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Un problema que no és només
d'arena i de jonquillo

3

L e Pestes de Nadal i de Cap
d'Any han duit una patata
calenta als responsables del

Govern Balear. Pescadors i ecologistes
s'han enfrontat als treballs d'ampliació
de les platges de S'Arenal i Ca'n Pastilla
afegint tones d'arena extretes de la zona
costera llucmajorera de Cala Vella, i
aquesta inicial oposició al projecte del
MOPU ha estat després secundada i ma-
tisada per biolègs com Joan Mayol i el
mateix director del Centre Oceanogrà fic
de Balears, Pere Oliver, els quals, en les
documentades exposicions que n'han
fet, han denunciat la incongruència d'a-
questa tan pregonada regeneració de la
nostra platja.

La resposta al projecte, feta pel MOPU
i pel Govern Balear, que s'han proposat
dur endavant, és conseqüència d'un pro-
blema que s'ha portat malament des d'un
principi, i que referent a aquesta nova
sensibilitat ecológica, que, sortosament,
ve aflorant per totes bandes. Com a botó
de mostra, la insòlita entre els pescadors i
el GOB. Que quasi tots estem a favor de
la regeneració de S'Arenal (i per ventura

amb altres mètodes) no lleva la raó a un
col.lectiu que lluita pel seu medi de vida i
al qual no es pot silenciar oferint unes in-
demn itzacions que semblen a lmoines.

El MOPU no volgué saber res d'un es-
tudi previ de l'impacte ambiental.
Aquest tipus d'informes haurien de ser
preceptius i així s'evitarien malentesos i
errors. Pere) la sensibilitat ecológica enca-
ra no arriba als governs quan hi ha diners
i interessos creats p'enmig, i Pere Morey
—pressionat per Canyelles Cladera i
Saiz— no dubta d'afirmar que «és més
important el turisme que no la pesca, i
per aixõ ampliam la platja».

Tots ens demanen una total submissió
a aquest omnipotent turisme, sense ofe-
rir cap possibilitat d'alternativa. Si am-
pliam les platges de qualsevol manera i
sense valorar l'impacte ambiental de les
regeneracions, queim en el perill de que-
dar-nos sense pesca, sense bones platges,
i només amb un turisme devaluat que va
als llocs degenerats. Es un problema no
només d'arena i de jonquillo per quant
afecta la urgent conservació de la natura,
fins i tot en nom del Turisme.
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• Deu anys de vida docent als instituts
M.A. Salvà i Pere de Son Gall

Francesc Verd era
Els centres comarcals de BUP i FP, situats al carrer de

Gracia compleixen enguany el seu desè aniversari.
S'han complit, doncs, deu anys des de la solemne inau-
guració perpart dels Reis, don Joan Carles i dona Sofia
en un cabros mati del 15 d'agost de 1978. Una data es-
pecia lmen t recordada pels llucmajorers.

Durant el present curs escolar els instituts comarcals
de BUP Maria Antònia Salva i de FP Pere de Son Gall
celebraran, amb un- variat programa d'actes, el desè ani-
versari de la seva inauguració i, al mateix temps, l'inici
de la tasca docent de les seves aules. Amb aquest motiu,
han organitzat conjuntament una sèrie d'activitats cul-
turals i recreatives amb la participació d'alumnes, pro-
fessors i pares, així com antics alumnes dels esmentats
centres.

Amb la lliçó inaugural del present curs, pronunciada
per Climent Ramis al Teatre Recreatiu, començaren les
celebracions que seguiren durant els dies següents, amb
actuacions musicals i altres actes.

També s'ha previst la publicació conjunta per part
dels dos centres d'un número monogràfic de la revista
Curolles dedicada a aquest esdeveniment commemora-
tiu. Precisament aquesta publicació, que editen els
alumnes de l'Institut Maria Antònia Salva, ha estat re-
centment guardonada amb el premi Francesc de Borja
Moll, concedit per la Conselleria d'Educació i Cultura
del Govern Balear.

INICI DE LA DOCENCIA AMB «PADRINSREIALS»

El complex docent de Llucmajor, integrat per l'insti-
tut de BUP i el de Formació Professional, començava les
seves activitats docents sota els millors auspicis d'una
inauguració amb els Reis d'Espanya com a padrins. El
15 d'agost de 1978 acabava feliçment una laboriosa sin-
gladura que comença a concretar-se quan el mes de ju-
liol de 1975 Frederic Mayor Zaragoza, aleshores titular
de la subsecrearia del ministeri d'Educació i Ciència,
anunciava al Saló d'Actes de la Casa Consistorial la
creació dels dos instituts.

L'etapa inicial del centre de BLIP es desenvolupa a la
plaça d'Espanya, al desaparegut edifici Mataró. L'edifi-
ci havia estat adquirit per l'Ajuntament i va ser objecte
de millores que permeteren allotjar les primeres promo-
cions escolars.

Les obres, tant de l'institut de BUP com el de FP, es
desenvoluparen simultàniament, i quedaren practica-
ment acabats per la seva inauguració a finals del 1978.
L'equip municipal, presidit per Gabriel Ramon, havia
aconseguit el seu objectiu.

La confirmació de la Casa Reial de la visita que don
Joan Carles i dona Sofia resulta decisiva perquè els res-
ponsables del MEC acabassin ràpidament les coses que
faltaven i que s'estaven trobant massa. En aquest sentit,
els comentaris dels veIns apuntaven al fet que una parti-
da pressupostaria destinada a un altre centre de la pe-
ninsula va ser desvia t de cap als centres de Llucmajor.

Aprovats els pressuposts del 89

PLE EXTRAORDINARI 30-12-88
962 milions de pessetes és el pressupost de l'Ajuntament de

Llucmajor per a l'any 1989. Aquesta xifra suposa un augment
global superior al 13 % respecte del pressupost del 88, que
prové, fonamentalment, de l'increment de la contribució urba-
na a rel de la revisió del catastre efectuada enguany i que, a
partir del 2– semestre del 89, començarà a aplicar la nova base
en la valoració dels immobles.

Preparat durant els mesos d'octubre i novembre segons els
suggeriments de cada cap de comissió i discutit pels regidors
—govern i oposició— a les comissions respectives durant el
mes de desembre, quan fou també presentat a les entitats ciuta-
danes, en el pressupost d'enguany destaquen, com a partides
importants en el capitol d'ingressos, un 33 % provinent d'im-
posts directes i un 37'5 % provinent de taxes i altres conceptes.
Pel que fa a les despeses, un 30 % anirà a remuneracions de
personal, un 39 % a compra de bens corrents i un 24 % a inver-
sions. En una classificació per àrees de les despeses destaca la
potenciació de la part corresponent a benestar social amb 204
milions destinats —un 21 % del pressupost—, mentre que
baixa, respecte de l'any passat, la part destinada a infrastructu-
ra i serveis, tot i quesegueix essent la primera amb un 39 % del
pressupost (un 49 l'any passat); cal, a més, tenir en compte que
bona part d'aquestes inversions infrastructurals reverteixen de
fet en la part de benestar social en suposar la dotació equipa-
mental imprescindible.

Durant el debat previ a la unanime aprovació del pressupost la
major part d'esmenes, moltes d'elles acceptades, varen venir del
grup d'Aliança Popular i amb un caire clarament cosmètic, pero
constructiu. D'entre les propostes més interessants dels aliancis-
tes que foren acceptades unanimement destacarem la de perllon-
gar la futura ronda de cintura fins a la carretera de Porreres per
tancar així la circumval.lació de la ciutat, la d'obrir el carrer de la
marineta de S'Arenal, millorar el sanejament de les urbanitza-
cions, fer net el Torrent de Cala Pi, regular el transit a la Ronda,
millorar l'entorn urbà creant unes brigades de neteja, cercar solu-
cions al problema de la depuradora o alinear el solar de Ca'n
Mataró. En canvi no foren acceptades, pel que podien suposar
d'especulació urbanística, propostes com la d'obrir el carrer de
Ramon Llull fins a la Ronda o la de crear un petit polígon indus-
trial passat les Cases Barato. La resposta de la majoria, en qualse-
vol cas, ana condicionada a les possibilitats de despesa i, si es
trobava escaient, d'endeutament.

El CDS, que féu més d'un centenar de preguntes durant el pro-
cés de discussió del pressupost previ al ple, constara la seva satis-
facció pel caracter d'atenció social del nou pressupost i per la
millora d'equipaments i infrastructura que promet a S'Arenal.
Tot i això, el regidor Rabasco protagonitza dos dels incidents mês
destacables del vespre en afirmar que no me extraña que Macià
Garcias manifieste que el presupuesto le parece positivo cuan-
do a Cultura van 70 millones de pesetas, máxime cuando este
dinero va a potenciar su propio partido, cómo se ha manifesta-
do últimamente. I més endavant en a firmar que no li havia arri-
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bat la documentació sobre la remodelació del Salón, que ha costat
30 muions de pessetes, i dir que volia saber si havien existit o no
irregularitats en la contractació de mobiliari. Finalment Rabasco
es manifesta contra el 5 % d'augment dels sous i demana que es
destinas el seu a beneficència, suggerint que es fes el mateix amb
les despeses de representació del batle —cosa que li va merèixer
Ia immediata resposta de T. Garcies: «En Rabasco no ha de dir-
nos el que hem de fer amb el nostre sou»— es mostra contrari a la
partida destinada a l'escola d'adults, critica l'esquifida quantitat
que el regidor Manresa destinava a promoció turística (700.000
pessetes) i felicita Miguel Clar.

El regidor d'Educació i Cultura, després d'exposar el pressu-
post de la seva comissió demana explicacions a Rabasco pel que
havia afirmat respecte del seu partit. Rabasco contesta que du-

rant la setmana de cinema històric, «su jefe balear» Sebastià Serra,
durant la presentació de la pel.lícula «La caída de los dioses» no
hizo más que hablar contra el fascismo i demana perquè no
s'havien programat pel.lícules com «Los Diez Mandamientos» o
«Octubre». M. Garcies explica que el cicle de cinema històric no
l'havia programat l'Ajuntament sine) l'Escola d'Adults, que fun-
ciona autònomament, i que Sebastià Serra és Doctor en Història i
que el feixisme era el tema de la pel.lícula.

Finalment, els regidors Crespi, Cladés, Clar i Manresa també
defensaren els pressuposts de les seves comissions i , després
d'un segon torn d'esmenes d'AP i de les intervencions de J. Ra-
basco a dalt esmentades es votaren finalment els pressuposts per
unanimitat entre les felicitacions del batle al regidor d'Hisenda,
l'interventor, els caps de les comissions i tot el consistori. I així, en
un ambient més cordial que el de tres dies abans acaba el darrer
ple del 88.

Redacció

Comunicat de premsa fet públic per l'Ajuntament després de
Paprovació d'aquestpressupost.
RESUMPRESSUPOSTMUNICIPILLUCMAJOR

Ingressos:

Cap. Títol Quantitat	 %

1 Imposts directes 9.154.068 33'06
2 Imposts indirectes 37.936.100	 3'94
3 Taxes i altres ingressos 361.189.967 37'53
4 Transferències corrents 169.400.000 17'60
5 Ingressos Patrimonials 17.251.000	 1'79
6 Alienació inversions reals 6.000.000	 0'62
7 Transferències Capital 51.498.408	 5'35
8 Variació Actius financers 1.000.000	 0'10
9 Variació Passius financers 100	 0'00

TOTAL

Despeses:
Cap.	 Títol

962.429.643100'00

Quantitat
1 Remuneracions personal 297.386.562 30'90
2 Compra béns corrents 366.609.512 38'09
3 Interessos 13.937.166	 1'45
4 Transferènciescorrents 28.949.895	 3'01
6 Inversions 235.252.500 24'44
8 Variació attius financers 1.600.000	 0'17
9 Variació passius financers 18.694.0081'94

TOTAL
962.429.643100'00

2.- A partir de la primera setmana d'octubre es varen iniciar les
reunions en les distintes comissions per estudiar les necessitats i
les previsions d'inversió a petició del President de la Comissió de

Comptes i Hisenda.
3.-El govern municipal de l'Ajuntament de Llucmajor veu la ne-
cessitat de prionitzar enguany l'àrea de Benestar Social i d'agilit-
zar i potenciar l'atenció cap als ciutadans.
4.- Dins una concepció actual de l'Ajuntament podríem classif
car les despeses municipals en quatre grans àrees:

Area	 Pressupost	 %
1	 Personal	 297.386.562 30'90
2	 Benestar Social:

*ServeisSocials (76.592.400)
*Educació i Cultura (69.007.020)
*Joventut i Esports (58.600.000)

204.199.420 21'22
379.702.512 39'45
81.141.149 8'43

962.429.643100'00
PRINCIPALS CARACTERÍSTIQUES A DESTACAR:

-Per agilitzar i potenciar l'atenció als ciutadans s'amplia la
plantilla municipal amb:

10 policies municipals
4 Auxiliars Administratius
6 entre assistents socials, treballadora familiar i personal labo-

ral.
-Dins l'àrea de Benestar Social destacam:
L'increment del pressupost de la Comissió de Serveis Socials i

Sanitat, per realitzar:
Compra del solar per a la construcció de la Guarderia Munici-

pal i la Ilar de la edat a S'Arenal.
Conservació, manteniment i salaris de la Residència i la Guar-

deria
Subvenció per a l'Asociació i el transport de minusvalids.
Construcció de les noves instal.lacions de la Creu Roja.
Dins la Comissió de cultura, entre altres aspectes, es contem-

pla:
-La continuació dels serveis: Psicopedagógics, l'arxiu, Escola

d'Adults ide Català.
-S'incrementa la partida de música a les escoles i de les beques

d'estudi.
-S'inicien els plans de restauració de façanes i d'edificis histò-

rics (Ex. la torrede Cala Pi).
-S'incrementen les partides per Fires i Festes populars.
De la Comissió de joventut i Esports:
-Enquesta-Estudi sobre la joventut
-Les subvencions pera esport escolar i activitats esportives.
-Importants millores en els camps municipals de S'Arenal i

Llucmajor.
-Projectedepoliesportiu coberta S'Arenal.
-L'Area d'Infrastructura i Serveis es potencia més en el pressu-

post del 88, si bé enguany se li continua atribu'int una gran impor-
tancia.

Cal destacar-hi.
-Xarxa de recollida de pluvials.
-Dipòsit reguladord'aigua.
-Ronda de Ponent.
-Condicionament i remodelaci6 de vies públiques.
-Asfaltat decamins i manteniment de plantes.
Es potencia al maxim la Comissió de Participació ciutadana a

través de:

-Contractesamb les entitats.
-Desenvolupament de projectes concrets d'actuació.

El President de la Comissió	 El President de la Comissió
de Comptes i Hisenda	 de Participació Ciutadana
DOMINGO AGUILÓ	 ANTONIO CRESPI

3	 Infrastructurai Serveis
4	 Despeses Corrents

TOTAL
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Comprat el solar per a la construcció d'una
guarderia a S'Arenal
PLE ORDINARI DEL
27-12-88

El ple ordinari del de-
sembre aprovà, per unani-
mitat, la compra de 1.800
m2 a S'Arenal per tal de
cedir-ne 1.000 a l'INSER-
SO per a què hi aixequi un
centre per a les persones
majors i edificar la guarde-
ria municipal de S'Arenal
en els 800 restants.

El grup d'Aliança Popu-
lar considerà excessiva-
ment alts els preus a pagar
—18.000 pts. per metres
quadrat— arribant a sug-
gerir la possibilitat d'ex-
prop iació dels terrenys o la
ubicació del centre en un
altre lloc. El portaveu del
PSOE replicà amb una de-
fensa dels mecanisnies de
lliure mercat així com de la
conveniència del lloc ele-
git. El regidor d'educació
—PSM— es mostrà també
d'acord amb el criteri d'u-
bicació, en una zona encara
no urbanitzada i ben a
prop del Hoc de residència
de la majoria dels treb alla-
dors arenalers i, encara que
expressà la seva preocupa-
cid pels preus es mostrà fi-
nalment d'acord amb el
parer de la majoria. El re-
presentant del CDS, final-
ment, es mostrà partidari
de la compra, condicio-
nant-la sempre a l'edifica-
chi de la guarderia.

Tot i que interromput
per frequent disputes
comptables que, orques-
trades des dels escons
d'AP, permeteren que el
regidor Rabasco reviscolàs
el seu enfrontament amb la
majoria acusant-la, per
enèssima vegada, de come-
tre irregularitats greus, el
Ple acordà atendre un prec
del PSM en el sentit de co-
manar un estudi sobre les
colònies de tortugues de
Son Noguera, el lloc on
s'ha d'ubicar el futur poll-
gon industrial.

LA POLÈMICA DE LES
FACTURES

El ple comença, com és
habitual, amb la lectura,
normalment rutinaria, dels
decrets d'alcaldia; però el
grup d'Aliança Popular de-
mana el desglossament
d'algunes partides. Arri-
bats a una factura per onze
milions de pessetes, pagada
a EMAYA, AP demanà ex-
plicacions. Tomas Garcies,
portaveu del PSOE i regi-
dor d'urbanisme explica
que la factura englobava el
preu de les obres de conne-
xió amb la xarxa depurado-
ra d'EMAYA i el cost de dos
mesos de depuració d'ai-
gües. A partir d'aquest mo-
ment s'enceta un debat
entre En Sebastià Artigues,
d'AP, i En Tomas Garcies,
del PSOE, amb alguna in-
tervenció del suarista Ra-
basco.

AP mostra el seu desa-
cord en el pagament de les
despeses de depuració amb
doblers de la partida d'in-
versions, a la qual cosa el
PSOE replica que, si bé pot
ser no fos la partida apro-
piada, en cas de necessitat
era freqüent fer habilita-
cons de despeses d'una par-
tida a una altra. AP, amb
l'assentiment explicit del
representant del CDS, con-
traargumenta que desviar
doblers del capitol d'inver-
sions al de despeses co-
rrents d'aquesta manera és
«una ilegalitat com la seu» i
demana les factures. El por-
taveu del PSOE i el batle
afirmaren que les factures
eren a la disposició dels re-
gidors d'AP. Aquests retru-
caren mantenint que, tot
plegat era «una animala-
da». «Tu saps cert que no ho
és» amolla En Garcies a
N'Artigues que contesta
amb un «jo sé cert que ho
és» mantenint seguidament
que en aquest cas, a diferèn-

cia de les altres obres, els
socialistes feien passar d'a-
magat tres factures en una
sola. En Tomas Garcies de-
mana a En Sebastià Arti-
gues si no recordava que un
plenari ha via acordat,
mesos enrera, desviar part
de les aigües residuals a la
xarxa d'EMAYA i pagar a
l'empresa ciutadana 23
ptes. per cada in3 d'aigua
depurada. N'Artigues i En
Rabasco negaren recordar
tal acord i al seu «no» el ti-
nent d'alcalde torna un «o
no te'n vols recordar» cla-
morós. El debat, amb En
Rabasco enmig, seguí pu-
jant de to fins que el batle
intentà tallar-lo argumen-
tant que «fins ara havia to-
lera t debats sobre decrets
d'alcaldia, cosa que no és
necessària. Pensem que
n'hi ha molts, cl.e decrets
d'alcaldia».

<NO PODEMOS
SALTARNOS LA LEY A
LA TORERA»

Fou debades, AP seguí
sol.licitant les factures ad-
juntes, petició que el porta-
veu del PSOE torna a con-
testar amb un «les podeu
anar a mirar, les teniu a la
vostra disposició» i afegí
que abans del seu goern
mai no s'havien llegit els
decrets d'alcaldia. «Perquè
no era obliga ton» afirmaren
els d'AP, al.ludits. El PSOE
seguí argumentant que li
semblava una exageració
adjuntar còpies de totes les
factures per a cada grup i
que era suficient la simple
lectura dels decrets, atès
que les factures són sempre
a l'abast de l'oposició. El
CDS demana que el tema
anas als serveis jurídic -S i
que el batle contestas en el
proper ple. El portaveu del
PSOE exclama que el bathe
no tenia perquè fer-ho i que
el proper ple era el mes de

gener. «Si no n'hi ha d'ex-
traordinari» replica Rabas-
co, qui posa en dubte que
poguessin aprovar els pres-
suposts. «Que no se discu-
tesqui més» tallà el batle.
011 cortemos por lo sano»
replica Raba sco. El centrista
afegí, a més, que «se ha pa-
gado a decreto, sin previa
consulta, a casas comercia-
les» i que «volvemos a inci-
dir en las irregularidades
manifiestas que se han
dado en este Ayuntamien-
to». Des del grup del PSOE
recordaren que «no és cap
irregularitat anar a comprar
lleixiu» sense concurs
previ, i Rabasco contesta
que no es referia a això sino
a «moltes altres coses» que
ja es discutirien. «No pode-
mos saltarnos la ley a la to-
rera, Sr. Alcalde» i
que la bóta ets tu» foren les
darreres frases d'aquesta
baralla. El batle, després de
procedir la secretaria a la
lectura dels darrers decrets,
talla una nova petició de
paraula per part d'En Ra-
basco amb un «no podem
perdre més el temps d'a-
questa manera». «No me
deja usted que diga nada»
va esser la frase del regidor
Rabasco que posa punt i
final al llarguissim pròleg
de la sessió.

NOVES TARIFES DE
SOGESUR

Després de la discussió
d'un informe, presentat per
Domingo Aguiló (PSOE),
relatiu a l'estat i les reserves
de la hisenda municipal, el
tinent d'alcalde d'urbanis-
me, Tomás Garcies, exposa
la necessitat d'auginentar
les tarifes de l'aigua, en
total un 8'3 % en dos anys,
per mor de l'augment de les
despeses de personal, ener-
gia i per l'increment dels
preus de l'aigua. De les
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dues propostes d'augment
presentades per SOGESUR
Tomas Garcies proposa ac-
ceptar-ne la que fixava els
preus, per als comptadors
normals, en 50 ptes el m'
fins a un consum de 30 m 3

per trimestre i vivenda, en
57 ptes. per a un consum de
31 a60 cm i de 72 pera con-
sums superiors als 60 m 3 . El
portaveu socialista destaca
clue la tarifa del 87 no era
autosuficient sinó que era
un preu politic i que, a més,
l'augment, ultra adequar-se
a la inflacció (8 % bianual)),
és només sensible a partir
dels 60 m' de consum. Pre-
cisament, remarca Tomas
Garcies, és precisament
aquest consum excessiu el
que volem desanimar, pe-
nalitzant-lo, perquè aquests
darrers temps s'ha disparat
el consum a les urbanitza-
cions, sobretot per a regar
els jardins, i això és incom-
patible amb els problemes
d'aigua del nostre munici-
pi. Per això és necessària
aquesta tarifa de càstig, per
a penalitzarl'abús d'aigua.

Des del grup d'AP recor-
daren al PSOE que, fa dos
anys, s'oposaren a l'aug-
ment de les tarifes, a la qual
cosa Tomas Garcies replica
sarcàsticament, tot fent re-
ferència a la mala memòria
dels representants d'AP
durant l'anterior debat
dels decret»: «Jo tenc la

memòria més bona que tu i
no me'n record de fa dos
anys; tu no te'n recordes de
mig».

AP mantengui que l'aug-
ment ii semblava excessiu i
que hi havia altres fórmules
de càstig que no augmentar
un 58 % la tarifa maxima.
En Tomas contraargumentà
que així els interessats a la fi
demanaries comptadors de
rec, pel que fa a l'acusació
d'excessiu aument va dir
«jo encara ho pujaria». Se-
guidament Joan Miguel,
cap de Ilista d'AP, afirma
que aplicant el barem stan-
dart tècnic habitual (150 1./
persona /dia ) els comptes
no sortien i que qualsevol
família de quatre persones i
més hauria de pagar la tari-
fa de càstig sense haver fet

abús de l'aigua. El CDS,
contra ri a la pressió fiscal,
anuncià la seva abstenció.
AP votà en contra i la majo-
ria (PSOE, UM, DC, PSM) a
favor.

NOUS EQUIPAMENTS
SOCIALS A S'ARENAL

El plenari aprova final-
ment, per unanimitat, el da-
rrer punt de l'ordre del dia,
la compra a Antoni Roses
d'un solar de 1.800 m2 a
18.000 ptes./ rn2, pagant-ne
cinc milions immediata-
menti vint-i-quatre en dues
anualitats. El solar es desti-

iria a la construcció d'una
-esidencia d'ancians a cà-
rrec de l'INSERSO i d'una
guarderia infantil munici-
pal. El portaveu del PSOE
assenyala la urgència d'a-
quests equipaments i la ido-
neïtat del Hoc, a prop de
l'escola, la zona esportiva i
el futur complexe que ha
d'acollir els principals ser-
vicis públics.

AP es mostra favorable a
la construcció de la guarde-
ria, però troba excessiu el
preu demanat pel solar; els
aliancistes afirmaren que
per la zona se'n compraven
a 12.000 i 14.000 ptes. el
metre quadrat. També
varen demanar perquè no
es construien els dos cen-
tres a la zona de servicis im-
mediata i, com a traca final
de l'argumentació conser-
vadora, arribaren a propo-
sar, en cas que fos necessà-
ria, l'expropiació dels te-
rrenys, atès que «es un frau
que l'ajuntament pagui més
doblers que els altres».

A tot això el PSOE va res-
pondre que era cert que hi
havia uns solars destinats a
area de servicis a les imme-
diacions, pert) que estaven
reservats per a la construe-
d() de les noves oficines
municipals, mentre que la
guarderia és una obra ne-
cessaria i adquirir metres
de sòl públic a S' Arenal mai
no hi es de més. En qualse-
vol cas, afegí el portaveu
socialista, s'ha de tenir
també en compte la bona
ubicació del Hoc, a prop

d'una zona deportiva. Fi-
nalment, i pel que fa al tema
del preu del sòl i de la pro-
posta d'expropiació la res-
posta de Tomas Garcies
fou, literalment, «no podem
amagar el cap baix de l'ala,
sin() admetre que hi ha un
mercat».

Escèptica davant el pro-
jecte d'oficines municipals
de construcció prevista a la
zona de servicis pròxima,
AP digué que «feia un any i
mig que esperam el projec-
te». La resposta de T. Gar-
cies: «I si em diguessis que
en fa deu, m'ho creuria» i
torna a exposar la necessitat
d'unes noves oficines mu-
nicipals i el problema del
deficit de sòl públic, «avui
anam de lloguer i mos surt
molt car», acabà el regidor
d'urbanisme. Joan Miguel
insistí novament: «No deim
que no hàgim de comprar i
fer la guarderia. Creim que
a aquest senyor li podem
comprar a més bon preu».
«En Joan «Palma» fa afirma-
cions demagògiques» ex-
clamà En Tomás Garcies,
que demana als regidors de
l'oposició «especialment an
es de S'Arenal, que ho deu
de menester» que conside-
rassin la seva actitud, i ex-
plica que a la zona de ser-
veis no podien cedir te-
rrenys a l'INSERSO. Final-
ment desestima qualsevol
possibilita t d'ex propiació.

«Ets tu, que fas demagò-
gia» digué el regidor Mòjer
a Tomas Garcies, i exposa
seguidament que mai no
havia vist que a l'Ajunta-
ment de Palma, per posar
un cas, li pegas per comprar
solars a Jaume III quan els
podia comprar en un altre
lloc.

«Crec que es cap te fa
renou després d'aquest rao-
nament politic» replica En
Tomas Garcies, afirmant
que no era comprable
Jaume III amb el carrer de
Sant Bartomeu, la pitjor
zona de S'Arenal. Continua
el regidor Garcies afirmant
que la guarderia s'havia de
fer al Hoc previst: «Alla no
hi ha sa gent treballadora és
alla dalt». No hi ha mês pro-
pietaris ni més solars».

Després de la intervenció
de tots els grups i votada
per unanimitat la compra
dels solars, amb els empe-
rons explícits d'AP i CDS,
es passa als precs i pregun-
tes.

LES TORTUGUES I
L'ARENA

Després d'una pregunta
del regidor Rabasco refe-
rent al compliment de l'o-
bligació de demanar 3 pres-
suposts per a qualsevol
compra o servici, Joan Mi-
guel, d'AP, en feu tres: Re-
ferents a la possibilitat de
fer una bassa reguladora a
la depuradaora, la inaugu-
ració del nou centre sanitari
i sobre una reunió del Bathe
i el regidor d'urbanisme
amb els veïnats de Son Verí.
Aquesta última provoca un
nou, llarg i aspre enfronta-
ment.

Acabada l'última disputa
forta del dia, el represen-
tant del PSM presenta dues
mocions: un prec demanant
un estudi que arbitri les me-
sures de protecció necessa-
ries per a les tortugues de
Son Noguera, que fou ac-
ceptat, i un altre que instava
l'Ajuntament a manifestar
la seva preocupació per les
possibles conseqüències
negatives de les obres d'ex-
tracció d'arena del fons de
la Badia i demanar informa-
ció directa al MOPU.
Aquesta moció va merèixer
les critiques de Miguel Clar,
representant d'UM i fou fi-
nalment deixada per a la
seva discussió en una co-
missió d'urbanisme a ins-
tancies del primer Tinent
d'Alcalde,Tomàs Garcies.

Finalment, un ciutadà
demanà explicacions al
batle referents als motius
pels qua ls de vegades nega-
va la paraula al regidor Ra-
basco, la qual cosa en la
semblava ni legítima ni
constitucional. Joan Monse-
rrat contesta que era ell, i no
pas el seu interlocutor, l'en-
carregat de dirigir el debat;
i així acabà el penúltim pie
d'un mes ben intens, políti-
cament.

Redacció
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Sopar de la Premsa Fora-
na
amb el PS OE

Al local social de la 3 Edat va
tenir Hoc el mes passat un sopar
amb l'Agrupació Socialista de
Llucmajor, el Sr. Batle Dn. Joan
Monserrat i el Senador Antoni
Garcies. En aquest sopar esta-
ven convidades les revistes i rá-
dios de la premsa forana comar-
cal i hi assistiren la Rádio Ti-
toieta d'Algaida, S'Unió de S'A-
renal i les revistes Llucmajor de
Pinte en Ample de Llucmajor i
la Bona Pau de Montufri.

Després del sopar el senador
A. Garcias va oferir un dossier
als assistents consistent amb el
programa de Treball Juvenil,
Programa 2.000. Els pressu-
posts de Mallorca per a aquest
nou any 1989 i la comissió exe-
cutiva de la FSB-PSOE.

Es varen tractar múltiples as-
sumptes com és ara la qüestió
lingüística, el pla de treball ju-
venil i altres temes relacionats
amb la política governamental.

Persones del Poble
Divendres, dia 18 de desembre, es va celebrar al restaurant Ca'n Tronca de.

Sant Joan, la II edició de «PERSONES DEL POBLE», organitzat per la Premsa
Forana de Mallorca.

En aquest acte hi assistiren una llarga lista de revistes amb el personatge
presentat per ca da scuna i els premis quedaren així:

3" premi en la persona de Maria Miralles, cuinera de la Llar de la Tercera
edat, presentada per la revista BONA PAU de Montuïri.

El segon premi fou concedit a Francesca Oliver, una dona dedicada a sal-
var la vida de cans i moixos abandonats, proposada per la revista CA'N PI-
CAFORT.

Finalment, el primer premi fou cedit al llucmajorer Sebastia Cardell, home
dedicat totalment a l'ensenyament i a la recuperació de la nostra cultura,
personatge presentat per aquesta revista LLUCMAJOR DE PINTE EN
AMPLE.

Es va fer entrega d'un diploma representatiu a totes aquestes PERSONES
DEL POBLE assistents i d'un trofeu als premiats, consistent en una escultura
de l'artista Joan Sarasate, realitzada en acer i que representa un talaiot desa-
paregutbasat en un croquis de J. Mascaró Passarius.       

Ajornament del Certamen de
Fotografia organitzat pel PSOE

L'Agrupació Socialista de Llucmajor (PSOE) ha ajor-
nat el concurs de fotografia, les bases del qual ens foren
ofendes a la nostra publicació del mes passat. La data
limit d'entrega es el dia 23 de genera la papereria SOLI-
XENT, C/ Convent,26.

Les fotografies seleccionades i premiades es podran
contemplar a la sala d'exposicions de SA NOSTRA els
dies 28 i 29 de gener.

Convocatòria per a la creació d'una nova
Coral Polifônica

El passat 27 de desembre es va fer una primera reunió
per intentar formar una coral  polifònica mixta. La iniciati-
va va partir del jove Josep Perelló. La revista Llucmajor de
Pinte en Ample secunda aquesta iniciativa i avisa als inte-
ressats que la següent reunió serà el dia 13 de gener a l'A-
juntamenta les vuit de l'horabaixa.
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...A bailar s'ha dit!

SZ) 	ALO

Carme ¡Manolo formen la parella de pro fessors del curset a Llucma-

for.

FOTO ESTUDI
REPORTATGES

FOTOGRAFIA INDUSTRIAL
I PUBLICITARIA

Ct d'Es Vall, 21- Tel 66 00 29

C/ MELIÁ, 3 LLUCMAJOR

Comença un Curset de
Ball de Saló a l'antic Teatre
«Principal» de Llucmajor.
Aquest curset, pensat per a
un primer nivell o d'inicia-
ció, constarà de vuit setma-
nes i el preu total per perso-
na serà de quatre mil pesse-
tes. Els interessats es poden
inscriure al restaurant
«S'Espigolera», a la placeta
del Convent, o al mateix
«Principal», dijous dia 12
de gener des de les 20 a les
20,30 hs.

Les classes seran setma-
nals i la durada de les 20'30
a les 22 hs., cada dijous.

Els professors encarre-
gats d'impartir les classes
són Carme Seguí i Manuel

Castelló, parella que va
aconseguir el primer premi
al concurs de Ball de Saló
celebrat a la popular -lisco-
teca «LUNA».

Els balls que s'ensenya-
ran en aquest primer nivell
seran els següents: vals,
bugui (rock lent), fox trot i
chá chá chá. El curset ja
s'imparteix a Sant Jordi i a
diversos col'gis de Palma
i compta amb una impor-
tant participació.

Es una original iniciativa
i a veure si els llucmajorers
joves i no tan joves ens ani-
mam participant-hi ben ac-
tivament en un esbarjo tan
interessant i divertit com és
BALLAR.

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.



VENDA DE MOSTRES
PARELLS SOLTS

C/. Bisbe Taixaquet, 6- Tel. 66 03 74
LLUCMAJOR

PLANTES - FLORS
RAMS DE NUVIA

CORONES I RAMS
C/. Born, 17- Liucmajor

Lors
Rana5

AmenGua
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CASA DE LA VILA

Reunió de la Comissió de Govern
Els acords més importants d'aquesta reunió foren els

següents:
DESPESES

900.000 pts. per a la plantació d'arbres i neteja de la
rotonda de la carretera de Campos, conforme al pressu-
post presentat per «Frutales Llucmajor».

-52.416 pts. pertanyents a la meitat del rebut d'aigua i
clavegueram, presentat per «Sogesur», corresponent a
l'escorxadormunicipal.

-Abonament al regidor Sr. Garcias Salva, l'assistència
de dues persones al Congrés de Planificació Lingüística,
celebrat a Donostia, els passats dies 2, 3 i 4 que pugen a
39.290 ptes.

-Aprovació del pressupost presentat per Gabriel Oli-
ver, per al netejament del Col.legi Públic de Llucmajor,
amb un total de 124.601 ptes.

-Per la col.laboració a les passades Fires, 10.000 ptes.
al Conserge del Col.legi Públic Jaume III i 25.000 per als
alumnes de vuitè d'E.G.B.

-100.000 ptes. per a l'actuació de Núria Candela.
-30.000 ptes. pera l'actuació de Till Stegman.
-90.000 ptes. per a l'actuació de la Jove Acadèmia Ins-

trumental.
-250.00 ptes. a la Coral Universitaria i a les corals In-

fantils i Juvenils de Joventuts Musicals.
-70.000 ptes. per l'actuació del grup oCucorba».
-125.000 ptes. a l'actuaciód'«Estudi Zero».

CLINICA DENTAL
Dr. LI. Gahm& Ferrer

HORARI:
Dilluns, dimecres i divendres (9 a 14)
Dimarts (90 131 170 19). Dijous (9a 13)
Divendres horabaixa (16,30 a 20 h)

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

-Encarregar a la (Cerrajería Oriente» la col.locació de
tres finestrals per a la Guarderia Municipal per un cost
de 175.347ptes.

-Encarregar a l'empresa «RUDSA» la col.locació de 7
fanals en el carrer Sant Bartomeu de S'Arenal, per
485.974 ptes.

-Encarregar a IBM l'ampliació de l'equip informàtic
municipal, per un total de 3.947.776ptes.

URBANISME
Informe favorable de la concessió de 38 llicències d'o-

bres a particulars.
-Rectificar o anul.lar els següents expedients per in-

fraccionsurbanístiques:
Exp. n° 158/88,a Miguel CanavesPerelló.
147/88,a Roman Perez Dacosta.
64/88,a Eugeni Linares Manteiga.
22/88,a Joan Gelabert Adrover.
103/88,a NicolauCallejasCarreiío.
133/88 a Bartomeu Bestard.
43/88,a Jaume Salva Oliver.

ALTRES QÜESTIONS
-Gestions per a la contractació de personal i celebració

de cursos de català pera l'escola d'Adults.
-Sobre les subvencions a centres d'ensenyament es va

aprovar el segiient criteri: seran iguals per a tots els cen-
tres públics que per als concertats del terme municipal, i
per als Instituts, es tendrà en compte el número  d'alum-
nes que a ssis teixen en residència en el municipi.

-Procedir a la devolució del 90 % de l'import de la tasa
de llicència d'obres, sollicitada pel Sr. Cantallops Gual,
per haver aconseguit la calificació provisional de reha-
bilitació, donada per la Conselleria d'Obres Públiques i
Ordenaciódel Territori.

-Convenir amb Aina Abrines Mora, contracte tempo-
ral laboral per al temps que durara el curs escolar, a
comptar des de dia 15-12-88, en la categoria de dona de
neteja.

-Informar favorablement el reconeixement de serveis
fets pel Guardia Municipal Sr. Barceló Zanoguera del
4-6-86 fins el 4-12 del mateix a ny, a efectes de trienis.

-Dirigir-ne a l'INEM perquè prorrogui l'ajuda conce-
dida a l'Assistència Social.

-Prorrogar els contractes laborals existents amb els
Srs. Pedregosa Córdoba, Hurtado Turpin, Valenzuela
Vazquez i Barceló Llompart.

A. T o.



* JOIERIA
* RELLOTGERIA
* OBJECTES REGAL
* REPARACIONS

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

EXPRESSIÓ D'INTEL.LIGÈNCIA
4 Models des de
1.750.000 ptes.

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

Tallers MARINA
Joan Ramon

PEUGEOT-TALBOT
Agent Oficial

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

LLUCMAJOR

PEUGEOT 405
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S'Arenal

Regeneració de la platja
Tomeu Sbert

Encara que les protestes d'alguns
sectors es deixin sentir, la regeneració
de la platja (Ciutat i Llucmajor) ha co-
mençat. El sentit comú esta imperant.
Respetam les opinions de tothom,
però és just que ens respectin les nos-
tres. El que és cert, inqüestionable i
segur es que la platja, en els mesos
d'estiu queda petita per acollir tanta
gent vinguda de tots els indrets de la
terra i que vol disfrutar de sol, de tran-
quil.litat i benestar. Aquest benestar
passa per sentir-se també el suficient-
ment amples disfrutant de la mateixa
platja. No és que aquesta col.locació
de tones i tones d'arena sia el que
creim més oportú, peró és, això sí, la
gran solució per aquest estiu, ja que la
temporada turística comença ara ma-
teix, és a dir amb la reserva de places
hoteleres. Aquesta regeneració és en-
cara molt més necessària a causa de la
poca col.laboració que es troba a la
part de S'Arenal-Ciutat, per millorar
el seu entorn a primera línea. Allò  de
la peatonització, amb el poc gust i in-
terès demostrats per part de l'Ajunta-
ment de Ciutat és a la vista de tothom.
Per altra part, interessos particulars
d'uns pocs han ajudat a retardar l'exe-
cució del projecte. Això, suposant que
el projecte, si existeix, sia definitiu...

Diuen que l'arena que ara es depo-
sita, des d'enmig de la mar per impul-
sió a base d'entubat, afectarà el Club
Nàutic S'Arenal i el Club Nàutic Ca'n
Pastilla. Per part del Club  Nàutic S'A-
renal és possible que d'aquí a uns anys
vegem l'entrada de les embarcacions
a la part de Son Grauet. I l'actual en-
trada i els seus espigons se'n vagin en
orris. 0 no?.

PREMI COMARCAL

La nina Yolanda Prados Moriana,
de 8 anys, fou premiada a un concurs
de dibuix comarcal i rebé el premi a
Felanitx de mans d'Antoni Mas subdi-
rector de «Sa Nostra». Prengueren
part al concurs, representants de 23
pobles.

PRESSUPOSTS 1.989

En els pressuposts de 1.989, per part
de l'Ajuntament de Llucmajor s'ha
tingut molt en compte S'Arenal. Els

comentaris de la gent són ostensible-
ment favorables. Els projectes per rea-
litzar són importants, la compra de
dos solars al carrer de Sant Bartomeu
afavorirà la construcció d'una guarde-
ria municipal i un local per a la gent de
la Tercera Edat. També esta, aprop de
la plaça Major, la cosntrucció prevista
d'unes dependencies municipals, ofi-
cines, parc de bombers, etc... Pel que
respecta al Nou Camp Municipal
d'Esports, les obres continuen a un
ritme no el suficientment intens com
voldrien els esportistes de la zona. I
un altre dia parlarem més amplament
d'això que es refereix als pressuposts
d'aquest any que acabam de comen-
çar.

CONCURS DE BETLEMS

Aquestes festes nadalenques es va
celebrar el 2" Concurs de Betlems, ca-
tegoria particular i comerços, organit-
zat per l'Obra Cultural Balear. En la
categoria de particulars, el guanya-
dors foren: David Martínez Catany i
Andreu Vidal Cerclà; i en la categoria
de comerços els guanyadors foren:
Modes Domna, Peixateria Carme,
Pastisseria Ballesteri «Mi mueble».

CONCURS DE DIUBIX

Per altra banda es celebra, també
sota el patrocini de l'Ajuntament lluc-
majorer, un concurs de dibuix escolar.
Els primers premis foren: Pre-escolar,
Araceli Molina Henares (Sant Barto-
meu); 1" d'EGB, Mònica Martin Ortiz
(Sant Vicens de Paul); 2 d'EGB, Cris-

tina Rodriguez Aguilera (Sant Vicens
de Paül); 3" d'EGB, Remedios López
Miatiano (Sant Bartomeu); 4" d'EGB,
Joan Torres Montoya (Sant Barto-
meu); 5 d'EGB, Catalina Salva Vico
(Sant Bartomeu) i 6 d'EGB, Maria Te-
resa Ferré Ayala (Col.legi Sant Vicens
de Paül).

PREMI AGRÍCOLA,1.988

El ramader i hoteler, Damia Sastre
Bauza ha aconseguit un triumf amb la
seva gran tasca a «Sayja Ganadera»,
essent designat com a premi agrícola-
88, guardó convocat per un diari de
Ciutat mitjansant votacions dels elec-
tors lectors i suscriptors.

TRUC

En les fases prèvies del campionat
«Torneig de Balears» de truc, han
aconseguit classificar-se els arenalers
següents: Josep Oliver Munar (Club

• Nàutic S'Arenal); Vicenç Barceló
Tomas i Joan Calvo Morales (Bar
Jardí); Antoni Oliva Sanchez i Antoni
Vizcaino López (Bar Caramba) i
Jaume Far i Biel Frontera Oliver (Ca'n
Pastilla). Aquests jugaran la segona
fase del campionat de les Ines. Truc!
Retruc!.

«UN HIVERNA MALLORCA»

Dintre la campanya «un hivern a
Mallorca» continuen els actes segons
el programa previst. Patrocina el Con-
sell Insular de Mallorca i entre les
col.laboracions han d'assenyalar la de
l'Ajuntament de Llucmajor. Coordi-
nen els actes a la zona turística nostra,
l'Associació d'Hotelers. Els actes per
aquest mes són: col.laboració a la festa
dels Reis Màgics, dia 5; dia 9 actuació
del pianista Joan Moll a la sala de con-
gressos del carrer Marbella; dia 11,
festa mallorquina; dia 12 i 16, concerts
musicals, així com els dies 23, 26 i 30;
dia 20, visita al mercat de Llucmajor;
dia 25, festa mallorquina i dia 31, visi-
ta a una casa de camp mallorquina.

JOSEP ALVARADO

El pintor local, Josep Alvarado,
exposa a l'antiga capella de S'Arenal.
L'exposició fou bastant visitada.



; Su Carnet GRATIS!   

SE IMPONE

AUTOFRENO OLIVER ILIA MOTORS, S.L.

Le abonan todo lo que haya pagado en esta AUTO-ESCUELA a
la compra de un automóvil de AUSTIN ROVER:

ROVER 216
MONTEGO

MAESTRO
ROVER 800

RANGE ROVER
OOOOOO • • OOOOOOO • • • • OOOOOOOOO • • • • • • • • • • • • OOOO O OOOO • OOOOO • • •
• •
•, En el caso de la compra de un AUSTIN - METRO ( desde 1.085.000.- En ca-:

rretera). Sólo se abonarán los gastos de matricula y tasas excepto clases
• prácticas.	 •
• •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • I. • OOOOO • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

BASES: Se efectuará el abono siempre que sea dentro de los tres meses después de haber obtenido el
carnet.
Sólo se abonarán las facturas a nombre de AUTOFRENO OLIVER S. A. efectuadas por AUTO-ESCUELAS
reconocidas por la misma.
AUTOFRENO OLIVER S. A. se reserva el rechazo de solicitudes que a su juicio sean inaceptables.
Este abono no es acumulable con otras posibles ofertas.

INFORMESE!

AUSTIN ROVER
	 ULLA MOTORS,

66 01 46

Avd. Cavaller Ramón Santmartí, s/n. - 07620 LLUCMAJOR (Mallorca)
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Ja ha entrat en servei en nou Centre Sanitari

Les dependències del
nou centre sanitari del ca-
rrer Antoni Maura entraren
en servei el dia 9 de gener.
El pressupost total supera
els quaranta-vuit milions
de pessetes i ha estat finan-
çat a parts iguals per la Co-
munitat Autònoma i l'A-
juntament. D'aquesta ma-
nera, Llucmajor queda inte-
grat en la xarxa de centres
de salut de la part forana
contemplada pel Pla d'Or-
denació Sanitària, aprovat
pel Parlament Balear l'abril
de187.

La trajecbria del centre de
Llucmajor es va iniciar

quan el passat Consistori,
presidit per Antoni Zano-
guera, va acordar de com-
prar l'edifici, ubicat en el
carrer Antoni Maura 27 i 29.
Aquest edifici té una super-
ficie de 547'80 metres qua-
drats i abans havia albergat
fins al final de les seves acti-
vitats laborals la fàbrica de
calçat de Ca'n Company.

La compra i equipament
del local ha totalitzat un
pressupost de més de qua-
ranta-vuit milions i mig de
pessetes, finançat per les ar-
gues municipals i per la Co-
munitat Autònoma. L'ope-
ració de compra de l'edifici

es va doure amb la quanti-
tat de 18 milions, mentres
que les obres foren adjudi-
cades a l'empresa local
<Construccions Llucma-
jor», per 20.464.440.

DOTACIÓ I EQUIPA-
MENT

A més de l'aportació del
solar, la tresoreria munici-
pal ha col.laborat amb
6.438.828 ptes. Quant al ca-
pitol d'equipament, la con-
selleria de Sanitat i Segure-
tat Social ha aportat
5.700.000 ptes. sobre un cost

d'adjudicació a la firma
Romex. S.A. de 6.068.732
ptes.

Els responsables munici-
pals han acordat un concert
amb l'INSALUD, amb l'ob-
jectiu que l'esmentat orga-
nisme estatal es faci càrrec
de la conservació i manteni-
ment del centre, com a am-
bulatori de la Seguretat So-
cial, ja que cada un dels
metges disposarà del seu
corresponent despatx per
passar les consultes als a fi-
hats.

A més dels habituals ho-
raris i consultes dels dife-
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rents facultatius, és intenció
de la Conselleria de Sanitat
que el metge de guàrdia
sigui al centre les vint-i-
quatre hores. Aquesta cir-
cumstancia ha estat previs-
ta en la remodelació de l'e-
difici, dotant-lo d'unes de-
pendències especifiques
perquè el responsable de la
guardia mèdica pugui des-
cansar i gaudir de la maxi-
ma comoditat possible a
l'hora de complir el seu
torn.

El nou centre compta
també amb una Area d'ur-
gències, dotada amb els

mitjans necessaris per
poder donar els primers au-
xilis i atendre qualsevol
persona que tengui necessi-
tat d'aquest servei. Tot pa-
reix indicar que les depen-
dències dedicaces a urgèn-
cies o primers auxilis ha
d'estar directament lligada
a la seva atenció per al fa-
culta tiu de guArdia, una ve-
gada que s'han acomplit els
horaris normals de metges i
infermeres.

Per altra banda, el trasllat
des de l'actual consultori
mèdic del carrer Bisbe Tai-
xaquet a les noves depen-

dències del carrer Antoni
Maura sols afectara els ser-
veis mèdics. Tota el que es
refereix a les oficines admi-
nistratives que l'Institut
Nacional de la Salut té a
Llucmajor continuaran a les
dependències actuals. L'en-
trada en servei del nou cen-
tre suposarà, sense cap
dubte, una millora en l'a-
tenció i assistència sanitària

dels llucmajorers. Tots es-
peram amb interès aquesta
millora i que sigui realitat el
projecte de la Conselleria
de Sanitat que els toms del
metge de guàrdia de 24
hores s'efectui al nou cen-

tre, així com l'àrea d'urgèn-
cies per als primers auxilis.
Ara, cada un dels metges
tendra el seu propi despatx
i no com abans que tots ha-
vien de compartir mitjtan-
çant establiment de toms,
l'únic que disposaven en el
consultori del carrer Bisbe
Taixaquet. Les noves de-
pendències ofereixen una
major comoditat per a l'es-
pera deis pacients.

Francesc Verdera
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OPIN1Ó

Arena i peix: el cas de la badia de Palma

Joan Mayo!

La desgraciada histbria de l'anome-
nada regeneració de la platja de
Palma és vertaderament molt interes-
sant. Probablement, l'autor de la idea
de fer crèixer la platja no podia espe-
rar un seguit de situacions tan denses
entorn d'un projecte a la vegada tan
simple i tan sofisticat.

Quina és l'arrel del conflicte? sim-
plement, que l'arena, a més d'arena,
és el suport físic d'un ecosistema molt
important: les praderes de posiclônia,
els alguers . I la importancia d'a-
quest ecosistema és a la vegada cientí-
fica -alberga les més altes diversitats
biologiques de les nostres aigües- i
econòmica -és el biotop de reproduc-
ció de diverses espècies d'importàn-
cia comercial-. Sembla, a primera
vista (la mar és gran) que la destrucció
d'algunes hectaries d'alguers no pot
ser tan important; per valorar-la, sera

bo conèixer algunes característiques
d'aquest ecosistema .

Una planta singular

Els alguers són, en realitat, prade-
res d'una planta fanerbgama (és a dir,
que té flors, i molt més evolucionada
que les algues) anomenada Posidonia
oceanica. Aquesta espècie és endèmica
de la Mediterrània, i sols creix a llocs
on arribi prou hum de sol al fons de la
mar. Es a dir, a llocs de poca profundi-
tat i aigües transparents. Aquesta cir-
cumstancia ja determina un punt de
fàcil conflicte: sols és possible xuclar
l'arena d'una fondària determinada, i
en tot cas, resulta més econòmic quan
menys aigua hi ha per sobre. Fins als
400 m. de fons, en principi, hi ha Posi-
dõnia sobre els fons d'a rena .

Aquests alguers són l'equivalent
ecològic dels boscos terrestres, perquè
necessiten molt de temps per créixer,
produeixen una gran quantitat d'oxf-

gen, són a la vegada refugi i aliment
per una gran quantitat d'espècies
d'invertebrats marins i de peixos i
fixen el sustrat entre els seus rizomes.

El projecte de Regeneració

El projecte del MOPU suposa la
destrucció segura de l'alguer on es
tregui l'arena, ja que 500.000 m3 d'are-
na no es poden trobar sense alguers a
sobre. L'alteració topogràfica dels
fons marins provocara moviments de
l'arena i aixemplarà la destrucció.
Pere), a més a més, hem de considerar
insegura la seva utilitat, ja que els co-
rrents marins o les marors canviaran
de lloc una part més o menys impor-
tant de l'arena que es dugui a la costa.
L'exemple de Ca'n Pere Antoni és
massa evident i pròxim per ignorar-
lo. D'aquí es deriva el segon risc: des-
prés de gastar -i molt- d'una manera
com a minim arriscada, tot i destruint
un ecosistema valuós, ens podem tro-
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bar amb que sols ens serveixi per a du-
plicar la destrucció, ja que els alguers
on no s'hagui xuclat poden quedar se-
pultats per l'arena que la mar torni a
moure.

Sense un estudi previ, ningú pot
discutir que fer això no sigui un disba-
rat, sinó una dilapidació imperdona-
ble dels fons públics: sols tenim ga-
ranties de les conseqüències negati-
ves,i el resulta tés aventura t.

El conflicte

La reacció social (que és el que preo-
cupa als politics en el poder, i no la
conservació) és molt interessant. La
Conselleria d'Obres Públiques, en un
primer moment, intenta aconseguir la
realització de l'estudi i denúncia els
riscs. L'alarma dels ecologistes, dels
pescadors i dels científics no es fa es-
perar. A continuació, la Conselleria
d'Agricultura es troba com a capda-
vantera -en tant que responsable de la
pesca dels contraris al projecte. Més
silenciosos, els interessos turístics s'a-
lien amb el MOPU (la Conselleria d'O-
bres Públiques fa mutis). De cop, re-
sulta que el Govern de la Comunitat
anuncia que pagara als pescadors, a

través d'Agricultura, indemnitza-
cions pels perjudicis. Aix?) és una esta-
fa, perquè els perjudicis són, com han
dit els pescadors, no quantificables:
no sols es perdra la pesquera un any,
sinó que quedara malmesa molt de
temps: la velocitat maxima de crei-
xença d'un alguer en condicions bpti-
mes és de 5 a 10 cm. perany.

Si es destrueixen, posem per cas, 20
ha. d'alguer (una avaluació minima)
la regeneració no seria completa fins a
l'any 2020 aproximadament, en condi-
cions ideals. I no deixa de ser grotesc
que l'aliat inicial en contra del projecte
ofereixi ara indemnitzacions (que, en
tot cas, serien més esperables pels que
porten a terme el projecte o pels que
en resulten beneficiats).

Perjudicis al turisme

Pere) no és veritat que els hotelers en
surtin tan beneficiats com es pensa.
Tendran més Hoc per assolejar clients,
sí, però la qualitat de l'aigua pot bai-
xar de manera notable: els alguers són
poderoses depuradores naturals. A
Còrsega (en condicions ecològiques
prou similars) s'ha mesurat que un al-
guer arriba a produir... 14 1 nets d'oxí-
gen diari per metre quadrat, en l'estiu!

L'obra prevista pot significar la pèr-
dua de més de tres milions de litres
diaris d'oxígen a la nostra badia.

Aquest oxígen és fona mental per a
l'autodepuració de les aigües. Tal com
van les coses, algú proposarà que el
GOB pagui les indemnitzacions als
hotelers, si les aigues s'arribassin a fer
pudentes!

Es, per tant, erroni considerar que
sols surten perjudicats els pescadors
d'una tal iniciativa, perquè la destruc-
ció del medi ambient acaba per reper-
cutir, de manera directa o indirecta,
sobre tots els que hi viuen, encara que
sigui temporalment. I per a perjudicis
generals, no hi ha indemnització que
valgui!

S'ha de regenerar la platja? Pot
ser sí, perquè, en efecte, n'han asfalta-
da una bona part, hi han construit ho-
tels a sobre, ja no té dunes... Conside-
ram, per tant, totes les possibilitats.

Per exemple, la peatonització defi-
nitiva i irreversible de la carretera de
la costa alçant el vial pròxim a la mar:
aquest projecte no alteraria l'estabili-
tat de la platja, ni tendria repercusions
negatives per la badia. I els meus estu-
dis previs d'impacte ambiental són
tan sòlids com els del MOPU.

Diario de Mallorca
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OPINIÓ

La regeneració de la platja de Palma  

Aquesta regeneració ha servit per-
què, una vegada més, el C.N. S'Arenal
atempti contra una zona de domini
públic.

Primer, amb l'ampliació del Club,
després amb l'espigó (devers 60 mts.
més). Elevació de mig metre més da-
munt la mar (la qual cosa segons les
declaracions del president del Club i
cap d'AP de Llucmajor a D.M. ni im-
pedirà la visibilitat dels estiuejants). I
ampliació de l'espigó, tirant terra a la
mar a la part de la platja (zona  públi-
ca) i no a la part del club.

Allò que no sé és si aquesta tirada
de bagatge (no arena), és per contri-
buir a la tasca de regeneració de la
platja o per espipellar un trosser niés
de zona de domini públic en benefici
d'uns pocs privilegiats.

Segons me contaren fa un grapat
d'anys, amb motiu de la reelecció de
l'actual president, un conegut hoteler
arenaler, va aprofitar l'acte de dema-
nar al president que fes tot el possible
per millorar el trosset de platja del
terme de Llucmajor, ja que el batle
d'aquest poble no feia res per ella.

En aquell moment no vaig entendre
el motiu d'aquesta intervenció perquè
el President no tenia ni té competència
damunt la platja. Avui, a la vista dels
fets me deman si aquell home, amb
gran visió de futur i molt subtilment,
volia donar a entendre que el princi-
pal depredador de la platja era i és el
Club Nàutic i les seves instal.lacions
que cada dia es veuenampliades.

Es digne de veure la fissura amb
què el president explica al Diari de
Mallorca que encara que el MOPU i la
Comandancia de Marina no han con-

testat a la seva sol•licitud per fer les-

obres (no diu si ho ha sol.licitat a l'A-
juntament), s'han posat en marxa. Si
tothom pren exemple hi ha el perill
que l'any qui ve els balnearis omplin
les terrasses fins a dins la mar. Quant a
l'Ajuntament de Llucmajor no ho en-

tenc, o entenc com un consistori socia-
lista o no, pot fer els ulls grossos da-
vant actuacions com aquestes, que en
benefici d'un grupet lesionen els inte-
ressos de tots els que vivim a S'Arenal
i fins i tot als turistes i estiuejants.

Un arenalerde primera fila

C. Espera nça, n'2 2
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Calefacció
A la fi ha vengut es fred, ija podremmatar es porc.

-Mai no plou a gust de tots.
-Jara, per què dius això?

-Perquè es meu al.lot, a s'escola, per no tenir calefacció,
tenen una estufa de butà.

-I què no esta bé?
-No, ja no es permet fer escoli.._ -;ense calefacció central o

elèctrica.
-No has de ser exagerat,i per què no?
-Perquè es butà pot cremar un infant, consumeix oxigen

de sa classes i a més a més, a sa peninsula va explotar es
buta d'una escola i hi va havermolts de morts.

-Bé, però a això qualcú ho ha de pagar...
-Sí, s'Ajuntament, perquè sa calefacció de ses escoles és

cosa seva.
-Vols dir que hi ha ajuntaments que posen radiadors a

ses escoles.

-Ja ho crec! A Ciutat i a molts de pobles, ja n'han posat i
des de fa molts anys.

-Per ventura és que es nostro Ajuntament fa moltes
obres importants i no té doblers per això.

-Tu ets un confús! què has anat qualque vegada p'es
Salon?

-No.
-Idõ ves-hii veuràs quina casta de calefacció han posat.
-Be, pelt, allà hi anirà tot es poble...
-Pensa, una dècima part i és gent adulta, no infants que

s'hi passen tot lo dia.
-Escolta, sa caritat ha de començarper un mateix.
-A això, d'altre temps, ho deien de s'Obra Social de «La

Caixa»...
-Tu, el que ets és un poc anti-socialista.
-No, jo el que som, és anti «socio-listo».

UN QUE ESCOLTAVA.

FRUITS SECS
CONGELATS

POLLASTRES A L'AST

Plaça d'Espanya, 8- Tel. 66 24 06- LLUCMAJOR
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Tempus Fugit
Curs 1958-1959

En Llorenç Ca tany Parets es llicenciat en Filosofia i exer-
ceix de professor al Col.legi de St. Francesc de Palma, en
Gabriel Cerclà esta empleat a Maçanella, materials de cons-
trucció. N'Esteva Cirerol Puig el podeu trobar al banc de
Santander de Llucmajor. En Josep Fullana Díaz morí junta-
ment amb el seu germa el dia 26 de febrer de 1961. El fet
d'esser dos germans i les circumstancies de la seva mort (la
moto fou atropellada pel tren a S'Arenal) va commoure el
poble de Llucmajor. En Bartomeu Garcies Gutierrez treba-
lla a Construccions Llucmajor. Ens trobam ara amb un altre
banquer, en Jaume Manresa Cardell, que fa feina al Banc
Exterior a Palma. En Salvador Martí Capella té una barbe-
ria a plaça (a velnat d'Alde). En Francisco Mengod Bonet
treballa a un banc, i es president de l'Associació de Veins
de Palma; n'Antoni Motserrat Salva es l'enginyer munici-
pal de Manacor. N'Onofre Mut Lladó té un taller de mecà-
nica i de reparacions de maquinaria al carrer Pare Ca ldés.
En Joan Nadal Servera té un taxi a la plaça de Llucmajor. En
Mateu Pons Ferrer regenta les seves finques; en Jaume Pou
Vicens es el més conegut per la gent jove de Llucmajor ja
que té un taller i una botiga de bicicletes i motorets. N'An-
toni Suau Mates també es facilment localitzable, ja que tre-
balla al sortidor de benzina de S'Arenal. En Lluc Tomas
Munar, és Director General de Promoció Industrial i final-
ment en Baltasar Tomas Oliver treballa de mecànic a Ta-

Hers Llucmajor.
Quan aquesta promoció anava a començar tercer curs,

s'hi afegiren procedents de Sant Miguel n'Antoni Barceló
Salva, que fa de comptable Vda. de Morey (distribució de
refrescs i begudes), en Llorenç Caldés Socies treballa a
l'hosteleria de s'Arenal igual que en Toni Jordi Pastor (de
s'Escorpió), n'Esteva Moragues Amengual, que fa d'elec-
tricista a Palma, En Joan Moria Mojer, que fa feina a GESA.
En Julia Oliver Pons treballa a Sa Nostra, on es inspector.
En Jordi Roca Rigo, de Petra, es metge; en Francesc Sánchez
Lladó treballa a la Mútua Balear de Llucmajor, en Joan
Salva Tomas es constructor (Construccions Mas-Salva) i fi-
nalment n'Antoni Vidal Cardell es comerciant de material
de cons trucció.

Joana Font
Miguel janer

La primera paraula
que pronunciarà aquest nin

serà en mallorquí.
Els infants que ara neixen a la nostra illa son
ciutadans del mon per dret propi La
Paulatina desaparicto de les f ronteres,
I expansio dels maws de comunicacio
I agilitzacio.dels transports, posaran a I abast
de tots aquests infants la possibilitat de
visitar o de fixar la residencia a qualsevol hoc
ciel mon
Per tot aiX0 no hi ha res tan Important com

oferir-los, des de molt petits, la possibilitat
que siguin vertaderament conscients de la
seva propia identitat t que puguin sentir•se
dignes hereus de tota la riquesa de la nostra
cultura La normalitzacio de la nostra Ilengua
el coneixement de la nostra cultura es I unic
cami perque puguin aconseguir-ho La nostra
obligacio evidentment, es facilitar-los-ho al
maxim

•

mailopee
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Primer Curs 1958- 59. Col.legi St. Bonaventura
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ENTREVISTA

Gent de la vila

Damià Coll, un veil macer de l'Ajuntament
Damià Coll i Contesti, a) «Collet»,

té 82 anys i va ser macer de l'Ajunta-
ment des de l'any 27 al 34, encara que
el seu ofici inicial fos el de serrador a
Ca'n Seu i després el de picapedrer
fins que es va jubilar.

- Què f eia un macer?
- Anàvem a les processons amb l'A-

juntament, davant davant, l'acom-
panyàvem a l'església, anàvem als en-
terraments d'algun membre del Con-
sistori...

trem dos macers, son pare d'en Mi-
guel Perdiu i jo, i quan va arribar la
R -pública ens varen fer deixar el ves-
tit. Més tard, amb el Moviment, els
macers varen ser en Joan Xarleston i
un casat amb na Cladera, a nosaltres
no ens diguerenres.

El temps que vaig ser macer vaig
conèixer molts de Batles: Dn. Pere Ma-
taró, el metge Aulet, en Llopis...

- Com anàveu vestits?
- El vestit era vermeil; duiem una

capa, uns calçons igual que un torero,
l'escut de la vila brodat i una cabelle-
ra; i llavors en la ma una maça de
plata, per això ens deien els macers.
Quan acabàvem les funcions deixà-
vem la ma ça dins un caixó.

- Quin era el vostre of ici?
- Jo feia de picapedrer, vaig comen-

çar quan tenia 16 anys, la primera obra
que varem fer amb dos yells va ser a
Ca na Colava, davant ca'n Sema, i co-
brava 75 cèntims, no arribava a una
pesseta. I feia 10 o 11 hores de feina.

QUAN ÉREM JOVES NO TENÍEM
ENFRONT

- Com vos divertíeu?
- Jo vos ho diré: quan érem al.lots

jugàvem a canets, que eren monedes
de cinc cèntims, fèiem una retxa en el
carrer i el que quedava més prop
guanyava. També jugàvem a bolles i
a baldufes llavors encara no hi havia
futbol.

De j oyes anàvem a ballar. Hi devia
haver vuit o nou balls: a Ca's Mata-
lasser, a Ca'n Mataró, a Ca's Coix, a
La Forca, al Cinema, a La Mar y Tie-
rra ... Ens disfressàvem, joves i yells,
i sense pagar la música tocava pertot.

També anàvem al cinema. Hi havia

dues funcions i els diumenges ens re-
galaven l'entrada pel dimecres. Feien
en Charlot i companyia, sempre era
mut i l'entrad a valia 20 cèntims.

L'amo en Bernat i un de Ca'n Tm-
yol es turnaven per tocar el piano i un
pic érem una vintena i duiem una
ceba per tirar al pianista. Jo la vaig
tirar i l'animalada va ser que va rebre
l'amo en Bernat i llavors ens deia que
donaria 50 pessetes si li dèiem qui
havia estat i jo ii vaig respondre que

les amollas. No teníem enfront. Idò,
què vos creis?.

D'aquesta feta ens volien dur a tan-
car. També ens agradava molt anar a
les carreres de bicicletes, al velòdrom
del Monestir i a les carreres de ca--
valls, a Son Grauet

- Com eren les Fires?
- Eren molt grosses i festoses. Plaça i

es Lloc Sagrat, tot eren casetes. El ca-
rrer de Sa Fira i el Carrer del Convent,
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també, així com tot el carrer Major.
Mig poble era Fira.

Tot ho compràvem per les fires: una
postal, una senalla, mongetes... tot
allò que ha víem de mester...

Hi havia bísties: bous vaques.., de
cap a cap. No hi havia cotxes i podies
posareis xirmes onsevulla.

La Fira durava 18 dies, firó, refiró, i
a l'endemà encara. Aquí on era Ca Na
Meca hi havia un hostal i hi deixaven

els carros i els cavalls, a ca Na Cotxera
també hi posàvem bísties i a ca'n Ba-
rret i a ca'n Matildo també hi havia
fonda.

-1 bars?
- Uuuuuuuh! hi havia cafés per tot-

plaça: la Forca, a Ca'n Llopis, a ca na
Meca, en el cantó, a Ca na Mongeta, a
Ca'n Cotó, en el racó, a ca'n Parrí...
N'hi devia haver una vintena. I anant
per av all, tot eren cafés: a ca na Maria
fvf asculina. a ca'n Serna.

-Que recordau del tren?
-Jo hi anava molt amb el tren, per-

que feia feina a S'Arenal. El posaren
l'any 18 i a tothom li agradava anar a
esperar-lo. Era gros, de vegades tenia
14 o 15 vagons... A S' Arenal n'hi havia
un que anava vorera vorera mar, fins
en Es Coll, però era un cotxet petit,
com dues taules. El d'aquí era gros.

A S'ARENAL NO HI HAVIA HO-
TELS NI CASES

- Que feieu a l'estiu?
- La bulla de l'estiu era anar a S'Are-

nal a rentar-nos.
Partíem d'aquí amb un carro, un da-

rrera l'altre. Molts de carros duien 9 o
10 persones i quedàvem davall un pi.
Llavors no hi havia ni hotels ni cases.
A la platja les al.lotes feien un rotlo i
els homes un altre, però damunt l'al-
ga. Les dones no es rentaven amb els
homes i les bísties Lambe estaven a
una altra banda; no era com ara que
tots estan mesclats.

Un any per Sant Jaume varem voler
fer una ca seta a ca una tia, perquè
érem 3 o 4 picapedrers a la familia,
però no l'acabarem i varem posar
dues veles de tomar ametles damunt,
perquè pogués quedar tothom alla de-
dins.

Llavors no hi havia res i la gent que-
dava dins una caseta feta de pedres,
com si estassin dins un baiil. Només
hi havia el molí de l'entrada, Ca Sa Po-
blera, les Enramades, ca n'Espirut.
una casa de ca'n Felipet i un parell de
porxades i barraquetes devers el to-
rrent.

- Canviaríeuaquell temps per ara?
- Llavors m'agradava molt perquè

era jove, però ara la gent viu millor.
Abans un home de 70 anys havia d'a-
nar a esclafar pedres en el camí i gua-
nyava vint cèntims i ara ni els joves hi
volen anar. I tampoc no hi havia
atur .
M'agradava molt quan tothom seia

a le fresca, tothom sortia. De plaça,
fins a l'estació del tren, cada dia, i els
diumenges no hi cabien. Ara no hi tro-
bareu ningú, els joves a les discote-
ques o queden a ca seva.

I així acabàrem aquesta xerrada
amb mestre Damià Collet , dins Ia
taverna de ca'n Mati ido propietat del
seu gendre, on hi passa totes les
hores entretingut amb les tertúlies
pròpies d'un cafè on la majoria de
clients són els seus amies.

Catalina Font
Coloma jutia
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OPINIÓ

Això era i no era, bon viatge tengui
la cadernera, per tu un almud i per mi
una barcella, un al.lot llucmajorer
anomenat Tomeu que feia 5' d'E.G.B.
El darrer dia d'escola la mestra els va
dir:

- Al.lots: agafau nota del que heu de
fer per les vacances; demanau a tots
els que coneixeu (pares, padrins, on-
cles, amics, germans, coneguts...) què
significa per ells .Nadal? i anotau-ho
perquè després en parlarem dia 9 de
gener.

En Tomeu prengué nota de tot això,
i decidi començar a demanar a la gent
QUÈ VOL DIR NADAL?.

Quan sortia d'escola se va trobar
amb el seu germa major i un grup d'a-
mics:

- Eh Miguel! -que era el seu germa-
què vol dir per tu Nadal?.

- Mira calla, a què vens amb agues-
tes? No diguis «parides» i ves a pas-
turar amb la teva colla, que aquí no hi
tens cap feina.

- No tratis així el teu germà, que la
pregunta que et fa és prou seriosa. No
estaria malament que pensAssim un
poc en què vol dir-va dir en Pep.

- Aquest si que ho és mig místic,
-digué en Biel- per mi Nadal vol dir
vacances, enrollar-me una tia, anar a
s'Eixam, i passar-ho molt bé. Totes
les altres coses són coverbos i pari-
des.

- Molt 136, gràcies per la informació
-va dir en Tomeu, i se n'anà cap a casa
a berenar.

Començaven les vacances, i això
p'en Tomeu volia dir jugar molt, dor-
mir fins tard, anar a córrer amb b ici-
cleta, jugar a futbol amb els amics...

***
La nit de Nadal en Tomeu estava

un poc nerviós, perquè amb el seu
grup de catequesi havien preparat
una representació per les Matines, i
ell havia d'actuar. A més estava con-
tent perquè trobaria una bona res-
posta a la seva pregunta.

Quan anava cap a Matines va de-
manar a la mare:

- Ma mare: què és per tu Nadal?.
- Nadal -va dir sa mare- és anar a

Matines, beure xocolata, esperar els
reis, menjar torró amb la família, fer
el betlem (en Tomeu n'havia fet un
de molt gros i molt bell), fer regals als
familiars, enviar felicitacions als
amics d'enfora... Supós que ja te
basta!.

Nadal o Nadal

- Sí, gracies.
Anà a Matines, féu la representació

i va quedar fins al final, a part que en-
guany fossin molt llargues. Esperava
trobar resposta a la seva pregunta,
però no li va convèncer gaire. Quan
sortia trobà dues dones amigues de la

seva padrina,i les demana:
- Què és per voltros Nadal?.
- Sentir el cant de la Sibil.la, el

sermó de la Calenda... i per cert
-dirigint-se a la seva companyera-
qui era la Sibil.la d'enguany?,

I deixaren en Tomeu tot sol allà
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sense fer-li més cas. Ell ho anotà i anà
a casa seva a prendre la xocolata.

El dia de Nadal vengué tota la fa-
mília a dinar, i aprofità per fer moltes
preguntes. Tenia un «tio» capellà, i
pensant que ell sabria molt bé què
volia dir Nadal, li va demanar, i ob-
tingué aquesta resposta.

- Nadal és el dia de l'any en què els
cristians celebram el naixement de
Nostre Senyor Jesucrist, el qual va
néixer dins l'austeritat d'un estable
per salvar el món. Ell ha vengut a alli-
berar-nos del pecat i a prometre una
vida nova; ell sui...

En Tomeu se cansà de sentir tot
aquell «rollo», que per ell tenia tan
poc sentit, ja que tanmateix no ente-
nia res.

***

Un dia quan jugava a la baldufa, va
passar un regidor de l'Ajuntament,
que era molt amic del seu pare, iii va
demanar:

- Senyor, què és per vosté Nadal?.
- Tomeu per favor, ja en parlarem

un altre dia; ara vaig a fer unes ges-
tions pel pressupost de l'any que ve, i
fris molt. Perdona Tomeu.

- Bé, tranquil, gràcies.
***

El «tio» Miguel va dur taronges a
Ca'n Tomeu, i va aprofitar per fer-li
la pregunta famosa.

- Ai Tomeuet, Nadal és omplir-se
la panxa, de tot això bo que fa la tia:
torró, coca bamba, ensalmada, xoco-
lata, mantecados... Tot és bo, ja arri-
barà el dia que haurem de fer dijuni o
estar a règim. S'altre dia anàrem al
Super-Prohens i carregàrem; com és
tan barat! i tot està en oferta! Tot
aquest ambient tan nadalenc m'agra-
da molt, i més els anuncis de la televi-

sió són preciosos... He comprat una
papereta de loteria del «niño», per
ventura aquesta vegada guanyarem,
perquè dia 22 no hi hagué sort, ni tan
sols guanyàrem els mateixos doblers.

***

La nit de cap d'any la passà amb els
seus padrins, ja que els seus pares i
en Miguel havien sortit fora a cele-
brar l'Any Nou. Durant la vetllada,
en Tomeu disfrutà que el seu padri
contàs rondalles. Era un gran entrete-
niment per ell, i això feia que el padrí
fos un dels millors amics. Aprofitant
la circumstància li digué:

- Padrí: què és per vos Nadal?.

- Ai Tomeu quines preguntes que
fas. Són molt males de contestar,
Quan arrib a aquesta edat, Nadal ja
és rutinari: faig les mateixes coses
que els altres dies, ja no tenc humor
d'anar a Matines, i els grans dinars
me maregen. Na no tenc humor per
celebrar Nadal com altre temps. He
tornat vell i no servesc per res. Sols
don feina i no faig res per ajudar.
Arriba un moment en què me sent un
trasto. Valg.,a't de voltros, que el
manco sou un motiu d'alegria.

- Padrí no vos poseu així; no sé què
faríem sense vos, i si no hi fóssiu
Nadal canviaria. Sou massa pesimis-
ta. Fins ara heu servit treballant i
ed - -ant uns fills, ara són els fills i els
nets que hem de treballar perquè vos
sentiu bé. La vostra feina ha acabat,
ara mereixeu un descans. I la vostra
tasca està en animar a la família, per-
què continui endavant malgrat els
problemes. Vos i sa padrina heu d'es-
ser un model de matrimoni, i la vos-
tra estimació ha d'esser exemple pels
fills i pels néts. Vos pareix que teniu
poca feina? Crec que encara n'hi ha

molta a fer.
- Tens molta raó Tomeu, i fins ara

no ho havia vist. Gràcies.
***

Passat Cap d'Any se va trobar amb
en Pere, un amic d'escola:

- Pere: com t'han anat les preguntes
que havíem de fer?.

- N'he fetes un parell, i les presen-
taré a l'escola, i ja ho veurem, no em
preocupa!.

- Jo n'he fetes moltes però cap m'ha
convençut, i per això no sé què he de
fer. No m'agrada la idea del meu
germà i els seus amics, de sols passar-
ho bé, engatar-se, lligar... No és del
meu gust la resposta de ma mare: xo-
calata, reis, torró, betlem, regals, feli-
citacions... Si Nadal vol dir Matines,
foren un poc llargues, i me fa poca
gràcia que les amigues de la meva pa-
drina sols facin cas a la Sibil.la i al
Sermó de la Calenda... Els polítics
pareix que sols pensen en pressupos-
tos i milions, cosa que és important,
però a vegades pareix que ho és tot...
Tampoc no me fa la resposta del «tio»
Miguel, tot és menjar, comprar i lote-
ria, res més... No me convenç el misti-
cisme i les teories 0«tolloseso del.
«tio» capellà, pareix que està a la
lluna i sols predica... Tampoc m'en-
tussiasma la visió sentimental, trista
i malenceolica que té el meu padrí de
Nadal. Cap d'aquestes me convenç i
no sé què he de fer. A més a més,
Pere, què hi pinta Jesús dins tot
aquest maneig; per què en xerram
tant i el pintam tan preciós? quin
muntatge hem fet sobre ell!

***
Amics lectors, jo vos demanaria

que intentàssiu contestar a aquesta
pregunta: Què vol dir per voltres
Nadal? Vos convencen les respostes
que se presentenaquí? Molts d'Anys!

Antoni Vadell Ferrer
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El Suïcidi de l'avi Iks

Cercam, alguns de nosaltres, un
trosset, una cosa. Aquesta descabella-
da idea de trobar un Hoc, o tal volta un
reconeixement o un espai... al  capia la
fi acabam instal.lats en un tros de terra
d'u vuitanta perseixanta. Crec que tu
ma em llegeixes, de segur, de corregu-
da i amb l'únic sentit de buscar una
crítica, tu que passes el camí apressa-
dament, fora veure el paisatge, no has
pensat mai que el bosc més guarnit el
més bell i exquisit es trobava instal.lat
dins la meva mollera. Ses dubte, és
degut a l'avançada edat que tenc que
te dic aixõ, perquè jo que ja veig el
món assegut rera els vidres, he vist al
llarg de la meva vida com s'han anat
enfonsant irremeiablement els grans
homes de la mew generació, els he
vist morir quan mirant a la seva joven-
tut no han vist més que un caliuet per-
dut que no va fer mai flamada.

Quan la vida arriba a aquest desgra-
ciat punt en que ara em troba, els nos-
tres millors companys són aquests pe-
tits records i la pintura de les parets.

Un jove amagat dins la fredor de
l'hivern des del racó d'una resseca
prestatgeria observava l'avi lks corvat
sobre la taula de nord.

Sense dir res es va girar, va tornar el
llibre qualsevol que fullejava al seu

Hoc, i va sortir. Caminava per al para-
dís i sols se sentia el fregar del seu
llarg abric negre, quan va sortir es va
calar el capell també negre fins a les
celles i es va posar a caminar amb les
mans a les butxaques, passant els dits
de la ma esquerra sobre l'Astra, de
dubtosa qualitat, que per ordre del
partit portava per emprar a l'hora i al
moment indicat.

El sen Joan es va aixecar penosa-
ment per preparar-se un poc de café,
el seu bastó que tant havia patit entre
les mans del seu nét, es movia pausa-
dament sobre les rajoles. En dues •
hores, just dues hores, aquell bastó,
les cartilles, els llibres, la padrina, la
Universitat, s'havien convertit en ob-
jectes preciosos que calia retenir dins
la memòria, i sobretot la rialla de la
Mònica que, pobreta!, segur que no
sabia res.

Assegut a la saleta assaboria pausa-
dament el plaer del café i cada cop que
el deixava sobre la tualeta es fregava
les mans fortament amb la intenció
inútil que el fred l'abandonas. Es va
sorprendre altre cop pensant en el seu
nét.

-Un assassí, el meu nét és un assas-
sí, un terrorista comandat per uns es-
transy, que no tenen cap dret per em-

prar tot el que jo li he ensenyat, no li
vaig ensenyar jo a estimar els doblers,
que sabria ell de les octaves reials si no
fos per jo, que seria ara d'Erasme, d'A-
lan Smith, i que sera de la Mònica
quan descobreixi que la felicitat vital
.no radica en la possessió d'un túrmix
de tres velocitats, ni la felicitat del seu
home dins les maduixes amb nata i el
televisor en pantalla quadrada.

El jove de l'abric entregava la tarja
d'embarc, -bon viatge-, gracies
-benvinguts al vol 505 cap a Mallorca-.
Segons «El País», -Més val no pensar
amb el que digui «El Pais», probable-
ment, si els periòdics parlassin de les
coses importants la gent no es dedica-
ria a comprar diaris-. Després d'a-
quest pensament va esser indispensa-
ble ignorar les notícies i va dedicar la
resta del vinagre a jugar amb una tarja
de dol que s'havia trobat a una butxa-
ca.

A les arribades nacionals segons les
ordres havia d'anar a l'excusat, alla
dintre un home d'uns trenta anys se li
va acostar, van esperar però que sortís
un apressat home de negocis, després
ell també va sortir, a la porta del water
hi havia un graffitti que deia:

«Donde habite el olvido.

FINITA
CURANDERA I MASSATGISTA

SON SERRA- PALMA

Informació: Tel. 28 88 40
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En los vastos jardines sin aurora;
Donde ya sólo esa
Memoria de una piedra sepultada

entre ortigas
Sobre la cual el viento escapa a sus

insomnios».
Estimat nét, continua va l'avi lks, no

t'esforcis en buscar un sentit a la teva
vida, jo te deman perdó per tot alit)
que no havia d'haver fet, per tot el que
no havia d'haver dit, pert) com el que
tu ara fas jo en aquell moment creia
que era el millor que podia fer. Si vaig
esser Conseller de Cultura, i vaig de-
dicar tot el pressupost a boleros, va
esser perquè no sabia que havia de fer
amb els doblers, pert) tu saps bé que
part d'ells serviren per pagar els teus
estudis a Albània, crec que just per
això no meresc es ser oblidat com si no
haguès existit mai. Apart d'això pensa
amb els problemes que et sortirien,
valdria mês que confiassis amb l'ero-
sió que el temps deixa en el meu cos,
per?) per si no em fas cas jo ja he pres
les mides oportunes perquè no duguis
a terme la teva descabellada idea.

Una carretera estreta i recta, com un
camí al cel. Un poble poderós sens
dubte. A jutjar per la magnitud de la
seva església, semblava que el visitant
havia d'esser engolit per aquell mo-
nument. Consultà la tarja de dol i es
dirigí cap a la plaça d'Espanya. Hi
havia una vidriera, després d'un pas-
sadís obscur venia una claroscura es-
cala de rajoles, va pujar lentament fins
al primer pis, després d'unes portes
de doble fulla venia una gran sala
plena de cartells i objectes disposats
gairebé en ordre natural, un jove esta-
va assegut de cara al carrer, a una
taula llarga que era un mar de papers i
fotografies.

-Bona tarda- El jove es va girar, era
alt i de complexió una mica gruixada.
-Hola- es va dirigir nerviós cap el visi-
tant.
-Vull que el món oblidi a l'avi Iks.
-D'acord, assegui's per favor.
-No el puc assassinar sense la vostra
col.laboració.
-Síja ho sé, hi ha més coses.

Despullada davall el cobricel el veia
com el sol acomiadava la seva darrera
llum, desapareixia el cel vermell i ve-
nien les onades de negror, el mar s'a-
gitava, ennegria i de tant en tant esco-
pia sabonera blanca per sobre el ro-
quissar. Embolicada en una flassada
caminava per sobre els vidres i els

vestits de seda; va sortir a l'ampla te-
rrassa que mirava al mar, cl fort vent li
clavava agulles al rostre i Ii colpejava
les mans que aguantaven fermament
la manta. Els núvols li semblaven un
llenguatge misteriós, passaven ràpi-
dament, com si li volguessin parlar.
Ella es va posar les mans al ventre, es
va quedar mirant com sortien despe-
dits de l'horitzó els núvols, i sentí com
les seves mans abraçaven una força
que creixia. Al cap i a la fi només havia
estat una petita baralla amb el seu
marit, malgrat haver romput tots els
perfums i botellins del tocador. No re-
cordava l'avi Ikins, però sabia que el
món havia canviat molt, ella el seu
marit i gairebé tothom es comporta-
ven de forma diferent.
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Les actituds personals en-
vers la nostra llengua són, sens
dubte, un dels ambits més im-
portants que hem de tenir en
compte per tal de potenciar l'i-
dioma.

Es imprescindible que no-
saltres, com a usuaris d'una
llengua minoritzada, canviem
les nostres actituds si volem
que qualsevol política lingüís-
tica esdevingui eficaç, per() és
encara més impre .scindible
quan aquesta política encara
no s'ha plantejat.

Quines són les actituds per-
sonals que hem de potenciar?
Bàsicament la LLEIALTAT en-
vers la nostra llengua i l'OR-
GULL LINGÜÍSTIC a l'hora
d'usar-la, ja que ens cohesio-
nen com a grup i ens diferen-
cien d'altres comunitats. No
hem d'oblidar que la manca de
LLEIALTAT, és a dir, el rebuig
de la pròpia cultura ha aconse-
guit de -convèncer molts de
mallorquins que la nostra lien-
gua no té valor i, per tant, pot
ser abandonada.

En el nostre cas, aquesta
LLEIALTAT no es pot reduir a
l'àmbit familiar i a la llengua
oral; també ha de ser un recurs
públic i conscient, que provo-
cara més demanda de l'Us de
l'idioma. Vegeu-ne uns quants
exemples: l'hebreu s'imposa a
Israel en només 20 anys; ante-
riorment el tosca, sense escoles
ni televisions, s'havia estés per
Italia en 100 anys, i el francès
mai no aconseguí de substituir
definitivament la llengua
d'Argélia (en 130 anys de colo-
nialisme).

Propostes concretes d'actua-
ció podrien ser les següents:

-Canvi de nom propi en els
documents oficials (DNI, pas-
saport, carnets, etc.)

-Inscriure els nostres fills als
regLtres amb el nom i la docu-
mentació en català.

-Exigir ser atesos en català a
l'Administració, no sols oral-
ment sinó també demanant la
versió catalana de qualsevol
imprès.

-Exigir escoles mallorquines
per als nostres fills.

-Demanar ser atesos en cata-
la als restaurants, les botigues,
els bancs, etc.

-Oferir en catalã des dels
nostres comerços o empreses
les factures, les targetes, els
preus, els anuncis publicitaris,
els rètols, etc.

-Usar-lo normalment en la
nostra vida diaria, no només
oralment, sinó també en totes
les ocasions en què hàgim de
fer servir la llengua escrita: co-
rrespodència, notes avisos,
llistes, apunts, lectures, etc.

Reivindicar la nostra lien-

gua amb un canvi d'actituds
personals és possible si es fa
d'una manera amable i cordial,
ja que, com diu el professor
Stegmann: «Tota persona que
defensa la seva pròpia llengua
sense agredir ningú té el dret al
seu costat».

Només amb noves practi-
ques lingüístiques com agues-
tes i lluitant contra els nostres
propis prejudicis contribuirem
a l'establiment públic de la
nostra llengua, per al qual cal,
indefugiblement, una promo-
ció social en qué els catalano-
parlants som els primers im-
plicats.

Sabíeu que...
Al Parlament Europeu es va sentir per primer cop el

30 d'octubre de 1.987 com alguns dels seus membres de-
fensaven les seves posicions politiques parlant en cata-

euskera, való, luxemburguès i altres llengües mino-
ritarieseuropees.

En el cas del català va ser l'eurodiputat Xavier Rubert
de Ventós, i en el as de l'euskera els eurodiputats Car-
los Garaicoetxea i Txema Montero.

La llista de la compra

IF C)  i pastisseria

Mantegada (cast. mantecado)
massapà
melindros
nata
neules
pa: moreno, pagès, blanc, integral,barra
panellets
pa ratllat
pastes segues
pastis
pastissets
rebosteris
robiol
rosari
tambor d'ametla
torró
tortada
tortell
trufa
viena
xocolata
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CLIMATOLOGIA	 29

Temperatures i pluviometria de Llucmajor l'any
1988
Bartomeu Font

Les temperatures de 1988 a Llucmajor casc urbà, varen esser semblants a d'altres anys, essent la mínima de l'any dia 27
de febrer amb 0'8 graus. Les temperatures màximes arribaren fins a 33'4 graus dia 30 de juliol, cosa que podem veure
d'una manera gràfica al quadre següent:

Pluviometria: aquest any passat ha estat desgraciadament molt sec; donant-se el fet d'haver plogut més a Ca's Busso
que a Llucmajor. Les da des del total de litres ploguts són:

Llucmajor310'811m 2

Ca's Buss° 330'51/ m2

A la gràfica següent podreu observar les plogudes de cada mes. Es necessari fer referència a les plogudes registrades a
Ca's Busso, del dia 25 de juny amb 51'5 11m2 i dia 11 de novembre amb 34'81/ m2 .

Gnaw;

	 Gràfica de temperatures màximes. Any 1988

ultst
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L , ambient nadalenc va contagiar els nostres regi-
' dors i segons em va comentar róliba, el ple dels

pressuposts municipals fou com una bassa d'oli.
Tan calmat va ser que fins i tot en Rabasco i en

Tomas no discutiren cap vegada, i això ens sembla estrany.
Aliança Popular va presentar alguns suggeriments i els
quals foren acceptats pel grup socialista. Endevinau quin
era un d'ells, idõ la restauració i reposició de «S'abeurador
rodona» i també de les «manxetes» dels carrers de Sa Font i
del Convent. Pareix que els d'AP desconfien de les noves
xarxes de subministre i se'ls ha d'agrair el seu interès pel
proveïment d'aigua, encara que sigui pels mètodes tradi-
cionals.

***

E 1 mussolet que es molt lletraferit, ha llegit a la re-
vista de S'Arenal unes declaracions del Sr. Tomas
Garcias, Ir. Tinent de batle de l'Ajuntament lluc-
majorer on diu: «Si Cristo viviese hoy, seguro que

sería socialista».
El mussolet creu que si s'emprava un Mistère en lloc de

l'ase no seria per anar a una cursa de braus. Que no gastaria
els doblers dels pobres amb pianos, en fracs a granel ni
amb llagostins. Ni seria tan prepotent com els del PSOE
que només ens parlen de les seves excel-lències com feia el
fariseu al temple.

Si el Bonjesús visqués, per ventura seria socialista, però
d'aquests que ara s'usen, creim que no.

***

parlant d'aigua, en aquesta ocasió d'aigües bru-
tes, vaja la que es va armar en el ple ordinari quan
l'oposició va interrompre la lectura dels decrets
d'alcaldia, AP i CDS demanaren pèls i senyals

sobre les millores pagades a EMAYA per a la depuració
dels caudals d'aigua residual que s'envien a la depuradora
palmesana. El batle es va veure oblidat a tallar el debat i va
assegurar que els seus decrets, segons la llei, se llegien
pert) no se discutieri.

T ambé diu: «Creo que aprendí más en aquellos dos
arios en el Seminario que en los seis de bachillera-
to».
En Jaume Santandreu, en una de les seves maxi-

mes deia: «Déu ens guard de pedra rodona, de ca que no
lladra i de monja sortida de convent». El Bonjesús va dur la
creu per noltros i els socialistes que coneixem la mos fan
dur en benefici seu.

***

L f adquisició d'un solar, concretament el preu de
cost també fou tema de discussió i, en el transcurs
d'aquesta discussió, l'aliancista Mõjer va tenir la
idea lluminosa de comparar la zona alta de S'Are-

nal amb la palmesana de Jaume III. Aquesta comparació
tan brillant va merèixer el següent comentari del portaveu
socialista, Tomas Garcias: «Es cap t'ha fet renou» i es que
els voltants de la Plaça Major coincideixen més amb Son
Gotleu que amb l'avinguda comercial de Palma.

***

a uns dos anys que en Planes Sanmartí, amb motiu
d'unes manifestacions del president Canyelles el
va anomenar el «TRACTOR MAN» perquè deia
que quan estava manant el tractor de la seva finca

era quan se sentia realitzat.
Si seguim el mateix raonament al Sr. Tomas Garcies

haurem de dir el «CASOLA MAN» perquè, segons decla-
racions seves, si es retiras de la política es dedicaria al que
ara la seva tasca l'impedeix: dedicar més temps a la família
ia la caça que són les dues coses que més li agraden

D es del penyal de Gracia vaig poder observar la so-
nada festa que realitzaren els professors i els
alumnes dels instituts Maria Antònia Salva i Pere
de Son Gall amb motiu del desè aniversari de la

seva inauguració pels Reis d'Espanya. L'Orquestrina d'A l-
gaida va animar el cotarro i tots quedaren estorats davant
la demostració de ballador que va fer el batle amb una pro-
fessora de l'Institut.***



Roca, Gari Quintana I Garau Vaguer C.D. Espanya 

ESPORTS
	

31

IR T/
C.D. Espanya i Preferent
Denou punt en nou partits

Joaquin
Quan ja s' ha arribat a
equador del campionat

amb 19 jornades disputades
podem dir que el C.D. Es-
panya es I' equip revelació
dels darrers encontres per-
què dels darrers nou partits
ììa arribat a tenir desset
punts dels 18 possibles, la
qual cosa significa que ha
pujat com V escuma fins
arribar a aquesta quarta
posició, en el moment de re-
dactar aquest comentad I si
acabas així la lliga, el porta-
ria a disputar la Iligueta
d' ascens a Ill Divisió Nacio-
nal. A mes a més, es l' equip
que menys gols ha encaixat
del grup, el merit del qual es
deu al bon sistema defenslu
i al porter Gail Quintana,
que es també el líder del po-
pular concurs d' «ULTIMA
HORA» («ELS MILLORS FUT-
BOLISTES DE BALEARS») i en-
capçala la classificació de
Ia regularitat del «VIII TRO-
FEU DE FUTBOL BALEAR» que
edita el «Diari de Mallorca».
També, en aquests mo-
ments, Gabriel Garau amb
12 gols es el segon maxim
golejador de Preferent.

Hem de recordar, referent
al títol de la nostra darrera
crônica («450 MINUTS SENSE
ENCAIXAR CAP GOL») que
s' aconseguí arribar als 573,
ara bé, en aquests nou en-
contres que ens referim des
del principl, només n" ha en-
caixatdos , de gols.

PETRA,
ESPANYA, 1

En un gran partit de V e-
quip de Miguel Jaume, que
fou superior al de D. Aznar i
el solitari gol marcat per

Garau qua transcorria
minut 65 pogués haver estat
augmentat si aquest juga-
dor no hagués estrellat un tir
al pal i els seus companys
Andreu I Pons no haguessin
fallat algunes ocasions ben
dares. Resumint hem de dir
que el porter local Alomar
va tenir intervencions de
merit, va ser el millor del seu
equip I amb alxca ho hem dit
tot. Hem d" assenyalar que
els visitants varen jugar gran
part del segon temps amb
10 homes per expulsió de
Roca.

ESPANYA, 1
PORT DE POLLENÇA,

Un encontre mediocre. El
més destacable va ser el gol
marcat de cap per Ruiz en
un passe d' Aragón quan es
compila e! minut 38 i que va
servir per aconseguir dos
punts davant el quadre diri-
git per Gabriel Timoner que
es va veure afavorit por l' car-

bitre Horrach el qual no vol-
gué pitar dos penalties dins

carea visitant, un per caigu-
da de Garcia i altre per
unes mans ben clams d' un
defensa.

ARTA, 1
ESPANYA, 3

Sense cap dubte, el millor
partit de l' Espanya referent
a I' actual campionat, jo
diria que guanyat d' una
manera ben valenta, tots
els homes jugaren d' una
forma esplèndida i fins el m.
33 Gad Quintana no va en-
caixar el gol local que seria
I" únic I que de poc serviria
ja que abans, en el m. 22
Garau ja havia inaugural el
marcador. Seria altre cop el
mateix Garau, one! m. 78,01
que augmentaria el comp-
te al transformar una pena
alelArTIO j va 'iancor Pons,
amb un altre gol que va OM-

bar set minuts del final. Ho
va comentar el correspon-
sal d' Artà, Pep Mislata, «el
millor equip i de molt que ha
passat aquesta temporada
per Artà'>.

ESPANYA, 2
LA UN IO,

En aquest partit, com en
molts, el C.D. Espanya va fer
sufrir mol els a ficionats per
tal d' aconseguir la victòria
que no arribada fins al darrer
quart d' hora. En tot això hi
va influir el passe de Garcia
al centre del camp i la sorti-
da al terreny de joc de Mon-
serrat el qual va donar mês
empenta a una davantera
que va tenir, en Garau, en
els minuls 78 i 85, el seu
home resolufiu amb dos go-
larros.

LA PRIMERA VOLTA EN XIFRES

Un cop acabada la Pri-
mera Volta han quedat de
Ia segúent manera els resul-
tats i la classificació del C.D.
Espanya.
Porto Cristo,4 - ESPANYA, O.
ESPANYA, 1 - Maganova, I
ESPANYA, 1 - Ferriolenc, 2
Son Sardina, 0 - ESPANYA, 1
ESPANYA, 0 - R. La Vic 'brio, 0
Cardassar, 1 - ESPANYA,
ESPANYA, 2- Pollença, 1
Escolar, 1 - ESPANYA, 1
ESPANYA, 1 - Esporles, 0
Margalida, 1- ESPANYA,
ESPANYA, 3- Montuïri, 1
Campos, 0 - ESPANYA, 1
ESPANYA, 0- Soletat,
Andraitx, 0 - ESPANYA, 2
ESPANYA, 1 -Ata. Rafal,0
Petra, 0 - ESPANYA, 1
ESPANYA, 1 - Pt. Pol!ença, 0
Arta, 1 - ESPANYA, 3
ESPANYA, 2 - Lo Unió,
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JuvenilsC.D. Espanya ¡Regional

A.M. Cantos, gol segur
Joan Quintana Castel!

Aquesta primera volta
de campionat s' ha ca-
racteritzat per una irregu-
laritat dels jugadors de J.
Llompart amb una mica
de tot «Com en la vinya
del Senyor»: però el que
s' ha de destacar, a més
del bon fer de l' entrena-
dor, es la capacitat gole-
jadora d' Antoni M. Can-
tos («Espinete»): un jove
de 17 anys que va arribar
a l' Espanya la passada
temporada, quan ja ha-
vien jugat set partits i que
encara va tenir temps de
ser el màxim golejador
amb 19 gols en 21 partits.
Enguany ha tornat mar-
car els mateixos 19 gols i
és que amb ell és segur.

ELS QUATRE PARTITS

Aquests que comenta-
ren són els darrers de la
primera volta. En el pri-
mer, l' Espanya es va do-
blegar davant el Badia
de Cala Millor amb facili-
tat (4-0), amb tots quatre
gols de Cantos.

El següent partit cele-
brat dia 11 de desembre,
en un bon parti defensiu
el C.D. Espanya aconse-
guia empatar a zero en
«Es Torrentó» (Felanitx).

Set dies mês tard es va
perdre un positiu amb un

delsfavorits del grup, em-
patant a 2 gols de s. Martí

i de Cantos els quals
varen contrarrestar amb

els marcats pels rivals.
1 finalment (I' any no va

començar bé) es perdia
el primer de gener per un
resultat escandalós (6-1)
contra el Joventut espor-
tiu d' Inca i el gol de l' ho-
nor, marcat un altre cop
per Cantos.

RESULTATS DE LA PRIMERA
VOLTA

ESPANYA,3 - La Salle B,
R.a Victòria 2- ESPNAYA4
ESPANYA, 1 - Patronat,2
Torre d' en Pau, 1
ESPANYA,4
At. Balears 2 - ESPANYA 9
ESPANYA, 1 - Manacor,3 •
Poblenc,0 - ESPANYA,2
ESPANYA,0 - R. Llu11,0
J. Sallista,0 - ESPANYA, 1
ESPANYA 1 - St Francesc 1
St Goleta B, 3- ESPANYA2
ESPANYA,0 - Cide B., 1
R. Calvo, 1 - ESPANYA,2
ESPANYA,- Badia C.M., 0
Felanitx, 0 - ESPANYA,0
ESPANYA 2 - Mallorca A, 2
J.D.Inca, - ESPANYA, 1

Els resultats esmentats
donenaquestbalanç:
Jugats: 17
Guanyats: 7
Empatats: 5
Perduts: 5
Gols a favor: 35
Golsen contra: 24
Punts: 17

CENTRE
	  DE

RECONEIXEMENT
MEDIC - PSICOLOGIC

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

certificats
mèdics per a

permis de conduir i
Ilicència d'armes

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



J. Clar, P. Muñoz, R. Caste/li A. Server. Infantiles C.D. Espanya

Historiador Terrasa, 37

Teléfono 66 04 69

LLUCMAJOR (Mallorca)
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Infantils C.D. Espanya i Regio-
nal
Primerpartit guanyat

Futbol Aleví i Regional

A. Martín ezporterde la U. D. Arenal

Joan Quintana
Després de catorze jorna-

des sense conèixer la victò-
ria des que va començar el
campionat, j amb nomes un
punt, a la fi l' Espanya va
guanyar el primer partit
coincidint amb el canvi
d' entrenador ja que ante-
riorment en B. Sacares havia
substituïten Julià Ferragut.

El primer parfit de la sego-
na volta va començar tan
malament com havia trans-
corregut tota la primera
fase i els nostres represen-
tants tornaver a ser golejats
(6-0) pel Badia de Cala Mi-
l'or. Dia 10 de desembre arri-
bava l' esmentada primera
victòria del campionat con-
tra el Campos, el qual va
perdre per 1 la minima (2-1)
a Llucmajor amb dos gols
de R. Castell. Però això no
va aixecar la moral a que
una setmcina després
abans del descans nada-
lenc es repetia una altra de-
rrota (1-7) també per goleja-
da contra l' Olimpic de Ma-
nacor, el qual en dos partits
ens ha marcat vint-i-dos

gols.

UNA LLANÇA A FAVOR DE J.
FERRAGUT

De totes maneres no hl ha
mes cera de la que es
crema i poc poc fer un en-
trenador o un altre, l' equip
està condemnat, des de fa
temps, a baixar de catego-
ria i ningú no ho pot evitar,
per això no sembla justa la
manera que es va obrar
amb el Julia Ferragut quan
un entrega i dedica tot amb
treball i sacrifici per tal de
salvar la categoria en l' an-
terior etapa i en aquesta
mereixia alguna cosa mes
que no sortir per la porta
falsa. Podem estar equivo-
cats però creim que l' entre-
nador cessat no es el culpa-
ble del que s' esdevé i per
això volem rompre una !lan-
ça a favor de Ferragut i
aprofitar per donar-li les gró-
cies, per les atencions que
sempre ha tengut envers de
«LLUCMAJOR DE PINTE EM
AMPLE», i tombé desitjar la
millor sort a l' entrant Bernat
Sacares que la necessitarà.

Joaquin
Antoni Martínez, el qui

va pertànyer durant
I' anterior temporada al
C.D. Espanya, esta triom-
font actualment en la
U.D. Arenal, a I Regional
Grup A, aquest és corder
del grup amb 68 gols a
favor i només 13 en con-
tra.

Li demanam qué
pensa del seu ex-equip,
el C.D. Espanya i tombé
com es sent en l' actual
club el U.D. Arenal. Això
va ser el que ens va con-
testar el jove guardame-
ta:

«Bé, com sabeu, som

Ilucmajorer i m' hi sent,
però varen passar coses
que crec que som massa
jove per ensenyar-vos les
marroqueries que es fan.
A principis de tempora-
da me varen dir si volia
jugar amb el s' Arenal i
vaig acceptar de molt
bon gust, i m' hi vaig tro-
bar amb uns excel.lents
companys i amics que
des de tot d' una me
varen animar. Quant a la
propera temporada ja
veurem club passa ja que
com hem dit abans som
del poble però tombé de
S' Arenal on, de moment,
m' hitrob molt bé».



M. Oiler, B. Gala bert I G. Agulló Alevines C.D. EspanyaG. Tabemer, M. Gil i J. Maim& Benjamins CD. Es-
panya
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Benjamins, C.D. Espanya
Grup Manacor
Ha acabat la primera volta

Alevins C.D. Espanya I! Regio-
nal
Nom es tres partits

Quintana
Només tres partits dispu-

tats en el darrer mes de
I' any amb una victòria i
dues derrotes abans d' arri-
bar les vacances de Nadal
que no acabaran fins al dis-
sabte dia 14 de gener quan

Espanya jugarà a casa
contra Ses Salines i el resul-
tat del qual, naturalment,
desconeixen.

El primer encontre per co-
mentar, que va tenir Hoc el
primer dissabte del mes de
desembre va enfrontar a
Llucmajor, el C.D. Espanya
el C.D. Cardessar i el resultat
(1-0) va deixar, encara que
per la minima, els dos punts
a casa amb un gol, com
sempre, de Ferragut. Set
dies mós tard, a Felanitx, tor-
nova marcar el mateix Fe-
rragut pero no va servir de
molt perquè l' equip Iluc-
majorer perdia per 3 -1. Fi-
nalment, el passat 17 de de-
sembre, va ser el darrer par-
tit del mes l l' any va acabar
malament per als colors
blaus ja clue perdien (1-2)
dos posifius a casa contra ei

Petra que va superar el gol
marcattambé per Ferragut.

RESUM DE LA PRIMERA
VOLTA

Jugats: 11
Guanyats; 4
Empatats: 2
Perduts: 5
Gols a favor: 14
Gols encontra: 18 .

Punts: 10

Hem de dir que d' a-
quests 14 gols a favor, 12 els
ha marcat A. Ferragut i els
altres dos, M. Gil i altre, J.
Cerdà.

Ses Salines, 1 - Espanya,4
Espanya,1 - Avanç, 3
Campos, ó- Espanya,0
Espanya,0- Vilafranca,
Espanya,2 - Escolar,0
Porto Cristo, 3- Espanya,3
Espanya,0- Cala Millor, 1
Barracar, 0- Espanya,]
Espanya, 1 - Cardessar, 0
Felanitx, 3 -Espanya,1
Espanya,1- Petra, 2

Quintana Castel!
Només tres partis des

de la darrera informa-
ció, i és que les festes de
Nadal han posat un pa-
rèntesi a quasi totes les
divisions de la regional
futbolística.

El primer partit que
hem de ressenyar és
quan venceren (2-1) els
nostres representants al
sempre temible equip
blau i blanc de Muro en-
cara que marcassin un
gol, aquest es va veure

contrarrestat pels de
Llorenç Grimalt i el de
Félix Pérez. Una setma-
na més tard s' empata
(3-3) en el mateix Port
de Pollença contra el ti-
tular del mateix nom
amb gols visitants d' A-
guiló, León i Mut.

Finalment, el darrer
resultat que coneixem,
el partit empatat a casa
per dos gols contra el
veTnat Porreres amb dos
gols de Tomeu Gela-
bet

CENTRE DE PREPARACIÓ
MATERNAL

ATES PER COMARES

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

Tel. 66 17 98 (particular)
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Bàsquet Ilucmajorer       

Equipsénior masculi. Disposata començar la segona fase de la Iliga amb totes les possibilitats intactes

El Desembre ha estat
un mes amb molt poca
competició dins el bds-
quet regional degut prin-
cipalment al fet que en-
guany les festes grosses
com són Nadal i Cap
d' any han caigut en Diu-
menge i per aquest motiu
s' ha aturada la competi-
ció gairebé tota la sego-
na meitat del mes.

Pel que respecta als
partits que s' han jugat
cal destacar per damunt
dels altres Ia victòria de
I' equip sénior masculí
dins la pista del que en-
cara en aquells moments
era rider del grup:
L' Óptica Abel. Aquesta
victòria, fonamentada
en el bon partit que
varen fer les noves incor-
poracions a l' equip
aquesta temporada, i ja
era hora!, permet espe-
rar que encara, després
del pobre paper fet dins
el moment per l' equip

Ilucmajorer, les coses
s' arreglin.

Aquest mes passat
s' ha donc' per acaba-
da la primera part de la
competició a la catego-
ria sénior masculí. Seguint
el mateix tipus de com-
petició que es va implan-
tar l' any passat, passa-
rien al grup que podem
anomenar dels bons els
tres millors de cada un
dels dos grups: El Perles
de Manacor, la lmorenta
Badia i el Cide Llucmajor.
Aquacity pel grup Impa-
rell. Els altres tres de cada
un dels dos grups forma-
rien el que se rò el grup
que Mulford per evitar el
descens de categoria.
Tant uns com els cifres
començarien aquesta
segona part de la com-
petició amb tots els punts
aconseguits a la primera
part.

Pere), com ja vàrem
apuntar en una altra

ocasió hi havia la possibi-
litat que el Costa de Cal-
vià es retirds de la cate-
goria per poder jugar a
Tercera Divisió. Això sem-
ble una beneitura, però a
I' actual reglament de la
Federació ho permet ja
que encara que per
jugar a la primera regio-
nal de Mallorca s' ha de
passar per categories in-
feriors, per jugar a tercera
divisió, degut a la manca
d' equips que ho volen
fer, basta apuntar-se. Per
això, el Costa de Calvià
fa el següent: es retira de
la competició a regional,
el reglament li obliga a
davallar de categoria i a
pagar una multa, però
després, encara no esto
del tot clar si amb el ma-
teix nom o amb un altre
s' apunta per jugar a la
tercera divisió.

Aquest fet fa que la
competició a regional
s' hagi de reestructurar,

el Hoc del Costa de Cal-
vià ho cobreix L' Andraitx
i com que hi ha proble-
mes amb els punts acon-
seguits en els enfronta-
ments amb l' equip de
Calvià es decideix que
no valgui res, que es co-
menci de bell nou i per
tant la segona part de la
Iliga la començaran tots
els equips en zero punts i
aquí no ha passat res.
Aquesta és una trista
prova de la poca serietat
en que es pren la compe-
tició; perquè el que és
greu no és que un equip
es vulgui retirar d' una
competició perquè vol
jugar a una categoria su-
perior, desvirtuant d' a-
questa manera la com-
petició a la categoria in-
ferior, sinó que el regla-
ment de la Federació (i
tinc ganes d' escriure Fe-
deració amb minúscules)
ho permeti.

S.Monserrat
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ESPORTS

• Futbol d'empreses

Restaurant «Tropical», una golejada d'escàn-
dol
R. Tropical, 1 1 - Maganova, 1

Jugat al camp munici-
pal de Llucmajor dia 7 de
gener a les 17' 30 hs. L' e-
quip local amb assistên-
cia de tota la plantilla va
disputar l' encontre con-
tra el visitant Maganova.

A l' inici s' alinearen,
com a porter, Biel Mira-
Iles; a la defensa, Miguel
Mas, Joan Gari, Andreu
Ginard i Alejandro Figue-
roa; a la mitja Francesc
Cano, F. Magaña i
Jaume Manresa; i de da-
vanters, Miguel Jaume,
Pere Vich i Eduardo Ville-
na.

Hem d' assenyalar que
esquip visitant es va

presentar solament amb
nou jugadors; aixi i tot i
oblidant la diferência nu-
mèrica, la qualitat futbo-
listica es va decantar
cap a l' equip local. Als
deu minuts de partit, un
centre de Magaña cap
a F. Cano, va facilitar el
primer gol; vuit minuts
més tard, Manresa cen-
trà cap enrera a Maga-
ña el qual afusellà el por-
ter amb el 2 - 0. Poc
temps després, un ma-
entés entre la defensa i
el porter, va deixar una
pilota avantatjosa als

peus del davanter del
Maganova, el qual
aconsegui únic gol fa-
vorable per a aquest
equip.

Encara, a la primera
part, s' augmentà el
compte amb dos gols de
Pere Vich i un de Miguel
Jaume.

Després del descans,
entrenador local, Ga-

briel Rigo, va fer els cinc
canvis que permet el re-
glament deixant a les ca-
setes els jugadors se-
güents: Gari, Ginard, Fi-
gueroa, Manresa i Ville-
na. Aquests jugadors
foren substituits per
Mateu Roig, Jeroni
Tomás, Cosme Mayol,
Joan Comino i Rafel
Cano.

Durant aquesta sego-
na part els golejadors
varen ser, per partida tri-
ple, Joan Comino; Pere
Vich amb dos i Jeroni
Tomás. Va ser un partit
jugat amb una gran no-
blesa i esportivitat en el
qual i a causa de la supe-
rioritat numérica técni-
ca del «Tropical», l' equip
Ilucmajorer va aconse-
guir fins a la data la máxi-
ma golejada de la tem-

parada.
Aquest encontre és es-

pecialment significatiu
per ser el desè sense co-
nèixer la derrota i a més a
més, ha implicat un sopar
de companyonia oferit
pel Forn «Ca' n Paco» si
es guanyava aquest par-
tit concret per una dife-

rència de tres gols com a
minim.

La classificació gene-
ral no ha sofert canvis als
primers Ilocs i continua
encapçalada per «CASA
MISSJOTUL», «CA NA PAU-
LINA»,i, en tercer I lac, el
«RESTAURANTTROPICAL».

Jaume
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NAIXEMENTS

-Jaume Morey Weber, fill de Jaume
i Ghislaine,na squé el 1 /12.

-Joan Marí Tomás, fill de Joan i Ca-
talina, nasquéel 30/11.

-Antònia Clar Amengual, filla de
Bartomeu i Antemia,nasquée130 / 11.

-Catalina Cafiellas Serra, filla de
Pere i Margalida,na squé el 2/12.

-Maria Josepa Salas Tebar, filla de
Joan i Consol, nasqué el 9/12.

-Maria dels Angels Estarellas Barce-
ló, filla de Miguel i Antònia, nasqué el
16/12.

-Pere Antoni Canals Caballero, fill
de Mateu i M Isabel, nasqué ell9 /12.

MATRIMONIS

12 als 57 anys.
-Catalina Mateu Tortella, morí el

22 /12 als 80 anys.
-Rafael Riera Bonet, morí el 23/12

als 72 anys.
-Esteve Salvà Mulet, morí el 26/12

als 77 anys.
-Guillem Adrover Nicolau, morí el

27/12als 75 anys.
-Antònia Artigues Garcias, morí el

30/12als 63 anys.
-Antoni Muñoz Aguiló, morí el 31/

12 als 67 anys.
-Antoni Fuentes Medina, morí el

31/12als 66 anys.
-Antoni Munar Ferretjans, morí el

2/1 als 78 anys.

RESUM

Naixements:80
Matrimonis: 133
Defuncions: 89

-Ausibi Tomás Barrero Gallego i
Maria Eduarda Serrano Monago, es
casaren al Jutjat de Pau el 5/12.

-Francesc Carmona Hernández i
Nativitat Mompo Torres, es casaren a
la Lactáncia el 4/12.

-Victorí Moreno SAnchezi Maria del
Carme Mondejar Alfaro, es casaren a
la Lactáncia el 8/12.

-Manuel López Garcia i Maria
Empar Torregrosa Furio, es casaren a
la Lactància el 17/12.

-Josep Peregrina Galvez i Beatriu
Garcia Jiménez, es casaren a la Lactán-
cia el 12/11.

-Jeroni Rubio Carmona i Dolors
Aguilera Jiménez, es casaren a la Lac-
tancia el 18/12.

-Rafael Cladera Roca i Isabel Fer-
nández Blaya, es casaren a l'Església
de Sant Miguel el 3 /12.

-Joan Josep Tirado Cubero i Josepa
Molero Molina, es casaren a la Lactán-
cia el 26/12.

-Miguel Canaves Cardell i Maria
Mercè Alvarado Lavaggi, es casaren a
l'església de Sant Bonaventura el 4/
12.

DEFUNCIONS

-Miguel Tomás Ferretjans, morí el
24/11 als 82 anys.

-Catalina Catiellas Rosselló, morí el
26/11 als 79 anys.

-Antoni Monserrat Clar, morí el 27/
11 als 55 anys.

-Maria Roca Rubí, morí el 7/12 als
81 anys.

-Isabel Moron Garcia, morí el 9/12
als 74 anys.

-Jerônia Garau Tomás, morí el 11/
12 als 93 anys.

-Joan Serra Puigserver, morí el 13/
12 als 61 anys.

-Sebastià Mulet Cicerol, morí el 15/



P'ES FORAT D'ES MOIX

Aquesta claveguera que hi ha quan voltam a S'Arenal, a
la rotonda que hi ha a l'altaria de la SEAT, és vertadera-
ment perillosa. Fa un desnivell quo per evitar-lo són molts
els cotxes que se'n fan enfora i que amb aim) i l'ajuda de la
força centrífuga entren dins l'altra banda de la carretera. Si
es posas el retxat a l'altura del pis es faria una gran millora.

ENDEVINALLES

A

IRLLER MECANICO 

N GUERA
DEL MOTOR I DE L'AUTOMÒBIL

Pedro Noguera Ensefiat

Servei Oficial

.411/WEFELiij
4fr" C/. Ripoll, 30 - Tel. 66 22 13

D EDIF1CIS I VIVENDES DE MALLORCA RecuperemREHABILITACIO

	 ca nostra

CAIXA DE BALEARS 
"SA NOSTRA"

INTERÈS A PARTIR DE L' 11'25 %

if

Solució a l'endevinalla
Ellledoner
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PASSATEMPS

SOPA DE LLETRES

Cerca vuit noms d'instruments musicals.
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N
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o
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Vaig néixer en mig de la mar
vestit d'una pell molt forta;
dins el poble, si importa,
el meu ofici es cantar.

Aturada no estic mai;
sempre estic en moviment,
tant si fa com no fa vent,
mai per mai tenc aturall.

Si vol canviar de casa sense canviar de domicili,
sol-liciti informació a la seva oficina de "Sa Nostra".
És en benefici de tots.



TALLERS CA1SELLAS - ROTGER

SERVE! Eili
OFICIAL

UNO TURBO i. e.

El más veloz de la gama Uno. 105 CV y
200 Km/h. con toda seguridad. Líder en
equipamiento y espacio. Además,
puedes elegir el Uno Turbo i.e. Antiskid.
Con su sistema antibloqueo de frenado.
Máximas prestaciones con total
seguridad.

CROMA
Fiat Croma, máximo exponente de la
tecnología Fiat. Confort y prestaciones
unidos en una combinación perfecta.
Con motorizaciones adaptadas a
cualquier exigencia. Así es el Fiat Croma

C/. Hispanitat, 19 - Tel. 66	 47

FERROS ARTÍSTICS
I FORJATS

ESPECIALITAT EN
TREBALLS D'ALUMINI

CERRAJERIA

Villa de Madrid, 4
Avd. Caries V, s/n - Tel. 66 06 82

41,9-	 1-111	 GI11-1-11

LLUCMAJOR
(MALLORCA) 

Restaurante-Asador PISCINA, TERRASSA
I MENJADOR D'ESTIU

LLUCMAJOR 

Avda. Carlos V

Esq. Carretera Campos

Teléfono 66 04 89

LLUCMAJOR
(Mallorca)  

Especialitat en cams al fom
¡ala  brasa

LOCAL PER A NOCES I
COMUNIONS         



Venda i assistència
técnica dels productes:

BOSCH
Automòbil

BOSCH
Eines

Au T 7 ELECTRIC

BLAUPUNKT
	

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

Calentadors
JUNKERS

Electricitat i Electrònica
de l'autometil

INJECCIÓ DE BENZINA

Aires acondicionats
CARRIER
CU PIA S.A.

TacCigrafs

Soi alta fidelitat
Automòbil

BLAUPUNKT
Alarmes
Esquiladores
Motoserres
Plaques solars
Generadors
Lloguer maquinària
Martells

TACOGRAFO
OBLIGATORIO 31 DICIEMBRE

PARA VEHICULOS DE PMA DE MAS
6.000 KG.

NO ESPERE AL ULTIMO DIA
PERMITANOS ATENDERLE MEJOR

ASOCIACION DE ESTACIONES
TECNICAS DE TACOGRAFOS 

SERVEI AUTORITZAT PER INDÚSTRIA
MONTATGE I PRECINTAT


