
PRESENTACIÓ DE LES
«CANÇONS POPULARS
MALLORQUINES» DE
SEBASTIik CARDELL
PER MIQUEL SBERT

UNA INICIATIVA
LLOABLE:
LA SEMBRA
D'ARBRES AL
CARRER
SANT FRANCESC

snn rnnnclsco
%•1,1411,1.	

•,:•1$

ime4164111PINOILREVISTA  MENSUAL
rrn	 Novembre 1988

Número 84 - Preu: 100 Ptes.

LIC112C10011,
de pinte en ample



SA FONT
C/. Font, 5- Tel. 66 14 17- LLUCMAJOR

* JOIERIA
* RELLOTGERIA
* OBJECTES REGAL
* REPARACIONS

NUEVAS MOTOSIERRAS op, ICCOMAT SU
z

POTENTES Y LIGERAS PARA TODAS'els

LAS APLICACIONES PROFESIONALES AINPAPN

Son las más ligeras y con mayor potencia

en su clase para el profesional.

Las nuevas motosierras profesionales

para un alto rendimiento.

OBSEQUIAMOS CON
CADA MOTOSIERRA UN
AUTO -RADIO CASSETE
Y UNA CADENA PARA
REPUESTO. HASTA EL 31/12/88

Y SERVICIOS, S. A.

11%1ERCIRL
ARCMS

Ronda Migjorn, 206
LUCMAJOR



Fires i oferta cultural

L es fires són, efectivamente,
una realitat cultural; acceptar-

ho no significa negar la importancia eco-
nómica de la massiva afluència de visi-
tants al nostre poble un dia a l'any, sinó
assumir que les ganes d'omplir l'oci
d'un diumenge són alit) que fa venir a la
vila les generacions que cada any esti-
ben l'entrada al carrer dels llavodossos.
La despesa efectuada per la gent que
puja a fira i el manteniment de la tradi-
cional fermança fan que aquest dia, a
desgrat de la presencia —atractiva, d'al-
tra banda— dels marxandos, no sigui un
dia corrent per als petits i mitjans co-
merços de la nostra ciutat, que tenen així
l'oportunitat de fer tombar una balança
de vegades incerta i sempre difícil. Per a
les indústries (que, de llucmajoreres,
avui no en tenen res més que el conces-
sionari), l'efecte mostrador de la darrera
fira fa pagar la pena de la inversió i els
esforços esmerçats a posar a la vista, de
manera atractiva, els seus productes.
Tot plegat, el volum de l'intercanvi fa
que -o pugui negar-se el vessant comer-
cial de la festa, pert) això no nega que
aquesta funció, originaria i fonamental,
ha cedit ja el primer lloc al caire simple-
ment recreatiu d'una fira que torna a
esser de les primeres de l'illa.

Es per això, que, tot i la important
oferta cultural i recreativa privada, l'A-
juntament no pot deixar d'actuar sobre
la funció motora i principal d'un esdeve-
niment important de la vida llucmajore-
ra. D'una banda, oferint productes d'in-
terés que no siguin als catàlegs privats i,
de l'altra, ajudant, ordenant i millorant
aquella part de les propostes privades
que valori més importants. Si és cert que
la iniciativa pública ha començat a posar
a disposició del públic uns productes
que difícilment serien al catàleg
—música, exposicions de caire científic
o didactic, publicacions— també ho és
que pateix encara fortes mancances. I
l'oferta privada, llevat d'algunes excep-

cions, pateix una atròfia que l'immobi-
litza en propostes repetitives, d'atractiu
decreixent i qualitat mediocre: el proble-
ma no és de noms, el problema és que
cada any és el mateix.

Així, la política cultural firera d'un
Ajuntament de recursos limitats, hauria
d'assegurar el manteniment d'una ofer-
ta pròpia d'interés objectiu, millorant-ne
la presentació, l'aspecte general i l'orga-
nització, i assegurant-ne la funcionalitat,
definint els criteris de distribució de les
publicacions i evitant fets com el tanca-
ment, l'horabaixa del firó, de l'Exposició
del Certamen de pintura, o la presenta-
ció deplorable de la magnífica exposició
de Geologia. També caldria prendre me-
sures, tendents a diversificar l'oferta pri-
vada i millorar-ne la qualitat, que anas-
sin més enllà de la convocatbria de cer-
tamens artístics, —literaris,  pictòrics, es-
cultòrics— en un país que en té més que
no artistes —escriptors, pintors, escul-
tors—. L'Ajuntament també hauria d'ac-
tuar sobre els problemes espacials d'una
fira polaritzada a plaça i el passeig
—col.lapsant així l'únic eix que l'articu-
la— creant nous punts d'atracció a la
part Nord de la ciutat (S'Arraval, Ronda
Antoni Ramis), i a altres centres (Con-
vent, etc...) que permetin usar els altres
eixos i els costats del quadrat.

Finalment, hem de felicitar la Comis-
sió de Cultura de l'Ajuntament per
l'el.laboració d'un programa de fires que
durant tres setmanes posa a disposició
dels llucmajorers una llarga série d'actes
capaç de satisfer, com succeí amb el pro-
grama de Santa Candida, qualsevol ex-
pectativa. Esperem que aquest esperit
passi als altres dies de l'any a través d'i-
niciatives de resultats permanents de les
quals volem creure que en són una pri-
mera mostra el Reglament de Normalit-
zació Lingüística o l'edició mai prou
lloada de l'esperat llibre «Cançons Popu-
lars Mallorquines» del Sr. Sebastià Car-
dell
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CASA DE LA VILA

Ple Extraordinari del dia 21-10-88
Enllumenat del Poliesportiu i remodelació
del carrer «Dos de Mayo» de S'Arenal

En un Ple extraordinari celebrat amb l'absència del
regidor portaveu d'AP, Sr. Joan Miguel Catany, per
trobar-se de viatge, l'Ajuntament de Llucmajor va
aprovar els dos únics punts de l'ordre del dia, tots dos
referits a S'Arenal: l'enllumenat del Camp Esportiu
(Camp Municipal d'esports) i la remodelació del carrer
«Dos de Mayo».

MANIOBRES POLÍTIQUES
Certament, la vertadera i molesta oposició a l'actual

govern socialista, la podem posar en la persona del re-
gidor Sr. Rabasco, del CDS, el qual, abans de comen-
çar, va repartir als regidors i als mitjans informatius,
un album de fotos com a testimoni que és més urgent i
necessari l'arranjament d'altres bandes de S'Arenal,
plenes de ferns i de brutor, que no la despesa de 45 mi-
lions en la zona del carrer «Dos de Mayo», quan
—digué Rabaseo— és de les més netes. Digué també
aquest regidor, que aquest projecte, «és una maniobra
política del PSOE per la qual cosa si voten afirmativa-
ment, segueixen el corrent a aquest govern...»

Davant del compromis motivat per les paraules del
Sr. Rabasco, de justificar el vot sobre el tema del «Dos
de Mayo», els distints portaveus dels partits es mani-
festaren d'aquesta manera:

-M. GARCIAS del PSM va dir: «No necessitam que
el Sr. Rabasco digui al nostre partit allò que hem de fer.
Valoram positivament el projecte. perquè respecta els
pins i les zones verdes a més que és un Hoc transitat
per molts de ciutadans de totes les classes socials».

-M. CLAR d'UM: «Tot alit) que siguin millores per a
S'Arenal, de cara al turisme i el seu entorn, mereix la
nostra aprovació. Sera, en tot cas, una maniobra políti-
ca positiva per al poble...».

Sr. MANRESA, del PDP: «Conforme amb el projecte,
creim que és necessari, sense oblidar allò de les fotos,
però una cosa no pot espenyar-ne una altra».

Sr. ARTIGUES, del partit AP: «Ens abstendrem, per
manca d'informació, en un terna de pressupost tan ele-
vat. Creim que s'havia d'haver convocat un «concurs
d'idees». Opinam, a més a més, que la meitat del pres-
supost, 25 milions, es podrien destinar a altres millores
a S'Arenal.

T. GARCES, del PSOE: «El Sr. Rabasco ens ha amo-
hat un discurs dels que acostuma a fer. No el comenta-
ré molt, només ii diré que si pot esser una maniobra
política, però tot ho són, maniobres polítiques, però
alló que fa falta és que siguin per al bé del Poble, i si és
per a S'Arenal, que és actualment la salvació de l'eco-
nomia de Llucmajor, més per més. Quant a les defi-
ciències del projecte, denunciades pel grup d'AP, els
tècnics de l'Ajuntament diuen que no hi ha tais  defi-
ciències, i els hem d'escoltar...».
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Propsta del Grup Municipal AP-PL al
Ple de l'Ajuntament

Li Grup Municipal AP-PL, va fer la següent proposta al
Ple de l'Ajuntament el dia 31-10-88 i fou aprovada per
unanimitat. La proposta deia textualment:

Fer constar en Acta, i comunicar-ho a la família, el senti-
ment de la Corporació per la mort, a l'edat de 87 anys i 65
de vida religiosa, de Sor Catalina Mas Caldés, fet que ha
ocorregut a la India a la Ciutat de Madras.

El dia 15 de març de 1923 la llucmajorera Catalina Mas
Caldés, després del noviciat a França, fa la professió de
vots religiosos a l'Ordre de les Germanes dels Pobres,
ordre que té per finalitat dur als limits més extrems l'es-
perit evangelic de l'ajuda al pròxim mitjançant la fe, la ca-
ritat i l'alegria cristiana de l'amor de Déu.

Seguidament és enviada a la India, immensa nació de
constrastes, on al costat de la riquesa més opulenta hi ha
la pobresa més indigent. Va desenvolupar el seu missatge
i la seva tasca durant tots aquests anys a les ciutats de Ma-
dras, Bombai, Bengalore i Secundarabad, assistint a de-
semparats, malalts i orfes, espargint consol i esperança on
només hi ha via desconsol.

Estimada de tots els qui l'havien coneguda i admirada
de tots els seus superiors morí, després de llarg ministeri,
aquesta religiosa llucmajorera alla a la llunyana India, tan
lluny de la seva Mallorca i del seu poble Llucmajor.

Premis del concurs de pintura
sobre l'asfalt

La pintada sobre l'asfalt del Passeig d'En Jaume HI es
va realitzar el 8 d'octubre, organitzada per l'Obra Cultu-
ral Balear, com a un dels actes del programa de les Fires.

La participació va ser més nombrosa que en edicions
anteriors, perquè foren 156 els nins i nines que deixaren la
meitat del passeig ple de colors i d'alegria.

El jurat qualificador, constituït per Gabriel Thomas, Mi-
guel Bezares, Francesca Noguera i Margalida Martin va
atorgar els premis —consistents en lots de llibres infantils
i juvenils, patrocinats per l'Ajuntament— de la manera
següent:

CICLE INICIAL:
1r. premi: Guillem Roig
2n. premi: Joana Moragues i Maria Barceló.
3r. premi: Maria Servera.

CICLE MITJA:
1r. premi: Margalida Parets.
2n. premi: Silvia López.
3r. premi: Lluís Salva.

CICLE SUPERIOR:
ir. premi: Macia Garcias.
2n. premi: Joana M. Llinàs i M. del Mar Aguiló.
3r. premi: Gabriel Segura



Comissió avaluadora de les peticions de beca

LOCAL

Concedides les Beques Prefama 1988
Per segona convocatòria han estat

concedides les beques PREFAMA per
al curs 1988-89 segons proposta de la
Comissió avaluadora de les peticions
presentades, un total de 18, que se
reuní al domicili social de l'esmenta-
da empresa a Llucmajor el passat dia
26 de setembre. La proposta fou ac-
ceptada i ratificada pel Consell d'Ad-
ministració de PREFAMA, S.A. en
una reunió celebrada Lambe a Lluc-
major, dia 6 d'octubre, i a continuació
de la qual s'entrega als becaris d'en-
guany la meitat de l'import correspo-
nent (l'altra meitat s'entrega durant
el segon trimestre).

Els becaris de PREFAMA, S.A. són
ja dotze, sis corresponents a renova-
cions de beques de la primera convo-
catòria i sis de nova adjudicació. La
relació es aquesta:

Renovacions:
1.- Joan B. Garau. 3er. Curs Econó-

miques. Barcelona.
2.- M Jose Benitez. 2on. Curs His-

tòria. Tarragona.
3.- Federico Toledo. 2on. Curs Tu-

risme. UIB. Palma.
4.- Margalida Gari. 2on. Curs Tu-

risme. UIB. Palma.
5.- Andreu Fontanet. 5è. Formació

Professional. Llucmajor.
6.- Antònia Gonzalez. 4rt. Forma-

ció Professional. Llucmajor.

Noves adjudicacions:
1.- M' Francesca Adrover. ler. Físi-

ques. UIB. Palma.
2.- Miguel Salva. ler. Empresanals.

UIB. Palma.
3.- Rossella Dolei. 2on. Psicologia.

UIB. Palma.
4.- Pere F. Torrens. 3er. Psicologia.

UIB. Palma.
5.- Miguel Ginart. COU. Llucmajor.
6.- Joana Carme Bonet. 3r. Batxille

-rat Lingüístic. Palma.
La Comissió avaluadora va estar

integrada per membres representants
de la docencia, de l'administració
educativa, de la Universitat de les
111es Balears, de la Conselleria de Cul-

tura, Educació i Esports, de l'admi-
nistració local i del Consell d'Admi-
nistració de l'empresa convocant de
les beques. Aquests foren els inte-
grants de la Comissió:

1.- Jim. Sr. Andreu Crespí, Director
Provincial del MEC.

2.- Ilm. Sr. Lluís Pinya, Gerent de la
UIB.

3.- Ilm. Sr. Bartomeu Rotger, Direc-
tor General d'Educació.

4.- Ilm. Sr. Joan Monserrat, Batle de
Llucmajor.

5.- Ilm. Sr. Miguel Sbert, Director
de l'Institut de Batxillerat de Llucma-
jor.

6.- Sra. Maria Vidal, Secretaria del
mateix Centre.

7.- 11m. Sr. Miguel Adrover, Direc-
tor de l'Institut de Formació Profes-
sional de Llucmajor.

8.- Sr. Enrique del Rio, professor
del mateix Centre.

9.- Sr. Baltasar Ramon, Conseller
Delegat de Pretama, S.A.

lo.- Sr. Joan Miguel, membre del
Conseil d'Administració de Prefama,

11.- Sr. Jaume Oliver, Assessor
Cultural i professor universitari.

La valoració dels membres més •
qualificats de l'esmentada Comissió
de les iniciatives culturals de PREFA-
MA, S.A. i, concretament, de la con-
vocatoria de les beques7 fou extraor-
dinàriament positiva. D'altra banda,
la satisfacció dels becaris i els resul-
tats obtinguts a la primera convocatò-
ria són l'expressió, des d'una altra
perspectiva, de l'encert d'aquesta
projecció, sõcio-cultural de l'empresa
ilucmajorera.

La Junta general d'accionistes de
PREFAM A, S.A. va donar ilum verda
a la creació d'una FUNDACIO CUL-
TURAL i ja ha estat elaborat un pro-
jecte d'Estatuts de l'esmentada fun-
dació; es prepara la constitució del
seu Patronat i la firma, davant notan,
de l'acta pública de creació. D'aques-
ta forma quedara canaiitzada jurídi-
cament tota l'activitat cultural j social
de l'empresa ilucmajorera, capdavan-
tera en la projecció de les seves in-
quietuds més enllà de l'exclusiu
guany economic.

FOTO ESTUDI
REPORTATGES

FOTOGRAFIA INDUSTRIAL
i PUBLICITARIA

C' a' Es Vall 21- Tel 66 00 29

Si qualque persona major necessita
companyía els capvespres, de 4 a 8.

adrecau-vos al Tel. 27 23 63 els
iespres i demanau per Francisca.



Premis del Certamen de pintura i
aquarel.la del PSOE
El passat 14 d'octubre es va rea-

litzar el veredicte del certamen de
pintura i aquarel.la organitzat per
l'Agrupació socialista de Llucma-
jor-PSOE.

Participaren al certamen 21 qua-
dres pintats per jovenets, els quals
foren exposats els darrers dies de
la Fira a l'edifici de l'Associació de
la Tercera Edat.

El jurat qualificador va estar
compost pels pintors locals: Cata-
lina Aguiló, M. Antemia Noguer,
Bernat Monserrat, Josep Manresa,
Salvador Cabot, Martí Monserrat,
Joan Calafat i M. Puigserver Lara,
els quals, després d'una llarga de-
liberació concediren els premis per
categories:
De 10 a 13 anys, a Antònia Mora.
De 10 a 13 anys, a Antoni Rubí.
De 14 a 17 anys, a Damia Fullana.
De més de 18 anys, a Catalina San-

tandreu.
De més de 18 anys, a Bartomeu
Salva.

I un accèssit a l'única aquarel.la
presentada, de Josep Berrocal.

Els premis consistiren en unes
precioses plaques amb les corres-
ponents inscripcions i uns bons
premis, el preu dels quals sumava
53.000 pts. gracies a la
col.laboració de SA NOSTRA, Ga-
leria d'Art Colom, Ca n'Alegia,
Cristalleria Llucmajor i Prefama
S.A.

Els organitzadors agraeixen la
participació de tots (dels pintors,
del jurat, dels col.laboradors i
també la del públic visitant de
l'exposició) i pensen repetir i su-
perar la present edició. Des de les
planes de la revista volem encorat-
jar-los a seguir endavant.

Nou Parc de Bombers
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El passat mes d'octubre es va inaugu-
rar el nou parc del Servei de Prevenció,
Extinció d'Incendis i Salvament, situat
al carrer de St. Isidre.

Inauguraren aquest parc el president
del CIM: Sr. Joan Verger, el batle de
Llucmajor, Sr. Joan Monserrat, el capita
de la Guardia civil: Sr. Sebastià Méndez,
el cap dels bombers del Conseil: Sr. An-
toni Ferragut, el director de l'àrea de
protecció ciutadana de l'Ajuntament de
Palma: Sr. Joan Feliu, el batle de Ses Sa-

lines: Sr. Miguel Rigo, el de Campos: Sr.
Guillem Mas i el d'Algaida: Sr. Gabriel
Salas.

El parc s'ha construït en un solar de
quasi 2.300 mts. quadrats i les edifica-
cions n'ocupen prop de 600. L'edi fici
consta d'una torre de cinc pisos i sote-
rrani, amb un gran pati perquè eis bom-
bers hi facin exercicis, a mês d'un pou
de practiques de deu mts. de profundi-
dat i un anex amb un depósit elevat de
24 mts.

Area de Sanitat i
Serveis Socials

Dimecres, dia 26 d'octubre, va
tenir lloc una reunió al local de SER-
VEIS SOCIALS (C/ Constitució, 18)
convocada per l'Ajuntament a través
de l'anomenada Area de Sanitat i Ser-
veis Socials.

El regidor, cap de la Comissió de
Participació Ciutadana enceta la reu-
nió amb el primer punt de l'Ordre del
Dia basat en l'anàlisi de l'actual situa-
ció d'aquests Serveis.

Es va comptar amb l'assistència de
la majoria d'entitats constituïdes: as-
sociacions de la Y edat (S'Arenal i
Llucmajor), representants d'APAS
(col.legis i Escola Municipal d'In-
fants), premsa local («S'Arenal de
Mallorca» i «Llucmajor de Pinte en
Ample»), Parròquies, Metge titular,
Comare, ATS, representants de la Re-
sidència,  Coordinadora de minusva-
lids..., amb la presencia també de l'e-
quip de Serveis Socials (Assistentes
Socials, Psicòloga i Treballadora So-
cial).

L'objectiu primordial de la reunió
va ser marcar prioritats a l'hora de
donar suport a unes entitats concre-
tes. Després de les intervencions de
diversos membres assistents es va
arribar a la conclusió que eren tres les
prioritats a tenir en compte: Joventut,

edat i el tema referit a persones
amb discapacitats. També es va qües-
tionar la possibilitat d'un local per a
transeünts, un menjador per a la 3'
Edat, entre d'altres temes de no
menor interés. Sembla que les enti-
tats tenen il.lusions per treballar con-
juntament i després de properes reu-
nions, la línia a seguir es veurà més
evident.

El regidor A. Crespí va valorar
aquest encontre de molt positiu per
quant entre tots sera més fàcil d'arri-
bar a elaborar un mètode de treball i
fomentar les activitats, totes molt
lloables, de les entitats esmentades.

El pressupost total de les obres és de
45 milions de ptes. Es tracta d'un dels
parcs de bombers més complet de Ma-
llorca, juntament amb els de Ca'via,
Inca i Manacor.

La plantilla esta formada per 12 bom-
bers i 3 vehicles antiincendis i les activi-
tats s'entendran a tota la comarca Iluc-
majorera i fins i tot als pobles veins.
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Cinquè aniversari de l'Escola
Municipal d'Infants

El passat dia 10 d'octubre, l'es-
cola Municipal d'Infants va cele-
brar el cinquè aniversari, amb tal
motiu varem convidar tot el poble,
especialment tots els nins que han
passat per l'Escola al llarg d'a-
quests cinc anys i es va aprofitar
l'avinentesa per batejar l'Escola
amb el nom de «FADA MORGA-
NA».

A les 5 de l'horabaixa va comen-
çar la festa amb l'arribada dels
nins, pares i padrins... i la geganta
«FADA MORGANA els va rebre
ballant al pa ti; després de fer un
poc de bulla entre les rialles dels
grans i les cares assustades dels
petits, el regidor Antoni Crespi va
fer una ressenya del nom escollit i
va descobrir la placa provisional
que les Educadores havien dissen-
yat.

Com en tot aniversari, no podia
faltar la tortada, en aquest cas ge-
ganta, de xocolata, i tots els nins,
després de cantar allò de ‹<Escole-
ta, molt d'anys», ajudaren a la ge-
ganta Morgana a apagar les cinc
grans espelmes. Poc temps va
durar la tortada perquè tothom va
voler tastar-la i igualment va pas-
sar amb els caramels, dolços i lle-
polies.., que els nins agafaven a
grapades.

Per acabar la festa, el grup
«S'ESTORNELL« ens va animar
amb música i un espectacle de tite-
lles de fils.

Al mateix temps, els pares po-
dien mirar el petit arxiu que té
l'escoleta tie cada curs i recordar
com eren els seus fills anys enrera.

Quan va arribar la fosca s'anava
acabant la bauxa i tots ens anàrem
ben contents per haver conviscut

una estoneta plegats després d'un
temps de no haver-nos trobat.

Agraïm la participació de l'A-
juntament i de l'Associació de
pares que feren possible aquesta
festa i esperam que recordeu que
cada any tenim una cita dia 10
d'octubre. Molts d'anys!

EL NOM

El nom de «FADA MORGA-
NA» el varem triaramb
els fins que fan mol

r_
t de cas als

persona tges de contes i rondalles i
sobretot a les fades, i com que a la
vila tenim entre els gegants de
Santa Candida, la famosa «FADA
MORGANA», decidírem posar
aquest nom a L'Escola i tenim la
geganta sempre amb nosaltres.

Actuació de la Banda de Cornetes i Tambors a «Aquacity»

La Banda de Cornetes i Tambors de Llucmajor va fer una actuació al Parc Acua tic de S' Arenal («AQUACITY»), en
companyia dels seus pares. Després de l'actuació els qui volgueren varen nedar i disfrutar de totes les instal.lacions
aquàtiques.

Des d'aquestes planes, els components de la Banda volen donar les gracies al director d'«AQUACITY», Sr. Gil i
en Marti Fons per l'a tenció que varen tenir amb tots ells.



Donam la
ma als

ajuntaments,

construim
Mallorca
plegats.

El Conseil Insular de Mallorca du a terme en cot.labo-

ració arnb els municipis petits de hula. un ambiciós programa

de realitzadons que és el resultat d'una estreta cooperado

en matina ticmca, iuridica económica en una implo

taforma d'accions en els camps mes importants de l'actovitat
dutadana

El Conseil Insular de Mallorca clarets als diversos mu.

maps una aluda Inestimable en materia d'assotencra social
als ouradans, de foment de la cultura popular , de dotations

d'ingrastructura esportiva als pobles. de potenciado de les

activitats economiques socials. de creadd de flocs de few a .
de construccià de carreteres. de protect. del med. ambient

de tot quant s'ha de menester parque els petits munition
de la nostra illa pugum disposar d'unes dotations d'infrastruc.

Cum adequades a les seves nesessitats

Per nosaltres,
els més petits són els

més grans.

CONSELL INSULAR DE MALLORCA
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El Ple Ordinari del 31-X-1988
Primerament i com és preceptiu, es va

aprovar l'acta del Ple anterior.
El primer punt va ser la informació

sobre la sol.licitud de la plaça de Secreta-
ria de l'Ajuntament, d'una senyoreta de
Madrid.

A continuació el regidor d'Hisenda va
informar sobre la conveniència d'aug-
mentar les tarifes d'ordenances fiscals, la
qual cosa fou aprovada amb el vot en
contra del regidor centrista Rabasco, per
entendre que no s'havia d'incrementar
més la pressió fiscal. No se va aprovar el

canvi d'ordenances per aconseguir que
els establiments que treuen molts de
fems, com són els supermercats, en lloc
de pagar 7.000 pts. (actualment marcades
per les ordenances) n'havien de pagar
10.000.

AP va demanar que sels informAs de-
talladament a una comissió abans de de-
manar-ne el seu vot favorable al Plc. El
Sr. Tomas Garcies va contestar que no
s'havia fet així perquè el problema havia
sorgit aquests dies amb la negativa per
part dels recollidors de ferns per endur-

se'ls d'un establiment que els tenia en
males condicions i que el cost de la reco-
Ilida era molt elevat: en aquest punt no hi
va haver acord.

També es va aprovar posar a cada cos-
tat de les cotxeries que ho sollicitassin,
un disc de prohibit estacionar, pagant
una taxa municipal.

Es va concedir a l'única empresa que hi
havia participat, la concessió de l'explota-
ció de la publicitat del terme.

Seguidament es va aprovar l'augment
del preu de la residència a 45.000 pts. per
persona i, en cas de no poder pagar-les,
pagarien un terç de la quantitat de la
paga de jubilació. El Srs. Caldés (PSOE) i
Monserrat (AP) estaren d'acord per quant
a més a mes s'havia de mirar, tant dels re-
sidents nous com dels antics, si tenien al-
tres tipus d'ingressos particulars, i, en cas
afirmatiu, que pagassin les 45.000 pts., ja
que es podia donar el cas que hi hagués
gent amb moltes rendes i que, per tenir
una petita jubilació, pagassin menys.

El portaveu d'AP va demanar si existia
alguna normativa per a l'ocupació de la
vida pública; el regidor d'Hisenda li va
contestar que sí per() que no s'aplicava. El
Sr. Clar (UM) li va respondre que no era
just que mentre hi hagués casos com el
d'un funcionari de l'Ajuntament que ha
tengut durant un any i mig una camiona-
da de gravilla damunt la voravia, a S'Es-
tanyol, havent de davallar per poder pas-
sar, i que no s'hagués dit res.

A proposta del Sr. Manresa es va deci-
dir que els camions que vagin a tirar ba-
gatge a les pedreres de Galdent hauran
de pagar una taxa.

També a proposta del mateix regidor es
va reduir l'edat d'entrada a la Residència
de 65 a 60 anys.

En el capitol de precs i qüestions, es va
esmentar la mort de la religiosa Ilucmajo-
rera que tants d'anys va estar a Missions,
manifestant el sentiment de la corporació,
lloant la vida de la religiosa, la qual cosa
va constar en acta.

El Sr. Manresa va recordar que ell
havia votat a favor de la urbanització de
So n'Antelm amb la condició que només
es treguessin 3.600 1 /hora d'aigua del
pou de Son Gall. Si no es feia així, tornava
enrera, si era possible.

El Sr. Miguel Clar va demanar que s'a-
rreglassin les faroles de la Ronda Mig-
jorn, i els d'AP demanaren quan s'obriria
el nou Dispensari.

Respecte d'aquesta segona qüestió el
Sr. I3atle contesta que dia 7 vendrien els
de Ciutat per a la compra del mobiliari.

També els membres del grup Popular
varen demanar que periódicament els
serveis municipals fessin neteja pel poble
ja que hi ha racons i cases sense habitar
on el carrer esta brut, una altra pregunta



Una iniciativa lloable
Redacció

Es digne d'esment i de lloança
l'activitat dels veins del carrer de
Sant Francesc, els quals veient que
el seu carrer, com molts d'altres de
la vila, seria més alegre si hi havia
arbres que a més en l'estiu preser-
varien les façanes de les cases del
bater de sol i a més serien un bon
para-sol per a les dones que surten
a cercar la fresca al carrer.

El Sr. Bartomeu Amengual, del
«BAR SAN FRANCISCO» va ser
qui, després d'haver parlat amb
els veïnats del carrer, va fer les
passes necessaries perquè el que
desitjaven es fes realitat. Va anar a
l'Ajuntament on després de parlar
amb el Sr. Tomas Garcias, el qual
dona el vist i plau a la iniciativa
dels veïnats, ho posaren en marxa.

Les condicions posades pel Con-
sistori varen ser que els que volien
arbre s'havien de fer el clot. Una
vegada fet, l'Ajuntament es faria
càrrec de posar-hi la vorera i sem-
bra r-hi els arbres.

Els arbres ja hi són i d'aquí a un
parell d'anys, canviaran la fesomia
del carrer.

Aquest enteniment entre ciuta-
dans i Ajuntament es positiu per a
ambdues parts, i sobretot per als
arbres perquè es ben segur que els
que han pagat el clot el cuidaran
com si fos seu.

Al carrer «Pere de Son Gall»,
també es varen organitzar el Sr.
Pere Muñoz va fer les mateixes
passes que s'havien fet al carrer de
St. Francesc. El Consistori també
els va donar el sí amb les mateixes
condicions; per?) aquí la cosa no va
anar tan be. Quan ja s'havien tet

mitja dotzena de clots a la voravia
de Tramuntana se n'adonaren que
baix de la de Migjorn hi passen
tubs d'electricitat. Es posaren amb
contacte amb GESA el qual els va
senyalitzar per on passaven exac-
tament les conduccions elèctriques
i va coincidir amb el lloc on s'ha -
viendo fer els clots.

Els de damunt la voravia ja
estan tapats i l'Ajuntament
donat permis per tal que es facin
tots baix la voravia. Esperam que
aviat el Carrer Pere de Son Gall
sigui tan plantós com el de Sant
Francesc i que l'exemple d'aquests
ciutadans sigui seguit per molts
d'altres.

Tot això contribueix a fer el
poble més acollidor.
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va ser referida a la informació del cost ad-
dicional del «Salón», com estava l'as-
sumpte del pou de Son Garcias i que es
cercàs alguna solució al problema de les
clavegueres que fan olor i sobre la partida
o no de la Creu Roja de Llucmajor.

A aquesta darrera pregunta els contes-
taren que no però que demanaven un
adecentament de l'edifici.

El Sr. Rabasco va manifestar que com
que les modificacions que es volen fer al
carrer arenaler «Dos de Mayo» eren
illegals, ja que era necessari un projecte
de modificació del PGOU, si no es feia
així posaria un recurs de reposició per
modificacions al tractat del Pla, a la qual
cosa el regidor d'Urbanisme digué que no
era veritat. Seguidament, Rabasco va de-
manar explicacions pel vallat d'un solar
que no era de l'Ajuntament i se li contesta
que es va fer a petició dels pares d'alum-
nes de l'Escola de S'Arenal perquè repre-
sentava un perill per als al-lots.

També va demanar per què els doblers
(300.000 pts) que s'havien donat a les ur-
banitzacions perque es pagassin uns
guàrdies jurats, i a d'altres no se'ls havia
donat res. Posà com exemple, la de Son
Vert el president de la qual D. Damià
Sastre no sabia res de la subvenció. El Sr.
Tomas Garcies va rebatre aquest punt
dient que al president se li havia enviat
un avís certificat perquè passàs per l'A-
juntament, per fer-lo aquesta comunica-
ció però no ho va fer; per aim) es donaren
els doblers corresponents a Son Vert a les
altres urbanitzacions. Actualment, va
continuar dient, que ja s'havia conversat

amb el Sr. Sastre i se li enviarà un peó per
netejar ;a zona.

El Sr. Tomas, afegí que l'únic que cerca-
va el Sr. Rabasco amb totes aquestes acu-
sacions, que després el fiscal desestimava
com havia fet en una anterior ocasio, era
desprestigiar-los per allò de «habla mal
que algo queda».

El Sr. Rabasco va tornar contestar
al-ludint que no entenia com podia ser
que el Sr. T. Garcies sabés allò del recurs
desestimat si ell no n'havia tengut cap no-
tificació i va qüestionar la possibilitat d'a-
verigijacions a través de la influència del
poder Central.

La discussió ja s'havia fet Ines forta i el
Sr. Tomas va replicar d'aquesta manera:
«això es degut a que el nostre advocat ja
mos ho ha comunicat, cosa que no deu
haver fet el seu i no a causa del poder cen-
tral ni a la Verge Santíssima.

Mentre hi havia tota aquesta disputa,
una persona del públic la va intentar gra-
var i el batle li va prohibir.

Acte seguit, un ciutadà va sollicitar la
paraula per demanar al regidor de cultu-
ra per què el dia del Firó, la gent va trobar
tancad a l'exposició d'aquarelles. Afegí,

el mateix ciutadà, que a més del munici-
pal que vigila la sortida de l'Escola públi-
ca, davora el bar de Can Tofolet, també
n'hi hauria d'haver un altre a la part de
baix on els al-lot travessen i amb la cir-
cullació hi ha mes perill.

De la primera qiiestiti, el Sr. Macià Gar-
cies, va dir que el fet que tancassin l'expo-
sició havia estat per problemes de la per-
sona encarregada de guardar, i respecte
del segon tema, que es miraria de solucio-
nar-ho però que, de totes maneres, corres-
ponia al regidor responsable de circula-
ció.

La darrera persona que va intervenir va
ser la mateixa que havia intentat gravar la
discusió anterior i va explicar la prohibi-

ció feta pel Sr. Bathe volia dir que les gra-
vacions no eren permeses en els plens,
mentre que sí ho eren en d'altres Ajunta-
ments i que, en algunes fins i tot, ics feia
gravar el propi Batle. El Sr. Bathe, per
allusió, li va contestar que en tenia nod-
cies perquè en alguns Ajuntaments es veu
que no es posaven d'acord sobre el que
s'havia dit o no a l'hora de constar en acta
i que es deixava fer la gravació per tal d'e-
vitar aquests malentesos, però que era ell
qui ho havia d'autoritzar, a la qual cosa
l'interlocutor va replicar demanant qué
feria en cas que fos la premsa qui ho vol-
gués gravar. Per acabar, el Sr. Bathe li va
respondre: «No li importa a vostè el que
fare amb la premsa».
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Assemblea General de la Federació de la 3 a Edat
A un dels hotels de la nostra zona

turística llucrnajorera, tingué lloc
l'Assemblea General de Balears de la
Federació d'Associacions de la Terce-
ra Edat. El Coordinador, fou en Gori
Daureo, president de la junta local.
Repressentants de les Associacions
de Mallorca, Menorca i Eivissa, esta-
ren dos dies de treball assembleista. I
un dels mes trascendentals acords
que es varen prendre, fou el canvi de
president balear. Aquest darrers qua-
tre anys el màxim responsable fou en
Ferran Rodríguez Llorens, arenaler
d'estiu i estiueja en el carrer Salut.
Des d'ara, emperò, el president de
nova votació democràtica, es en Rafel
Socias Miralles, montuirer. Això pels
quatre anys propers.

En la cloenda, dinar inclòs, varen
presidir junt als senyors Rodríguez i
Socías: el tinent de batle Manolo Ro-
dríguez: Joana Gual, regidora de l'A-
juntament de Ciutat: Antoni Mas i
Carles Valdés de «Sa Nostra»: Barto-
meu Sbert en representació de l'Asso-
ciació d'Hotelers, entitat que donà
gratuïtament estància als respectius
presidents de les illes germanes i
d'alguns mallorquins. Es com en Gori
Daureo i alguns directius.

Amb els parlaments de costum es
tancava l'esmentada assemblea.

IL•LUMINACIÓ AL CAMP
D'ESPORTS DE SON VERÍ NOU

El nou camp municipal d'esports
situat a «Son Verí Nou» serà deguda-
ment illumïnat , segons un acord mu-
nicipal en el qual es destinen quasi
dotze milions de pessetes per tal com
és, a mes de gastar-se quatre milions i
mig per dur-hi la llum d'alta tensió i
estació transformadora.

Per altre part, les obres segueixen a
ritme acompassat i sense nirvis. El
que si te nirvis i molts es el president
de I' U.D. Arenal i els seus directius,
que pensaven poder jugar al nou
camp .nunicipal. ara que l'equip
aguanya 1 a mes lugant a Tercera Na-
cional

CARRER DOS DE MAIG

El carrer Dos de Maig serà remode-
lat, mitjançant un desembolsamcnt
de devers cinquanta milions de pes-
sctes per part municipal. Per cert ha

Una delegacia de dirigents i tècnics russos

estat molt discutit a S'Arenal, a nivel
de politics, les circunstàncies que es
donaren en el Ple Municipal del dia
21 d'octubre del mes passat. La cosa
fou moguda. Intervencions de la ma-
joria de regidors i absència al Ple, per
estar de viatge, de Joan Miguel Ca-
tany, cap de l'oposició. Les obres de
remodelació del carrer Dos de Maig
començaran aquest mes de novem-
bre.

VINGUEREN ELS RUSSOS

Una delegació russa, de dirigents i
tècnics, composta per vuit persones
van visitar S'Arenal. Vingueren per
veure el funcionament de les nostres
empreses. La Delegació Soviètica es-
tava encapçalada per el senyor Valká-
ria, president del Comité Agroindus-
trial de Atauropol i Kabardin Valká-
ria.

La comitiva va visitar «La Granja
Sayja» de Damià Sastre: després l'As-
sociació d'Hotelers: el ,<Royal Cristi-
na»: Riu Hotels: Aquacity: i el «Tenis
Arenal» amb el seu nou gimnàs, un
dels millors de Mallorca.

Te hem de dir que foren impecable-
ment atesos i que els visitants es mos-
traren molt interessats per tot. Pren-
gueren infinitat d'apunts, es mostra-
ren sorpresos de veure com funciona
una associació hotelera o una granja
com «Sayja» o les cuines del Riu Cen-
ter i sobretot les interessants ins-
tallacions den Pere Canals, on a més

va venir a visitar les nostres empreses

hi dinaren.

VISITA

El batle Joan Montserrat i el tinent
de batle Tomàs Garcies, amb una re-
presentació de l'Associació d'Hotels
de la zona, visitaran la propera set-
mana les instal.lacions de la Federa-
ció Hotelera Balear, a Palma. Una
mostra mes que hi ha diàleg per part
municipal. Com es sabut, per part de
l'Ajuntament de Palma no es pot
comptar amb aquestes satisfaccions.
Lamentablement lo de Ciutat. Perquè
l'indastria hotelera es una de les mes
importants de les nostres illes. I so-
bretot de S'Arenal i Platja de Palma i
Can Pastilla.

IV CONCURS REDACCIÓ
EN CATALÀ

Per quarta vegada es convocarà el
concurs de Redacció en Català, amb
el patrocini del CIM i organitzat pel
diari «S'Arenal de Mallorca», amb la
novetat que aquest concurs,  també
s'inclouràn els col-legis de Llucmajor
i Ciutat. Hi haurà premis en metàlic,
medalles, trofeus, diplomes per als
respectius guanyadors, segons ens
anunciava en Mateu Joan Florit, di-
rector del diari. I per cert aquest di-
rector s'acaba de comprar un cotxe
nou, un opel Cadett darrer model. Es
veu que dóna abd, d'escriure diaris
en ca ta là. Enhorabona Ma teu.

Mateu Sbert



La primera demostració es  realitzà a l'Hotel San
Francisco de S'Arenal
La Conselleria de Comerç i Indústria
ha posat en marxa un programa de
diagnòstics energètics en el sector
hoteler

El passat dia 13 d'octu-
bre va tenir Hoc, a l'Hotel
San Francisco de S'Are-
nal, la realització d'un
diagnòstic energetic de
l'esmentat establiment
hoteler.

A aquesta demostració
assistiren el Conseller de
Comerç i Indústria, Gas-
par Oliver, el Director Ge-
neral d'Indústria, Lluís
Morano i el Cap del Ser-
vei d'Energia i Medi Am-
bient, Pere Nadal.

Els objectius basics del
programa de diagnòstics
energètics en el sector ho-
teler de Balears són els se-
güents:

a) Conèixer el consum
d'energia de les ins-
tal.lacions de Vestabli-
ment, aixó com l'estat i
eficiència energètica d'a-
questes.

b) Emetre un dictamen
sobre l'estat actual de la
gestió energètica de l'es-
tabliment.

c) Presentar les possi-
bles millores a introduir a
l'establiment que con-
dueixin a un estalvi ener-
gètic, informant l'empre-
sari del cost i del possible
estalvi de cada una d'a-
questes millores.

Per a dur a terme
aquests objectius la Con-

selleria de Comerç i In-
dústria ha contractat a un
equip expert a l'Assesso-
rament Energetic al sector
terciari (ENERBUS) pro-
veït de vehicles amb l'ins-
trumental més modern
per a l'adquisició de
dades.

En els diferents establi-
ments es realitzaran de-
terminacions experimen-
tals (controls de combus-
tió i calcul de rendiments
de calderes, control de
consums elèctrics, etc.,) i
la recopilació de la infor-
mació disponible per part
dels Directius i Tècnics de
manteniment de l'establi-
ment en qüestió (P1Artois
de planta i constructius,
punts de hum, hores de
funcionament anual,
tipus de manteniment, re-
buts de consum de com-
bustibles i elèctrics, etc.).

Com a resultat de les
anteriors variables i en
base al suport informàtic
de programes de calcul,
es redactara el correspo-
nent diagnòstic, que reco-
llirà les possibles millores
i innovacions tecnológi-
ques que permetin a l'es-
tabliment una gestió
energètica més racional,
més econômica i en defi-
nitiva més competitiva.
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S'Escola de «Son Verí» de S'Arenal de
Llucmajor: Premi Nacional d'Educació
Vial Escolar
Fa quatre anys que la Di-
recció General de Trafic or-
ganitza un Concurs d'Edu-
cació Vial Escolar per a les
escoles d'EGB. Aquest con-
curs consisteix en fer una
revista sobre el tema.

FASE AUTONÒMICA

L'escola de S'Arenal del
carrer «Sant Bartomeu» ob-
tingué el Primer Premi de
Dibuix Infantil (P catego-
ria) i, per segon any conse-
cutiu, el Primer Premi Au-
tonòmic del cicle mitja
(quart nivell). També fa
dos anys que participen en
el Programa Radiofònic
sobre Educació Vial que or-
ganitza la Direcció Provin-
cial de Trafic i l'emisora
Radio Balear d'Inca titolat:
«La educación vial en el
cole». Enguany, l'Escola de
«Son Verí» també participa
en el Concurs Nacional
d'Educació Vial Escolar i
varen obtenir el Primer
Premi Autonòmic del cicle
superior.

FASE NACIONAL

Els treballs guanyadors
de la Fase Autonómica,

tant del cicle mitja com del
cicle superior, concursen a
la Fase Nacional. En agues-
ta fase s'estableixen tres
premis per cada un dels
dos cicles. En aquest cas, el
trebal de s'escola «Son
Verb) titolat: «Es necesario
estudiar educación vial»,
coordinat per la mestra Ca-
talina Balaguer Bestard i
del qual en són autors
alumnes: Antoni Busta-
mante, Antoni Expósito,
Susan Tomas, Cristina
Gila, Pere Quintana, Joan
Oliver, Joan Miguel Galle-
go i Blai Ferrer, obtingué el
Tercer Premi Nacional.

A mês de molts d'obse-
quis que reberen els alum-
lies participants, la mestra
coordinadora i l'escola, cal
destacar un viatge per Cas-
tella-Leon, amb una estan-
cia de quatre dies a Sala-
manca -seu del Centre Su-
perior d'Educació Vial- on
han disfrutar d'una estAn-
cia molt agradable i profi-
tosa.

Des d'aquí la millor en-
horabona i a seguir amb
l'educació vial que és un
capitol molt important a
tenir en compte a totes les
escoles.
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CULTURA

«Cançons Populars Mallorquines»
de Sebastià Cardell i Tomas

per Miguel Sbert i Garau
Als obradors de la Impremta Moderna,

de Llucmajor, el 29 de setembre d'en-
guany, s'acaba d'imprimir el llibre el títol
del qual encapçala aquestes paraules.
L'obra, editada amb les aportacions eco-
nòmiques de l'Ajuntament de Llucmajor i
«La Caixa», constitueix una fita remarca-
ble dins el panorama cultural de la nostra
vila.

CANÇONS POPULARS MALLOR-
QUINES és, ni més ni manco, un recull
de cançons tradicionals populars que
conté el fruit de les recerques folkloriques
que, en el camp de l'anomenada poesia
oral, Sebastià Cardell ha anat realitzant al
llarg de molts anys.

Es ben coneguda, entre nosaltres, l'a-
fecció de S. Cardell al nostre folklore, en
general, i a la poesia tradicional popular
en particular. El seu Preg6 de Fires del
1985 (publicat l'any següent sota el títol
«La cang6 popular») constitueix una mos-
tra evident d'aquesta devoció, tant per les
idees que presenta com per l'aportació
inicial d'un tast de les cançons que havia
anat arreplegant al llarg dels anys. Fou, el
Prep:5, una mena de promesa del llibre
que avui tenim entre les mans.

L'origen de l'obra de Sebastià Cardell
hem de cercar-lo en una col.lecció de can-
cons populars que ell mateix recollí, orde-
na, cataloga i, com diu el P. Ginard «im-
primí», l'any 1952. Aquest recull original
procedia principalment de les cançons
que l'investigador havia arreplegat de
viva veu dels seus pares, Antoni Cardell
Cardell i Antonina Aina Tomas Pastor.
Aquest recull, elaborat amb tota cura, tra-
mès al Pare Rafel Ginard Bauça, autor del
gegantf CANÇONER POPULAR DE
MALLORCA per a la seva inclusió, com
a contribució desinteressada en l'obra de
l'insigne folklorista francisca. La resposta

del P. Ginard Bauça fou tan noble com el
gest del nostre autor: el francisca renun-
ciava a la publicació del recull de S. Car-
dell dins l'anonimat del CANÇONER
POPULAR DE MALLORCA, li'n regra-
ciava l'obsequi i públicament palesava la
seva admiració pel nostre Sr. Cardell en
un article al «Diario de Mallorca» el dia
14 d'agost del 1955 (article que és repro-
duit en versió catalana com a pròleg del
llibre de S. Cardell).

Des d'aleshores ença S. Cardell, entre
molts altres treballs relacionats amb la
cultura catalana, ha dedicat els heures
que la seva intensa activitat docent li per-
metien a recollir amb una delectació per-
sistent tota quanta corranda, glosat, codo-
lada o romanç, complet o fragmentari,
clar o obscur, li venia a les mans i, amb
paciència de sant Job, n'ha fet la trans-
cripció, l'ha percaçat insistentment a les
pagines del CANÇONER de P. Ginard o
en d'altres corpus folklòrics, i, per da-
munt de tot, li n'ha extret la llecor, ague-
lla essència viva de la llengua, que és la
base de tota la tasca cultural de Sebastià
Cardell al llarg de molts anys.

Fruit d'aquestes curolles, d'aquestes
romantiques curolles en el context d'un
món dominat pel materialisme més ba-
rroer, és el llibre que ens ocupa. La com-
pilació de poesia tradicional de S. Cardell,
constitueix un corpus cançonístic molt
respectable dins el conjunt de les publica-
cions d'aquesta naturalesa que s'han fet a
Mallorca des del segle passat als nostres
dies. Tant des del punt de vista de la
freda estadística (1.908 cançons, de les
quals 1.823 s'on de les anomenades «cur-
tes», és a dir, d'entre quatre i sis mots,
que representen un total de 11.890 versos)
corn des d'altres perspectives menys as-
sèptiques, pee) ben probablement molt

més suggerents als nostres ulls de lectors
no especialitzats. Considerem-ne alguns
d'aquests extrems:

En primer lloc, voldria remarcar el
rigor en les transcripcions. Només aquells
que, per sort o per desgracia, s'han en-
frontat amb la necessitat de posar «en
bona ortografia», i amb un respecte rigo-
r& al transmissor oral, poesies populars
saben com és d'aspra, tediosa i ingrata
aquesta tasca. Les imprecisions de tota
mena, la foscor de molts mots i frag-
ments, la reiteració, les llacunes de me-
mòria, les interrupcions, els encavalla-
ments i tantes i tantes traves que sorgei-
xen en el camí del folklorista són entre-
bancs que només poden aconseguir-se
amb una preparació afinada (que Sebastià
Cardell ha aconseguit al llarg dels anys
amb l'esforç personal i amb un aprenen-
tatge gairebé autodidacta) i amb una pa-
ciència i un amor per la feina sense limits.

En segon Hoc, és obligat fer referència a
la catalogació i classificació dels materials
presentats. S. Cardell, fidel a l'exemple
del seu mestre, el P. Ginard i Bauça, ha
optat per la classifcació temàtica, que, en
obres d'aquest tipus, no adreçades a espe-
cialistes sin6 al lector en general, sembla
la més adient. Així, a imitació del magne
CANÇONER POPULAR DE MALLOR-
CA, ha dividit el seu llibre en quatre
parts, les tres primeres contenen les can-
coins curtes i la darrera és integrada per
les anomenades cartoons llargues.

La primera part conté, amb les variants,
715 cançons amoroses i correspondria al
primer tom del CANÇONER del francis-
ca, pare de la nostra cançonística. Conti-
nuant amb el paral.lelisme, a la segona
part (tom II del CPM) hi trobam 510 mos-
tres de cançonetes referides a animals,
arts i oficis, astres i temps, camperoles,

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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casa i vestit, danses, endevinalles (n'hi
ha 100 d'endevinalles, moltes d'elles ben
presents a la memòria del poble i inèdites
fins ara en una publicació semblant), hu-
moristiques i satiriques. Quant a la terce-
ra, podem llegir-hi 598 cançons de temàti-
ca diversa que abraça des de temes infan-
tils fins a cançons de vida humana, pas-
sant per localitat:
(Ses dones de Llucmajor
no saben beure amb gerreta,
només amb carabasseta

aiguardent de sa millor.
(22, pag. 161))
marina i pesca, narratives, noms perso-
nals i religioses. La quarta part (tom IV,
CPM) s'estructura en tres blocs (glosades,
codolades i romancer) dividides cada
una d'elles en temes i subtemes que infor-
men el lector sobre les característiques i
sobre la naturalesa de la composició. Les
variants i un suplement que conté les
peces Es set dolors de Maria, la Repre-
sentació i El rellotge de la mort i la pas-
sió de Cristo tanquen el recull poètic con-
feccionat per S. Cardell.

Si parlàvem de dificultats a l'hora de
les transcripcions, són infinitament supe-
riors els problemes amb què s'enfronta el
compilador quan intenta d'encabir cada
cançó en l'apartat temàtic que més s'apro-
xima al contingut de la corranda. Perquè,
naturalment, són infinites les cançons no
monotematiques, són innombrables les
cançons ambigües, són extraordinària-
ment freqüents les cançons de significació
obscura, són centenars les cançons que es
repeteixen amb lleugeres o no tan Ileuge-
res modificacions que indueixen el dubte
de classificar-les com a variants o com a
cançons noves (de tema diferent o no).
Són tan ingents els materials acumulats
que l'enteniment del classificador perilla
contínuament de perdre's en una caos de
ditxes i fitxes, paperam i conceptes barre-
jats i anàrquics. Molt sovint les cançons,
paraula lliure al vent en definitiva, sem-
blen voler escapolir-se dels marges estrets
en què l'estudiós vol encorsetar-les, tot
etiquetant-les i domesticant-les. En
aquesta tasca, gairebé kafquiana, Sebastià
Cardell hi ha esmerçat hores i hores de la
seva jubilació activa, ha manllevat hores
al repòs i a l'esplai i amb una constancia
sense limits, amb una dedicació obsessiva
ha lluitat, s'ha barallat amb els fruits de la
seva recol.lecció, del seu abundós esplet, i
ha culminat amb un encert remarcable el
seu objectiu. •

Pere, la seva tenacitat no s'ha limitat a
això, conscient que la seva tasca d'investi-
gador rigorós era tributaria del seu gran
precedent el CPM, ha registrat fulls i fulls
i ha anat cercant a l'obra definitiva del P.
Ginard les cançons per ell recollides de
viva veu i, quan ha hagut realitzat la tro-

balla, n'ha deixat constancia escrita. Així
el lector curiós o l'investigador del nostre
folklore podran conèixer i analitzar les
variants que existeixen entre ambdós re-
culls. Naturalment, hi ha a la compilació
de S. Cardell moltíssims textos inèdits,
molts d'ells de caracter local, que enri-
queixen enormement el valor d'aquest
document. Podríem afirmar, sense exage-
rar la nota, que CANÇONS POPULARS
MALLORQUINES constitueix un molt
digne suplement Ilucmajorer a l'obra
mestre de la cançonística en llengua cata-
lana: el CANÇONER POPULAR DE MA-
LLORCA.

El llibre es clou, endemés de la relació
de col.laboradors i un índex complet, amb
una relació de la FLORA i la FAUNA que
apareixen a les cançons presentades amb
la inclusió del nom científic de cada espè-
cie vegetal o animal.

CANÇONS POPULARS MALLOR-
QUINES, constitueix un llibre que pre-
senta una doble característica: el seu inte-
rès com a treball d'investigació i el seu
atractiu com a objecte de lectura. Per als
especialistes suposa un recull de cançó
tradicional que forneix nombroses va-
riants desconegudes de cançons que hom
tenia a l'abast en reculls anteriors i al ma-
teix temps és una nova aportació de ma-
terials inèdits per a la configuració del
corpus, del riquíssim corpus cançonístic
mallorquí. Sebastià Cardell amb aquest
treball fa una contribució ben estimable a
la fixació del cançoner tradicional de la
nostra illa.

Pere) potser a nosaltres, com a Ilucmajo-
rers i mallorquins no específicament inte-
ressats en el tema de la cultura popular,
aquest llibre ens suggereix altres possibi-
litats, no tan escrupolosament científi-
ques però sí In& emotives o incitants. A
les pagines de l'obra de Sebastià Cardell
ens ofereix hi trobarem fragments d'una
memòria, retalls d'imatges que «una veu

que ve de Ilunr> ens evoca, confidències
a cau d'orella dels nostres avantpassats
que ens recorden que nosaltres venim
d'un temps i d'un món ben definit i espe-
cífic, d'un món molts aspectes del qual
estam obligats a conservar perquè formen
part de la nostra particular idiosincrasia.
Són paraules plenes de saviesa i d'expe-
riència que ens recorden que a la societat
hi ha molts altres valors que no els que
una televisiva, simplista i alienadora cul-
tura de masses ens vol fer creure, són en-
devinalles, són cançons, són embarbussa- •
ments o fôrmules rituals que ens evoquen
paratges on la imaginació i la fantasia
campen a cor què vols. Es el misteri de la
paraula, en definitiva, d'una paraula anti-
ga que, neta, transparent i renovada ens
transporta a uns orígens que, en molts
moments, per feblesa o desídia, ignoram i
traïm. Una paraula, una llengua, defini-
dora d'un poble, antic com la història,
una llengua que és el patrimoni que ague-
Ils homes i dones possCien i que nosaltres,
a imatge seva hem de posseir i guardar
com el tresor més gran.

Una obra atractiva i suggerent, tant pel
seu contingut com per la seva presentació
(un treball remarcable de l'empresa Iluc-
majorera responsable de redició) que ha
d'esser motiu de goig per a la gent del
nostre poble. No és frequent, en el trist
panorama de la nostra cultura autòctona,
que es conjuguin tants elements satisfac-
toris en una iniciativa: l'autor, les entitats
que forneixen els mitjans econòmics im-
prescindibles, i un públic receptiu (com
era el que omplia la Sala de sessions de
l'Ajuntament el dia de la presentació del
llibre). Per això, cal esperar amb il.lusió
que el futur d'aquest llibre important per
a nosaltres sigui exitós i que, alhora, esti-
muli tots els llucmajorers a continuar,
amb voluntat ferma, en el treball de re-
dreçament i de progrés de la nostra cultu-
ra, des de totes les perspectives.



14 LOCAL    

25è Aniversari de la fusteria dels germans Mbjer 

Sopar amb assistència d'autoritats
El dia 15 d'octubre, dissabte de la

Darrera Fira, els Germans Mbjer cele-
brat amb un sopar al Restaurant Gran
Via, el 25è aniversari de la fundació
de l'empresa. Tots els directius, em-
pleats i obrers amb les seves respecti-
ves parelles hi foren presentats. Com
convidatsd d'excepció i formant part
de la taula presidencial hi havia el
Conseller d'Indústria, senyor Gaspar
Oliver i el Ba tie de Llucmajor, senyor
Joan Monserrat i les seves respectives
esposes. El més yell i el més jove dels
empleats de l'empresa ocuparen els
extrems de la taula principal.

El senyor Josep Mbjer agrai l'assis-
tència als presents i dona la paraula
als oradors, que, en breus i apropia-
des paraules, tancaren l'acte.

El Conseller va alabar la tasca em-
presarial dels germans Joan i Josep
Mójer i els encoratjà a continuar amb
paraules amistoses. El bathe, amb pa-
raules molt adequades va aplaudir
l'equilibri i el bon enteniment, neces-
sari per altra part, en les relacions
empresa-obrer. El senyor Joan Mbjer
va recordar els temps primers i agrair
la col.laboració a tots.

Tothom va ser obsequiat amb un
regal personal i el senyor Joan Mbjer,
com a president del consell d'admi-
nistració, rebé una placa alusiva a
l'acte.

vici militar i quan va acabar s'incor-
porà a l'empresa.

Arrel d'haver comprat, l'any 67, un
taller de fusteria de Petra, se queda-
ren amb 14 empleats d'aquell poble
que venien diàriament a treballar a
Llucmajor i que, al parèixer eren bons
oficials; també en venien de Porreres
i d'altres pobles, a part dels Ilucmajo-
rers, naturalment. Han tengut i tenen
encara ara gallecs i palentins bons
treballadors de fusta.

Els principis eren al carrer Major n°
41, en es Llogaret de Vedella, fins l'a-
gost de 1.972. A partir d'aquesta data
s'instal.laren a la carretera de S'Are-
nal, cantonada amb el =If de Ca
S'Hereu, on ocupen una extensió de
9.600 metres quadrats, dels quals n'hi
ha uns 4.000 de construïts.

Per a la construed() de les noves
instal.lacions, en un principi varen
tenir una forta oposició de part de
l'Ajuntament presidit pel Sr. Ramon.
Oposició inexplicable, en aquells mo-
ments, de part d'un Ajuntament que
no mirava molt prim a l'hora d'apro-
var, o tolerar certes construccions. Al
cap i a la fi ho aconseguiren, fins i tot,
al cap d'un cert temps presentà un
projecte de construcció d'un mini-
polígon industrial, ja que a Llucmajor
no hi havia terrenys disponibles; no
se va a provar i queda oblidat.

Durant aquests 25 anys han fet els
treballs de fusteria i decoració de
molts d'hotels, apartaments, comer-

UNA MICA D'HISTÓRIA

Joan Ts.4.6jer, en un moment en què,
precisament havia deixat de fer de
fuster, per comercialitzar els xampin-
yons que produia el seu sogre, va
rebre l'encàrrec de fer la fusta per a
un hotelet de S'Arenal, el Xauen, del
seus parents Mbjer de Ca'n Pieres, i
ho va acceptar. Eren les Fires de
1.963.

El seu germa Josep cumplia el ser-
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cos, xalets, etc., d'entre ells, molts de
luxe. Entre els anys 72 a 84 feren tot el
treball de fusteria de la urbanització
Cala Fornells (és l'obra que més anys
de feina els ha donat). Feren la fusta
de la part nova del Palau de Mari-
vent, el Club Monte d'Oro a la Costa
de la Calma, Ambassador Park, edifi-
ci de super luxe. Actualment treba-
llen per a la construcció de 52 aparta-
ments de luxe a Porto Colom.

Es anecdòtic anomenar que ells
feren la fusta de l'únic hotel que se va
construir a Mallorca l'any 74, el Festi-
val de S'Arenal.

Aconseguir mantenir-se en prime-
ra línia en fusteria no ha estat res sen-
zill, sobretot en alguns anys de forta
recessió i també en aquells anys de
gran crisi de al indústria local en què

desaparagueren una trentena de cal-
cat.

MODERNITZANT-SE	 CONTI-
NUAMENT

La maquinària que ocupa les ins-
tal.lació de les naus és la més moder-
na que hi ha mercat i està preparada
per tirar una gran producció sempre
vigilant una gran qualitat de feina;
són feines fetes en segons i ajustades
a dècimes de milimetre, sobre fustes
nobles, bàsicament nord i sepí.

El tipus de fabricació que fan ac-
tualment és l'Europa-2.000. Nomes
cinc fabriques de fusteria en tot Es-
panya estan preparades per a fer fei-
nes d'aquesta qualitat, consistent en
que les portes queden perfectament
ajustades sobre sí mateixes i sobre els

bastiments mitjançant unes engastes
dins de les quals s'hi fixen unes
gomes apropiades que proporcionen
un total aillament. Es un treball de tal
precisió que solament una maquina-
ria i una tècnica depurades ho acon-
segueixen.

La forta vocació empresarial, una
dedicació total i haver-se sabut enre-
voltar de gent molt capaç per a l'ad-
ministració i el treball, han fet que la
Fusteria Germans Meljer, S.A., que
complementa la primera, sia, actual-
ment una fusteria de les mes impor-
tants de les Illes i amb un nivell tee-
flic a l'altura de qualsevol país euro-
peu.

Des d'aquestes planes ens suman a
l'alegria dels germans Mõjer i els de-
sitjam un exit& futur.

G. Oliver

EL SALO DE PERRUQUERIA
I BELLESA DE LES

GERMANES
PUIGSER VER

ELS OFEREIX EL SEU HORARI:
De dimarts a divendres
de 9 a 12 i de 15 a 19
i els dissabtes de 9 a 19
CI Orient, 8
Tels. 66 20 08 - 66 11 12
LLUCMAJOR.   
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El concert d'orgue d'Arnau Reines,:  

La sensibilitat i la tècnica 

En el context de les Jor-
nades Musicals organitza-
des per la Comissió d'Edu-
cació i Cultura de l'Ajunta-
ment durant les Fires de
1988, Arnau Reines dona
un concert d'orgue a la Pa-
rròquia que es mereixedor
d'un acurat comentari.

Abans de tot, cal recor-
dar breument la història de
l'orgue de la parròquia de
Sant Miguel i les seves ca-
racterístiques. Segons el
seu restaurador, Gerhard
Grenzing, probablement
aquest orgue es compon de
l'antic orgue de la mateixa
Parròquia i de l'antic orgue
de l'Església de Santa Eulà-
lia de Palma. Aixé ho con-
firma el fet que a l'orgue de
Llucmajor es conserven
parts d'un orgue de l'esco-
la clàssica mallorquina i,
per altra part, moltes peces
i tubs que provenen d'una
idea estrangera i no cone-
guda a Mallorca.

Efectivament, l'any 1804,
el famós organer suis Luis
Scherrer (s'ha de distingir
bé la diferència entre orga-
ners- els qui construeixen o
restauren orgues- i organis-
tes -els qui toquen aquest
bellíssim i complet instru-
ment-) va presentar un pro-
jecte per a construir un
orgue completament nou
per a la Parròquia de Santa
Eulàlia de Palma. No se
sap si aquest projecte fou
realitzat. Si bé a l'orgue de
Llucmajor se conserva el
secret del primer teclat i
pot ésser identificat perfec-
tament amb la manera suis-
sa o francesa de col.locar
les cadiretes i la seva dis-
posició tècnica com: la de
la tuberia antiga conserva-
da (la seva disposició és
idéntica a la indicada per
Scherrer) i la gran disposi-
cié de l'Orgue Major, so-
bretot en plens.

L'orgue de Llucmajor Cs
de caracter barroc i del ta-
many de tres teclats (a Ma-
llorca s'en troben dos més:
a Sant Nicolau i a l'Església

dels Socors, a Palma amb-
dós) amb un total de 39 i
uns 2.550 tubs, tres teclats i
12 botons als peus engan-
xats al teclat de l'Orgue
Major.

Aquest orgue ha estat
restaurat l'any 1979 sota el
patrocini de D. Joan de
Vidal i Salva, baró de
Vidal. En aquest moment i
per les característiques
pies de la seva constitució,
es a dir, ésser la mescla d'e-
lements provinents de més
d'un orgue anterior, guan-
yaria molt en qualitat de so
si era sotmès a una altra
restauració parcial, tenint
en compte les mancances
que pateix en l'actualitat.

L'organista Arnau Rei-
nés i Florit nasqué a Cam-
panet (Mallorca). A l'edat
de 6 anys inicià la seva for-
mació musical amb el seu
padrí Arnau, organista de
Campanet. Començà els es-
tudis de piano amb el mes-
tre Francesc Capllonch i
obtingué el títol de profes-
sor de piano al Conservato-
ri Superior de València, i
va obtenir a més Matrícula
d'Honor en Música de
Cambra. Ha estudiat
Orgue i Harmonia amb
Mn. Antoni Matheu i Ber-
nat Julia. Ha continuat i fi-
nalitzat brillantment els es-
tudis d'orgue amb la con-
certista i catedràtica del
Conservatori Superior de
Barcelona, Monserrat To-
rrent, i ha obtingut el Títol
Superior d'Orgue. També
ha participat als cursos
d'interpretació organística
amb Harald Vogel, M. Ra-
dulescu i Monserrat To-
rrent.

Ha estat organista de
l'Escolania de Lluc, i ha
donat nombrosos concerts i
ha realitzat gravacions.
També ha participat en al-
tres Corals i Orquestres.
Amb motiu de l'any Euro-
peu de la Música, va dirigir
les Jornades Internacionals
d'Orgue a les lhes Balears.

Ha realitzat estudis sobre
els Orgues Històrics de Ba-
lears, i s'ha publicat una
comunicació seva al II Con-
grés d'Orgue, celebrat a
Madrid l'any 1986. Dóna
concerts arreu de les
Catalunya, Pais Basc i ha
participat a la Cinquena
Tribuna de Joves Intèrprets
d'Espanya organitzada per
Joventuts Musicals a Nivell
nacional.

Darrerament ha fet gra-
vacions, entre elles, algu-
nes per a la radio i una pu-
blicada damunt diversos
autors mallorquins, patro-
cinada pel Govern Balear.

Arnau Reinés és, també i
a més, professor d'E.G.B.,
nivell en el qual ha treba-
llat alguns cursos. Des del
curs 1987-88 es Professor
de Miisica a l'Escola Uni-
versitaria de Professorat de
les II les Balears on dedica
la seva tasca docent a la
formació muscial i didàcti-
ca dels futurs mestres.

El concert que Arnau
Reinés dona a la Parròquia
de Llucmajor el passat dia
8 d'octubre a les 20'45
hores, estigué integrat per
les següents composicions:

A la primera part, «Dife-
rencias sobre el canto llano
del Caballero», d'Antonio
Cabezón, l'organista més
important que mai ha tin-
gut Espanya, i que desen-

volupà la seva activitat
com a organista, clavecinis-
ta i compositor, havent
quedat cec durant la seva
infancia, en temps de Car-
les VC i Felip II; «Corriente
italiana» de Joan Cabani-
Iles, organista valencia dels
segles XVII i XVIII i titular
de la Catedral d'aquella
ciutat; «Pastoral» i «Fanta-
sia i Fuga en la menor» de
l'extraordinari compositor
alemany del barroc, Joan
Sebastià Bach; «Basse et
dessus de trompette ou de
cornet séparé, en dialo-
gue», de l'organista i com-
positor francès dels segles
XVII i XVIII Lluís Nicolau
Clera mbault.

A la segona part, Arnau
Reines interpretà algunes
composicions de músics
mallorquins: «Ofertori» de
l'organista nat a Muro i ti-
tular de la Seu de Palma
durant el segle XIX, Miguel
Tortell; «Marxa Pontifical»
escrita pel pollenci Miguel
Capllonch i dedicada al
Bisbe Campins; «Interludi»
del director de l'Escolania
de Lluc, Jaume Palou; «Ba-
talla» de l'organista de la
Seu i professor del Conser-
vatori de Palma, Antoni
Matheu, mort l'any 1984;
«Villancico» de l'organista
i compositor, Joan Maria
Thomas, fundador i direc-
tor de la Capella CIA ssica

Arnau Reines demostrà
la seva bona técnica, avala-
da per la seva llarga expe-
riència i curriculum; la
seva sensibilitat, explicita-
da per l'elecció de les com-
posicions interpretades i
per la qualitat de la seva
execució i, en darrer terme,
deixa ben clara i palesa la
seva professionalitat com a
músic i com a organista.

Tant l'organista com la
Comissió d'Educació i Cul-
tura de l'Ajuntament són
mereixedors d'una sentida
i sincera felicitació, amb el
prec de veure en una altra
ocasió un nou concert d'Ar-
nau Reinés a la Vila.
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Turisme i especulació: ens hi jugam el futur

U
n any mes, amb la tardor, arriba
el moment de fer balanç de
l'any turístic. En xifres rodones,
el turisme europeu ha augmen-

tat devers un 4%, així i tot l'ocupació no
ha superat el 80% a les grans aglomera-
cions turístiques.

Qualsevol conegut que tengui negocis
per S'Arenal pot explicar amb exemples
l'evolució del poder adquisitiu dels turis-
tes que visiten aquestes zones.

Pere, hi ha hagut altres ben reveladors
que caracteritzen aquesta temporada. Es-
deveniments importants, que donen pis-
tes de cap on va el futur de la principal in-
drústria mallorquina, i que la nostra c-
cietat hauria de saber interpretar .‘oans
que la cosa no tengui cap casta de remei
possible.

El fet mes preocupant és l'anomenat
segon BOOM de la construcció, ja que en
el fons, la utilització d'un be tan escàs a
una illa com es el territori seta una de es
decisions mes definidores del futur turfs-
tic. Ara mateix, a Mallorca, hi ha aprova-
des construccions i urbanitzacions que
significaran, si es duen a terme, una capa-
citat de DOS MILIONS I MIG de perso-
nes.

Imaginem aquesta Mallorca, si ara
matei ja consumim el 90% de l'aigua dis-
ponible i la salinització dels aquifers es
una realitat difícilment reversible. Imagi-
nem la quantitat de ferns, els problemes
de depuració d'aigues, la saturació a les
carreteres, la necessitat d'assistència me-
dica, etc. I demanem-nos qui pagara els
imposts que caldran per solucionar
aquestes insuficiències, o qui les haura de
suportar dia rera dia.

Clar que, malgrat aquest desbarat es
dugui a terme, això no vol dir que agues-
tes places s'arribin a omplir, ni tan sols
durant un parell de setmanes de tempo-
rada alta.

En aquest sentit apunten altres noves
que hi hagut aquest estiu. Una fa referèn-
cia al vell problema del transit aeri. Els
«camins del cel» per on vénen els avions
estan pràcticament saturats, només a cop
d'inversions i coordinació europea es pot
augmentar la seva capacitat, pero aixf i
tot hi ha un limit, de tal manera que ja es
parla d'aprofitar les vies aeries reserva-
des a ús militar. D'altra banda, també
l'aeroport funciona pràcticament al cent
per cent els mesos de temporada alta.

A aim) hi hem d'afegir les directrius
que ja han manifestat alguns dels turope-
radors mes importants: que a Mallorca
continues construint, no vol dir que ells
s'hagin de comprometre a cubrir aquesta
oferta. Així han anunciat una selecció de
destinacions que pot crear problemes a
mes d'un empresari i mes d'una zona.

D'altres turoperadors de països nòrdics,
han decidit retirar Mallorca dels seu cata-
leg: tal com esta ja no interessa als seus
clients, que prefereixen altres llocs menys
agobiants, amb manco ciment i manco
hooligans.

LA QUALITAT: SOVINT, UNA FALSA
COARTADA

Així, tot apunta a la necessitat de modi-
ficar la direcció del creixement de la in-
dústria del turisme, i sobretot en el sentit
de no continuar la loca carrera d'urbanit-
zar per urbanitzar, que, si crea algun
tipus de reiquesa, es per les butxaques de
reduïts grups especuladors.

Així ho han vist sectors cada vegada
més amples de al nostra societat, fins i tot
del mateix empresariat turístic, i aixf la
paraula qualitat s'ha convertis en una
mena de coartada fetit per continuar es-
peculant com sempre però donant la im-
pressió que no era ail. Es cert que, sovint,
els mateios hotelers que accepten agues-
tes realitats en teoria, a la practica no resi-
teixen la tentació de jugar al joc suicida
de l'especulació.

Així i tot, hi ha encara politics com es el
cas de Miguel Clar de Llucmajor, per no
parlar d'AP, que, vull suposar amb bona
intenció; segueixen parlant de les urbanit-
zacions com a font de progrés i riquesa. El
que realment fan es ajudar als interessos
dels grups d'especuladors que intentant
burlar les heis que, darrerament, proven
de posar un cert ordre, posant en marxa
l'anomenat Ilicencies abans que aquestes
nonnes, com el decret Cladera, entrassin
en vigor.

Aquests politics s'equivoquen, i seria
millor que reflexionassin molt seriosa-
ment, abans de contribuir al desastre so-
cial, econòmic i territorial de l'illa. Creen
realement riquesa aquests booms de
construcció?.

Tot aquest any s'han hagut d'importar
maons «totxos» de l'Alger, perquè les fa-
briques mallorquines no donaven abast.
Si es construís d'una manera mes racional
aquests doblers podrien esser per les in-
dústries d'aquí. Es a dir, que es treu ri-
quesa de l'illa.

Tampoc es cert que això crei feina;
nomes amb les urbanitzacions comena-
des, hi ha feina a la construcció per mes
de 20 anys. El que succeeix ara es una
nova onada d'immigració, atreta per un
ritme de creiement i construcció exagerat
i impossible de mantenir; en aquest sen-
tit, una importació d'atu rats a mig terme.

Pen), tal vegada el que sigui pitjor es
que la qualitat de vida dels mallorquins
es cada vegada pitjor, a pesar de poder
soportar els embossos amb cada cop mes
cotxes nous que exigeixen cada cop mes
despeses en carreteres, per posar sols un
exemple.

LLUCMAJOR I EL FUTUR

Aquesta problemática afecta Llucmajor
d'una manera ben clara, mentre s'Arenal
es un lloc cada vegada mes degradat,
malgrat les darreres intervencions muni-
cipals, o mesures com l'anomenada recu-
peració de la platja, que no fan sin6 ente-
rrar milions de pessetes dels contri-
buients en arreglar animalades fetes fa
pocs anys pels mateixos empresaris que
ara reclamen solucions. Solucions que
s'han de trobar i que requeriran l'esforç
d'aquests mateixos empresaris, tant com
Ia imaginació i el coratge dels poders pti-
blics per abordareis problemes d'arrel.

Mentre, es van aprovant noves urbanit-
zacions turístiques mes o manco dissimu-
lades i sempre amb l'etiqueta de la quali-
tatk. A la llarga, el cost de manteniment
d'aquestes zones, l'hauran d'assumir els
doblers públics, i poden esser molt ele-
vats; la clara insuficiencia de l'aigua per
les setanta mil places aprovades no pot
fer sine recordar-nos les caríssimos depu-
radores d'aigua de mar que ja es dema-
nen per Eivissa.

El concepte de qualitat de l'oferta turf-
tica ha d'essor utilitzat amb realisme i
d'una manera global. Una nova zona ho-
telera, feta a la nostra costa continuant la
barrera de ciment que va d'Andratx fins
mes enllà de Son Veit maldament estigui
feta segons una concepció urbanística
menys absurda que S'Arenal, pot temptar
realment un turisme mes Tic, si el seu en-
torn són els barris baixos del turisme eu-
ropeu?.

No es més lògic, el la situació que hem
exposat, pensar que l'única possibilitat
per aquestes zones es un desplaçament
del turisme barat des de S'Arenal, que
sembla comdemnat a quedar cada cop
mes buit, reduït a aparcament de hooli-
gans i jubilats sense un duro?. No valdria
mes adreçar els esforços i les inversions
cap a la imprescindible reconversió i mi-
llora de les zones ja existents?. Quina es
l'opinió i el comportament consequent
dels empresaris turístics?. Hi ha coherèn-
cia entre la política urbanística municipal
i les iniciatives per millorar S'Arenal que
ja es comencen a dur, tímidament, però
mes que abans, a terme?. Iambe a la
dreta, ara en l'oposició se li ha d'exigir
una reconsideració seriosa de postures,
crec que aquest es el test que ara mateix
pot demostrar si es l'interès de la comuni-
tat o els interessos de minories el que de-
fensen sabrem entre tots estar a l'altura
d'aquest problema històric o haurem d'a-
cabar pagant molt alt el preu d'una crisi
que provoquen uns pocs pagarem i patí-
rem tots?.

Miguel Cardell
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D'himnes i avantpassats

p ersonalment, i donada la
meva realitat noo gaire ma-
terial, això de l'esport és un

dels deports que m'interessen manco.
En qualsevol cas sempre he desitjat la
millor sort a aquelles persones i enti-
tats que procuren difondre la práctica
esportiva, malda ment a vegades no
quedi gaire dar si es promociona la
práctica de l'esport o la contemplació
passiva de l'esforç d'uns altres, per?)
això no són figues del paner que ara
em passa per l'escudeller.

Fa uns dies em va caure a les mans
la lletra del nou himne de la Union
Deportiva Arenal. Es una delícia com
ja se'n veuen poques, de manera que
no puc resistir la temptació de retreu-
re'n alguns versos:
«Entre la brisa del mar
y el aroma de los pinos
el deporte une destinos
en luchar, luchar,. luchar
solo pensando en ganar.

«Tierra brava en canteros,
mar azul de pescadores
del Arenal fundadores...»

«Que precioso este Arenal
el de las bonitas vistas
con sus miles de turistas...»

No em direu que no és una joia. No
importa que, generalment l'«aroma
de los pinos» (pocs pins) sigui més
pudor de ferns o d'after sun; que el
«mar azul» es mescli amb el marro-
nenc dels vessaments; o que les «bo-
nitas visitas» siguin poc més que un
record o la finestra dels apartaments

de davant; al cap i a la fi; hi ha una
cosa que s'anomena llicències poèti-
ques.

El que em cou més és que l'himne
retreu, a manera d'homenatge, o evo-
cació de la tradició de la qual el Club
es proclama hereu, els «canteros» i
els «pescadores». I aquí és on ens
hem d'adonar que aquests picape-
drers i pescadors mai no feren la seva
feina, ni sentiren la vida, ni somnia-
ren en l'idioma en que és escrit l'him-
ne. De tal manera que, semblant un
homenatge, realment enterra i amaga
la realitat de la vida i la cultura d'a-
quells fundadors, esdevé així una
nova marginació de la llengua pròpia
del nostre país, a l'hora que desapro-
fita una nova oportunitat de difon-
drer-les entre la majoria immigrant
de la població de S'Arenal, accelerant
el seu procés d'integració, d'arribar a
esser mallorquins també per cultura i
llengua. Es veu que ni el versi ficador,
ni la junta directiva que presideix el
senyor Rafael Gómez Hinojosa estan
molt preocupats per la supervivència
d'una manera d'esser mallorquins
que tengui realment que veure amb
els orígens que diuen, a la lletra de
l'himne, assumir com propis.

Tampoc no sembla que tenguin
gaire en compte la voluntat d'integra-
ció, també lingüística, manifestada
per la major part dels immigrants, se-
gons enquestes més serioses de que
disposam, o que no molt lluny del
local social del club hi hagi escoles,
amb majoria de fills d'emigrants, on
tot el col.lectiu acadèmic ha decidit

dur a terme programes d'ensenya-
ment en catalá.

Es només una altra bona oportuni-
tat desaprofitada. I això que, el ma-
teix himne demostra que hi ha aquest
«mort lingüístic» sota l'estora. Una
expressió com «así nuestros jugado-
res los queremos ver primeros» és in-
concebible en castellà: el versificador,
té com idioma propi, en el qual s'es-
tructura el seu pensament, el catalá, i
hi renuncia per fer el que hauria d'es-
ser un acte d'afecte al Club esportiu:
escriure-li un himne amb voluntat de
durar. Un cas més del complexe d'in-
ferioritat cultural i l'autoodi dels ma-
llorquins.

Que hem de fer, així s'escriu la his-
tória, i així ens va. En poques parau-
les, «com una entrega total, Arenal,
Arenal, Arenal, Arenal, Arenal, Are-
nal!».

(Ah! i que quedi dar que som ben
conscient que aquesta és una actitud
estesa a bona part d'entitats esporti-
ves de l'illa, començant per l'equip
que se n'autoatribueix la representa-
ció, el Real Club Deportivo Mallorca;
així doncs, aquesta d'avui, no és més
que una de les moltes pedres que aca-
baran per enterrar dins l'oblit una
manera d'esser mallorquins, la matei-
xa dels picapedrers i pescadors que
fundaren S'Arenal. A aquest pas, i
sense que els que podrien fer ni tan
sols hi pensin, la substituirà una nova
manera d'esser «mallorquines». Ai,
S'Arenal, S'Arenal!).

En Pau dels Cans
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Corregudes d'apotecaris

-Perquè diuen que si no posen la nova Farmacia abans
que marxi el nou centre de la Seguretat Social,  després ja
no el podran instal.lar.
-Així, ja es comprèn alit) de les corregudes.
-Una apotecaria davant aquest edifici, és una mina d'or
per a qualsevol farmacèutic.
-Sí, perquè es fan moltes receptes, i la major part aniran a
caure dins l'apotecaria de tan aprop.
-Et dic que pels doblers, tots els homes perden la «saveta»
-I les dones!
Encara que siguin molt rics.
-«por el dinero, baila el perro...»

UN QUE ESCOLTAVA

A via t estarà inaugurat el nou Centre Sanitari del
Carrer Antoni Maura.
-Ja era hora...! Fa mesos que esta acabat i encara

no l'han posat en marxa...!
-Es que, segons diuen, falta el mobiliari.
-I, per què no hi posen els mobles?
-Diuen que l'entitat que els paga encara no els ha comprat
per manca de doblers.
-Idõ així...! Es construeix un nou edifici sanitari, s'acaba, i
després no tenen els mitjans per amoblar-llo.
-Sí, és una mica com el coverbo de la piscina dels «locos»
que, en vista de l'èxit, hi posaren l'aigua.
-El que han posat, i corrent, davant aquest nou centre sa-
nitari, ha estat una apotecaria.
-I, per què tantes corregudes? si encara no l'han inaugu-
ra t...!
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Tempus fugit

Els professors del curs 1956-57 foren els següents:
De Religió: el P. Verger, que també ho fou de Llengua i

Literatura, de Geografia: Dn. Bernat Villalonga, de Mate-
màtiques: Dn. Antoni Palou, de Ciències Naturals: Dn.
Antoni Rosselló, de Dibuix: Dn. Mateu Taberner, de mú-
sica: el P. Esteva Cloquell, i de gimnàstica i F.E.N.: Dn.
Joan Bonet, que venia de Ciutat amb una Moto-Guzzi.

Els alumnes d'aquest curs —el que hem pogut esbrinar
d'ells— es que en Bartomeu Ballester Vicens fa de pintor,
en Miguel Bonet Ferretjans té juntament amb dos ger-
mans seus un taller d'electrònica, en Bartomeu Cirer Car-
dona, treballa a l'Aeroport, n'Antoni Cirerol Puig viu a
S'Arenal on es dedica a l'hosteleria, en Pep Ferrer Gela-
bert, que abans feia feina al Bar d'es Crèdit de Llucmajor,
ara és l'apoderat a Campos de la mateixa entitat bancària.

En Jaume Garcies Alberti, té una fàbrica de plaques de
guix i mol.lures al camí de Cala Pi, en Miguel Mut Amen-
gual és empleat d'Ibèria, en Bartomeu Obrador Jaume es
l'encarregat de «Calzados Isleños S.A.» (Ca'n Pares) n'An-
toni Pastor Clar es dedica a l'hosteleria.

En Toni Planes Losada, fill d'un antic director d'es Crè-
dit és el director de la sucursal del mateix banc a Artà. En
Pedro Puigserver Monserrat és per ventura un dels més
populars del curs, ja que es el cabo de caminers de l'Ajun-
tament. En Lluc Roser Noguera té una botiga d'alimenta-
ció al Carrer de St. Llorenç de Llucmajor, on exerceix de
pastisser, en Pau Salvà Jaume, es mercader i a més es el
que té la concessió de la recollida de fems de S'Estanyol.
En Jaume Salvà Rubí ha seguit les passes del seu pare i fa
de fuster a veinat de Ca ses Monges de la Caritat. En Bar-
tomeu Salvà Tomàs es dedica a l'hosteleria, En Miguel
Salvà Zanoguera fa de picapedrer, d'en Jaume Taberner
Antich suposam que segueix fent de professor d'E.G.B. a
Palma.

En Bartomeu Tomàs Garau es Enginyer Tècnic i està
fent feina a Obres Públiques. N'Antelm Tomàs Martí es
llicenciat en Ciències físiques i viu a S'Arenal, on és Vice-
president del Club Nàutic, i finalment en Xim Vila Janer
de Randa, es dedica a la terra.

C/. d'Es Vall, 49
Tel. 66 11 58
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Jaume Sitjar Ramis
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GENT DE LA VILA

Rafel Vicens, pels camins del rock
En Rafel Vicens es un llucmajorer

de 19 anys que ha entrat al món del
rock fet a Mallorca com baixista del
grup HELIKAT. La formació de la
banda la completen el cantant Lluís,
ex membre de Drakar, el bateria Rafa,
ex Alambrada, i el guitarrista fines
Miró. Amb aquest grup arribaren a la
final del Concurs Pop-rock de l'Ajun-
tament de Palma, i tenen una maque-
ta de 4 temes enregistrada als estudis
Digitals. Han actuat també al progra-
ma Maga tzem de TVEB.

M'explica que va començar a tocar
amb altres músics fa devers tres anys,
i com, a través d'un amic músic va
contactar amb Lluís que cercava un
baixista pel seu nou grup, ara fa un
poc més d'un any, ara Rafel esta con-
tent de formar part del grup, i dels
seus companys, dels quals diu «he
après molt d'ells». Trec a conversa el
futur del grup:

-«Es difícil trobar sortida, es qües-
tió de fer molta feina i empènyer...
Amb segells independents estrangers
Lambe es pot provar. I a Madrid les
companyies encara et refusen per
cantar en angles, això es comprova
quan mous una maqueta per allà.

Això de cantar en angles, en el món
del rock, ara no hauria de venir de
nou a ningú, es la llengua que utilit-
zen tots els grups d'Europa, l'idioma
oficial de la música».

A Mallorca tampoc no es fàcil tro-
bar actuacions per un grup de rock:

-«Hi ha molts de grups que lluiten
per obrir-se cam i no totes les actua-
cions que hi hauria d'haver. Així i tot
en surten, a pubs i llocs així. A Lluc-
major hem actuat als Instituts de BUP
i FP, i a Trui, 3 vespres seguits, tot un
cap de setmana; el millor vespre,
dissabte, que la sala es va omplir.

Particularment, afegeix, m'agrada-

ria tocar a Llucmajor, a l'aire lliure i
amb potencia de se, segur que hi hau-
ria gent. Aquí rockeros n'hi ha hagut
sempre, i es fan notar, en canvi a les
Berbenes, res de res, quan el rock
agradaria i no sols als Heavis. No ho
entec que no hi hagi concerts, i  això
que, des d'un concert que es va fer fa
uns anys a Plaça, on actuaren Virus i
Drakar, Llucmajor té fama de poble
marxós, i hi ve gent, per això també
trob que hi hauria d'haver més con-
certs. Estaria bé que hi duguessin
grups estatals, per() el més guapo
seria un festival, i que els teloners
fossin grups mallorquins. Crec que
un concert de rock cada any a cada
poble no es demanar massa, i seria
una bona ajuda pels grups d'aquí».

Li deman la seva opinió sobre l'as-
sociació entre rock i violència, i co-
mentam que ja hem encetat els tòpics:

-«Aquí tens la campanya de Bru-
que contra la violència. La que hi
pugui haver es molt fictícia, com una
expressió d'esser distint, o una mane-

ra de descarregar tensions. Hi ha més
violència al futbol, mai hi ha hagut
tanta violència als concerts de Heavi
com als partits de futbol».

Posats a parlar de coses d'aquestes,
surt el tema de les «tribus urbanes»
de Llucmajor. «Això de les tribus es
la beneitura més grossa que he sentit.
No sé perquè ens volen separar o en-
frontar uns amb els altres, noltros no
som més beneits ni mes llests, ni mi-
nors ni pitjors que els altres. Aquí els
Hea vis i els rockers ens coneixem des
que fèiem EGB plegats... i totes les
músiques són filles del rock $ roll».

Encara parlarem de mes coses amb
en Rafel Vicens, qui diu que no es
queixa de viure a Llucmajor «aquí hi
ha bona gent, només falten coses inte-
ressants» em diu acabant la conversa,
«sobretot qualque concert, que hi ha
molts de joves que volen ma rxa ».

Es una petició que subscric ben
gustós.

Miguel Cardei!
Setembre 88
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Alta cuina illenca a Llucmajor     

Pau Llull
Les Fires de Llucmajor, que se cele-

bren sempre durant el mes d'octubre,
inclouen al programa des de fa qua-
tre anys, una Setmana d'actes sobre
temes gastronòmics i de cuina practi-
ca. Una ben plausible iniciativa que
volem ressaltar com correspon, en
primer Hoc per una mera gratitud cap
als promotors i també per si pot ser-
vir d'estímul a d'altres localitats de
l'illa. Com hem dit tantes vegades,
sempre sera pot el que es faci quant a
l'art culinari es refereix.

L'organització de la SETMANA DE
GASTRONOMIA de Llucmajor és a
càrrec de l'OBRA CULTURAL BA-
LEAR, preocupant-se, en aquest Las,
per un aspecte important de la cultu-
ra, la qual cosa la mateixa institució
oblida de ple en altres llocs o delega-
tions. Amb l'OBRA hi col.labora
també l'Ajuntament a través de la
COMISSIÓ D'EDUCACIÓ I CULTU-
RA i com a cap visible per tot allõ que
faci falta, figura na Maria Tous, dona
entusiasta i molt eficaç.

Una dissertació sobre menjar i hi-
giene i una classe practica sobre l'art
de posar la taula, han obert i tanca la
SETAMANA. Entremig, en els fo-
gons de la Residència de Llucmajor
(la cuinera • de la qual presta una
ajuda impagable) s'han vengut de-
senvolupant al viu i en directe tres
lliçons magistrals de la millor cuina
mallorquina. Tres sopars inoblida-
bles elaborades segons aquest ordre,
per Margalida Obrador de Campos,
Joan Olives de Palma i Maria Oliver

de Porto Colom. Les dues dames es
poden considerar professionals i Joan
Olives, un amateur enamorat de la
cuina capaç de les més grans proeses.

Margalida Obrador, sense dubte
una de les millors cuineres genuïnes
que ens queden, va elaborar una
CASSOLA DE CARAGOLS, BACA-
LLA AMB SALSA i com a postres, les
inigualables ORE LLANES.

Els caragols, amb tanta riquesa
d'ingredients, esdevenen un plat fora
de sèrie. El seu ajudant, Toni, va ela-
borar davant tots els assistents, un
«all i oli» impecable.

Joan Olives, amb la mestria habi-
tual que el caracteritza, va tenir molt
en compte el seu auditori, mestresses
de casa en la totalitat i va triar un
menú econòmic a l'abast de qualse-
vol butxaca, per?) no de qualsevol pa-
ladar: canelons d'espinacs i cervells
de xot, tolls de xot amb patates i bun-
yols de vent, varen constituir l'ex-
traordinari repertori.

Maria Oliver està un poc retirada
de l'ofici, no per edat ni per manca de
força, sinó perquè ha depositat la
confiança en el seu fill, en Toni de «Sa
Sínia». De totes maneres, aquesta cui-
nera esta en plena forma i ho va dei-
xar ben evident a Llucmajor: sopes
segues de bacallà i molls al forn,
varen ser els dos plats exquisits.

Més de dues-centes mestresses de
casa s'havien inscrit en aquestes jor-
nades obligant a l'organització a
muntar un circuit tancat de televisió.
Totes les assistents, amb les pregun-
tes i l'atenció que hi posaren, varen

demostrar d'una manera ben clara
que la cuina, gracies a Déu, les conti-
nua preocupant i interessant. Laus
Deo.

CASSOLA DE CARAGOLS

Receptor elaborat per
Margalida Obrador Escalas

(Restaurant «ES PLA», de Campos)
INGREDIENTS PER A 4 PERSO-

NES:
250 grs. de saïm de porc (aproxima-

dament)
2 kg. de caragols (ben nets)
1 conill de camp
1/2 kg. de menuts de pollastre
2 colomets; 1/4 de kg. de costella de

porc; 1/2 kg. de patató; 1 tomAtiga
grossa i madura; el blanc de tres cebes
tendres; 1 manadet petit de moraduix;
un de julivert; un de fonoll; un d'her-
ba-sana; una clovella de taronja i un
pebre coent.

PREPARACIO
Dins d'una casserola, amb aigua

freda es posen els caragols (ben nets),
el pebre coent, el fonoll i l'herba-sana i
la clovella de taronja i sal. Es posa a
foc lent perquè els caragols treguin la
banya. S'aviva el foc i ha de bullir 90
minuts. Apart es talla es pollastre, co-
loms i costella en trossets i es fregei-
xen dins d'una paella fins que es dau-
rin. S'hi posa la tomátiga trossejada i
es trempa amb sal. Tot aquest sofregit
es posa dins d'una cassola amb poca
aigua i ha de bullir 15 minuts. Després
s'hi tiren els caragols, el patató i es rec-
tifica de sal. Tot això ha de bullir enca-
ra 20 minuts més i s'hi afegeix el juli-
vert, el moraduix i la ceba tendra i es
deixa coure cinc minuts.
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Entitats de Llucmajor

L'Associació de la Tercera Edat
Com dèiem a la nostra publicació de 1985, el fet de

visitar l'Associació de la tercera edat és l'equivalent
de rebre una injecció de moral i de bon humor. Allà
sempre hi ha gent animada i feliç, gent que juga a les
cartes o al dòmino, gent que fa randa, o simplement
fa tertúlia i deixa passar el temps... espera la propera
excursió o el proper ball, amb una increible vitalitat.

L'Associació de Pensio-
nistes i Tercera Edat de
Llucmajor es va constituir
el 12 d'abril de 1984, quan
Antoni Mas -des de llavors
el president- i un grupet de
6 b 7 persones se sentien
sensibilitzats quan veien
els vellets asseguts als pa-
drissos de plaça i pensaven
que es trobarien millor
arreplegats en un Hoc ex-
pressament per a ells.

Amb una gran fe en el
projecte s'instal.laren a
l'antic local de la Coopera-
tiva «La Nova Vida» al ca-
ner de Sant Joan 7-9 i da-
munt una petita taula ser-
vien taronjades a preus
simbòlics fins que aconse-
guiren una cafetera, pro-
porcionada per «La Caixa»
i un taulell de la fabrica de
saba tes de Ca'n Ferra.

Des de llavors s'han fet
molles reformes -el bar,
s'ha enrajolat, s'han fet uns
lavabos i un menjador per
a 60 persones, s'han com-
prat taules i cadires... Es

Excursió a Son Frontera de Son
Serra de Marina

pot dir que s'han invertit 3
milions de ptes. gracies a
les rifes d'objectes i brodats
de les pròpies associades i
també a les subvencions
d'Inserso, de l'Ajuntament
i de les Caixes.

L'ORGANITZACIÓ DEL
CLUB

Els primers associats
eren 6 ò 7 però no havia
passat un any i ja eren 500,
cada any que passava se'n
afegien un centenar. Ac-
tualment són 94 .0.

Tots aquests socis tenen
veu i vot a les assemblees
de l'Associació, perquè així
ho manen els estatuts, i
també tenen dret de parti-
cipar en els seus objectius i
activitats.

Els òrgans directius són
l'Assemblea General i la
Junta Directiva. L'Assem-
blea es reuneix dues vega-
des cada any i les decisions

Inaugurado del local amb el
president de la Federació Balear
de la 3 Edat, F. Rodriguez.
(1984)

preses són d'obligat com-
pliment per a tots els asso-
ciats.

La Junta Directiva és
l'òrgan que vetlla per l'es-
tricte compliment dels
acords de l'Assemblea i pel

Anton! Mas, president de l'As-
sociacló

Nit Vella del 1985

funcionament de l'Associa-
ció. Aquesta Junta es reu-
neix una vegada cada mes
en sessió ordinaria i també
en sessió extraordinaria si
és necessari.

Des dels inicis el presi-
dent de la Junta és n'Anto-
ni Mas, i el vice-president
en Damia Fullana.

Han actuat com a secre-
taris Bartomeu Miralles,
Andreu Tomas -amb la
col.laboració de na Magda-
lena Garau- na Margalida
Salva i actualment n'Anto-
ni Gamundi.

El vice-secretari és n'An-
tem Garcias. El tresorer,
abans era en Salvador
Marti i ara ho és en Maties



Jornada de Migjorn.
Fires del 1988.
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Stela. I els 4 vocals són en
Gaspar Fullana i na Maria
Servera, des dels inicis, i
darrerament s'han incorpo-
rat en Joan Sbert i en Joa-
quim Garcia.

LES ACTIVITATS

La majoria de socis pas-
sen l'horabaixa jugant a
cartes, encara que el joc no
pot ser més elevat que el
d'una pesseta.

Hi ha un grup de dones
que es dediquen a fer
randa o a brodar i el club
els proporciona el fill, amb
la finalitat de poder fer una
rifa amb aquests brodats, a

Local de l'Associació. Un dia
qualsevol

d'un bon dinar, d'un ball i
d'un bon sarau de cançons
i acudits.

El club té un grup
d'«artistes» -cantants, rap-
sodes...- i tots ells actuen
sovint a les festes organit-
zades per l'Associació.
i tot un grup de tea tres, on
la majoria eren associats,
va representar molt digna-
ment l'obra de Bartomeu
Ferrà «Els calçons de mes-
tre Lluc».

Hauríem de destacar la
festa realitzada per les
Fires i anomenada Jornada
de Migjorn -perquè coinci-
dia amb d'altres festes or-
ganitzades conjuntament i
realitzades als pobles veï-

Participació a «Sa Rua» (1986)

LES PREOCUPACIONS
DE L'ASSOCIACIÓ

Malgrat que siguin les
festes, les que tenen una
gran capacitat de convoca-
tòria, s'organitzen també
tots els anys conferències
sobre l'augment de les pen-
sions i sobre l'alimentació i
higiene de la tercera edat.
També hi ha un gran inte-
rés per part dels directius
de poder servir el dinar
diàriament, i també de
poder servir-lo a domicili,
mitjançant una furgoneta
de l'Ajuntament.

Un dels articles dels Es-
tatuts és el d'estudiar i pro-
posar solucions als proble-
mes que tenguin els pen-

sionistes en tots els Ambits
de la Seguretat Social i és
per això que l'Associació
de la Tercera Edat de Lluc-
major s'ha preocupat sem-
pre i ha mantengut rela-
cions amb Inserso o Insa-
lud, ja sigui per aconseguir
que es fessin anàlisis clini-
ques a Llucmajor o perquè
els metges especialistes de
Ciutat re3erviu les consul-
tes a hores determinades
per a la tercera edat.

En definitiva es tracta
d'una tasca ben encamina-
da porque les persones de
més edat es trobin bé i se
sentin encoratjades per
viure en plenitud aquesta
darrera etapa de la vida.

Coloma Julià

benefici de la pròpia asso-
ciació.

Els dissabtes i diumen-
ges tenen servei de menja-
dor sempre que s'hagin
apuntat amb dies d'antela-
ció, i després se sol organit-
zar un bon ball.

Solen ser freqüents les
excursions, sobretot quan
fa bon temps. Han anat al
Port d'Andraitx, a Sant An-
telm, a Sóller, a Pollença, al
Port de Manacor, al Foro de
Mallorca, a La Ponderosa,
al Casino, a Son Sant Marti,
a l'hipòdrom de Son Pardo
i ara aniran al Dijous Bo
d'Inca.

Aquestes excursions
solen anar acompanyades

nats de la nostra comarca
de Migjorn-.

Es va tractar d'una festa
molt entranyable perquè
els directius visitaren i ob-
sequiaren els 40 impossibi-
litats de Llucmajor. Es va
realitzar un concurs escolar
de dibuix. Va col.laborar la
banda de música i al pas-
seig de Jaume III actuaren
el grup musical d'en
Tomeu Bergas i en Joan Xa-
mena i els dos grups de
ball de bot: «Escola de
dansa» i «Aires d'es IAA»

El batle hi va fer acte de
presència i va obsequiar
totes les parelles que en-
guany feien les noces d'or.
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CULTURA

Les empreses, de qualsevol tipus,
com a organitzacions que vehiculen
la producció i el consum, esdevenen
peces clau en l'intercanvi comunica-
tiu, que es fa necessàriament per
mitjà de la llengua.

La llengua que s'empri dins un te-
rritori configurarà la comunitat que
hi viu i hi treballa; per tant, aquesta
llengua ha d'estar al servei d'aquest
col.lectiu.

Tothom coneix la importància dins
el món empresarial de la publicitat,
de la formació permanent dels treba-
lladors, dels tècnics i dels directius, i
de les publicacions especialitzades

Moneda corrent
que cada un dels sectors empresarials
genera.

Els missatges comercials de les em-
preses que operen des de i dins la
nostra comunitat ens han arribat
sempre en castellà, però això no vol
dir que aquesta llengua sigui la que
ens escau com a poble. PODEM
COMPRAR, VENDRE I INFORMAR-
NOS TAMBÉ EN CATALÀ.

Hi ha qui diu, però, que les lien-
gües parlades per més gent (com es el
cas del castellà) permeten molts més
contactes perquè són llengües «de co-
municació». I jo em deman ¿és que
podríem trobar llengües que no fos-

sin «de comunicació>>? Es evident que
aquesta afirmació en favor de les
llengües «majoritàries» amaga la in-
tenció dels seus parlants que nosal-
tres, que parlam una llengua «mino-
ritària» (si es que set milions de per-
sones poden considerar-se una mino-
ria) aprenguem i parlem la seva per-
que d'aquesta manera ells no hauran
de fer l'esforç d'aprendre la nostra.

En aquesta situació nostra de poble
amb una llengua no ben be minorità-
ria pert) sí MINORITZADA, es a dir,
una llengua que està patint un procés
de retraciió dels seus usos públics en
la pròpia comunitat lingüística, es
només una voluntat decidida de nor-
malització real la que ens pot retornar
el català al món sócio-econòmic. I
aquesta voluntat decidida farà que
des de les empreses se'ns oferesqui la
possibilitat de viure en català. Altra-
ment la normalització lingüística mai
no serà un fet.

Aquests són els Ambits i aspectes
on, segons la capacitat de cada em-
presa, es pot utilitzar el català:

-el nom de l'empresa: logotip, tar-
getes, segells.

-la retolació interna i externa de les
dependencies.

-la publicitat: catàlegs, cartells, fu-
nets informatius, tanques, anuncis a
la premsa, a la ràdio, a la televisió,
fires i convencions.

-informatització, facturació i comp-
tabilitat: albarans, fulls de comanda,
factures, rebuts, nòmines, cartes, in-
formes, memòries, actes, comunicats.

-productes: etiquetes, instruccions
d'ús.

-atenció al públic: relacions públi-
ques, informació, venda.

Per poder posar en pràctica agues-
ta decisió cal en primer Hoc tenir un
personal que conegui el seu treball i
que conegui també la llengua catala-
na, i per això es important la formació
d'aquest personal mitjançant cursets,
con ferències, lectures.

En segon Hoc es necessari assesso-
rament lingüístic i material especia-
litzat: vocabularis, lèxics, models de
textos i formularis, diccionaris, etc.
En aquest sentit el Servei de Català
de l'Ajuntament de Llucmajor us ofe-
reix gratuïtament aquest assessora-
ment, ja sigui directament o miitjan-
çant serveis de consulta d'organis-
mes i institucions, i tot el material es-
pecialitzat de que disposi. La decisió
i l'empenta depèn de vosaltres.



La llista de la compra

Forn i pastisseria (I)

bescuit
bombons
braç de gitano
brioix
bunyols: de patata, de vent.
cabell d'àngel
caramels
carquinyolis
coca: amb verdura, amb trempó, amb pedres, amb al-
bercocs, amb fulls.

coca bamba
coca de Nadal
coca de torró
coca de patata

confits
crema
crespells
croissant
dolços
ensaimada: farcia de crema, nata, cabell d'àngel, etc.
farina: blanca, prima, gruixada, rodona, de força, flor
de la farina.
galletes, galetes
gelat
llevat
llonguet
magdalenes
magraneta    

LCI MELIÁ, 3 LLUCMAJOR    
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CONTROL vISIO

M. Paloma Garí
Optica Optometrista

Contactbloga
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Sabíeu que...

Podem parlar d'un període de formació de la llengua
catalana des del segle VI (un segle després de les inva-
sions germaniques) fins al segle IX. La reforma carolín-
gia comporta un acostament al llatí classic, la qual cosa
afavorí el naixement de la consciència que la llengua
romànica parlada ja no era llatí.

Es, però, cap a la meitat del segle XI quan tenim ja
cert nombre de textos escrits en català, alguns de llar-
gada considerable, bé que sense intenció literaria. Els
primers d'aquests textos són el FORUM IUDICUM i
les HOMILIES D'ORGANYÀ.

,IV111/1.11/VVVVVVVVVVVVWVVVVVVVVVVVVV::1.

i
1 Calm ¡Clue i
1 Sant Llorenc, 78 - A - Tel. 660669 1

LLUCMAJOR (Mallorca) i
,?111::ANVIA MA/VI/WW1 /WW1 NVVVVVVVIA 1:A15

PASTISSERIA





D INS la capsa de
gruixut cartró s'a-

maga el paper més fi. Paraules
de Blai Bonet, translúcides,
geloses de les imatges pert,
difusores d'una Hum progress-
sivament delirant, com l'olor
de la terra. La cal.ligrafia,
amansida al principi, es revolta
i dirigeix amb gest voluntari6s
la ma de l'escrivent. I veiem,
impresa al prim cotó d'una
camiseta, la gran ferida que
iguala tots els cossos, l'agerma-
nament del cor amb els pul-
mons i el sinuós intestí. Només
al fons, després de l'experièn-
cia de la visió impúdica i vege-
tal, trobam els versos d'Arnau
Pons i els dibuixos de Rafel
Joan.

Sobre el color gris de les
planes del llibre, el groc injecta
a les figures, místiques i amo-
rosas i amb calzes a les mans,
una vitalitat expansiva i mor-
bosa. Els set poemes d'Arnau
Pons, la contundencia del seu
llenguatge, demostren un bon
treball de recerca lèxica. El
resultat és harmoniós: la incor-
poració de paraules inhabituals
no sembla artificiosa, proba-
blement perqué l'autor ha
mantingut sempre la poesia en
primer lloc, sense anteposar-hi
cap altra ciência (la solució
més difícil, val a dir-ho). Al
marge d'això els millors poe-
mes potser són els llargs, on
l'autor pot desenvolupar la ca-
pacitat narrativa: per exemple
«Sidi Rahal», però també
«Djma el Fna». Un exercici
sorprenent es «Fullaraca estre-
pitosa», escrit amb estructura
de sonet: es possible, entre el

ritme abrupte dels versos, sen-
tir el renou descompasat de les
fulles cruixint en un jardí po-
blat de faunes i nimfes; l'esce-
nari, decadent, contrasta amb
el tractament agosarat del te-
ma: tot plegat, una variant del
famós «M'exalta el nou i m'e-
namora el vell» de J. V. Foix,
que, d'altra banda, ha deixat la
seva empremta al primer vers:
la rima interna de «Rabiós, i en
jar& clos, l'arravat del faune»,
¿no té cap ressò —ni que sigui
irònic— de l'inmortal «Sol, i de
dol...»?

«Liquen saur», amb un tirat-
ge de tres-cents exemplars, es
el darrer treball que ens oferei-
xen les Edicions Ataviques de
Llucmajor. En poc més d'un
any i mig les Ataviques —com-
binant lletra i serigrafia— han
tret a la llum la carpeta »Ba-
leigs» i els llibres de poernes
«Cos de calitja» de Miguel
Bezares i «Territori d'incògni-
tes» de Damia Pons. La llista
de il.lustradors es ben nodrida:
Patrick Asquith, Toni Garau,
Maria Ginard, Miguel Masca-
r6, Biel Thomas, Emma Wa-
ters, Pere Benneissar, Rafel
Joan... En definitiva, produc-
tes perfectament seriosos, en-
cara que —afortunadament?—
no massa coneguts. La carpeta
«Liquen saur» d'A. Pons, R.
Joan i la gent del taller Contra-
sentit reprèn el fil del dinamis-
me i la imaginació en el camp
de les publicacions mallorqui-
nes de poesia. Un fil que no
s'hauria de trencar.

«Liquen saur., d'Arnau Pons i
Rafel Joan. Edicions -ktás iques.

Llucmajor. 1988.

1 de Octubre-88/EL DIA 16 DE BALEARES

Liquen saur
Margalida Pons
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Preu F.F. + I.V.A + transport

Tallers MARINA
Joan Ramon

PEUGEOT-TALBOT
Agent Oficial

C/. Marina, 104- Tel. 66 05 21
Exposició I Venda: Ronda Migjorn, 80

LLUCMAJOR

Aquest servei el trobareu a -Viatges XALOKI»
sense cap tipus de suplement sobre el

preu oficial

Maria Antònia Salvà, 38- Tels. 26 74 50-54 -58
S'ARENAL

CENTRE DE PREPARACIÓ
MATERNAL

ATES PER COMARES

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

Tel. 66 17 98 (particular)

Plaça d'Espanya, 46 -Tel. 66 18 59
LLUCMAJOR
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E 1 nostre Batle, quan convoca un ple de la
‹<CIUDAD DE LLUCHMAYOR», ho fa d'una
ciutat no existent ja que des del canvi de nomen -
cia fura el nostre poble és LLUCMAJOR.

Canviar l'encapçalament de les convocatòries (que gra-
cies a aquest consistori —tot s'ha de dir— les fan en la
nostra llengua) no creim que sigui una despesa que agra-
vas la tresoreria local i, al mateix temps, contribulria al
que és la voluntat de la majoria del Consistori, incloent els
social demòcrates governants.

* * *

L
es òlibes de la Seu, que són molt devotes, estan
ben preocupades. Sentiren la conversa entre el
canonge llucmajorer Baltasar i Coll i la Sra. Ma.
Antònia Fortesa, referent al bateig del seu nét. El

canonge li nega la possibilitat que el nin pogués ser bate-
jat a La Seu per ser «un punto filipino» (que en l'argot de
certs membres de la jerarquia eclesiàstica vol dir «fill de
marc fadrina»).

I cleim d'alguns membres perquè el nostre bisbe, Sr.
Teodor Ubeda va desmentir les paraules del canonge i au-
toritzà el bateig de l'infant a La Seu.

Creim que actuacions com aquesta no contribueixen
gens a què els creients en Déu, creguin amb els seus re-
presentants ni que la gent s'atraqui a l'església. Canonges
com aquest, a la Seu, són com catxos a la beurada.

*

F
a uns quants mesos que totes les sessions plena-
ries que celebra el Consistori acaben igual. Són
com els serials televisius i les pellicules de l'oest
que, inevitablement, inclouen la seqüència desa-

fiament entre els dos protagonistes.
En les pellicules els dos pistolers van avançant poc a

poc pei desert i polsós carrer, davant l'expectació dels cu-
riosos que romanen amagats darrera les finestres i portes
del salon. Caminen pas a pas amb les mans a punt de
treure el revõlver i de disparar.

Els plens de l'ajuntament tenen també el capitol, quasi
obligat, de l'enfrontament entre el portaveu del grup so-
cialista i el regidor del CDS. La seqüència es repeteix a
cada ple amb una similitud quasi total; inicien el debat
per un tema puntual que, paulatinament, es transforma
en censures i acusacions. Un és en Rabasco, el qui censura
les actuacions dels responsables del govern municipal i
l'altre, en Tomas Garcias, el qui defensa la gestió del
batle, i ataca a la vegada el representant centrista.

Si en els «Westerns», l'enfrontament es produeix en un
carrer solitari i al compàs de la música d'E. Morricone, en
els plens —per allò del Roc que ambdós regidors ocupen a
l'estrada—es veuen obligats de mirar-se quasi de reüll.

La resta dels membres del consistori contemplen im-
passibles de dels seus escons, l'autèntic foc creuat, amb
l'excepció del socialista M. Rodriguez Valencia, el qual,
assegut enmig dels dos és obligat de veure com les bales
dialèctiques li passen fregant el nas.

Els ciutadans assistents a les sessions plenaries, ja espe-
ren amb inquietud el moment que el batle doni pas al da-
rrer apartat de l'ordre del dia, «precs i preguntes» i roma-
nen amb la mosca darrera l'orella ja que, en qualsevol mo-
ment, un dels protagonistes pot treure i disparar la prime-
ra bala dialèctica.

Després arriba el «pim-pam-pum» i sol perllongar-se
bastant de temps, quan succeixen repliques i contrarèpli-
ques, allargant les sessions. Quan s'acaba la munició dia-
lèctica, s'acaba també el ple i a la plaça es veuen rotlades
que comenten tot allò succeït uns minuts abans.

I és que —com diu el mussolet— els plens, com els
«westerns» sense el desafiament entre el xerif i el foraster
no serien iguals sense els enfrontaments tradicionals
entre Tomas Garcias i Joaquim Raba sco.
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C.D. Espanya i Preferent

En defensa, bé; en atac, malament
Joa. Quin.

No acaben d' estar contents
els seguidors que van cada
quinze dies al Municipal Lluc-
major a veure el seu equip, en-
cara que darrerament han
guanyat alguns encontres, es
sofreix massa i els noranta mi-
nuls no acaben de sortir redons
i quan es venç es fa sense con-
vencer i a mes a més aquestes
victòries són mes justes que la
pell del nas, es a dir, sempre
per la minima, És a fora camp
(on no hi van la majoria dels se-
guidors, perd) com que jo hi
vaig puc opinar amb coneixe-
ment de causa) quan el nostre
equip juga a empatar -m' estic
referint a les evolucions vistes
sobre el rectagle de joc i no a
les instruccions donades a la
caseta- i d' aquesta manera
nomes es poden aconseguir
dues coses, amb una mica de
sort la igualada i quasi sempre,
la derrota. Basta repassar les
estadistiques, que ja comen-
cen a ser fiables després de 10
jamados: onze gols en contra,
xifra bastant bona que conver-
teix el marc de Gari Quintana
en el tercer menys golejat del
grup. Deu ser que es guarda
molt darrera i no es pot ata-
car?. Som, amb set gols, la se-
gona ofensiva pitjor del grup
estant amb el colista Son Sardi-
na, el qual a mes a més no ha
guanyat cap encontre i amb
un atac menys agut que l' es-
panyista.

En definitiva, la cosa va bé
quant a la defensa però no hi
vo gens en atac i una perspec-
tiva de sofriment pel fred hivern
que s' acosta, pero abans
d' arribar-hi peguem una ulla-

da a la tardor que ceilid i fins al
moment, no ho ha estat tant
quant a resultats es refereix.

ACLARIMENTS

No podem començar sense
fer dos aclariments, amb refe-
rencia al passat número, se
veu que les «bruixes» ens varen
fer una mala passada i s' ha de
rectificar: Primer, hem de dir
que el titular quan es va jugar a
casa contra el Ferriolenc havia
d' essor ESPANYA, 1 - FERRIO-
LENC, 2, i no empat a un gol,
com va sortir publicat. La sego-
na errada estai en la situació
del comentari del SON SARDI-
NA, 0 ESPANYA, 1 que havia
de figurar després del titular ES-
PANYA, O - LA VICTORIA, 0.
Com que el resum de Son Sar-
dina - Espanya no dóna senyals
de vida, haurem de començar
per aqui.

SON SARDINA, 0
ESPANYA, 1

Sota les ordres del col.legiat
Cabrer el qual va anar en una
tonalitat gris com el partit ma-
teix, Son Sardina i Espanya, en
un demati soleiat, varen dispu-
tar un encontre amb victòria
del menys dolent i en aquesta
ocasió va ser lé equip de Lluc-
major que va aconseguir el gol
a través del Central i capital
Jaume Vich quan mancaven
quatre minuts pel final. Per part
del quadre vencedor varen
jugar: Gari, Guerrero, Marti,
Galnán , Vich, Cano (Cosme),
Ruiz, Andreu, Manolo, Terrassa
(Monserrat)i Garau.

ESPANYA, 0
R. LA VICTÒRIA,
(repetició)

Una altra jornada de poc fut-
bol en el Municipal Llucmajorer
i es va traduir en un empat
sense gals 1 si parlam de merits,
hem de dir que va ser un resul-
tat ben just. Va destacar la Ilui-
ta dels homes d' Emili Gómez
amb els jugadors Pascual i Ju-
rado com els més incisius. Per
part de l' Espanya, una única
oportunitat clara de gol, per
part d' Andreu però que va
tirar alt. Es va salvar del naufra-
gi, com s' esdevé darrerament,
el porter Gari Quintana el qual
va estar molt bé i el va seguir
en encerts, el jove Miguel A.
Salam.

L' aliniació local va estar for-
mada per: Gari, Guerrero,
Martí (Cosme), Galán, Vich,
Andreu, Ruiz, Manolo, Pons, Te-
rrassa i Salam (Roca).

CARDASSAR, 1 - ESPANYA, 0

En el camp de «Es Moleter»,
amb una excel.lent entrada,
I' equip de Sant Llorenç i el de
Llucmajor es varen veure les
cares acabant els noranta mi-
nuts amb triomf local gracies a
un gol del veterà [lull quan va
transformar una falta que va
llevar les teranyines de la porte-
ria de G. Quintana quan es
complia el minut 51. Hem de dir
que el partit va començar loé
per a l' Espanya quan varen
quedar en superioritat numéri-
ca ja que als 10 minuts va ser
expulsat el migcampista local
Barceló. Però abans, concreta-

ment quan es duien tres minuts
de joc M. Terrassa va ser objec-
te d' un clar penalti que el
col.legiat D. Casas no va voler
veure. Amb una pena maxima
sense pitar i una situació numè-
rica favorable, el quadre de
Miguel Jaume que hem de dir
de passada que en defensa va
estar molt bé, no va saber re-
soldre el conflicte a favor seu.
A més a més, el porter local
Nadal nomes va ser un espec-
tador ja que els atacants visi-
tants no tiraren a porta ni tan
sols una vegada en tot el partit.
En canvi, els de J.V. Acunas
varen saber aprofitar ocasió i
els dos punts es varen quedar a
casa.

Alineació Espanyista: Gari,
Guerrero, Pons, Galán, Vich,
Andreu, Ruiz (Marti), Roca, Riu-
tort, Terrassa i Garcia.

ESPANYA, 2 - POLLENÇA, 1

El poc públic que va acudir a
presenciar aquest encontre va
ser testimoni de la primera vic-
tòria de Espanya al seu feu.
Els espanyistes es mostraren su-
periors ais de Llorenç Coll, so-
bretot durant la primera part,
on es varen aconseguir dos
gals un de Terrassa en el m. 11 i
un altre de Garou quan faltava
un minut per la mitja haro.
Sense cap dubte el reaparegut
Garau va donar més empenta
a la davantera però les forces
no varen ser les mateixes du-
rant el segon temps i Vich va
haver d' intervenir amb encert
quan va treure una pilota de la
mateixa mia la qual cosa ha-
gués suposat empat perquè
abans havia marcat Ayrra
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(m.75) encara que en un clar
fora de joc pero árbitro M.
Pietro, sobrat de pes i mancat
de qualitat, no va voler veure.
En definitiva, un apurat resultat
però triomf just dels jugadors de
M. Jaume i en aquesta ocasió
va alinear els següents: Gari,
Vich, Pons (Galán), Marti
(Mõjer), Guerrero, Andreu, Gar-
cia, Ruiz, Aragón, Terrassa i
Garou.

ESCOLAR, 1 - ESPANYA, 1

En el camp municipal de «Es
Figueral» el C.D. Espanya va
realitzar els millors 45 minuts de
Ia temporada jugant amb
ordre i Iligant bones jugades
com la personal de Garcia que
va valer el primer gol, quan es
portaven 23 minuts, i d' altres,
com un xut d' Aragón que Re-
chac enviaria a córner quan
I' lesferica ja estva a punt
d' entrar. Encara que també

hem d' apuntar, si volem ser
sincers, que la sort es va asso-
ciar amb els visitants quan l' ex-
trem Ferrer va fallar una falta
máxima. Pere) ningú rip podia
imaginar que després de la
bona primera part l' equip des-
cendis fins a estar agobiats pels
homes que dirigeix Joan Terras-
sa que, a mes d' aconseguir la
igualada, en el minut 50, per
mediació de Ferrer, varen es-
trellar dos esfèrics als pals. Hem
de destacar que el partit va ser
molt noble i esportiu, actuant
per part del C.D. Espanya els
següents jugadors: Gari, Gue-
rrero, Pons, Galán, Vich, An-
dreu, Ruiz, (Riutort), Roca, Ara-
gón (Terrassa),Garcia I Garau.

ESPANYA, 1 - ESPORLES,

Encontre justament guanyat
pels de Miguel Jaume davant
d' un bon rival futbolísticament
parlant porqué en l' esportiu
tenien molt que desitjar. Primer

va ser el lateral Cano el qual no
va deixar sortir una pilota que
havia estat tirada porqué sortis
fora quan es trobava Garí
Quintana lessinat enterra. Des-
prés, quan va concloure l' en-
contre, els mal educats de S.
Ramon es varen negar rebre el
trofeu de Fires donat per l' A-
juntament que hem de dir de
passada, que no va tenir cap
culpa de la derrota. Hem de dir
també que el vent va ser prota-
gonista i no va beneficiar a
cap dels dos conjunts.

De la resta s' ha de destacar
Ia positiva labor de Guerrero
en el marcatge d' Esteve i el
gol de Garau que va ser la cldu
porqué els dos punts quedassin
com a millor fermanca.

MARGALIDA, 1 - ESPANYA, 0

L' equip del camp de «S' Es-
tanyol» portava cinc jornades
sense guanyar i a mes presen-
tava en aquest partit tres im-

e.pixes dels seus efec-
t;US Ts. Els ànims estaven
ac.cguts i com a prova la pit-
jor entrada de la temporada
en un camp ''raferent. Però,
ni amb tot .-,panya va
ser capag de treure una bona
tallada, en la primera part
names una tirada a porta dels
visitants i cap per part del Mar-
galidà i després del descans;
en el m. 61 Garau remata de
cap 1 es Ilueix J. Maria un minut
després arribaria el gol d' A-
mengual i mes tard un tir al pal
d' aquest mateix jugador en
pie desconcert local. Aim!) va
ser l' únic destacable d' un
partit on vists els pocs merits
d' ambdos equips havia d' a-
cabaren empat.

A les ordres del col.legiat
Lladó, el C.D. Espanya va ali-
near a: Gait Guerrero, Pons,
Galán (Riutort), Vich, Andreu,
Roca, Ruiz, Garcia, Terrassa
(Franconetti) i Garau.

CLASIFICACIONES
I. FERR1OLENSE 10 7 2 D 8 • 16 +6 IL Mooh.h1 10 4 2 16 20 	I 0
2. Cart/nor II 8 0 21 11	 16 +6 17- RDo Vidal. 10 3 3 15 17 -I

3. Maganova-J... 10 6 3 18 8 . 15 4 13. Arli 10 4 1 19 24 -1
4. &color 10 5 4 13 $'1414 .4 14. La Urd6o 10 3 3 8 II • -I
5. Porto Cristo II 5 3 24 II	 13 +3 IL E,P868 10 3 3 7 II -1
6. Polk= 10 5 3 10 10. 13 .3 I6. Andraitx 10 3 2 10 17 .2
7. Esporlos 10 5 1 18 11	 11 +I 17. No. Poi kna 10 2 3 9 15 -3
0. Sokdad 10 5 I 19 13	 II +3 I 8. Pei= 10 0 4 12 22 -8
9. Margariteme 10 4 3 14 10	 11 +1 18. ComPo. 10 0 3 7 18 -7

10. AL Rsfal II 5 1 19 16,	 11 .1 20-Son Sardina 10 0 1 5 30 - 9

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



ESPORTS

tnTre eis minors
,..,•	 -

s

	

'	 -	 4 '`•••• ilk	 OK
i	 ,	 ..• ,14, 	4114,11	 .4	 ,	 4

41 ii* 	".°4 's

\ 	 ''1\f‘s:' \	 '‘,	 \ ss	 . ..	 \ , ,

Y If: f:	 4 'th. 1	 .. .
A i t it 'Ike ,,i if '	 .

tIti- ,	 k.	 ,,,k:kh lit, 4
	,	 •Ni smi gal 104i go alb	 tl,. `,.. t, 	so,

I	
t	

Eli goi me 
\

4 It $1, t 4 ;*	
• .- -	 .**(9"04ellitt¡iliktiti,

	Ir* . '4	 It 41'	 --.'"r	 i	 '

	

P 1	 smi	 ir	 101 -	 -	 .

	

-)	 er 0 to -,,,, MO g, Oaf	 •....**

I. 0 t Of	 • t	 * *4	 111	 11.111,1, 	 ' .,

Infantils C.D. Espanya.

34

Juvenils C. D. Espanya i Regional
•

Infantils C.D. Espanya I Regional

A la deriva

Juveniles C.D. Espanya

Joan Quintana Castell
Es veritat que fa goig tractar

amb el responsable dels juve-
nils aquesta temporada, tot
són facilitats i sobretot bona
educació cap a aquesta revis-
ta representada, en aquest
cas, en la meva persona. Ja ho
várem dir, però ho repetim: en
Joan Llompart [lull, es tot un
cavaller de l' esport.

Però també hi ha altres coses
que contribueixen al bon fer
d' aquest entrenador: es un es-
tudiós del futbol, veu molts de
partits, coneix molts de juga-
drors i observa els rivals, abans
d' enfrontar-s' hi. Els resultats es
comencen a notar ija té els ju-
gadors entre els millors de la
categoria, a mês a més dispo-
sa d' un conjunt hurná molt bo i
per poc be que surtin les coses
les treurà el màxim de rendi-
ment.

UNA MICA DE TOT

Des de la darrera informació
donada i fins el moment de fer
aquest comentari (28-10-88)
s' han jugat quatre encontres i
hi ha hagut una mico de tot
com a la vinya del Senyor, això
sí, sense apartar-se del bon
comi començat dia 4 de se-
tembro, data d' inici de la lliga
1.988/89.

I ja que parlam de bon carni,
cap de millor que el de l' auto-
pista que va concluir fins a la
porta de l' estadi blanc i blau,
ois efectius espanyistes els
quals no es varen acovardar ni

davant el ciment que els envol-
tava ni devant la gespa que
trepitjaven aconseguint un me-
ritori empat a dos amb gols
dels preseleccionats A.M. Can-
tos i A, Gálvez.

['equip de la ciutat de les
perles va ser el següent rival i
fent honor a la veritat hem de
dir que els Ilucmciorers se' n
dugueren dos pcsiTil_s (1-3)
amb tota la justicia, ia major
envergadura i millor eficácia
varen ser la clau del triomf. Els
jugadors de J. Llompart varen
posar entusiasme i a estones
bon joc contrarrestant amb un
gol de A.J. Ruiz el qual va reduir
diferencies.

I si un equip bo, feia quinze
dies, havia estat vençut a
casa, en aquesta ocasió, tam-
poc no varen voler ser .menys
els Ilucmajorers i tornaren vèn-
cer (0-2) en el camp d' un altre
històric com es la U.D. Poblera,
Els espanyistes varen ser supe-
riors i varen dur a bon terme la
tasca d' equip juntament amb
les dues dianes del golejador
A.M. Campos.

Per acabar, hem d' assenya-
lar que es va empatar (0-0) en
el darrer encontre del qual
tenim notícia, en el mateix
camp Municipal de Llucmajor
tenint com a rival el C.D.
Ramon Llull i aquest es va de-
fensar molt be i se' n va saber
dur un positiu davant un con-
junt com el C.D. Espanya que
per primera vegada en aquest
campionat, no va marcar cap
gol.

Joan Quintana
Dies enrera, assistirem a

un entrenament dels nos-
tres Infantils i la veritat es
que vérem molt enfeinats a
Julia Ferragut i Joan Lasco-
las en la direcció d' aquells
al.lots tractant d' injectar
moral a uns jugadors des-
fets després dels darrers re-
sultats. La nau va cap a la
deriva dins un recorregut
ple de resultat negatius.
Però encara queda molt
Iliga per davant i alb que
ara es tempesta pot esde-
venir bonança, es el que
s' ha d' esperar perquè, pit-
jor del que va ara, es quasi-
be impossible.

EL PRIMER GOL DE LA
TEMPORADA

Hem de començar par-
lant del resultat del primer
dissabte d' octubre, jugat
al Municipal Ilucmajorer i
perdut per la minima (1-2)
davant d' un Barracar
combatiu el qual, amb la
poca cosa que va fer, se' n
va dur els dos punts. En
aquest partit els espanyistes
marcaren el primer gol de
Ia temporada, a través de
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S. Ferrer, després de 360 mi-
nuts de nultitat golejadora.

Set dies més tard, es va
perdre (1-0) amb una verta-
dera mala sort contra la
Unió Esportiva Poblera. El
conjunt blaugrana no va
ser superior al nostre I ha-
gués estat molt més just un
empat porque les coses ha-
guessin quedat mes d' a-
cord amb el que va succeir
sobre el terreny de joc.

Molt baixos de moral, una
setmana després, un altre
desplaçament i el Juventut
Sallista endossava una go-
lejada escandalosa (13-0)
als al.lots de Julia Ferragut.
Sense cap dubte, aquests
13 gols, sumats als 15 del
dia de l' Olímpic, ens
donen un resultat de 28 dia-
nes que marquen un record
negatiu en la história del
futbol Ilucmajorer base.

I per acabar, hem de co-
mentar la derrota a casa
(0-2) en benefici de l' esco-
lar de Capdepera i Cala
Ratjada, el qual va vèncer
amb iota justícia als espa-
nyistes quo un pic més dei-
xaren atac de banda
sense aconseguir cap gol.

O 0 55 4 16
20 47 6 14
21 34 12 12
O 2 18 12 12

51 14 11	 9
32 17 8 9

13 12 27 9 •
O 4 23 26 8
43 11 20 6
25 8 17 4
44 7 28 4
25 13 30 4
25 4 25 4
17 1 38 1

8
6
5
6
3
2
4
4
1
1
o

o
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Quintana Castel!
La darrera crònica que

havíem fet es titulava
«Cap a l' ascens» i és que
Ia meva confiança en els
jugadors alevins així com
amb els dos entrenadors,
Llorenç Sastre i Jaume Pa-
nizo, és maxima. Sobretot
en aquesta parella de
preparadors que és la
mês compenetrada del
futbol Ilucmajorer i sense
cap dubte, també de l' I-
lia.

Per a l' ascens hem de
quedar en segon o tercer
Hoc i justament és aquesta
Ia posició que després de
4 jornades, ocupen
aquests nostres. represen-
tants, amb tots els partits
guanyats, 12 gols a favor I
només 2 en contra, és el
millor coeficient del grup,
per tant són LIDERS; enca-
ra que en aquests mo-
ments això no Importa
peat) sí al final, però com
hem dit abans, la nostra
confiança en l' equip és
total.

Dia 1 d' octubre va co-
mençar el campionat I
des d' aleshores aquests
han estat, resumits, els
partits dels quals tenim no-
tícia,

El debut va ser massa I
el Consell que s' estrena-
va al seu feu va ser la yíctl-
ma: una golêjada (0-6) va
deixar les coses ben clares
sobre el Municipal d' a-
quell poble I els gols de
Llorenç Grimait (3), Ga-
briel Aguiló (2) I Jaume
Ruiz varen marcar la dife-
rència entre els dos

equips.
El primer partit G Lluc-

major es va jugar en con-
tra del Sóller (la vall dels
tarongers) I encara que
no hi va haver tants de
gols com a Consell, les di-
ferències varen ser ben
palpables (3-0) I es varen
encarregar de culminar la
tasca de Ilurs companys
els jugadors LI. Grimait,
Joan «Peter» I Jaume Ruiz
(aquest darrer autor del
primer gol).

Una setmana mês tard
es va viure el partit més di-
fícil des que es va comen-
çar el campionat per ren-
dir-se al difícil Pollença el
qual va aconseguir mar-
car el primer gol (1-2) però
aquest va ser contrarres-
tat pels gols de Gabriel
AguiV de Llorenç Gri-
malt.

Per finalitzar, el C.D. Es-
panya va trobar moltes di-
ficultats per vèncer a un
dels equips més fluixos del
grup. S' Horta, el qual va
posar les coses ben difícils
al conjunt Ilucmajorer fins
a I' extrem que només es
va poder vèncer per la mi-
nima (2-1). La inspiració
del golejador Grimait va
ser decisiva I II hem d' a-
notar els dos gols encara
que —tenint-ho sempre
molt en compte— im-
portant és marcar un gol
més que l' equip contrarl,
el jugador que ho assoleix
és només una peça mês
que s' encarrega de cul-
minar la tasca i esforç
de tot el conjunt.

Benjamins C.D. Espanya

Quintana
Ja ha començat el tor-

neig organitzat pel Consell
Insular de Mallorca on hi és
el C.D. Espanya per segon
any consecutiu. També re-
peteixen els germions Mo-
rell, Sebastià i Antoni, els

juntament amb Ga-
briel Bibiloni són els encarre-
gats de dirigir aquests
al.lotets que són els mês pe-
tits representants del nostre
futbol.

PLANTILLA DE JUGADORS

Aquests entrenadors
tenon per a aquesta tem-
porada 1988/89 els se-
güents jugadors: Gabriel Ta-
berner Oliver, Ja urne
Maimó Estrany, Pere Muñoz
Algaba, Jaume Cerd6 As-
torga, J. David la Güela

Antoni Ferragut Comi-
no, Jordi Segura Valentin,
Pere Janer Rigo, J.J. Duran
Robarias, J.M. Garcia Tugo-
res, J.A. Rubio Sureda, Ma-
nuel Gil Nicolau, Miguel
Jaume Power, Lluís Vich
Ramos, Joan Grimait Truji-
llos, Alfons Muñoz Algaba I
David Trujillo Barnes.

ELS QUATRE PRIMERS
RESULTATS

Quant als quatre primers

resultats n' hl ha hagut per
a tots els gusts, és a dir:

Va començar la Iliga el
passat primer d' octubre vi-
sitant Ses Salines per enfon-
tar-se a l' amfitrió d' aque-
lla ciutat I la cosa no podia
començar millor perquè al
final del temps reglamenta-
rl el marcador (0-4) a favor'
dels blaus amb gols i tots ells
de Ferragut.

El segon compromis va
ser el debut al Municipal
Llucmajorer I es varen per-
dre (1-3) els dos positius que
s' havien aconsegult el dis-
sabte anterior. Novament
tornaria ser el capita de l' e-
quip. Ferragut, que ara ha
avantatjat la posició res-
pecte de la temporada an-
terior I juga de mig, el qual
aconseguiria marcar, en-
cara que, aquesta vega-
da, només fos un gol en-
front de l' Avance que va
guanyar amb justícia.

Una setmana més tard
una altra derrota i per gole-
jada (6-0) contra el líder del
grup, el C.D. Campos, el
qual compta per victòries
tots els partits jugats fins a la
data i no li han marcat cap
gol.

Finalment, el darrer resul-
tat que coneixem és em-
pat a gols en el Municipal
Ilucmajorer contra els repre-
sentants de Vilafranca el
qual amb una bona defen-
sa va frenar tots els atacs
espanyistes.



Equip juvenil masculi. Únic equip imbatuf del bas quet masculi Iluc-
majorer.
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Bàsquet Llucmajor
Just quan es rancava la

eassaaa Galati (le ia revis-
,a, va tenir iloc ia presenta-
:ió eta tots ais equips de
casquer ce Llucmajor a les

rai.lacions del Pave116
sports Municipal.

Acmes va essor possible in -
oure dins ei nombre del

mes , 1' octuore la foto
-2orresponent equip se-
or una conjunta dels di-
rents equips femenins.
:.icre va cencioure amb
oartit entre equip se-
ior i el

.:rimer equip eel Syrius Pa-
-ronat ce primera divisió B.
io cal air que el partit no

va tenir color, i que els juga -
cors ao Palma varen acon-
ieguir una clara victòria,
,oero ei partit va servir per
ieure a Llucmajor el què en
f..auests moments es e-
quip mes representatiu de
es Illes dins el bõsquet na-
:ional i clue comma amb
...igadors ran coneguts com

un eel millors amen-
:ens clue nan vingur a ugar
: a Tarn, el juga-
_:cr co mes cicada del bes-
:uer3..spanyoi amp 2' 17
— GROS.

":er altra panda, aauest
— es passer na mercer l' ink

-;Tic:al de les giferents
embeticions eel bosquet

:clear. !a són uns quants
eauips de Llucmaior cue

- an començat a iugar par-
Gaup ;uvenil

nosculí gins ei grup B.
—.car. el iunior masculí. i eis
onion mascuií en el grup A.
- oar, .untament amb els

aquestes esperances, ja
que encara es duen dispu-
tats molts pocs partits.

Per l' equip senior, en
canvi, les coses no han co-
mençat gairebé, al menys
pel que respecta als resul-
tats, ja que després de
guanyar no sense certes di-
ficultats dins la pista de l' Es-
color de Capdepera, va
perdre el primer partit jugat
dins la seva pista contra el
Costa Calvie. La importen-
cia d' aquesta derrota es
molt relativa, ja que falten
encore molts de partits per
jugar pore no deixar d' es-
ser significativa si tenim en
compte que l' any passat
I' equip Ilucmajorer no va
perdre cap partit dins el Pa-
velló Municipal fins el darrer
de tots, el que corresponia
a la final. Pensant en això,
tambó es veritat que val
mós perdre el primer com
enguany que no el darer
com va succeir l' any pas-
ser.

Respecte al partit Lluc-
major-Aquacity contra el
Costa Ccivià m' agradaria
fer algun cemented mes, i
es refereix a la poca serie-
rat que alguns estaments
posen en la competició. Ja
resulta significatiu que en
un parfit com aquest, on
s' espera una rivalitat forte
entre els jugadors i • que es
equips de Costa Calvià, An-
dratx, Óptica Abel- La Glo-
ria de Palma, Joventut Ma-
riana de Sóller I Escolar de
Capdepera. Moltes i llar-

gues seran les excursions de
I' equip senior enguany en
aquesta primera fase, te-
nint en compte els rivals
que li ha tocat en sort.

Per ara, el que està acon-
seguint millors resultats es
I' equip juvenil que ha
guanyat els dos partits que
ha disputat, el segon d' ells
dins el camp de la Imprem-
ta Badia. Els juvenils són 0-
nic equip Ilucmajorer de
besquet dels que han co-
mençat la competició que
encara no ha perdut cap
partit. Els juniors han perdut
un dels quatre disputats,
pero com que aquest ha
estat dins la pista del Patro-
nat, la seva trajectòria es
pot considerar molt bona
pel moment i fa albergar
bones esperances de
poder ocupar una de les
posicions capdavanteres
de la classifació. De totes

maneres hem d' esperar
que la competició avanci
un pod per contirmar
pot considerar com el mós
important sens dubte d' a-
questa primera fase, s' hi
desplaci names un árbitro;
pero que encore ho es mós
que a la Joule d' anotadors
hi hagi una sola persona
per controlar les faltes, ano-
tar els punts aconseguits a
I' acta del partit, junt amb
el número del jugador que
ha fet la cistella i el minut en
qué aquesta ha estat
aconseguida, dur un con-
trol del marcador electro-
nic... i que a mes a mós ten-
gui una criatura plorant en
braços; repetesc, no ho
trob series, així no em sor-
pren que hi hagi gent que si
s' ho prengui en serio i es
posi nerviosa.

S. Monserrat.

FERROS ARTÍSTICS
I FORJATS

ESPECIALITAT EN
TREBALLS D'ALUMINI

CERRAJERIA

¡la de Madrid, 4
Cr/es V s/n - Tel. 66 06 82

.n9- cola: "-vs
LLUCMAJOR

L LORCA)
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TALLERS LLUCMAJOR
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Reparacions en general
Planxisteria i pintura

Ronda de Ponent, s/n. Tel. 66 12 67 (LLUCMAJOR)

HAMBURGUESES
«PERROS»

«PINCHOS»
«PEPITOS»

Provin la nostra
CUINA RAPIDA, ÉS TROPE..

Obert tots els dies

Servei de begudes i menjars
de qualitat a preus raonables

Avinguda Carles V - Tel. 66 11 17 - LLUCMAJOR

FRUITS SECS
CONGELATS

POLLASTRES A L'AST

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

ESPORTS
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CONCURS DE CAÇA AMB CANS EIVISSENCS

Com és habitual en el programa de les nostres Fires, es realit-
zà un concurs de caça amb cans eivissencs. Com també
coeu, aquesta prova es fa en diversos vedats privats en els
quals són distribbidesles diverses colles de participants.

A les duos hores de l' horabaixa es dóna la sortida i ja es pre'
veuen els primers «nyecs-nyecs» de les cusses aglapint el conill
que ple de panxa disfrutava d' un tranquil repòs dintre el seu
jacal' ull desci. Els caçadorscriden animant la persecució.

Arriba la fosca, s' acaba la tasca. És l' hora del recompte:
conills aglapits, conills agafats i cussa que ho ha aconseguit,
doncs així es puntua aquesta prova. Es fan els corresponents
informes gnats pelsjutges que acompanyaven els caçadors.

Mentre el jurat llegeix aquests informes per treure el percen-
tatge 1 proclamar la parella guanyadora, així com la cussa
més manyosa per agafar els conills, (per aquesta també hi ha
honor), surten de les boques dels participants les Iloances de
les cusses, «Na Dolça aglapeix molt bé», «Na Pinta és molt forta
i fa molta feina», «Na Llesta és molt espabilada i es col.loca tan
bé que les altres li porten tots els conills».

Però també surten de les mateixes boques les critiques als al-
tres animals que no han sabut o no han pogut complir amb la
seva pre-establerta obligació, «Na Boba no serveix, ni té
Idees», «Na Dalei és pitjor, té ganes de feina, però és tant lo-
canda que desbarata les altres, pots retirar-la en valor», «Na
Glòria era molt bona, però ha tornat vella, per una punyida va
bé, en canvi per una tirada Ilarga ja no té força, em sap greu
perdre-la».

Tant prompte se nombra el guanyador, com les virtuts I vicis
, de les cusses queden oblidades i la discrepancia d' opinió, el
dubte de la veracitat d' un informe o l' incompliment de qual-
que norma o regla queden insinuats. Es diu, es replica, es repe-
teix, es contradiu, amb aquest ordre o amb el que vosaltres
volgueu, triau no té importància, A la I larga s' acaba emboli-
cant el credal!. Es mou estopeig sense arribar a mar d' oblc-
desil.

Aleshores s' alça la veu del més reposat i amb la mO dreta
alta, portant-hi .un tassó de vi, crida: «em complau veure
aquest animat ambient», tots callen en sec i escolten amb
atenció, «m' emociona sentir els nostres apassionats canvis
d' opinions», acota la veu i segueix, «això demostra que agues-
ta prova que va començar fa bastants d' anys enrera, com a
pretensions personals I amistoses de porl.T presumir, sense es-
tufar, de posseir la gossada més ben conjuntada de tots nasal-
tres, no solament perduda sine) que ha anat cobrant força».

«A més de fer-nos rejovenir per breus moments, doncs fa uns
quants minuts tots pareixíem jovençans disputant una ximple-
sa, ens fa participants de la conservació i millorança d' una
roça de cans típic balear, nostrall,i tots ens hem de sentir orgu-
llosos d' aquesta obra. El concurs ha acabat, visca el concurs;
ara disfrutem d' aquesta bulla i refrigeri, després pensem ja
amb el de l' any vinent perquè surti millor I més animat encara.
Salut per tots».

Tothom alçant la tassa beu, riu i aplaudeix satisfet. La festa
ha acabatcom sempre: bé, no calla esperar altra cosa.

Els participants d' enguany han estat deu parelles, i les guan-
yadoressón:

ir. Hoc: la parella formada per Guillem Aulet i Miguel Munar,
aconseguint agafar 16 conilLs.

2n, floc: la parella formada per Miguel Oliver i Magi Vidal,
que agafaren 14 conills,

3r. Hoc: la parella formada per Miguel Clar i Blai Nadal, que
agafaren 13 conills.

La cussa premiada en aquesta ocasió fou «Chispa» de la pa-
rella Aulet-Munar, que ella sola agafo 10 conills.



 

Ot PEGASO

TALLER AUTORITZAT

ANTONI ROSSELLO RAMIS

Carrer Navarra, 4-6 - Tel. 66 09 28
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P'es forat d'es moix

Què ens costara, als contribuents, l'arranjament de les
voravies de la Ronda Migjorn?

La funció d'un Ajuntament no és només arranjar els ca-
rrers sinó evitar el seu deteriorament. Si no ho fa així,
tuda els doblers.

A la Ronda, els  cotxes i els camions continuaran apar-
cant damunt la voravia i d'aquí a uns quants d'anys hau-
ren de tornar pagar la voravia.

La paret més ben feta de Mallorca
He sentit contar varies vegades i en versions molt si-

milars entre elles d'aquesta histbria. En essència és la
•história de la construcció d'una paret de pedra eixuta.
Un cop acabada, el paredador amolla: «No, i encara
hauria pogut quedar millor>'.

-1clõ tornau-la a fer, li contesta l'a mo.
Un cop conclosa la reconstrucció, l'escena es va repe-

tir, i així el mestre va començar per tercera vegada a ai-
xecar aquella paret de pedres. Un cop tornada a acabar,
era una estructura tan ben ajustada que un dragó no
hauria estat capaç d'amagar-se dins les escletxes que hi
havia enmig de les pedres. Així va quedar feta aquella
paret, que es diu que era la més ben acabada de tot Ma-
llorca, i al seu lloc va romandre, davant el que ara és la
fusteria dels Hermanos Meijer. Fins que les obres d'am-
pliació de les corbes de la carretera de S'Arenal se la'n
dugueren per davant.

Ara m'han contat que les pedres del tancament su-
perior d'aquesta pa ret, la part de més difícil realització,
va esser venuda abans de la demolició, de tal manera
que les restes de la paret de pedra eixuta més ben feta
de Mallorca —i víctima també del creixement de l'as-
falt— clouen ara un altre mur, devers Santanyí. Així ho
he sentit contar, i així ho escric.

En Pau dels Cans.

FINITA
CURANDERA I MASSATGISTA

SON SERRA - PALMA

Informació: Tel. 28 88 40

CDEENTRE

RECONEIXEMENT
MEDIC - PSICOLOGIC

ANTON! ISERN OLIVER
LLUCMAJOR
Carrer Antoni Garcias, 1 -a (damunt Ca's Notari)

certificats
mèdics per a

permis de conduir i
Ilicència d'armes

HORARI:
Dillunsi Dijous de 16,30 a 21 h.
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CONEIXEU EL FIAT U BRIO?
* Aquest cotxe duu un motor projectat per un ordinador i es

construit per robots.

* Neixen 3.000 motors diaris. Cada 20 segons es fabrica un
nou motor FIRE

* ÉS el motor més Ileuger de la seva categoria. Tea un 33%
menys de fases que els altres motors convencionals.

* A 90 Kmts/h. pot circular 24 Kmts. amb 1 It. de benzina.

* Aconsegueix una velocitat de 145 Kmts./h.

* El seu preu es el millor del mercat:
951.660 pts. en carretera

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

MES DE 532 TENDES ESPECIALITZADES

PER TOT EL MÓN, VENEM EXPERIENCIA

I  MOLT PROP DE VOSTÈ

ELECTIIICA

C/. Sa Fira, 3 - Tel. 661901

LLUCMAJORn__

•

ENTRE NOLTROS
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NAIXEMENTS:
-Josep Antoni Feria Manresa, fill de Se-

bastia i Sebastiana, nasqué el 28/9.
-Josep Gómez Nadal, fill de Josep i

Magdalena, nasqué el 2/10.
-Antoni Cardell Mir, fill de Miguel i M.

Dolors, nasqué el 3/10.
-Aina Isabel Martín Jofre, filla de Salva-

dor i M. de les Neus, nasqué el 12/10.
-Eva María Rojas Marín, filla d'Antoni i

M. Teresa, flasque el 7/10.
-Joan Caldés Salas, fill de Joan i Magda-

lena, nasqué el 18/10.

MATRIMONIS:
-Victor Antoni Mulet Mas i Joana Fran-

cisca Mulet Pujol, es casaren al Santuari
de Gracia el 17/9.

-Manuel Herrera i Margalida Palou
Pascual, es casaren a l'església de Sant
Mateu de Bunyola el 24/9.

-Francesc Vich Segura i Alicia Gázquez
Nieto, es casaren a l'església de la Lactan-
cia el 1/10.

-Angel Solano Campos i Maria de Gra-
cia Reina Quintana, es casaren a l'església
de Sant Bonaventura el 30/7.

-Damià Garcias Serra i Francisca Maria
Tur Crespí, es casaren al Santuari de Gra-
cia el 23/7.

-Daniel Olmo Cafleilas i Maria dels An-
gels Pérez Blázquez, es casaren a l'esglé-
sia de la Lactancia el 16/10.

DEFUNCIONS:
-Eugeni Mora Canales, morí el 29/9 als

76 anys.
-Bernardí Benítez Hidalgo, morí el 3/

10 als 72 anys.
-Serafina Gari Gamundí, morí el 4/10

als 89 anys.
-Magdalena Negre Quetglas, morí el

10/10 als 87 anys.
-Francesc Forteza Miró, mori el 10/10

als 86 attys.
-Jaume Salva Pericas, morí el 13/10 als

77 anys.
-Apolónia Llinàs Manresa, morí el 16/ 1

10 als 74 anys.
-Antônia Maria Rebassa Oliver, morí el

21/10 als 50 anys.
-Joana Maria Catany Tomas, mori el l

25/10 als 73 anys.
-Catalina Russifiol Bauza, morí el 26/

10 als 73 anys.

ex pert

INSTAL.LACIONS
SERVE! TÈCNIC
ELECTRODOMÈSTICS
OBJECTES DE REGAL
CLUB DE VIDEO



Venda i assistência
técnica dels productes:

BOSCH
Automòbil

BOSCH
Eines

AUg ELECTRIC

BLAUPUNKT

Calentadors
JUNKERS

Electricitat i Electrònica
de l'autombbil

INJECCIÓ DE BENZINA

Aires acondicionats
CARRIER
CU PIA S.A.

Tacbgrafs

So i alta fidelitat
Automòbil

BLAUPUNKT
Alarmes
Esquiladores
Motoserres
Plaques solars
Generadors
Lloguer maquinària
Martells

Ronda de Ponent s/n. - Tel. 66 01 70 (LLUCMAJOR)

- INJECCIÓ BENZINA

- ELECTRICITAT I ELECTRÒNICA DE
L'AUTOMÒBIL

- AIRE ACONDICIONAT

- REFRIGERACIO ISOTÈRMICA

LLOGUER DE MAQUINARIA ELÈCTRICA

CA47)•

JETTA CL: amb ESPERIT ESPORTIU

Rubi Automóviles

Llucmajor, S.A.

Cra. S'Arenal s/n - Tel. 66 02 34




