salva, morí el 18/12 als 64 anys.
-Cristòfol Solano Ruiz, morí el 19/12 als 77 anys.
-Francesca Aina Simó Cardell, morí el 21/12 als 74 anys.
-Maria Oliver Puigserver, morí el 28/12 als 78 anys.
-Eulàlia Juan Mari, morí el 28/12 als 82 anys.
-Llorenç Noguera Noguera, morí el 30/12 als 80 anys.
-Angela Rubí Sastre, morí el 31/12 als 78 anys.
-Ramon Rosas Hernández, morí el 31/12 als 65 anys.
-Margalida Lara Mira, morí el 31/12 als 80 anys.

RESUM 1987:
Naixement: 86
Matrimonis: 71
Defuncions: 144

—Diiaime	 ide cRod,íq uez

-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 n° 45 Tel. 66 17 92 (Llucmajor)



HAMBURGUESES
"PERROS"
"PINCHOS"
"PEPITOS"

4E 4(

NOVA DECORACIO

TERRASSA

Provin la
nostra

CUINA RÁPIDA
ÉS TROPI !...

OBERT TOTS ELS DIES

SERVE! DE.BEGUDES I MEN JARS
DE QUALITAT A PREUS RAONABLES

Avinguda Caries V (Tel. 66 11 17) LLUCMAJOR

Pàg. 34
	 passatemps

SOPA DE LLETRES.

Cerca 8 noms de plantes de sotabosc
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P'es Forat d'es Moix

ES FOTOGRAF PASSAVA PER ALLA.

¿Quin malpensat ha dit que els joves d'avui diano es prenen
seriosament els estudis i les seves responsabilitats?

Per negar tal sospita, si és que l'hem tenguda mai, només
basta que mirem la instancia recollida per "La Vanguardia" el 27
de novembre passat en el campus de la Facultat d'Informàtica
de Barcelona. Com bé haurà notat el lector Ilucmajorer, en la
il.lustració del reportatge sobre les eleccions de representants
estudiantils, hi apareixen cares conegudes, agafades per

casualitat i en una actitud ben decidida i seriosa. Es tracta de
dos joves Ilucmajorers ben coneguts: en primer  plànol, en
Maties Mut, col.laborador habitual d'aquesta revista i, un poc
més enrera i a la dreta de la foto, en Joan Morla. A tots dos,
enhorabona per la popularitat que els deu donar sortir en un
diari tan important i sort en els estudis.

CLINICA
DENTAL

Dr. Galmés Ferrer

HORARI:
Dilluns
Dimecres	 9-14 h.
Divendres
Divendres horabaixa:
16'30-20 h.

C. Major, 77. tel. 66 20 17
(Llucmajor)
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DROGUERIA - ARMERIA

FERRETERIA PL. ESPANA IsP47
TEL. 66 0443

chimeneas y estufas

Cr) PEUGEOT
TALBOT

TALLERES
MARINA

DISTRIBUIDOR A LLUCMAJOR

(C611 Crr444
JOTUL

AGENTE
Això és	 OFICIAL
una altra
histbria 	Joan Ramon CI&

Mestre de taller
Carrer Marina, 704

Tel. 66 05 21
LLUCMAJOR



Venta y asistencia
técnica de los productos:AU	 ELECTRIC
BOSCH
Automóvil

BOSCH
Herramientas

Calentadores
JUNKERS.

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

Tel. 66 01 70

LLUCMAJOR (Mallorca)

rnplrA

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

VEGI ELS NOUS VOLKSWAGEN GOLF


