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Encara Capocorb

C apocorb Nou torna a ocupar les
primeres planes de l'activitat
llucmajorera. El començament,

sense previ avis, de les obres d'aquesta
polèmica urbanització quan només man-
caven unes setmanes per a què acabas el
termini previst al Pla Parcial per a l'exe-
cució de la seva primera fase ha provocat
alguns moviments de la Casa de la Vila i
la protesta rotunda de grups ecologistes i
esquerrans.

Encara que el Tribunal Suprem no hagi
dictat sentencia respecte dels recursos
que contra Cala Cristal S.A. —els urba-
nitzadors de Capocorb-- presentaren el
Grup Balear d'Ornitologia i Defensa de la
Naturalesa (G.O.B.) i el Col.legi d'Arqui-
tectes —ben poc sospitós de tendencies
ecologistes radicals—, pareix que la ur-
banitzadora tenia tots els permisos ne-
cessaris per començar les obres des del 27
de gener del 86, quan l'Ajuntament de
Llucmajor aprova, amb la discutida abs-
tenció dels regidors del PSOE, el Projecte
d'Urbanització corresponent a la primera
fase del Pla Parcial de Capocorb. Aquesta
primera fase suposava la construed() de
la part més important de la urbanització,
la més propera a la mar i la que afectava
la zona avui protegida per la llei de cos-
tes i que ja havia estat declarada d'alt in-
terés ecològic.

Avui, tres anys després de l'aprovació
d'aquell projecte d'urbanització, ha pas-
sat el termini legalment previst per a la
seva execució i les obres d'aquest Pla
Parcial són encara a mig començar: a
penes uns moviments de terra han estat
efectuats. Ara vé l'hora de les corregu-
des.

D'una banda, als urbanitzadors els ha
entrat la frissor, sembla que han concedit
les obres i la moguda per devers Capo-
corb es ben notable. L'Ajuntament, de
l'altra, ha comanat un informe juridic a la

nova secretaria, i ha notificat a la COPOT
i a obres de port els últims successos. No
es gaire clar si la nova hei de cos tes afecta
o no a la urbanització: la prefectura de
Palma calla, el regidor d'urbanisme diu
que no i els ecologistes s'ho miren. Men-
trestant, l'Ajuntament anuncia la seva
voluntat de negociar amb els urbanitza-
dors i redefinir els terminis d'execució
del Pla Parcial, però sempre sense aturar
les obres.

L'incompliment per part dels urbanit-
zadors dels terminis prevists per a l'exe-
cució del Pla Parcial, els possibles efectes
de la llei de costes sobre aquesta urbanit-
zació i la sentencia del Tribunal Suprem
que d'aqui a uns mesos donarà o no la raó
al GOB i el COAB, seran els nous fronts
per on segurament contraatacaran els de-
fensors de la naturalesa. Tampoc no és
del tot descartable una intervenció del
Parlament Balear, que legalment pot de-
clarar Capocorb una intervenció del Par-
lament Baleare que legalment pot decla-
rar Capocorb Area Natural d'Especial In-
terés, cosa que, de totes maneres, com-
portaria la indemnització dels promo-
tors. Aquestes són les peces del joc, ara
només manca que cadascú marqui els li-
mits de la seva gosadia o de la seva vo-
luntat de salvar un dels millors paratges
de la nostra costa.

I es que, més enllà de les seves caracte-
rístiques, Capocorb ha estat, amb
S'Aguila, el símbol de les lluites ecologis-
tes al nostres terme. Un procés que ja fa
deu anys que s'arrossega per les depen-
dencies de les distintes administracions
(municipal, regional, de justícia...) i que
pot cristal.litzaren una urbanització amb
capacitat per a dotze mil persones, sobre
una superficie molt més extensa que la
del casc antic de Ciutat i en una zona
molt Anda i d'un elevat interésecolõgic.
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La Sala estrenà secretària
Ple Ordinari 30-189

Poc color i tranquilitat en
el primer ple d'enguany,
encara que foren moltes les
decisions adoptades. Des-
prés de l'aprovació de les
actes de les sessions ante-
riors (27 i 30 de desembre
del 88) i de donar a conèixer
les darreres Resolucions de
l'Alcudia, va ser informat el
consistori de la presa de
possessori de la nova Secre-
taria de la Corporació, la
Sra. Neu s Téllez.

INTERIOR:	 QUINZE
PLACES A OPOSICIÓ

El consistori comença
aprovant l'oferta pública de
treball per a l'any 1.989, per

aprovar seguidament les
bases de l'Oposició per a la
Convocatòria d'l 1 places
de Policia Local. El grup del
Partit Popular demana si
estava previst montar un
servici de Policia Rural a la
qual cosa contestà afirmati-
vament  En Tomas Garcies.
Les bases varen esser apro-
vades per unanimitat amb
alguns emperons del regi-
dor Rabasco.

El sisè punt de l'ordre del
dia fou l'Aprovació de les
bases per a la Convocatòria
d'Oposició per tres places
d'Auxiliar. El P.P. demana
si aquestes 3 places suplien
les ocupa des per les tres au-
xiliars contractades. El pri-
mer tinent d'Alcalde expli-
ca que aquesta oposició es
feia precisament perquè les

3 auxiliars estaven a punt
d'acabar el temps marcat
pel seu contracte. També
s'aprova la relació d'ad-
messos i exclosos de la llista
d'aspirants a l'Oposició
convocada per una plaça
d'administratiu i es fixà la
data de començament del
primerexercici.

El règim de jornada de
l'arquitecte municipal fou
modificat en el vuitè punt
de l'ordre del dia, a partir
d'ara treballarà a jornada
partida. Com a novè punt
de l'ordre del dia, s'aprova
la sol.licitud d'un conveni
amb l'INEM per a l'execu-
ció d'obres i servicis.

SANITAT: DONACIÓ
D'UNA SEPULTURA

El Sr. Manresa, president
de la Comissió de Sanitat,
defensà els tres darrers
punts de l'ordre del dia:

L'aprovació definitiva de
l'Estatut de la Residència
de la 3 Edat, que fou per
unanimitat; l'aprovació del
plec de condicions per a la
contractació del Servici de
Conducció de Cadavers,
votada amb l'abstenció dels
regidors del Partit Popular;
i, per acabar, el consistori
agrai i acceptà la donació
d'una Sepultura de la fami-
lia Caldés-Socies, per a que
hi puguin esser enterrades
aquells residents a la casa
municipal per a gent gran
que no disposin de tomba
pròpia.

CASA DE LA VILA

Sessió 	extraordinària
(22-12-1.988)

Extracte dels acords adop-
tats per la Comissió de Go-
vern

Es va acordar, en primer Hoc, ad-
judicar les següents obres munici-
pals a l'Empresa «Excavacions Pas-
cual»:

- Pista descoberta per a bàsquet i
futbol sala, per dos milions de pes-
setes.

- Pista de frontó per sis-centes
mil pessetes.

- Galeria per a tir penumatic,
també per sis-centes mil pts.

Es va aprovar una despesa men-
sual, amb caracter «a justificar» per
un import de 75.000 pts. com a des-
peses de manutenció de la Resi-
dència de la Tercera Edat, per al
pro per exercici de 1.989.

També es va aprovar la factura
que relaciona l'equipament del
nou Centre Sanitari, la qual puja a
6.068.732 pts. de Cornercal Mèdica

Remex, S.A. amb remissió d'un
exemplar a la Conselleria de Sani-
tat i Seguretat Social del Govern
Balear.

A continuació es va informar fa-
vorablement de dues peticions de
traspàs de Tombes del Cementiri
Municipal.

Un altre informe favorable va ser
el referit a tres certificacions d'o-
bres municipals, pertanyents a:
Construcció Camp de Futbol a S'A-
renal, tractament de vials i vora-
vies a la Urbanització de «Bahia
Azul» i la construcció d'una sala de
subministre d'aigua calenta i bom-
beig d'aigües residuals a la depu-
radora, per imports de 4.215.310
pts., 11.795.837 pts. i 2.724.892 pts.
respectivament.

Extracte d'acords adoptats
per la Comissi6 de Govern

Sessió extraordinària (4-
I-1.989)

En primer Hoc, es va informar fa-

vorablement el nominament de D.
Antoni Mut Catany per tal d'ocu-
par el càrrec de Sergent de la Poli-
cia Municipal, per haver estat la
persona proposada pel tribunal
Qualificador del Concurs-
Oposició.

Es va anunciar que el proper dia
13, finalitza el termini de presenta-
ció de sollicituds per ocupar per
un espai de mig any un lloc de tre-
ba 11 d'Assistent Socia 1.

Convenir amb Da. Dolors Oliver
Alzamora i amb Da. Maria Vicens
Tomas el contracte laboral tempo-
ral per 4 mesos, amb la categoria
d'auxilia rs a d minis tra tiu s.

Es va informar, també favorable-
ment, sobre la concessió de 47 ex-
pedients de llicències municipals
per obres de particulars, l'import
total de les quals sumen 1.170.780
pts.

Autoritzar les despeses deriva-
des de l'organització de la Caval-
gada dels Reis Màgics, així com
45.000 pts. perales carrosses.
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PRECS I PREGUNTES:
FACTURES, RAMPES I
CAPOCORB

A l'apartat de precs i pre-
guntes el regidor Rabasco
feu constar que ja dia 13
havia demanat els pressu-
posts i les factures corres-
ponents al mobiliari de les
noves dependències muni-
cipals de l'antic Salón, així
com els expedients de con-
tractació de 2 auxiliars ad-
ministratius i altres docu-
ments i comptes, i que enca-
ra no havia rebut resposta.
En Tomas Garcies, primer
tinent de batle digue que
hauria tengut resposta si
hagués assistit a les comis-
sions pertinents. El Sr. Ra-
basco reclamà una resposta
escrita i explicacions que En
Tomàs Garcia s afirma que li
donarien quan anas a la Co-
missió.

En Rabasco també dema-
na explicacions sobre el co-
mençament, sense previ
avis, de les obres de la urba-
nització de Capocorb Nou i
demana si tenien tots els
permissos legals necessaris.
El regidor d'urbanisme li
digue que tenien aprovat,
feia ja tres anys, el projecte
d'urbanització que era l'úl-
tim document que necessi-
taven per començar les
obres i que ni la Sentència

de l'Audiència de Palma ni
el Tribunal Suprem no ha-
vien suspès el dret de Cala
Cristal S.A. a urbanitzar Ca-
pocorb ni la vigéncia del Pla
Parcial i del Projecte d'Ur-
banització.

La tercera pregunta del
regidor Rabasco contenia
una acusació al batle de
subvencionar amb fons pú-
blics actes del seu partit, el
PSOE; en concret es referia
a la subvenció concedida
per a un premi de fotografia
en un concurs organitzat
per l'Agrupació Socialista
de Llucmajor -PSOE. Anto-
ni Crespí, regidor de parti-
cipació ciutadana, li contes-
ta que aquesta subvenció
s'havia decidit a la comissió
de cultura de l'Ajuntament
i que no hi havia hagut cap
opinió en contra, tot dema-
nant al regidor de l'oposició
Ma teu Montserrat (PP) que
confirmas les seves parau-
les, cosa que feu. L'últim
prec d'En Rabasco fou la
instal.lació d'un contenidor
de ferns pera Las Palmeras.

Per la seva part, el Partit
Popular demana que totes
les factures per una quanti-
tat elevada anassin acorn-
panyades d'un informe t'Oc-
nic preceptiu.

Fora de l'ordre del dia,
per un error, s'acorda la

constitució del Tribunal per
a la Convocatòria de Secre-
tari, Interventor i Tresorer
de la Corporació, encara va-
cant.

Seguidament, una perso-
na del públic prega que l'A-
juntament tornas a prendre
mesures contra les molestes
i perilloses rampes de ci-
ment que, aferrades a les
aceres per permetre un mi-
llor accés dels cotxes a les
portasses, s'havien torna-
des a construir. També de-
mana que el govern munici-
pal fes alguna cosa per atu-
rar dràsticament la prolife-
ració de ferns, deixalles i es-
combraries als camins de
S'Aguila, S'Estanyol, Son
Marrano i d'altres. Ambdós
precs foren recollits pel
Consistori i En Tomas Gar-
cies dona les explicacions
escaients.

Finalment i tancant la
sessió, un representant del
PSM (cal dir que Maties
Garcies no era a la Sala, per
malaltia) demana al Consis-
tori, i especialment al seu
regidor d'urbanisme, corn
voloraven políticament el
començament de les obres
de Capocorb, si considera-
ven que seria be aturar-les i
si consideraven la possibili-
tat de fer-ho atès que els ur-
banitzadors, al parer dels
nacionalistes d'esquerra,
havien incumplit els termi-

nis d'execució del Pla Par-
cial prevists i, per tant,
també havia acabat el ter-
mini previst per a l'execu-
ció del Projecte d'Urbanit-
zació i atès que, si conside-
ram aquests incompli-
ments, tal vegada la llei de
costes afectas novament els
terrenys de Capocorb; tot
això unit al fet que el Pla
Parcial de Capocorb encara
es pendent d'una sentencia
del Tribunal Suprem, mal-
dament això no li llevi vi-
gència.

En Tomas Garcies digue
que no contestaria com a
polític ni com a militant so-
cialista sinó com a regidor
d'urbanisme, afirmant se-
guidament que l'incompli-
ment dels terminis per part
dels urbnaitza dors no es
motiu de suspensió de les
obres sinó de renegociació
del Pla d'etapes dins dels
cinc anys que queden per a
que acabi el termini total de
vuit anys per al pie desen-
volupament de tot el Pla
Parcial d'urbanització de
Capocorb. Digue que la di-
nàmica de l'Ajuntament
seria de negociació i no de
suspensions i cita algunes
resolucions del Tribunal
Constitucional. També ma-
nifesta que el Pla Parcial de
Capocorb, en qualsevol cas,
era fàcilment adaptable als
100 m. de la Llei de Costes.

Redacció

Antoni Mut, el nou Sergent de la Poli-
cia Municipal

El passat dia 11 de
gener prengué possessió
del seu càrrec com a ser-
gent de la Policia Muni-
cipal n'Antoni Mut Ca-
tany, llucmajorer, de 30
anys d'edat i que ja en fa
més de 7 que forma part
de la Policia Municipal
de Llucmajor. •

Al concurs-oposició
per accedir a la plaça de
sergent es presentaren
11 sol.licituds, però sols
hi prenguer01 part 9 as-
pirants, entre ells una
dona.

L'oposició constava
de 5 proves; entre elles,
una psicotècnica i una fí-
sica. A la psicotècnica
fou eliminat un dels as-
pirants per no ser consi-
derat apte. La darrera
prova, on es valorava el
coneixement de la llen-
gua catalana, puntuava 2
punts, tot i que no era
eliminatòria.

Es concedien mèrits
per haver estat sergent o
caporal anteriorment,
per conèixer el terme,
per residir a Llucmajor, per haver realitzat cur-

sets de perfeccionament
i per comptar amb men-
cions o felicitacions ante-
riors.

Cal afegir que era con-
dició indispensable que
l'estatura minima dels
participants fos de 1'70
m.

Antoni Mut aconseguí
la major puntuació, acce-
dint així a la plaça de ser-
gent de la Policia Muni-
cipal de Llucmajor. En-
horabona!
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Commemoració del 31e Aniversari del traspàs de donya Maria Antònia Salva de l'A-
11apassa i Ripon

Divendres, dia 27 de
gener, a les 9 de la nit, al
Saló de Sessions de l'Ajun-
tament de Llucmajor, tin-
gué lloc la celebració d'un
acte commemoratiu: El 31'
aniversari del traspàs de
donya M Antònia Salva de
l'Allapassa i Ripoll (29-
11.958).

L'acte programat consta
de dues parts: La primera,
una conferencia per l'es-
criptor i professor de Litera-
tura, Sr. Jaume Vidal Alco-
ver, amb el títol «La poesia
casolana de Maria Antònia
Salvà»; la segona, un recital
de poemes amb lletra de la
nostra poetessa i música del
Mestre Janer i interpretats
pel grup «Sonadors de
Llucmajor».

Després d'una presenta-
ció de l'acte i del conferen-
ciant pel President de la Co-
missió d'Educació i Cultu-
ra, començà l'escriptor
dient que l'excusassin si no
ens donava el perfil exacte i
el teixit que fou Maria An-
tònia Salva a qui va conèi-
xer personalment l'a ny
1.945 quan ell en tenia 22.
Va fruir a no dir de la lectu-
ra del llibre «El retorn» amb
què l'havia obsequiat l'au-
tora, després d'una llarga i
interessant conversa amb
ella.

A continuació, ens analit-
zà alguns dels poemes que
considera potser els mi-
llors: Esbart dispers, El pi

ARTICLES	 LLISTES
INFANTILS	 ir/	 NAIXEMENT

ver, Espigolalles, Providen-
cia, L'ensaïmada, etc. Al
final de la seva conferencia,
el públic omplia la Sala Ca-
pitular i a qui ha via fet cop-
sar la bellesa de la poesia de
Maria Antònia Salva li féu
moltíssims aplaudiments.

Parlà, després, amb be-
lles paraules emotives, el
Sr. Batle als assitents i conti-
nua l'acte amb l'actuació
dels Sonadors de Llucmajor
i foren ambdós molt aplau-
dits.

Tots els assistents espe-
ram i desitjam que aquesta
conferència es publiqui
prest i així podrem adelitar-
nos una altra volta amb la
seva lectura.

Plaça d' Espanya, 46 - Tel. 66 18 59
LLUCMAJOR



LOCAL              

Concessió de premis del I concurs de
Fotografia PSOE

Un Registrador de la Propietat llucmajo-
rera

Per primera vegada in-
gressa un llucmajorer al
Cos de Registradors de la
Propietat.

A principis del passat
mes de desembre, Antoni
Coll Orvay, de 27 anys, va
aprovar les Oposicions al
Cos de Registradors de la
Propietat i Mercantils d'Es-
panya, realitzades a Ma-
drid.

Aquestes  oposicions
consten de quatre exercicis
que anaren des de dia 10 de
juny fins a 1'1 de desembre
del .988.

Per aquests examens es
varen presentar més de
vuit-cents opositors amb 70
places per cobrir. N'Antoni
coll va assolir una puntua-
ció total de 66'25 punts la
qual cosa el situa al lloc n°
16 d'aquesta darrera pro-
moció. El proper 8 de febrer

farà la Jura del Càrrec,
també a Madrid i la presa
de possesió està calculada
pel mateix mes de febrer o
pel març, ignorant el punt
de destí perquè encara no
s'ha celebrat el concurs
d'adjudicacióde places.

Des de les planes de
oLLucmajor de pinte en
ample» li donam la mós sin-
cera enhorabona i li desit-
jam molta sort.

El passat dissabte 28 de gener es concediren els pre-
mis del I Concurs de Fotografia organitzat per l'Agru-
pació Socialista de Llucmajor (PSOE). L'acte es va realit-
zar a la Sala d'Exposicions de «SA NOSTRA», amb la
presència del batle i President de l'Agrupació Socialista,
Joan Monserrat, el qui va procedir a l'entrega dels pre-
mis i plaques a les obres qualificades amb l'ordre se-
güent:
«Cala Pi», Premi Ajunta men t.
(Taisatge»,Premi Viatges Xaloki.
«Llucmajorenllumena t»,Premi Fotos Fermin.
«Nins»,Premi «SA NOSTRA».
(Taisatge»,Premi Destileries Vidal.
«Paisatge nocturn», Premi Elèctrica Ca la fa t.
«Foga nya », Premi Forn Ca'n Roser.

L'acte fou molt emotiu i hi assistiren els concursants i
familiars, per procedir a l'obertura de l'exposició de les
obres els dies 28 i 29.

L'Agnipació Socialista ara projecta un concurs de
ganxet per a la primavera. Aquest concurs anirà dirigit a
la 3 Edat, i per això ja es promouen conversacions amb
l'Associació de la 3 Edat, per tal d'aconseguir una bona
pa rticipació i valuosos premis.

CD EENTRE

RECONEIXEMENT
MEDIC - PSICOLOGIC

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

certificats
mèdics per a

permis de conduir i
Ilicència d'armes

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

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 forn
i a la brasa

LOCAL PER A NOCES I
COMUNIONS      
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Des d'aquestes unies l'Associació
de Pares de l'escoleta Fada Morgana
vol agrair al grup de joves (afectats
per qualque minusvalia psíquica) per
l'obsequi que han fet als infants de
l'esmentat centre, un racó de joc que
represen tauna cuina.

Això és fruit del seu treball que rea-
litzaren a un curs, patrocinat per l'A-
juntament de Palma i que es desenvo-
lupa a unes instal.lacions del CIM.
Aquesta tasca fou promoguda per la
Coordinadora de Minusvalits de Ba-
lears.

En aquest sentit volem agrair-los la
seva tasca i els animam a seguir enda-
vant i que no només sigui a través
d'un regal que puguin demostrar la
seva vàlua.

A.P.A.Fada Morgana

Amb motiu del 10' aniversari dels Instituts de Llucmajor
INB «Maria Antbnia Salva» i IFP «Pere de Son Gall» es va
realitzar una exposició col.lectiva d'obra gràfica al local pa-
rroquial. L'exposició es va oferir a tots els alumnes actuals
la setmana del 23 al 27 de gener i al públic en general els
dies 28 i 29 i es va poder realitzar gracies a la collaboració
d'alguns professors, alumnes ex-professors i ex-alumnes
d'ambdós instituts.

BITLLETS D'AVIÓ
amb reserva l
confirmació
Immediata a
través del nou
equip
informatitzat

FOTO ESTUDI
REPORTATGES

FOTOGRAFIA INDUSTRIAL
I PUBLICITÀRIA

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

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

preu oficial

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



S'ARENAL       9                              

Taula Rodona: «Extracció d'arena al litoral»
Tomeu Sbert

Per l'escola d'Adults llucmajorera
es va convocar una Taula Rodona i el
tema estelar va ser la regeneració de la
platja arenalera. L'acte tengué lloc al
local del Tennis Arenal i fou coordinat
per Pere Roca. Els ponents foren Mi-
guel Massuti, director general de
pesca i cultius marins de la Conselle-
ría d'Agricultura; Pere Oliver, direc-
tor de l'Institut Oceanogràfic; Tomeu
Sbert, representat de la Federació Em-
presarial de la Platja de Palma (FEM-
PLA); Jaume Vila, president de la
Confraria de pescadors; Gabriel
Pomar, representant del GOB i Carles
Penya, enginyer de la direcció general
de Costes i Ports de Balears.

El debat fou interessant i l'atenció
es centrà principalment en l'extracció
d'arena de devers Cala Vella i poste-
rior col.locació a la platja mitjançant
mecanismes i entubat. Les discus-
sions es centraren la major part del
debat, en les possibles conseqüències
de la manera de fer aquesta regenera-
ció i sobretot en possibles perjudicis
ecològics. D'altra banda queda va
molt clar que la indústria hotelera s'ha
de cuidar al màxim si és que la degra-
dació de qualitats no volem que baixí
més, amb possibles repercussions
econòmiques, més manca de llocs de
treball i tot això perquè el turista de-
mana de cada dia més comoditats,
tranquil.litat,seguretat i benestar.

Lloable i interessant, aquesta Taula
Rodona. Del diàleg surt la llum.

CARNAVAL

El Carnaval Platja de Palma és la
festa major de l'hivern arenaler. En-
guany també es celebra. Diferents
actes tendran Hoc aquest cap de set-
mana, els dies 3,4 i 5 de febrer. Però el
més espectacular serà el dissabte dia
4, quan té Hoc la manifestació carna-
valesca que va des de Son Veni a la
Plaça de les Meravelles. La concentra-
ció de participants sera a partir de les
14,30 h. Hi ha importants premis i ar-
tístics trofeus per als guanyadors i mi-
llors classificats en les diferents cate-
gories convocades. Aquest Carnaval
forma part de la campanya de promo-
ció turística «UN HIVERN A MA-
LLORCA» patrocinat per entitats ofi-
cials i entre elles l'ajuntament de Lluc-
major, aquest any per primera vegada
en la història, pel que es refereix a l'es-

mentada campanya.

ACTE CULTURAL

A la sala de congressos dels hote-
lers, carrer Marbella, va tenir Hoc un
acte musical que constituí un èxit: els
artistes foren André Orlowitz (barí-
ton) i Elsebeth Brodersen (piano): in-
terpretaren obres de Goiordani, Cho-
pin, M. Glinka, Carl Nielsen, Dinize-
lli, Bellini, E. Grieg i A. Scarla ti.

BELFAST

Una representació de l'Associació
d'Hotelers ha acudit a Belfast assistint
a la Primera Fira de Turisme. Després,
anaren a Dublin, des del 24 al 29 de
gener per assistir a la fira del turisme
que anualment té Hoc a l'esmentada
ciutat. L'expedició encapçalada per
l'hoteler Jaume Mas Porcel i patroci-
nada per aquesta Associació d'Hote-
lers.

També aquesta setmana, foren a
Madrid assistint a FITUR, gent de
l'hosteleria arenalera. Miguel Vidal,
Miguel Amengual, Joan Gutierrez,
Tito Robles, Tomeu Sbert, Antoni
Pomar, entre d'altres. Es mostren cau-
telosos i no hi ha optimisme per
aquest estiu vinent. Segons paraules
seves: «sorgeixen moltes competèn-
cies turístiques a d'altres països i aquí
hem perdut la qualitat d'oferta».

PRESIDENT

Parlàrem amb Antoni Pomar, reek

git president del «Sical Club Mallor-
ca», format per professionals del tu-
risme afiliats a l'Organització Mun-
dial del Turisme. Pomar es una de les
persones que mes ha treballat per
Hangar a tots els punts del món, les
bones qualitats de la nostra zona turfs-
tica. Pomar recorda quan al llarg de
Ca'n Pastilla a S'Arenal no hi havia ca-
rretera, només una «espécie de carre-
rany o camí de carro, per on passaven
pescadors i contrabandistes, perquè
encara no es coneixia per aquí aquest
món del turisme».

NOVA DIRECTIVA

A Ca'n Pastilla, al Club Nàutic Sant
Antoni de la Platja, tenen nou Presi-
dent.Bartomeu Planisi substitueix
Josep Torralba en la presidéncia. Els
nous directius s'on Sebastiá Esca-
les,Josep Alemany,Antoni Arti-
gues,Antoni Miralles,Llorenç Bala-
guer,Robert Aguilójaume Lla-
brés,Ferran Aguiló,Alfons Piani-
si,Joan Tun i Ferran Sanchez.

CONCURS DE CAÇA

Es va celebrar la «II Caçada Son Al-
berti Nou». Els guanyadors, la perella
formada per R.Pérez Aviles i
F.Moragues Acuria . En segon hoc, D.
Sastre i J. Pomares, i en tercer Hoc, M.
Mir i LI. Picó. Major nombre de peces
capturades per a la parella Sastre -
Pomar. Es va fer entrega d'una placa a
D. Sastre per la tasca amb l'organitza-
ció d'aquesta diada de caça. Actuaren
com a jutges M. Salvà i M. Alberti.
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El polígon de Llucmajor costarà 450 milions
L'extensió total, que s'ubicarà a Son Noguera, serà de 344.413 metres quadrats

Ja es comença a concretar
el projecte per la construc-
ció del polígon industrial
de Llucmajor. Aquesta ins-
tal.lació sera ubicada prop
de la carretera que enllaça
Llucmajor amb S'Arena 1, en
uns terrenys que pertanyen
a les possessions de Son
Noguera i Ca's Rossos. Els
responsables municipals
han rebut un primer docu-
ment amb les primeres
dades concretes de la redac-
ció del PAU i del Pla Par-
cial.

L'extensió d'aquest com-
plexe industrial sera de
344.413 metres quadrats i el
pressupost es situa per de-
vers els 450 milions. Les
previsions dels preus per
solar apunten cap a una
xifra orientativa de 2.500
pts. el metre quadrat.

EXTENSIÓ

Si es duen a terme les pre-
visions de l'Ajuntament
llucmajorer, el batle en per-
sona ha afirmat repetida-
ment que la posada en
marxa del polígon es un
dels principals reptes de
l'actual equip de govern
municipal. Les obres co-
mençarien abans del proper
estiu; en aquest sentit, el
responsable d'Urbanisme,
Sr. Tomas Garcies, assegura
que si no hi ha dificultats,
l'aprovació inicial del pro-
jecte integrara l'ordre del
dia corresponent a aquest
mes de març vinent.

L'extensió inicial que es
contempla, sera de 344.413
m2. Lògicament un 74% co-
rrespon a sòl destinat a ús
industrial, equipament co-
mercial i industrial; 254.680
al primer i 4.300 mts.2 al
segon. El polígon industrial
comptarà, a l'interior, amb
un parc esportiu (6.888
mts.2), serveis d'infraes-
tnictura (480 mts. 2) l'espai

tendrà una

ex tensió total de 37.853 m2.
Quan a la xarxa viària, es

destinen 49.212 m2. (el
14'29%) distribuïts en
41.302 m2 a vials i aparca-
ments, i 7'910 es reserven
per vies. En el capitol dels
aparcaments, es consideren
necessaris 1378 m2; 689 an-
nexes a la xarxa viària i 749
de prevists. L'accés al futur
polígon des de la carretera
de S'Arenal-Llucmajor s'e-
fectuarà mitjançant una ro-
tonda i devora s'ubica la
zona de xarxa viària i els te-
rrenys destinats a equipa-
ment comercial.

PRESSUPOST

La realització d'aquest
projecte suposa una inver-
sió, xifrada pels responsa-
bles municipals de Llucma-
jor, de 450 milions de pts.
per la qual cosa el preu
orientatiu que costarà un
solar sera de devers 2.500
pts. m2. De moment, el con-
sistori ha formalitzat un

préstec de 100 milions de
pessetes.

Aquesta operació finan-
cera s'ha efectuat amb qua-
tre entitats bancàries i
aquests 100 milions són
destinats al pagament dels
terrenys adquirits als pro-
pietaris de Son Noguera i
Ca's Rossos amb els quals
es va arribar a un acord i re-
bran una suma en efectiu i
un equivalent en solars d'a-
questa futura instal.lació
comercial.

Respecte d'un tercer
col.lectiu implicat, els pro-
pietaris dels terrenys pels
quals discurria l'antiga línia
fèrria Palma-Santanyí,
s'han mantengut en una
oferta semblant: el paga-
ment dels terrenys que
composen l'estreta franja o
la permuta per solars en el
futur complexe industrial.

Amb les dades en la ma,
el consistori de Llucmajor
té programada una reunió a
la qual seran convocats em-
presaris i responsables de
firmes comercials que, ini-

cialment, varen mostrar in-
terés per muntar llurs ins-
tal.lacions en el polígon de
Llucmajor amb l'objectiu
que concretin les ofertes
d'ocupació.

I finalment, segons afir-
macions del responsable
d'urbanisme Sr. Tomas
Garcies, l'ajuntament de
Llucmajor encarregara la
realització d'un estudi
sobre les deixalles prehistò-
riques de la zona. Tot sem-
bla indicar que els terrenys,
on s'ubica el polígon, alber-
guen importants jaciments i
l'objectiu de tal estudi es el
de conèixer la ubicació i
efectuar-ne una cataloga-
do. A la vista d'aquest in-
forme s'intentarà que les
restes i jaciments prehistò-
rics existents es respectin
des del mateix moment de
la realització del pla parcial
per tal d'evitar la sistemàti-
ca desaparició, com ha es-
devingut en altres ocasions
i en altres enclaus de la ma-
rina de Llucmajor.

Francesc Verdera
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Neus Téllez, la nova Secretària de l'Ajuntament
Feia tres o quatre dies que na Neus Téllez Garcia havia arribat a Llucmajor quan em

va rebre molt amablement al seu despatx de secretaria de 1' Ajuntament. Feia tants pocs
dies que només em va poder parlar de les primeres impressions, però em va assegurar
que havia demanat Llucnmjor en primer lloc al concurs públic dels secretaris i que era
ben conscient de la nostra realitat històrica.

Na Neus va néixer a Madrid i ha exercit de secretaria des de l'any 1.971, quan va
guanyar les oposicions als 22 anys. Ara ocupara la plaça de secretaria de l'Ajuntament
de Llucmajor, ocupada provisionalment per na Rosa Salva, des de la jubilació de Rafel
Bauza el novembre dei 1.987 .

On havies exercit abans com a se-
cretaria?.

- Em vaig iniciar a Parla, una ciutat-
dormitori dels voltants de Madrid,
amb uns problemes socials terribles.
Va ser una epoca molt dura per a mi,
la qual va coincidir amb la mort de
Franco. Després vaig ser secretaria
dotze anys a l'Ajuntament de Madrid
i els anys 87 i 88 vaig demanar una a s-
cedència per anar a treballar a l'Agèn-
cia EFE, com a cap del gabinet del pre-
sident. Jo coneixia el president de l'A-
gència EFE i quan em va fer aquesta
oferta no vaig dubtar d'aprofitar-la,
porque el món de la premsa era un
món que no coneixia i em pareixia
molt interessant.

- Per què has vengut a Llucmajor?.
- Perquè anyorava el treball de l'ad-

ministració i per això vaig demanar el
reingrés al cos de secretaris. Vaig de-
manar expressament Llucmajor -no
he arribat amb un paracaigudes-. Co-
neixia Mallorca; els meus pares fa vint
anys que viven aquí i a més els meus
dos fills estan encantats de viure a
Palma.

- Com compaginaràs la teva condi-
ció de castellanoparlant amb la llei
de normalització lingüística aprova-
da pel nostre Ajuntament?.

- Jo sóc conscient que he d'aprendre
mes del que ja sé, no tenc problemes
per entendre el vostre idioma perquè

fa temps que estic vinculada a aquesta
terra, des de petita he passat un mes
cada estiu a Mallorca.

Aniré a classes perquè m'interessa
poder escriure amb la llengua d'allà
on visc, sé que he de fer un esforç i n'a-
prendré.

- Quina feina fa una secretaria de
l'Ajuntament?.

- Feim la labor de fe administrativa,
som una mica com el notari de l'Ajun-
tament, per donar fe de tots els acords.
Som els responsables de la tramitació
administrativa i els assessors jurídics
de la corporació, assessoram els br-

gans decissoris de l'Ajuntament.
Com a secretaria he de fer tot el pos-

sible perquè aquest Ajuntament com-
pleixi les seves funcions i els seus pro-
grames.

- Creus que tendràs molta feina a
Llucmajor?.

- Sí, crec que tendré feina i la faré
amb molta il.lusió. Voldria fer-la bé,
no m'agradaria defra uda rningú.

- Quines primeres impressions et
mereix el nostre poble?.

- Estic encantada, 'lorries ha via pas-
sat per la ronda i no em pensava que la
part céntrica fos tan preciosa. El casc
urbà no esta deteriorat, no es veuen
els desastres urbanístics dels anys 60.
Es veu que la gent té un sentit de l'es-
tètica, no hi ha gaire alumini ni grans
rètols il.luminats. Vaig pujar fins dalt
de tot, fins al rellotge i des d'allà es
veia un poble uniforme, res no des-
truia la uniformitat.

- 1 l'Ajuntament?.
- M'ha semblat un Ajuntament amb

moltes ganes de fer feina. Pel que he
vist crec que té un futur estupend.

La veritat és que na Neus es veia molt
satisfeta i molt animada, quan encara
només havia aterritzat -sense paracaigu-
des- per() amb una voluntat ferma cap a la
seva nova circumstancia.

Colomajukià

PxDutique
c . lmpremta. re 1-1 Pas d'en Ouln1

Tel. I 9 71) 72 40 98 - 07001 Palma de Mallorca
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Els darrers dies a Llucmajor
No tan sols que cada any

som molt més, més abelle-
tes, més esquimalets, més
rates pinyades, més perso-
natges històrics o de T.B.O.,
obres d'art provinents de
donacions o dimonions en-
rabiats que treuen fum per
les orelles, sinó que ens hi
miram més, polim més els
detalls, i ens hi entregam
més perquè les carrosses,
les comparses, Rua i Rueta,
sien més completes i ani-
mades. De la dedicació de
moltes d'hores, molts de
dies, en surt aquest conjunt
de disfresses que no té res
per envejara ningú.

Els elements no varen
estar de part nostra, i quan
feia quatre mesos que no
plovia a Llucmajor, precisa-
ment les hores en que l'iti-
nerari era recorregut pels
disfressats, va haver de
ploure. Llàstima! Enguany
si que el trobarem llarg! Es

ver, segurament per la
quantitat de gent que forma
part de les comparses i ca-
rrosses, l'itinerari no podria
esser més curt, porque fàcil-
ment el cap se tendria amb
la coa, emperò es que plo-
vent, encara ho trobarem
més llarg!

Ja començam a fer-mos el
desfres per l'any que ve i
pregam perquè plogui tot
quant sia necessari, emperò
que ens deixi un parell
d'hores d'eixut i així el gust
sera més complet.

I un cop enterrat el Car-
naval ja entram en Quares-
ma. L'any que ve el torna-
rem a desenterrar i li dedi-
carem tots els dies que sien
precisos per passar-mos-ho
bé; que massa penes tenim
durant tot l'any...!

G. Oliver
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Festes de Sant Antoni
Perendenga,perendenga,
ja t'ho pones pensar,
qui té puput a sa feina,
quan té talent no té pa.

Amb aquesta o amb qualsevol altra
cançó han pogut començar les vetla-
des enrevoltant un fogueró, un dia
qualsevol de la setmana de Sant Anto-

perquè, ho hem de dir tot, com que
Sant Antoni és un Sant molt important
a quasi tots els indrets de Mallorca, a
Llucmajor, poble pagès, se fa cas del
Sant, de la porcella i de les tempta-
cions que ambdós poguessin tenir,

empesos pel ma Ina t dimoni.
Inevitablement, i perquè ha d'esser

així, les festes i els costums són del
poble i per al poble. La gent es distreu,
es diverteix i fa festa d'aquelles coses
que en vol fer, d'aquelles coses amb
les quals es sent identificat i que el
mouen a sortir al carrer a cantar i ba-
llar perquè el cos li demana

Sant Antoni mou la pagesia perquè
la tradició més popular i pagana, que
no religiosa, encén el foc del desig de
festa i a continuació encén el foc dels
foguerons. I les flames purificadores
reflectides dins els ulls de la gent del
poble ballen incansables dins la nit

plena d'encant i de misteri, de música
i poesia, de grapadesi disbarats.

A partir del dissabte dia 14 hi hagué
barriades que començaren a fer festa.
Després, els dies 20 i 21 es va fer el
«Rema to ».

A Na Joanota, sa plaça del Retorn,
gran fogueró i sarau per llarg. En Joan
Xamena i en Tomeu Bergas se diverti-
ren i divertiren els assistents amb les
seves sonades forasteres, mestaiades i
mallorquines -en saben de tota mane-
ra-; la gent s'ho passà molt bé, torra-
ren i begueren vi; hi hagué cant i ball
fins tard.

Altre punt concurrit va ser la place-

Música i ballades a la Placeta del Retom
	

Grup .Revetla de Sant Antoni. de Son Fe-
n-lot a la placeta del Convent

Foguerci dela? Edat a plaçaFogueró de la cafeteria Maimó

ta del Convent. Un gran conjunt de
música mallorquina «Sa Revetla de
Sant Antoni» de Son Ferriol, ambientà
la vetlada; hi hagué ball de bot i va ba-

llar tothom qui volgué.
A «Los Demunts», com diuen a

Alará, i que per a nosaltres correspon
al cap de dalt del carrer de Gràcia, no

foren mancos i armaren una bona ve-
tlada davant Ca'n Maim& enfront de
l'Institut.

A molts d'altres indrets anomenats
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Ball de bot a la placeta del Convent Ximbombades al bar Ca 'n Maim!)

se sentiren cançons, i el resplendor de
les foca teres enllumenà el cel.

I, en venir de tard, venguen deci-
mes desbaratades,i a veure qui la diu
més grossa. I quan «En Ripoll», «En
Cerillo», «En Llopis», «En Cotxer» i
d'altres marques conegudes comen-
cen a fer bullir el cap amb el baf de
l'esperit, les idees s'aclareixen, tot és
més fàcil i bo de dir, i, com que no hi

ha maldat, tot s'admet tal com surt,
una de gruixada i s'altra més. I surt sa
madona de Sa Torre i totes les mado-
nes que se posin enmig.

Les flamarades -les llimares, diuen
a Campos- s'acurcen i els calius ver-
mells com a sols serveixen per fer la
torrada. Ventresca, sobrassada, boti-
farró... Via a rompre...

I de matinada... Quina quietud...

Sols qualque bel ades i ara. I llavors,
res. Bona nit i fins demà. Fins l'any
que ve si Déu ho vol.

Sant Antoni es un bon Sant... Sant
Antoni dels ases... Sant Antoni de la
porcella... Tots ho som un poc ases i
un poc porcs, tenim, per tant, necessi-
tat de la vostra protecció, oh, gloriós
Sant An toni.

Guillein Oliver

* JOIERIA
* RELLOTGERIA
* OBJECTES REGAL
* REPARACIONSC/. Font, 5 - Tel. 66 14 17- LLUCMAJOR
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CARTA DEDICADA AN
ES FALCO DE SA PENYA

Ja esta be, ja estic cansa-
da, avorrida de llegir sem-
pre lo mateix. Això va per a
tu falcó, mussolet o lo que
siguis.

Pareix mentida. Cada
mes un pic i un altre te repe-
teixes!

D'es teu bec només surt
rabia i de ses plomes pudor,
ja que sempre te fiques amb
ses mateixes persones i això
cansa i cansa fins esser es-
gotador.

De no esser p'en Tomas,
p'es batle i p'es PSOE se
teva fulla no existiria, seria
una fulla en blanc, d'acu-
dits, de bromes. Per que no
et fiques amb altres perso-
nes?. Pot esser que no ten-
guis altres idees per escriu-
re, ja que els que he anome-
nat abans són els únics que
fan feina, que se mouen,
amb una paraula.

I l'oposició, no hi és?.
Esta d'«adorno»o no fa res?

Perquè vaja, ja esta bé,
dic jo, atura't un poc.

Animalet, tu tens poca
imaginació. Aix?) no es sa
penya d'es falcó, es sa
penya de Santo Tomas, d'a-
quí no, de tu sí.

Ets negatiu cent per cent.
Mira d'escriure qualque
cosa ' positiva per variar.
Tens nostalgies d'es pas-
sa t?. Tens ràbia de ses Ili-
bertats?. Es que duus un fi-
xament de ses persones que
he dit que es per anar a un
psiquiatra a Ciutat i avui
mateix!

T'ajudaré un poc, si
vols...

Escriu sobre es metges
que no escoltin es malalts...,
sobre ets apotecaris que fan
de metges amb tota sa bona
fe..., sobres es mestres de sa
privada que a més feina
manco sous..., sobre es rec-
tor que parla clar però a sa
gent no els agrada..., d'es
senyor enterrador, que ses
darreres receptes farien res-
sucitar es mort..., d'es qui es
diuen bons cristians i confo-
nen es cos turns amb es mis-
sa tges de Jesús...

Podries seguir parlant
d'es dentistes, obrers, em-
presaris i fora vilers. D'es
senyors i d'es criats... Mai
no acabaria sa corda, fixa't
tu i seria més varia t.

Canvia es rumbo, No
volis sempre per allà ma-
teix. Hi ha molt per expli-
car, denunciar i Hoar. Jo ho
has vist i sols ha estat per
entrar a mb olivetes.

I ja acab, una cosa mês
afegiré: m'agrada sa revis-
teta, però sa teva fulleta an
es ferns l'he de tirar, si tor-
nes anomenar es personat-
ges que he dit!. Per a via t.

Una Ilucmajorera
M.D.

CARTA AL POBLE
LLUCMAJORER

Senyora directora de la
revista «Llucmajor de pinte
en ample».

Li agrairiem la publicació
d'a questa carta:

Som un grup de persones
unides per una mateixa mo-
tivació, ja que uns som
pares de fills que són mi-
nusvalids, altres som sim-
plement minusvalids i uns
altres que, amb una gran
consciencia cívica, també
col•laboren amb noltros.
Mos hem junta t per formar
una Asociació nova a Lluc-
major amb l'objectiu d'a-
conseguir una total integra-
ció dins la nostra societat de
totes les persones minusva-
lides.

Sabem que sera una lluita
ardua, llarga i difícil espe-
cialment a causa de la men-
talitat d'una gran part del
nostre poble que preferiria
fer igual que l'estruç ama-
gant el cap baix de l'ala i no
haver de veure aquestes
persones, no ja tan sols pel
carrer, sinó per tot arreu, ja

sia ocupant un Hoc de tre-
ball o solsament passant el
temps.

L'Ajuntament ja coneix la
nostra existencia com a as-
sociació i ha promès
col•laborar amb nosaltres,
de la qual cosa ens alegram
molt.

Lo que de veres no com-
prenen es la manca de cons-
ciencia d'alguns pares amb
fills minusvalids que com a
resposta mos han dit que ja
en tenien prou amb lo seu i
que no volien saber res de la
nostra associació. No es fan
prou càrrec que d'aquesta
manera no ajuden gens als
seus propis fills.

Jo per acabar demana-
ríem a tot el poble que es
prengués ben seriosament
aquest problema que tan es
nostro com seu. No vos de-
manam cap almoina, sinó
solsament comprensió i
col•laboració amb totes les
coses que ja tenim pensant
durendavant.

ASMILL
Associació pera la

Integració de Minusvàlids
del Terme de Llucmajor.

..nPv	

LLUCMAJOR

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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Necessitam molta d'aigua

I no plou!...
-Sa situació ja és molt greu.
-A tots es nivells,que diuen ara...!
-Si, perquè, a sa crisi de sa nostra agricultura, si li

afegim aquesta altra d'anormal sequedat d'aquest hivern
sense pluges, ja me diràs quin panorama...

-Sa quebra total de foravila, perquè si a ses finques aban-
donades hi afegim ses que hauran perdut s'anyada des
sembrats i es ma nteniment des bestiar per manca de pastu-
res, un desastre complet.

-Diuen que sa Comunitat Económioca mos subvencio-
narà.

-Vorem com acabaran aquestes subvencions!
-De totes maneres, jo crec que amb subvencions o sense,

allò que és cert és que cada dia consumim més aigo i de
cada any plou manco.

-Aviat, si això va així, l'haurem de beure salada.
-Per aquest cap no hi haurà problema, perquè estam en-

revolta tsd'aquesta casta d'aigo.
-A S'Arenal, a sa banda de Ciutat, un any ja en donaren

amb aquest gust.
-Si, i la varen pagar ets afectats, a preu de bona.
-Saps que ho són de llests, es (palmesanos»!
-I ja veuràs com a sa banda de Llucmajor, si continuam

així aviat  no en tendrem de potable, perquè entre ses noves
urbanitzacions de Capocorb i Son Verí, si no tremi aigo de
la mar, ja em diràs d'on la treurem.

-Tampoc no hem de ser tan pessimistes, perquè es tèc-
nics urbanístics, quan concediren es permisos per fer
aquestes nombroses urbanitzacions, de tants d'habitants,
sup6s que deguerenpensaramb s'aigo.

-Allò que es cert és que l'any passat s'Ajuntament ja va
tenir problemes amb so subministre.

-Si, és ben veritat.
-Tan cert que fins i tot enguany ha posat un recàrrec per a

tots es qui gastin molta d'aigo regant es jardins.
-I ja em diràs tu com es pot conservar una urbanització

de luxe com Son Verí Nou sense poder regar es meravello-
sos jardinsd'es xalets.

-A més, si manca aigo, es problema no es soluciona
-augmentantes preu de consum.

-I manco an es ricatxons de Son Verí, que continuaran
regant quan trobin que ses plantes ho necessitin.

-Angela Maria! Per tot això no queden més que dues so-
lucions. Dur aigua a bastant per a tots, o no deixar cons-
truir ta nts d'habita tgesen es nos tro terme.

-També n'hi ha una altra...
-I, quina és...!
-Fer una tanda de rogatives a la Mare de Déu de Gràcia

perquè plogui.
-Es una bona idea. Ara vaig a trasmetre-li an es nostro

Rector de la Parròquia.
-Mira, vols un altre consell? Idõ, deixa-ho anar, i no per-

dis es temps. Lo millor serà anar a Gràcia a menjar un bon
arròs brut d'aquells que sap fer es Dona t.

-Trob que tens raó...
Un que escoltava
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Temps fugit
Els professors eren els següents: Religió - Pare Verger.

Llengua - Pare Esteve Clotell. Geografia - Pare Baltasar
Cloquell. Matemàtica - J. Noguera. Dibuix - Mateu Taber-
ner. Form. E.N. i Educ. Física - A. Masegosa. Francès - Se-
bastia Cardell.

En Climent Alcina Mut fa de fornera Ca n'Amer a S'Are-
nal. En Joan Barceló Sastre viu a S'Arenal. En Jaume Bonet
Calafat es el propietari de l'Autoescola Bonet de S'Arenal.
En Sebastià Escalas Julia té una fabrica d'embotits. En
Jaume Ferretjans Julia fa de foraviler. En Damià Font
Tomas viu a Palma i treballa a un banc. En Jeroni Llompart
Ribas es dedica a l'hosteleria. En Miguel Martí Oliver és
l'inteventor de l'Ajuntament de Llucmajor, també es prou
conegut dins el món del bàsquet llucmajorer. En Joan Méri-
da Gornals era el fill del capita de la Guardia Civil d'aque-
lls anys i es metge de l'hopital Militar. En Francesc Monse-
rrat Amengual es assessor comptable i fiscal. En Gabriel
Moragues CA ffaro és aparellador i cap de producte «Pia-
deu» a URALITA S.A. En Joan Mulet Mut, el podeu trobar
a les oficines de l'Ajuntament de Llucmajor. Els germans
Nadal Aguirre eren fills del notari Nadal; en Joan es advo-
cat a més de politic (PSOE). En Miguel Puig Tomas treballa
a una oficina de «La Caixa» a Palma. En Climent Ramis
Noguera es doctor en ciències físiques i es dedica a la me-
teorologia, ha exercit també la docència, impartint classes
de física a l'INB «Ramón Llull» i a la Universitat de les files
Balears, a més de comptar amb tota una série d'articles

d'investigació científica; cal afegir que fou el pregoner de
les fires de 1.987. En Francesc Riera Sastre treballa a la Im-
prenta Moderna. En Josep Rigo Ballester viu a Canaries i es
dedica a l'hosteleria. N'Antoni Sastre Amengual fa de car-
ter. En Llorenç Socias Garau treballa a les oficines del Crè-
dit Balear de Llucmajor i en Bartomeu Vila Clar fa de pica-
padrer.

Quan aquesta promoció anava a començar segons curs (c
urs 1.960-61), s'hi afegiren procedents de Sant Miguel: En
Sebastià Alós Ramonell que té un negoci de lloguer de cot-
xes a S'Arenal. En Gori Andreu Cardell que es enginyer i
treballa a una empresa de laminats. En Francesc Bonnin
Sanchez que treballa a una oficina del banc de Bilbao de
Palma. En Joan Boscana Coll que té una serradora de
mares. En Julia Caldés Socias ocupa el càrrec de director de
persornal de la Conselleria d'Indústria. En Llorenç Coll
Coll és prou conegut a Llucmajor per regentar uel café
<Colon» a Plaça. En Joan Cortés Julia es pescador. En Pere
Ferretjans Rubí es foraviler. En Sebastià Fullana Salva fa de
repartidor de refrescs. En Pere Garcias Garcias es construc-
tor. En Miguel Garcias tomas treballa a un comerç de tei-
xits de Palma. En Vicenç Olivares Rangel treballa a PRE-
FAMA. En Miguel Pascual Santandreu treballa a «Excava-
ciones Pascual». I finalment, n'Antoni Rafel Tomas que es
emplea t de Correus.

A tercer i provinent d'Algaida es va incorporar al curs en
Celso Calviirio Andreu. En la foto de curs pareix que té més
anys que els demés però es perquè de quan feia cinquè. En
Celso es mestre d'escola i actualment esta preparant, junta-
ment amb Miguel Sbert, un itinerari didactic per tots aque-
lls Hoes que tenguin res que veure amb Maria Antònia
Salva.

Com a nota curiosa cal dir que aquest fou el darrer curs
que comença primer a Sant Miguel. I també podem afegir
que alguns dels membres d'aquest curs com en Miguel
Martí, en Francesc Monserrat, en Damià Font i en Francesc
Bonnin foren els que, juntament amb uns altres, formarien
l'equip de basquet de Llucmajor.

l'Iring VattiltlyVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV::

PASTISSERIA

Calm ¡Clue
Sant Llorenç, 78 - A - Tel. 660669

LLUCMAJOR (Mallorca)

/1/VV1," NVI/V1 /VVVVI, VINLA ANVVI MAN% 1: Al5
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l er Curs 1959 - 60. Col.legi Sant Bonaventura

S. Albs
Ramone!!

J. Bonet
Calafat

J. Barceló
Sastre

G. Andreu
Cardei!

J. Caldés
Socias LI. Coll Coll

C. Calvirio
Andreu

P. Ferretjans
Rubi

J. Cortés
Melia

S. Fullana
SalVá

P. Gardas
GarciasD. Font Tomas

M. Gardas
Tomas

G. Mora gues
Caffaro

J. Merida
GomaisM. Marti Oliver

J. Llompart
Ribas

F. Monserrat
Amen guai

V. Olivares
RangelJ. Mulet Mut

J. N• adal
Aguirre

—
R. Nadal
Aguirre

M. Pascual
Santandreu

A. Rafal
Tomas

M. Puig
Tomas

G. Ramis
Noguera

A. astre
Amen guai A. Vidal Font

LL Socias
Garau



20
	

ENTREVISTA

El Curs de Ball és un Exit

Manuel Caste lló es professor i pe-
dagog. Fa dotze anys que es dedica a
la docencia d'una manera professio-
nal. Va començar a ballar a Palma, en

els cursos del programa Internacio-
nal de Ball i, quan varen acabar, va
fer frequents viatges a Madrid on va
contactar amb prestigiosos mestres

de ball de diferents escoles. Va assis-
tir a cursos amb el ballarí i coreògraf
Toni Escartín, campió del món de
rock i amb Carme Marques i Ventura
Moreno Torres, als quals va portar a
la nostra illa per tal de fer un curs
avançat de tango i rock'n roll.

Actualment imparteix classes de
ball a Sant Jordi amb la seva esposa,
Francesca Salas, hàbil ballarina i
excel.lent professora i a Palma i a
Llucmajor amb Carme Seguí, amb la
qual va formar la parella guanyadora
del primer premi en el concurs de
ball de saló celebrat el 18 d'octubre
de l'any passat a Palma.

Per distintes vies, emperò, la tra-
jectòria de Carme Seguí és semblant
a la de Manolo. En aquesta ballarina
hem de destacar el sentit innat del
ritme, la facilitat d'adaptació i la
il.lusió amb que aborda tot allò rela-
cionat amb la mtisica i el ball.
Com va sorgir la idea de venir a Lluc-
mai or per fer aquest curset?

-Llucmajor és una ciutat que sem-
pre m'ha agradat molt (contesta Ma-
nolo) i hi tenc molt bones amistats.
Quan, en companyia de Montse Do-
mènech vaig fer unes classes a l'Insti-
tut de Formació Professional, vaig
poder observar que era l'únic munici-
pi gran de Mallorca al qual, d'una ma-
nera inexplicable, no havia arribat
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aquest tipus de ball. Na Carme i jo ens
varem informar de l'existència d'a-
quest local i bé... ja ens tenivaquí.
S'ensenya ball a molts pobles de l'i-
lla?

-Fins fa uns mesos, la persona que
voila aprendre a ballar s'havia de des-
placar a Palma o a Inca. Actualment
s'han organitzat cursos en nombroses
localitats, especialment en les comar-
ques de Llevant i de Migjorn.  Es una
pena que no sempre aquests cursos si-
guin impartits per persones qualifica-
des, i això es un fet que a mitjan plac
pot ser perjudicial per al ball com a tal
perquè una activitat tan divertida i
gratificant pot esdevenir frustant
quan la metodologia no es adquada.
Quina classe de públic assisteix a
aquests cursos?

-Hi ha un poc de tot, com se sol dir,
però la generació que ens va tocar pas-
sar l'adolescència durant els 60 i els 70
hem perdut moltes de les tradicions
dels nostres pares i avis en favor de les
modes de temporada. Els balls clas-
sics han estat substituïts pel «suelto» i
l'«aferrat». Per ventura es en aquesta
generació entre les persones que ara
tenim entre 25 i 45 anys on desperta
més entusiasme i aquest «revival»
que s'ha extes durant aquests dos da-
rrers anys molt ràpidament per tota
Europa, especialment i amb molta
força en les grans ciutats.

D'altra banda, hem observat que de
cada vegada es veu més gent jove en
aquests cursets, sobretot, gent univer-
sitAria de devers 18 ò 22 anys.
Quins balls ensenyau i quins objec-
tius vos heu marcat durant aquest
curs?

-El nostre programa pretén una in-
troducció progressiva dels diferents
balls, començant pel més senzill i aug-
mentant d'una manera paulatina,
passa a passa, la dificultat. Quan s'a-
caba el primer nivell, l'alumne ja balla
amb una certa soltura el pas doble, el
vals, el boogie, el chá-chá-chá i el fox-
trott. En un segon nivell es perfeccio-
nen aquests balls anterior i es presta
un especial interés en el vals, i al ma-
teix temps s'introducix el tango i la
rumbabolero. Durant el tercer nivell
s'amplia, consolida i perfecciona tot el
vist abans, i s'introdueix el swing, que
Cs un ball aplicable a tota la música de
jazz. Hi ha, finalment, un nivell espe-
cial per a aquells alumnes que vul-
guin continuar aprofundint en els se-
crets del ball, i es dedica a aprendre
ritmes més moguts com són el rock'n
roll, el mambo o la polca, i, al mateix
temps, es continuen perfeccionant els
ritmes antenorsi...
I un queda convertit en un Fred As-

taire...
-13é, l'alumne que ha tengut la cons-

tancia de fer els quatre cursos està en
condicions, si ho desitja, d'entrar en
una fase creativa, de gaudir vertade-
rament del plaer del ball, de penetrar
els secrets del ritme, d'inventar, d'a-
daptar noves figures a distints balls,
etc...

Evidentment, no cal realitzar tots
els cursos per moure's amb desimbo-
lutura per qualsevol pista de ball.
Ens podríeu contar alguna anècdota
divertida?

-Moltes. Tots ens divertim a les
classes, i aquest es un dels objectius
primordials del nostre programa, El
ball, com tot, s'adquireix amb la prac-
tica, i tot el món, abans o després, ho
assoleix. De vegades resulta que la

persona que més dificultats té en un
principi es la que mks il.lusió posa i
que més feliç se sent quan A LA FI
a consegueix aga farei ritme.
Ens podríeu donar la vostra opinió
personal sobre el curs a Llu cmajOr?

-Immillorable. El grup de persones
que s'ha apuntat és vertaderament
meravellós. Animat, alegre, amb
ganes d'aprendre i de divertir-se. Pen-
sàvem realitzar aquest curset i conti-
nuar un segon o tercer nivell si la gent
ho demanas així, per?) en vista de l'a-
collida que té, ens plantejam a mes a
més, l'inici d'un altre primer nivell
per a les persones que no s'han decidit
a temps i no es volen quedar endarre-
ra en l'animació activa de festes i de
berbenes. Sí som molts, més ens di-
vertirem!!!

Catalina Font
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Capocorb: el futur incert d'una urbanització

CARACTERÍSTIQUES DE LA
URBANITZACIÓ

CALA CRISTAL, S.A. és l'empresa
de capital Arab que vol realitzar una
urbanització amb capacitat màxima
per a 12.000 habitants a la finca de Ca-
pocorb Nou.

Es quasi l'únic tros de litoral mês o
manco intacte (3.800 m.) que queda
des de Calvià fins al Trenc.

La constructora ha dividit el terreny
urbanitzable en tres zones, varis blocs
d'apartaments, un club Nàutic, un
Club Hípic i un tercer de tennis, cen-
tres cívics i socials, zones esportives

de jocs, parcs i jardins.
Es descriuen tres zones destinades

a la construcció de xalets, la primera
prop de la mar amb una superficie
total de 1.000.000 de m2 la segona pels
voltants del parc amb 1.000.600 m 2 i la
tercera per la zona del Club de tennis
amb 376.000m2 .
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L'àrea de la nova urbanització (445
Ha.) és quasi similar a l'extenció del
casc urbà de Palma.

La construcció esta prevista en eta-
pesde3,3 i2 anys.

INICI DE LES OBRES

Cala Cristal ha començat a fer obres
a Capocorb. El GOB les ha denuncia-
des dient que són il.legals i que supo-
sen una vulneració de la llei molt greu
ja que el Pla Parcial esta suspès al tro-
bar-se el tema pendent de la ressolu-
ció del Tribunal Suprem. Mentrestant
Cala Cristal estén que el Pla Parcial
esta en rigor i a l'informe realitzat per
la secretaria de l'Ajuntament diu: «La
suspensió es podria haver plantejat i
acordada per 1' Audiência, per?) tal cir-
cumstancia no consta en la documen-
tació estudidada que és la que està en
poder de l'Ajuntament». (D.M. 31-1-
89).

El veredicte de la sentencia de l'Au-
diència Territorial de Palma del 13-1-
87 a firma:

«... procedeix la suspensió de l'a-
provació del Pla Parcial fins a la sub-
sa nació de les deficiències que senyala
l'acord impugnat i la que s'indica al
fonament del Dret XIII d'aquesta res-
solució, havent-se de sotmetre de nou
a informació pública i dur-se previ
acord de l'entitat, a l'aprovació defini-
tiva...»

Pel que es diu, llavors, les obres
duites a terme són il.legals.

RESOLUCIONS DEL CONFLICTE

Segons Onofre Rullan, professor de
la UIB i doctor en Geografia, tot
aquest procés pot donar lloc a dife-
rents resultats finals:

1.-Que el Suprem accepti el recurs
de Cala Cristal llavors el Pla Parcial
entraria en vigor.

2.- Que el Suprem corrobori la sen-
tencia de l'Audiència la qual cosa im-
plicaria la modificació del Pla Parcial
en el punt de la famosa invasió dels 50

de protecció i el Pla Parcial s'hauria
de tornar sotmetre a informació públi-
ca.

3.- Que el Suprem accepti més
punts del COAB - GOB.

Independentment d'aquestes decis-
sions es podria declarar des del Parla-
ment la zona de Capocorb com a zona
d'especial interés com va passar amb
S' Albufera, Es Trenc.

L'altra alternativa seria la classifica-
ció via revisió o modificació del
PGOU realitzant un exhaustiu estudi
juridic previ.

El futur de Capocorb no esta deter-
minat, depèn tant de les decissions
dels jutges com de la sensibilitat dels
politics enfront del tema, i en darrera
instancia, depèn del poble que de
cada vegada se sent més fort de la des-
trucció sistemàtica del nostre litoral i
més favorable a actuacions proteccio-
nistes.

Catalina Garau.

Cronologia
L'apitovieló inicial del Pia Par-

cial de.Capocorb per l'Ajunta
data del Gener del. 82, clit.p.ia Par-
cial posteriorrneitt denegat  Lamy

;. 82 i
Davant aquest fet Cala Cristal in-

sa recurs d'alçada.al.Consell.
til del M el Cón8011 reset posi--=went el recurs d'alçada.
teLtupogal.atrlb quatre pres-
on. £1 juilol del
egi	 i el COR in-
en davant l'Audiència de



corball
cranc
cranca
dàtils
donzella
escamarlans
escórpora
esparrall
esplet
gambes
gerret
jonquillo
llagosta
llagostí
llampuga
llenguado

alatxa
anfós
anguila
angula
anxova
aranya
arengada
bacallà
besuc
cabot
calamar
cap roig
cigala
copinyes,escopinyes,

cloïsses
congre

La llista de la compra

Pescateria/
Peixateria (I)

CARNISSERIA 	 XARCHTERIA

ZANO GUE RA
GARCIAS

Plaça Espanya, 62 - Tel. 66 13 02
LLUCMAJOR (Mallorca)

jela 	 a.
rimer ördrc
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Moneda corrent
En l'accès als espais re-

presentatius europeus el re-
coneixement de la nostra
personalitat i la defensa
dels nostres interessos pas-
sen prioritariament per la
consecució de l'oficialitat
de la llengua catalana a la
CEE.

Des d'aquella primera
petició presentada per la
Crida a la Solidaritat el 13
d'octubre de 1987 al Presi-
dent del Parlament Euro-
peu, Lord Henry Plumb, i
avalada per més de 100.000
signatures, aquest Parla-
ment ha rebut dues altres
peticions: la dels Parla-
ments del Principat i de les
Illes.

Últimament hem sabut
per la premsa que el rei
d'Espanya veuria amb bons
ulls que la llengua catalana
fos declarada oficial a les
institucions europees. Joan

Carles I i Lord Henry
Plumb varen parlar d'a-
questa qüestió en el trans-
curs de l'última visita que
el rei va fer el 1988 a Estras-
burg.

Lord Plumb té un conei-
xement perfecte de la reali-
tat catalana, i sap molt té
que al territori de parla ca-
talana viuen 10 milions de
persones i que es tracta
d'una na ció sense esta t.

Aquesta petició d'oficia-
litat compta amb l'aprova-
ció incondicional del presi-
dent del grup parlamentari
democristià. Això no ens
sorprèn, ja que el suport a
les diverses llengües i cul-
tures forma part de l'ideari
democristia, grup segon en
importancia a Estrasburg,
després del socialista.

Abans del 28 de febrer es
presentarà davant la Co-

missió de Cultura del Parla-
ment un informe sobre l'ofi-
cialitat del català. Si bé l'ac-
ceptació de l'informe per
part d'aquesta comissió es
un trama legislatiu neces-
sari, l'acceptació final de
l'oficialitat del ca talà a la
CEE correspon únicament
al Consell de Ministres. No
obstant això, si la cambra
europea es manifestas a
favori hi atorgas el seu vist-
i-plau, es produiria un
avenç important.

El Parlament Europeu
compta actualment amb 9
llengües de treball, totes
elles oficials en els 12 estats
membres. Hem de sumar a
aquest nombre el gaelic
que, juntament amb l'an-

glès, ès llengua oficial a Ir-
landa. En la practica, per?),
nomes alguns documents
escrits es tradueixen a
aquest idioma, feina enca-
rregada a un traductor des
de Dublin.

Així, doncs, el català po-
dria ser la desena llengua
europea reconeguda ofi-
cialment, si bé per assolir
aquest objectiu es fa neces-
sari incrementar la coinci-
dencia, ja demostrada,
entre les aspiracions de la
societat i les institucionals,
aspiracions que hauran d'a-
bocar a una major intensitat
d'accions i d'iniciatives per
part de tots els catalanopar-
lants.
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IMPROVISACIONS VISCERAIS SOBRE "LIQUEN SAUR" ON LA CARN
ENAMORADA PREM MOT DAMUNT MOT COM SI LES LI ETRES
FOSSIN CÈL.LULES, TEIXITS, SENYERES D'ORGÀNICS APARELLS
XOPS DE SANG I UN SISTEMA NERVIOS SENSIBILÍSSIM*

GABRIEL MESQUIDA

Primer de tot hi ha la capsa. Com un
ready made de Marcel Duchamp, com un
cartró on el blanc i el blavet dibuixen la
radiografia -pictografia fotocdpica?- d'uns
alvèols pulmonars, d'un bronquis d'una
tràquea que podrien esser taques del drap
d'una Verònica eixugant per dedins un cos
fet un cristo.

Quan l'usuari obri la capsa on ha Ile-
git en Iletra negra i catalana Arnau Pons,
Liquen Saur, Edicions Ataviques, Baleigs
i Rafel Joan per ordre d'aparició, l'usuari
troba el vel mariol.lat de la contemporà-
nia Verdnica que impressionat en colors i
en serigrafia duu viva un diccionari miste-
riat de les freixures senceres, del frit cru i
dur, d'un Homo sapiens, d'un huma de les
darreries del segle XX. Metàfora geganti-
na, Kixesca, de suvenir íntim i excessiu
aquest inventar un T-shirt on l'usuari mos-
trai demostra el dedins defora, es passeja
amb totes les butzes a l'aire, amb l'ànima a
l'aire.

I per aqui s'umpl la mirada d'una
ferum poética en el sentit més descarat-
descarnat-de de la paraula. El poeta es un
manobre que basteix una forma fràgil i
justa per mostrar sa butza a l'aire, la seva
Anima a l'aire, son sentit caçat a l'aire.

Quan obriu aquest poemari trobau
rera les cobertes negres on suren les om-
bres blanques de dos mig cossos que per la
boca es fan comunicants, un altre dibuix
d'una altra definició de poeta. El paleta
dels mots per la boca comunica (i quan dic
comunica cal entendre: "fa passar gust, fa
passar saliva, fa passar una llengua sabo-
rosa i saberosa que se remena i se la reme-
na per lubrificar una altra Ilengua: la lien-
gua de l'altre".

Els set poemes d'aquest llibre són el
prospecte estricte d'una histdria d'amor
dita amb unes músiques tan ajustades -tan
justes- que constitueixen i modulen un
cant inacabable. Aquesta és una altra defi-
nició de la poesia: bastir versos tan ben
midats que l'oïda i el sentit es conjuguin
en un significant trémol. Recular numen-
cament els materials del verb es feina de
poeta i Arnau Pons ho vol esser. Per aim)
comença el primer poema Foecundi Cali-
ces (Copes Plenes) assajant una forma de
sis versos blancs alexandrins trimembres
el 1", 3", 4' i 5' i bimembres el 2°' i el 6'.
Els imperatius del primer i el darrer.
vers (Omplei Embriaga't) inviten l'Amat
a. continuar bevent per tal que mulli el
llom al gos llebrer que s'ha ajaçat als seus
peus i que quan ja esta embríac i trenca la
copa el gos hi rasa saturnal. El significant
que il.lumina el poema és la copa (calices,
vas, veire, copa) emblema classic de l'a-

mor que esdevé un leit-motiv que en difícil
equilibri no cau mai en la xarxa de la re-
dundancia.

El segon poema comença amb un
títol on dos mots esdrubcols es toquen: Fu-
Ilaraca Estrepitosa. Com un preludi de
dansa fonètica. Es un sonet arrisosiliabic
on un faune i una ninfa arribaran dins un
jardi clos a un desenllaç copulatiu. El so
de les fulles trepitjades, la tensió que al
principi entre ninfa i faune, els esguards
fitant-se, l'esglai de la nAiade, la corregu-
da, apareixen dins aquests dos quartets i
dos tercets mitjançant accions amb inde-
pendencia de contingut cadascuna d'elles i
sense cap encavallament que les enllaci.
La metàfora final del penis que escup el
i/errim (la tija absorta transpuant canta
gotes d'aroma encisadora) és com una ba-
rrumbada puríssima. El tercer poema
"Sidi Natral" i el quart "Djama El Fna"
s6n fets clarament al Marroc. La seva te-
màtica té el paisatge del Nord d'Africa
com a protagonista. Emperò el poeta
l'umpl a balquena.

A "Sidi Natral", 18 versos blancs i de-
casfi.labs, el llenguatge és planer, mer 7
mat, suau Iluny de qualsevol presumpció
fonètica. Hi ha un desig pregon de "predi-
car moltes coses noves i distintes i mai no
dites" que me du a Anselm Turmeda jales
savieses suffs. El poeta besa i es besat, el
poeta cerca i es cercat i aim!, es diu amb
una adjectivació persistent (codolar poll-

crom, passar cansat, someres dobles, mi-
racle estrany, sol alt, palmeres germanes,
mar amagat, fang calent, casa obscura, va-
ques magres, pou tapat, mosques ale-
gres). I fins i tot un verb té un gerundi que
adjectiva l'acció de l'imperfecte cercava
caminant la qual cosa aconsegueix un
efecte d'efervescència recercadora banya-
da amb una secreta serenitat.

El poema quart "Djama El Fna"
al.ludeix a la Plaça del Judici Final de Ma-
rràqueix i en cinc alexandrins blancs i fe-
menins llança al lector enmig de tants de
cossos bellugant-se sota la protecció de
l'ombra amiga de l'amor. Els moixos i nins
que feien festa clou amb la penjada al
muscle de l'Amic un itinerari simbdlic
dins un Hoc que malgrat haver esdevingut
un Hoc coml.) de molts d'escriptors con-
temporanis adquireix aquí una bella sin-
gularitat.

El cinquè poema també té nom de
lloc: El Molinar. Deu versos decasfl.labs
(excepte el 3") Iliures . amb abundancia del
vers masculí. Un aire gabrielferrateria
m'invadeix des de l'inici quan l'Amic va al
bar molinarenc a cercar la pell de l'Amat.
Aquest Amat Amant és comparat a un ri-
noceront mesell, estàtic, immObil que es
ensumat, vigilat, seguit des dels garrons
als llavis per l'Amic que es espantat dolo-
rosament per la seva nuesa.

El sise poema "Lluny de llacors l'a-
mor: bassal d'infausta gloria" té el títol
d'alexandrí trencat en dos hexasfl.labs.
Els tres versos que el formen s6n també
dodecasil.labs i en ells l'amor per primer
cop dins el poemari es fa desfici6s (bassal
de Ilacors coitals, gris, cos es desfA,) i urti-
cant (com una hidra irrita). Es com un
gemec sostingut.

El setè i darrer poema "Només un
bes" és ple de les frescors pornogràfiques
que el títol anuncia. L'al.literació i el te-
trasil.labic metre són el trailer de nou ver-
sos octosillabics que són una incitació di-
recta a l'amor carnal. L'imperatiu del pri-
mer vers (Afua, amor, els teus Ilavis/
sobre els meus amb suau frec d'ales) ve
reforçat per al.literacions (musell que vull
venir), sonoritats (retòrcer ofidi) i metàfo-
res (lleu retòrcer d'ofidi escàpol) que fan
veure i creure en una liengua (i un l len-
guatge) que s'enrosca Tapida dins una
altra boca (dins ta boca) i un amant que
era rinoceront metamorfosejat en liquen
saur. L'ale obscur viscut i una coa del teu
llambrec que tallant em caça converteixen
aquest happy end en una corrida on la
mort -vegi's la bellesa- espia tot temps.
• Per a la presentació pública del [libre dc poemes
"LIQUEN SAUR" d'Arnau PONS amb 11.1ustracions
de Rafel JOAN, aparegut a les Edicions
ATAVIQUES de Llucmaiaor.

EL MIRALL
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HAMBURGUESES
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«PINCHOS»
«PEPITOS»

EXPRESSIÓ D'INTEL.LIGÈNCIA

Tallers MARINA
Joan Ramon

PEUGEOT-TALBOT
Agent Oficial

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

LLUCMAJOR

Provin la nostra
CUINA RAPIDA, ÉS TROPE..

Obert tots els dies

Servei de begudes i menjars
de qualitat a preus raonables

SA PERXA, S.A.
CARNISSERIA
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BOTIFARRA, BOTIFARRONS,

SALSITXA FRESCA, PINXOS, etc.

Avd. Caries V, s/n - Llucmajor (Tel. 66 20 64)
Avda. Mediterráneo, 28- S'ESTANYOL
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ui dirien que ha tret les places? A que no ho ende-
vinau? Com deis? Les mateixes persones? Si, que
ho heu endevinat: les dues mateixes. L'altra, ja la
col.loca ren un altre dia.

***

***

sperem veure tants de disfressats plegats, els d'un
pic en l'any i els de diari i que siguin suficients per
assustar aquest temps i si no el mateix dia, que
l'endemà es tiri d'aigua, que molta falta fa als fo-

ravilers.

***

A questa secció té fama de ferir o fregar, però ja se
sap que quan a un li cerquen les pessigolles, les hi
solen trobar. Això és el que va succeir al falcó, bon
col•laborador d'aquesta publicació quan va sentir

un llibreter llucmajorer donar el vent per escampat a un de
fora poble que va anar a comprar la revista. El mussolet
opina que més val que se dediqui a fer propaganda d'allò
que té i que se deixi de coverbos amb allô que no pot tenir.

ara que és temps de disfressats continuarem par-
lant del tema. En cl moment de dur la revista a la
imprenta els preparatius per a la gran desfilada
del dissabte dia 4 són molt grossos. Diuen que el

mussolet i tot es disfressarà. Dels regidors, es sap que sorti-
ran també disfressats, amb el vestit de cada dia.

A questa vegada l'Ajuntament per contractar perso-
nal, ho ha fet a saber al poble mitjançant una con-
voca tbria per unes places d'auxiliars administra-
tius. Pei-6, el que ja no esta tan bé és que, els matei-

xos que varen fer entrar a unes persones a dit, ara hagin
nomenat un pseudo-tribunal també a dit entre la gent de la
casa Consistorial hi ha comanys de les persones anterior-
ment digitades.

***

E 1 falcó dubte sobre si les coses s'han fet bé o mala-
ment, però el mussolet, que no és tan flernatic, no
dubte de la integritat del funcionariat que forma-
va part del tribunal. Allò que no veu tan clar, em-

però, és que un dels politics que va emprar el dit abans,
formas part ara del tribunal en qüestió. Jutge i part interes-
sada, al mateix temps, no és correcte.

***

L f òliba, que sempre esta per les voltes filossofant,
diu que encara que aquests càrrecs es puguin
donar a dit, no és ètic i tampoc no és just que men-
tre uns opositors han de preparar les proves des-

prés de la seva tasca, els altres les preparin fent practiques
a l'Ajuntament, i a més, cobrant un sou i al moment de les
oposicions definitives (que no se  torbarà) siguin els millors
preparats o, al manco, més a la mesura del nostre Ajunta-
ment.

***

erò, recordau, estimats germans, que això que
tenim és el millor que hi ha i que si el Bonjesús
visqués ara, seria socialista.

***

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.

CLINICA DENTAL
Dr. LI. Galmés Ferrer

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

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

e,IIP	 ET/
C.D. Espanya I Preferent

Mal començament de la segona volta

Joaquin
Encara que el titular del

darrer n° («DENOU PUNTS EN
NOU PARTITS») estdis equivo-
cat —no se pot aconseguir
aquesta suma de punts en
tan pocs partits— sí és veri-
tat que se n" aconseguiren
17 dels 18 possibles. Tot un
récord per un equip que
anava a més, però que, en
la segona volta, aquest
anar a més no ha tengut
continuació.

Els Jugadors de M. Jaume
duen els darrers quatre en-
contres en els quals només
han arribat a tenir dos punts,
justament a casa, un contra
el colista de la categoria.
Però i Espanya, després de
tenir alguns jugadors, lesio-
nats anteriorment, recupe-
rats, pot tornar pel bon camí
perquè ha demostrat que
ho pot fer.

GIMNÀS ESCORPIÓN

El carrer de Sta. Cdindida,
és el camí, que un pic per
setmana, concretament,
cada dimarts, es dirigeixen
els jugadors per exercir a
base de peses i d' altres
aparells de manteniments,
la gimndstica al local «Es-
corpion». La direcció d' a-
quest centre ha volgut
col.laborar amb el futbol i
ofereix al C.D. Espanya uns
preus modèlics perquè els
jugadors puguin anar a en-

trenar i ho aconsegueixen
gràcies a les modernes ins-
tal.lacions.

ESPANYA, 2 - PORTO CRISTO,
2

Aquest partit, el primer de
la segona volta, va ser en el
que varen vibrar més els se-
guidors locals. Va comen-
çar mordant el quadre visi-
tant en una jugada prece-
dida de fora de joc la qual



Juveni1C.D. Espanya/Regional

Una bona classificació

A. Ruiz, S. Marti, LI. Tomas i M. Ginard. Juvenil C.D. Espanya
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va culminar el jugador Gar-
cia, en el segon temps repe-
tiria aquest mateix jugador,
maxim golejador de tota la
preferent i en els darrers 10
minuts mitjançant Aragon,
quan va executar una falta
de manera magistral, i
Gara u, de cap, va igualar el
marcador. Hem de fer notar
la pèssima actuació de

dirbitre de torn el qual va
deixar l' Espanya amb 10
homes expulsant en Galan,
va donar com a valid el pri-
mer gol que abans havia
estat fora de joc pert) G.
Ramis no es va conformar
amb la mala actuació i va
protagonitzar una forta dis-
cussió amb el jutge de línia .
Molina, i es varen acusar
mútuament de varies juga-
des, tot això va acabar amb
Ia sortida de l' auxiliar fora
de la caseta del vestuari.

MAGANOVA, 1
ESPANYA,

Els de Llucmajor, en
aquest partit, varen fer un
dels millors jocs que recor-
dam fora de camp i només
Ia mala sort I el caprici d' un
uliniermany va privar els Iluc-
majorers de la victaria. En el
m. 12 es va anul.lar un gol a
Monserrat per aquest ma-
teix jutge de banda, perquè

dirbitre havia assenyalat
en el centre del camp però
va rectificar davant el fet
del seu ajudant.

En els mts. 53 i 62, Monse-
rrat va fallar dos tirs quan es-
tava tot sol davant el porter i
and) que podia haver aca-
bat la victoria va acabar en

derrota ja que Moreno va
donar la victòria al seu
equip quan es complia el
m. 75.

FERRIOLENC,
ESPANYA,

Un partit per oblidar en el
qual el C.D. Espanya, amb
moltes baixes, va encaixar
mês gols que en els 12 da-
rrers encontres de la primera
volta. El Ferriolenc, co-líder
amb el Maganova, es va re-
tirar al descans amb dos
gols a favor, un de Català,
de cap, i un altre de
Cherna, quan va transfor-
mar un penaltie. En el segon
temps serien en Català,
Tomas I Campos que en els
mts. 74, 76 i 85 respectiva-
ment, farien pujar una gole-
jada al marcador davant la
festa dels seguidors locals
que havien acudit en
massa al camp de Son Sant
Joan.

ESPANYA,
SON SARDINA, 0

Un partit insipid davant el
colista i Espanya que da-
rrerament havia davallat
molts de punts en el joc i ho
va confirmar en aquest en-
contre. El Son sardina
només va venir per defen-
sar-so i al final ho va aconse-
guir. En definitiva, una «juer-
ga» de la qual no es va sal-
vor ni l' arbitre que no va ser
capaç de dirigir una con-
frontació que malgrat fos un
galimaties en cap moment
no va ser antiesportiva ni
violenta.

Joan Quintana
Quan duen disputades

quatre jornades des que va
començar la Il Volta, els ju-
venils que tan be dirigeix J.
Llompart, mantenen una
bona classificació:
Jugats: 21
Guanyats: 10
Empatats: 5
Perduts: 6
Cols a favor: 45
Gols en contra: 28
Punts: 25

Aquest barem els manté
en una sisena posició en la
classificació general que es
pot catalogar de bona, en
Ia segona temporada que
els nostres representants
prenen part en aquesta ca-
tegoria de I DivisióJuvenil.

NOMES UN RESULTAT DOLENT

El primer encontre de la
segona volta va ser contra
La Salle B. Un conjunt que
ocupa la zona d' enmig de
la taula classificatõria i que
haver d' acotar el camp
davant el quadre Ilucmajo-
rer. Els visitants varen vencer
de 0-2 gracies a una segura
defensa i als gols de Ruiz i de
Cardell.

Nomes un partit dolent
hem de comentar, a Lluc-

major contra el R. La Victò-
ria el qual se' n dugué els
dos punts i no serviren per
res els do'S gols de Ruiz . Can-
tos i Martí, perquè els de
s' Indioteria ens varen supe-
rar d' un gol i així continuen
mantenint la Iluita pel grup
de principi.

Set dies després es repetia
a la nostra ciutat i els juga-
dors de Llompart guanya-
ven per 1-0 a un altre equip,
pore) aquest ben classificat,
el Patronat A. Els col.legials
que són un bon conjunt ha-
gueren de cedir davant el
millor joc de l' Espanya i en
aquesta ocasió marcd el
gol en S. Martí.

I per acabar, el darrer re-
sultat que coneixem: partit
jugat el 29 de gener, el qua-
dre espanyista es va desfer
facilment d' un dels pitjors
conjunts del campionat.
Torre d' en Pau, el qual,
amb gols de Cantos o Car-
dell no en va tenir a basta-
ment i se' n va marcar dos
mês en meta pròpia.

Per tal que el lector pugui
tenir una referência agues-
ta era la classificació gene-
ral de tots els equips de Pri-
mera Regional quan s' ha-
vien disputat20 jornades:

1. MAGANO VA-J. 23 17 3 3 45 14 37 +13
2. Ferriolense 23 15 5 3 44 16 35 +11
3. C.ardessar 23 14 4 5 52 29 32 +8
4. Porto Cristo 23 13 5 5 56 28 31 +7
5. Escolar 23 12 7 4 30 22 31 +7
6. At. Rafal 23 12 4 7 41 30 28 +6
7. Espana 23 11 6 6 23 21 28 +4
8. Soledad 23 9 7 7 34 29 25 +5
%Art" 23 11 3 9 41 45 25 +3

10. Pollens' 23 9 6 8 32 28 24 8
11. Esporhs 23 10 3 10 30 28 23 -1

ROo Victoria 23 7 9 7 29 30 23 -1
13. Montuiri 23 8 5 10 31 36 21 -1
14. LA Unit* 23 8 4 11 26 37 20 -2
15. Margaritense 23 5 8 10 27 33 18 -4
IC Petra 23 3 8 12 27 38 14 -10
17. Pto. Pollensa 22 5 4 13 23 36 14 -8
18. Campos 23 3 7 13 21 32 13 -9
19. Andrailx 23 3 5 15 22 57 11 -11
20. Son Sardina 23 1 5 17 19 62 7 -17
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Alevins C.D. Espanya II Regional

Ha començat la segona volta

ESPANYA, 9-Atc. Alaró, 2
Porto Cristo, 2 -ESPANYA, 1
ESPANYA, 1 - Murer, 1
P. Pollença, 3-ESPANYA, 3
ESPANYA, 3- Porreres, 2
Sta. Maria,5-ESPANYA,2 PORTO CRISTO

Benitez, Riera IFelipe. Alevins C.D. Espanya

14	 10	 4	 0	 43	 10	 24
ESPANYA, 0- Ses Sallnes, 0 -11ença 14 9 3 2 45 17 21

, s 14 9 2 3 46 18 20
LA SEGONA VOLTA Barraca- 14 7 5 2 30 16 19

Puerto a. 14 7 4 3 46 36 18
Dia 21 de gener va co- España 14 7 4 3 34 18 18

mençar	 aquesta	 segona Sollerense 14 7 3 4 30 19 17
volta amb bon preu per als La Salle Man. 14 6 4 4 30 25 16
espanyistes ja	 que varen Santa Maria 14 5 2 7 32 45 12
vencer amb facilitat (3-0) al Murense 14 3 3 8 15 25 9
Conseil que ocupa la penúl- Ses Sa lines 14 3 1 10 10 41 7
tima plaça de la classifica- S'Horta 14 3 1 10 21 30 7
ció. Consell 14 1 3 10 8 48 5

Després d' aquest partit la
taula classificatõria ha que-
dataixí:

At. Alaró 14 1 1 12 11 63 3

Quintana Castel!
Des de fa ve:iries jornades,

va començar el campionat
d' Alevins, de 11 Regional en
el grup A, on juga el C.D. Es-
panya per una plaça d' as-
cens a superior categoria
encara que darrerament els
jugadors de Sastre-Paniza
han perdut molts de punts 1
sembla que l' únic que
poden aconseguir sigui la
segona plaça ja que el líder
Porto Cristo ha posat molt
terrenyp' enmig.

ABA NS DE L'EQUADOR

Dos partits ens queden
per contar, abans d' aca-
bar la I Volta, el primer Jugat
a Sta. Marla contra aquest
mateix equip el qual va In-
fringir una severa derrota (5-
2) als Ilucmajorers i de poc
serviren els gols d' Aguiló I
de Leon.

El darrer partit de la I Volta
va ser una altra decepció
perquè els blaus només em-
pataren a zero a casa con-
tra Ses Salines, equip, que
en aquests moments, es un
conjunt inferior als espanyis-
tes.

RESULTATS DE LA !VOLTA

Conse11,0-ESPANYA, 6
ESPANYA, 3-Sollerenc, 0
Poblera (UD), 1-ESPANYA, 2
ESPANYA, 0-La Salle de M., 0
Barracar, 1 -ESPANYA, 0

FRUITS SECS
CONGELATS

POLLASTRES A L'AST
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Infantils C.D. Espanya I Regional

Continuen atacant       
Joan Quintana Castel!

Tot continua igual en torn
al C.D. Espanya Infantil, ni
ho hagués compost Ferra-
gut ni ara ho compondrd
Sacares, ni ho faria el millor
entrenador del món. La
cosa es vista per a senten-
cia des de fa bastant de
temps I no té remei. Volem
dir, no obstant això, que ad-
miram aquests jugadors
que un diumenge slit' altre
també, va perdent per
quasi sempre golejades i
continuen aguantant amb
el cap ben alt. Això són es-
portistes!!!

Dels partits que tenim noti-
cia tot són derrotes i a més a
mós, com dèiem abans, per
golejada. El primer, a Lluc-
major (1-6) contra el J.D.
Inca que va marcar mitja
dotzena de gols a l' Espan-
ya el qual names en va mar-
car un a través del Bonet.

També, el Barracar va
donar bon compte a l' Es-
panya, en el seu camp (5-0)
I si a Llucmajor, a la primera
volta, names havia vençut
per la mínima, ara se' n va
desfer ben be.

L' equip blau grand del
Poblense, líder del grup, va
visitor Liucmajor i si en V en-
contre de la I Volta va vèn-
cer injustament, ara ens va
golejar amb tota facilitat
demostrant als blaus la con-
dició de primer classificat
(0-7).

I per finalitzar, el darrer en-
contre, aquest pic en mans
del Juventut Sofista (0-3),
tercer classificat del grup i a

un sol puntdel líder.
Després de 19 partits,

aquesta es la classificació
general:

rui31,ENSE 19 16 2 1 77 17 34
Olímpic de Manacor 19 16 1 2 104 13 33
Juventud Sallista 19 15 3 1 102 17 33
Petra 19 12 3 4 37 30 27
Badía Cala Millor 19 7 6 6 38 28 20
Eiarracir 19 7 6 6 40 43 20
Escolar 19 7 5 7 40 2h 19
Murense 19 8 3 8 33 55 19
Beato R. Llull Inq. 19 6 5 8.. 28 40 17
Juventud Dep. Inca 19 7 0 12 42 61 14
Porto Cristo 19 4 5 10 23 64 13
At. Alaró 19 3 2 14 22 60 8
Campos 19 2 2 15 13 66 6
España 191 1 17 7 86 3

Benjamins C.D. Espanya Grup Manacor

Ferragut amb G de Gol
Campos.... 	 12 10 1 1 45 7 21
Cala Millor 	 12 10 0 2 41 7 20
Avance 	 12 9 0 3 39 14 18
Pto Cristo 	 12 7 3 2 35 15 17
Felanitx., 	 12 7 2 3 18 16 14
España 	 12 5 2 5 18 20 12
Barracar 	 11 5 1 5 18 13 11
Escolar 	 12 3 3 6 6 20 9
Petra 	 12 2 3 7 13 30 7
Vilafranca 	 12 2 2 7 16 31 6
Cardesar 	 12% 1. 3 8 14 38 5
Ses Salinas 	 12 0 2 10 8 48 2

• Quintana tres, i per cert, un d' ells
Es va Iniciaria II Volta amb d' esperó. Amb aquests tres

un Espanya - Ses Salines que gols, el jugador Ferragut
va acabar amb la victòria porta marcades quinze dia-
(4-1) clara d' aquests pri- nes que fan un total dels 18
mers. Els gols foren de aconseguits per l' equip
Jaume CeÒ i Antoni Ferra- quan duu disputats una dot-
gut, el qual va marcar-ne zena d' encontres.

J.A. Rubio, D. Trujillo ¡M. Jaume. Benjamins C.D. Espanya   

I, per acabar, un resultat
dolentíssim, ja havia guan-
yat l' Avance a Llucmajor
(1-3) en la primera volta i ho
va repetir dins propi camp,

aquest pic per golejada (7-
O). es a dir, que els blaus
amb aquest equip han en-
caixat deu gols en names
dos partits.
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REHABILITACIO
D'EDIFICIS I VIVENDES DE MALLORCA Recuperem

ca nostra

CAIXA DE BALEARS
"SA NOSTRA"

INTE RES A PARTIR DEL' 11'25%

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

ALENIENTOS
ECORATIVOS

01.DECISIVOS

En -Prefama sobemos
bien que la decoroción, la per
sonalización de su hogar, es el
resultado de una labor de conjuntc
que usted, un profesional o un equip .mita
un espacio con carácter exclusivo, utii.
medios, formas y productos diversos: elt
tos decorativos que diseñan y constituyen
caracteristicas de su hogar.

lo imagina sin baldosas?

¡Clam, son factores decisivos!
Complete su decoración en PREFAMA.

PREFM1
251 50220828
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ESPORTS

Societat de Colombicultura
S'Estanyol

Julie] Mascaró
Pons elegit
nou president

Recentment, en assemblea gene-
ral, va ser nomenat per majoria abso-
luta, president d' aquesta societat,

esmentat Sr. Mascaró, el qual ja
havia tengut aquest mateix càrrec a
I' anterior junta presidida aleshores pel
Sr. Nadal, el qual havia finalitzat el ma-
nament i no es va presentar a la ree-
lecció.

Després de prendre possessió del
ce:irrec, el nou president va procedir a
Ia presentació de la nova junta directi-
vaque és la següent:

President: Julià Mascaró Pons
Vicepresident: Blai Nadal Rigo
Secretari: Nicolau Febrer Nadal
Tresorer: Joan Boscana Coll
Vocals: Antoni Cladera, Joan A.

Obrador, Gabriel Paniza i Josep A. Pe-
Ulcer.

A tots ells els desitjam encerts en els
respectius ceirrecs pel bé de la socie-
tat i de esport.

Quant a les activitats programades
per a aquesta temporada a més dels
concursos socials de selecció, es va
sol.licitar a la Federació Balear i as-
semblea general ho concedí, orga-
nització del Campionat Illes Balears
1989. Esperam I desitjam que aquests
concursos siguin un èxit i que així les
il.lusions de tots els components de la
societat I l' afició en general es vegin
fets realitat.
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Teniendo como rivales al Passat y al Vectra

EI Fiat Tipo, coche del año
El Fiat Tipo ha conseguido el

preciado galardón de "Coche del
año" en Europa. Sucede ast al
Peugeot 405, coche sobre el que
recayó el año pasado el nombra-
miento. Este premio, el más im-
portante del concierto europeo
del automóvil, esta organizado
por siete importantes medios in-
formativos y recae cada año en
uno de los nuevos modelos lan-
zados al mercado en los doce
últimos meses.

Esta vez han sido 58 periodis-
tas especializados pertenecien-
les a 17 nacionalidades distintas
los que puntuaron el Fiat Tipo
con 356 puntos, eligiéndolo 'Co-
che del afici" entre otros doce
candidatos. En esta votación
treinla y ocho de los cincuenta y
ocho jurados lo consideró como
el mejor en absoluto. El segundo
clasificado lue el Opel Vectra,
con 261 puntos, es decir, 95 me-
nos que el Fiat Tipo. A continua-
ción se clasificaron Volkswagen
Passal con 194 puntos, los BMW
serie 5 con 178 puntos y el Fie-

nault 19 con 175 puntos, quedan-
do los cinco modelos japoneses
incluidos en la votación algo mas
Was.

El Fiat Tipo fue lanzado al mer-
cado a finales de enero, primera-
manta en Italia y ya hacia el mes
de junio en el resto de Europa

Actualmente la versión mas
potente es la lurbodiesel, aunque

pronto seran comercializadas
otras versiones mas deportivas
corno la de 16 válvulas.

A finales del pasado mes de
noviembre ya se hablan comer-
cializado 300.000 unidades del
Fiat Tipo, que se esta fabricando
a razón de de 1.900 unidades
diarias. El Fiat Tipo esta casi ab-
sorvido por el mercado italiano.

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

El Tipo, lodo un éxito en Italia

JAIME LLULL 110D111017EZ
*INSTAL LACIONS ELECTRIQUES

Enllumenat
Instal.lacions d'energia solar
Muntatge de quadres elèctrics
Antenes TV

* INSTAL. LACIO DE COMPUTADORS
Canvis de tensió

Contractació de computadors

PRESSUPOST GRATUIT
C/. Gómez Ulla, 45 - Tels. 66 17 92 - 24 22 86

ENTRE NOL TROS
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NAIXAMENTS

- Silvia Pere lló Oliver, filla de Josep
i Ca talina,nasquédia 5-1.

- Pere Maya Alejandro, fill de Josep
i Francisca, nasqué dia 10-1

- M Catalina Flora Bonet, filla de
Bartomeu i Magdalena, nasqué dia 16-
1.

- Cristina Canals Ferré, filla de Mi-
guel i M Antbnia,nasqué dia 24-1.

- Antoni Cortés Martin, fill d'Anto-
ni i M Serafina, nasqué dia 24-1.

MATRIMONIS

Miguel Mójer Martorell i Manuela
Cafiellas Martinez es casaren dia 15-X-
88 a Sant Bonaventura.

Antoni Coll Orvay i Esperança Va-
guer Vidal, es casaren dia 4-1 a Sant
Bonaventura.

Francesc Salas Vallespir i Coloma
Puigserver Bujosa, es casaren dia 14-1
al Jutja t de Pau.

Joan PuigserverCanaves i M Antò-
nia Mut Fiol, es casaren dia 29-XI a
l'església de Sant Miguel.

Joan Cantallops Monserrat i Agnes
Maria Puigserver Salon, es casaren
dia 21-1 a l'església de Sant Bonaven-
tura.

Victor Joaquin Garcia i Soledat
Pérez Dominguez es casaren dia 26-1
al jutjat de la Pau.

Isidre Ojeda Navid i Marta León
l'vlaxín, es casaren dia 17-XI a l'església
de Sant Bonaventura.

DEFUNCIONS

Francisca Antich Llompart, morí
dia 3-1 a l'edat de 92 anys.

Guillem Tomas Puigserver, morí
dia 3-1 a l'edat de 89 anys.

Antoni Simó Cardell, morí dia 6-1 a
l'edat de 81 anys.

Aureli Lirian Ramírez morí dia 6-1
als 81 anys.

Andreu Bujosa Vidal, morí dia 7-1
als 73 anys.

Maria Tous Cirer, morí dia 11-1 als
87 anys.

AMa Maria Barceló Bonet, morí dia
11-1 als 91 anys.

Francisca Aira Mora Sbert, morí dia
13-1 als 93 anys.

Catalina Oliver Llull, morí dia 15-1
als 64 anys.

Gaspar Noguera Sastre, morí dia
16-1 als 82 anys.

Angela Cardell Noguera, morí dia
18-1 als 92 anys.

Isabel Suárez Amengual, morí dia
22-1 als 82 anys.

Miguel Tomás Gamundí, morí dia
24-1 als 83 anys.



sa teulera   

D'INTERIOR I
EXTERIOR

CENTRES - RAMS DE NU VIA
PLANTES - CORONES

C. Campos, 80- Tel. 66 01 76

RESTAURANT

NOCES - BANQUETS COMUNIONS
BATEIGS

Informació: Tel. 66 03 17- LLUCMAJOR
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SOPA DE LLETRES

Cerca 3 noms de Ooblacions de Me-
norca i 3 d'Eivissa. Poden estar escrits

de dalt a baix o a la inversa, d'esquerra

a dreta i de dreta a esquerra.

ENDEVINALLES

Pes forat des moix

Si heu de fer obra, vos aconsellam que cerqueu l'arqui-
tecte que ha format el projecte per fer aquest renta-cotxes.
Es el més econòmic del poblei dels voltants.

Si no podeu averiguar qui és, demanau-ho a qualsevol
regidor de l'Ajuntament o al Sr. Batle. Tots els coneixen i si
no en diuen res és per no fer propaganda.

Ja se sap que un Ajuntament, en aquestes qüestions ha
de ser neutral, no fos cosa que tot el poble fes firmar els
plànols al mateix equip tècnic.

Tant faig riure com plorar;
don tristor i don alegria;
tresc per terrai per la mar
i per l'airequalquedia.

SOLUCIO ENDEVINALLES:Un corn. L'aigua de la mar

SOLUCIÓ SOPA DE LLETRES
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Cra. Arenal s/n - Tel. 66 02 34 - 66 16 18

La Nueva Generación 

El

que todos

queríamos
Rubí Automóviles

Llucmajor, S.A.

GUERA
Servei Oficial

414-1/11 C/. 1-3ipoll, 30 - Tot 66 22 13

FERROS ARTÍSTICS
I FORJATS

ESPECIALITAT EN
TREBALLS D'ALUMINI

CERRAJERIA

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

írt--t-s
LLUCMAJOR
(MALLORCA)

••n•••••

Cristalería Llucmajor
JOAN MO REY

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

Ronda Miojorn, 105	 Tel. 66 14 93	 LLUCMAJOR

1FLLER MECANICO,

DEL MOTOR I DE L'AUTOMÒBIL
Pedro Noguera Ensefiat



Venda i assistência
técnica dels productes:

BOSCH
Automòbil

BOSCH
Eines

g_ ELECTRICA tJ 

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

Calentadors
JUNKERS

Electricitat i Electrònica
de l'automòbil

INJECCIÓ DE BENZINA

Aires acondicionats
CARRIER
CUPIA S.A.

Tacògrafs

So i 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




