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Voleu fresses?
Els darrers dies de Carnaval, han estat des de fa segles un fita important disn el calendari

festiu de Mallorca, una festa de llibertat i de llibertats, de vida a lloure al carrer: el breu regnat
de Carnestoltes, En Camestortes, abans dels rigors de la Jaia Quaresma, que sempre ho ha
estat més per a els pobres i en moas d'aspectes de la vida social, dura quasi tot l'any.

Quarante anys de dejuni politic i cultural, que han coincidit amb el daltabaix de
transformacions que el turisme ha duit a la nostra societat, ha fet baratar moltes coses en la
manera de celebrar els Darrers Dies.

Un ventall de costums, de la gastronomía als jocs mOs o menys infantils fan perviure els
elements tradicionals de la nostra cultura nacional, amb d'altres importants per la immigració
o el supermercat de la cultura de masses.

Tal vegada, el més important de tot això, és que, amb l'ampliació del marge de Ilibertats
ciutadanes que ha tolerat l'anomenada transició democrática,e1 foc del Carnaval ha tornat
reprendre als nostres carrers, i el que quasi havia durat sols com festa infantil torna a
mobilitzar a sectors ben amples de la nostra comunitat.

La participació multitudinària a la Rua Ilucmajorera, en pot essor una ben válida il.lustració,
com ho podria esser, amb totes les especificitats d'una zona turística de masses, la desfilada
de la Platja de Palma.

Es cert que hi ha el perill que certa "falta de práctica" social converteixi aquests
esdeveniments en actes més freds del que la mateixa naturalesa de la festa sembla exigir.
Es d'esperar que l'afarmant de la festa, i el seu propi esperit, acabin imposant-se.

Els Darers Dies són, sobretot, una festa i precisament per això, són també un gresol
social, d'indiscutible significació política, del potencial transformador i critic d'un grup humà.

Porqué permeten dir públicament alb que tothom sap i, alhora, permeten treure a Ilum,
del fons de la pròpia personalitat, aquelles màscares  que tot l'any están amagades sota la
máscara social.

Sigui, doncs, el poble propietari del seu goig, que la festa faci festa al carrer i ballem,
disfrassem-nos, gaudim en honor de Carnestoltes.

Que l'ingeni esmolat, el sentit critic, el joc de la rialla siguin les eines pacífiques de la
festa. Que ningú no s'ofengui de la sátira porqué la vida vola, com els paperins de la rua amb
el vent.

I que cadascú, dugui la seva disfressa, la seva carrossa, que són aquí els Darrers Dies



ELS PRESSUPOSTS
MUNICIPALS PER A 1988

PLE ORDINARI 25-1-88

Aturades les modificacions del pla parcial de la
Urbanització del "Puig de Ros"

ALMACEN Y OFICINAS.'
Ctra. Llucmajor-Porteras, Km. 1
Telèfono 66 08 37
LLUCMAJOR (MALLORCA)

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

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

CI Orient, 8
Tels. 66 20 08 - 66 11 12
LLUCMAJOR.
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Amb els vots favorables del PSOE, PSM, UM i PDP el
consistori Ilucmajorer va donar el vist-i-plau als presuposts
municipals d'enguany, els quais alcancen la quantitat de
847.080.737 pessetes. No es produíren dgrans
discrepancies i nomes AP i el representant del CDS
s'abstangueren a la votació.
L'augment es considerable ja que el 1987 el total era de
493.600.000 pessetes. Però s'ha de tenir en compte que
una important xifre del capitol d'ingressos correspon al
prèstec de 40.000.000 de pessetes per tal de finalitzar les
obres d'infraestructura de la "Bahía Azul" i els quasi
186.000.000 ptes. que configuren el capítol de les
aportacions de les urbanitzacions costeres a canvi de no
construir plantes depuradores i si de connecter amb la xarxa
general de sanajament.
Els majors ingressos a les arques municipals han estat
propiciats per la revisió del catastro dels arbitris municipals,
això suposa un augment del 40%.
La distribució de les partides pressupostaries indica que la
major part correspon a la comissió d'urbanisme i serveis,
presidida per Tomes Garcias, amb uns 423.500.000 ptes. Es
Ia partida destinada a sufragar el capítol de sous i retribucions
del personal municipal i membres del consistori.
La comissió d'educació i cultura presidida per Maties Garcias
del PSM, compta amb 44.251.607 ptes., de les quais
8.650.000 corresponen a la conservació, reparació i
manteniment dels centres escolars, 1.861.607 ptes. a les
obres de l'archiu històric i 2.000.000 per a la normalització
lingüística.
La comissió de Joventut i esports a cerec de Miguel Clar
d'U.M. compta amb 34.107.280 ptes. Mes de 16.500.000
estan destinats al camp d'esports i pista de tennis de S'Arenal
i 4.000.000 per a la construcció de dues pistes de tennis i
una galerie de tir pneum:atic en el recinte municipal de
Llucmajor.
La comissió d'Agriculture, indústria i Turisme, presidida per
Miguel Manresa, del P.D.P., compta amb 30.758.274 ptes.
destinades, en part, a lesobres d'asfalt dels camins de
foravila.
Sanitat i Serveis Socials, a càrrec de Joan Caldés dispondra
demés de 26.500.000 destinades ala Residência d'Anciens,
guarderia infantil municipal. equipament del nou centre
sanitari i varies subvencions.
N'Antoni Crespi es el responsable de la comissió de creació
mes recent, participació ciutadana, i, la quantitat assignada es
de 950.000 ptes.

El Ple Ordinari de l'Ayuntament, celebret dia 25 de gener, va
tenir com a punt central d'interès i discusió, el tema de la
modificació del Pla Parcial de Puig de Ros, sobre el qual
l'oposició d'AP va mostrar la seva disconformitat, juntament
amb el regidor Macia Gardas del PSM i de Joaquim Rabasco,
del CDS. No es va poder saber la postura del regidor Miguel
Clar perquè no hi va assistir.
El portaveu d'AP, Sr. Joan Miguel, va justificar l'oposició a la
reforma del Pla Parcial, dient que es perjudicial per al poble i
es va queixar, una vegada més, de la informació que dóna el
govern municipal per al seu estudi, pero que, així i tot, veien
en aquesta modificació moites i greus deficiències,
comparedes amb el primer projecte, com són, entre d'altres,
el poder construir edificis de quatre plantes i hotels, amb
considerable augment dels habitants ja que de vuit mil passen
a deu mil, per la qual cosa, consideren que es millor el primer
projecte i no hi ha per que aprovar el segon.
Aiximateix, Macià Garcias es va oposar a la modificació dient
que canviar un projecte per un altre de més habitants, no era
de la seva satisfacció i tampoc la creació de noves
urbanitzacions.
El portaveu del govern municipal, Tomes Gardas, va defensar
el nou projecte dient que es millor, esta dins el pla Cladera, i
no augmenta cap metre d'edificació. Va negar el que no
s'hagués presentat aquest assumpte al Ple dins del termini
reglamentari, perd) que el seu grup no tenia cap inconvenient
en deixar-lo per un altre estudi i reunió de les respectives
comissions, tal com s'acordà.

NORMALITZACIO LINGUISTICA

Amb algunes preguntes i precisions del Grup Popular, es va
aprovar la creació del Servei de Normalització Lingüística a
l'Ajuntament, amb les clàusules tècniques que hauran d'afegir
el contracte d'un professor o assessor lingüístic de Ilengua
catalana, amb una jornada laboral de 5 o 6 hores i un
pressupost de 1.200.000 pts. contracte que es decidira
mitjançant concurs a la baixa.
Entre d'altres acords, cal esmentar la determinació dels dies
de festes locals que seran, com l'any passat, dia 29 de
Setembre (Sant Miguel) i l'anomenat "Firó". I també
l'aprovació del conveni aportació de la Urbanització de Son
Verí a la nova Depuradora, que sera de 46 milions de
pessetes.



Els metges Rosselló.
Cent anys de
medicina a les •
Balears

El passat 14 de desembre una família de
reconeguts metges Ilucmajorers celebraren
els cent anys d'una mateixa feina familiar
de generacions. Els metges Rosselló com-
plien el seu primer centenari.

Els quatre representants de la família, els
germans Josep i Antoni Rosselló Oliver i els
seus dos fills, Maria Rosselló Cabanes, ce-
lebraren l'esdeveniment reunint a familiars,
amics i companys de treball en una petita
festa íntima al «Centre d'Urologia, Androlo-
gia i Sexologia» de la residència sanitaria
de Mare Nostrum, la festa, de totes mane-
res, s'acaba al Col.legi de Metges.

El patriarca de l'estirp de metges fou
Josep Rosselló Far, al qual dia 11 de de-
sembre de 1887 fou concedit el títol de ci-
rurgia per la Reina regent. Josep Rosselló
exercí la seva feina sobretot a la vila de Po-
rreres.

El seu fill, Maria Rosselló Marco fou no-
menat metge el 22 de desembre de 1906,
exercint a Llucmajor. Li succeïren els seus
fills Josep i Antoni Rosselló Oliver, metges
des del 16 de juliol d e1934 i el 13 de maig
de 1942 respectivament. Els seus fills,
Maria Rosselló Barbara i Maria Rosselló
Cabanes també foren metgês el 1965 i el
1969 respectivament.

Els fills d'aquests últims encara no ho
veuen clar. La filla única del darrer ha co-
mentat al seu pare que també li agradaria

Pàg. 5

DARRERS
DIES I RUA DE
1988

Els actes de caràcter
festiu i popular del Carnaval
de 1988 se centren en una
programació de cinc dies,
preparada per les
Comissions de Cultura i de
Participació Ciutadana amb la
col.laboració d'entitats i
grups de la localitat.

La primera convocatória
pública d'aquets darrers dies
serà la del dijous jarder, amb
concentració de desfressats
a Plaça per passar-hi
l'horabaixa. L'endemà, el
divendres dia 12, a les 10
del vespre i en el Teatre
Recreatiu, es projecterà la
pel.lícula "Carnaval" del grup
de teatre "Els comediants",
l'entrada serà de franc.

Amb aquesta projecció,
aquesta peLlicula parlada en
català i basada en un gran
espectacle del prestigiós
grup teatral, s'estrena a
Mallorca.

VI RUA

Sense cap dubte la
reunió mós nombrosa de
desfressats que hi haurà en
el poble serà la rua que
transita per diversos carrers i
places a través d'un Ilarc
recorregut. La rua
d'enguany serà la que fa 6
d'ençà que es va reimplantar
como en edicions anteriors,
hi és d'esperar una Ilarga
concurrència de
desfressats, carrosses i
comparses que previament,
a les 4 de l'horabaixa,
s'hauràn concentrat en el
passeig de Jaume III.
Diverses xarangues de
músics de les bandes de
Campos i Llucmajor, així com
els nins de la banda de
cornetes i tambors, hi
posaràn la part musical.

Per acabar els darrers
dies, el dimarts dia 16, ultima
jornada de carnaval, hi haurà
Ia Rueta per a nins i nines,
que ha de partir de la Placeta
del Sabater i que ha d'acabar
a Can Mataró, on l'Obra
Cultural hi tornarà a fer
"L'enterro" del Carnaval
cremant un "homo de bulto"
enmig de l'esclafit de coets i
de l'actuació d'un grup de

musics Ilucmajorers.
Després, una Ilarga

quaresma de 40 dies posarà
fi a les alegries
carnavalesques de any
1988.

EL PSM FA
BALANÇ DE
LA GESTIO

El partit socialista de
Mallorca ha organitzat un
acte públic per donar
compte de la feina política
duita a terme d'ançà de les
eleccions municipals i
autonòmiques.

Aquesta Assamblea
tendrà Hoc divendres dia 5, a
les 2130, a la Sala d'Actes
de L'Ajuntament, i hi
participaràn Sebastià Serra,
consell i membre de la Mesa
del Parlament, Joan Mayal,
diputat i conseller del CIM i
Maties Garcias, regidor de
l'Ajuntament de Llucmajor.

ESTRENA DE
"SUPERTOT"
PEL GRUP UN
I OLI

Divendres dia 29 de
Gener al Teatre Recreatiu el
grup "Un i oli" va fer l'estrena
de l'obra de Benet i Jornet
"SUPERTOT".

Aquesta fou la primera
aparició pública del grup i es
notaren les mancances
típiques dels grups
participants: manca ade
vocalització, frisança en els
diàlegs, esquenes al públic i
un parell mós de detalls que
no cal esmentar. Malgrat
això, el públic es divertí i feu
mambelletes.

Noltros creim que el
resultat fou prou
entretengut com per a tornar
a repetir l'experiència i
esperam que el nom del
Grup "Un i oli" no sigui
premoritori.

UN
EMBASSAMENT
A SA BASTIDA?

Davant la possibilitat de
construcció d'u  n
embassament d'aiglies al

nostre terme, a la zona de
Sa Bastida, es va convocar,
el passat dia 21, una reunió
de diversos propietaris de la
zona, que serien, en principi
els més afectats per aquest
nou projecte. Tot assenyala
una iniciativa de l'IRYDA per
tal d'embassar al nostre
terme les aigües residuals
de Palma que, canalitzades i
depurades, servirien per

alimentar els reguius
campaners.

Assistiren a la reunió una
vintena Ilarga de persones
que decidiren seguir
mantenint contactes i
demanar mós informació a
ales diverses autoritats:
Conselleries, Ajuntament...
En properes edicions
ampliarem aquesta important
notícia.



SANEAMIENTO

CAL EFACCION

-z--1- ' Gabriel Oliver1

Exposició i Vendes: C/. Born, 2 - Tel. 66 06 52
Taller: Melia, 26 - Tel. 66 16 37 - LLUCMAJOR

INSTAL.LACIONS SANITARIES
CALEFACCIO
ENERGIA SOLAR

-Lime

	-Insta1.1acions	 elèctriques
Enllumenat

	

Instal.lacions	 d'energia	 solar
Montatg,e de quadres elèctrics
Antenes TV

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

-Pressupost gratuit

C. Gómez Ulla ng 45 Tel. 66 17 92 (Llucmajor)
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A. P. Informa

"Farem una oposició més forta"
El dia 21 de gener, en el

local social - d'A.P. de
Llucmajor el celebra la
primera de les reunions
anunciades i dirigides als
distints mitjans informatius
del terme: reunions que se
celebraran tots els dimars
que el dia abans hi hagi
hagut ple a l'Ajuntament.

A aquesta primera hi
assistiren el President de la
Junta Local, Gaspar Oliver,
com representant de la
Junta entre els assistents es
trobaven els regidors del
consistori Ilucmajorer, Joan
Miguel, Mateu Monserrat i
Sebastià Artigues.

Tant el president, Gaspar
Oliver. com Joan Miguel,
digueren que, en principi, el
seu comportament, dins
l' Ajuntament. volia esser de
sincera col.laboració,

d'oposició constructiva, amb
el fi de donar idees per al
millor desenvolupament de
Ia gestió de la gestió
municipal.

Però -va afegir el
president- a la vista del
comportament del grup
socialista governant,
d'amagar i retardar la lectura i
estudi dels projectes per
falta de la deguda informació
dels mateixos amb el temps
suficient, hem decidit canviar
de comportament i fer una
oposició més forta, malgrat
els nostres desitjos.
L'ocorregut amb el
presupost -contunua dient
Gaspar Oliver-, no es de
rebut, ja que una cosa tan
important com és el
pressupost municipal, la
reberem tan sols en quatre
dies de termini.

Joan Miguel Catan y,
portaveu d'Alianza
Popular

Jo amb els sous dels
regidors -intervingué Joan
Miguel- mos jugaren una
mala passada, canviant els
augments a darrera hora.
Aiximateix, les preguntes i
assumptes que presentam,
tampoc no són contestades
en públic en els plens, per la
qual cosa no tendrem mês
remi que presentar cada
tema pel procediment de les
mocions..."

NOVA JUNTA

Finalment a l'esperada
reunió se'ns va donar relació
de la nova junta local d'A.P.,
que esta composta pels
següents afiliats:

President: Gaspar Oliver

Mut.
Vicepresident: Antoni

Font Fluxa.
Segretari:	 Jaume

Manresa Burguera.
Vicesecretari: Jaume

Garau Clar.
Tresorer: Esteve Cirerol

Puig.
Coordinador	 zona

Llucmajor: Joan Cànoves
Salva.

Coordinador	 zona
S'Arenal: Eusebi Pomar
Aguiló.

Director Gerent:
Bartomeu Tomas MOjer.
Vocals: Joan Jaume

Mulet, Emili Nieto Martinez,
Antoni Oliver Salva, Guillem
Rubí Güells, Damia Llompart
Salva, Bartomeu Matarò
Ribas, Pere A. Sastre Janer,
Mateu Gamundí Serra.

Vocals nats: Joan Miguel
Catany, Josep Meijer
Noguera, Mateu Monserrat
Pastor, Sebastià Artigues
Boscana, Alfred Titos
Valverde, Sebastià Verger
Bauga.

A. Tombs



SA PERXA S.A
CARNISSERIA

FABRICA DEMBOTITS

SOBRASSADA, CAMAIOT,
BUTIFARRA, BUTIFARRONS,
SALSITXA FRESCA, PINXOS,

etc...

* * * *

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

FOTO D'ESTUDI
REPORTATGES

FOTOGRAFIA INDUSTRIAL
I PUBLICITARIA

Carrer d.Es Vall, 21
Tel. 66 00 29

CENTRE DE PREPARACIÓ

MATERNAL

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

I físic de l'embarassada

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

66 17 98 (particular)

local
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El Batle rebutja les critiques d'AP
a la seva gestió

En una roda de premsa
celebrada a la Sala d'Actes
de l'Ayuntament el passat
28 de gener, el batle, Joan
Monserrat, va rebutjar les
critiques que 61 grup
d'Aliança Popular havia fet
públiques en contra de
l'actual gestió del consistori.
Va manifestar als
representants locals dels
mitjans de comunicació que
els aliancistes es limitaven a
una operació de desprestigi
del grup socialisa, sense
oferir cap altra alternativa.

Joan Monserrat va afirmar,
respecte a la suposada
manca d'informaió
denunciada per AP, que
tots els temes, assumptes i
acords són estudiats i
debatuts a les
corresponents comissions
informatives. Així consta en
les actes i en les comisisions
el grup popular hi és present

i representat pels seus
regidors. El batle va
assegurar també que no
havia vist una predisposició
d'AP cap al diàleg, a més va
afegir que ell era al seu
despatx des de les 8 del
mati i les portes estaven
obertes a tots els ciutadans i
també als regidors
aliancistes.

Quant a la manca de
transparência, denunciada
pel portaveu popular, Joan
Miguel Catany, el batle va
assegurar rotundament que
la claredat no manca ni
mancarà montres ell estigui
al front de la corporació
municipal. Va manifestar que
no tenen res per amagar i
que en tot moment intenten
defensar els interessos dels
ciutadans, encara que no
sempre els acords o
decisions siguin del gust de
tothom.

ELS PRESSUPOSTS

Els responsables d'AP
havien manifestat que amb
els pressuposts per a 1988
s'havia procedit amb massa
urgència i per aixó el batle va
voler aclarir que ells intenten
donar la major celeritat als
assumptes, per tal d'evitar la
tradicional lentitud que
sofreix la burocràcia oficial.

També va insistir en el
tema i va dir que cada una de
les comissions informatives
havia estudiat i debatut les
pròpies partides i hi eren

presents els representants
d'AP.

Per altra banda, pel que
es refereix a les quatre
mocions de tràmit
presentades per AP va
manifestar que el tema de
retre homenatge a la Casa
Bressol del Nin Jesús ja està
aprovat; el de S'Abeurador
Rodona està encaminat;
repecte al solar de Ca'n
Mataró, els tècnics
elaboraran el projecte i el
tema dels homenatges als
baties Bartomeu Sastre i
Gabriel Ramon va quedar
sobre la taula, esperant que
el regidor Mateu Monserrat
aporti la necessària
documentació.

Finalment a la roda de
premsa es va anunciar el
proper asfaltat dels carrers
de la part alta de la ciutat a
partir de la plaça d'Espanya.

Francesc Verdera
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S'Arenal
Un passeig vora el mar

(Tomeu Sbert)

Tot pareix indicar que la
discutida parcial
peatonització de la primera
línea serà un fet perq aquest
proper estiu. Les notícies
són que de la reunió que
mantingueren el batle de
Ciutat, Ramón Aguiló i el
Conseller d'Ordenació del
Territori i Urbanisme de la
Comunitat Autónoma,
Jeroni Saiz, el Delegat del
Govern, Carles Martin i
representants de la
Comunitat Autónoma,
Ministeri d'Obres Públiques
i algun altre tècnic, dugué a
una resolució positiva. Per
altra part, rampliació de la
platja també s'estudia, ja
que, com sabem en els
mesos punta de restiu els
turistes han de disfrutar del
sol i la mar, estrets en
algunes hores del dia.

Aquesta peatonització,
es pretén que, de moment
només comprengui des d'el
camí de Ca N'Alegria a
l'altura del Riu Center o
Plaça de les Meravelles. Més
endavant, seguiria la
transformació fins a la part
Llucmajorera, ja que están
esperant que digui quelque
cosa als plànols d'un parell
de projectes, emanats d'un
concurs d'idees que es
celebrà fa dos anys.

Es cert que els turistes no
vénen per veure cotxes
circular per la primera línea.
Per cert, la semaforització
passaria també a esser
col.locada en part als carrers
Marbella, Laud i Trasimeno.

CARNAVAL 88

El dia 13 de febrer se
celebra el denominat
"Carnaval Platja de Palma",
festa de gran esplendor y
belleza i espectacularitat
que anualment organitzen
totes les associacions i
entitats de la zona, amb
coordinació amb
l'Associació d'Hotelers,
formant part de la campanya
"Un invierno en Mallorca"
que organitza el Foment de
Turisme de Mallorca,

comptant amb el patrocini
d'entitats oficials i ajudes de
l'Ayuntament de Llucmajor i
de Ciutat.

La concentració dels
participants al "Carnaval
Platja de Palma" será a la part
Ilucmajorera, devers el Club
Nàutic i el Tenis Son Verí,
per seguir després la vistosa
caravana pels carrers
Miramar, Republicans,
Avinguda Nacional i arribada
a la plaça de les Meravelles,
on el jurat qualificador estarà
situat. Poc més del centenar
d'artístics trofeus i mig
de pessetes en premis, per
a carrosses, comparses,
disfresses, cavallistes i altres
convocatòries. Un carnaval
que ja té rang internacional.

MERCAT

El mercat de firers i
similars que cada dijous
dematí se celebra a la Plaça
Major i carrers de la vora, ha
crescut d'una manera molt
notable esl darrers anys.
Gent de tota mena va a
vendre al mercat aren aler, ja
que són a mils els turistes
que el solen visitar. Aquest
any l'Ayuntament ha aprés
una mida interessant i
positiva de cara a evitar
"intrussimismes", i quan
deim "intrussos" volem dir
gent que a lo millor ve a
vendre objectes que poden
esser productes de
procedència dubtosa. Per
això, cada vendedor tindrà el
seu Hoc ben assenyalat i serà
sempre el mateix. I també un
carnet de venedor a la vista
de les autoritats o agents.
Ordre es diu això.

BATLE MONSERRAT

El batle Ilucmajorer Joan
Monserrat convocà una orda
de premsa, a la qual
assistírem. L'acompanyaven
el tinent de batle Tomás
Garcias i el regidor Antoni
Crespí. Per la part que
pertoca a S'Arenz• el batle
digué que s'està spera

d'un parell de projectes per
a realitzar unes millores, com
es al carrer Dos de Maig, al
Mercat de la Plaça Major, i,
sobretot la realització de la
nova instal.lació
d'enllumenat públic a la part
baixa arenalera, com també
cuidar des d'ara endevant el
jardí de la Plaça Reina AP
Cristina. El batle Monserrat,
aiximateix parlà que
l'Ayuntament vol tenir
sempre un màxim de
transparencia i d'informació
en tot el funcionament de
carácter municipal. També
feu present que volia
puntualitzar que, en
referencia a unes
declaracions de membres
d'AP, els es va estranyar
d'algunes afirmacions del
citat partit politic. Pere) això
sí, ho va dir sense cap afany
de polèmica, sinó
d'aclariment per a tothom.
També el batle i regidors
mostraren un greu interés
per resoldre d'una vegada i
per totes la problemática de
les aigües residuals de
S'Arenal. Aquest any
s'empalmarà la canonada
d'aigües brutes sobrants a la
part de Ciutat, i, no es
descarta la possibilitat de
que dins d'un parell d'anys
es dugui a efecte la
construcció d'una
depuradora nova, que sia
suficient per tot el cabdal.

Bastantes coses més
digueren el batle i regidors
relacionats amb S'Arenal,
això indica que, en aquesta
legistatura va mereixent
atencions.

ACTE MUSICAL

Dies passats al Saló de
Congressos dels hotelerq
se celebrà un acte musica,,
amb actuació del grup
"Tefelmisik", interpretant
obres de Xabier Nebra, J. S.
Bach, J. F. Iribarren, J.
Stanley i altres. El recinta
estava pie de públic.
L'entrada era gratuita i l'acte
formava part de la campanya
"Un invierno en Mallorca".

NOVA REVISTA

Una nova revista ha sortit
al carrer. El títol es "S'Unió
de S'Arenal" i està dirigida
per Jaume Alzamora Bisbal.
El número zero consta de
20 pàgines, algunes
fotografies, i està molt ben
presentada.11.1ustracions de
Tolo Riera i entre els
col.laboradors podem veura
Antoni Galmés, Jordi
Perelló, P. Joan Llabrés,
Tolo Sbert, M 4 del Carme
Roca i altres.

RAMIS I MORRO

Els	 representants
espanyols participants al
campionat del món celebrat
a Austràlia no han tinguda
sort. Ells són els arenalers
Josep Miguel Ramis i Antoni
morro; les principals
dificultats, digueren
telefònicament al president
Joan Miguel Catany, es que
l'embarcació australiana que
els deixaren per participar,
estava molt deteriorada i
tingueren greus problemes.
Una aura vegada seré.

AQUA CITY

Aquest hivern segueixen
les obres d'acabament
corresponent a les
instal.lacions del denominat
Aquacity. Pel que es
refereix als permisos
corresponents, sempre i
quan tot estigui en ordre a
[hora de rebre la visita del
técnics municipals. Aquell
enfrontament absurd de
rany passat entre la direcció
d'Aquacity i l'Ayuntament
de Llucmajor haurà passat a
l'história. Les relacions
seran des d'ara ,creim molt
bones. Es millor així.
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Entrevista a M. Manresa, regidor del PDP	 Ignasi Barceló

Què passa amb el cementen?
alguns d'aquest casos?

-Pensam cercar a través
dels arxius de l'Ajuntament
quin va ser el darrer
propietari escripturat hi ha
partir d'aquí cercar els seus
hereus, una vegada reunits
a tots els interessats perquè
es posin d'acord com ho
han de fer per arreglar la
tomba. En cas que no els
interessi, l'Ajuntament en
podria ser comprador pel
preu que sigui estimada.

Perquè ho pugui saber
tothom, fins i tot els que no
viuen al nostre poble, en el
moment oportú posarem un
anunci als diaris provincials i
a les revistes locals.

En cas que hi hagués
tombes en les quals no es
pogués localitzar els
propietaris l'Ajuntament les
arreglaria per compte seva.
Si sortien més tard, els
tornaria la tomba havent
pagat abans el cost de la
inversió que s'hauria fet per
part de l'Ajuntament.

En cas que l'Ajuntament
l'hgués venuda i
apareguessin eis
propietaris, sels sonara el
valor estimat de la tomba en
el moment en qué
l'Ajuntament se'n va fer
carrec.

Per posar un exemple
diré que ja hem arreglat una
tomba de la qual els hereus
són set i només en
comeixem dos i no saben ni
els altres que són no llurs
familiars. A l'Ajuntament hi
haura depositada la part
corresponent a cada un dels
desconeguts per si algun dia
la reclamen.

NETEJA DELS
CAMINS

-Sr. Manresa, hem vist
que es netegen alguns
camins de foravila, la qual
cosa ja feia molt de temps
que no es duia a terme.
Quin ha estat el motiu que
vos ha empès a prendre tal
mesura?

-Com que creia que la
cosa era necessària vaig

demanar a l'Ajuntament una
assignació per a sis homes
durant mig any per netejar
camins i me la concediren.
Amb aquests doblers hem
començat a netejar el camí
de Cala Pi i continuarem pels
altres. Ara nom feim els
redols més dolents pent)
més endavant ho
completarem. A les voreres
hi tendrem herbicides per la
qual cosa sera convenient

no menjar caragols de per
aquella zona. De totes
maneres hi haura uns rètols
que avisaran sobre els perills
a tenir en compte.

I ja que parlam de camins
hem de dir que l'Ajuntament
pensa asfaltar-los tots,
primer els de l'Ajuntament i
després els qui pertanyen a
un grup de finques o
establits, sempre i•quan els
propietaris paguin un
cinquanta per cent. Ja hi ha
propietaris que tenen
depositats els doblers
porqué volen que els
asfaItin el seu cam f.

-Voleu afegir alguna altra
cosa per informar els
Ilucmajorers?

-No, hi altres coses en
projecte perd per ara encara
no madures. Tan sols
vulldemanar que tots els qui
tenguin tombes dintre de la
part vella del cementen i es
posin en contacte amb
l'Ajuntament i que no es
cerquin caragols pels camins
on s'han fet netes les
voreres perquè podrien
enverinar-se.

Com que teniem noticies
referents que l'Ajuntament
volia prindre mesures per tal
de renovar les tombes a la
part vella del cemente ri, ens
em posat en contacte amb el
Sr. Miguel Manresa Puig,
president de la comissió
d'Industria i Agricultura del
nostre Ajuntament i
encarregat del cementen.

	

-Sr.	 Manrasa, què
preteniu fer al cementen?

-A la part vella del
cementen, com que hi ha
camins que fan alt, quan
plou tota l'aigua va cap a les
tombes i s'embassen. Per
evjtar aquesta situació, creim
oportú demanar a tots els
propietaris de les tombes
afectades (en un principi

serien els quadres 1 i 2) que
les arreglin i les posin a pis.

-No creis que una
remodelació d'aquest tipus
podria canviar la fesomia i
solera del nostre cementen?

-No, ja que les persones
que vulguin conservar l'estil
i fins i tot els maresos antics
es podran fer sempre i quan
Ia tomba tongui un minim de
mesures de seguretat.

-Segons tenim entés
aquestes tombes solen ser
un niu d'abelles les que fan
molt dificil saber quins són
els actuals propietaris i en
alguns casos, per qüestions
familiars, també n'hi ha que
no viuen ni venen pel poble.
Com pensau arreglar les
tombes que es troben en
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Segons un estudi de la Conselleria

Tres àrees del Municipi s'han de
protegir

Aquest gener s'ha
publicat el llibre "Espacios
Naturales de Baleares", com
indica un subtítol, el llibre
conté l'avaluació de 73
àrees de l'arxipèlag per a la
seva protecció.

Es tracta de l'estudi que
Ia Conselleria d'Obres
Públiques i ordenació del
Territori del Govern Balear va
encomanar a l'Institut
d'Estudis Ecològics, i que
va dirigir el prestigiós
ecc5leg, Catedràtic
d'Ecologia de la Universitat
de les IIles Balears, Miguel
Morey.

L'estudi proposa distints
nivells i mesures de
protecció per a setanta tres
àrees de les IIles, tres de les
quals interessen ben
d'aprop als Ilucmajorers.
Són les que l'Estudi
denomina "De Sa Repita a
Cap Enderrocat", i Massís
de Randa, qualificades com
de valor Molt Alt, i
l'anomenada "Conreus de
Llucmajor" que l'Estudi
considera de valor ambiental
mitje.

La filosofia en que s'ha
fonamentat linvestigació, en
Ia qual han participat
especialistes en distintes
branques del saber, es la del
"desenvolupament
sostenible" que vol esser un
punt de trobada entre les
idees conservacionistes
més radicals i les del
creixement el més rapid
possible, cercant el guany a
curt	 termini	 sense
contemplacions amb la
Naturalesa.

La	 idea	de
"desenvolupament
sostenible" intenta posar
una concissió al creixement

socio -econòmic; segons la
qual les millores socials i
econòmiques que es
deriven de les accions
humanes sobre el Medi
s'han de mantenir així com
passi el temps, cosa que
només pot succeir si

s'eviten les conseqüencies
negatives d'aquestes
accions humanes.

Així, la finalitat d'aquest
creixement sostenible ha
d'esser, respectant al màxim
el Medi Ambient, mantenir,
com a minim, les fitxes de
benestar econômic i social
avançat; i, a la vegada,
aixecar zones que, per la
seva configuració social i
econòmica estan
deprimides en aquest sentit
encara s'afegeix, com a
triple objectiu, la preservació
de la fauna i la flora, del
patrimoni genetic i dels
ecosistemes.

Després d'una explicació
sobre el mètode científic
que s'ha utilitzat, l'estudi
especifica, una per una, les
73 Orees observades, pel
que fa a aquestes àrees que
ens interessen, aquest
estudi dels espais naturals
de les Balears, diu el que a
continuació reproduirem.

DE SA RAPITA A CAP
ENDERROCAT

Aquesta ampla àrea
comprèn la anomenada
"marina de Llucmajor" que
ocupa la part de la costa alta
constituida per sustrat
litolOgic format per antics
bancs d'esculls de coral,
amb penyasegats a vegades
de fins a 100 m. (com el del
Cap Blanc). A alguns
indrets, aquesta plataforma
elevada, ocupada per una
vegetació que domina
rullastre, es veu solcada per
prof unds	barrancs
d'extraordinari 	 interés
geologic i ecològic, ja que
constitueixen bons punts
per a estudis ecològics, i, en
l'aspecte ambiental, tenen
una vegetació
completament distinta de la
de les rodalies, degut al
microclima humit que
presenten.

Cal destacar, a mes,

rextraordinari valor cultural
que suposa el conjunt del
poblat talaiòtic de Capocorb
,segurament el més
important de Mallorca.

L'ús més destacat de la
zone a l'actualitat es la caça,
amb nombrosos i importants
vedats, un poc de ramaderia
esporàdica el
desenrotllament turístic a
alguns enclaus concrets,
dels quals destaquen el que
s'estén a l'Est de Cala Pi i el
conjunt d'urbanitzacions
próximes a Regana. Totes
les caracteristiques de la
zona apunten a una bona
aptitud per al turisme selecte
o de masses (segons els
Moos). Creim que s'ha de
conservar aquesta àrea,
permetent el creixement
turístic únicament a aquells
punts on ja este instal.lat.
S'he de preservar amb
especial interés el barranc
de Cala Pi, ja que es el milky
representant encara en bon
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estat de conservació dels
barrancs del Sud de Villa,
comparable en part al que es
el Barranc d'Algendar per a
Villa de Menorca. Creim
també que s'han de
mantenir les activitats
cinegètiques als vedats,
degudament ordenades, i, a
més, s'han de potenciar els
aspectes recreatius i
educatius el.laborant guies
de la zona (particularment de
Cala Pi i del Poblament
Talaiótic de Capocorb Vell).

MASSIS DE RANDA

La seva situació en mig
del Pla de Mallorca, entre
Algaida i Llucmajor i la seva
altura fan d'aquest massís
un hoc de gran interès
paisatgístic, ja que es
pràcticament visible des de
la major part del pla
mallorquí, i, des del seu cim,
els dies clars es pot veure
casi tota Mallorca, així com
l'Arxipèlag de Cabrera.
També són notables els
seus valors geològics i
florístics, amb presencia
d'alguns endemismes
balears.

Les seves carac-
terístiques geogràfiques h
han valgut sens dubte
caràcter de"Lloc sagrar des

d'antic. Amb seguretat
sabem que ha estat
residência preferida de
monjos i ermitans des de
comançaments de la
conquista i actualment es
troben al Puig de Randa tres
santuaris, N. Sri. de Gràcia,
St. Honorat i N. Sr. de
Cura. Es, a més, Hoc históric
important perquè està lligat a
la figura de Ramón [lull, que
hi habite molts d'anys i hi
fundà un centre d'estudis
que arribà a gaudir de justa
fama a l'Edat Mitjana que es
podria considerar com un
precedent de la Universitat
de les Illes Balears.

A l'actualitat es visitat per
molts de turistes i residents
de Villa com a centre de
peregrinació i d'excursió.

Mante una ramaderia
extensiva pobre, i fins i tot
se'n conren alguns petits
indrets. També es zona de
caça. D'altra banda, recents
incendis, hi han degradat la
vegetació, perjudicant- ne
seriosament els aspectes
paisagístics. Es apte per a
turisme selecte molt
especial. La nostra proposta
es limitar l'ús d'aquesta Area
a la recreació i l'educació, si
bé es podrien conservar la
ramaderia i, amb restriccions,
la caça Per a complir
adequadament aquests

CONREUS DE
LLUCMAJOR

El mes destacat
d'aquesta zona rural
mallorquina, amb agricultura
tradicional, són els seus
valors històrics, Iligats als
últims temps de la
Monarquía del Regne de
Mallorca (Batalla de
Llucmajor).

Igualment es destacable
la seva proximitat a la ciutat
de Llucmajor, capital natural
de la comarca, industrial i
agrícola, que suposa una
amenaça ambiental per la
construcció de segones
residenGies.

Proposam la protecció i
potenciació de l'agricultura i
el control de la construcció
de segones residencies.

Aquests són els aspectes
concrets d'aquests espais
naturals, d'aquest estudi
que ens atanyen mes
d'aprop. Es cert que, com
en tota investigació
científica, hi ha aspectes i
opcions molt personals de
que l'han fet, i també es cert
que es un document que la
màxima instància
autonómica en materia
d'urbanisme presenta com a
seu. Es pot considerar
també, una dada més a tenir
en compte al debat, present
i urgent, sobre l'ordenació
territorial del municipi, que
es com que dir com volem
que, en conveniência i profit
de la colectivitat, s'utilitzi el
nostre territori, que es com
que dir que ens hi jugam la
qualitat de vida d'ara en
davant.

Miguel Cardell.

objectius, s'hauria de
procedir a una restauració
ambiental, corregint el mal
que ha fet el foc, repoblant
amb Pin us Halepensis i, tal
vegada, amb alzines a les
zones més humides.

S'haurien de realitzar
treballs encaminats a editar
Guides del Puig de Randa a
distints nivells, resaltant-ne
adequadament els aspectes
culturals, geeogrAfics (punt
ideal per a l'observació del
territori mallorquí) i també
biològics.

Es un Hoc molt propici per
a la realització de recorreguts
educatius i recreatius.



La primera fotografia de l'agrupació, el dia que el mestre cumplia

15 anys. (Novembre 1958)
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Entitats de Llucmajor

El grup "Aires d'es Pia"
Després de 30 anys

ininterromputs, el grup de
ball de bot "Aires d'es Pla"
actua incansablement. Són
4 o 5 les persones que
ballen des del principi, amb
el mestratge d'en Pere
Antich, aquell jovencell que
no havia ballat mai ni sabia si
això li agradaria, simplement
la seva cosina Magdalena
Coll li havia demanat que fos
Ia seva parella - liavors els
balladors ja anaven
escassos-. I al cap d'un any
en Pere ja va comprendre
que aquell era el seu calm";
no tenia encara 15 anys i ja
es va posar a ensenyar un
bon grapat d'al.lotets com
ell, i així es va constituir
l'agrupació "Aires d'es Pla"

El 1958 començaren els
assaigs, dirigits per Pere
Antich Pons, un jove de 15

anys, el qual havia après de
ballar amb mestre Tomeu
Bergas, feia escassament
un any.

Després de trenta anys
continuen aquests assaigs i
actualment es realitzen al
carrer Orient, a unes
instal.lacions amb un cadafal
apropiat per ballar. Assagen
dos dies a la setmana; la
primera hora és destinada a
una vintena de nins, a partir
de 5 anys i la segona a un
grup de trenta grans, fins a
45 anys. A més del mestre hi
ha quatre o cinc persones
que ballen des del principi,
sense perdre cap assaig.

El grup actual consta
d'unes cinquanta persones,
fa tres o quatre anys eren un
centenar.

Solen ballar boleros,
jotes, mateixes, bolores,
fandangos... i aquestes

varietats del ball mallorquí
són les que ensenya en
Pere. Pere) ell és un ballador
nat i juntament amb la seva
dona i d'altres del grup' sap
ballar jotes aragoneses,
sevillanes, malaguenyes,
"La boda de Luís Alonso",
"Sevilla" d'Albéniz i "Las
Salinas" de Felipe
Campuzano.

LES ACTUACIONS
HABITUALS

Des de sempre participen
a totes les festes del poble:
Santa Càndida, les Fires; a
les festes de S'Estanyol i de
vegades també a S'Arenal.

Han ballat a quasi tots els
pobles i també a Eivissa,

per-6 ara ja no hi van tant
perquè cada poble té la seva
agrupació.

Participen a tots els
encontres de grups de ball
de bot organitzats pel
Consell Insular de Mallorca i a
la festa de la Beata a Ciutat.

Fa uns anys, lépoca del
Boum turístic (1960-70), en
Pere i na Maria, la seva dona,
actuaven cada vespre a
diverses sales de festes
dedicades al turisme. A
"Babal6", "Bohio" de
S'Arenal, al Cortijo "Vista
Verde", a les Coves de Ca'n
Morey del Pillan, a "Capri"
de Paguera, al "Bolero"
anomenat després
"Bocaccio" i "Bosacho" de
Palma Nova.

La primera actuació a plaça d'en Pere Antich amb la seva cosina
Magdalena Coll. (Santa Candida 1959)



En P. Antich amb la seva dona ¡la seva cosina representaren
l'Estat Espanyol a 9 ciutats d'Algèria

ICI
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El grup "Aires d'es Pla" a La Ponderosa. (Estiu 1986)
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En l'actualitat actuen dos
vespres a la setmana a "La
Ponderosa" de Porto Colom
i cada 15 dies, els divendres
dernatí ballen també a la
placeta del Convent per un
grup de la Tercera Edat
d'estrangers.

LA MOSTRA
FOLKLORICA
D'ALGERIA

El 1983 una repre-
sentació del grup "Aires d'es
Pla" formada per Pere, Maria
i la cosina Magdalena varen
tenir l'oportunitat i
l'experiència de poder
participar a una mostra
folklòrica a Algeria; eren
enviats pel Ministeri de
Cultura en representació de
l'Estat Espanyol. L'agrupació ja havia crescut molt el 1979

Per aqueslles terres hi
conviviren 29 dies amb gent
de tot el món, eren grups
folkl6rics que exhibien els
balls característics dels seus
països, amb el patrocini del
Ministeri de Cultura d'Alger.

Actuaren a nou ciutats:
Alger, Constantina, Medea,
Orà, Saïda, Tizi- Ouzou...i
els traslladaven en avi6
perquè d'una ciutat ,a l'altra
no hi havia temps de fer els
viatges en tren.

Tenen molt bon record
d'aquest viatge, de les
atencions rebudes, de la

protecció policial i en
definitiva de l'experiència
enriquidora.

Aquesta és la trajectòria
del grup, d'una gent que no
es cansa mai de ballar. Així
ho afirma en Pere Antich,
amb l'esperança posada en
els seus fills -perquè li diuen
que el seu fill Joan balla tan fi
com ell- i això farà que
sempre perduri el ball i la
festa del grup "Aires d'os
Pla"

Co loma Julia



7WN "n '\ '%‘	 ,
ks\M‘‘ N

Sa Torre es la més sólida construcció defensiva del terme que es
conserva

VENDA DE MOSTRES
PARELLS SOLTS

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

SA TEULER,041

PLANTES D'INTERIOR  I EXTERIOR
CENTRES - RAMS DE Nu VIA

PLANTES - CORONES

Carrer Campos, 80 - Tel. 66 01 76
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possessions

Sa Torre, una de les possessions
més importants de Mallorca

La seva sólida construcció sembla l'origen del seu
nom.

La gran, primitivament
anomenada en Arab
"Alquería Alborge", que en
opinió de Josep M 4

Quadrado, significa "torre",
encara que tal afirmació sigui
un poc arriscada, perquè en
aquests temps existien
altres llocs amb el nom de Sa
Torre.

Per antonomàsia dita Sa
Torre, amb la més sòlida
construcció defensiva de tot
el terme que es conserva, la
qual sembla que sigui
l'origen del seu nom.

Sa Torre es, per cúmul de
circumstàncies, la possessió
més important de Llucmajor,
i una de les mes importants
de Mallorca

En un principi no tenia
l'extensió que al pas dels
temps va arribar a assolir, de
cap al S. XVI.

En 1307, Els Marçals,
topònim present en
l'actualitat, foren dues
alqueries situades a la part
marítima, propietat dels
germans Gillem i Ramon
Marçal que acabaren per ser
absorbides per la gran
alqueria.

Aiximateix seguiren igual
trajectòria, Ca's Mesquides,
El Canyar, finca fronterera
amb la de Ca's Frares, El
Rafal Bubunuc, squat



En una de les parets hi ha blasó  heràldic amb les armes dels
Santacilia

Un aspecte parcial de la gran clastra.

[1:ITIS..M12k7
ARTICLES	 LLISTES DE
INFANTILS ft. NAIXEMENT

'OK

Placa Espanya, 46 Tel. 66 18 59
Llucmajor
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Assolí la seva important extensió cap al segle XVI

devora la costa de 160
quarterades d'extensió, El
Rafal d'En Cabrianes, El
Puigderrós com queda
patent en el S. XVI.

Quant als propietaris,
seguim la cronologia feta pel
Dr. Jaume Salvé, a partir de
1369, quan era del Magnífic
Jaume des Portell, ciutadà
de Mallorca, el qual dia 7 de
juny del mateix any la va
vendre a Bernat Puigderrós
en virtud d'acta en poder del
notari Bernat Sala.

El seu fill i hereu del
mateix nom, va transmetre la
finca a Bernat Febrer,
Donzell, mitjançant
escriptura de 22 de març de
1379, en poder del notari
Pere Mulet. Pel testament
de Bernat Febrer de 1381,
otorgat davant el notari
Jaume de Codina, el va
succeir la seva filla Caterina
que va casar amb el Donzell
Pere de Tornam ira, àlies de
Mora.

	

La	 filla	 d'ambdós
cónyuges i successora en
aquest domini fou Pereta de
Mora, la qual es va casar amb
Llorenç de Mari, àlias de
Santacilia, dels que fou fill
únic i hereu universal
Berenguer de Santacilia,
Donzell, i en 1498 Jurat de la
Ciutat per l'estament dels
Cavaliers.

GRANS OPERACIONS
RAMADERES

Fou aquest un dels més
destacats posseïdors, no
tan sols pels seus càrrecs,
sing per les grans
operacions ramaderes que
va abordar, arribant a
comercialitzar en un sol any
1.500 ovelles i 500 cabres
de la seva propietat, en la
seva finca i rafals. Berenguer
de Santacilia, també era
propietari d'una altra gran
finca de Mallorca, en la
muntanya de Bunyola, Doc

on era condu'it el bestiar
quan era necessari, cercant
les pastures. Es tracta de la
possessió del Teix.

En virtut del testament
rebut pel notari Pere
Moranta del 8 de febrer de
1503, el noble Donzell,
Berenguer de Santacilia,
nomenava hereu universal al
seu nebot Hug Net,que
també fou Jurat per
l'estament de ciutadans en
1517, i conseller en 1518.
Encara en una de les parets
de la clastra de la possessió,
es pot veure el blasó
heràldic amb les armes dels
Santacilia.

Hug Net, ciutadà de
Mallorca, va otorgar
testament el 4 de juny de

1522, davant el notari Joan
Sala, nomenant hereva
universal a la seva filla
Margarida.

Margarida Net fou la
posseïdora dels quantiosos
béns dels Santacilia, la qual
va aportar en dot aquesta
possessió per instrument
del 24 d'abril de 1532, en
poder del notari Pere
Antich, amb motiu de
contreure matrimoni amb el
Donzell en ambdós drets,
Gaspar de Villalonga,
inaugurant-se així la Unia
masculina dels Villalonga o
Vilallonga, la qual s'ha
continuat fins a l'actualitat.

Joan Clar
Francesc Verdera



Distincions i Homenatges

Fiat Croma
Berlina de la categoria medio-superior

al vértice de la gama Fiat.
Linea 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/ HISPANITATI 19- TEL. 66 06 47
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- Pareix que els d'Aliança
Popular, estan resultant més
mals de roegar que lo que es
pensaven a s'Ayuntament.

- Si? Fins ara han feta una

oposició molt fluixeta...
- Pere) diuen que d'ara en

davant seran més agressius.
Tenen, emperò

presentades,	 quatre

mocions que poden resultar
molt conflictives.

- Si? I què demanen?
- En primer Hoc, segons

diuen, posar el nom de dos

carrers als batles Tomeu
Sastre "Llopis", del temps
de sa República i a Gabriel
Ramón de L'època d'En
Franco.
- No hi veig cap

inconvenient. Carrers n'hi
han posat en es ca i es moix i
alguns encara no sabem
perquè.

- Bé, però els socialistes
crec que no voldràn
perpetuar un nom que va
col.laborar amb el darrer
dictador.

- Mira, si miram això amb
ulls politics, crec que
podrem tomar més de dos
carrers. Alb que sha de
mirar es es bé que han fet
per Llucmajor.

- Idõ per aqui crec que
vendrà sa polémica...

- I ses attres mocions?
- Demanen també posar

una altra vegada,
s'abeurador redona.
- I ara? Per qué

necessitam una altra vegada
s'abeurador?

- Diuen que era una font
histórica que s'ha de
restituir.

- Trob que això ens
costarà molts de diners i no
quedarà mai com estava
abans.
- Ara no hi ha res

impossible.
- Jo ho deixaria anar. ¡Si

encara servis per abeurar es
"Gamberros" motiritzats!
Pere) aquests beuen
cervesa...

També volen
homenatjar sa Casa Bressol
del Nin Jesús.

- I quina casa és aquesta?
- Aixà vol dir sa Cuna

però en català.
- Ah...! Be, és una

guarderia infantil que fa molt
de temps que funciona i ha
ajudat a ses famílies amb
infants.

- Sa darrera cosa que
demanen es d'AP, és que
adecentin es solar de Ca'n
Mataró i posin enmig un
monument que recordi sa
gesta des batle i jurats que
es mobilitzaren per alliberar
Llucmajor des pagament
d'uns injusts tributs.

- I quin seria aquest?
- Per homenatjar s'actual

Ayuntament que ha estat
capaç de quasi duplicar es
pressupost municipal
cobrant tributs que abans no
es pagaven...

Un que escoltava
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Gent de la vila

Frances Vidal Catany,
President de l'Associació de veïnats

L'industrial Ilucmajorer Francesc Vidal Catany és
el president de l'Associació de Veïnats
"S'ESPIGOLERA", de recent constitució.

- Com va sorgir la idea de formar aquesta Associació?
- Va sorgir a través d'un grup d'amics. A mi personalment,

en Bernat Pou me va parlar al.legant que seria molt interessant
que hi haqués una Associació de Veinats a Llucmajor, perquè
n'existeixen a quasi tots els pobles i a Llucmajor no n'hi ha
haguda cap mai.

- Quines funcions tendre?
- Servir als interessos del Poble davant qualsevol organisme

oficial i ser útil per a la població en general. Aixi es pot tenir "un
poc més a retxa" l'Ajuntament (ho podríem dir d'aquesta
manera) perquè les coses es facin correctament.

Am això no vull dir de cap manera que hagi de ser un bloc
d'atac contra el govern municipal sing un bloc de col.laboració
perquè, entre tots, es puguin solucionar els problemes que hi
ha i els que podem tenir.

En una paraula, una Associació d'aquest tipus es
interessant en tots els sentits perquè es la veu d'un poble i a
través d'ella qualsevol ciutadà pot exposar uri problema popular
i té molta més força que si es tracta d'una protesta o
suggerencia particular.

NECESSITAT DE L'ASSOCIACIO

- Són molts els associats?
- No, encara són pocs. Apart de la Junta directiva formada

per deu persones, tenim una trentena de socis. En tenim una
mica la "culpa" nosaltres perquè encara no hem fet campanya
de captació de socis i hi ha molta gent que desconeix encara la
nostra entitat. Fins ara, ens hem anat organitzant
burocràticament, ens reunim cada dimarts i encara no hem
tengut el temps necessari per parlar amb gent que segur que
estarà interessada per formar-hi part activa.

- Quins problemes creis que són els que demanen una
solució més immediata?

- Actualment n'hi ha un que es primordial i es el següent:

resulta que de Palma hem sabut (extraoficialment, perquè no
s'ha publicat res al rspecte i es duu molt d'amagat) que les
aigües fecals de Ciutat les han de dur a Llucmajor, a 4 kmts. per
Ia carretera de Porreres; aquestes aigües brutes, una vegada
depurades, arribaran a Campos on les podren emprar de franc i
tendren aigua neta per regar. Nosaltres pensam que es tracta
d'un problema ben greu perquè mentre que a Palma no
tendren cap problema i a Campos l'aigua neta per usar
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Renault Express. Una furgoneta como un cocho

Y ¡quit cache, Con mucos detalles. Póngase
al volonte ¡Es la hurgonero Renault Express!

El mama equipamiento y condonen todas sus
version. Prestaciones de cache. Maxima
capacidad 575 kilos sin problems. Como quien
no quiere la coso

Renault Express I 4007 Comb/ motor gasolina
1.377 c.c., 60 CV, 140 Km/h

Confort, potencia y rapids: en furgonetas. .
Furgonetas

Renault Express Diesel y Combi I 595 cc.
55 CV, 132 Km/h El silencio sobre ruedas. Venga
o comprobar las venoms Express

RENAULT EXPRESS...ventajas express

n4n9a a verla a:

Bartolomé Jaume Nadal Ronda Migjo 	 - TN& 1101 40 - UN 41 Limn*
Uvulas S'Amal: C. ¡set Cristifel. I - Tel 21 N III
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tranquil.lament, nosaltres ens quedaríem amb 90 Has.
d'embassament d'aigües fecals que produirien olors,
contaminació d'aigües subterrànies, i moltes molèsties sense
donar-nos cap benefici. Per tant pensam, que si s'ha de fer
aquest embassament, que el facin dins Palma o dins Campos
que són els llocs afectats. Si el mos fan aqui, venim a ser
l'intermediari que carrega amb tots els perjudicis mentre que
els altres en treuen benefici.

Respecte a aquest assumpte hem sabut també que en un
principi es volia fer a Porreres però se'n degueren assabentar
abans que nosaltres i han fet moltes pressions perquè no
s'arribi a realitzar.

- Des de quan funciona l'Associació?
- Es va formar a principios del 87 però a causa de problemes

particulars dels directius es va anar passant. Després va venir
l'estiu i en aquesta epoca es molt dificil localitzar la gent.

Així que va ser a final d'any quan ho hem posat en marxa de
bon de veres. Ara ja funcionam a ple rendiment.

- Heu començat a fer propostes concretes?
- Ja n'hem fet una serie a l'Ayuntament con són l'estat dels

camins veTnals que estan molt malament, que arreglin les
voreres dels camins perquè els cotxes, quan hi passen, es
retxen,que posin contenedors perquè els xaleters no tirin els
fems enmig dels camins o disn el poble...Per6 ara, en el que
feim molta feina i intentam saber on acudir per fer la protesta es
en la qüestió de l'embassament del qual he parlat abans.

- Pot acudir tothom a parlar amb vosaltres per un problema
del poble?
- Estam oberts a qualsevol tipus de propostes o

suggerències per traspassar-les a qui pertoqui, sigui
Ajuntament, Govern, etc...

També estam en contacte amb les quatre restants
Associacions del terme i es pretén fer,entre totes, una

Federació d'Associacions a fi de tener més força. Ve a ser una
espécie de defensor del poble.

- Hi ha dones a l'Associació?
- Curiosament no n'hi ha cap i no es perquè som anti-

feministes ni molt manco. En volem admetre i així com a la
directiva som deu i podriem ser quinze, no tenim cap
inconvenient en admetre cinc dones per acabar-la de
completar. A més a més, les dones poden veure, dins el poble,
problemes que no vegem els homes perquè tenim a lo millor
una óptica o interessos diferents. Haurien de ser mes solidaris.

- I gent jove?
- N'hi ha algun i ens interessa que n'hi hagi perquè la

diferencia d'edats comporta diferència d'opinions i això es molt
enriquidor i profitós. Tenim gent de tots els diferents
estaments socials i laborals. Representació industrial (que en
aquest cas som jo), comercial (B. Pou i Matildo Reda), pagesa
(Rafael Catany), obrera de càrrecs alts (Joan Jose Maestre),
altres (F. Garcia), es a dir una representació el més completa
possible del poble perquè cada un pot veure la necessitat de
solucionar tipus de coses diferents i concretes.

- Com es poden fer socis?
- Provisionalment, tenim el local al Bar Pou, a la Plaça, i es

suficient omplir un full amb unes dades especifiques i pagar
una quota mensual de tres-centes pessetes. Es necessari que
la gent prengui consciència de les coses i que en aquest poble
la gent aprengui a ser més solidaria i a comprendre els
problemes de la comunitat i no només els seus propis i
personals conflictes. També vull agrair en nom de l'Associació
l'oportunitat que LLUCMAJOR DE PINTE EN AMPLE ens ha
donat per informar de l'existència de l'Associació de  Veïnats
"S'ESPIGOLERA".

Catalina Font
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Breu noticiari atàvic

Margalida Pons, guanyadora del premi "Ciutat de
Palma de Poesia".

Margalida Pons, ciutadana de vint-i-un anys, poeta, amiga i col.laboradora dels atàvics
de la vila, presentada ja en aquesta revista als àvids lectors Ilucmajorers i forasters
d'aquesta híbrida i absurda secció que d'un temps ençà enomenam cap al suïcidi dels
atàvics, ha estat gUardonada recentment amb el premi "Ciutat de Palma de Poesía", per
l'obra "Les Aus", Ilibre que tots els amants de la poesía esperam veure ràpidament
publicat, i del qual sens dubte vos informarem més endavant.

També en un proper número d'aquesta revista podreu ampliar, si vole u, els vostres
coneixements sobre l'obra i la persona d'aquesta jove escriptora mallorquina (d'una obra
poética dotada d'una gran maduresa, i que ja l'any 85 fou guardonada amb el premi
"Salvador Espriu" per l'obra "Sis bronzes grisos d'alba"), ja que vos oferirem una extensa i
enriquidora entrevista amb ella. Des d'aquí, els atàvics volem transmetre la nostra
enhorabona a l'amiga i poeta.

Per acabar aquesta breu notícia sobre Margarida Pons, tot seguit vos transcrivim
l'article que va escriure per el número de desembre de la revista El MiraII sobre el Ilibre
"Cos de Calitja".

Cos de Calitja
Un article de Margalida Pons

No sabia que el sol era d'are-
na. Vaig tocar l'aspra superfície,
brillant per la cristal•litzaci6 de les
diminutes particules Iluminoses.
Al cel encegat, la calitja es cargola-
va formant lletres, amb el cor -un
Únic punt- al centre mateix del
gran and  solar.

Vaig recordar la sirena. Arri-
ba a la meva bilstia en un sobre te-
rr6s, escrit amb cankters de qui no
esta avesat a la difícil precisió de la
ploma. Era a començaments d'oc-
tubre. Dia 16 vaig arribar a Lluc-
major les butaques de l'anfiteatre
s'abocaven a l'abisme del pati i es
percibia la gravetat com un verti-
gen terrible. El teló porpra veil

amb moviment àgil, sense
grinyols, seguint el ritme d'un
ocultengrenatge.

«agaf les tisores
i tallant -te eis pèls del pubis

un rera l'altre
feim un poema.»

El poema era alla baix: sobre
les fustes ressonants de l'escenari,
jeia indiferent un ésser retallat de
ferros, paper, disc, cordes; mig
dona, mig peix.

Cos de calitja, primer pOttnati

de Miguel Bezares (Edicions Ata-
viques, LIticmajor 1987), 6s un Bi-
bee del mar i dels seus estranys po-
bladors. A «Bogeria marina» el
mar esdeva punt de referència,
guia en l'expertncia del poeta:
gnomes llavors/ haurem après a
buidar-nos/ entre els esculls/ arran
d'un altre mar»; a «Una mar sense
horitzó» 6s l'element que la memò-
ria selecciona com a conductor del
record: «i un amor sense horitzó/ o
una solitud sense final, / esbuquen
els castells/ d'arena i somnis/ que
aixecarcm en una ptatja/ nomes
nostra»; a «Després als Ilavis una
sal» apareix indirectament., vivifi-
cat, deixant als llavis el regust del
seu contacte: a «Fosca quietud d'a-
ram en vaixells de salobre...» l'o-
nada s'alça negra i tenebrosa: a
«Ulls de sal» és l'habitatge de la
dona d'aigua... El titol evoca l'ho-
ra prima, el cos calitjós encara no
deslligatde l'element liquid.

Persistent, un fi raig d'aigua
degota sobre l'escenari, ressona a
les orelles d'un públic invisible.
L'estètica del mar, tanmateix, no
se centra en el mer valor pictòric.
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Bezares no el veu atalaiat a una
roca Ilunyana: s'hi capfica, el sap
verd d'escuma, tumultuós, colpe-
jam els esculls d'un Ilcnguatge
abrupte, segur, sòiid. Potser es en

aquesta insisattcia del mar, en l'ds
de la meafora, en l'explosi6 sen-
sual, on es noten mes la influencia i
el mestratge de Blai Bonet. Blai
afirma al pròleg que «l'ésser real
de la Vida el les vides, que no són
nostres però són tot sovint nostra-
des..., no únicament parla precisa-
ment perquè és amant». Bezares
acompleix en els seus versos
aquesta relaci6 de causalitat. Pot-
ser ia influencia de vegades resulta
massa evident, impúdica, inces-
tuosa: horn pot endevinar un apre-
nentatge apassionat a través del
poeta santanyiner, una lectura
plena d.adoraci6; «El fill mon»
m'ha recordat el «Mariner absent»
d'Entre el coral i respiga; «Jo i l'es-
pai limitat de l'avui» (Avui, beza-
res de sempre. em punv l'ahir./ i
m'empresona una fonda por arros-
segada») juga amb la prepia iden-
titat -res no hi ha tan pròxim a un
mateix com el nom- i l'ailla, com
sol fer Blai als seus retrats j autore-
trats: «Sec jo potser just home de
prop?/ No s6c també home d'enfo-
ra?/ Sec jo potser just En Blai de
prop?! No sec també En Blai d'en-
fora?«.

Dansaven a la pantalla fines
ratlles de colors, inicis de paraules
dissimulades en l'amalgama Sou.
Mirava els dibuixos que naixien i
,morien en un instant, amgant -se
entre les planes del llibre. Miguel
Mascar6, Patrick Asquith, Maria
Ginard, Toni Garau, Emma Wa-
ters, Biel Thomis; recordava les
il•lustracions de l'atavica carpeta
de serigrafies Baleigg construcci6-
ejaculaci6, paisatges sense titol,

vertigens ovoides ventats pel lent
giravoltar d' un ventilador.

Un llibre viu, bategant, qie no
minva en cap ciels vint-i-set poe-
mes (vint-i-un poemes, sis proses)
que l'integran. Tanmeteix, la vita-
litat manifestada a traves del sexe
arriba a prendre propoirions des-
mesurades, monstruoses: «sura-
rem/ sobre una bassa d'esperma/ i
llençols»; «monstres de pell i cros-
tera esclafen sexes i ossos». Mal-
grat tot, la virulencia, l'agut lien-
guatge de Hunes i gavinets, fan part
de la recerca de la conjunció entre
l'ésser que parla i que es amant,
que parla perquè és amant.

Es feu el silenci i l'aigua es va
aturar. El silenci, que s'espesseix a
la segona part del recull, és tal ve-
gada el minor de Cos de Calitja. La
vida és un devessall que sepulta i fa
inútils les paraules: «El cos de pa-

mules amb gut m'arruixaris/ sera
esborrat pel silenci d'una mar obli-
dada« I, amb tot, el silenci pot
provocar l'amarga sensació de la
impotencia. Qui no gosa parlar i
espera els fets «s'ofega en la xarxa/
d'una histeria que no és histeria,/
perquè tota histeria Is una tram-
pa»; es una sirena que es mossega
Ia coa. Vaig entendre el cercle in-
fernal de la sirens. L'abisme del si-
lenci», un dels poemes més bons,
s'obri amb la seva clara veritat la
vida, empetitida pels mots; la pa-
raula, mentida blanca; el silenci,
retardant el moviment de men. I a
fora, amb les mans dins les butxa-
ques, un home ha sabut ferlseu el
misten, dur-lo a casa, fer-li un
recer a la ban yera:

«Tenc la banyera plena de sirenes
Que m'omplen els ulls de maregassa.»

DOLC I SALA T
Fruits secs
Congelats
Pollastres a
l'ast

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



Vaixell de Borden estelat, pantaixa,
sota l'ivori 1 el fuet, per l'aixa
un negre al port de Zanzibar que faixa

amb or l'eixida que el rumb t'esbiaixa.
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Estels en blau fan una nit més baixa
al penó, mentre amb l'Africa encala1xa
el brau navili l'ocen -una caixa

d'illes-, 1 proa a Kadagascar baixa.

Jonc de la Xina a l'fndic encaixa
amb portuguesa nau fers trets. A Raixa

la primavera l'alta neu rebaixa.

Ulls esqueixats, puix la bandera et flasha

l'incendi lus, han vist el deler nnixer
d'un nou botí. Estel al canó starcrasha.

CP	 • Y
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Kentre, vinclant-se, el meu cos tot pantaixa
a sota teu i pens quin mestre d'aixa
em féu de jonc l'esquena, et treus la faixa .
entre gemecs pel pal que t'esbiaixa.

Tot i gronxar tifons I tenir baixa
la borda i bones veles, encalaixa
el meu vaixell el jonc bellissim -caixa
de foc- i Palba riba on l'ona baixa.

Esqueixa un canó el trinquet que ens encaixa
amb arma blanca et ret, portant-te a Raixa

per l'abordatge, on la presa em rebaixa.

11‘

Flash de senyera estelada el salt flasha
I el punt fa etern, morir, renAixer I nàixer
a l'starcrash, xoc d'estels, starcrasha.

\
'

•

Mentre, jaient, ma corpora pantaixa
al teu costat, del llit fet amb destra aixa
- suny al cellam- t'acotes per la faixa
en gest lentissim que scorzo esbiaixa.

I un cop t'aixeques tota barra baixa
un sueter veil els teus pits encalaixa,
cerques leS calces a dins una caixa,
torna i no em mira el teu cul que al llit baixa. 

klkt
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eel .El seu cuixam la trobiguera encaixa
ofesa I digna surt i deixa Raixa;

em sent com Rolls que humilia en rebaixa. v .virA

I
Ulls esmolats, que ma vergonya flasha,
morir sens viure i no renaixer és néixer ,

ni lus ni Arab tem com l'starcrast a

'
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CENTRE OPTIC
EXPOLENT

LENTS DE CONTACTE
CONTROL V ISIO

M. Paloma Gar i
Optica Optometrista

Contactóloga

C. Berga, 26 - Tel. 26 33 -74 S'ARENAL

RESTAURANT

GRAN VIA

NOCES - BANQUETS -COMUNIONS
I BATEJOS

In formació: 66 03 17

CARNISSERIA XARCUTERIA

ZANOGUERA

GAR-CIAS
Plaza. España 62	 Telefono 66 13 02

LLUC MAJOR (Mallorca)

Reportatges, Fotos d'estudi
carnets. . .

OFERTES EN CAMERES FOTOGRAFIQUES
VENDA DE CARRETES...

C/. Nou, 8 - Tel. 66 06 32 (LLUCMAJOR)
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"EL  VELLMARI:
ENTRE EL DRAMA I
L'ESPERANÇA" és el
títol de la conferència que,
emmarcada dins la
campanya "Adopta un
vellmari", tindré Hoc el proper
dia 12 de febrer a Lrucmajor.

La conferència seré a
càrrec de Francesc Avellé -
president del FEM- qui, amb
l'ajut de muntatges,
audiovisuals, ens acostaré a
l'amenaçat món d'aquestes
belles criatures que són les
foques del Mediterrani.

RECORDA!: Divendres
dia 12 a les 8'30 del vespre
al Saló d'Actes de
l'Ajuntament.

CALENDAR!

D 'EXCURSIONS
FEBRER-MARÇ

SORTIDES A PEU (Estol
Capellets de Teulada)

14 febrer -Puig des Teix
6 març -Torrent de s'Al.lot

Mort
27 març -Planícia

	

SORTIDES	 AMB
BICICLETA (Pedal Verd)

7 febrer -Terme de Sineu
13 marc -Terme de

Manacor

Per a més informació i per
confirmar la vostra
assistència dirigiu-vos al
GOB (Telèfon 721105)

L'Ajuntament
adopta un

Conferència

Ve limar

L'Ajuntament de
Llucmajor, conscient de la
seva responsabilitat en la
col.laboració per preserva
les espécies amenaçades,
s'ha adherit a la campanya
del fons per a la fora del
Mediterrani "Adopta un
Vellmarí" Amb aquesta
campanya, el FFM preten
suscetar solidaritats per
crear un fons econòmic i una
relació de col.laboradors
que li permetin dur endavant
Ia tasca necessària per evitar
l'extinció dels darrers
vellsmarins o foques del
Mediterrani.

Aquest animal d'aspecte
simpàtic i bondadós
llastimosament ja ha
desaparescut de les costes
mallorquines, abatuts per
l'acció humana els darrers
exemplars que hi quedaven

fins devers els anys 50. Avui
dia, els vellsmarins més
prOxims habiten les costes
nordafricanes. A la nostra illa,
només en queda el record a
través de la presència
deixada dins la cultura
popular i en la toponímia
costera: coves, penyes o
Hoes on habitava o sojornava
el desaparegut vellmarí de
Mallorca.

Es el meu desig, en haver
proposat l'adhesió de
l'Ajuntament a aquesta
campanya, que el vellmarí
repobli les nostres illes i que
d'altres espècies no
seguesquin les mateixes
passes cap a la mort segura i
l'inevitable extinció. Un ús
més racional i equilibrat de la
natura no pot fer possible.

Maties Gardas
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Ronda de Ponent, s/n.

Tel. 6612 67	 LLUCMAJOR

Pàg. 30
	 societat

S'òliba m'ha contat que Aliança Popular, concretament
es seu grup municipal, vol cercar ses puces an es batle an
es seu equip de govern socialista, posant dins es mateix sac
an es regidors d'U.M. i P.D.P. ets aliancistes feren arribar a
s'opinió pública es seu desacord amb sa gestió socialista de
s'Ajuntament de Ilucmajor.

A.P. diu que no li diuen ni prune, que ets assumptes
s'estudien i resolen com un I lamp. Diuen que es
pressuposts be mereixien haver arribat a un consens i, fins i
tot, un alt càrrec aliancista afirma que veia bubotes amb una
clare al-lusió als regidors d'U.M. i P.D.P

-" Això es una declaració de guerra ", respongué, com
un pinyol vermeil es mussolet. "Atura es carro, mussolet
Jo n'he vistes moltes y de tot color, ja veurem on se geurà
en Gelat.

Es batle no s'ha dormit a sa palla i, uns dies després va
rebutjar totes i cada una de ses critiques manifestades per
A.P. En Joan Monserrat digué que estava molt content que
s'oposició hagués notat que ses coses havien canviat, i, ara
se fan un poc més aviat; referent a sa manca d'informació,
pareix que si ets aliancistes no en tenen es porqué no en
volen ja que es batle digue que es regidors d'A.P. estan
presents a ses diferents comissions municipals.

Quant a ses bubotes que veu es Conseller d'Indústria,
es batle diu que s'Ajuntament no té res a amagar. Are
veurem qué passa, fins aqui, si uns diuen blanc ets altres
negre, de totes maneres es mussolet va trobar molt "raro"
que en Mateu Monserrat demanás una bústia per rebre
informació ja que creu que es regidors - malgrat siguin de
s'oposició - l'han d'aconseguir d'una altra manera.

Es mussolet vol escriure un !fibre recollint certes
intervencions des nostres regidors a ses sessions plenàries.
Tal vegada seria un manual molt instructiu sobre el que

podriem anomenar" Terrorisme dialectic"; així en es darrer
ple vàrem sentir i se produiren dues greus al-lusions de dos
regidors d'A.P. atacant al representant del P.D.P. perqué
havia dit - aclarant sa seva postura - "que se fiava des tècnics
municipals".

També es portaveu socialista i tinent de batle va pixar
fora des test quan, en es capitol de precs i preguntes, va fer
al-lusions a possibles circunstáncies personals des ciutadà
que havia fet sa interpelació. Si segueixen fent-ho així, o sia,
pegant un cop -maldament sia de paraula- damunt es morro
des ciutadans, una altra vegada, hi pensaran dos pics abans
de fer una interpel.lació i s'acabará aquest I ligam d'unió
entre es ciutadans i es seus representants en es consistori.

Ja tenim presuposts i pugen un caramulls de milions.
Pareix que aqueixa vegada es responsables municipals han
pensat amb sos foravilers i han posat denou milions per
arreglar es camins de foravila. També hi ha molts de doblers
per a S'Arenal i per as Camp Municipal d'Esports. Ara
veurem si els gastaran així com toca.

Per altra banda, s'olia bull a les totes devers sa brigada
municipal d'obres. Pareix que alguns membres de sa
brigada tenen sa gran especialitat de no fer-ne ni brot.

També devers es Pavelló Municipal hi ha liana per
tondre: diuen que ses dones que fan gimnástica, per
millorar sa seva figura, volen ser ses madones de
s'instal.lació i tots els altres esportistes han d'estar
supeditats a elles.

Es a dir, que una minoria ja passa pes tubo a tots els
altres i ja es hora que es regidor d'esports posi fil a l'agulla.

WO4

FABRICA DE LICORES Y ALMACEN DE LICORES,

WHISKY, VINOS Y CHAMPANAS

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



HAMBURGUESES
"PERROS"
"PINCHOS"
"PEPITOS"
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NOVA DECORACIO

TERRASSA

Provin la
nostra

CUINA RAPIDA
ÉS TROPI

OBERT TOTS ELS DIES

SERVEI DE BEGUDES I MENJARS
DE QUALITAT A PREUS RAONABLES

Avinguda Carles V (Tel. 66 11 17) LLUCMAJOR

esports
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e,fIP 	  IRT/
C.D. "Espanya" i Preferent

Amb el camp ple de fang A. Quin.

Ho escrivíem abans, en un medi de difusió provincial i també
en aquesta revista (n 2 74) referent al partit Espanya-Ferriolenc.
"El partit millor de la temporada". Fins aquí, tot normal, encara
que s'ha de dir que en aquest encontre el camp estava tot
enfangat a causa de la pluja, però resulta que, dos mesos más
tard, es repeteix la mateixa història, amb el camp enfangat fins a
tope, i el quadre espanyista torna realitzar una gran encontre,
aquest pic, contra el Pollença. I com que una setmana després,
tornaven a caure en els mateixos mals de sempre, no hi haura
més remei que pensar que, perquè els aficionats vegan bons

M. Terrassa, M. Mas ¡L. Gil.

partits, s'aura de regar el camp fins a la saturació i així els
nostres jugadors jugaran millor.

VAN I VENEN

El primer partit que podem comentar és el jugat i perdut a
Sant Llorenç (1-0). El Cardessar, segon classificat del grup,
aconseguía vèncer, el passat 10 de gener al Espanya, per un
solitari gol als dos minuts per al descans, per Nicolau, després
d'haver rebut un centre de l'extrem Rosselló.

Una setmana després, l'Espanya jugava molt bé, amb molts
de gals (5-2) però amb el camp tot brut de fang i d'aigua i contra
un altre gran rival com va demostrar ser el Pollença el qual va
marcar dos gols a través del ng 10 Alfredo, encara que els locals
contrarrestarien amb cinc: Terrassa (2), Cano III, Vich i Leo.

Però els gols van i vénen i com a prova el que va succeir set
dies més tard quan, en Hoc de guanyar per golejada, s'hi va
perdre (4-1). L'Espanya, que pràcticament va formar els
mateixos homes que en el partit anterior, aquest pic en un
camp sec, va ser un desastre i només quan faltaven cinc minuts
va ser capaç d'aconseguir salvar l'honor a través de Vich.



I. Llar, R. Castell i C. Julia. Alevins CD Espanya
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Juvenils C.D. "Espanya" 1 Regional

Dos partits que s'han doblidar

(Joan Quintana)

Poques vegades, en futbol, passa el que va succeir als
nostres juvenils, concretament contra el líder R.C.D. Mallorca,
perqué anaven guanyant per un clarísim 1-5 i es deixaren
arravatar els dos punts (?) arribant a perdre per 6-5. Els autors
dels gols d'aquest increible encontre, per part dels juvenils
Ilucmajorers, varen Ser LL. Meijer (2), A. Cantos (2) i A. Salom.

Un altre encontre, també una mica estrany, encara que no
tant con l'anterior, va ser el que es va jugar una setmana
després en el municipal Ilucmajorer, contra el Poblenc. A. en el

qual es va expulsar dos jugadors de casa i per més "inri" es
varen desaprofitar les penes maximes. Al final es va empatar a
dos gol essent A. Cantos l'autor. De totes maneres aquest
partit i el comentat abans són per a oblidar entre altres coses a
causa de les moltes adversitats que tengueren els al.lots de
Joan Pérez.

El darrer encontre del qual tenim notícia és el jugat a
Llucmajor contra [equip blau i blanc de l'Atc. Balears i que va
acabar en tables (2-2) i els golejadors locals foren Llorenç Májer
i A. Salom.

Alevins CD "Espanya"

Ha acabat la primera volta

(Quintana)

Després del 23 de gener,
ha acabat la primera volta del
Campionat Alevi de 11
Regional, grup A. I si en el
passat númer 50 posavem
de titular "RECUPERACIO"
Volem insistir-hi perquè es
un fet continuat.

El primer partit. des de la
darrera informació, va acabar
en un empat a dos gols i es
va jugar a casa contra el Port
de Pollença. Els autors dels
gols locals varen ser Ramo 'n
Castell i Andreu Bonet.

El següent dissabte es va
perdre, la minima, a la vall
dels tarongers contra el
Sollerenc (2-1) i l'autor del
gol blau va ser R. Castell.

Un altre triomf important,
el del passat 16 de gener,
quan varen derrotar per
golejada (4-0) a l'Atc. Alará
amb gols de Joan Bonet (2) i
Miguel Angel Benitez.

Finalment, l'encontre que
tancava la primera vofta, amb
un altre magnifie resultat, a
Santa Maria (0-2) amb gols
de 4- J. Bonet i Joan Mut.



S. Salva, A. Ruiz, S. Ferrer, J. Bonet.

A. Almagro, C. Jiménez, LP Jaume i G. Tabemer. Benjamins CD Espanya
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Infantils, C.D. "Espanya" I Regional

Res no canvia

(Quintana Caste/I)

Sembla assegurada la penúltima plaça, res no canvia a
l'equip de Julia Ferragut i de Bernat Sacares, de quatre partits
que s'han de comentar tot són derrotes manco una a casa
contra lAtc. Vivero.

El passat 19 de desembre es va perdre per la minima (4-3) a
Petra contra aquell titular. Els autors dels gols locals: Jaume
Bonet, Gori Salva i Antoni Ruiz.

Un parèntesi nadalenc i reanudació dia 9 de gener amb l'any
nou i victòria (3-1) enfront de l'Atc. Vivero amb gols
espanyistes d'A. Ruiz i Lluc Tomas, aquest darrer de molt bella
factura.

Perd continuam amb el "res no canvia" i els mals, en forma
de gols tornaren fuetejar la porteria espanyista encaixant la
segona major golejada de (7-0) del campionat contra l'Escolar.

I per acabar aquest resum podem dir que el darrer resultat
que coneixem és el del partit que es va jugar a Llucmajor contra
el líder Olimpic de Manacor el qual va vèncer, encara que amb
més dificultat de la prevista, al quadre local (1-3), essent l'autor
del gol espanyista Antoni Clar Isern.

Benjamins, CD "Espanya" Grup Manacor

El CD Campos va passar per Llucmajor

(Joan Quintana Castell)

Només s'han jugat dos
partits, des de queva sortir
el nostre darrer númer, dels
quals tenim informació. El
primer, es va perdre per una
grossa golejada (1-10)
contra el millor equip i a més
a més lider destacat que
compta els seus partits
guanyats per golejades amb
un promedi de devers vuit
gols per encontre, és a dir,
deixa la seva petjada amb
deu gols com deu sols que
només varen ser una mica
contrarrestats amb el gol de
l'honor marcat per Gabriel
Aguiló.

Pere) no tot han de ser
noticies dolentes, porqué
una setmana més tard els
més petits dels germans
Morell es tornaven trobar a si
mateixos donant bon
compte del "Mol Nou" al qual
venceren per 1-4 al seu
camp. El preseleccionat

Aguiló va ser l'autor dels 4
gols.

UN MES
Amb aquest titular, en el

darrer paràgraf del penúitim
númer volíem indicar que
quan ens referíem a la
plantilla benjamí no sortiren
tots els jugadors per un error

d'imprenta, ens mancava
Gabriel Taberner Oliver, el
qual ara no dubtam en treure
amb els mateixos honors
que els seus companys.



AUSTIN ROVER

LI OFERIM UN ANY
D'ASSEGUANÇA GRATUITA

Comprant un Austin Rover a través de l'Agència a
LLUCMAJOR, Avda. Cavalier Ramon Santmartí Tel. 660146
I ara també vos podeu informar a S'ARENAL, Paça Major, 1
Tel. 265374

SEGURS I AMB
ASSEGURANÇA
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Nou president

Club de pesca "Es Cap Roig"
El passat día 26, al local

del C.P. "Es Cap 9oig", al
Bar Reda, va tenir l'oc
l'el.lecció del nou president
perquè l'anterior, per motius
personals, havia deixat el
cérreg, que durant tant de
temps havia ocupat.

Hi va haver dos candidats,
el Sr. Frances Martínez i el
Sr. Guillem Barceló. El
resultat de la votació doné la
victòria al Sr. Barceló per
ampla majoria

- Quin ha estat el motiu
que ha decidit a presentar-
vos com a candidat a la
presidència d'aquest club?

- Me feia il.lusió perquè
en vaig ser soci fundador.
Estic satisfet d'esser
president del club per poder
millorar, en tot el possible el
funcionament i la bona
marxa de l'entitat.

- Ens podríeu explicar
quines són aquestes idees
per posar en marxa aixà que
diu?

- Procurar que els joves
s'interessin per un esport
tan noble i inofensiu,
perquè tenint en compte
tanta costa com tenim,
Llucmajor és un Hoc adequat
per a practicar aquesta afició.
- En vistes a cercar

col.laboració per tal de dur a
bon terme el que pensau
fer, com seré la nova
directiva?

- Crec que la que hi ha
actualment esté formada per
un grup de persones

s'han d'obrir les portes a
totes les persones que
vulguin col.laborar i encara
no ho han fet.

- Ens podrieu explicar
quines activitats duré a
terme el club?

- En un principi el Club
comença amb pesca de
roquer des de les penyes.
Actualment s'han fet molts
de socis que tenen barca y
gràcies a ells podem fer
concursos d'embarcació.

N'hem fet de roquer, de
calamars i tenim en projecte
fer una altra prova de roquer.

- Quins requisits es
necessiten per fer-se socis?

- Tota persona que es
vulgui fer soci pot acudir a
Ca'n Reda on se li donaré
tota la informació necessària.
S'ès mester una ilicència
federativa i una assegurança
d'accidents.

No hi ha cap tipus de
prova d'aptitud per poder
participar en aquesta
modalitat esportiva.

• Voldrieu dir alguna cosa
més als socis i als
ilucmajorers en general?

- Vull donar les gràcies als
socis que han depositat la
confiança en mi i esper la
col.laboració de les cases
comerciais i de l'Ayuntament
amb els qui el Club sempre
ha trobat aquest ajut

I. Barceló.

(organitzadors i treballadors)
que ja han demostrat les
seves qualitats per a
aconseguir els objectius
que el club s'havia marcat.
Es per això que pens no
canviar ningú, sinó que
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Ciclisme

Tomás Ordinas, 72 anys

Tomas Ordinas, un
corredor de bicicleta que
amb 72 anys fa quedar molts
de joves malament en
carretera.

En T. Ordinaš en el
velódrom de Llucmajor corria
amb en Llorenç "Espia",
amb en Mateu "Flamenc",
en Miguel Escales, en Mas
de Campos, En Miguel
Llompart i altres companys
de Villa.

També va anar a participar
a un campionat militar, una
carrera de 170 kmts. on
sortien de la porta de ferro
de Madrid i hi participaven
mois d'equips nacionals i
estrangers. El seu equip era
format per Miguel Salva, en
Garcias de Campos, En
Tomas Ordinas i dos mes
que ara mateix no recordam
els quals quedaren en
tercera posició d'aquest

campionat per equips.

PROGRAMA PER AL
MES DE FEBRER DEL
EQUIP "REVOLTOSA"

Sortida del Bar Gual a les
8'30, els diumenges.

Dia 14 de febrer: Algaida,
Lloret, Sineu i berenar, Sant
Joan, Montuïri, Randa i
Llucmajor. 56 Kmts. de
recorregut.

Dia 21 de febrer:
S'Aranjassa, S'Arenal, Ca's
Busso, berenar, creuer
S'estanyol, Llucmajor. 55
Kmts.

Dia 28 de febrer: Algaida,
Conseil, Alará, berenar, Sta.
Maria, Sta. Eugénia, Algaida
i Llucmajor. 556 Kmts.

Dia 7 de març: Campos,
Felanitx, Ca's Concos,
berenar, Campos,
Llucmajor. 57 kmts.

Hem de dir que totes
aquestes sortides
s'efectuaran com sempre a
una velocitat de 20 a 25
Kmts/h. S'agrairà a tots els
participans que duguin casc
de ciclista.

Assistència técnica: Pere
Trujillo en carretera.

Quedau tots convidats

per participar- hi.

Restaurant "Tropical" / Futbol d'empreses

Mig figa mig raïm
La	trajectòria	del

Restaurant "Tropical", és
una mica desconcertant.
Des de l'inici del campionat,
ha sorprès la irregularitat
dels seus resultats pel que
veim, el factor camp, altre
temps determinant, ha
deixat de tenir la importancia
vital de cara a desenllaços
positius.

Deixarem, per motius
d'espai al darrer número,
l'habitual comentari i
passam, a sintetitzar
breument els encontres
jugats des d'aleshores.

Data, 7-11-87
TROPICAL,	 3

ASSEGURANCES
FRATERNITAT, 1

Gols de Jaume, Silverio i
Jeroni.

Victòria local clara i sense
comentaris.

Data, 14-11-87
HOSPITAL

PSIQUIATRIC, 2 - RT.
TROPICAL ,4

Goletjaren Mateu Roig
(2), Jaume i Andreu Goinard.

Aquest partit començà 45
m. més tard de l'hora
prevista a causa de la forta
pluja caiguda a l'hora inicial.
Partit encarrilat des del
començament.

Data, 21-11-87
TROPICAL

ELECTRICA MAJOR 1
Derrota inesperada

immerescuda a causa de les
poques ocasions de l'equip
visitant. Dies de perdre.

Data, 28-11-87
CASAMIS JOTUL 4 -

TROPICAL 1
Gol d'en Vicens. Poques

excuses valides davant d'un

resultat tan contundent. El
Tropical, aquest dia, no
trobar el seu Hoc al camp.

Data, 5-12-87
TROPICAL 7 - PENYA

BARCELONISTA 1
Recital golejador de

l'equip local. Marcaren
Jaume (4), Pere Vich (2) i els
contraris en pròpia porta.
Horabaixa inspirat i mas, a la
segona vegada part, quan
s'aconseguiren la majoria
dels gols. Espectacle i bon
joc.

Data, 12-12-87
ES CORN AEROCLUB 1

-TROPICAL 3
Golejaren Jaume (2) i

Villena. El Tropical remunta
un 1-0 i al final aconseguí un
triomf important. Partit
entretengut.

Data, 19-12-87
TROPICAL	 0	 -

MEDITERRANI 1
Sense comentaris. Gol en

contra i punt.

Data, 9-1-88
TROPICAL	 2

RECREATIUS 4
Primer encontre de l'any

nou i primera derrota.
Marcaren, per l 'quip local,
Mateu Roig i Villena.
Després de guanyar de 1 a 0
a la primera part, es va
perdre un partit on els
visitants en deu minuts
aconseguiren tres gols.
Voler i no poder.

Desitjam la prompta
recuperació del jugador
Silverio el qual es va
lessionar en un accident de
treball.

Borgas i Manresa



Gimnastica Rítmica
Fa aproximadament tres

mesas que s'ha format, a
través de l'Ayuntarnent, el
curs de GIMNASTICA
RITMICA per a nines, a partir
dels 5 anys fins als 13.

Aquest curs ve impartit
per quatre monitores, que
treballen per parelles i que
són: Ester Sosa, Margalida
Vaguer, Macu Darder i
Adriana Redondo. Varian
dos pics a la setmana i fan un
control quizenal els
dissabtes a les 14 h. Les
classes s'imparteixen al
Poliesportiu i aquestes
monitores s'han de limitar
bastant a les necessitats del
Hoc, i es per això que, de
moment, no poden venir
amb més freqüència.

Aquesta tasca ja s'havia
començat l'any passat, al
col.legi Sant Bonaventura
perd enguany, amb l'ajut de
l' Ajuntament ha estat
possible fer-ho mês
extensiu.

La finalitat d'aquests
cursos és treure nines en
condicions óptimes per
participar a competicions.
Tothom sap com esta la
situació esportiva a Mallorca i
l'afició real es poca quant a
rítmica a nivell competitiu i
aixa as el que volen
aconseguir.

A mês dels exercicis de
ritmica, les nines també
treballen amb aparells i jocs
d'expressió corporal.

Les monitores se senten
satisfetes perquè les
alumnes responen, els
agrada el que fan perd
saben que els fruits
d'aquest esforç es veuen a
Ilarg termini i esperen 'any
qui ve per verificar si
realment les nines que
aniran a competició fan un

bon paper.

Pág. 36

CoOmbofila

Equips Nadal 87

Com ve essent habitual dins els mesas de Novembre i
Desembre el club colgmbofil Ilucmajorer, organitza el concurs
dels equips de Nadal.

Aquest concurs, es el primer que sa fa abans de començar
les amollades a la peninsula.

La mecànica dels equips no es gaire diferent de les
amollades a la peninsula:

les característiques basiques d'aquest concurs son: el
colomista tria dins el seu colomer una serie de coloms de
velocitat i no de resistência, ja que aquest concurs sa fa dins
Mallorca i les distancies a salvar son curtes i per tant la velocitat
es lo important. Quan te els coloms triats, d'un 7 a uns 10, en
pot engabiar un maxim de 5 i un minim de 2 a cada prova,
poguent essor els mateixos a cada prova.

Les amollades sa fan de distints punts de Mallorca, procurant
anar d'Est a Oest i variant les distancies entre els punts de
amollada.[

A cada prova els colomistes van sumant una série de punts,
segons la velocitat a que han vengut els seus coloms, i al fi el
qui aconsegueix el major número de punts, cosa que voldrà dir
que els seus coloms son els mes rapids o els mes constants en
les arribades, es el guanyador.

Els equips d'enguany han anat força bé, s'han perdut molts
pocs coloms, les condiciones climatoldgicas han afavorit les
amollades i el programa d'enguany ha estat fet en l'idea que els
coloms no haguesin de volar Ilargues distancies ni que els llocs
d'amollada fossin gaire enfora entre els, tot això ha afavorit a la

bona marxa del concurs i a la pèrdua de pocs coloms.
Pert) enguany, com cada any, han arribat coloms tarit de falcó

i d'escopeta, lo primer no és gaire greu ja que es simple Ilei
natural, perd lo segón ja es més trist i names té un nom
"escopeters".

Pert malgrat això, la cosa ha anat bastant bé, i acabades les
amollades se va fer el repart de premis al Bar Espanya, Hoc
social del club, entregant-se premis a tots ()Is colomistes
participants als equipos de nadal 87.

Els quatre primers foren:
Llorenç Tomas, 53 punts.
Juan Costa, 45 putns.
Bernat Bonet, 45 punts.
Antoni Oliver, 44 punts.
Una de les coses que haurtem de seguir de precedent per

anys vinents i que gracies a ella sa va poder fer un gran repart
de premis, fou la magnífica colaboració de cases comercials
Ilucmajoreres, això va servir per donar un nou impuls i un nou
aire al concurs de nadal.

El club colOmbofil Ilucmajorer vol donar les gracies per la
seva esplêndida colaboració a: Formatges Ca'n Montes,
Freixenet, Frutas El Molino, Cárnicas Semar, Llucmajor Radio,
Granja Bartolomé Fiai, Carnicerías "Sa Plaça", S'Arenal, Bar
Espanya, lia Cerrajería Maimó.

El repart de premis es va cloure amb un bon sopar una mica
mês mogut als que es feien els dies d'angabiament, pert) els
dos amb una gran cosa en comb, la gran afecció que hi ha a
Llucmajor per l'esport colgmbofil i la amistat que hi ha entre tots
els colomistes, xerrant naturalment de coloms.

Respecte al pla de concurs per enguany d'amollades a la
peninsula es pot dir que no canvia gaire d'anys passats, hi ha
dues fases. Eivissa i Peninsula que comencen el 23 del 1 del
88 i acaben el 7-588, haguent-sa de fer dos censos como l'any
passat.

Un concurs que organitza el club Ilucmajorer i que tingué
gran aceptació per part dels altres colomistes de Mallorca fou
l'amollada especial de Madrid, que enguany no sa farà ja que en
la data que s'havia demanada per fer el concurs si farà una
amollada des de Puerto Llano. I el club Ilucmajorer decidir no fe
la de Madrid degut a la coincidência de datas.

Paid en guts i disguts, el club colòmbofil Ilucmajorer es
prepara per una nova temporada que esperam que sigui tan
bona como la afició que hi ha pels coloms a Llucmajor.-
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BITLLETS DE VAIXELL

1 D'AVIÓ

OFERTA ESPECIAL VAIXELL

ANADA 1 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

CIMaria Antònia Salva, 38
Tel. 267450-54-58
	

S'AREVAL

S'ARENAL

Entre noltros

NAIXEMENTS
Guillem Barceló Reynés,

fill de Miguel i Magdalena,
nasqué el 30/12.

Margalida Mir Deya, filla
Francesc Bernadí de Sena i
Francisca, nasqué el 5/1.

Clement Jaurna Garau
Llull, fill de Clement Jaume i
Catalina, nasqué el 8/1.

Joan Serrano Mena, fill de
Josep i Maria dels Angels,
nasqué el 7/1.

Joan Sebastià Rotger
Escalas, fill de Joan i Paula,
nasqué el 22/1.

MATRIMONIS
Nicolau Monserrat Garau i

Maria Ascenció Romero
Artigues, es casaren al Jutjat
de Pau el 18/1.

Llorenç Capella Ramis i
Antònia Martinez Ruiz, es
casaren a l'església de la

Lactancia de S'Arenal el 9/1.
Jaume Canyellas Crespí i

Francisca Catalina Cabot
Clar, es casaren a l'església
de Nostra Sra. de Gracia el
9/1.

Joan Manuel Carrillo
Hernandez i Maria Pilar
Ortega Santamaría, es
casaren al Jutjat de Pau el
21/1.

DEFUNCIONS
Josep Maria Martinez

MonteIde, morí dia 12/1 als
75 anys.

Andreu Rigo Antich, morí
dia 23/1 als 70 anys.

Pere Antoni Vadell
Fu llana, morí dia 24/1 als 96
anys.

Coloma Stela Tomas,
morí dia 26/1 als 86 anys.

Antoni Mas Ballester,
morí dia 29/1 als 89 anys.

OCASION EN MUEBLES RIERA BASSA
POR REFORMAS DE LOCALES. EXPOSICION
LIQUIDAMOS NUESTRAS EXISTENCIAS EN:

COMEDORES
DORMITORIOS MATRIMONIO

DORMITORIOS SOLTERA
TRESILLOS

MUEBLES AUXILIARES

PRECIOS INCOMPARABLES
IMPORTANTES DESCUENTOS

Aproveche esta ocasión antes del próximo Abril, fecha
en que deben de empezar las obras de reforma.

Exp. C/Conquistador, 23 (Junto Cine Goya) Manacor

abierto de lunes a sábado de 9 a 13 horas y de 16 a 20 horas. Tel. 551797
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SA NOSTRA

També a Llucmajor li oferim
servei 24 hores amb

la tarja "SA NOSTRA"
del Caixer Automatic.

SOLLICITAU-LA

CAIXA DE BALEARS
"SA NOSTRA'
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passatemps

SOLUCIO A LA SOPA

DE LLETRES

P'es forat des moix

Pareix que el batle (Circulació) i el primer Tinent
de Batte (Urbanisme) s'han posat d'acord en fer la
vida impossible als que circulen pels carrers, a peu o
amb cotxe. Primer, la comoditat d'uns pocs i després
la seguretat de molts. Fa molts de mesos que el carrer
està d'aquesta manera.

El que no sabem és si és per vagueria, comoditat,
ineptitud o conveniência, pero el que és cert és que
cap de les quatre coses són una virtut.

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)



DROGUERIA - ARMERIA

FERRETERIA PL. ESPANTA N'47
TEL. 660443

chimeneas y estufas

PEUGEOT
TALBOT

TA LLERES

MARINA

AGENTE
Abal éS	 OFICIAL
una altra
histbria Joan Ramon Cla,

Mestre de taller
Carrer Marina, 104

Tel. 66 05 21
LLUCMAJOR

DISTRIBUIDOR A LLUCMAJOR
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Venta y asistencia
técnica de los productos:

BOSCH
Automóvil

BOSCH
Herramientas

Calentadores
JUNKERS.

ELECTRIC

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

LLUCMAJOR (Mallorca)

Nuevo Polo Coupé. 
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Cra. s - Arenal, sírl - Tel. 66 02 34. LLUCMAJOR 	Rubi Automóviies Llucmajor,




