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EDITORIAL

Inseguretat ciutadana
arrerament Llucmajor ha estat

D víctima de diversos robatoris.
Sabem que la inseguretat ciu-
tadana augmenta dia a dia i

que es va estenent per tot arreu. Aix?)
no és excusa però per a deixar d'in-
tentar posar-hi remei. Creim que les
Institucions Provincials i Locals hi
tenen una tasca a fer:

-Intensificant i sistematitzant la vi-
gilancia nocturna i diurna del terme.

-Dinamitzant les forces d'ordre lo-
cals, donant-los una preparació real i
efectiva.

-Concienciant les forces públiques
de la importancia i necessitat de les
seves actuacions per tal d'evitar i/o
esmenar allò que pertorbi la vida
local.

Pensam tanmateix que per tal de
dur a terme correctament i total les
seves funcions les forces d'ordre ne-
cessiten del total suport dels polítics,
ja que sense aquest suport, difícilment
serviran de res les mesures abans es-
mentades.

Per altre part, tenim present també

la necessitat de col.laboració ciutada-
na, avisant dels fets sospitosos i fent
les denúncies pertinents. Comentaris
com: «no els fan res o «són més aviat a
Llucmajor que els policies que se'ls
enduen» són del tot inadmissibles.
L'obligació dels ciutadans, denunciar-
los, independentment de l'acció judi-
cial que el compliment d'aquestes
obligacions pugui provocar.

La intensa vigilancia a Palma, que
indueix als delinquents a eixamplar el
seu camp d'acció, pot esser l'explica-
ció de la situació però mai una justifi-
cació, ja que llavors ens trobaríem
«desvestint un Sant per vertir-ne un
altre». Igualment que tampoc no es
justificable ni acceptable la creació
d'una polícia paral.lela popular. Dins
una societat democràtica i civilitzada
Ia defensa d'aquesta ha d'estar en
mans de persones legitimades per a
tal fi. Cal per tant donar suport i
medis a aquestes per poder dur a
terme la seva labor municipal. El
poble i els seus representants tenen
l'obligació de fer-ho.



Ampliació del Port Esportiu de S'estanyol

A la Junta General que el mes d'abril va tenir lloc al Club Nàutic de S'es-
tanyol, es va fer un sondeig d'opinió (no secret) als socis en el qual va sortir
favorable l'aprovació d'ampliar el port esportiu. Aquesta ampliació repre-
sentaria triplicar la capacitat del port amb més llocs d'amarrada i més espai
per a varades i aparcament interior de vehicles. El port estaria tancat per un
nou espigó que sortiria per devers les cases de Garonda i aniria cap enmig
de la mar per fer una L voltant cap a l'esquerra, a una distancia de la costa
el doble de la del port actual, la qual cosa possibilitaria l'arribada de vai
xells de major calat.

El «Dia del llibre» també se celebrà a Llucmajor   

Casa de la Vila

REUNIÓ DE LA COMISSIÓ DE
GOVERN DEL 30-111-88

ASFALTAT DE CAMINS
VENALS

Es va acordar concedir una
ajuda de 2.872.282 ptes. per asfal-
tar camins ve'inals, que seran els
següents: S'Aresteta, Son Monse-
rrat, S' Aresta, Son Mulet, Son
Bonet i Sa Cresta. I també
1.364.282 ptes. per als camins de
Son Cases Noves i de Son Colom.

També es va acordar dirigir-se
al Sr. Fullana Taberner, com a re-
presentant del Camí de Son Ful la-
na, i comunicar-li que una vegada
aporti pressupost i depositi el 50%
d'aquest, en compte al Banc, es
continuarà la línia d'actuació que
en aquests casos ha seguit l'Ajun-
tament.

NOVES AUXILIARS
ADMINISTRATIVES

Es va convenir en Catalina Moll
Martorell, Dolors Oliver Alzamora
i Maria Vicens Tomas, les presta-
cions prÒpies d'Auxiliars Admi-
nistratives, mitjançant contracte
laborals pel termini de tres mesos
prorrogables.

OBRES I DESPESES
Concedir subvencions de 75.000

ptes. als Col.legis de Sant Bona-
ventura, Ntra. Sra. de Gracia, Sant
Vicens de Paül (S'Arenal).

Compra de 15 poals per ferns,
per ser utilitzats en els mercats.

Informe favorable de 24 expe-
dients d'obres particulars i les co-
rresponents tasses, per un total de
485.584 ptes.

A. Tomas

FRUTALES

LLUCMAJOR

VENDA DE:

FRUITERS (Pistatxos, Cireres, Figueres, etc)
CITRICS (Tarongers, Llimoneres, Pomelos)
ORNAMENTALS (Plantes de jardineria)

Cra. Llucmajor - Porreres (a 800 metres)

SANEAMIENTO

CALEFACCION

GAIIIIIft OLIVER
INSTAL.LACIONS SANITÀRIES
CALEFACCIÓ
ENERGIA SOLAR

Exposició1Vendes: C/. Born, 2 - Tel. 66 06 52
Taller: Melia, 26 - Tel. 66 16 37 - LLUCMAJOR

LOCAL

El passat dissabte 23 d'abril, amb
motiu del «dia del llibre» quai bé
totes les llibreries de Llucmajor (Ca
N'Alegria, Imprenta Grafimut, Ca'n
Paco, Sol Ixent) i algunes entitats
(Obra Cultural, Club d'Esplai) deixa-
ren el seu Hoc habitual i es trasllada-
ren a la Plaça Espanya per tal d'oferir
al públic les novetats editorials de
l'any. Malgrat el temps no acompan-

yàs i la pluja fes acte de presència, l'a-
fluència de públic va ser notable; qui
més qui manco va poder triar, rema-
nar i si venia al cas comprar aquell
exemplar que més interès despertas.
Creim que la bona acollida popular
que tingué l'acte assegura el que anys
vinents es puguin mantenir i poten-
ciar iniciatives com aquestes.



L'acte tendrà lloc divendres, dia 13
de maig, a les 20'00 hores, al ng 18
de la plaça Espanya de Llucmajor.

LOCAL
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4rt. Aniversari de l'Associació de la
Tercera Edat

El dijous dia 5 de maig se
celebrará una funció amb
motiu del quart aniversari
de l'Associació de Jubilats,
Pensionistes i Tercera Edat
de Llucmajor. A aquest
acte hi intervendrà el Grup
Artistic de l'Associació, al
Teatre Recreatiu a les 5 de
l'horabaixa i a les 9'30 del
vespre, amb l'entrada de
franc.

Es presentarà al públic el
Grup Teatral de la Tercera
Edat i posara en escena el
sainet en un acte «Es cal-
çons de mestre Lluc», -obra
de Bartomeu Ferra- amb la
direcció del nostre amic i
col.laborador Arnau Tomàs
i actuaran en l'escena: An-
dreu Noguera, Francisca
Picornell, Margalida Lladó,
Josep Martorell, Maria
Clar, Antònia Oliver, Sal-

vador Guerrero, Bartomeu
Terrassa i Guillem Mut.
Actuarà d'apuntadora: Je-
remia Vidal, de tramoista:
Miguel Garau i es faran ca-
nec de la decoració: Barto-
meu Salva i del vestuari:
Maria Roig.

A l'intermedi s'entrega-
ran unes plaques comme-
moratives als dos associats
de més edat: Pere A.
Tomas Oliver i Jeremia
Tomas Oliver.

I a les 9'30 es clausurara
l'acte amb una festa prota-
gonitzada per les actua-
cions d'Andreu Piza, Pep
Martorell, Salvador Gue-
rrero, Bartomeu Terrassa,
Antoni Cardell, Joaquim
Garcia, Rafaela Martínez,
Francisca Picornell, Fran-
cisca Cafiellas i Margalida
Tomàs.

Llucmajorers premiats en el II concurs del
«Diario de la Escuela»

Dia 20 d'abril el Diari de Mallorca publicava en el
seu suplement «Diario de la Escuela» el nom dels
guanyadors en el concurs d'entrevistes a un artesa dins
les distintes categories. S'ha de donar l'enhorabona als
llucmajorers: Guillem Pallicer, Esteve Moragues i Mi-
guel Barceló (3er curs EGB) del Col.legi de Sant Bona-
ventura) que obtingueren el 2on premi dins la catego-
ria A; a n'Antoni Vadell (el nostre amic i col•laborador)
que juntament amb dos amics guanyà el primer premi
dins la categoria D; i a na Raquel Mezquida, Julia
Tomàs i Francesca M Salas (76 curs EGB del Col-legi
de Sant Bonaventura) guanyadores del 56 acc6sits. En-
horabona a tots.

Cicle de conferències sobre Sa Marina

L'Obra Cultural Balear ha organitzat un cicle de confe-
rències: «Sa Marina, una realitat per conèixer» amb la in-
tenció de reflexionar sobre els aspectes ecològics, geogra-
fies, histõrico-arqueològics... de la nostra Marina, l'espai
natural amenaçat per una urbanització.

Les conferències es realitzaran a la sala d'actes de l'A-
juntament durant cinc divendres, del 6 de maig al 3 de•
juny amb l'ordre següent:

-Dia 6 de maig a les 21'30 h. «El medi natural» per Joan
Ma y01, biòleg.

-Dia 13 de maig a les 22 h. «Patrimoni monumental»,
per Gabriel Pons, arqueòleg.

-Dia 20 de maig a les 21'30 h. «Formes històriques d'ex-
plotació. L'espai agrari», per Pere A. Salva, Cap del De-
partament de Geografia de la Universitat Balear.

-Dia 27 de maig a les 21'30 h. «L'ordenació del territori:
situació actual», per Onofre Rullan, Doctor en Geografia.

-Dia 3 de juny a les 21'30 h. «Quina amplària de món...».
Percepció de l'espai al poema de «L'Allapassa», per Mi-
guel Sbert, professor de l'INB «Maria Antònia Salva» de
Llucmajor.

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.

Les EDICIONS ATAVIQUES es complauen

a convidar—vos a la presentació de

TERRITCRI D'INCOGNITES,
poem an  de DAMIA FONS

amb il.lustracions de BIEL THOMAS.
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Un ple maratonià   

Després de l'aprovació
de l'acta, el portaveu d'AP,
Sr. Miguel, va demanar si
s'havien duit, com havia
demanat, les actes d'Urba-
nisme i Interior.

El Sr. Macià Garcies de-
manà que als propers Plens
es faci una lectura resumi-
da de les factures pagades
per l'Ajuntament.

-El Sr. Ba tie contestà
aquesta qüestió adduint
que això portaria molta
feina i faria perdre molt de
temps a la qual cosa el Sr.
Clar (UM) replicà posant
l'exemple que el Consell
Insular ho fa així i no hi ha
cap problema.

Després d'aquesta dis-
cussió, el Batle hi assenti.

També el Sr. Clar va de-
manar el consentiment del
Ple per tal de demanar sub-
vencions per fer dues pis-
tes de tennis a Llucmajor
(5.000.000 pts.), una estació
per bombeig d'aigües netes
a s' Arenal, Camp de Futbol
i vials d'accés (10 milions) i
també fer els vestuaris dels
jugadors i Arbitres en un
total de 28 milions de pes-
setes, dels quals l'Ajunta-
ment aportaria un 50 %.

Es va aprovar el conveni
del personal de l'Ajunta-
ment. El Sr. Clar demana
que aquesta millora salarial
es vegi reflectida en el ser-
vei.

Es va decidir, després,
posar un atestat en contra
del propietari de les gomes
que hi ha devers Son An-
telm (carretera S'Arenal)
perquè, malgrat els avisos
que havia rebut per part
del Consistori, les gomes es
continuen cremant peribdi-
cament.

Després d'un intens
debat s'aprovà l'exclussió
dels alumnes de la Guarde-
ria Municipal a partir dels
4 anys. El reglament, ini-
cialment, deia que era per a
nins de 1-6 anys encara que
ja fa uns anys nomes n'hi
ha via fins a 5 anys.

El Sr. Crespí (PSOE) va
defensar aquesta supressió
per posar-ne una altra per a
nins de 0-1 anys. Mentre
que els regidors d'AP, a
través de l'anterior enca-
rregat de l'escoleta, Sr. Ar-
tigues, defensava la possi-
bilitat que es creAs la nova
plaça sense necessitat de
suprimir-ne cap. Era parti-
dari de mantenir-la al
menys fins que es cone-
gués la matrícula d'infants
de l'aula de nova creació.
El Sr. Clar era partidari
també d'aquesta supressió
però en cas que no hi ha-
gués espai suficient per a
totes dues unitats. Malgrat
aquest debat, els socialistes

guanyaren la votació.
El portaveu d'AP va de-

manar que abans d'aprovar
les qüetions urbanístiques
per a la recepció de les
obres, els responsables d'a-
questa Area havien d'anar a
inspeccionar-les.

El punt més conflictiu va
ser, sense cap dubte, el re-
ferit a l'homenatge dema-
nat per AP als batles Sastre
I Ramon.

El regidor del PSM, M.
Garcies, va voler exposar
quina era l'opinió del seu
grup referent a aquest
tipus d'homenatges, i dient
que no l'interessava entrar
en el debat de si a d'altres

pobles o en altres moments
histbrics, s'havien realitzat
aquesta casta d'inicia tives
(posar noms de politics a
carrers). Creia necessari dir
que aquestes iniciatives
provoquen el debat, la qual
cosa pot lesionar els senti-
ments de familiars i vius.
Una discussió d'aquest
tipus no durà res bo (afegí)
ni dolent per al nostre
poble, però creia necessari
fer una postura política ad-
duint que no es pot tractar
d'igual manera un batle
d'Esquerra republicana De-
mocrà tic i a un batle Fran-
quista i Antidemocràtic.

En aquest moment, el Sr.
Garcies fou interromput
pel Sr. Mateu Monserrat,
contestant-li que això ja ho
havien decidit en comissió
i que no calia que ho repe-
tís. Mentrestant, el regidor
de Cultura demanava al
batle que li tornAs la parau-
la que li havien pres, per
tal de poder continuar.

A la fi, el Batio va reac-
cionar i tornà la paraula al
Sr. Garcies el qual continuà
dient que no era partidari
d'aquesta cultura de re-
bumbori i fastuositat on els
politics s'autohomenatja-
ven.

I va acabar replicant al
Sr. Monserrat que tampoc
no li pareixia moralment
acceptable el fet que l'a-
gués estat ell el pron-Litor
dins AP d'aquesta iniciati-
va perquè n'era part impli-
cada com a ex-braç dret de
l'esmentat batle Ramon.

En el seu torn de rèplica,
el Sr. Mateu Monserrat va
dir que efectivament ell
havia estat regidor de dife-
rents Consistoris no demo-
crà tics, però que tots els
qui hi participaren, regi-
dors i baties, havien fet tot
el possible per al be del
poble sense cobrar cap cèn-
tim.

Després d'una breu con-
testa pel regidor de Cultu-
ra, es va passar a la votació.



Canplase.

) EL- ALCALDE.,

)

•
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• \\'‘''LE	 Fdo.: Juan Monserrat Mascará.
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L'homenatge es va aprovar
amb el vot en contra del
PSOE i PSM.

També es va aprovar fer
un monument al solar de
Ca'n Mataró, als jurats que
aturaren la infeudació de
Llucmajor, com a lloança
als DEFENSORS DE LES
LLIBERTATS.

El Sr. Batle va informar,
tot seguit, de la vigilancia
nocturna per part de la
Guardia Civil i de Celadors
vestits de paisà, per poder
aturar els robatoris i la de-
linqüència.

Entre d'altres coses, es
va aprovar a continuació
l'ampliació del carrer Dra-
gonera, a S'Arenal.

Després d'un altre llarg
debat, es va arribar a l'a-
provació dels tràmits per
fer el Polígon Industrial
allà on indica el Pla PGOU.
Es va nomenar una comis-
sió formada per gent de
tots els partits, per gestio-
nar l'acció de compra i se-
guir el procés dels estudis i
avantprojectes que es
duran a terme.

El Sr. Rabasco (CDS),
després de fer una petita
història de la passada ober-
tura d'Aquacity, va acusar
al Batle de contradir-se en
les manifestacions que feia
al públic sobre com tot es-
tava en ordre i les que feia
per escrit a Aquacity do-
nant-los un mes de temps
per arranjar el que no es en-
cara correcte.

També va afegir que en
la contractació de personal
administratiu per tres
mesos, la selecció havia
estat arbitraria, perquè

s'havien elegit els que ha-
vien volgut.

El Sr. Batle i el Sr. Tomas
Garcies contestaren dient
que no s'havia vulnerat cap
llei, que així es podia fer i
que es podia contractar a
les persones que creien
oportú.

Referent a la contractació
de la nova dona de neteja,
els socialistes contestaren
també al Sr. Rabasco dient-
li que la dona de neteja ja
acaba el contracte. Ho di-
gueren a un cap de colla
dels caminers i aquest els
va dur la dona en qüestió i
Ia contractaren. També, el
Sr. Rabasco va denunciar el
fet que hi havia multes (8)
d'un senyor de s' Arenal
que estaven entregades i
no es tramitaven mentre
que n'hi havia que en molt
poc temps es realitza tal
tramitació.

Referent al viatge per re-
presentants del nostre Con-
sistori, a Barcelona, convi-
dats per «LA CAIXA», per
tal d'entregar al Director
general la distinció feta a
aquesta entitat, amb motiu
del 50è aniversari de la
«CASA CUNA», el Sr.
Macia Garcies, regidor d'E-
ducació i Cultura, va de-
manar al batle quin criteri
s'havia seguit per elegir els
representants llucmajorers
(Sr. Joan Monserrat, batle i
president del Consistori),
Sr. Tomas Garcias (presi-
dent de la Comissió d'Ur-
banisme i Serveis) i Sr.
Ma teu Monserrat (porta-
veu segon de l'oposició),
mentre que quedava exclòs
el president de la comissió
d'Educació i Cultura, que

va ser la comissió que va
aprovar l'entrega d'aquella
distinció.

Va demanar si la selecció
havia estat imposada per
persones de fora. I si era
així, per que s'havia accep-
tat una imposició externa?.
El Sr. Batle va contestar
que això no era cosa seva i
que «El Delegat de LA
CAIXA me va indicar qui
havia d'anar».

Seguidament el Sr. Mi-
guel (AP) i el Sr. T. Garcies
(PSOE) s'embolicaren en
una llarga discussió refe-
rent a una acta d'urbanis-
me on segons el Sr. Miguel
no deia allò que els socia-
listes volien que digués i
que per això, els mentiders
no eren els del grup popu-
lar com havia dit el Sr.
batle sinó els propis socia-
listes. Les coses acabaren i
cada un se'n va anar amb la
seva raó partic-ular.

Al capitol de precs i
qüestions, per ventura per
l'avançada hora que era i
perquè els nervis havien fet
estralls en els regidors i es-
pectadors, va començar de
mala manera:

El Sr. Manuel Garcia
(PC) va demanar al batle si
ara que es volien posar a
fer monuments als baties,
quan tocas el torn a home-
natjar els socialistes, a qui
el farien, el monument: Al
Batle Joan Monserrat o al
Batle Tomas Garcies? El
batle, tot indignat va pegar
cop damunt la taula i ii va
ordenar que callàs si no

volia que el traguessin de-
fora de la Sala.

A continuació interven-
gueren dues representants
de la Junta Directiva de
l'APA de l'Escola Munici-
pal d'Infants per manifes-
tar el desacord amb la deci-
sió del Ple d'eliminar les
places de nins de 4 anys
per posar-n'hi unes altres i
que alit) que més els dolia
era que l'encarregat de la
Guarderia, Sr. A. Crespí
(PSOE) les hagués tengu-
des enganyades dient que
aquests canvis no es pro-
duirien per el proper curs,
sinó que s'esperaria, per
ventura, a la nova Reforma
d'Ensenyament.

Després va intervenir
una altra persona dema-
nant al Batle (referint-se al
Sr. Manuel Rodriguez Va-
lencia, regidor del PSOE a
S'Arenal) si podia emprar
el seu cotxe particular a l'a-
parcament municipal i em-
prar l'emissora de la poli-
cia en el seu cotxe.

També va demanar el
que sembla que volia fer D.
Manolo Garcia quan va ser
tallat, si el Sr. Batle firmava
papers oficials amb una
signatura d'una altra per-
sona. El Sr. batle va expli-
car que hi ha ordres a l'al-
caldia on en Hoc de la sig-
natura del Ba tie hi havia la
del Sr. Tomas Garcies, i
això era a causa de les ab-
sències, quan es delega el
Primer Tinent de Batle per
a les diligències que perto-
ca.

VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV:: 1/1

Aquesta va ser la darrera intervenció d'un ple conflictiu i es-
gotador.

PASTISSERIA

Calm •Cluc
Sant Llorenç, 78 - A - Tel. 660669 I

LLUCMAJOR (Mallorca)
1

,V1.::/VVVVIVVV1/1/1/VVVVVVV1AMMAIVVVV1::11.15)
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S'ARENAL

La peatonització de la primera línia
Tomeu Sbert

La novetat d'aquesta primavera i
estiu està en la peatonització de vies
de primera línea, tant a la part lluc-
majorera com ciutadana, p la nostra
zona turística. Pel que afeta al carrer
de Miramar Ilucmajorer, la cosa fun-
ciona de les 7 de l'horabaixa a les 6
del ma tí, cada dia i els diumenges tot
el dia, peatonització, i ha tingut ac-
ceptació, salvant excepcions i , natu-
ralment «todo es según el color del
cristal con que se mira», més be
direm ara «tot es segons el color del
partit en qué se mira».

Lo cert, lo real, lo segur, es que
com més i minor oferiguem als turis-
tes les nostres places i carrers, i sobre-
tot si es a vorera de mar, més gent
vindrà i pujant el llistó de qualitat.

A la part de S'Arenal-Palma, se-
gons paraules del batle Ramon Agui-
ló, també durant el mes de maig s'e-
fectuaran proves de peatonització,
des de Can Pastilla a devers la Plaça
de Les Meravelles (Riu Center). El
camí que noltros hi veim, dit amb tots
els respectes, es el de decantar el
maxim de ciment i d'asfalt a la dita
primera línea i retornar a una platja
mes ampla i natural, amb les seves
fines arenes i nítidesa de les poèti-
ques blaves aigües de la mar. Es a dir
que no arribi ni una gota d'aigües re-
siduals a la mar.

MISS PLATJA DE PALMA. Una
guapíssima jove de 19 anys, Elisabeth
Alvarez López, caballera morena i
ulls encantadors, fou elegida «Miss
Platja de Palma-88», en un concurs de
bellesa celebrat a la plaçoleta del
«Riu Center». El president del jurat
qualificador, fou Bartomeu Xamena
Simonet, president de l'Associació
d'Hotelers. Les aspirants a «misses> ,

desfilaren primer en vestit de carrer;
després pantalons curts i camiseta i
finalment, en banyador.Les dues
dames d'honor foren Beatriu Fraile
Ruiz i Assumpció Aguilar Marín. Co-
rona a la nova reina, la «miss» de
l'any passat, Margalida Beltran.

AQUACITY. Jo obri les portes el de-
nominat Aquacity o Ciutat d'Aigides,
de S'Arenal de Llucmajor. Tot esta a
punt, asseguren. Inclòs lo dels permi-
sos municipals, ja que l'any passat
l'assumpte fou un poc fotut.

I ja que parlam de l'Aquacity,
direm que el dia 14 de maig, s'elegirà
per primera vegada «Miss Aquacity»,
segons ens va direi director Lluís Gil.

OBRA CULTURAL BALEAR. Entre
altres actes, organitzats per la delega-
ció local d'Obra Cultural Balear, que
presideix Cati Socias, tingué lloc una
«Taula Rodona» en el local parro-
quial. Fou moderador el periodista
Ilucmajorer Miguel Cardell, estant
presents els regidors llucmajorers:
Matias Garcias; Maribel Franco, en
representació de la regiduria de cul-
tura pel consistori de Ciutat; Jaume
Llinàs per de l'OCB a S'Arenal;
Mateu Joan Florit, director de «S'Are-
nal de Mallorca»; Jaume Alzamora
Bisbal, director de la revista «S'Unió
de S'Arenal> , entre alguna altra perso-
na. Interessant el tema, però les con-
clussions no foren lo clares i específi-
ques que esperàvem. De totes mane-
res, fou una iniciativa que mereix el
major aplaudiment, com es s'Arenal
davant les perspectives de poble, ja
que lo nostro es més be una zona que
degut al caracter totalment turístic, el
clamor de poble queda sinó confús,
diferent.

UN NOU GRUP DE TEATRE. Per
contrapartida a l'anterior dit, un nou
grup de teatre ha fet aparició en esce-
na la comedia titulada «Cavallet
quan eres jove». Gent jove i gent ja un
poc major, però l'exit aconseguit es
de tots. Anàrem a veure'ls actuar i
foren llargament ap laudits.

El repart fou de la següent manera:
Sebastià Vallespir, féu de vicari;
Damia Tomas: Sr. Joan; Ca ti Riutort:
Sra. Avia; Ferran Caldentey: Jordi;
Toni Caldentey: Sr. Ma teu; Nadal
Caldentey: Macia; Maria Roca: Mack)
Maria; Victòria Jaume: Margalida;
Margalida Capella: Catalina i Joan
Llompart de sr. Iluc i al mateix temps
es el director. Veu i música: Cati So-
cias; Maquillatge: Maria Bibiloni; i
Xim Angel Moya cuida dels llums.

Per altra part sabem que s'està pre-
parant l'escenificaciò d'una obra to-
talment inédita i que durà per títol
«Dos batles per a un poble». L'autor
es en Sebastià Vallespir.

CAMPIONAT DE TRUC. I més truc
encara. Aquesta vegada ha estat en el
local de la Tercera Edat. Trofeus do-
nats pel Banc de Bilbao. La parella
guanyadora fou Sebastià Cantallops i
Damià Tomas i sub-campions en Fe-
rran Sousa i en Josep Doblas.

FESTA DEL LLIBRE. Amb moti de la
Festa del Llibre, se celebraren alguns
actes culturals, entre ells «Tertúlia Li-
teraria» a càrrec de Miguel Sbert i
Damia Pons, organització de l'OCB.
A la guarderia «Petitó», «Contes con-
tants per la contacontes Caterina», i
exposició i venda de llibres, amb
col.laboració de «Quart Creixent»
l'OCB i «La Caixa».

FERROS ARTÍSTICS
I FORJATS

ESPECIALITAT EN
TREBALLS D'ALUMINI

CERRAJERIA
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La Mare de
Deu de
Gràcia visita
els
llucmajorers

Al número anterior sortia
una breu ressenya de l'arriba-
da de la Verge de Gracia al
poble de Llucmajor amb
motiu de l'Any Maria. Si bé
s'ha de dir que no tan sols fou
arribar i tornar a partir, sinó
que va estar tota una setmana
amb nosaltres (del dissabte 2
al diumenge 10 d'abril).

Com tots ja sabem el dissab-
te de Pasqua va presidir la Vi-
gilia Pasqua i el diumenge de-
matí foren moltes les dones
que l'acompanyaren a «s'En-
contrada», sense oblidar la
multitud que l'esperava a
Plaça. La setmana mariana co-
mença el dilluns 4 d'abril, de-
dicat a la tercera edat, i amb
motiu d'això hi hagué una
unció dels malalts a les 18 h. i

certa manera estan integrats a
una familia. El dimecres va
estar dedicat als joves, i a les
21 h. a l'Església hi va haver
una celebració organitzada
pels allots i allotes que junts
se preparen per a la confirma-
ció mitjançant un catecume-
nat. Acte seguit Nostra Senyo-
ra de Gracia fou traslladada al
convent on hi residí el reste de
la setmana. El dijous dedicat
als infants, i el divendres per
concloure la setmana mariana,
hi va haver una celebració a
les 20 h., al Convent, per a tota
Ia comunitat cristiana.

El diumenge 10 d'abril, dia
que tradicionalment anome-
nan diumenge de l'àngel, la
Verge de Gracia torna a la
seva muntanya acompanyada
de molta gent del poble. Fou
molt significatiu el nombre de
II ucmajorers, de totes les
edats, que se posaren les es-
pardrenyes per anar a acorn-
panyar a la nostra Mare. A l'a-
rribada, a l'esplanada de Gra-
cia, hi hagué una solemníssi-
ma missa com a cloenda de la
setmana mariana.

Ara be, crec que no hem de
quedar aquí. Es important res-
pectar i recordar les nostres
tradicions. Així com també es
digne d'alabar el cas que se va
fer a la Mare de Deu de Gra. -

cia, la qual ha escoltat a tants
de llucmajorers al llarg del
temps. Es motiu de satisfacció
l'edomassament, de tan bon
gust, dels carrers per on havia
de passar la Mare dels llucma-.
jorers, i es també significatiui,
l'emoció de moltes persones
expressada amb les llàgrimes
als ulls. Tot aim) es important,
es digne d'alabar i es tot un
mèrit per part del poble. No
obstant hauria de significar
qualque cosa mes; la Mare de
Deu no sols ha d'esser una
imatge d'un segle determinat
que està a una ermita, Iatori
o santuari concret. No es sols
una obra d'art o una peça ta-
llada policromada, que se treu
pels carrers endomassats, se fa
festa i se canton cançons. Tota
aquesta mena de religiositat
popular té tot un valor, pet -6
no ho es tot. La Verge Maria
no sols ha d'esser una escultu-
ra, sinó un exemple d'una
dona valenta, sofrida, conven-
çuda del que pensa, amb tot
un sentit a la vida que li va
donar Jesús. I sobretot una
mare que estima als seus fills.
Maria hauria d'esser un testi-
moni encoratjador de Jesús
Ressucitat. Sols així podrem
donar sentit a totes les fun-
cions i manifestacions religio-
ses.

Antoni Vadell Ferrer

una celebració de l'Eucaristia
a les 21 h. La diada del di-
marts tenia el títol de <Maria i
Ia família», i seguint la progra-
mació hi va haver una celebra-
citi de la paraula, amb la pre-
sència de Mn. Josep Amen-
gual, per tots aquells que en
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OPINIÓ

Enfrontament entre pares i Consistori a causa
de l'Escola Municipal d'Infants

L'Associació de Pares de l'Escola
Municipal d'Infants vàrem adreçar
una carta a l'Ajuntament exposant
quina era la nostra postura davant la
supressió de l'aula de nins de 4 anys
per l'obertura de la de bebés. Els
pares no creim oportú suprimir
aquesta aula per admetre bressols
sinó que pensam que s'hauria de fer
tot el que fos possible perquè el poble
tengui cobertes aquestes necessitats
d'una manera digne i en llocs dife-
renciats.

El Sr. Crespí, regidors del PSOE i
encarregat de l'Escola és partidari de
la supressió de la dita aula i de la
creació de la de 0-1 any perquè creu
que és necessari que l'anterior a
causa que places per a nins de 4-5
anys n'hi ha a la resta dels centres
d'ensenyament del nostre poble,
memtre que per a recent nats no n'hi
ha.

El que el Sr. Crespí sembla que no
té en compte és que l'admissió de
bressols suposa una reestructuració
d'espais i condicions físiques i ens
feim preguntes, ben senzilles, com
aquestes:
-mentre uns nins dormiran, on posa-
ran els que gategen?
-com juntaran infants de tres mesos
amb els que en tenen nou?
-com podran uns pares treballadors
pagar un quota tan elevada com s'es-
tà dient (entre 10 i 15 mil pessetes.)?
-a càrrec de qui anirà el dèficit, en cas
d'un número molt baix (2-3) de
bebés.
-els nins de 2-3 anys fan renou, com
podran córrer pel passadís sense mo-
lestarais més petits que descansin?

(Aquestes preguntes són solament
un petitíssim qüestionari que ens
preocupa i només valen com a exem-

pies ben concrets).
Creim que moltes d'aquestes pre-

guntes no tenen resposta si no és re-
modelant la situació dels infants a
Llucmajor i organitzant d'una altra
manera la distribució de places esco-
lars durant la Primera Infància.

ELS PARES SE SENTEN
ENGANYATS

Els pares ens dolem de la manera
de dir les coses del Sr. Regidor ja que
ens havia duit enganyats dient que
era necessari dur a terme aquesta su-
pressió però que encara no seria per
al proper curs.

També creim que pel que va argu-
mentar al Ple, no va ben informar als
regidors dels diferents grups politics,
quan va dir que només hi havia 12
sollicituds per a nins de 4-5 anys i 11
per a nins de 0-1 any, perquè no va
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explicar les circumstancies de com
s'havien fet les listes?

En primer Hoc, hauria d'haver dit
que mentre que una llista (la de
bebés) va estar exposada al tauló d'a-
nuncis, per ordre seva, durant més
d'una setmana, l'altra (interessats
nins de 4 anys) es va penjar per ini-
ciativa dels pares i tan sols hi va estar
un dia; al dia següent, el regidor en-
carregat de l'escoleta les va llevar
totes dues.

I en segon Hoc, tampoc no els va dir
que uns quinze dies abans, a tots els
alumnes implicats en la supressió de
l'aula de quatre anys, les educadores
els posaren un paper de pre-
inscripció per al Parvulari de tots els
Centres d'ensenyament de Llucma-
jor. També, es recordava als pares
que el plaç d'aquesta pre-inscripció
acabava dia 30 d'abril i que el curs
1988-89 possiblement s'hauria supri-
mit ja la classe dels 4 anys.

Tampoc no els va dir als 11 que ha-
vien fet la sol.licitud per a bebés, el
preu que haurien de pagar per poder
tenir un infant d'aquesta edat a la
Gua rderia.

Presentar •com a argument dues
llistes com aquestes, sense explicar
les circumstancies, creim que no és
informar adequadament als seus
companys de Consistori sinó induir-
los a prendre una decisió, possible-

ment equivocada per manca d'infor-
mació.

En una paraula, ens va donar la im-
pressió que la resta dels regidors es-
taven desinformats sobre el tema i
també com es varen llegir altres car-
tes, s'hauria pogut llegir la nostra i no
fer-ne un brevíssim resum, tal i com
es va procedir.

MANCA D'ESPAI I ALT COST PER
ALUMNE

Suprimir l'esmentada aula sense
saber les possibilitats de viabilitat de
l'altra (segons la nostra opinió), es
una manera de fer les coses precipita-
dament perquè s'ha de fer d'acord
amb la normativa i segons aquesta
normativa higiénico-sanitaria actual
s'haurà d'instal.lar una cuina dietéti-
ca per a la preparació de viverons i
els dormitoris-bressol per als lactants
(de 0-6 mesos), la separació entre els
bressols sera d'un metre, a ser possi-
ble emprant una mampara transpa-
rent d'un metre vint d'altaria. I per
als nins més grandets (de 6 mesos per
endavant) la separació entre bressols
sera de dos metres.

A la cuina dietètica, hi ha d'haver
frigorífic i vaixella i coberts de gros-
saria i ús exclussiu per als nins.

Dues dependències d'aquest tipus

lleven molt d'espai que es importan-
tíssim a una guarderia tan petita com
es aquesta.

Una altra irregularitat ha estat l'a-
cord definitiu en ple (25-IV-88) poste-
rior a l'obertura del termini de pre-
inscripció excloent-hi d'entrada els
nins nascuts el 84, es a dir: el cartell
va aparèixer 15 dies abans anul.lant
Ia possibilitat de matricular-se
aquests nins.

PREGUNTES QUE ENS FEIM

Si la Guarderia ha de ser autosufi-
cient, i citant per cent d'alumnes d'a-
questa edat que pot atendre una cui-
dadora es molt inferior al d'infants
majors, ¿qui en pagara les despeses?
Els pares que tenguin fills d'aquesta
edat (0-1)? Pocs ho podran fer. Ho pa-
garan entre tots? Si l'augment que va
tenir lloc el curs passat, de dues a
quatre mil pessetes va provocar bas-
tantes baixes, fins i tot a mitjan curs,
què faran el curs qui ve?

Un nou augment és el camí millor
que pot seguir l'Ajuntament per aca-
bar amb un servei social que sembla
que alguns dirigents no compten com
a cosa seva, i el consideren més com
una carrega que no com un servei al
poble.

Junta Directiva
A.P.A. Escola Municipal d'Infants
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REDACCIÓ.
Aquesta doléncia, en

un poble com el nostre,
no hi hauria de ser, per-
que la manca de grans
edificacions permet de
trobar llocs d'aparca-
ment amb bastant facili-
tat; només hi ha dificul-
tats a -un parell de ca-
rrers o zones d'uns 150 o
200 mts. pels voltants de
plaça o en dies determi -
nats i a hores punta.

Quant a la circulació,
si tothom complís les
normes establertes, seria
més fluida i no hi haria
els embossaments ac-
tuals. Són punts conlic-
tius en aquest aspecte els
cantons que tenen algun
bar a prop, on la cliente-
la de vegades deixa el
cotxe sobre el cantó i així
dificulta la maniobra
d'altres cotxes o de ca-
mions perquè puguin
voltar. Un altre punt
problemàtic és el tros de
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carrer de Plaça (antic Fa-
langista Miguel Banes-
ter) on, en moltes oca-
sions hi ha cotxes esta-
cionats i a més a més, de
sis a vuit, bicicletes i mo-
torets d'al•lots i joves
que van a la biblioteca.
També contribuieixen a
agreujar l'estat de coses
uns quants carrers on
s'hi pot aparcar i tenen
doble circulació com són
el Carrer constitució,
Font, Jaume Ii d'altres...

Creim que posar ordre
a aquestes situacions no
seria molt difícil si es
fessin complir les regles
d'estacionament, aparca-
ment i circulació vigents,
i que no es pogués apar-
car a alguns carrers o
que aquests esdevin-
guessin d'una única di-
recció.

Encara que la situació
sigui tan senzilla estam
poc esperançats en la re-
solució del problema
maldament es canviï la
circulació a certs carrers,
perquè tots els símpto-
mes indiquen que no hi
ha voluntat de posar en
marxa, en contra dels in-
fractors, mesures que el
senyor Batle té al seu
abast. A més, hem d'as-
senyalar l'exemple d'al-
guns regidors socialis-
tes, de Llucmajor i S'A-
renal, que ens onen en
qüestions d'aparcament
i aquests són un clar
index de la manca de
respecte per la llei i un
menyspreu a les normes
del Consistori i una
manca de consideració
envers d'alguns s'arena-
lers que sofreixen en les
seves pròpies butxaques
la justícia discriminada
del nostre Consistori.
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ENTREVISTA

Llucmajor ja té una assessora lingüística

Per tal d'ajudar al procés
de normalització de la nos-
tra llengua, l'Ajuntament
ha creat una plaça d'asse-
sor lingüístic, com abans
havien fet Manacor, Calvià
i Palma.

Catalina Janer Gomila de
Palma, llicenciada en Filo-
logia catalana, es la qui,
gairebé des de fa un mes,
regenta aquesta plaça.

-A que t'havies dedicat
fins ara?

-Fins ara havia fet classes
de Català a col.legis privats
i també de reciclatge, ara
encara en faig a Pius XII els
horabaixes.

-Quins han estat els mo-
tius que t'han fet deixar la
docencia i presentar-te per

ocupar aquest càrrec?
-Consider que la docen-

cia no es rúnica sortida,
que es necessiten moltes
coses més per a normalit-
zar una llengua. Evident-
ment són importants les
classes de català a les esco-
les, però no són suficients.
S'ha de fer veure que es pot
viure en català, promocio-
nant-ne l'ús a tots els nive-
lls.

-Quina és la teva feina a
Llucmaj or?

-Aquesta, com ha he ex-
plicat, en una circular en-
viada a tots els comerços,
es la següent:

*Fer efectiu l'ús del cata-
IA a l'Ajuntament, mitjan-

çant la redacció, la traduc-
ció i la correcció de textos.

*Assessorar el ciutadà
des del punt de vista lin-
güístic: correcció i traduc-
ció de textos breus proce-
dents de particulars o d'en-
titats públiques o privades.

*Orientar el ciutadà
sobre. recursos i legisla cio
en relació a la llengua cata-
lana.

*Realitzar accions con-
cretes que fomentin l'ús del
català dins el municipi, d'a-
cord amb les directrius
marcades pel Reglament
Municipal de Normalitza-
ció Lingüística i les línies
favorables al català que ins-
piren aquest Ajuntament.

Totes aquestes coses no

es poden fer en un dia; el
procés es lent i com més
participació ciutadana hi
hagi, mês aviat el durem a
termini.

-A més de tot això, no
creus que seria important
organitzar uns crusos per
als funcionaris?

-Sí, es una de les coses a
fer, però encara no hem
concreta t res.

-Estaràs també a dispo-
sició dels arenalers?

-Sí, crec que hi aniré cada
dimecres i donat el gran
nombre de castellanopar-
lants que hi ha esper poder
ser-hi útil.

-Quines creus que són
les dificultats amb que et
pots trobar?

-La manca de conciencia-
ció lingüística que hi ha; no
es suficient que es posin els
rètols en català, s'ha de fer
molta més cosa. Aquest fet
es únicament de Llucma-
jor, passa a nivell general,
inclús Llucmajor té molt
guanyat perquè des de les
institucions es dóna suport
al català.

-Quines altres coses tens
pensades per fer?

-Un altre projectes es una
campanya explicativa dels
articles de la Llei de Nor-
malització que mes falta
fan i donar consells. Un
altre es fer una campanya
pels comerços, fer un lèxic
específic per a cada un d'e-
ils  mostrar que el català es
també una llengua comer-
cial. També vull donar a
conèixer el procediment
pera canviar de nom.

Na Catalina Janer està a
la nostra disposició i la
podem trobar al C/ Nou n°
12 de les 9'30 h. a les 13 h.
La seva oficina està oberta
a totes les suggerències
que volguem fer.

F. Capellà
J. Font
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MINISTERIO
DE INDUSTRIA Y ENERGIA

16196 REAL DECRETO 903/1987, de 10 de juho,por el put
se modifica el Real Decreto 1428/1986. de 13 de junto,
sobre pararrayos radiactivos.

DISPONGO:

Artículo I. ° Se modifican las disposiciooes transitorias del
Real Decreto 14211/1986, de 13 de jutuo, sobre pararrayos radiacti-
vol, que quedarin redactadas en los sigsuentes ternainos:

Primers -Sc concede el plazo de dos altos paru que los
poseedores de estos pararrayos radiactivos ya instalados que
carezcan de autonzacion como instalación radiactiva. la soliciten
cumpliendo los requisitos previstos en el Reenio de instalacio-
nes Nucleares y Radiactivas, aprobado por Decreto 2869/1972, de
21 de julio ("Boleun Oficial del Estado" de 24 de octubre).

Segunda—Los utulares de los pararrayos que no solicitee
autorizacion, de acuerdo con lo establecido en la disposición
transitona antenor, deberan cumunicar la tenencia de dichos
paramivos a la Dirección General de la Energia y al Consejo de
Segundad Nuclear en el ammo plazo de dos aims, en el que
tarnbien vienen (Abode* a pones los cabezales de los atados
pararrayos a disposición de una Empresa imbrued* por el

Gobierno pars Is gestión de los residuos radiactivos, que se
encargara de reurar los cabezales..

An_ 2.° Los gastos que ocasione el proceso completo de
remade y gesuon de los cabezales radiactivos por una Empresa
autorizada pdri la gestión de residuos raduicuvos, serin a cargo de

Adranusxacion del Estado. .

El 1.1awdro de Industria y Enema.
LUIS CARLOS CkOISSIER bANSTA
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El parallamps de l'Església és (possiblement)
radioactiu

I. Barceló
Són molts els parallamps que es posaren abans del 86 i

que, com que aleshores eren legals, actualment no són  au-
toritzats per la Hei porque són radioactius.

Tots els parallamps radioactius tenen forma circular,
amb una anella característica, encara que hi ha alguns mo-
dels que tenen forma circular semblant a un plat o embut
posat a l'enrevès i sense anella que els envolti.

Alguns tenen unes quantes puntes a la part superior i
d'altres es caracteritzen per tenir un anemòmetre incorpo-
rat.

Els models més usuals són els següents:
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Los nuevos Regata gasolina
bun visto aumentada su gama con el
nuevo motor 1.600 con inyección elec-
trónica "single point': Novedad abso-
luta. El sistema "single point" signifi-
ca mayor fiabilidad, mejor progresión
de respuesta y una reducción de con-
sumo del 7%
(5,26 1. cada 100
km a 90 km/h) res-
pecto al motor an-
terior. El resultado
es un coche rápido
y económico, que
conserva en todo
momento una gran
reserva de potencia

lo que implica mayor seguridad.
Y para los que prefieren los 1.300 cc,
está el Regata 70. En dos versiones:
Confort y Super. 65 CV capaces de
superar fácilmente los 155 kin/h.
Economia y comodidad unidas en
un coche pensado para satisfacer

los gustos del
conductor más
gente. El Confort,
para tenerlo todo
de forma asequi-
ble; y el Super pa-
ra los que gustan
de esos detalles
extra tan
apetecibles.

C/. Hispanitat, 19- Tel. 66 06 47
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CARTES

«Heraldo de Lluchmayor» y
no «Heraldo de Llucmajor»

En el número 78 de la revista de su
dirección, en un artículo firmado . por
Maties Garcias, se cita la publicación
«Heraldo de Llucmajor», «que dirigia
Antoni Roca». La publicación de la
que nuestro padre, Antonio Roca
Creus, fue fundador y copropietario
y que dirigió a lo largo de cuatrocien-
tos nueve números, aparecidos con
periodicidad semanal entre el 8 de
enero de 1916 y el 24 de noviembre

de 1923, se titulaba «HERALDO DE
LLUCHMAYOR» y no «Heraldo de
Llucmajor». La normalización lin-
güística no le alcanzó entonces y es-
peramos no lo vaya a hacer ahora.
Las grafías originales deben respetar-
se y no ser alteradas ni manipuladas.
Lamentablemente «Heraldo de Llu-
chmayor», pese a su dilatada vida y
números publicados, fue omitido en
la «Bibliografia de temática Ilucmajo-
rera» aparecida en el libro «Llucma-
jor, espai educatiu i recursos ambien-
tals», de Jaume Oliver y Francesca

Florit, queremos suponer que por ol-
vido involuntario.

Con el ruego de la publicación de
la presente, le saluda

Nicolás Roca Rubí

El veto de «La Caixa»

Al plassat Ple, en resposta a les
preguntes que el regidor d'Educació i
Cultura va fer al Sr. batle referents al
motiu pel qual havia estat marginat a
l'hora d'anar a Barcelona, per fer l'en-
trega al president de la Caixa el di-
ploma concedit per l'Ajuntament pel
50è aniversari de la fundació de la
«Casa Cuna» (diploma que s'havia
atorgat grácies a la proposta de la co-
missió de la qual ell n'era president),
el Sr. Ba tie va contestar que això ho
havia decidit el Sr. Delegat de «La
Caixa» i no era cosa seva (del ha tie).

El Sr. Maties Garcies també va de-
manar els motius pels quals el batle
ha via acceptat aquesta imposició.

La segona pregunta va ser si amb
aquest fet, havia d'entendre que el
Batle el desautoritzava com a cap de
comissió d'educació i Cultura, com
«de facto» havia fet.

La tercera i darrera pregunta va ser
quins motius havia donat la persona
que l'havia marginat de les llistes,
posant-hi un segon portaveu de l'o-
posició i el regidor d'Urbanisme.

Aquests tres interrogants no varen
ser contestats. •

La manca d'informació que tenc al
respecte dóna peu a les següents pre-
guntes:

1.- ¿Hagués consentit el Sr. Batle
aquesta imposició marginant un ti-
nent batle d'Educació i Cultura del
seu govern i nomenat per ell, per
posar-hi un membre relegat de l'opo-
sició, si en lloc de ser el Sr. M. Gar-
cies, membre del PSM hagués estat
del PSOE?

2.-¿Qui va decidir els qui hi havien
d'anar? ¿La Caixa de Pensions de Ca-
talunya i Balears des de Barcelona o
de Ciutat, o fou decisió del delegat
llucmajorer?

3.- ¿Quins criteris seguiren per fer
aquesta selecció dels 17 regidors que
conformen el Consistori?:
-politics?
-per amistat?
-de solvència económica?
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Venta y asistencia
técnica de los productos:

BOSCH
Automóvil

BOSCH
Herramientas

BLAUPUNKT

Calentadores
JUNKERS

Electricitat i Electrónica
de l'automòbil

INJECCIÓ DE BENZINA

Aires acondicionats
CARRIER
CU PIA S.A.

Tacógrafs

Soi alta fidelitat
Automòbil

BLAUPUNKT
Alarmes
Esquiladores
Motoserres
Plaques solars
Generadors
Lloguer maquinària
Martells

CUPIA, SA.
AIRE ACONDICIONADO PARA AUTOMOVILES

0 COMPRESOR

C) CONDENSADOR

FILTRO DESHIDRATADOR

EVAPORADOR

PER COMBATRE LA CALOR,

AIRE ACONDICIONAT ES

LA SOLUCIÓ

TENIM UNA GAMMA DE TOTS

ELS MODELS

PER A TURBINES I CAMIONS
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-personal?
Totes aquestes incògnites, que no

s'han desvetllades oficialment, i de
les que corren versions no massa di-
ferents, és ben possible que mai no
s'aclareixin.

Fet com aquest contibueixen ben
poc a dignificar la figura del batle, ja
que l'ofensa va contra un càrrec que
el representa en materia educativa i
cultural, i que, per tant, hauria de de-
fensar davant una ingerencia externa.

Tampoc no ajuden (per manca de
tacte dels serveis de relacions públi-
ques de l'entitat i/o del delegat local)
a fer més esplendorós el 50è aniver-
sasri de la Fundació de la «Casa Cuna
del Nin Jesús»

M.P.L.

A la Verge de Gràcia en la
seva vinguda a Llucmajor
(1988)

Sra. Directora de «LLUCMAJOR
DE PINTE EN AMPLE»: li agrairia si
és possible que insertara en aquest
número de la Revista «Llucmajor de
pinte en ample» que Vostè tan bé di-
rigeix la meva poesia titulada A la
Verge de Gracia en la seva vinguda a
Llucmajor (any 1988) que vaig fer
amb molt de gust per a tan extraordi-
nari esdeveniment.

L'enfony que fa la rocada
fet per la naturalesa
descansa abaix la bellesa
de Maria Immaculada.

Verge de Gracia, hermosa i suau,
com l'alba matinal
i teniu per pedestal
a Mallorca on regnau.

Sota la roca majestuosa
s'alça un castell
on habita tota airosa
Ia Reina hermosa, just un clavell.

Imatge antiga molt resplendent
de l'ample capa d'or i estrelles,
cabells daurats, galtes vermelles
que il.lumina el.firmament.

Te les mans juntes fent oració
de l'Avemaria, plena de gracia;
recordant l'Angel en la pregaria;
sou Vós la Mare del Redemptor.

Protegiu, Verge de Gracia,
l'ample camp llucmajorer
i escoltau nostra pregaria
en los dies de sequer.

La font d'aigua cristal.lina
que raja dins el penyal
apaga la set, dóna mama
al pelegrí a son portal.

Llucmajor us rep en festa
en dia tan senyalat,
dia de glória és aquesta
Crist ja ha ressucitat.

Tomas Thomas Mut.

D'un antic convent la imatge
fou portada a tal lloc bell
per rendir-li l'homenatge
un ermita ja molt yell.

De les nans d'un Bisbe yell
la imatge fou coronada
i a son front fou posada
corona d'estrelles i or bell.

Llucmajor en romeria
puja al puig agraciat
cantant himnes d'alegria
al Santuari encontrat.
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FORA VILA

L'ANYADA

Ara que ja hem deixat l'hivern a darrera i tenim el sol
que ja comença a ser un poc calent és la senyal que aviat
aquest any agrícola s'acabarà i tots tendrem el resultat
d'una anyada que és segur que no passara a la Història
per exemplar.

Una anyada de la qual es diu que si se valora o es mira
a nivell de Mallorca és bona, però que si només miram el
nostre terme és ben fluixeta. Dins el terme de Llucmajor
enguany ha plogut poc, dins aquest mes d'abril solament
va ploure 15'8 litres per metre quadrat dins el poble, i pot
ser que a alguns llocs de la marina no hi hagi arribat a
ploure aquesta quantitat.

Pel que fa a l'anyada del gra hem de dir que allò més
magre seran les civaes que al ser primarenques han estat
les més afectades per les poques pluges. Deis demés
grans n'hi haura, encara que no sera d'una forma abun-
dant.

Quant a les ametles i a les garroves, que són els plats
forts de l'anyada, tampoc no pareix que sigui un any pro-
pici per aquestes, principalment per les primeres. Respec-
te a les garroves encara hi ha la possibilitat, com diuen al-
guns pagesos, que plogui pel maig i aleshores si que po-
dria ser segur que n'hi hagués.

I ja que estam en el tema de l'anyada és el moment indi-
cat per recordar una feina que dins aquest mes se .durà a
terme; una feina que com molts sabran es tracta de «ton-
dre», tasca que només dura uns dies però que són ben sa-
lats per la ronyonada.

CLINICA DENTAL
Dr. LI. Galmés Ferrer

HORARI:
Dilluns, dimecres i divendres (9 a 14h)
Divendres horabaixa (16,30 a 20 h.)

Carrer Major, 77- Tel. 66 20 17- LLUCMAJOR

ROBATORIS
Malgrat tots aquests robatoris que s'han produit en

tants pocs dies dins Llucmajor, la foravila ha pogut estár
més o manco tranquila, tan sols hem tengut la notícia,
sempre desagradable, d'un sol robatoi, que s'ha produit a
la finca d'es Marroig, de la qual se'n dugueren de les
cases la quantitat de cent mil pessetes en doblers que es
trobaven amagats dins la casa.

ELS PREUS
Ja com ve essent normal darrerament dins aquest tema,

els preus no han tengut en general grans canvis, tal vega-
da sia degut a la proximitat de la nova anyada.

L'únic mercat que ha experimentat un canvi regatiu pel
pagés ha estat l'ametla, ara ha baixat unes 25 ptes. passant
de les 365 del mes passat a unes 340 ptes. el quilo de
bessó, aproximadament.

Pel que fa a la garrova, solament direm que aquesta se-
gueix igual i va damunt les 20 ptes.

Respecte al mercat ramader no hi ha hagut cap canvi,
seguin tot per l'estil del mes passat. Els preus dels ani-
mals al viu en ptes. per quilo són:
porcelletes	 250 a 300
xots 	 220 a 260
bous 	 450a 560
truges 	 a.90

CARNISSERIA 1:1 XARCIITERIA

ZANO GUE RA
GARCIAS

n111/

Plaza España, 62 - Tel. 661302
LLUCMAJOR  (Mallorca)



CENTRE OPTIC EXPO LENT

LENTS DE CONTACTE
CONTROL VISO

M. Paloma Garí
Optica Optometrista

Contactòloga

C/. Berga, 26 - TeL 26 33 74

S'A RENAL

FOTO CLAR
Perfumería

Reportatges, Fotos d'Estudi,
Carnet... ¡una extensa gama
de productes de perfumeria

OFERTES EN CAMERES FOTOGRÀFIQUES
VENDA DF, CARRETS

Carrer Nou, 8- Tel. 66 06 32 - LLUCMAJOR

E
FIEESGIBES

Jeroni Sureda Oliver
(Economista - Assessor Fiscal)

• Jaume Sitjar Ramis
(Graduat Social - Assessor Laboral)

Plaça d'Espanya, 53- r. - Tel. 66 21 33- LLUCMAJOR 

.LC    

ARTICLES
INFANTILS

LLISTES
NAIXEMENT

Placa d' Espanya, 46 - Tel. 66 18 59
LLUCMAJOR
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I ara, un camp de golf...

P areix que aquesta vegada han obert s'Aquacity
sense cap problema.

-Vols dir que tots estan solucionats?
-Tots, perquè si no fos així, no els haguessin

deixat obrir, crec.
-Id?) jo som més desconfiat, perquè davant ets interes-

sos creats, és molt difícil tombar es coll.
-Es nostro batle, l'any passat, va demostrar que a l'hora

de fer cumplir sa hei, es pols li tremola.
-Be, però ja ha passat un any, i en dotze mesos poden

haver succeït moltes coses.
-Exactament, es temps suficient per haver corregit totes

ses deficiències.
-Sí, tu dirás lo que vulguis, però jo no crec que tenguin

resolt lo de sa depuradora.
-Esta resolt, s'aigo se epura així com pertoca.
-Pareix que estas molt enterat, per?) ja veuràs com aviat

tendrem problemes amb tanta d'aigo com es consumeix a
S' Arenal.

-Això ja és una altra cosa, si a la llarga hi haura manca
d'aigo...

-N'hi ha d'haver forçar, perquè sempre hem estat un
terme pobre d'aigo, i a més de S'Arenal i ses urbanitza-
cions de sa costa, ara mos surt un projecte de camp de golf
i un balneari d'aigo calenta.

-Bé, pert) s'aigo calenta tanmeteix es perd...
-Pere) s'herba d'es camp e golf no la regaran amb algo

calenta.
-Mira, jo no ho acab d'entendre. Per una part mos quei-

xam que s'economia llucmajorera esta aturada, i per s'al-
tra es qui presenten nous complexos i urbanitzacions els
volem aturar es projectes a base de crits i coordinadores
polítiques.

-Criden perquè pensen que tantes urbanitzacions om-
pliran sa marina llucmajorera de ciment, a més de deixar-
mos sense aigo, conills, perdius i altres animals que ne-
cessiten protegir.

-I no duran cap bé aquestes urbanitzacions?
-Homo...! Tal vegada sí, també poden desaparèixer ses

paparres, per?) des propietaris i empreses promotores...
-De totes maneres jo pens que quan en el Pla des Terme

han posat aquests terrenys com urbanitzables, per qual-
que cosa sera...

-Perquè no pensen dos pams enfora...
-0 a s'enrevés,veuen un futur més esplendorós.
-I ara, per afegitó, un camp de golf en terrenys rústics.
-Els declararand'interés social, i ja esta.
-Diras d'interés particular...

Un que escoltava



Façana principal de les cases de Sa Torre.

Una de les finestres reinaixentistes de l'edifici

20	 POSSESSIONS

Sa Torre, en el
Segle XVII, ja
tenia la seva
capella

Ubicada en la planta baixa de
la torre de defensa era
coneguda amb el nom de «sa
llongeta» perquè alià es
mesurava antigament el blat.

Reprenim aquí la tasca deixada en
aquell Pare Ramon de Villalonga i
Rossinyol, que recordem era casat
amb Maria Agnes Truyols i de Sant-
Joan. El continuador de la noble fami-
lia fou el fill d'ambdós cónjugues,
Jaume Joan de Villalonga i Truyols,
Capita de Milícies.

Cap al 1758, Sa Torre estava valora-
da en 20.000 lliures, i en 1776, devuit
anys més tard, l'estimació assolia les
24.500 lliures, que juntament amb les
22.000, en les que estava estimada
Son Sagranada, també patrimoni in-
tegrant dels Villalonga, sumaven un
total de 46.500 lliures. Cal recordar
que la possessió de Son Granada, fou
aportada al patrimoni de Sa Torre,
mitjançant l'entroncament de les
dues nobles families dels Villalonga i
dels Rossinyol, en la persona de l'a-
via del darrer propietari citat.



Sabem que en 1765, Jaume Joan de
Villalonga i Truyols, ja era el nou pro-
pietari; i en 1769, en una cita referent
a Son Granada, propietat del magní-
fic Jaume Joan, indica que en el seu
territori estava enclavada la torre del
Cap Enserroca t.

Encara que els primers indicis de
l'existència d'una capella es remun-
ten al segle XVII, no es va obtenir
l'Indult Apostòlic fins el 14 d'abril de
1765, expedit en Roma i a favor del
Magnífic Jaume Joan de Villalonga.

En la primitiva Capella, ubicada en
la planta baixa de l'esplèndida torre
de defensa, hi havia cap al 1762, entre
altres coses, un retaule de Nostra
Senyora en la part central, resguarda-
da per Sant Joan Bautista i Sant Mi-
guel un a cada costat.

LA PLANTA BAIXA
Aquest recinte de la planta baixa

de la torre, amb volta sostinguda per
tres arcs de mig punt i que arranquen
de capitells gòtics, és conegut amb el
nom de «sa llongeta», perquè allà es
mesurava antigament el blat.

Com part ornamental, en la volta a
la part a on estava situat el presbiteri,
encara es poden veure restes de poli-
cromia. Igualment en les parets del

Part de les cases a l'interior de la clastra.

POSSESSIONS
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recinte es veuen gravats en negre
molts de noms, que tal vegada foren
traçats per picapedrers o treballadors
de la possessió. La part oposta al
presbiteri està voltada per un pedrís.

Per la Santa Visita Pastoral de
l'Excm. i Rvdm. Sr. Dn. Pere Rubio i
Benedicto Herrero, Bisbe de Mallor-
ca, realitzada a Llucmajor el 22 d'a-
bril de 1781, es va autoritzar a cele-
brar missa en aquell oratori.

En quant al bestiar, la principal
font de riquesa, basta dir que en un
escrutini realitzat en 1788, referent al
bestiar porcí, Sa Torre, era la posses-
sió capçalera en 100 caps, 50 mascles i
50 femelles.

Coneixem distints majorals de Sa
Torre en aquest segle XVIII, Pere
Mestre, natural de la vila de Sant
Joan, ho era en 1715, any en que va
morir; Gregori Puig, en 1750 i Miguel
Salva, en 1760, aquest darrer va morir
en 1763, i el seu fill del mateix nom
ocupava el seu lloc. També coneixem
el nom d'un garriguer: Bartomeu
Alorda, que ho era cap el 1765.

LA TORRE DE DEFENSA

Molt possiblement l'estructura de
la façana principal, és a dir, alla on
esta situada la torre, es mantengui
igual o de forma similar com va que-
dar després de les darreres obres
efectuades en el segle XVIII i que en
l'actualitat coneixem. Lo que sí va
canviar, encara que no sensiblement,
és la torre de defensa, que va sofrir
lleugers canvis en les finestres i que
encara es noten. Sembla, malgrat que
no es pugui assegurar, per() molt pro-
bablement sigui així, que, antigament
les finestres foren coronelles, i es
varen reemplaçar per finestres amb
vidrieres. Cal destacar que, en el gra-
vat realitzat per l'equip de l'Arxidus
Lluís Salvador, de la part posterior
només hi figura una finestra de les
dues actuals, ja convertida en fines-
tral.

El Cadastre del 18 de febrer de
1818, anomenat «Apeo de Garay» diu
que Sa Torre i Son Granada eren pro-
pietat del Sr. Dn. Jaume Joan de Villa-
longa i Truyols, valorades en 24.880
lliures respectivament. El seu succes-
sor fou Josep Francesc de Villalonga i
Desbrull, casat amb Magdalena Ven-
tura de Togores i Puigdorfila, filla
única del vuitè Compte d'Ayamans,
Dn. Miguel Marian de Togores i Co-
toner, mort a Hostalric en 1795.

Joan Clar, Francesc Verdera
Fotos: Antoni Monserrat

Antoni Oliver
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ENTREVISTA
Gent de la Vila

Ca'n lord 1 I un segle de tradició

P robablement la botiga de Ca'n Jordi té
més de cent anys d'història i l llarg d'a-
quests anys els llucmajorers l'han pogu-

da veure al carrer de Sant Miguel, a Plaça, al
carrer dels Pescadors i una altra vegada a Plaça.

L'entrada a la botiga ens produeix un ends
molt especial, el mateix que devia produir a les
acaballes del segle XIX: l'aroma de les espècies
i del cafè, els exòtics molinets, els yells prestat-
ges de fusta bona i també les velles imatges
dels calendaris i pots anunciant els productes
centenaris.

Es el pes de la tradició el que dóna caràcter a
la botiga, així com el fundador l'amo En Jordi li
va donar el nom; perquè si bé va començar es-
sent Ca'n Jordi, quan va passar al seu fill Fran-
cesc també es va conservar el nom Ca'n Fran-
cisco Jordi; i fins ara mateix, perquè a la seva
neta també li diuen na Margalida Jordi, encara
que el seu nom sigui Margalida Noguera Mut.

Es ella qui ens contarà la història.

-Quan es degué obrir la
botiga?

-El primer que va posar
Ia botiga va esser el meu
padrí Jordi quan era fadrí i
enguany el meu pare, per
l'agost. compliria 98 anys...
per tant ha de tenir mes de
cent anys.

A la primeria la botiga
estava al carrer de Sant Mi-
guel, aquí on va esser Ca's
Metge Prieto, llavors la du-
gueren a plaça, devora ca'n
Mut d'es Pont, a veïnat de
l'actual Banc Central i mes
tard al carrer de Ses Mari-
neres —l'actual c. Pesca-
dors— perquè allà hi va fer
una casa i quan va morir,
l'any 20, va continuar allà

mateix la botiga, amb el
nom de «Viuda de Jordi
Noguera», fins que l'any 25
mon pare la va tornar cap a
plaça.

EL DARRER MOSTRUARI
DE RAJOLES TE MES DE
80 ANYS

-Què venien els teus
avantpassats?

-Venien productes ali-
mentaris com ara, per?)
també venien rajoles. El da-
rrer mostruari té més de 80
anys i està exposat encara
al taulell, omple la paret de
cap a cap.

Quan vengueren els mis-

tos a Llucmajor el padrí va
esser el representant dele-
gat. A Palma ho era en Bar-
tomeu Maura.

També duien tot el sabó
fluix i venien aigua de co-
lòn ia de Florida i Colònia,
«ses oloretes». Encara en
guard unes quantes bote-
lles de litre, a les quals mon
pare els va canviar els taps
perquè no es podrissin, els
va posar de ferro.

El padrí va fer de ban-
quer perquè molts d'homes
se n'anaven a fer feina a
França i enviaven a ca seva
doblers francesos i com el
banc no volia fer canvis ells
els canviava amb pessetes
d'a quí.

És fàcil de sebre tot el
que venien, perquè una
véinada del carrer de Sant
Miguel ha trobat una llibre-
tat amb receptes de cuina i
a la contraportada hi ha un
inventari de tot quan es
venia a la Tenda de Comes-
tibles de Jordi Noguera de
la Plaça Major. Diu que en
aquest establiment es tro-
ben tota casta d'articles ali-
mentaris de primera quali-
tat i que pels preus mòdics
no admeten competencia,
tambó diu que s'admetien
encàrrecs de treballs tipo-
gràfics i que es venien ma-
terials d'escriptori, llibres
de text per a les escoles i
llibres ratllats per al co-
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merq.
Hi havia secció de perfu-

meria i depósit de biguetes
de ferro i acer procedents
de Bilbau, també hi havia
rajoles hidràuliques de ci-
ment de les més acredita-
des fabriques.

Tot aixè. diu la libreta,
comprada evidentment a
ca's padri.

Per altra banda venien
goma per als sabaters, per
fer pasta per aferrar, blanc
d'Espanya per als fusters,
per fer la massilla i estrella
d'anis per fer licors i tisa-
nes. Feien llimonades, to-
rraven cafè...

LES ESPECIES I EL CAFE
S'HAN VEN UT SEMPRE

-Quines coses es conser-
ven encara i quines han
canviat?

-Hi ha molles coses que
ja no s'usen però estan dins
la botiga coma decoració.
Hi ha molinets per moldre
cafè, sucre, espècies, unes
balances de calastró...
també hi ha quadres de la
casa Nestlé, jo els he vist
sempre. Per cert l'altre dia

vaig trobar un calendari
que feia propaganda del
salpe) «Virgen de la Palo-
ma» amb una llista de
preus de l'any de la pera...
una botella de conyac valia
sis reals.

Hi ha una sèrie de pro-
ductes que s'han venut
sempre, com les espècies,
el cafe, el forma tge i els
bessons d'ametles. La xo-
colata s'ha venut tota la
vida, a la primeria la feia
una casa de Palma del ca-
rrer de les Caputxines.

Abans veníem licors i es-
perit a granel, ara només
licor enlacrat. De verdures
i fruites no n'hem venudes
mai.

Ara venc fruites seques,
cacuets, pistatxos, llavors i
oli embotellat, cosa que
abans no veníem. Mai no
va voler vendre ni oli ni fa-
rina, en canvi venia mo'ts
llegums i també llavor de
puça, l'usaven les perru-
queres per fer «fijapelo».

-En tant de temps hauras
viscut moltes anècdotes.
Quines recordes amb més
interés?.

-En cent anys segur que

n'hi ha moites, peró jo
me'n record sobretot d'una
nineta d'una perruquera
que volia Ilavors de puça i
ens va demanar llavors de
matar puces i deuria ser
per matar-les.

Iambe ens han demanat
llavor de davantal en
comptes de llavor de can-
yem, que és un menjar de
perdius.

Un altre cas curiós va
esser amb en Joanet de Ca's
Canonge. Quan era molt
petit va venir a comprar a
magnesia i mon pare l'abo-
cava amb la botella da-
munt la balança i ell va dir:
(d'amo no basta» —en
mancava una mica—. (4
ara? va dir mon pare. «Ara
sí, ara en sobre un poc pero
no paga es llevar-ho». «Vas
molt viu al.lotet», «l'amo,
això se diu estar alerta».

I després de tot aquest
tipus d'existència na Mar-
galida creu que la botiga ja
té la seva história i per
això la retirarà. Ella té 60
anys i una fortalesa com-
parable només a la seva bi-
cicleta negra i al seu cotxe
Peugeot de fa 30 anys, d'a-
quella casta de cotxes que

r-NeStiel
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 Hanna lacteada_Ai

voldrien tots els joves
brusquers i que els infants
se'n riuen quan el veuen.

Són totes les característi-
ques de la gent ferma, la
qui no es deixa doblegar
pel pas del temps. Po-
dríem dir que es tracta
d'un dels productes més
autèntics de la nostra terra.

Coloma Julià



El Club de Bàsquet U II)

Seniors Llucmajor- Revoltosa (1987 - 88)- Foto Char

Juvenils Mascull (1984 - 85)
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Entitats de Llucmajor

NEIXEN MES CLUBS

A la renúncia de jugar a
III Divisió Nacional, segui-
ren una série de tempora-
des que tengueren gust de
poc per als aficionats d'a-
quets esport.

Estaven acostumats al
bàsquet de qualitat i el
Club va haver de fer molts
d'equilibris per tal de sal-
var els pressuposts i també
per cobrir un préstec amb
Ia Caixa d'Estalvis «Sa
Nostra», corn a conseqüèn-
cia de les despeses excessii-
ves de les dues temporades
anteriors.

En aquells moments la
tasca del Club va anar diri-
gida a promocionar la can-
tera, perquè un dels princi-
pals motius que portaren a
la renúncia, apart de l'eco-
nòmic, va ser l'adonar-se
que es mantenia un gran
equip de III, amb un sei-
xanta per cent de jugadors
foranis; d'aquesta tasca de
cantera sortiren els noms
de Noguera, Duran, ger-

majoritàriament 	femení
per  va arribar a esdevenir
mixte.

Hem d'esmentar també
la formació d'un altre nou
club que tenia la seu a
«Ca'n Tià Taleca» dirigit
per francesc Forteza i arri-
baren a aconseguir el cam-
pionat de juvenils femení
però va ser allõ que se'n
diu «flor d'un dia» i desa-
paregué.

El cansament dels direc-
tius del C.B. Llucmajor i al
no aparèixer possibles
substitus, va ocasionar ces-
sar les activitats i el Club
Polideportivo Llucmajor,
que era femení, se'n va fer
càrrec.

La temporada 1977-78,
l'equip senior entrenat per
Joan Canyelles es va pro-
clamar campió de Mallor-
ca. Com a anècdota hem
d'afegir que aquest Club va
merèixer el premi al «Mi-
llor Club» perque va ser el
que més llicències va en-
viar a la Federació. Agues-
ta va ser una dist ció bas-
tant polèmica peiquè hi va
haver clubs de Palma que

mans Jiménez, Comas...
Aquelles dates (tempora-

da 1974-75) coincidiren
amb la creació d'un altre
equip de bàsquet amb ju-
gadors que varen deixar el
club, ens referim al club J.J.
senior masculí però aquest
només va durar una tem-
porada. També va aparèi-
xer en els mateixos mo-

ments un altre club, aquest
pic femení amb el local so-
cial al Bar «Tabú», del qual
en foren presidents i per
aquest orodre Sr. Matama-
las, Forteza i Tomas Canta-
Hops.

Aquest club tenia per
nom «Club Polideportivo
Juventud Llucmajor» i es
l'actual club. Llavors era



Juvenile Femení (1.986)
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no hi estaren d'acord.

RELLANÇAMENT DEL
BÀSQUET LOCAL

El mes de desembre de
1983 va significar el comen-
çament d'una nova etapa,
amb la presentació de la di-
missió amb caracter irrevo-
cable del president Miguel
Gual Socias; en aquest cà-
rrec el va continuar Damià
Font Tomas, ex-delegat i
ex-secretari del desapare-
gut Club Bàsquet Llucma-
jor, quan va ser l'únic can-
didat, després d'haver
estat acceptat el seu pro-
grama pels socis amb un
82% bastant polèmic.

L'arribada d'aquest nou
president va suposar un re-
llançament del bàsquet
local malgrat els múltiples
problemes amb els quals es
va trobar. S'arribaren a for-
mar fins a deu equips fede-
rats entre masculins i feme-
nins, -es varen incorporar a
la nova disciplina del club
uns nous directius, i també
uns nous entrenadors
(Francesc Bonnín, Tomeu
MiraIles i Alexandre Segu-
ra) i jugadors de Palma per
tal de reforçar els seniors.
També es va fomentar la
cantera especialment a
base de campaments d'Es-
tiu (La Porciúncula i Son
Fe, a Alcúdia).

Durant la presidència de
D. Font cal destacar els se-
güents equips:

Senior Provincial (RE-
VOLTOSA): 2 vegades
campió de Mallorca.

Invicte la temporada 85-
86.

Senior Femení: 1 vegada
campió de Mallorca.

Juvenil Masculí: 2 vega-
des tercer de Mallorca. 1
vegada campió del trofeu
Jordi Juan.

Cadette Masculí: 1 vega-
da tercer de Mallorca. 1 ve-
gada campió Jordi Juan.

Infantil Femení: Campió
de Mallorca.

Minis: Segon de Mallor-
ca. Primer de Balears.

No hem d'oblidar que la
temporada 1981-82 es va
celebrar el campionat del
Món de junior de Bàsquet a

Llucmajor. Això no és, ja
ho sabem, una activitat
própia del Club per?)
aquest hi va col.laborar
moltíssim i si no hagués
estat perquè hi havia una
bona base de bàsquet a la
nostra ciutat, aquest Mun-
dial no s'hagués celebrat
mai a Llucmajor, i en
aquest aspecte hem de re-
cordar en Tomas Canta-
llops com a un dels majors
i millors artífixs de la ini-
cia tiva.

Es va crear també el
«Trofeu Ciutat de Llucma-
jor», que es juga en temps
de Fires i que sera adjudi-
cat a l'equip que guanyi
durant tres anys (consecu-
tius o alterns). De moment,
ha guanyat una vegada el

Llucmajor i dues l'equip de
«La Glòria» d'Inca.

En aquest trofeu es con-
viden els millors equips de
Mallorca i de cada any té
més força i afició.

I ja posats a recordar, cal
esmentar la figura d'un ju-
gador jove, Baltasar Pons,
«Balti», el qual va ser esco-
Hit per jugar a la selecció
Balear (OBJECTIU 92), es-
sent juvenil.

El mes de juny de l'estiu
passat, el manament de
Damia Font va acabar i no
es va presentar a reelecció,
substituint-li en aquest ca-
nec Enriqueta Mas, amb la
qual varem parlar al seu
moment.

Catalina Font

CENTRE DE PREPARACIÓ
MATERNAL

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

de l'embarassada

Carrer Rigo, 73 - LLUCMAJOR
Tel. 66 24 90 (Dimarts Dijous horabaixa)

Tel. 66 17 98 (particular)
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Volem mitjans de comunicació ara!
p roa, un nom que tothom relaciona amb la mar. La

proa és la part de davant d'un barca, la part que
talla la mar, és el que va al capdavanter.

Voltor és un animal necrõfac, que a Mallorca
en viuen unes tres paralles i per aims) en perill d'extinció,
com la nostra llengua si no l'ajuda, pelt) VOLTOR és
també un Projecte consolidat, molt ambiciós en el seu mo-
ment, per?) que el temps ha mostrat que era factible, pos-
sible i realitzable a més de donar uns fruits visibles i pro-
fitosos, una ajuda a una llengua perseguida, abans oberta-
ment i ara de manera subterrània, pert), si cal, de forma
més perillosa que abans.

Per aixè, va néixer, en el sí de l'OCB la idea del Projecte
PROA, un projecte que vol esser capdavanter, molt ambi-
ciós, com no, però no foll, perquè és totalment factible,
talment com el seu immediat antecessor Voltor.

Ambdós són Projectes elaborats per la mateixa gent i
institució promotora, l'OCB.

Si Voltor era un projecte molt gros, el d'aconseguir la
recepció de TV3, amb tots els problemes inherents a tal
cosa, PROA ho és molt més, però que amb l'ajuda de tots
podem aconseguir.

D'entre les catorze iniciatives que inclou aquest projec-
te, els més importants si més no, que podem aconseguir
un a fiançament del català d'una vegada per totes aquí a
les Illes són:

*La Creació d'un Setmanari popular en català i de carac-
ter general que sigui en certa manera competitiu amb els
diaris de les Illes que a l'actualitat estan totalment  espan-
yolitzats.

*Recepció de Catalunya Radio, Catalunya Música i
Radio 4, per així suplir el buit d'emissores públiques i pri-
vades en català. I no és omplir un buit pel simple fet
d'omplir-lo sinó que la primera emissora és d'informació
general i amb un prestigi tan gros com TV3, la segona és
un idil.li pels melòmans, pels amants de la música, una
emissora que emet música clàssica tot el dia i amb el siste-
ma digital i per altra banda Radio 4 que pertany a RTVE.

*Recepció de TVV, televisió valenciana, ampliant així
les hores d'emissió televisiva en català a més de poder co-
nèixer una altra de les variants dialectals del català, com
que defensa actualment la dreta mallorquina. .

El que succeirà sera, per?), que llavors no tendrem cap
televisió pròpia que ens mostri «la variante balear», un

dels punts que defensa més aferrissadament aquesta gent.
*Recepcio del possible segon canal de TV3, que realçarà

el que s'ha dit abans.
*Consolidar un canal de TV propi, a partir, si és possi-

ble de la Federació de Televisions Locals. Amb això es pot
aconseguir el que molts de mallorquins i illencs volen, in-
formació d'aquí i des d'aquí.

Aquests són els punts més voluminosos i on s'hi ha de
fer més feina, però si es fa amb la mateixa tenacitat de
VOLTOR de segur que ho aconseguirem.

A partir d'aquí, si es realitza una anàlisi s'observarà
que és un projecte totalment volcat sobre els mitjans de
comunicació, eina fonamental per a la Cultura i la Demo-
cracia, però que per esser ben duita i entesa s'ha de tenir
un ampli espectre de la informació, una visió de la notícia
des de diferents punts de vista. I això és el que entre altres
coses vol aconseguir el Projecte PROA, transparència, fia-
bilitat, seriositat i més qualitat pels mitjans de comunica-
ció.

I per altra banda, si aquest projecte triomfa, cosa que no
ho dubt, servirà com a resposta a unes enquestes que
feien per si «El poble mallorquí» volia que el segon canal
de TV2 fos en català.

Quan el projecte PROA hagi aconseguit la seva finalitat
podrem dir que haurem teng-ut moltes més adhesions que
ella, que haura estat una feina molt més productiva i
haura quedat patent que quan es lluita com a mercenari
per unes idees que no es creuen ja es té la batalla perduda.
En canvi, que quan es lluita pel que realment es creu...
Cada poble llaura el seu futur.

Seba stià Rubí

rSA [EWA
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També a Llucmajor vos oferim servei 24 hores amb la tarja

«SA NOSTRA» del caixer automatic
Sol.licitau-la

CAIXA DE BALEARS
"SA NOSTRA"
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Dissabte vespre Na Silvia a Llucmajor

C
ertament d'ara la música clàssica no abraça una
Amplia extensió de devocions, ho dic pensant en
els interrogants que es disparaven com a fons
d'artifici a l'article del mes passat sobre els «inte-

ressos de la gent de Llucmajor», no voldria que pensAssiu
que pari en plural però pens que, vint persones!, a Lluc-
major a un concert de música clàssica és un èxit conside-
rable, i vostè acompanyat de vint bohemis estrambòtics es
demanava on era la gent adulta! Jo li diré: eren a sopar i a
mirar sa «tele», a contempla una cultura que en el cas de
TV-3 ens ve distanciada de forma temàtica i geogràfica i
en el cas de TVE amb una distància cultural inter-galactic.
A vegades pens que els «bohemis dels pobles» (paraules
textuals seves), ens hauriem de posar al nivell històric-
recent i socio-cultural del poble de Llucmajor. Haurien de
saber que si s'organitza una processó, una via crucis, es
duu una obra d'en Xesc Forteza (gratis) o es convida al te-
levisiu professor Grimalt vendra un cert nombre de gent i
no en parlem, si es fa un acte on hi ha menjar,  vendrà tot
es poble.

L'altre dia, el Premi de les Lletres Catalanes, Professor
Josep NI Llompart que en ocasió de la setmana del llibre
vingué al nostre poble a recitar poemes, quan va veure les
vint persones de rigor va dir —Això és normal, si fóssim
de Ciutat hi hauria deu persones més— Crec que hauriem
d'esser conscients que existeixen actes que únicament in-

teressen a un petit nombre de llucmajorers, són minorita-
ris, si no és això tots els organitzadors tant de l'Ajunta-
ment com de l'OCB hauran de reconèixer el seu fracàs. La
música classica no agrada a tothom i me pareix que la
seva proposta d'anar a un concert just per solidaritat o per
assolir una personalitat competent és fruit de la seva exal-
tació musical. Quan es pren la decisió d'acudir a un acte
cultural sol esser perquè es té la intuició que agradarA, per
solidaritat únicament s'hi va als avorrits actes públics i
encara aquests haurien d'esser freqüentats niés pel seu
pur i simple compromis democrA tic, el que passa és que
després un es queda mirant com el poble tan sols és de-
mocratic un pic cada quatre anys i que mentre mira la te-
levisió els politics urbanitzen les seves espatles, cons-
truint un futur compromès.

Segurament hi ha Ambits on el poble dorm a la palla,
però no en quant a actituds culturals ellitistes si no en el
que comporta de participatiu un sistema democratic.
Aquests són realment els interessos que la gent, quasi tot-
hom en general esta menyspreants inconscientment. La
música, la poesia, són hermosos aliments espirituals, pert)
crec que no cal donar la culpa als joves, a l'amistat o al seu
poc poder de convocatòria, no cal escandalitzar-se, són
arts perpètues immortals com sempre.

Pere F. Torrens
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Els grumers, les ones i l'horabaixa m'abocaren sobre l'arena de la plat-
ja.

Quan sortia de l'aigua, vaig passar prop d'ella. Surava sobre l'arena i
em vaig imaginar caient damunt el cos nu d'aquella deessa com ho hauria fet
una ruixada. Els seus pits eren de roca al sol, i els seus mugrons s'aixeca-
yen gairebé majestàtics com un solo de piano, desafiant la meva mirada i els
meus sentits. Només vestia un pedaç de roba de colors en forma de ve, la ve
de les victimes --vaig pensar-- no la de la victòria, que amagava per davant
el més delerat i febril secret als meus ulls inquiets, i per darrera separa-
va en dues meitats unes natges provocadorament  amenaçadores, que escopien
menyspreu cap als fal.lus del vent i de l'aire.

Vaig tombar-me sobre la meva tovallola groga; volia descansar cinc minuts
abans de partir cap a casa. Tenia els ulls tancats i em semblà que algú s'a-
costava. Nalg obrir els ulls i me la vaig trobar davant meu, nua com un gru-
mer i violentament encesa i arrogant en la mirada. S'havia llevat l'arc de
colors i la disfressa, i se m'apropava perillosament. Aleshores, quan de la
sal m'arribava només l'olor, ella m'oferi el seu cony. Pb decía palabras.
Va ser com anar a un mirall i despullar-s'hi, com agenollar-se i demanar;
vaig treure la llengua que, en un frenètic ball, recorregué la porta del pa-
lau d'aigua i carn. En els llavis del seu cony hi havia tanta humitat com
en un crepuscle. Em vaig aixecar. Ella m'agafà de la mA, com s'agafa un nin
petit, i em menà a la caseta on algd guardava el seu vaixell i les seves ve-
les. Em vaig llevar --no me'l va arrabassar ella, no-- el banyador. Ella
s'agenollà i s'endugué el meu membre acolorit a la seva boca vermella. Els
seus llavis, sempre molsuts, sempre trèmuls, sempre vibrants com una bande-
ra, desconeixien el reps. El meu sexe, que hauria desafiat les llunyanies,
entrava i sortia del temple altiu, i jo sentia les seves dents, que eren
com estàtues que ballaven, jugar en un racó desconegut de les meves entra-
nyes. J6 vaig voler dir-li que juraria la seva bandera, que la besaria, que
em mossegas, que volia morir, que no era tard; però ella, m'ordenà, sense
dir ni un sol mot, que m'ajagués sobre una vela blanca, i mentre em deixa-
va entrar al secret del seu cim, m'oferí de bell nou la seva poma. Vaig sen-
tir que restaven ja poques agulles, i la vaig penetrar. L'espasa entrà en
la seva beina, i al final d'un trajecte pendular em vaig escórrer al seu
interior, mentre amb les ungles ens marcàvem la pell i esqueixàvem la tela
immensa de les veles. Els darrers instants, vertiginosos, ens havien abocat
a l'Abisme del son.

Quan vaig despertar ella no era al meu costat. La vaig trobar a fora, en-
cara nua, esperant el sol. La seva mirada es perdia en el mar, i jo palpava
una estàtua d'or i de sol que reprodula amb fidelitat el seu cos. Tenia la
boca seca, i en un bes tan llarg com l'aiba les nostres llengües esgotaren
les darreres salives. Ella, després, entrà dins l'aigua i la vaig perdre.

A les golfes, el meu estudi, vaig intentar reproduir amb el fang l'or
que havia palpat i amb què m'havia fus. Pere) aquell cos era molt lluny ja,
potser aMb els grumers. Vell alquimista, l'or havia defugit, com sempre, els
meus llavis i les meves mans. A la platja, a les portes de l'entreson havia
sentit la humitat de la meva tovallola, un sabor agre en la boca, i un desfi-
ci encara més agre. Em vaig haver de dutxar, i vaig comprovar com em queien
els darrers cabells, gairebé tan blancs com l'escuma de la platja on les ones
1 l'horabaixa m'abocaven.  n.railiN" • "-11141111 111:T:::1
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J
a torna a estar en marxa el conflictiu Aquacity, de-
clarat pel passat Ajuntament com a «obra d'interés
social» (el que es veritat es que es d'«interés econò-

mic» al manco per als promotors i accionistes).
Idõ be, aquesta obra, que tants de mals de cap va dur

l'any passat al Sr. batle (no fos cosa que i hagués un acci-
dent i el fessin responsable) i al Sr. Tomàs, regidor d'Ur-
banisme i havent de donar comptes a l'oposició dient que
tot estava dins la legalitat.

Ide• l'Aquacity s'ha tornat obrir i els sis mes que han
tengut per posar en ordre no els han bastat. El permis d'o-
bertura ha estat donat condicionant que en el termini d'un
mes han d'arranjar les deficiencies que encara hi ha per
subsanar. Bastarà un mes? 0 hi tornarà haver pròrroga?

J
a s'ha donat hum verda a l'inici dels tràmits per a la
realització del polígon i hi ha moltes persones inte-
ressades en l'adquisició de terrenys per muntar-hi

indústries.
La multinacional japonesa «IAKONKIO» ha manifestat

la intenció de muntar una gran planta per a la manufactu-
ració de material esportiu: raquetes, pilotes de tennis,
pals de golf, pilotes de golf, etc...

Aquesta fabrica es muntaria en vistes a l'exportació i
per tal d'abastir l'Hospital - balneari - Hotel - Bungalows -
Golf, etc... que, amb el vist-i-plau del PSOE es ben possi-
ble que es declari d'«interés social» per als llucmajorers i
d'«Interessos econòmics» per als qui ho gestionen. D'inte-
rés econòmic per als llucmajorers, en no ser que hi hagi
trafic d'influències i per a algú qualque baleig, se'n veurà
molt poc.

E 1 falcó en una de les seves eixides per la Serra de
Tramuntana s'ha sorprès en veure la poca aigua que
hi ha als embassaments de Cauber i del Gorg Blau.

Aquest estiu podria tornar a ser per als ciutadans, ferest,
perquè si les coses continuen així tornaran beure aigua sa-
lada.

Aix?) l'ha fet pensar en lo bona que es la de So n'Antem,
d'on se subministra la del nostre poble i en el perill de sa-
linització que hi haurà si s'aprova la realització dels
camps de golf, perquè dels dos pous que tenen, un es de
cabdal limitat per les lleis i l'altre, il.limitat, està a uns
quants metres del que dóna aigua al poble.

Mini aspersió - goteig - instaliació d'aigo
Regaplast - P.V.C. - Ferro - Coure



FRUITS SECS
CONGELATS

POLLASTRES A L'AST

Plaça d'Espanya, 8- Tel. 66 24 06 - LLUCMAJOR

	 Ti

Cristaleria Llucmajor
JOAN MOREY

Envidrat d'obres - Miralls - Vidres de Color
Decorats - Vidrieres artístiques

Ronda Migjorn, 105	 Tel. 66 14 93	 LLUCMAJOR 

PEGASO

TALLER AUTORITZAT

ANTONI ROSSELLO RAMIS
Servei de «parches» i pneumatics

Carrer Navarra, 4-6 - TeL 66 09 28

SOCIETAT
	

31

La tancada del carrer de davora de la mar, a S'Arenal
(C/ Miramar) ha estat una cosa bona, al manco per als tu-
ristes i estiuejants que els agrada passejar tran-
quil.lament.

Però no ho ha estat del tot, perquè si abans era perillós
creuar el carrer a causa de la circulació de cotxes (la qual
cosa la sabia el piató) ara s'ha convertit en el jugador dels
al.lots (i dels que no ho són tant) amb bicicletes  perquè les
mares, tranquil.les perquè un cotxe no els enganxarà, els
amollen pel carrer. El qui no esta tan tranquil, sobretot si
es un vellet, es qui va a peu.

E 1 mussolet s'estima més no parlar del que va passar
al darrer ple perquè hi va haver coses tant desagra-
dables per part del públic i també per part dels regi-

dors. Però el que es veritat es que s'haurien de plantejar
seriosament, sobretot els dos partits majoritaris, es si en
Hoc d'embolicar tant la troca, una vegada exposada la
seva postura es passa tot seguit a votació i cap a un altre
tema; això es democracia i l'altre es demagògia. Si no fos
possible això i els plens s'allarguen fins passades les
dotze, seria qüestió de tallar, ja que a més d'il.legal crea
nerviosisme i conflictivitat.

Fins i tot n'hi ha. I quins roncos...!

,

E s una Ilastima que els qui van a escoltar als Plens
s'hagin donat compte de la veu tan sonora que té el
senyor Batle, degut a l'incident que va tenir amb el

sr. Manolo Garcia Moreno, quan li va demanar si en cas
de fer un monument al batle Joan Monserrat o al Batle
Tomas Garcias. Els crits (i amb motiu), els sentirem des
del carrer. Pere) no hi ha mal que per be no vengui. Això
ha demostrat que si el batle vol, no sera necessari posar
micros a la Sala (si n'hi hagés s'haurien romput els vi-
dres). El falcó, que es una mica sord no entén com parla
tan baix si té tan bona veu.

FOTO ESTUDI
REPORTATGES

FOTOGRAFIA INDUSTRIAL
I PUBLICITÀRIA

C/. d'Es Vall, 21- TeL 66 00 29

J
a que som en aquest redol, el mussolet vol dir al Sr.
Manolo que si les intencions de la seva exposició
eren bones, al manco reconegui que la introducció

que en va fer no va ser encertada, i que quan torni dirigir-
se al sr. batle, per molt contundent que sigui la seva idea,
ha de ser respectuós amb el càrrec que representa legal-
ment i sobretot que recordi aquell conte en el qual uns ra-
tolins volien posar un cascavell a un moix, tots estaven
d'acord però no trobaven qui li volgués posar. Sr. Manolo,
vostè, amb les circumstancies polítiques actuals, amb raó
o sense, es un dels ratolins, i el Batle es el moix; sigui pru-
dent com els ratolins del conte, no sigui cosa que si hi ha
una pròxima vegada, l'arpada sigui més grossa.

E 1 mussolet, que el mes passat va sentir un grapat de
foravilers malparlar sobre com havia deixat les sor-
tides de la carretera Llucmajor-S'Arenal, l'altre dia

es va topar amb un camió que davant les pedreres de pi-
cadís de Son Dalabau, quan va passar per damunt del tub
que hi ha, per passar l'aigua, en el Hoc d'unió del caminal
amb la carretera, el trespol va passar per ull, el tub es va
rompre i per treure'l va haver d'anar-hi una grua, va rom-
pre un eix i la broma li va costar prop de cent mil posse-
tes.

No anaven mal encaminats els qui deien que els que
feien la carretera no sabien de que anaven. Primer els cau
el pont de les cadenes (per això encara no esta oberta),
després fan els portells estrets i ara resulta que passen per
ull. Quina sera la pròxima?
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L'equip Infantil Femení, Campió de Balears
Arribat el mes d abril, són

ja moites les categories que
han finalitzat el seu cam-
pionat, i la sort pels equips
de Llucmajor, al Ilarg de la
temporada, ha estat diver-
sa. Començarem amb I e-
quip infantil femení, del
qual podem afirmar que ha
fet una gran temporada,
acabant la competició in-
sular al segon hoc, empatat
a punts amb ei Santa Móni-
ca, i amb un únic partit per-
dut. Mentres que a la final
de Balears, jugada per cert,
al camp del Santa Mónica,
varen ésser les Llucmajore-
res que obtingueren el
triomt dol partit i per tant el
campionat de Balears.

L" altre equip que també
ha conseguit arribar a la
final de la seva categoria,

es l' equip senior masculí.
L' equip de N' Alejandro
Segura ha arribat en agues-
ta final després de guanyar
en els plays-offs a l' equip
de Sóller. Malgrat la diferèn-
cia entre els dos equips es
considerable, el Sóller va
forçar un tercer partit, jugat
ddins el camp del Llucma-
jor, on no va poder superar
als locals, perdent de qua-
ranta punts, deixant ben
clar la seva inferioritat. D' a-
questa forma els seniors
passaren a jugar les semifi-
nals amb l' equip del Jog-
ging, al qual guanyaren els
dos partits disputats amb els
següents resultats: Llucma-
jor 72 - Jogging 68 i el partit
de tornada Jogging 61 -
Llucmajor 62, per tant no es
va necessitar un tercer par-

tit i els Llucmajorers són ja a
Ia final, que hauran de
jugar amb l' equip de la
Salle, guanyador de l' altra
semifinal disputada a la ca-
tegoría senior, entre els
equips de la Salle i ei Perles
de Manacor. Haurem d' es-
perar número de la revista
per contar-vos el desenvo-
lupament d' aquesta cate-
goria, i des d" aquí els desit-
jam molta sort.

Pel que fa als altres
equips hem de dir que el
seu recorregut al llarg de la
temporada ha estat dis-
cret. Els equips juvenils tant
masculins com femenins
estan Iluitant pels Hoes del
nou al disset. Els al.lots ocu-
pen el Hoc onzè i les al.lotes
el dotze. Les seniors femeni-

nes acabaren el cap de
setmana passat la seva
lliga en el darrer Hoc, però
ben bé haguessin pogut
quedar cinc o sis llocs més
amunt a la classificació
final, ja que si repassam els
resultats veurem com es
perderen partits per un sol
punt.

Finalment només resta
parlar del equip femení de
minibasquet. Les joves juga-
dores per ésser el primer
any no ho han fet molt ma-
lament i han conseguit
guanyar cinc partits.

El pròxim mes vos conta-
rem el recorregut final de
les infantils i dels seniors i
també els partits que ha-
guin pogut jugar els altres
equips.

S. Monserrat



S. Morel!, J.A. Agulló, M.A. Salom, C.D. Es pan ya

sa tallow
PLANTES D'INTERIOR I

EXTERIOR
CENTRES - RAMS DE NU VIA

PLANTES - CORONES
C. Campos, 80- Tel. 66 01 76

ESPORTS
	

33

C.D. Espanya I Preferent

Adéu a una mala temporada
Joa.Quin.

Quan Ilegireu aquestes
planes, la Lliga 1987/88
de I Preferent de Mallor-
ca ja s' haurà acabat.
D' aquesta manera, el
C.D. Espanya dirai adéu
a una mala temporada
que va començar amb
aires d' ascens i li ha fal-
tat un no res perquè des-
cendis.

ESPANYA, 2
SES SALINES, 1

Aquest va ser un en-
contre, i de molt, pitjor
que els que hem vist do-
lents aquesta tempora-
da en el Municipal Lluc-
majorer. L' Espanya va
haver de Iluita molt i fort
per tal de vencer al colis-
ta, Ses Salines, que des
de fa moltes tempora-
des ja estava descendit.
Va començar per mar-
car Leo, en el m. 74,
quan va transformar un
penaltie, però alegria
local va durar poc, per-
què tres minuts més tard
el quadre visitant empa-
tava a través del jugador
Marti. I si va valeria pena
alguna cosa, en aquest
pèssim partit, va ser el
gol que va desfer la
igualada, aconseguit
per Terrassa, en una ju-
gada personal quan
mancaven tan sols sis mi-
nuts per al final. Com a
nota anecdòtica hem
de dir que aquesta victò-
ria local va tenir efecte
dia 10 d' abril i l' equip
Ilucmajorer no guanya-
va des de dia 7 de fe-
brer, es a dir, des de feia
dos mesos.

CALA D'OR, 3
ESPANYA, 1 •

I del colista, al rider i
aquest es va haver d' es-
forçar molt per vencer
als Ilucmajorers que pos-

sanen davant el marca-
dor quan només es duia
un quart d' hora de par-
tit, quan Magana va
transformar un penaltie
aquest jugador, junta-
ment amb Vich, serien
els dos millors de I' en-
contre.

En el segon temps arri-
barien els gols de primer
classificat que va empa-
tar a través de Mesquida
quan només es porta
ven dos minuts, però la
cosa va continuar igua-
lada fins que Hugo en els
minuts 80 i 90 sentencias
per al seu equip una vic-
tòria que li va servir per
cantor «alirón» a dues
jornades del final.

ESPANYA, 1
FELANITX, 1

L' equip felanitxer
havia perdut dins casa
seva el diumenge ante-
rior i perdia també el
segon Hoc de la taula
classificatória per la qual
cosa es va presentar a
Llucmajor amb ansies de
victòria per tal de recu-
perar el tren que el pot
fer arribar a l' ascens.

Per-6 els locals no es
varen acovardar amb
aquesta visita i es pot dir
que dominaren en els
primers minuts amb algu-
nes ocasions de gol, so-
bretot una de Terrassa
que salvaria un defensor
quan esfèric jo es cola-
va. En els darrers vint mi-
nuts del primer temps, les
coses varen canviar i el
Felanitx va passar de do-
minat a dominador i en
Gari va haver de salvar
un gol quan es va Hangar
als peus de Marti, enca-
ra que, mirou el que són
les coses, seria l' Espanya

qui marcaria quan Leo
va transformar un penal-
tie ben clar en el m. 45.

En el segon periode, i
abans de complir-se el
primer quart d' hora, va
marcar el Felanitx per
mediació de Pons i la
cosa va anar igualant-se
fins acabar en un just
empat entre els equips
de Miguel Jaume i Joan
Tauler.

CAMPOS -
ESPANYA ?

Encara que en aquests
moments desconeixem
el resultat quan aquestes
mies surtin a la Ilum ja
s' haurà jugat el Cam-

pos-Espanya, partit de
maxima rivalitat comar-
cal, encara que el resul-
tat ja no canviaria el
destí classificatori de
camp dels dos conjunts.
D' una banda, els locals
tractaran d' acabar la
llilga amb una victòria
per als seus seguidors i

Espanya d' acabar-la
amb bon peu encara
que no podrà comptar
amb el maxim golejador
Maties Terrassa, lesionat
contra el Felanitx, i que,
amb un braç enguixat
send baixa, al manco,
per espai de 40 dies.



LI. Sastre ¡J. Paniza, entrenadors dais Alevins C. D. Espanya

QUINTANA
Aquesta temporada no

ha estat molt bona per al
C.D. Espanya, la irregulari-
tat ha estat la nota predo-
minant i encara que, a falta
de dues jornades de com-
petició, no hi ha peril l de
descens, les coses hagues-
sin pogut anar molt millor.
Com hem dit, som a les da-
rreres, quan aquesta cróni-
ca aparegui ja s' haurà
acabat la lliga per als allots
de Llorenç Sastre i de
Jaume Paniza que com
sempre han posat el millor
per part seva per tal que la
cosa fos òptima encara
que en aquesta ocasió el
treball honradesa són
dignes de destacar.

El primer partit per resumir
és el jugat a casa contra el
C.D. Barracar i que va aca-
bar en un empat a dos gols.
J. Bonet va ser l' autor d' a-
quests gols locals que
aquesta vegada varen ser-
vir per sumar un punt.

Dia 16 d' abril els nostres
representants es varen des-
plaçar al port de Pollença,
rival que era el tercer classi-

ficat del grup el qual va
vèncer a l' Espanya per 3-1.
El gol espanyista va ser ma-
terialitzat per Cosme Julià.

I finalment, el darrer partit
del qual tenim notícia és el
jugat dia 23 d' abril, quan
els espanyistes varen deixar
escapar un altre punt a I' i-
gualar (1-1) contra el Solle-
renc. En aquesta oportuni-
tat el gol local va ser obra
de Ferretjans. Quant el con-
junt de la vall dels taron-
gers, hem de dir que amb
aquest empat avantatja a

Espanya en una posició
en Id taula classificatõria
grócies als dos punts que
segueix duent d' avantat-
ge als blaus a més del gola-
veratge directe perquè
hem de recordar que al
partit d' anada, jugat a Só-
Her, els Ilucmajorers perde-
ren per 2-1.

I per davant (encara no
s' ha disputat en el moment
d' escriure la crònica) un
Atc. Alaró - Espanya finalit-
zant dia 7 de maig en el
Municipal Ilucmajorer amb
el partit Espanya - Sta.
Maria.

Semaa
ser Hisloriador Terr.vg, i7

Teleforio Ewl) 04 hg
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Juvenils C.D. Espanya I Regional

Resum d'una bona tempo-
rada

Joan Quintana
El darrer partit per al C.D. Espanya ja s' ha jugat, els

Ilucmajorers perderen per 2-0 contra el Patronat A. Ara
us oferirem un resum en xifres d' alb que ha estat una
bona temporada per als jugadors de Joan Pérez els
quals, justament, estrenaren categoria després de tants
d' anys d' estar a les portes de l' ascens d' aquesta I Re-
gional.

A LA ZONA INTERMITJA

Deis 28 encontres disputats, el C.D. Espanya n' ha
guanyat 8, n' ha empatat 10 i perdut uns altres 10. Ha
aconseguit 57 gols a favor, i n" ha encaixat tres manco,
és a dir, 54. Al final, amb 26 punts ha quedat a la zona
intermitja de la taula:

Mallorca B. 28 21 2 5 72 36 44
Manac or 28 19 5 4 76 29 43
S. Francesc 28 17 6 5 76 48 40
Badia C.M. 28 15 6 37 51 37 36
La Salle B. 28 14 6 8 45 39 34
R. Victória 28 14 5 9 48 31 33
Espanya 28 8 10 10 57 54 26
Cide B. 28 9 6 13 48 54 24
Poblenc A 28 9 6 13 37 49 24
Patronat A 28 6 11 11 32 40 23
S.Caietà 28 9 5 14 33 50 23
R. Calvo 28 8 6 14 43 56 22
A. Balears 28 7 8 13 40 46 22
J. Sallista 28 9 1 18 52 79 19
B. R.Llull 28 1 5 22 22 84 7

% GOLS

Aquests cinquanta-set gols han estat repartits amb els
següents golejadors: A. Cantos (19), A. Salom (14), L.
Mójer (11), S. Martí (5), J. Jiménez (3), B. Cardell (3), A.
Galvez (1), i J. Oliver Q.

RESULTATS

I VOLTA
Espanya , 3 - Rtvo. La Victoria, 1
Sant Francesc, 1 - Espanya, 1
Espanya, 2 - Mallorca B., 3
Poblenc A., 1 - Espanya, 1
Atco. Balears, 4- Espanya, 1
Espanya, 2 - R. Calvo A., 2
La Salle B., 2 - Espanya, 1
Espanya , 5 - Cide B, 2
J. Sallista A. 2- Espanya, 5
Espanya, 1 - San Cajetano B., 2
Manacor, 3- Espanya, 2
Espanya,2 - Badía C.M., 1
Bto. R. Llull A., 2 - Espanya, 6
Espanya, 1 - Patronat A., 1

Alevins C.D. Espanya Il Regional

Ja som a les darreres

II VOLTA

Rtvo. La Victoria, 2- Espanya, 0
Espanya,4 - Sant Francesc, 1
Mallorca B., 6- Espanya , 5
Espanya,2 - Poblenc A., 2
Espanya , 2 - Atco. Balears, 2
R. Calvo A., 2- Espanya,
Espanya, 1 -La Salle B., 1

Cide B., 0- Espanya , 0
Espanya, 5 - J. Sallista A., 0
Cayetano B., 2- Espanya, 2
Espanya, 1 - Manacor, 1
Badía C.M., 5- Espanya, 1
Espanya, 2- Bto. R. [lull A., 1
Patronat A., 2- Espanya, 2



Ciclisme

S'anada a Lluc, un kit
S' anada a Lluc va ser un exit encara que fos un dia

de molt de fred com podeu observar a la foto on tots
enrevolten el foc.

Es va organitzar un dinar d' arròs brut per més de cin-
quanta persones i donam I' enhorabona a la madona
del Bar Gual com a cuinera i a en Pep Forteza que va
convidar tota la tropa.

PROGRAMA DE L'EQUIP ,, REVOLTOSA ,,

Sortida a les 8' 30 del Bar Gual, tots els diumenges.
Dia 8 de maig: S' Aranjassa, casa Blanca, Son Ferriol

(berenar),Palma, castell de Bellver, Ca' n Pastilla, S' A-
rena!, Llucmajor, Recorregut de 66 kmts.

Dia 15 de maig: Porreres, Campos, Sa Ràpita (bere-
nar), s' Estanyol, Llucmajor. Recorregut de 51 kmts.

Dia 29 de maig: Campos, Felanitx, Es Carritxó, Calon-
ge (berenar), s' Alqueria Blanca, Santanyí, Campos,
Llucmajor. Recorregut de 75 kmts.

Dia 5 de juny: Randa, Montuïri, Sant Joan, Petra,
Ariany (berenar), Petra, Sant Joan, Algaida, Llucmajor.
Recorregut de 75 kmts.

Totes aquestes sortides de l' equip sempre s' efectua-
ran a una velocitat de 20 a 25 kmts/h. S' agrairà a tots
els participants que duguin casc de ciclista.

Sprint.
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Benjamins C.D. Espanya

Vuit partits sense pedre

P. Muñoz, A. Munar ¡J. Rubio, Benjamins C.D. Espanya.

Joan Quintana
Ja ho titulavem al nostre passat número: «Per amunt», i

els resul1ats des d' aquesta informació continuen confir-
mant aquest punt i els vuit partits que es duen sense perdre
són una clara mostra de l' excel.lent trajectória ascendent
que porten els mes petits del futbol local.

Passant als partits jugats hem de dir que l Espanya-
Escolar va ser ajornat i per tal motiu, dissabte, dia 2 d' abril,
eis nostres representants tengueren descans i si hem de dir
ver, els va anar de meravella perquè una setmana després
visitaven el camp del que durant moltes jornades havia
estat el Pier, el Son Servera aconseguien de vencer (1-
2). El trajecte va ser llarg però va valer la pena la satisfac-
ció per aquest sacrifici. Un partit complet dels al.lots dirigits
pels germans Morell, sobretot en defensa . Els gols visitants,
varen ser marcats per J.P. Jaume i Felip, al transformar una
pena maxima.

El darrer partit del qual tenim noticia es el jugat en el Mu-
nicipal Ilucmajorer contra Ses Salines al qual es va vencer
pel mateix tantejador (4-1) que en l' encontre de la prime-
ra volta. Els espanyistes que varen realitzar un altre bon
partit, varen aconseguir els gols a troves de G. Aguiló (2),
A. Ferragut i G. Taberner. 

CENTRE
DE certificats

mèdics per a
permis de conduir i

Ilicència d'armes

HORARI:
Dilluns i Dijous de 16,30 a 21 h.

RECONEIXEMENT
	 MEDIC - PSICOLOGIC

ANTONI ISERN OLIVER
LLUCMAJOR
Carrer Antoni Gardas, 1 -a (damunt Ca's Notari)
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Comlombo fila

Eivisses acabades, costes començades
Dia 23 de goner varen començar

les amollades d' Eivissa, se' n varen fer
un total de 6 al ritme d' una cada set-
mana. La tónica general d' aquestes
amollades fou bona ja que no se per-
deren cap animalada de coloms, Ile-
vat d' un parell de colomistes, el 80%
dels coloms que viatjaren arribaren al
seu colomer. El temps hi va ajudar al
bon acabament d' aquesta primera
fase, si be a les primeres eivisses hi va
haver una mica de mal temps les al-

tres foren favorables.
El que no es gens favorable pels co-

loms ni per els esbarts tornen esser un
cop mês la proliferació de falcons a
les costes de les nostres illes. A mês
d' un colomista li han arribat enguany
un cop més, coloms ferits de falcó.

El primer Iloc a cada una de les Ei-
visses fou per:
-Primera Eivissa: Antoni Oliver.
-Segona Eivissa: Juhià Monserrat.

-Tercera Eivissa: Antoni Oliver.
-Quarta Eivissa: Jeroni Tomás.
-Quinla Eivissa. Jeroni Tomás.
-Sexta Eivissa: Sebastià Ballester.

La classificació general de les Eivis-
ses ha quedat e la següent manera:

-A la classificació de la velocitat el
primer Hoc fou per Julie) Monserrat, el
segon per Antoni Carrero i el tercer
per Joan Agullo.

-I el que respecte als designats el
primer Hoc fou per Joan Agullo en 78
p., el segon fou per Julia Monserrat en
72 p. i el tercer per Antoni Carrero en
70p.

Això es el que passa a les Eivisses,
però aquestes ja han acabades i ja
s' ha començat a viatjar a la peninsu-
la.

El el que duim de concurs de penín-
sules s' han fet 3 Alcoys, quedant clas-
sificats de la següent manera:

-Primer Alcoy: Jeroni Tomas, Francis-
co Rosselló1Joan Barceló.

-Segon Alcoy: Joan Agullo, Jeroni
Tomás iJuhà Monserrat.

-Tercer Alcoy: Joan Barceló,
Monserrat i Juliò Monserrat.

Podem dir que aquests Alcoys han
anat be i que el temps ha estat favo
rable.

La classificació respecte a les pe-
nínsules es la següent:

-El trofeu dels designats donat per
«Frutas el Molino» el prime es Joan
Barceló, el segon per Joaquim Janer i
el tercer Antoni Oliver.

-El trofeu de la regularitat donat per
«Cdirnicas Somar» el primer es Joan
Barceló, el segon Jeroni Tomas i el ter-
cer Francisco Rosselló.

La classificació d' un nou trofeu que
enguany ha començat que es el de
la seguretat donat per «Cerrejeria
Maimó» i «Almacenes Aluminio S.A.»
es la següent: el primer es Vicens Va-
guer, el segon Julia Monserrat i el er-
cer Joaquim Janer.

Aquest trofeu de la seguretat feia
temps que noo se donava i enguany
ha començat altre cop i esperem que
amb regularitat. Pere) que es el trofeu
de la seguretat'? La soya explicació es
ben simple, si un colomista de 10 co-
loms que envia n' hi tornen 9 ha fet un
90% de coloms, i si un que n' envia 10
n' hi tornen 4 ha fet un 40% per tant ha
guanyat al qui h arriba major nombre
de coloms dels que ha enviat.

Encara falten un parer! d' Alcoys
per realitzar, però els colomistes ja
tenon la seva mirada posada en les
amollades més Ilargues, ses costes,
que esteim segurs que molts voldrien
que anassin tant bé com ha anat les
altres amollades fins ara.

Joan Contesti



RENAULT
BARTOLOME JAUME NADAL

Ronda Migjorn, s/n
Tels. 66 01 40 - 66 00 41
LLUCMAJOR
Sant Cristòfol, 6
Tel. 26 00 01 - S'ARENAL

LE INVITA 	
AL ESTRENO.

•
SERIE ESPECIAL
• Radio cassette stereo
incorporado.
• Asientos pétalo reclinables.
• Espejos exteriores regulables
desde el interior.
• 1.397 cm 3 .
• Stripping exterior "broadway".

Juega duro hasta 1.375.619 PVPen el precio
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Entre noltros
NAIXEMENTS

-Bartomeu Mora Llompart, fill
d'Antoni i Aina nasqué el 26/3.

-Catalina Ladaria Puigserver, filla
de Lluís i Francisca, nasqué el 25/3.

-Francesc Tomas Ferrer, fill de Bar-
tomeu i Joana, nasqué 31/3.

-Rosa Maria Borras Caldés, filla
d'Artur i M' del Rosari, nasqué el 6/
4.

-Pere Joan Monserrat Riutort, fill
de Pere Francesc i Antònia, nasqué el
20/4.

MATRIMONIS.

-Miguel Rigo Burguera i Aina
Calvo Santos, es casaren a l'església
de Sant Bonaventura el 5/3

-Miguel Nicolau Ballester i M Isa-
bel Onsurbe Guashs, es casaren al
Santuari de Gracia el 12/12.

-Gaspar Monserrat Tarongí i M'
Josep Fuentes Arjona, es casaren al
Santuari de Gracia el 26/3.

-Ulrich Bachman i M' Amparo Gi-
ménez Avalós, es casaren al Jutjat de
Pau el 21/4.

DEFUNCIONS.

-Joan Tomas Ferretjans, morí el 3/4
als 83 anys.

-Catalina Salva Puig, morí el 5/4
als 86 anys.

-Matias Tomas Obrador, morí el
12/4 als 81 anys.

-Francisca Pericas Gardas, morí el
13/4 als 79 anys.

-Sebastiana Vidal Orell, mori el 21/
4 als 83 anys.

-Llucia Mateu Aracil, mod el 21/4
als 83 anys.



P'es forat dies moix

Quin dia sera que tots serem més respectuosos, fins i
tot amb les pedres del nostre (i dels que l'espenyen) patri-
moni artistic)?
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PEUGEOT 405

AUSTIN ROVER

414°Y...1

EXPRESSIÓ D'INTEL.LIGÈNCIA

4 Models des de
1.750.000 ptes.

Preu F.F. + I.V.A + transport

Tallers MARINA
Joan Ramon

PEUGEOT-TALBOT
Agent Oficial

C/. Marina, 104- Tel. 66 05 21
LLUCMAJOR

VOS OFERIM UN ANY
D'ASSEGURANÇA GRATUITA

Comprant un Austin Rover a través de l'Agencia a
LLUCMAJOR, Avd. Cavaller Ramon Santmartf

Tel. 66 01 46.
I ara també vos podeu informar a S'ARENAL.

Plaça Major, 1 - Tel. 26 53 74

SEGURS I AMB ASSEGURANÇA

BILLETS D'AVIÓ
amb reserva i
confirmació
inmediata a
través del nou

' equip
informatitzat

Aquest servei el trobareu a “ViatjesXALOKI»
sense cap tipus de suplement sobre el

preu oficial

C/. Maria Antònia Salva, 38 - Tels. 26 74 50 -54 -58
S'ARENAL
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