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El pensament de la
Revista s'expressa només
a través de l'Editorial.

Votar per Europa

Els carrers ja són plens de pasquins i
les diferents opcions polítiques llancen
afirmacions d'europeisme en forma
d'slogan, com a segona passa d'un
inici de campanya gastronómica. En
aquest punt, els partits coincideixen en
l'estratègia: si hi ha manya i a més a
més, una mica de música, la convoca-
tòria comptarà amb el suport popular,
mentre que, com a teló de fons assis-
tim a un desmesurat furor d'acusa-
cions.

Pere) aquesta vegada hi ha una dife-
rència: només una exigua minoria sap
sobre què s'ha de votar. La gent no té
cap dubte referent a all() que és un
Batle o un regidor, i posseeix una lieu-
gera idea sobre les funcions dels parla-
mentaris en els òrgans legislatius del
Senat i els autonòmics, pelt, hi ha una
ignorància pràcticament absoluta refe-
rent als eurodiputats. I no és només un
problema del nostre país, en les na-
cions comunitàries ja hi havia, abans
de la nostra incorporació, molta preo-
cupació per l'escàs interès que desper-
ten les urnes europees.

La present campanya electoral trans-
corre en un ambient d'acusacions i de

sospites de subornament com a pi-Meg
a la presentació de mocions de censura
en alguns ajuntaments i Comunitats
Autònomes. Quasi ningú no parla
d'Europa en el seu parlament i tampoc
d'unes eleccions decisives de cara a
1992. Europa sembla que es alló que
menys interessa en visperes del 15-J,
quan hauria de ser motiu de reflexió
perquè aquesta consulta electoral trau-
rà a hum el signe i el símbol politics
del procés d'unificació europea dels
propers anys. I això es important.

A partir del 92, l'existència d'un
mercat únic ens obligarà en molt, so
pena de ser engolit per països més mo-
derns, competitius i preparats, que no-
saltres per respondre als grans reptes
del món actual. En Hoc de preparar-
nos per a aquesta cita histórica, i d'uti-
litzar la present companya com ún cur-
set conscienciador, vet aqui que dedi-
cam el temps a polèmiques de carrer,
intents de subornament i mocions de
censura perquè els ressorts del poder
municipal o autonòmic canvien de pro-
tagonistes i de partit politic.

Europa és el que compta menys.
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Temes importants de la sessió plenària (Maig 1989)

L'ADHESIÓ A LA FEDERACIÓ
D'ENTITATS LOCALS
DESVIACIÓ D'AIGDES EN EL
CASC URBÀ DE LLUCMAJOR

Aquests dos temes varen ser els que
ocuparen més temps durant la dan-era
sessió Plenaria. El primer va ser la dis-
cusió sobre l'adhesió del municipi lluc-
majorer a l'anomenada «Federació d'En-
titats Locals», i després d'un llarg debat,
només el grup socialista i el regidor del
PSM es varen mostrar d'acord en la de-
cisió afirmativa. L'oposició d'LTM, a tra-
vés del regidor M. Clar, es va concretar
en la distribució de vots que es cpnce-
deixen a cada municipi ja que conside-
rava que això margina les localitat amb
menys població i va demanar que abans
d'aprovar els estatuts de la Federació
havia d'estar condicionada al vist i plau
del reglament la qual cosa era supeditar
el vot del seu grup a l'aprovació d'a-
questes esmenes.

El centrista Rabasco també va insistir
en el mateix punt que els regionalistes i
també condicionaven el seu vot.

AIGIDES

També aquest tema va precisar un
llarg debat i en aquest cas les reticències
a la iniciativa de l'equip del govern
varen ser duites a terme pel Grup Popu-
lar i PSM, essent aquest dan-er l'únic re-
gidor que se va abstendre.

L'objectiu d'aquest projecte és cercar
una solució al problema de les aigües
pluvials quan no poden ser recollides

per l'avenc de Son Gall i més si es té en
compte que la xarxa esta connectada
amb les tuberies de sanejament la qual
cosa significa que no només són aigües
de pluja les que s'arriben a recollir en
un mateix lloc. Les reticències del PP en
aquest cas es basaven en la capacitat de
la sima i en l'elevat pressupost per a
aquest experiment.

El representant nacionalista, Maties
Garcies, va sol.litar garanties que agues-
tes aigües no representassin un perill de
COntaminació i finalment el projecte era
aprovat amb l'abstenció d'aquest regi-
dor.

El PP va presentar dues mocions de
tràmit: una relativa al poligon industrial
i una que contemplava millores per a la
zona turística de S'Arenal. Referent al
poligon, el partit popular va mostrar in-
terès per accelerar la realització del
complex i el responsable d'Urbanisme
va contestar que en aquests moments
els tècnics municipals estudiaven el
PAU, i, un cop examinat, es celebraria
una nova reunió per tal de decidir-se.

Quant a la realització de millores a
S'Arenal, el grup popular va proposar
que la zona turística llucmajorera optas
per la subvenció de la Conselleria de
Turisme i això suposaria una elevada
ajuda econòmica; Tomas Garcia va afir-
mar que el projecte compta amb l'apor-
tació de devers 40 milions a càrrec del
Consistori .i si també arribava aquella
subvenció, es situaria envers els 37 mi-
lions de pessetes.

POLIESPORTIU A S'ARENAL

També va ocupar un important apar-
tat la discussió sobre les inversions que
es poden realitzar en el Camp Munici-
pal d'Esports de S'Arenal, amb la peti-
ció del PP d'un pavelló poliesportiu co-
bert. El segon projecte contempla la
construcció d'una tribuna coberta en
l'esmentat recinte. Miguel Clar, respon-
sable d'aquesta Comissió, va afirmar
que a causa de l'elevat pressupost es
realitzaria en dues fases.

ALTRES ACORDS

- Constituir una entitat urbanística per
a la conservació de la urbanització Son
Verí Nou.

- Increment de tarifes del servei d'au-
totaxi.

- Adjudicació del trasllat de cadavers
a una oferta mes econòmica.

- Constituir una comissió d'assessora-
ment de la residència de la Tercera
Edat.

- Habilitar una partida per conservar
les zones verdes de S'Arenal i crear un
punt de comunicació per a la Joventut,
mitjançant un conveni amb la Comuni-
tat Autònoma.

I per acabar, en el capftol de precs, es-
menes i questions, el regidor Tomas
Garcias va enumerar una série de defi-
ciencies relatives a l'escorxador Munici-
pal, com poden ser les queixes dels resi-
dents d'aquella zona a causa de la mala
olor procedent de deixalles que s'hau-
rien d'eliminar al forn incinerador.

FRUITS SECS
CONGELATS

POLLASTRES A L'AST
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Simposi Internacional sobre Ocells Marins

Científics de tot el món demanen protecció per Sa Marina
La passada Setmana Santa ten-

gué Hoc a Calvià el Segon Simpo-
si Internacional sobre els Ocells
Marins de la Mediterrània. Setan-
ta científics de tot el món pren-
gueren part a aquesta reunio, or-
ganitzada pel Grup Ornitològic
Balear i Medmaravis, l'associació
internacional d'especialistes en
avifaune mediterrânea; amb la
peculiaritat de que la Perestroika
també hi va esser coneixedora, ja
que, per primera vegada un esde-
veniment d'aquest tipus va
comptar amb la participació de
científics provinents dels països
socialistes.

Durant cinc dies es varen expo-
sar els resultats recents d'investi-
gacions ecològiques i biològiques
sobre distintes poblacions d'aus
marines migratòries o hivernants,
i tombé es va procedir a una re-
visió dels coneixements generals
sobre cada una de les especies
marines que crien a les costes
mediterrànies, una revisió que
havia estat prèviament preparada
per vint especialistes, a través de
contactes amb ornitòlegs de cada
país, per tal de presentar l'estat
actual dels coneixements sobre
totes les especies d'aquest grup
zoològic.

Durant aquest simposi, un dels
participants, un ornitòleg francès,
va conseguir el primer enregistra-
ment en cinta magnetofemica del
cant de la Baldritja, un ocell que
no toca terra més que per criar, i
del qual a les Mes Balears n'hi ha
una raça específica.

En les conclusions d'aquest
Segon Simposi Internacional
sobre els Ocells Marins de la Me-
diterrània, els participants dema-
nen als poders públics i als ciuta-
dans la protecció de vint indrets
de la Mediterrània pel gran valor

científic que tenen en relació a la
supervivència de les especies
d'aus de la nostra mar. D'aquests
vint indrets, tres són a les nostres
illes: l'Arxipèlag de Cabrera, els
Illots de les Pitiuses i la zona de
la Marina de Llucmajor que va
del Cap Blanc fins a Regana. El
motiu de la designació d'aquest
espai llucmajorer es la presencia
a aquesta zona d'una de les cole,

nies de corbs marins més impor-
tants de la Mediterrània.

M.C.

Moció que presentarà
el PP al proper ple

MOCO RESOLUTORIA que,
segons el ROALL, presenta
aquest Grup Municipal per ésser
inclosa en l'Ordre del Dia del
proper Ple d'aquest Consistori.

Exposició de motius
Ates que els científics han de-

mostra t que la proporció de
gasos clorofluorcarbonats (CFC)
que es van concentrant en l'at-
mosfera esta augmentat fins a ex-
trems perillosos.

Que aquests gasos se solen
usar com a propulsors en aerisols
i actuen reduint la capa d'ozó
que protegeix la Terra dels raigs

ultravioletes del Sol i tenen una
notable incidencia en la desesta-
bilització del clima terrestre i de
l'equilibri ecolõgic.

Que en la nostra Illa s'estan co-
mercialitzant productes que con-
tenen aquests gasos (CFC) amb
enorme risc contra la salud públi-
ca a més de contaminar l'atmos-
fera hipotecant la vida futura del
nostre planeta contribuint a fer
créixer els anomenats «forats ne-
gres».

Que actualment a Mallorca no
contam amb mesures ni recursos
per combatre el mal que ja esta
fet i se segueix fent, pero sí con-
tam amb la necessaria sensibilitat
i conciencia perquè s'evitin mes
mals i estam disposats a
col.laborar perquè no se seguei-
xin llançant aquests gasos nocius
a l'atmósfera.

Creim que Mallorca pot ajudar
en la lluita contra aquest mal
sol.licitant a tots els ciutadans,
des de cada Ajuntament que
s'abstenguin de comprar i utilit-
zar productes que contenguin
aquests gasos (CFC).

Per tot això aquest Grup Muni-
cipal presenta la següent MOCIO:

Que s'acordi emprendre una
campanya d'àmbit local per de-
manar la col.laboració dels ciuta-
dans d'aquest Municipi en la llui-
ta a favor de la conservació del
medi ambient i sol.licitar la seva
participació mitjançant la seva
negativa a consumir i utilitzar
dins aquest terme Municipal pro-
ductes que contenguin aquests
gasos clorofuorcarbonats (CFC).

Llucmajor a 31 de maig de
1989

El Portaveu del Grup Popular
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Representació de «El tio
de l'Havana»

Al moment de tancar l'edició s'ha
enunciat la representació de la co-
mèdia  de costums «El tio de l'Hava-
na» per la recentment creada «Agru-
pació Artística de Llucmajor».

L'obra és original de Josep M.
Tous i Maroto, en tres actes i en
prosa, l'acció trascorre a Ciutat l'any
1947 i els actors participants són els
següents: Jaume Bonnin, Salvador
Guerrero, Margalida Lladó, Josep
Martorell, Guillem Mut, Andreu
Noguera, Antònia Oliver, Francisca
Picornell, Maria Roig.

Bartomeu Salva i Margalida
Tomas. Actuen també Jerônia Vidal
d'apuntadora, Arnau Tomas de tras-
punt i Conxa Juan es fa càrrec del
vestuari.

Desitjam molta sort i molts d'en-
certs a aquesta agrupació.

Escenificació de «La Flor
romanial»

El grup de teatre «Agora» del
Col.legi Sant Bonaventura, format
per alumnes des de 4" fins a 7
d'EGB va escenificar la rondalla ma-
llorquina «La Flor Romanial» al
local de la Joventut Serafica i des-
prés, el dia del Corpus, a la Resi-
dència d'ancians de la Bonanova.

Els promotors d'aquest ja tradicio-
nal grup «Agora» tenen la satisfac-
ció d'haver pogut realitzar els objec-
tius proposats, malgrat que la tasca
ha estat prou laboriosa, perquè
quasi tots els actors havien comen-
çat enguany.

Els objectius persegueixen no
només una actuació damunt l'esce-
nari, sinó també el fet que el nin
s'adoni que el teatre és una tasca de
grup i que són tan importants els
que donen la cara al públic com els
que estan entre bastidors.

També és un objectiu del grup el
de lluitar per la nostra llengua i fo-
mentar el seu ús.

El GOB presenta un recurs contra
el complex de Son Antelm

El GOB ha presentat un recurs contra la declaració d'interès públic del Cen-
tre de Salut i les instal.lacions complementàries que es té previst construir a te-
rres de Son Ante Im.

El recurs es fonamenta en l'incompliment dels articles 45 i 46 del reglament
del pla i dels articles 85 i 86 de la Llei del Sol. Aquests articles assenyalen cla-
rament que només es poden declarar d'utilitat pública i d'interès social aquelles
obres o instal.lacions que obligatòriament s'hagin de fer a terrenys rurals, sem-
pre i quan no puguin formar un nucli de població. Circumstància que no es
compleix, segons l'entitat ecologista.

Per altra banda, el GOB considera que la declaració d'interès social, ena:
quest cas, no compleix el PGOU de Llucmajor, ja que cap dels seus articles no
preveu la declaració d'interès social per aquest tipus d'instal.lacions. Aixima-
teix, el GOB destaca la falta d'un estudi d'avaluació d'impacte ambiental.
Aquest. fet suposa l'incompliment del decret que regula aquest tipus d'estudis,
així com tampoc no compleix l'article setè que només permet una oferta com-
plementària que no superi les 450 places i, en el cas de Son Ante 1m, la xifra és
de 900 places.

4.74

•	 To	 s.
III,

,

-	 ,-...•

Exposició de Cati Aguiló a la Galeria Horrach

Amb motiu de l'exposició que Cati Aguiló va muntar a la galeria Ho-
rrach, de Ciutat, els visitants han pogut contemplar un retrar realitzat
per la pintura llucmajorera el president del Govern Balear, Gabriel Cafte-
llas. L'artista local ha reproduit l'esmentat politic mallorquí quasi amb
objectiu fotogràfic, en el seu despatx del Consolat de la Mar.

En aquesta exposició, la primera en solitari que realitza a Palma,
aquesta pintora, destaquen principalment els bodegons els quals, en opi-
nió dels critics, constitueixen una de les seves millors vessants per la tèc-
nica i sensibilitat amb què els realitza. Per tal de portar a bon terme el
retrat del President, Cati Aguiló va treballar durant algunes sessions en
el mateix despatx de Gabriel CatieIlas. La presència del politic a la inau-
guració de l'exposició va fer propicia l'atenció dels mitjans de comunica-
ció de Ciutat.

Foto: Lorenzo



Dinar de la Promoció 1937

El passat 22 d'abril, es reuniren a S'Estanyol tots els nascuts l'any
1937. Els organitzadors aconseguiren reunir a cinquanta-cinc ciutadans
de la mateixa edat, i segons ens digueren, fan contes repetir l'anay qui
vé i esser molts més, perquè ara que ho han provat els ha agradat. I per-
que quedas constancia dels fets i demostrar que n'estan contents amb
l'edat que tenen, es feren les fotografies corresponents per enveja de tots
els qui no tenen l'edat: no hi ha cap cara trista. Us desitjam que molts
d'anys ho pogueu veure.

LOCAL

Campanya del GOB
per la moratòria
urbanística. Inclou
quatre espais
llucmajorers.

El Grup Balear d'Ornitologia
ha posat en marxa una campanya
per una Moratòria Urbanística,
exigint l'ordenació global del te-
rritori de la nostra illa des d'un
punt de vista racional i conserva-
cionista, contra la creació de més
urbanitzacions al litoral, als es-
pais naturals o a les zones agríco-
les.

Una campanya que demana la
immediata i estricta protecció
dels espais naturals inclosos als
inventaris d'ICONA, INESE, i del
propi Govern, mitjançant una fem.-
mula legal de protecció maxima i
eficaç; i planteja la necessitat
d'impedir que s'executin les ur-
banitzacions ja aprovades, modi-
ficant la planificació vigent als
municipis, de manera que s'hi li-
miti el creixement urbanístic i hi
quedin protegits els espais natu-
rals, així com la necessitat de
rehabilitar les àrees ja urbanitza-
des per tal de millorar l'oferta
existent.

Unes demandes que el GOB
justifica recordant que vivim uns
moments d'exorbitant augment
de la construcció, quan el 80% de
les platges de l'illa ja és urbanit-
zat i el planejament urbanístic vi-
gent preveu a Mallorca una po-
black') de DOS MILIONS I MIG
D'HABITANTS, més de quatre
vegades l'actual, alhora que els
projectes de camps de golf, agro-
turisme, parcel.lacions rústiques
amenacen també les zones rurals.
Segons recorda l'organització eco-
logista en la seva campanya,
aquest procés suposa un consum
excessiu d'un be tan escàs a la
nostra illa com es ara l'espai,
però també posa en procés d'ex-
hauriment altres recursos igual-
ment limitats com l'aigua, o els
paisatges naturals, en procés de
desaparició, així com la flora i la
fauna que els habiten. D'altra
banda, aquest creixement provo-
ca desequilibris econòmics i so-
cials: el monocultiu turístic posa
Ia nostra economia en situació de
dependència del mercat exterior,

i més quan, actualment, l'oferta
ja supera la demanda de places i,
així i tot es maté el procés de
creixement.

Una campanya aquesta que,
sota el lema «PER UNA MA-
LLORCA DIGNA: PROU D'UR-
BANITZACIONS!», assenyala 35

espais de l'illa en perill de desa-
parèixer ràpidament, dels quals
Capocorb, Son Verí Nou, Puig de
Ros i So n'Antem. Finalment,
planteja una pregunta: Quina
Mallorca deixarem als nostres
fills?

M .C.



Durant molts d'anys la il.lusió de
pertànyer a Europa era un somni
que semblava impossible de dur-se
a terme. Avui aquest impossible
s'ha tornat una realitat i és la nostra
obligació fer-nos mereixedors de la
ma teixa.

Per tant, el proper dia 15 de juny,
dia de l'elecció dels membres del
Parlament Europeu hem de fer sen-
tir la nostra veu mitjançant el vot, ja
que és l'única manera que té el
poble d'elegir aquells que l'han de
representar.

El curs escolar 1988-89 acabarà a
Llucmajor amb una festa conjunta
de totes les escoles del poble. La
festa, organitzada per l'Ajuntament,
es farà en el Passeig Jaume III el di-
vendres dia 16 de juny, a partir de
les 6 de l'horabaixa. Hi assistiran
l'Escola d'Infants «Fada Morgana»,
el C.P. juame III, els col.legis de
Sant Bonaventura i Nostra Senyora
de Gracia i els dos instituts comar-
cals Pere de Son Gall i Maria A.
Salva.

En una primera part de la festa hi
haurà actuacions dels alumnes com
diversos balls dels més petits i les
corals que dirigirà Francesca Salva,
professora de Música de diversos
col.legis. A continuació intervendrà
el grup d'animació «Retails».

En el decurs de la festa es farà la
presentació del Quadern didactic
«Camina caminaràs... Un passeig
per Sa Marina de Llucmajor amb
Maria A. Salva», obra de Miguel
Sbert i Celso Calvitio, editat per la
Regiodora de Cultura.

Mës tard, a les deu i mijta, en el
Teatre Recreatiu, actuara el grup de
teatre de Bunyola per representar
l'obra de Molière «El metge a garro-
tades».

Final de curs conjunt de
totes les escoles

S'hi presentara el Quadern
didactic «Camina caminaras...»

Partit Socialista Obrer Espanyol

Aquest anunci és el que fa dos
mesos va sortir a la revista «Lluc-
major de Pinte en Ample», dema-
nant la col•laboració del poble per
aturar focus de contaminació.

Si bé és veritat que les foses sèp-
tiques i els palassos poden ser
punts contaminants i si es comuni-
cassin amb una cisterna podrien
causar malalties a nosaltres matei-
xos i a veïnats, no és manco veritat

que la solució que ens dóna el nos-
tre Consistori no és gens afalaga-
dora.

Si com se'ns demana connectam
a la xarxa de clavegueres, evitarem
la possibilitat de contaminació
d'uns pocs i contribuirem a través
de l'Ajuntament, a contaminar les
aigües del subsea, pels avencs.

Al passat Ple, com que l'avenc

Abonau-vos-hi. Utilitzau les instal•lacions del Servei
Municipal d'Aigües. Estan a la vostra disposició
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GOB Llucmajor

Ajuntament de Llucmajor. Servei Municipal
d'Aigües

del camí de S'Aguila ja està satu-
rat, es va decidir que les aigües
netes de la Ronda de Ponent ani-
rien a un avenc de la carretera de
S'Arenal. On deuen tirar les aigües
brutes la gent de les cases barates i
dels negocis que hi ha a l'esmenta-
da Ronda? 0 és que aquesta zona
ja té doble conducció al clavegue-
ram.

Ja ho sabeu llucmajorers: si
voleu contaminar les aigües de
subsòl... Connectau a la xarxa de
clavegueres!
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Danza Invisible, Héroes del Silencio i Núria Feliu

Actuacions musicals d'aquest estiu
Aquest estiu es presenta musical-

ment animat tant a Llucmajor com a
S'Arenal. Els diversos rumors que
de mica en mica ens anaven arri-
bant, a hores d'ara ja s'han concretat
en notícies ben verídiques. Per con-
firmar les actuacions musicals, hem
parlat amb el regidor de Cultura,
Maties Garcias.

- El mes passat publicarem que
actuaria el grup «Danza Invisible».
A pocs dies vista de l'actuació, ens
pot dir quines novetats hi ha i com
s'ha organitzat aquest recital?.

- La idea va sorgir per completar
l'oferta musical de les festes d'estiu
amb l'actuació d'un grup pop-rock.
Els principals problemes que ens
trobarem varen ser l'elevat cost dels
grups i les dificultats perquè actuïn
a Mallorca, sobretot si no els com-
prometen amb un any o més d'ante-
lació. Al final oferírem la següent
proposta a les empreses d'especta-
tles: aquell que organitzi per comp-
te seu un recital a Llucmajor, amb
preus assequibles per als joves, ten-
drà l'exclusiva en la contractació de
conjunts i orquestres per a les festes
de S'Arenal, S'Estanyol i Llucmajor,
si l'oferta es interessant.

- Qui ha col.laborat en aquest re-
cital?.

- L'organització va a càrrec d'Es-
pectacles Romantic de Tolo Pomar.
Per part de l'Ajuntament hi hem
col.laborat els regiodrs Joan Caldés,
Miguel Clar, Antoni Crespí, jo ma-
teix i , pel que fa a S'Arenal, Manolo
Valenzuela. A part hi ha hagut gent
que ha passat enquestes entre els
joves i que ha cercat informació
sobre les seves preferències musi-
cals.

- A S'Arenal també hi haura ac-
tuacions musicals?.

- El set de juliol, amb motiu de
les festes de Sant Cristòfol, hi haura
un dia de la joventut preparat per
grups de joves de S'Arenal. Hi ac-
tuaran Heroes del Silencio i La
Guía.

- I per Santa Candida?.

- El divendres a vespre, en el Pas-
seig Juame III, hi haura un recital
de Núria Feliu amb temes propis i
internationals (jazz, cançó italiana,
americana...) en català. Per al dis-
sabte hem mantingut el ball tradi-
cional i gratuit, animat enguany per
l'Orquestra Manhatan i Aquarios,
entre d'altres. 

Restaurante-Asador PISCINA, TERRASSA
I MENJADOR D'ESTIU

LLUCMAJOR 

Avda. Carlos V

Esq. Carretera Campos

Teléfono 66 04 89

LLUCMAJOR
(Mallorca)  

Especialitat en corns al fom
ia/abrasa

LOCAL PER A NOCES I
COMUNIONS      
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S'Arenal

Festes de Sant Cristòfol
Des del dia 5 al 10 de juliol tenim

la celebració de les tradicionals
«Festes de Sant Cristòfol de S'Are-
nal» patrocinades per l'Ajuntament
de Llucmajor i altres ajudes d'enti-
tats i cases comercials. Enguany
s'està preparant un programa molt
interessant i atractiu, cuidant tots
els detalls i, sembla que, en general,
les esmentades festes superaran edi-
cions anteriors. La comissió de fes-
tes, amb bastant de gent jove, vol
donar un caire novell i festiu que
agradi a tothom.

Hi haurà concursos, esports en di-
ferentes especialitats, revetla, teatre,
concert musical, actes culturals i re-
ligiosos, exposicions artístiques, es-
pectacles diversos i castell de focs
d'artifici. Tot començarà l'horabaixa
del dimecres dia 5, el Mateix dia a
les 10 del vespre es farà el «Pregó
de Festes-89», encàrrec que es feu a
aquest informador i que titularé «La
Transformació Moderna de S'Are-
nal». Començarà la vetlada amb
unes paraules de Maties Garcias, ti-
nent de Batle de Cultura i, seguida-
ment Xavier Coromina, escriptor i
llicenciat en Dret farà la presentació
del pregoner; actuarà després la
«Coral Murta» i tancarà l'acte el
Batle Joan Montserrat. •

HA MORT EL METGE LLUÍS
MULET

El metge Lillis Mulet Bauza, a l'e-
dat de 58 anys, morí dies passats.
Don Lluís dedica tota la seva vida
professional a les gents de S'Arenal.
Doctorat per la Universitat de Sala-
manca, arriba a aquesta zona turísti-
ca l'any 1958. Tenia consultori junt
amb el seu germa Don Joan, al Ca-
rrer Sant Cristòfol, fins que aquest
als 47 anys d'edat també ens deixa.
Don Lluís continua tenint cura dels
seus malalts amb tota exemplaritat
fins poques setmanes abans de
morir.

Home prudent, amic de tothom,
estimat per tots com es demostrà al
funeral celebrat a Palma i a la
missa-funeral celebrada a S'Arenal.
Descansi en Pau.

LLUÍS GIL HERMAN

El director general d'«Aquacity»,

El metge Lluís Mulet Bauza ens deixa,
als 58 anys d'edat

Lluís Gil Herm— an deixa el cariec,
després de dos anys. Ara es dedica-
rà als seus propis negocis i deixa
grat record i molts d'amics a S'Are-
nal.

Com a sustitut de Lluís Gil es
perfila l'actual gerent d'Associació
d'Hotelers de la zona. Té 28 anys i
es llucmajorer.

HOMENATGE A BARTOMEU
XAMENA

I ja que parlam de l'Associació
d'Hotelers direm que després de
dotze anys d'ocupar la presidencia
de la junta coordinadora, Bartomeu
Xamena Simonet no es presenta a la
reelecció del càrrec. El nou presi-
dent es Josep Oliver Torres, única
candidatura presentada i que fou
aprovada en Assemblea General a la
Sala de Congressos.

El ja ex-president Bartomeu Xa-
mena fou homenetjat. Li feren la
imposició de l'escut d'or i brillants i
entrega de la «Copinya», maxima
distinció que concedeix l'Associació.
També es descobri una placa de
marbre que diu «Aquest edifici fou
construït essent president Bartomeu
Xamena Simonet». Fou coordinador
Josep Forteza-Rey, el qual l'any
1.977 era el primer gerent dels asso-
ciats hotelers.

NOVA ASSOCIACIÓ

Ses Cadenes es una simpa tica lo-
calitat veinada. Una Associació de
VeYnats acaba de constituir-s'hi. La
presideix Diego Tébar i té com a di-

rectrius, Joan Pons, Pere Munar,
Joana Maria Taberner, Julio Galvez,
Magdalena Gómez, Martina Mora-
les, Catalina Amengual, Francesc
Caro, Rafel Heredia, Nicolau Parro-
na, Gabriel Amengual, Pere Joan
Boyer, Gabriel Alemany i Agueda
Reba ssa .

CARRER DOS DE MAIG I SANT
CRISTÒFOL

Les obres d'embelliment i altres
millores del carrer Dos de Maig
estan a punt de finalitzar. Aquesta
entrada de S'Arenal quedara, a més
d'ornamentada _ còmoda i d'Accés
fàcil per als vehicles. El pressupost
sobrepassa els 50 milions de pesse-
tes.

Sabem que s'estan fent gestions
per mirar d'ampliar i embellir l'en-
trada del carrer de Sant Cristòfol,
des de la part de l'autopista, davant
la benzinera den Clar. Es possible
que s'arribi a l'expropiació dels te-
rrenys i que serien uns cinc metres
d'amplitud aproximadament. Es fa-
rien amples voravies, sembra d'ar-
bres i, sobretot, molt d'enllumenat.
A primera línea, al carrer de Mira-
mar, acabat l'estiu, començaran
unes obres d'ampliacions, creant un
passeig peatonal.

INCENDI

Un incendi d'elevada consideració
tingué Hoc a la Plaça Reina IN/P Cris-
tina. Dues cases, dues families es
quedaren al carrer. Les respectives
families reberen diferents ajudes,
però la veritat es que fou un espec-
tacle dramatic.

EL CAMP MUNICIPAL
D'ESPORTS

Continuen, encara lentament, les
obres al nou Camp Municipal d'es-
ports de Son Vert Nou. Si l'U.D.
S'Arenal descendeix a Regional Pre-
ferent s'haurà d'esperar un nou as-
cens a III Nacional (si es produeix,
per jugar-hi com equip de categoria
nacional). Rafel Gómez Hinojosa, el
president, i l'entrenador, Toni
Creus, diuen que no descendirà,
pert)... les dues darreres derrotes pe-
saran molt. Al temps.
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Parallamps radiactius, un perill present a Llucmajor 

A Llucmajor patim els efectes
d'almanco tres dels vint-i-cinc mil
parallamps radiactius que hi ha ins-
tal•lats arreu de l'estat. El campanar
de l'església parroquial i les escoles
públiques són els dos edificis que
sostenen els artefactes portadors,
molt probablement, de l'americi-241,
un persistent isotop radiactiu, enca-
ra que considerat de baixa activitat.

Aquesta substancia, l'americi-241,
està catalogada a la legislació vigent
com a de «radiotoxicitat molt alta»,
és a dir que és altament tóxica. Tot i
que la radiació emesa per l'americi
és bona d'aïllar, basta un plastic,
una capsa hermètica o un paper per
aturar-la, el que porten aquests pa-
rallamps manté tota la seva capaci-
tat d'escampar radiació, perquè
aquests instruments tenen el mate-
rial a l'aire lliure, sense afilar, atès
que d'una altra manera no podrien
atreure adequadament els llamps.

UN PERILL MASSA GREU PER A
SEGUIR-LO IGNORANT

Dels parallamps radiactius ins-
tal.lats a Llucmajor, possiblement el
més fammós, el del campanar de
l'església, sia el menys perillós, per-
què és el que es troba instal.lat més
enfora de la gent. Així i tot, segueix
constituInt un perill per a salut pú-
blica: qualsevol ocell pot anar a
picar l'americi del parallamps i l'a-
nimalet, ja contaminat, porta també
la mort als seus possibles depreda-
dors i a tota la cadena alimentaria;
això per no parlar de les partícules
que es poden anar separant dels pa-
rallamps. Diu la revista «El Indepen-
diente» del 19-05-89, que «si una d'a-
questes partícules penetras a l'orga-
nisme d'un ésser vivent, els seus
dies estarien comptats». Òbviament,
el perill és major de cada dia que
passa i també augmenta en aquells
parallamps més deteriorats. Un altre
perill Feu és el del robatori o desa-
paricio dels parallamps, general-
ment a mans de ferrovellers que els
venen, generalment fusos amb altra
ferramalla, 'cosa que comporta una
dispersió incontrolable de l'element
contaminant. Pensar que només cinc
mil dos-cents dels vint-i-cinc mil pa-
rallamps radiactius existents han
estat denunciats fa tèmer que la
xifra d'aparells desapareguts pugui
ser alta. Es important, per això, de-

nunciar a la Guardia Cfvil qualsevol
desaparició d'un parallamps radiac-
tiu.

PARALLAMPS A «SES ESCOLES»

Més que no el del campanar, els
parallamps radiactius mes perillosos
són els de les escoles, pel fet d'estar
ubicats prop de nins, especialment
sensibles a la radiactivitat. L'abun-
dància d'aquests parallamps a les
escoles de l'estat espanyol ha fet
que, a determinats centres, es rela-
cionassin els freqüents marejos i al-
tres símptomes i malestars patits
per alumnes i mestres amb la pm-
sència dels enginys radiactius. A
Andalusia s'ha arribat a relacionar
amb alguns casos de cancer. A Ma-
llorca, pares i professors del col.legi
públic del Rafal Vell han convocat
una manifestació per aquest dia 7
de juny, a les 10 del matí, a Palma,
per protestar contra la presència
d'aquests malsans artefactes i exigir
la seva retirada.

INCOMPLEIXEN LA LLEI

De fet, aquests parallamps no
haurien d'estar ja instal.lats. L'Ad-
ministració va reconèixer la seva pe-
rillositat en un reial decret del 13 de
juliol de 1986. Aquest decret, que
afirmava que «si bien los riesgos de
radiactividad —en un pararrayos ra-
diactivo— en condiciones normales de
funcionamiento son escasos, los de con-
taminación a causa del deterioro del sis-
tema de contención de los radioisótopos
empleados son apreciables, y en caso de
accidente, los riesgos son considerables,
sin que en ningún caso produzcan com-
pensación por su eficacia», establia un
termini d'un any per a retirar els
25.000 parallamps radiactius exis-
tents a tot l'estat. L'incompliment
d'aquest termini per part de l'em-
presa encarregada, l'Empresa Nacio-
nal de Residuos Radiactivos (ENRESA),
motiva la seva ampliació a un any
mes. Tres anys després del decret
no s'han retirat ni vuit-cents para-
llamps.

Un dels motius que s'han adduit
per justificar aquest retard, ha estat
la manca d'un lloc on dipositar,
amb seguretat, els residus radiac-
tius. A la fi sembla que algun ajun-
tament comença a acceptar que en
el seu terme s'hi ubiqui un cemente-
ri radiactiu. De totes maneres resul-
ta mal d'entendre que els para-
llamps no es puguin guardar amb la
resta de residus radiactius que es
generen a l'Estat Espanyol. Bé  anirà
si no els tiren a la mar!

Convendria que, davant aquest
perill, els responsables escolars i
municipals, així com els pares d'a-
lumnes, fessin les gestions necessa-
ries per a comprovar fefaentment
—al col.legi del Rafal ja han fet me-
dicions de radiactivitat— la perillo-
sitat d'aquests parallamps i exigir a
ENRESA (Paseo de la Castellana
135, 28046 Madrid SPAIN. Tel. (91)
571 49 78) la seva retirada immedia-
ta, així com preveure la seva substi-
tució per parallamps convencionals.
No hem d'oblidar que l'americi
d'un parallamps, amb una activitats
de 200 milions de becquerelis seria
capaç, segons “El Independiente», de
contaminar deu milions de litres de
llet per al consum d'adults o 200
milions de litres per al consum in-
fantil.

GOB-Llucmajor
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Miguel Clar: el vot decisiu

«El poble, en aquests moments, està bé així com ho té»
«La moció de censura no es pot posar de qualsevol manera»

«Les dretes que tenim a Llucmajor no són allò que jo entenc per dreta»

He entrevistat En Miguel Clar a la sortida de la ple-
naria. Drets i tard, enmig de plaça, hem anat fent un
repas on han quedat dins el tinter molts de temes ex-
plosius, com la relació existent entre l'afer March-
Vidal» i la possible moció de censura a Llucmajor.
Una relació que Miguel Clar ja desmentí de manera
rotunda.

En el tema de la moció de censura, l'argumentació
d'En Clar és prou senzilla: No és per culpa meva que
la dreta no va tenir el batle en el seu moment i, en les
actuals circumstancies, la mode) de censura no ofereix
garanties de formar un govern -alternatiu estable. La

col.laboració amb el govern del PSOE és en benefici
del poble i el temps així ho demostra.

Una relació amb el PSOE que, en certa manera, ja vé
de la seva época com a batle. Fet i fet, escandalitzar-se
d'això pot llindar amb el fariseisme en una ciutat on
els temes «importants»: urbanisme, economia, turisme,
polígon industrial, sanitat, medi ambient, pressuposts;
de fet, es menen de manera més o menys consensuada
entre el PSOE i els grups de la dreta. Més que no el
menú, en aquest restaurant varia el cuiner.

De totes maneres, la porta de la cuina és, encara,
oberta.

Antoni Llompart

-Quan, fa dos anys, es va consti-
tuir aquest consistori, vós votareu a
favor del candidat a batle d'Aliança
Popular. Com va ser, aquest vot?

-Hi va haver unes negociacions
entre els partits de dretes, en aque-
lls moments nosaltres ens considerà-
vem de dretes i així ho havíem afir-
mat en els congressos d'Unió Ma-
llorquina. En principi vàrem abogar
per un batle de dretes a l'Ajunta-
ment de Llucmajor. Per?) nosaltres
no podíem votar-los així, de qualse-
vol manera, sinó que férem unes ne-
gociacions amb el partit que en
aquells moments era AP. En aque-
lles negociacions demanàvem, com
a tercera llista més votada del mu-
nicipi, la primera tinença de batle,
l'àrea d'esports i la de joventut.
Degut a que les circumstancies eren
de negociació entre AP i tres forces
més, s'havien de fer molts de con-
tactes entre els uns i els altres.
Varen esser molt difícils perquè ja
en aquells moments, segons ens
deien, hi havia el senyor Rabasco
que feia molt difícil la negociació di-
recta amb ell.

La conclusió que varem tenir el
nostre grup d'Unió Mallorquina de
Llucmajor, després de vàries reu-
nions per mor de les dificultats de
les negociacions, va ser de votar-los
en blanc perquè no havien fet l'es-
forç de donar-nos cap de les tres
coses que demanàvem.

EL TEMPS M'HA DONAT LA
RAÓ: ES POT FER FEINA AL
COSTAT DEL PSOE

-Com així després d'aquest vot se
varen acceptar responsabilitats d'un
govern d'esquerres?

-Va succeir que el senyor Rabasco,
que tan difícils havia fetes les nego-
ciacions, per culpa seva... bé, per
culpa seva... vull dir que va votar-se
a sí mateix per unes raons que va
exposar, bones o no bones, per unes
raons ben fonamentades, per ell, i
vàrem tenir el batle de la candidatu-
ra més votada, la del PSOE.

Després, quan varen tenir el batle,
el grup dei govern va fer els contac-
tes, habituals d'un govern en mino-
ria, amb el CDS, el PDP, i amb no-
saltres, i ens varen oferir fer feina
amb ells i a mi em va parèixer que
ens podríem entendre perquè al cap
i a la fi era fer feina pd poble; i així
ho vaig exposar al meu comité que
va entendre que era possible fer
feina en unes âmes concretes amb
plena autonomia d'acció; autonomia
que, en cas de perdre-la, significaria
que nosaltres deixartem les nostres
responsabilitats. Agafàrem esports i
joventut; al comité de Llucmajor
va venir bé i ho vaig consultar a En
Jeroni Alberti, en aquells moments
president d'Unió Mallorquina, que
hi va estar d'acord. No entràrem a
Ia comissió de govern per no fer go-
vern amb ells. Però sí que tenir
unes responsabilitats, un poc atra-

cats a ells, no és dolent, amb una
plena autonomia, independència i
flexibilitat d'actuació molt grossa.

Fins aquest moment el temps
m'ha donat la raó: Es pot fer feina
al costat del PSOE, ens hem trobat
bastant bé, no hi ha hagut cap in-
convenient, no hem abusat mai de
la nostra Area, d'aquest vot tan codi-
ciat per tots, s'han anat fent les

forim al nostre pro-
grama d'Uni() mallorquina i s'està
fent feina així com nosaltres volem.

-El balanç d'aquests dos anys
seria, idò, positiu.

-Jo sempre ho he dit, les coses
sempre es poden superar, però el
balanç me pareix 1)6. Així que és el
poble el que té la paraula. Els con-
tactes que tenc amb gent del poble
són amb gent que des del punt de
vista polític, de la ideologia, no
poden estar mai contents, però des
del punt de vista ciutadà crec que la
gestió no és dolenta.

-Heu parlat de la gent del poble.
gensau que la gent del carrer
entén aquest fet de corresponsabi-
litzar-se d'una area de gestió i, a la
vegada, no estar en el govern?

-Crec que és un poc delicat. Molta
de gent es pensa que estic al costat
del PSOE, però no hem d'anar a uns
nivells baixos d'opinió sinó que
hem d'anar a un nivell mig i jo crec
que el nivell mig del municipi de
Llucmajor ho entén.
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NO M'HE NEGAT A POSAR LA
MOCIGI DE CENSURA

-I la decisió de posar una moció
de censura contra l'actual Govern,
més o manco quan va sortir, i de
quin grup? La primera vegada que
en vàreu sentir parlar, d'aquesta
iniciativa, quan va ser?

-Jo crec que fa devers mig any
varem tenir un parell de reunions,
on vaig exposar, en aquell moment,
que havia de parlar amb en Miguel
Manresa, aleshores de la Democra-
cia Cristiana. Hi vaig conversar di-
rectament i em va dir que ell no po-
saria cap moció de censura mentre
no hi hagués un motiu justificat de
mala gestió, de mala actuació o de
qualque cosa amb la importancia
necessària per posar una moció de
censura.

Aleshores vaig dir a AP que, com
que no érem els nou suficients no
importava posar aquesta moció. Jo
volia fer les gestions i no posar la
moció de qualsevol manera, perquè
jo mai no m'he negat a posar-la,
sinó que ho vull fer amb un plante-
jament molt seriós i això no es pot
fer en dos dies.

-Ho deia perquè algú pot estran-
yar-se del fet que la moció no es
plantejàs immediatament que el re-
gidor Rabasco va esser destituït pel
batle del seu càrrec de tinent d'al-
calde i de les seves responsabilitats
en el govern i començà a prendre
una actitud, diguéssim, d'oposició
al govern. ¿Com vos explicaríeu

aquest temps entre que el regidor
Rabasco surt de l'Ajuntament, en
aquell moment el centre-dreta té ja
majoria, fa més d'un any, i el mo-
ment en que es comença a parlar
de mock, de censura?

-Homo! No sé exactament si els
fets varen succeir així com jo els
pens i els dire ara: En aquell mo-
ment, com he dit, en Miguel Manre-
sa, que estava dins la Democracia
Cristiana, no volia plantejar ni fer
costat a aquesta moció de censura
sense que no hi hagués un motiu
justificat de mala gestió per part del
govern. Jo em sotmetria al punt que
si en Manresa no hi feia costat no
importava entrar dins aquest estudi,
i això és el que vaig fer. Va passar
un temps fins que llavors hem estat
en aquest punt que l'impediment
per part d'En Manresa ja no hi és,

perquè s'ha integrat dins el PP i ara
l'estudi, el plantejament, d'aquesta
moció de censura ja es pot fer. Ara,
el comité d'Unió Mallorquina de
Llucmajor ha pres l'acord que, men-
tre en Miguel Manresa no estigui bé
de la malaltia que pateix, deixam
sobre la taula l'estudi de la moció
de censura.

-Què passa, idà, amb les negocia-
cions amb el Partit Popular de cara
a fer un programa de govern i un
repartiment d'àrees?

-En aquest moment estan congela-
des esperant que en Miguel Manre-
sa es recuperi de la malaltia que pa-
teix, cosa que m'agradaria que fos
aviat; no per la moció de censura,
sinó per la persona, que aprecii molt
i crec que tots. Lo primer es la salut.

JO EM PODRIA PRESENTAR
COM A POSSIBLE BATLE
SUBSTITUT D'EN
JOAN MONSERRAT

-Dins aquest repartiment d'un
possible govern de centre-dreta, ja
s'havien aprovat els càrrecs? Ja
s'havia parlat de repartiment d'à-
rees? Per anar directament al bessó:
S'havia parlat del batle durant les
primeres negociacions amb el PP,
durant aquests primers contactes?

-Sí, ja n'havíem parlat, perquè hi
havia algun component del nostre
equip de Llucmajor que, ja quan ha-
víem de fer el nomenament de batle
volia que jo em votas a mí mateix,
perquè si la dreta no volia un batle
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socialista, doncs ja sabia que havia
de fer. Aquest plantejament ara
també el tenim damunt la taula, si
la dreta no vol un batle socialista i
vol fer una moció jo em podria pre-
sentar com a possible batle substitut
d'En Joan Monserrat.

-Unió Mallorquina defensa la
seva pròpia candidatura, id6, en
aquest cas.

-En principi la podria defensar.

DONARIA UNA BONA
VALORACIó A LA POLÍTICA
TURÍSTICA DEL PSOE

-Tornant a la gestió amb la majo-
ria relativa del PSOE a l'Ajunta-
ment La política turística, i urba-
nística en general, que fan els so-
cialistes: quina valoració li dona-
lieu, des d'Unió Mallorquina?

-A la política turística li donaria
una bona valoració perquè consider
que es la consolidació d'un procès
de reestructuració de tot el muntat-
ge que tenim a S'Arenal, per desgra-
cia molt dolent, i això ja es va inten-
tar fer amb la revisió del Pla Gene-
ral que es va començar l'any vuitan-
ta. Això que s'està fent ara n'és una
continuació: aquestes zones verdes
que es pretenen crear, aquesta obra
de reestructuració que es fa dins el
carrer Dos de Maig. Tot  això crec
que són coses molt positives de cara
al turisme. Crec que amb la revisió
general del Pla es va aconseguir al-
guna cosa tant a S'Arenal com a
dins el casc de Llucmajor.

En tot el que es refereix a part de
foravila es va estructurar tota una
normativa que si es respecta mes o
menys d'allò que es respectava no
hi entr massa, perquè la meva capa-
citat d'anar per foravila es limitada;
però crec que mes o manco es se-
gueix una línia molt parescuda a
allò que es feia ja durant els vuit
anys anteriors.

-I questions com el camp de golf
de Son Antem i qualque implanta-
ció urbanística més que ha anat
sortint?

-Això ho veig la& Tot allò que si-
guin coses que estiguin ben fetes,
per acostar un turisme de millor ni-
vell, per crear llocs de feina, per en-
riquir el terme de Llucmajor i per
fer-hi tot allò que ens sigui positiu,
ho veig be. Ara, allò que no s'han
de fer són animalades, i això, amb
aquestes grans obres que es plante-
gen, aquestes grans empreses,
aquests urbanitzadors d'alt nivell,
qualque vegada els hem d'estar

molt alerta perquè sabem com co-
mencen pert) no sabem així com pot
acabar.

TENC DIFÍCIL POSAR UNA
MOCIÓ DE CENSURA

-Tenc por de reiterar una mica
coses que s'han dites al llarg de
l'entrevista. Però com s'explica una
moció de censura en un ajuntament
que vota els pressuposts per unani-
mitat i on la immensa majoria dels
acords es prenen, de fet, per unani-
mitat; fins i tot en questions impor-
tants de la línia política com són,
per una part, els pressuposts i, per
l'altre, la política d'urbanisme?

-Jo, per part d'Unió Mallorquina,
aposta ho he dit abans, per plantejar
aquesta moció de censura, ho vull
fer be. I una de les coses que crec
que he de plantejar es que he votat
aquests pressuposts del 89 i, des
d'aquest punt de vista, es una passa
més difícil que tenc per posar en en-
tredit la gestió d'aquest govern. En
principi he acceptat uns pressuposts
i em pareixen be. Aposta jo ho tenc
difícil, almanco el vuitanta-nou,
posar una moció de censura si no hi
ha un motiu de mala gestió. I estic
content que m'hagis fet aquesta pre-
gunta perquè aquest es un motiu
molt fonamental per posar-hi moltes
de traves a la moció de censura, just
pel fet d'haver acceptat el pressu-
post del vuitanta-nou. Ara, si el

grup que es diu de l'oposició els ha
acceptat... bono, jo m'estimaria mês
que aquest grup fos ell el que donas
la resposta, perquè jo no m'he de
posar en els seus manejos interns.
Ni sé quin plantejament tenen de
les coses ni sé quin sistema és
aquest de fer oposició, acceptant
uns pressuposts. Jo això ja no ho
vaig entendre en el primer moment
que es varen acceptar, però ells ho
varen fer i sabran per qué.

FER POBLE 0 FER POLÍTICA

-A part del natural factor humà
de respecte per un company de
feina, el motiu pel qual Unió Ma-
llorquina espera un restabliment de
restat de salut del regidor Manresa
abans de tornar emprendre les ne-
gociacions, quin és?

-No sé si contestaré exactament al
que vols demanar. Perot) crec que
una de les bases que ens plantejam
es precisament haver acceptat els
pressuposts. Perquè la moció de
censura, legalment esta feta, estam-
pada com a hei, per un motiu justi-
fica t i molt precis que es poder treu-
re el govern quan fa una cosa mal
feta sense haver-lo d'aguantar, sense
poder, durant els quatre anys de la
legislatura. S'ha de poder dir «sen-
yors, aquest ho ha fet molt mala-
ment i no es digne de seguir en
aquest Hoc de gestió». Aquesta es,
crec, la motivació principal de la
moció de censura. ¿Que s'empra per
altres coses, per motius inexistents o
de simples canvis de majoria? Crec
que la hei en aquell moment no va
pensar que això es pogués emprar
malament.

He fet una enquesta a nivell parti-
cular entre gent que sap de bon de
ver que es l'Ajuntament i el munici-
pi, necessita l'Ajuntament i es mou
amb una certa envergadura pel mu-
nicipi. Aquestes persones, que per a
mí són molt valides les seves opi-
nions, pensen que la gestió que
estan fent es bona. Si es bona i el
poble ho accepta, jo tenc dos camins
a seguir: un camí politic o un camí
de fer poble.

I ara m'extendré un poc en el sen-
tit de fer poble, que es el principal
que jo he de veure en aquests mo-
ments que estam vivint dins Lluc-
major. Perquè crec que he d'oblidar
un poc la política degut a la cir-
cumstancia que jo tenc en el meu
partit. El meu partit politic en
aquests moments esta, com tots
sabem, en crisi, per desgracia, no
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voldria que fos així però en aquests
moments esta bastant malament. Jo
vull lluitar perquè el partit torni bo
de cada dia. Si en aquests moments
veiés que el partit torna bo faria un
sacrifici, per ventura negatiu per al
poble, en favor del meu partit: una
gestió política, que seria posar un
ajuntament de dretes, com que jo
m'hi consider. Però no em consider
com el PP -i es veu que, a les vota-
cions, del que jo pens a allò que
pensa el PP hi ha sempre diferència-
. Tampoc no coincidesc sempre amb
el PSOE. Això me demostra que, a
nivell de gestió municipal, hi ha
una diferència de la ideologia d'U-
nió Mallorquina amb el PSOE i el
PP. Si hi ha aquesta diferència l'hem
de respectar, no tots som iguals i si
no som iguals no podem anar amb
el mateix carro. Allò que voldria és
poder tenir, i poder bravejar de
tenir, un partit nacionalista que no
fos d'esquerres. Tampoc no ens sen-
tim com aquestes dretes que tenim
a Llucmajor, que no són exactament
allò que jo voldria que fossin, allò
que tenc concebut com a dreta.

UNA PASSA NEFASTA PER AL
NOSTRE PARTIT

-La pregunta anava més en el
sentit si Unió Mallorquina tem una
dimissió, per motius de salut, d'En
Miguel Manresa que donàs pas a
un altre regidor de la llista original
de la Democràcia Cristiana, que no
s'ha integrada, a Llucmajor, en bloc
dins el PP, com en principi s'espe-
rava.

-Jo només és una opinió molt par-
ticular que puc fer, porque jo sé,
personalment, que el número dos
de la llista de PDP -en aquell mo-
ment, i ara DC- no s'ha integrat
dins el PP i per tant el seu vot no és
igual. Particularment he conversat
amb ell, i en aquests moments, al-
manco, no faria costat a una moció
de censura a favor del PP i en con-
tra del PSOE, si no hi hagués un
motiu també, crec, justificat.  Això
són les paraules que varem tenir da-
rrerament. Això és així com pensa
ell. Per això, una de les coses que
vull esperar és el restabliment d'en
Miguel Manresa. Perquè si es dóna
Ia passa de la moció s'ha de donar
ben donada; no hem d'esperar que
llavors de dos dies o d'un mes se'n
vagi en Manresa i vengui el número
dos i digui «ara, lo que heu fet, ho
tornau desfer». Això, legalment, po-

aria ser i crec que per part del PP
s'hauria fet una passa política, en-
certada o no, però que ells tenen
obligació de fer. Però, des del punt
de vista d'Unió Mallorquina, això
seria una passa nefasta per al nostre
partit. Aposta no la vull fer mentre
no vegi les coses (dares), i un punt
és la malaltia d'en Miguel Manresa.

-¿No és possible que si es deixa
passar un any així, llavors no sigui
molt tard per canviar un govern,
només amb un any i mig de gestió?

-Comprenc que si només queda
un any per fer una gestió no es pot
demostrar gran cosa. Però homo, ja
ara no en tenc cap culpa que estem
en aquesta circumstancia. Perquè si,
quan es va fer la primera elecció de
batle, als partits de dretes no els ha-
gués fallat res hauriem tengut batle.
I si varen fallar ells, «allà ells», jo ho
vaig sentir molt. Però també crec
que el poble en aquests moments
esta 136 així com ho té.

LA JOVENTUT DE LLUCMAJOR
TE MOLTS DE PROBLEMES PER
INTEGRAR-SE EN EL MÓN
DEL TREBALL

-Passant a temes més immediats:
Ara, els grans projectes i realitza-
cions que té en marxa la vostra àrea
d'esports i joventut, quins son?

-En principi, a Joventut, el que
tots sabem: Hem comanat un estudi
de la problemàtica de la joventut de
Llucmajor. Això ja ho estam fent.
Ho vaig enfocar, fer aquest estudi, a
nivells purament laborals: Som em-
pressari a Llucmajor i veig molt de
problemes que té la joventut de

Llucmajor per integrar-se en el món
del treball. Es una inquietud que
tenc; crec que hem de fer qualque
cosa o, almanco, s'ha d'intentar.

-Qui el fa, aquest estudi?
-INTRES, una empresa catalana.

No és que perquè sigui catalana em
paresqui més bona que les altres,
emperò sí que crec que té uns bons
antecedents; almanco per les notí-
cies que en tenim són molt bons ele-
ments, els components d'aquesta
empresa.

Respecte de la joventut, hem creat
un punt d'informació juvenil, des
d'un caire molt ample: no és aquella
oficina només per informar de coses
molt puntuals sinó que és bastant
ample. Crec que, entre aquest estudi
i el punt d'informació juvenil, hau-
rem avançat moltet, perquè dins el
terme de Llucmajor poques coses
s'han fet per a joves i voldria que
això canvias.

Llavors, el resultat d'aquest estu-
di ens dirà de quina manera pot in-
tervenir l'Ajuntament en la proble-
màtica dels joves. Això ho volem
saber dins el novembre, per l'any
que vé l'Ajuntament dedicar-hi uns
doblers, segons la intervenció que,
legalment, pot tenir en aquesta pro-
blemàtica. Llavors, veurem els re-
sultats d'això i anirem fent segons
els resultats.

ESPORTS: ANAM A UNA
REALITZACIÓ DEL
CENT PER CENT

-Quant a esports, hem d'acabar el
programa que tenim, d'Unió Mallor-
quina, que varem presentar a les
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passades eleccions. Avui, com heu
vist, he presentat la construcció del
bar i de la caseta del conserje del
camp d'esports de S'Arenal, i també
fer-hi una tribuna coberta. Aquests
són els dos projectes més immediats
que tenc, respecte de S'Arenal i, ja
me sap com a greu dir-ho, poder
posar en marxa el camp d'esports
de S'Arenal que, amb aquestes dues
realitzacions, ja hi haurà el camp de
futbol fet, la il.luminació, uns ves-
tuaris i també un sistema de rec per
aspersió, així com està al camp d'es-
ports de Llucmajor.

Això, respecte de S'Arenal. Res-
pecte de Llucmajor, ja hem de fer la
passa, dins aquest any mateix ja
tenim uns doblers, devers quinze o
vint milions de pessetes, per inver-
tir per a l'ampliació del camp d'es-
ports de Llucmajor. Ara, en principi,
comprar les finques i fer un estudi
de com s'han d'anar desenrotllant
les coses que tenim previstes. Les
més immediates seran fer-hi un
camp de futbol nou, fer una pista
d'atletisme i, ja per a l'any que vé,
estic demanat estudis per fer-hi una
piscina diguem-li, no sé tècnicament

com es pot dir, «semi-climatitzada»;
o sigui, que en l'hivern estigui cli-
matitzada i en l'estiu no hàgim d'as-
sumir aquesta despesa del clima.
Aquestes són les realitzacions que
tenc més immediates, ja per dins
aquest any fer alguna cosa i ja l'any
que vé consolidar tot això i comen-
çar més coses, com, per exemple,
podria esser ja molt be un polies-
portiu a S'Arenal, que crec que es
necessari, i anar millorant totes les
instal.lacions que tenim. Això són
els grans trets de tot el programa
que tenim, ja preparat de les passa-
des eleccions, i consideram que s'es-
tà complint. Voldríem que, a la fi
dels quatre anys, s'hagi complit la
major part d'allò que es pugui, però
crec que anam a una realització del
cent per cent.

LES ESCOLES MUNICIPALS
D'ESPORTS

-Un programa realment ambiciós;
sort que el pressupost...

-Sí. Crec que l'Ajuntament ara té
bastants de doblers i ara, un que es
un poc «veterano» en la materia, ja
sap el camí d'allà on ha d'anar a de-
manar més subvencions. I organit-
zar, no només les inversions esporti-
ves, sinó organitzar cursets com els
que estam fent: de natació, de tennis
i d'altres esports. Bono, el de tennis
ara el tenim ja montat a nivell de
curs escolar per a l'any que vé, i
crec que dins un any ja podrem pre-
sentar uns equipets de tennis des de
set fins a onze o dotze anys d'edat.
Amb això ja començarà a haver-hi
uns fonaments de l'esport del ten-
nis, que per a mi es molt important
perquè hi poden participar des dels
nins fins als més yells i tant homes
com dones. Iambe tenim una altra
cosa in mente que es anar a dur
l'activitat esportiva escolar a nivell
d'escoles municipals d'esport, nosal-
tres ja ajudam les activitats esporti-
ves dels col.legis amb subvencions
als monitors. Això seria un atraca-
ment de totes les activitats que es
duen a terme als col.legis, si ho
feiem a nivell d'escoles municipals
es podrien dur uns controls, es po-
drien fer unes competicions, etcete-
ra. I estaríem ja englobats en l'es-
port base del Consell Insular de Ma-
llorca i del Govern Balear que ho
estan ajudant i potenciant molt, im-
pulsant la creació de moltes d'esco-
les municipals. Crec que això serà
un be per a tot el municipi.
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Moció de censura, els partits responen
Pel fet que els mitjans de comunicació contínuament

fan referència a una moció de censura al govern munici-
pal hem cregut oportú d'entrevistar els partits politics
amb representació a l'Ajuntament i a tots ells hem for-
mulat les preguntes següents:

1.- Creis que hi ha motius per a una moció de censu-

ra? Quins són?
2.- Trobau que és viable la moció?. De què depèn?
3.- Quina és la postura del vostre partit davant la

moció de censura?
4.- Què és millorable de la gestió municipal?

Joaquin Rabasco (CDS)

1.- En aquells Ajunta-
ments, on el seu govern,
dóna mostres clares i a
més d'una manera desca-
rada, de prepotencia, arro-
gància, amiguisme, nece-
dat, malgastament, inte-
ressos personals, despotis-
me, falsedat, xavacaneria,
fatxenderia, de mentida i
amenaces, són factors sufi-
cients per poder entendre
que hi hauria motius per a
una moció de censura. I,
desgraciadament, a Lluc-
major existeixen aquests
factors, per això consider
que difícilment aquesta
imatge que un govern a
l'Ajuntament ha de donar
de cara a l'exterior d'ho-
nestedat, treball, fermesa,
humilitat, companyonia,
imparcialitat. i democràcia,
es podrà dur a terme amb
aquest govern actual auto-
determinat progressista i
per alguns sectors del par-
tit «descamisat», pert) amb
xalets, iots, avions per als
assumptes personals, i,
per suposat, tots amb molt

bon comptes corrents.
Resumint, crec sincera-

ment que tots aquells go-
vern que reuneixen tot
allò reflectit al principi del
present escrit, són merei-
xedors d'una moció de
censura.

2.- La moció de censura
podria ser viable si les
forces polítiques de Lluc-
major ho decidissin així. I
davant la pregunta concre-
ta de... ¿De que o de qui
depèn? Jo vos diria que
tots els periodistes donen
per segur el meu suport,
com a representant del
C.D.S., a la moció de cen-
sura, i, que jo sàpiga, en
cap mitjà de comunicació
no ha sortit el meu pro-
nunciament ferm de su-
port a la possible moció
de censura. Això fa que,
altres membres del Con-
sistori Llucmajorer, se sen-
tin «Super-Protagonistes»
d'una acció que necessita
nou vots. I no vos oblideu
que així com el C.D.S. va
donar	 l'alcaldia	 al
P.S.O.E., amb la creença
que aquests senyors del
govern no continuassin
aferrats als seus interessos
personals, podria seguir
deixant-li aquesta alcaldia,
si s'arribàs a la conclussió
que un altre govern ho
faria igual o pitjor; però
aquest punt és bastant im-
possible.

3.- Mirau, el ciutadà es-
panyol, és, per naturalesa,
humil i de vegades con-
formista i, per aquests
motius, moltes vegades
és ben igual una cosa que
l'altra. Pere) no obstant,
nosaltres, com a partit, en-

tenem que el representant
politic d'aquest ciutadà es-
panyol, no li ha de ser
igual.

Aquest representant ha
de ser honest amb ell ma-
teix i per tal condició ha
de lluitar, sofrir i pa tir
tots els problemes que el
ciutadà no és capaç de re-
soldre. I això és així fins
que, un dia, aquest repre-
sentant politic, es veu im-
potent davant tanta false-
dat i maldat i diu amb
tota energia: JA BASTA!...

llavors passa a l'acció
proposant una moció de
censura, perquè d'una ve-
gada per totes es deixi de
fer mal.

Tots sabem que, en una
democràcia, els responsa-
bles politics són elegits a
través del vot popular.
Això vol dir que els ciuta-
dans decidiren al seu dia i
amb el seu vot, quin partit
politic hauria de governar
el seu poble, comunitat o
nació.

Al no existir la majoria
absoluta d'un determinat
partit politic a un poble,
comunitat o nació, és legí-
tim que vàries forces poli-
tiques convergeixin en un
mateix punt per a que la
governabilitat d'un poble,
per exemple, sigui mes es-
table i, per suposat, més
representativa. Així va ser
el cas —per citar-ne
algun— de la Xunta de
Galicia, en aquest cas no li
havia donat temps encara
al president Albor d'enca-
lentir la cadira, quan Fe-
rran Laxe (per cert socia-
lista) la hi va arravatar va-
lent-se de totes les arti-

manyes i sense més expli-
cacions que: «som més i ja
és suficient». I era legítim,
perquè no són determina-
des persones les qui posen
les mocions, sinó el poble.
Nosaltres tenim la com-
pleta seguretat que el
poble de Llucmajor sap
perdonar, però no oblidar,
i per tant, cap ciutadà de
Llucmajor podrà oblidar
coses tan sumament desa-
gradables com per exem-
ple, les contractacions a
dit, els vots de qualitat
del batle «Socialista» per
llevar el que per dret co-
rrespon a una persona per
donar-ho a l'amiga o amic
o company de torn.

En conclusió hauriem
de demanar-nos si seguim
aguantant tantíssimes irre-
gularitats per part dels
responsables directes, amb
cara de frares penedits
(amb perdó dels frares) els
quals ens fan combregar
amb rodes de molí o pel
contrari intentam pel nos-
tre compte cercar aquest
«canvi» del qual tant se'n
parla i que difícilment es
pod rá realitzar amb un
govern socialista que
només cerca els seus inte-
ressos personals.

4.- No existeix tal gestió
municipal. Només existei-
xen gestions personals i
del Partit Socialista. Ente-
nem que Llucmajor neces-
sita que el seu pressupost
sigui estudiat i deliberat
per totes les forces políti-
ques per tal de poder ser
repartit equitativament
entre tot el municipi i no
a la conveniència de dos o
tres prepotents senyors de
l'Ajuntament.

CDS
CENTRE

DEMOCRATIC
I SOCIAL



Maties Gardas (PSM)

Joan Miguel (P.P.)

Partit
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ENQUESTA

No es descarta la possi-
bilitat d'una moció. de
censura a l'Ajuntament de
Llucmajor. Per part de
qualsevol Oposició sem-
pre hi ha motius per a fer-
la, i en aquest cas pareix
que no en manquen.

Pel que fa a la nostra
ciutat, a més d'aconseguir
una majoria més estable,
que ja seria prou motiu, es
podrien realitzar una sèrie
de projectes de molta
d'importància dins tot el
nostre terme i millorar,
moltíssim, la qualitat de
l'administració Municipal
en tots els ordres.

El Partit Popular

PSM-EN
1.- Una moció de censu-

ra es un procediment legal

ESQUERRA NACIONAUSTA

legítim per canviar el go-
vern d'una institució. Si la
moció s'ha de presentar
quan l'equip de govern ha
actuat malament o de
forma ineficaç pensam que
ara per ara no hi ha mo-
tius per presentar-la. Tam-
poc hem vist (perquè
ningú no l'ha exposat en
públic i perquè no hi ha
indicis que facin pensar
que existeix de manera
ben fonamentada) un pro-
grama alternatiu que
dugui la dreta municipal a
fer una actuació millor.

2.- Si els diversos grups
de la dreta presenten la
moció, més que -res serà
per ocupar físicament el
poder i hi influiran moltes
pressions i molts de fac-
tors externs a l'Ajunta-
ment. Sigui com sigui

s'hauran d'analitzar be
unes quantes coses: el
programa que presentin,
el transfons de l'acord (si
en té) i les garanties d'en-
tesa i estabilitat entre uns
regidors i uns partits que
ja no s'entengueren en co-
mençar el mandat. Recor-
dem que si hi ha batle del
PSOE és perquè el regidor
del CDS no va votar el
batle d'AP. A més, els qui
ara volen la moció no
s'han entès gaire al llarg
de dos anys de conviven-
cia política. També s'haurà
de veure si tots els regi-
dors del PP i el d'UM ac-
cepten les particulars ac-
tuacions i idees del regi-
dor Rabasco.

3.- La moció ara paralit-
zaria l'Ajuntament en la
mitat del seu mandat. El
PSM no es vol sumar a
aquest iniciativa per dur
al front de la batlia una
opció més conservadora i
dretana. Només per casos
molt extraordinaris i ten-
dint a un govern de con-
centració ens plantejaríem
que ens hi hem d'adherir.
Per una altra part, si el
batle ha de ser l'actual nú-
mero u del PP, creim que
no està preparat per al cà-
rrec. El PSM discrepa del
PSOE perquè una i altra
són forces amb projectes
diferents, però l'alternati-
va encapçalada pel PP es
molt més lluny de nosal-
tres, encara que tengui
algun regidor amb qui ens

em entendre a deter-
minats nivells. De tota
manera, el PSM no s'aven-

dria amb la política urba-
nística, social, cultural, lin-
güística etc. d'un govern
conservador.

4.- En aquest món tot és
millorable. Ara, entre les
diverses propostes de so-
lució no totes són accepta-
bles. En política passa
igual.

Joan Monserrat, bade de Lluc-
major (PSOE)

PSOE

1.- Segons el nostre
mode veure una moció de
censura ha d'esser una
mesura dràstica que s'ha
d'aplicar només quan
s'observa una incapacitat
total per governar o si
s'ha obrat molt malament.
Creim i estam convençuts
que cap dels dos motius
es pot aplicar a Llucmajor
i que la presentació de la
moció de censura respon
únicament a unes ansies

BAR CA'N NADAL
(Nova direcció)

En Jaume i Na Catalina

Especialitats: TAPES I
BERENARS

Nicolau Taberner, 36 - Tel. 66 00 43

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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En'Prefama sabemos
bien que la decoraciOn, la per-
sonalización de su hogar, es el
resultado de una labor de conjunto, en lo
que usted, un profesional o un equipo, delimita
un espacio con caracter exclusivo, utilizandp
medios, formas y productos diversos: elemen-
tos decorativas que diseñan y constituyen las
características de su hogar.

Se lo imagina sin baldosas?

¡Clara, son factores decisivos!

Complete su decoración en PREFAMA.

PREFf1M.11
111/.4 Cf 111410Kn

POW 0"
kV...I WS S... SI 841 , 5 16 31 29 19 9,

5on 0/3440 Gr. 0, Iuent 100 /9 60 DI
,248644 a No rCr• Vona, 648,fl&l le /0 66 66
....qt...2 Sovres 4, 10 17 01 61

1.11101.CM
Vervs	 (3005./o
05000 000, kg 19 %I ES 0/ 50 66 C•

luAirtrtsme0151651r 521 48 26 21 36

CALA 086
868661M WI 65 75 62

ENQUESTA
	

19

de sustituir al batle. Per
tant creim que no hi ha
cap motiu que justifiqui
l'esmentada moció de cen-
sura i la seva presentació
seria una desestabilització
de l'Ajuntament creant
una paralització de la ges-
tió municipal i la incom-
prensió de molts de ciuta-
dans veient canvis que
molt bé no es justificarien.

2.- En tot govern que no
tengui majoria absoluta de
vots, «la moció» és sem-
pre una possibilitat. Per
tant, aquesta sempre hi
serà	 independentment
dels motius que puguin
justificar-la.

3.- La primera reacció
del nostre partit davant
una possible «moció» serà
de solidaritat total amb el
batle i la segona de sortir
amb dignitat i la cara ben
alta. La història sempre
posa les coses al lloc que
pertoca i nosaltres sabem
ben cert que sera justa
amb el batle i amb la ges-
tió realitzada.

4.- La perfecció no té
limit, es un camí sense fi.
Per tant totes les gestions
del món són i seran millo-
rables. Pere) tota gestió
sempre s'ha de supeditar
als pressuposts i a partir
d'aquí anar fent i millo-
rant les necessitats més
urgents. Havent tengut el
suport de tots els partits
polítics per aprovar els
pressuposts ens indica cla-
rament que estam dintre
d'un camí bastant bo.

Ara bé, som conscients
que mai farem les coses al
gust de tothom, per() si al
final de la gestió el balanç
es positiu ens sentirem sa-
tisfets i amb ganes de con-
tinuar.

1.11110
MALLORQUIM

1. Crec que no hi ha
motius objectius que pu-
guin justificar el donar su-

Miguel Clar (UM)

port a una moció de cen-
sura contra el batle Joan
Monserrat i entenc com a
motius objectius l'haver
realitzat una mala gestió
municipal en algun o al-
guns punts importants en
la gestió que realitza en
aquesta legislatura.

Ara bé, motius politics
sempre n'hi ha i si no es
poden trobar.

2.- La viabilitat depèn
de si es troben els nou
vots per donar-li suport.

3.- En aquests moments
(23-5-89) tenim un acord
del Comitè local de sus-
pendre les negociacions
amb el PP mentres en Mi-

quel Manresa no estigui
recuperat de la malaltia
que li afecta.

4.- En aquesta vida tot
es millorable i la gestió
municipal d'aquest Ajun-
tament no serà cap excep-
ció.

Des del meu punt de
vista particular crec que el
programa que va presen-
tar Unió Mallorquina, en
el municipi de Lllucmajor,
a les passades eleccions
municipals, es compleix a
nivell general i molt con-
cretament a les àrees d'Es-
ports i Joventut, de les
quals jo sóc el responsa-
ble.



oubque
Impremta.m 1- ( Pas d'en Quint )

Tel: (9 71) 72 40 98 - 07001 Palma de Mallorca

ESPORTS
LLOMPART

Espardenyeria

GRAN VARIETAT
D' ESPARDENYES,

PRENDES ESPORTIVES
I ARTICLES DE PESCA

C/. Estrella, 21
TeL 66 05 78
LLUCMAJOR
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Tempus Fugit
Curs 1963 - 1964

Qui ho diria que han passat vint-i-cinc anys de quan
es eren aquestes fotos. Més o menys quan surti a hum
aquesta plana farà un quart de segle que aquests al•lots
es preparaven per a fer els primers examens de batxille-
rat de la seva vida. Ja havien conegut a Dn. Francesc
Romaguera (Llengua i Literatura), el P. Canora (Geogra-
fia), Dn. Andreu Martin (Matemàtiques), el P. Fiol (Reli-
gió), Dn. Joan Calafat (Dibuix) i al Sr. Manzano (E.F. i
F.E.N.). Aquest fou el darrer curs on el director fou el
P. Esteva Cloquell. A altres cursos conegueren a Dn.
Damià Verger (Literatura i Llengua Espanyola), al P.
Llabrés (Religió), Dn. Jaume Lladó (Llatí), On.  Sebastià
Cardell (Francès), Dm Mateu Monserrat (Química), Dn.
Bernat Garcies (Física), etc.

Els alumnes reflexats a l'Acta de Calificació per As-
signatures, són:

Bartolomé AdroVer Mut, que fa de foraviler, Julio
Aparicio Fernández, representant de confecció, en Joan
Canovas Salva, professor d'E.G.B. (en excedència) i as-
sessor Cultural de la Conselleria de Comerç i Indústria,
en Jaume Capó Sanchez que és Administratiu. En Ber-
net Cardell Caldés fa de representant, en Sebastià Car-
dell Carbonell es dedica a l'hosteleria, n'Antoni Clar ca-
tany es dedica al comerç (Comestibles Clar), en Baltasar
Clar Sitjar fa de mecànic als Tallers Marina, en Joan Ga-
mundí Coll fa feina a Hisenda, en Sebastià Garau Salva,
fa feina a REMASA (la fabrica de sifons de Ca'n Puig),
n'Andreu Garcias Martinez condueix autocars de turis-

íSA [1=ILDA
iC, MELIÁ, 3 LLUCMAJOR

tes, en Pau Julia Adrover, es dedica a l'hosteleria a S'A-
renal, En Josep Lucas Vich fa feina a PREFAMA, en
Joan Llompart Pocoví és membre de l'Autoescuela Are-
nal C.B., en Miguel Martí José, du la finca de Son San*
en Joan Mas Tomas fa de menescal a Campos, en Mi-
guel Mójer Oliver es dedica a l'hosteleria, en Rafel No-
guera Fullana, fa de foraviler i en Gaspar Oliver Mut,
és Conseller de Comerç i Indústria de la Comunitat Au-
tònoma. En Monserrat Pons Boscana té l'Apotecaria del
carrer de la Font, en Jaume Oliver Salva, està a punt
d'obrir amb altres familiars un complexe de Restaurant
i bar a la carretera de s'Arenal (Can Pelín); en Guillem
Salva Ladaria, és advocat i viu a València en Miguel
Salva Llull, fa feina a ca seva a la serreria de pedra,
n'Antoni Tomas Noguera, és Director del banc de crèdit
de Porreres, en Bartomeu Tomas Puigserver fa feina a
les oficines de HH. MOJER S.A. en Josep Tomas Vidal
té un taller mecànic al carrer Antoni Maura. En Gabriel
Tomas Zanoguera té una agència de lloguer de cotxes a
S'Arenal, en Joan Vidal Font, fa feina a l'Aeroport,
n'Andreu Vidal Pellicer és Aparejador i fa feina a Obres
de Port, i finalment en Miguel Vives Mascaró, és llicen-
ciat en Filosofia i regenta l'acadèmia Inlingua a Alme-
ria.
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A. Clar
Catany

P. Julià
Adrover
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Sal vá
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G. Tomas
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Coll

J. Llompart
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G. Oliver Mut
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Salva

M. Marti Jose

M. Pons
Boscana

B. Tomás
Pugserver

B. Clar Sillar

P. Noguera
Fu//ana

M. Salva Llu//

J. Vidal Fons
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PEUGEOT 205

Contigo al fin del mundo.
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Tallers MARINA
Joan Ramon

PEUGEOT-TALBOT
Agent Oficial

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

LLUCMAJOR

Temps de vagues i
eleccions
A ltra vegada eleccions!

-Sí, aquesta vegada pel Parlament Europeu.
-Qualsevol sap qui li convé votar!

-Homo...! Supbs que els parlamentaris d'esser d'es-
querres o de dretes deu tenir la seva importancia...

-Saps què te dic? Que si tots els esquerrans són com
en Boyer i companyia, no importa ja mirar a quin partit
pertanyen.

-Sí, ara només falta que sortís en Ruiz Mateos de par-
lamentari europeu i ja tendríem es fandango armat.

-Jo crec que en aquestes eleccions, apart de què molts
no votaran, en sortiran elegits alguns que ningú no es-
pera, just per demostrar es descontent existent en el
poble, a tants de politics dolents i aprofitats.

-Sí, sa gent esta cansada de pagar cada día més im-
posts i de rebre es serveis més dolents.

-Ja tens raó, ara amb aquesta vaga de femeters ho han
acabat d'embrutar.

-Tanta sort que noltros, a Llucmajor, es nostro batle
soluciona totd'una sa recollida de ferns, i no tenguérem

sa porqueria de Palma.
-Ben ver, i en aquest aspecte no cal més que felicitar-

lo.
-Jo crec que es qui hem de votar a Mallorca són es

qui poden defensar ets interessos dels mallorquins.
-«Eco!», res des qui depenen des poder central.
-A veure si són capaços de fer-mos pujar es preu de

ses ametles.
-I de construir bones carreteres.
-I d'aturar tanta droga, criminalitat, inseguretat ciuta-

dana, que mos espenya es negoci turístic.
-De cada dia més.
-Pens que ses llistes obertes són una bona ocasió per

poder votar el que més mos agradi, sense distincions de
caire politic.

-A ses eleccions municipals també s'hauria de poder
fer el mateix.

-Es més necessari que mai, per poder aturar aquest
vergonyós espectacle de ses mocions de censura i es
canvi de camia per girar sa truita de qualsevol mane-
ra...

-Sera qüestió d'informar-mos amb molta d'anticipa-
ció, perquè després d'aquestes eleccions europees, ven-
dran ses altres, quasi seguides.

-Espera que mos deixin respirar...
-Te dic que aviat vendran ses generals...
-Si fos així, crec que seria un desastre, perquè caurem

per agotament.
-I els partits politics també.
-Valga que ara en es mítings, mos donen ball i men-

jua...
Un que escoltava.

SOCIETAT



FOTO CLAR
Perfumeria

Reportatges, Fotos d'Estudi,
Carnet... i una extensa gamma
de productes de perfumeria

OFERTES EN CAMERES FOTOGRÀFIQUES
VENDA DE CARRETS

Carrer Nou, 8- Tel. 66 06 32 - LLUCMAJOR
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La població actual del terme de Llucmajor
Segons l'actualització de cens de població en data 1

de gener de 1989, la població censada era la següent:

HOMES	 DONES	 TOTAL
8.651	 8.668	 17.319

Aquesta xifra de 17.319 hab. fa referencia a la pobla-
ció de dret, es a dir, la que esta censada; però la pobla-
ció de fet, això vol dir aquella que residia aquí el pri-
mer de gener d'enguany era de 26.282.

Evolució de la població a Llucmajor segons les suc-
cessives actualitzacions de cens:

1-Abril-1986
1-Gener-1987
1-Gener-1988
1-Gener-1989

HOMES DONES TOTAL
	7.676	 7.829	 15.505

	

7.897	 8.042	 15.939

	

8.225	 8.359	 16.584

	

8.651	 8.668	 17.319

Aquest total de 17.319 hab. es repartia de la següent
nera :

9.281 per Llucmajor (casc urbà), S'Estanyol i dissemi-
nats dels voltants.

8.038 per S'Arenal i urbanitzacions pròximes.

1986
	

1987	 1988	 1989
Llucmajor 8.860
	

9.065	 9.205	 9.281
S'Arenal 6.645
	

6.874	 7.379	 8.038
Total	 15.505
	

15.939	 16.584	 17.319

Si comparam aquesta evolució veurem com la zona
de S'Arenal creix molt més ràpidament que la de Lluc-
major, a aquest ritme prest la població de la zona de
S'Arenal i urbanitzacions s'igualarà a la població resi-
dent a Llucmajor.

Per distrites i seccions l'evolució de la població al
terme de Llucmajor d'encà 1986 ha estat aquesta:

Dte. Secc. 1986 1987 1988 1989
1° 1° 1.147 14 18 -2
1 0 2° 865 52 51 55
2° 1° 601 7 -5 -11
2° 2° 800 8 1 -1
3° 1° 1.107 2 10 -12
3° 2° 921 10 -12 -2
30 30 1.449 50 34 32
4° 1° 925 8 14 5
40 2° 1.045 54 29 12
4° 3° 1.255 19 54 49
4° 4° 1.728 38 110 114
40 50 2.252 180 351 582
40 6° 1.410 -8 -10 14
Tot. 15.505 +434 +645 +735

S'Estanyol es troba dins els dte. 3° secc. 30 • Les urba-
nitzacions dins el dte. 4° secc. 5' i S'Arenal al dte. 4°
secc. 3', 4, 5 i 6'.

La distribució de la població per grups d'edat, en
data 25 d'abril de 1989 es la següent:

Edat	 Homes	 Dones
0-5 521 548
6-10 675 571
11-15 707 667
16-20 671 635
21-25 659 614
26-30 684 673
31-35 692 703
36-40 673 629
41-45 639 583
46-50 487 412
51-55 446 435
56-60 470 483
61-65 449 465
66-70 373 407
71-75 304 368
76-80 240 303
81-85 136 223
86-90 57 98
91-95 14 33
96-100 6 5
Totals 	 8.903 + 8.855= 17.758

Observam com del dia 1 de gener al dia 25 d'abril el
nombre de persones censades ha augmentat en 439.

La població del terme de Llucmajor creix ràpidament,
d'una manera especial a la zona de S'Arenal i a les ur-
banitzacions, això es degut a la imaginació. Cal afegir
que la població resident a S'Arenal es una població
jove, amb una gran avenir demogràfic, cosa que no
passa a la vila, on l'envelliment de la població es notori
(l'index de natalitat es molt baix i el de mortalitat
també).

Margalida Martin
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OPINIÓ

Platj a semi-particular

A diferència de la Platja
de Ciutat on el batle, ve-
tlant pels interessos dels
ciutadans va demanar
comptes del nombre de
parasols i cadires que po-
saven a la platja, a la part
llucmajorera on hi ha cen-
sada una població de de-
vers 8.000 hab, i que du-
rant la temporada d'estiu
es sol quintuplicar, s'ha
permès que més de mitja
platja es sembri de para-
sols a una distància de
tres metres, la qual cosa
significa que, un cop este-
ses les cadires guardant
Hoc per a un hipotètic
client, faran del tot impos-
sible que una zona que és
de domini públic pugui

ser disfrutada gratuita-
ment, ja que si algú, pen-
sant que la hei el prote-
geix gosa ocupar el lloc on
dóna l'ombra d'un para-
sol, o li tocaran la cara, o
si més no, se'n durà una
bona insultada per part
dels ben-educats «plat-
gers», els quals tenen com
a única 'missió, fer que el
raig de doblers que entra
a les bosses dels accionites
de «MAR DE MALLOR-
CA S.A.» sigui el més
gros possible. El mètode a
emprar no importa.

No sabem pert) ho sa-
brem, quines contraparti-
des han aconseguit els
nostres representants mu-
nicipals. El batle de Ciutat

demanava que l'accés de
para-sols i de cadires fos
compensat amb una 'parti-
cipació de l'Ajuntament al
major benefici que això re-
presentava. No hi va
haver acord.

A Llucmajor n'hi ha
hagut. A canvi de què? A
canvi de què per al poble?
Si es a canvi de no res,
com és presumible, els re-
gidors governants poden
estar segurs que tendran
un Hoc preferent en el cor
dels explotadors de la
platja. Perõ en el temps
que correm ara, amb tants
de subornaments, con-up-
teles i estant la classe polí-
tica en entredit, no sembla
oportú regalar trossos de

platja perquè un grup de
milionaris es faci encara
més rics, llevant-ho als
pobres, i manco venint
d'un partit que es diu
«DELS DESCAMISADOS».

Si allò que volen els
«Felipistes» llucmajorers
es continuar amb les ma-
teixes directrius del
«boss» de Madrid, haurem
de pensar que ho han mal
entès o que volen ser més
papistes que el Papa. Al16
Que digueren, des de la
capital del Regne va ser:
«Hay que conquistar el
centro» y «no hay que
conquistar la gran dere-
cha».

Sa Fia d'es Sol i
de sa Lluna

FERROS ARTÍSTICS
I FORJATS

ESPECIALITAT EN
TREBALLS D'ALUMINI

CERRAJERIA

Villa de Madrid, 4
	

LLUCMAJOR
Avd. Carles V, s/n - Tel. 66 06 82
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JAIME LLULL RODRIGUEZ
*INSTAL LACIONS ELÈCTRIQUES

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

* INSTAL.LACIÓ DE COMPUTADORS
Canvis de tensió

Contractació de computadors

PRESSUPOST GRATUÏT

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

ARTICLES
	

LLISTES
INFANTILS
	

NAIXEMENT
De 0 a 10 anys

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

IIALLER MECANICO 

kuoGuERA
DEL MOTOR I DE L'AUTOMÒBIL

Pedro Noguera Ensefiat
Servei Oficial

.471A4‘"' C/. Ripoll, 30 - Tel. 66 22 13
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CLINICA DENTAL
Dr. LI. Galmés Ferrer

HORARI:
Dilluns, dimecres i divendres (9 a 14)
Dimarts (9a 13 ¡17 a 19). Dijous (9a 13)
Divendres horabaixa (16,30 a 20 h)

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

Calm le tuc
Sant Llorenc, 78- A - Tel. 660669 I
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.	 LLUCMAJOR (Mallorca)

CENTRE
	  DE

RECONEIXEMENT
MEDIC - PSICOLOGIC

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

certificats
medics per a

permis de conduir i
Ilicència d'armes

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

TALLER AUTORITZAT

ANTONI ROSSELLO RAMIS

Carrer Navarra, 4-6 - Tel. 66 09 28
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CULTURA

Terres de llegendes
Es va presentar a la sala d'actes de la Biblioteca de

Sant Francesc, a Ciutat, el llibre realitzat pel nostre
col.laborador Miguel Sbert i Garau, i Tomàs Martinez i
Miró, titulat TERRES DE LLEGENDES. La presentació
va ser feta per l'escriptor Gabriel Janer Manila.

El director general d'Educació Sr. Bartomeu Rotger,
va presidir la taula acompanyat d'un dels autors,
Tomàs Martinez. Miguel Sbert, per qüestions de salut,
no hi va poder ser present i a la sala d'actes s'hi reuni-

ren una gran quantitat de persones relacionades amb el
món educatiu per celebrar el naixement d'aquesta nova
eina de treball que s'ha posat al seu servei, ja que es
tracta d'una obra que ajudarà en la tasca de l'ensenya-
ment del català i de les ciències socials.
LES LLEGENES I LES SEVES POSSIBILITATS EN EL
MON DE L'EDUCACIÓ

(De la revista «Pissarra»)

TERRES DE LLEGENDES

Les llegendes són narracions orals d'es-

deveniments suggeridors considerats
popularment com a històrics.

Entre les seves caracteristiques desta-

quen la indicació meticulosa del lloc on

transcorre l'acció, la identificació dels
personatges protagonistes i el caràcter
heroic de les accions duites a terme.
llegenda obeeix a lavoluntat de la comu-

nitat de servar el record dels seus herois
i d'enaltir els seus indrets i contrades.

Les llegendes compleixen una funció
informativa:els veils, posseïdors de l'an-

tiga saviesa, descobreixen als joves la
historia del seu poble i el marc lisie on

aquesta história s'ha desenvolupat; tam-
bé són un signe d'identificació perquè
reivindiquen una história i una geogra-
fia concreta, diferenciada, que s' identifi-
ca com a pròpia. La funció estètica tam-
bé es present, entre altres, a la llegenda,

com a creadora d'emocions a travésde la
bellesa, de l'clegAncia, o de la fantasia.

Les Ilegendes ofereixen models o pautes
de comportament que, amb el pas del
temps, es converteixen en escales de

valors. Així la Ilegenda presenta una

funcionalitat pedagógica d'ajuda a la
conformació dels valors morals de la

societat de referència.
Fora del context que la generà ¡del marc

social que la mantingué, la llegenda, tal
volta ha perdut la. seva funcionalitat i

pot, en un món hipertecnificat i massifi-
cat, haver perdut el seu sentit.
L'educador, compromés en la integra-
ció de l'entorn, com a vehicle essencial,
es planteja com pot ésser aprofitable
aquest material tradicional fora del seu
context, sense caure en un fals folklo-
risme.

Si partim del fet que la nostra és una

societat que ha rebut continues agres-
sions, que les seves senyes d'identitat
han sofert persistents atacs que quasi
han aconseguit canviar aquestes senyes

i que la nostra realitat histórica ens ha
estat deformada i amagada hem de con-
tribuir a la tasca de recompondre el
nostre enteixinat social i arreplegar de
la memória col-lectiva tots els punts de
referència que ens són absolutament

necessaris per edificar un futur digne.
Els nostres nins i nines poden, amb l'as-
sumpció de lesvelles paraules del poble,
posar les bases d'un nou llenguatge, ric
i creatiu per donar forma amb les seves
aportacions futures a un patrimoni cul-
tural, encara recuperable i susceptible
d'ésser augmentat.

Per contribuir a aquesta tasca, Miguel
Sbert i Tornis Martinez ens ofereixen
una eina didàctica que, sota el títol de
TERRES DE LLEGENDES, es proposa

que els alumnes del cicle mitjà d'E.G.B.

i fins i tot els del sisè nivell, puguin

integrar el propi entorn, estimar-lo de

manera activa i fer-ne un ús en benefici

del seu propi desenvolupament intel-

lectual, social i civic.

Basant-se en un mètode actiu que es fo-

namenta en el rigor en el treball, la

investigació, l'aprenentatge de tècni-

ques, la conexió amb la realitat i la inci-

tació a la feina ben feta, TERRES DE

LLEGEN DES permet, a partir de nou

llegendes de les nostres illes, el treball

de llengua catalana, geografia, história i

cultura popular, per tal d'aconseguir

l'amor ala natura i a les arrels del nostre

poble com a base d'un futur amb perso-

nalitat pròpia; el desenvolupament d'un

esperit civic i de convivència pacifica, el

foment de l'esperit d'investigació, l'afa-

voriment de la creativitat, el desenvolu-

pament de l'esperit critic, la maduració
del sentit de la responsabilitat, l'impuls

a la iniciativa individual i col-lectiva i

l'assumpció de la unitat de cultura, lien-

gua i história dels països de parla catala-

na.
MIQUEL SBERT I GARAU - TOMAS MAR-

TINEZ I MIRO. TERRES DE LLEGENDES.

Llengua catalana i Ciències Socials al

Cicle Mitjà d'E.G.B.
GUIA DIDAC77CA i LLIBRE DE L'ALUM-

NE.
PRENSA UNIVERSITARIA. Palma, 1989.
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Front al Mercat Comú: La proposta comunista

S
'ha parlat molt aquests darrers
mesos sobre el «Mercat
Comú», sobre «l'Acta Única»,
sobre la «construcció d'Euro-

pa», etc., sempre associant aquestes
qüestions a la idea de prosperitat i be-
nestar, i donant per suposat que tots els
partits politics partim de l'acceptació de
la permanencia d'Espanya al Mercat
Comú i que l'existència d'aquest es una
cosa positiva per a tothom.

Independentment del «projecte euro-
peu» que pugui oferir cada força políti-
ca, hi ha un fet que sembla han oblidat
la majoria d'aquestes forces: l'entrada
d'Espanya a la Comunitat Econòmica
Europea és ja profundament negativa
pe la majoria de sectors populars del
nostre pails. Front als impulsos integra-
dors de la dreta i el PSOE i a la incapa-
citat d'altres forces, com són el PSM i
Esquerra Unida, de detectar i denunciar
les conseqüències negatives de l'adhe-
sió, només el PCPE, es va oposar i es se-
gueix oposant a la permanencia d'Es-
panya en el menys comú dels mercats.

Els comunistes, el PCPE, pensam que
s'ha segrestat el vertader debat sobre
«Europa». La poquíssima informació
que s'ha donat sobre el tema s'ha mogut
sempre entre la mentida i el desconeixe-
ment.

A l'etapa actual del capitalisme de-
senvolupat, on la producció i el capital
estan cada vegada més concentrats i
centralitzats en mans de les multinacio-
nals, s'ha d'analitzar per que a Europa
Occidental apareix ¡'estrategia d'un mer-
cat únic de mercaderies i capital; quins
sectors econòmics han dissenyat i im-
pulsen l'estratégia; quines forces polfti-
ques garanteixen els interessos d'aquests
sectors i quines formes politico-
institucionals han de donar «cobertura»
a la consecució dels seus objectius.

Evidentment el procés d'integració
monopolista que s'està donant a Europa
Occidental esta marcat per uns contin-
guts de classe i per l'hegemonia de les
multinacionals. Els representants d'a-
questes, el PSOE i la dreta, són els qui
han segrestat el debat i han aconseguit
que altres partits, el PSM en podria ser
un exemple, participin amb gran entu-
siasme a la construcció d'un «nou estat
europeu» presumiblement més demo-

cratic, mes progressista, que cedirà a
més reivindicacions socials, que estarà
Ines descentralitzat, etc., etc... Res més
lluny de la realitat i del desenvolupa-
ment objectiu del sistema: el que en rea-
litat s'està fent es potenciar un procés
de forta centralització política, allà on
les decissions estan supeditades als inte-
ressos de les Companyes Multinacio-
nals. Pot resultar paradoxal per algunes
formacions polítiques veure d'aquí a
uns anys com s'ha contribuït a crear un
«segon Madrid» que, qui ho hagués dit,
no reconeix el dret de les nacions a l'au-
todeterminació, no fa una política favo-
rable a les classes populars i no vol sen-
tir parlar ni de pau, ni d'ecologia, ni
«d'Europa de Pobles», ni «d'Europa de
Ciutadans».

Aleshores, a la valoració que en feim
els comunistes de l'adhesió d'Espanya a
la CEE i del futur clue ens espera amb
l'aplicació de l'Acta Unica és bàsicament
la següent:

a.- S'està produint una major depen-
dencia i subordinació de la nostra eco-
nomia en el marc de la desigual divisió
del treball imperant al Mercat Comú.
Aix() suposa i suposarà greus atacs con-
tra l'ocupació i els drets sindicals i so-
cials dels treballadors. A les Balears, en
el sector del Comerç, les grans cadenes
provocaran el tancament de molts petits
comerços. Petites i mitjanes empreses
corren el mateix perill com ho demostra
la polèmica sobre la possible instal.lació
d'un segon hipermercat a Palma. Es cal-
cula que amb la plena vigencia de l'Ac-
ta Unica al 1992 Balears perdra el 38 %
d'ocupació i el 26 % de producció regio-
nal corresponent a empreses i sectors no
competitius.

La lliure circulació de treballadors
farà que els TT.00. puguin portar ma
d'obra especialitzada i qualificada dels
seus països. Segons CC.00. aquests po-
drien representar el 20 % de les planti-
Iles del sector turístic.

b.- Amb l'entrada a l'Unió Europea
Occidental Espanya aposta per potenciar
un nou bloc militar en torn a la CEE i
configurar el pilar europeu de l'OTAN.
Ens allunyam definitivament de la pos-
sibilitat de dur a terme una política de
neutralitat a canvi de la major nuclearit-
zació de la nostra terra.

c.- La CEE i l'Acta Única redueixen
progressivament la sobirania nacional

dels pobles europeus. Aixe, agreuja la
problemàtica nacional, especialment a
un Estat com el nostre on conviuen va-
ries nacions, i dificulta l'exercici del dret
a l'autodeterminació.

La sortida d'Espanya de la CEE es,
doncs, la única política possible per la
defensa real dels interessos del nostre
país, de la sobirania nacional i del paper
de defensor de la pau que hauriem de
jugar a la Mediterranea. Així i tot el
PCPE planteja la necessitat de posar en
marxa una campanya dirigida a tots els
sectors populars antimonopolistes i d'es-
querres, amb l'objectiu d'aconsseguir la
revisió i renegociació del Tractat d'Ad-
hesió. El PCPE proposa la creació d'un
ampli front composat per organitzacions
que, independentment de la valoració
que facin del Tractat d'Adhesió, articu-
lin alternatives concretes contra les con-
seqüències de la integració. Pensam que
el final lògic, d'un procés de renegocia-
ció del Tractat hauria de ser la celebra-
ció d'un referendum per a la seva apro-
vació.

Front al Mercat Comú la proposta co-
munista contempla una Europa que
vagi de l'Atlàntic als Urals, una Europa
de pau, de progrés social i d'equilibri
ecològic. Del programa politic que pro-
posam cal destacar les següents mesu-
res:

-Defensar el dret de cada país mem-
bre de la CEE a vetar les decissions co-
munitàries que afectin negativament als
seus interessos i a la seva sobirania.

-Suprimir les limitacions a la nostra
producció.

-Control de les inversions de capital
exterior.

-Canviar l'actual model de creixement
econòmic i combatre de forma efectiva
els desastres ecològics.

-Sortida unilateral de l'OTAN i de la
UEO.

Es tracta, en definiva, de posar en pri-
mer pla els interessos de la majoria de
la població front a les multinacionals i
monopolis europeus. Es tracta de com-
batre l'actual situació amb la qual no
només no hi sortim guanyant tots sinó
que inclús la majoria hi sortim perdent.
Es tracta de donar suports a rúnica pro-
posta, la proposta comunista, que front
al Mercat Comú anteposa els interessos
dels treballadors i les classes populars.

PCPE-PCB. Llucmajor
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Sa Mare
Pamflet irrecomanable de burla i afronta emocions censurables

NOTES DE SOCIETAT (JET DE
SA NOSTRA)

REFULGENT INAUGURACIO.
El Dissabte del Corpus s'inaugura

amb una gran FESTE (sic, ara fa eu-
ropeu dir-ho així, quan no es diu
fiesta, a la taifa) la nova Discothe-
que «Mercado Munisipal 1911». A la
Terrassa Rebosillo de la Discotheque
actua, amb tant especial motiu, el
Georgie Dann de Vilafranca, Tomeu
Penya y sus hermanos, recent tornat
del seu exit& recital al Palau de la
Música Llemosina. Actuaren com a
teloners el nou grup Los Heuro-
peos. La banda, formada per Joe
(Sal-monete) Salmonetti i Mary
(25%) Desterradas, interpretà les
seves conegudes peces «Con- fuer-
sa», «El hijo del albañil>', «500 millo-
nes de gilipollas» i «Porcelanas y
Merengues». Els artistes varen tenir
el detall de dedicar les seves can-
çons al Disc Joquei de «Mercado
Munisipal 1911» que esta en crisi
existencial des que de Palma arriben
ritmes d'aquests que et prenen l'a-
gulla de les mans.

La Discoteque il•luminada amb
dotze estrelles quasi murillesques
-cosa que ha provocat més atacs de
nirvis que el video de na Madonna
entre les Filles de Maria- i neons
lila, és ja el centre de la movida
consistorial i un escenari que causa
l'enveja de les tribus urbanes que
ara mateix no hi troben l'èxit que
creuen que es mereixen, parlam, òb-
viament, de la coneguda banda «Los
chicos de Palma & Mr. Tambourine
Man», i els seus teloners «El Msaris-
cal Madero y sus fuersas delorden».
«Carwash Clar i sus licencias» no
assistiren a la festa quan varen
saber que no podrien cantar «Bajo el
Cielo de Palma».

Va córrer la coca, tot era molt
guapo i anava molt bé, fins que
quatre jovenots de l'agrupació folk
«Els nanets de la llengua», margina-
da de l'acte, demostraren la seva
mala criança en demanar al llogat
Tomeu Penya que cantas «Cabrera»,
cançó que, com tothom sap, conté
paraules tabú pels amfitrions.

En aquest punt, el líder de Los
Heuropeos, Joe Salmonetti, declara
a la sortida «algo huele a bacalao en
el reino de Dinamarca». Efectiva-

ment, la nova discoteca «Mercado
Munisipal 1911» put a bacallà de
tan mala manera que comença a
esser coneguda com «La Peixeteria».
Aquesta olor també ha atret ja play-
boys i picadors de tota casta, però
no han aconseguit aclarir quan esta
oberta aquesta discoteca, de manera
que corre la passa que es tracta real-
ment d'un Club Privat.

Klark Cool, periodista Nocturno
FummaYork, mes de Maria, 1989

POR EL DISEÑO HASIA DIOS!

(FummaYork, munisipio de Europa.
Guido Titanlux, Critic d'art del Co-
rriere della Serra de Galdent, EN
EXCLUSSIVA PER SA MARE).- La
ciutat de FummaYork ha decidit
posar-se a la darrera moda i euro-
peitzar-se, a través d'aquesta pecu-
liar filosofia de la praxi que es va
posar de moda quan el Ministerio
del Interior va promulgar la Movida
Madrileña, que defineix la persona-
litat de Barcelona 92-España 93, i
que és imprescindible per no fer el
pagès davant Europa. No es podia
esperar menys d'un municipi que,
en paraules que un politic local deia
quan era candidat: a S'Urinal hi
tenim la porta d'Europa.

Es digne d'elogi l'esperit agosarat i

peoner que demostraren els respon-
sables de l'Urbanisme i les Vies i
Obres municipals quan decidiren
promoure una agosarada interven-
ció estètica i funcional a les vora-
vies, vulgo aceres, del nucli llucma-
jorer.

La primera passa, clau per a l'èxit
posterior de la iniciativa, va esser
contractar aquest equip de disseny
avanguardista, conegut per l'agosa-
rat de les seves propostes desmitifi-
cadores, i anomenat Brigada Muni-
cipal. Els creatius de Brigada Muni-
cipal dissenyaren una intervenció
basada en el contrast per tal de
«rescatar de l'anonimat i la subordi-
nació nostàlgica aquest oblidat tros
de la quotidianeitat urbana». En
esència la intervenció consisteix a
substituir les habituals rajoles de
retxeta o quadrets i el tradicional
empedrat per un gruix de pasta de
ciment de baixa qualitat, amb la
qual cosa, sirnultaneament, es ga-
ranteix la caducitat de la instal•lació,
i es crea un fort contrast amb les
construccions anacròniques d'estils
preformigónics que encara queden
al poble, així com també amb la
proliferació de façanisme Neo rural
o neotipicalista que esquitxa de
Kistch els carrers de FummaYork.

Una primera fasse experimental
de la reforma es va concloure ja fa
mesos al carrer del Purgatori. La ra-
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dical intervenció assoleix cims de
genialitat a l'entorn de la casa d'Es
Rafalet, un dels exemples d'arqui-
tectura tradicional que es conserven
a FummaYork, on s'ha procedit a la
substitució de l'anacrònic empedrat,
que «creava una monotonia estèti-
ca» segons els dissenyadors per la
nova textura gravosa del formigó.

D'altra banda, el mateix equip,
amb una important collaboració
ciutadana, i molt especialment dels
camions dels fems, continua les
campanyes d'intervencions puntuals
sistemàtiques per les aceres del
poble, mitjançant l'aplicació de tèc-
niques de «espenya i parxeja» o
«frapage i collage», que posen el
nostre entorn urbà a l'altura mítica
del Rally Paris Dakar o altres evoca-
cions massmediatiquyes de l'aven-
tura.

Enhorabona a tots, endevant les
atxes, que dia passa any empeny, el
ciri és curt i la processó llarga, pels
vostres dissenys vos coneixeran,
Santiago y sierra Europa. Som pos-
moderns, som europeus, som auto-
nòmics, som automatics, som deli-
ciosos.

Guido Titanlux.

EMOCIONS CENSURABLES 1

Amb algunes excepcions que la
teologia observa, a aquest món trai-
dor, no hi ha virginitat que duri
cent anys, i així, aquest temple de
l'esport, de la cultura física, que es
el Camp de l'Espanya, ui perdó!, el
Camp Municipal, es veurà finalment
profanat pel show bisnes del pop
español, i en general per la cosa de
la guiterra elèctrica i el decibeli.

Ja es veia venir, però Sa Mare,
que té la culpa de tot, no es feia de
la meitat de la quadrilla, i no es pot
creure que sigui fruit de la casuali-
tat (de la indiscreció de l'atzar, o de
les vibracions telairiques) la elecció
per a l'esdeveniment d'un grup ano-
menat «Danza Invisible». Quines
al.lusions indiscretes s'amaguen da-
rrera el nom d'aquest grup?
Al.ludeix al general ball de San Vito
politic que tan censurables i inconfe-
sables emocions provoca? Es refe-
reix al ball de•bastons que s'ha or-
ganitzat entre el regidor i els demés
candidats d'un expartit politic, un
combat de amb aquests o amb ague-
lis, però qui paga les copes, les co-
ques i els plats romputs electorals?
Fa esment del «pa a deux» del pero-
nisme ducal del mariscal madero

que comença en braços del poder i
ara cerca un poder que el dugui en
braços o, més exactament, a la cadi-
reta (muira, muira l'ingrat que mos-
sega el bigot que l'alimenta...!)

¿Resultara que aquesta invisible
dansa és imatge de l'encalç que el
Gran Visir que vol esser Califa en el
Hoc del Califa, per() que mai no ho
reconeixeria, dona al Mostassaf de
les Obres perquè no encalci aquell
que té tan clar que no ho vol tenir
clar si no li donen mala vida? 0 tal
vegada representa les dificultats que
hi ha per arribar de Palma a la Casa
de la Vila passant pel Cul  Nàutic de

S'Urinal; deu esser que la carretera
nova no ha tomat parets a basta-
ment encara que ha respectat moltes
casetes? ¿Pot fer esment dels cursos
de ball de salon en que s'exercita la
intelectualitat testimonial condem-
nada a ballar amb la Jaia Xaloc per
no fer de Voyeur de les dances típi-
ques de la jaia Bigalot? Però segur
que no va d'això, perquè la culpa
de tanta insinuació difanatbria no
pot ser sinó una de les embullades
tactiques de corrupció juvenil i sub-
versió institucional dels més na nets
entre els nanets.

Els fills de Sa Mare
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L 'altre dia, quart en una curta volada volia pegar una
ullada a les garrigues, que diuen que estan plenes

de conills morts per aquesta nova pesta vinguda de la
llunyana Xina, me va envestir una olorada i quasi me
vaig acubar: «Vatua el món» vaig amollar— «si que
n'hi ha de molts, de conills morts». Una vegada recupe-
rat de l'espant, amb un poc més pec de morros p'ente-
rra vaig veure que encara no havia sortit de Llucmajor.

Deu ser la depuradora o tal vegada la vaga com els
femeters de Ciutat. Pere no, Son Gall era un tros més
avall. Tot d'una, la meva bona vista es dirigia a un ca-
ramull d'una materia estranya que hi havia dins les de-
pendencies de l'escorxador Municipal i d'allà sortia tan
desagradable pudor.

D epressa, depressa, vaig tornar a la penya i amb un
cop d'ala, vaig despertar el mussolet: «Què hi ha a

l'escorxador?» vaig demanar tot nerviós. El musso-
let —sense obrir l'ull—contestà com si no res: «Un cara-
mull de butzes d'animals que maten i es podrien al
sol». <4 si no em creus, demana-ho als veïnats de per
alla que ja estan cansats de protestar sense arreglar
res».

Vaig posar fil a l'agulla i resulta que els veinats de
més enllà de la Ronda quasi se n'ha d'anar amb el nas
tapat degut a la pudor d'aquest caramull de brutor.
Sembla que, de tant en tant, els concessionaris de l'es-
corxador fan un clot, hi tiren calç i llavors el tapen.

1--.% e moment han de menjar morena ja que les queixes
L./ i protestes de poc han servit i només han aconse-
guit un «Ja s'arreglarà». Diuen que el forn incinerador,
que tant de temps va haver de mester per encendre's,
es massa petit i també insuficient per tot aquell brugili
que hi ha a l'escorxador i que fa falta un de més gros.

Alguns veinats, com a darrera temptativa, han pegat
un cop de telèfon a Sanitat i tampoc no han avançat
una passa. Es una llàstima que després d'haver gastat
tants de milions de pessetes en la reconversió d'unes
instal.lacions i tenir un escorxador comarcal homologat,
les deixalles hagin d'eliminar-se —quan lleu— d'una
manera tan rudimentaria i tan perillosa sanitàriament
parlant.

7--% eu fer dos mesos, pam envant pam enrera, que els
Pepés s'han decidit a presentar mocions (no, tran-

quils, la de censura encara no és cuita) a les sessions

plenàries. Segur que el cap no els ha fet fum quart han
tengut algunes idees luminoses com la relativa a millo-
res a la zona de S'Arenal i sol.licitud de diverses sub-
vencions.

L'equip del govern socialista ja duu a terme el projec-
te del «Dos de Maig» j, quan al de la platja, tot sembla
que va ben encaminat i fins i tot té quasi tots els núme-
ros de la rifa de la Conselleria de Turisme, es a dir que
segurament rebrà una ajuda d'uns quaranta milions de
pessetes.

ls «PEPES» locals, al passat Plenari de maig, es co-
E briren de glòria quart defensaren el no acomiada-
ment d'en Bartomeu Garau i Mestre, ja que encara que
estaven ben informats, no ho varen saber defensar amb
l'habilitat necessària i va haver de ser un «PESEMERO»
qui salvas l'honorabilitat de la proposta.

Allò que no es va poder fer, va ser guanyar la votació
i això es trist per tres motius:

i principal: perquè un treballador honrat i eficient
va ser tret defora del seu Hoc de feina.

2on.- perquè, com sempre, els del P.P. tornaren fer els
«ous en terra».

3r.- i més greu: perquè ho feren sabent a priori que
passaria. Sense el Sr. Manresa, eren faves comptades
que hi hauria un empat i el vot de qualitat del Batle
faria que guanyas la postura del Govern. Hi havia ver-
tadera voluntat de salvar el lloc de treball d'un home
injustament sancionat? o tan sols es pretenia fer d'opo-
sició de cara a la galeria? Es pretenia només quedar be
davant el Sr. Garau, familiars i simpatitzants? Això és
el que es pot pensar, o que en qüestió de política al-
guns regidors són d'una ingenuïtat supina.

parlant del nostre estimat Ajuntament (que ens per-
doni l'ocellet) vos hem de comunicar que s'està

gestionant el tema que a partir del nou conveni, tots els
funcionaris, escrivents de tota categoria, municipals, ca-
miners i jornaleres tendran un marge de devers una
hora per arribar tard a la feina; si viuen a fora poble,
podran anar-se'n mitja hora més prest. També podran
emprar el temps de feina per anar a cal barber a afaitar-
se, o a la perruqueria, a depilar-se. Ah! i ho podran fer
acompanyat d'un altre funcionari, és clar; perquè no es
perdi res i tot quedi a casa. Per experimentar-ho, abans
de posar-ho en marxa, amb caracter general, els respon-
sables de l'Ajuntament han decidit que un important
funcionari posi el pla en experimentació. Segons les no-
ticies que té l'òliba, esta donant bon resultat.

Si això continua així, el pa i el circ aviat arribaran a la
plebe. I si no se li concedeix no hi ha dubte que hi
haura motius per a la revolta.

ara, onze celadors més. Mem si entre tots 42 acon-
seguiran posar ordre en la qüestió d'aparcar sobre

el pas de piatons de davant «ALDE» o al «Carrega i
Descarrega», en el temps prohibit i a la parada de taxis.

Quan ho aconsegueixin, es possible que els ciutadans
vegin amb uns altres ulls els nostres politics, no pels
merits que fan, sinó pels dels municipals, perquè ague-
Ils, uns per acció i altres per omissió, no donen la talla
que se n'esperava, ni com a ciutadans, ni com a gover-
nants donant exemple.



	tOt 	

Cristalería Llucmajor
JOAN MOREY

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

Ronda Migjorn, 105	 Tel. 66 14 93	 LLUCMAJOR

VENDA DE MOSTRES
PARELLS SOLTS

C/. Bisbe Taixaquet, 6- Tel. 66 03 74
LLUCMAJOR
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IR T/
Les noces d'Argent de Miguel Martí en el
bàsquet Llucmajor

Poques vegades es té
oportunitat d' assistir a un

acte com el del passat dis-
sabte tres de juny, i po-
ques vegades algun espor-
tista es mereix amb tanta
justícia un acte com
aquest. Dissabte, en Ml-
quel Marti va posar punt a
vint-i-cinc anys de dedica-
ció al bdsquet com a ju-
gador en actiu i el pavelló
de Uucmajor va ser una
festa. Totes les persones
que han tengut alguna
cosa a veure amb aquests
25 anys d' esportista varen
ser presents en aquest
petit homenatge•I el pave-
lló es va veure molt més
ple que no a qualsevol
parfit oficial.

Tot va començar amb
un partit contra l' equip
que al final de I" actual
campanya es va classifi-
car en primer Hoc a la
Lliga: El Perles de Mana-
cor. Les relacions entre l' e-
quip de Llucmajor i el Per-

les sempre han estat molt
bones accedint per tant a
jugar aquest encontre-
homenatge durant la pri-
mera part tots els jugadors
de la plantlila, tenint o-
casió de jugar amb en Mi-
guel (per una vegada en
la temporada es va acon-
seguir tenir tot l' equip al
complet, sense lesionats) I
a tres minuts del final de la
primera part en Jandro Se-
gura va canviar en Miguel
I ovació al perelló va ser
atronadora. Fou un final
magnífic per a un gran ju-
gador. Ara que no crec
que en Miguel deixi d' a-
nar pel pavelló, no com a
jugador actiu pero sí Iligat
d' una altra manera al
que ha estat la gran afield)
de tota la seva vida: el
bósquet. Durant el des-
cans del parfit es va pro-
cedir a l' entrega dels re-
cords pertinents on no fal-
taren els details de l' Ajun-
tament, la Federació Ba-

lear, Comarcal i del Club
bàsquet Llucmajor.

El partit va acabar amb
la victõrla del Llucmajor
per 90-75 encara que en
una ocasió com aquesta
el resultat es el menys im-
portant. Després hi hagué
sopar a Aquacity, amb
música en directe, on as-

sistiren mes d' un centenar
de persones representants
de tots els estaments del
bdsquet mallorquí. L' acte
va conclure amb el típic
«ES UN MUCHACHO EXCE-
LENTE» I el brindis a la salut
d' en Miguel.

Sebastià Monserrat



A. Martí, C. Tomàs i Pons C.D. Espanya

Guerrero, Ga/au i Fran conetti, C.D. Espanya
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C.D. Espanya i Preferent

Adéu a la temporada 1988-89
Joaquin

S' ha acabat la tem-
porada i Espanya ha
dit adéu amb més pena
que no glòria. La classifi-
cació general n' es un
fidel exponent. El presi-
dent, Pep Mõjer ha vist
com ni amb en Miguel
Jaume ni amb en J.
Llompart com a entre-
nadors, equip anava
tant fi com esperàvem.
No obstant això, un Iluc-
majorer, Gari Quintana,
ha estat auténtica re-
velació de la tempora-
da, el jugador mes re-
gular de l' equip i a
més, vencedor absolut
de tota la Preferent del
Trofeu «ELS MILLORS FUT-
BOLiSTES DE BALEARS»,
organitzat per «Ultima
Hora» i segon classificat
en ei còmput de regula-
ritat que ofereix un altre
informatiu provincial
com es el «Diario de
Mallorca».

ESPANYA,
ARTA, 1

Al minut de joc ja va
començar marcant e-
quip visitant, i com a
consequència va jugar
molt endarrera i l' Es-
panya va tenir moites
ocasions d' igualar el
marcador, la més clara,
un penaltie malograt
pel darrer fitxatge, Ma-
nolo Pérez, el qual va
enviar fora l' esfèric. El
segon temps va ser una
altra histõria i Artà va
passar a dominar la si-
tuació podent augmen-
tar el compte, sobretot
en el minut 60 quan
Julie' va Hangar un pe-
naltie molt clar i ben
col.locat però G. Quin-
tana en un fabulosa in-
tervenció el va aturar.

LA UNIÓ, 3
ESPANYA, 1

En el camp de Ca' s
Vicari, el C.D. Espanya
es va acomiadar de la
Iliga amb una nova de-
rrota. El quadre de la
Unió, en el m. 20 ja ven-
cia per dos gols aconse-
guits per Gómez i Llisto
respectivament, però va
acursar distancies
abans del descans, en
Llorenç Mõjer. Final-
ment, en el m. 77 seria
un altre cop el mateix
Gómez qui augmentaria
el compte per als locals.
L' única nota positiva
dels visitants en aquest
encontre va ser el
debut d' alguns juvenils
que si hem de dir ver no
varen desentonar amb
Ia resta dels companys.

ESTADiSTIQUES PER AL
RECORD

Hem de dir que els 38
partits que ha jugat el
C.D. Espanya, n' ha
guanyat 13, empatat 9,
i perdut 16, amb 31 gols
a favor i 49 en contra,
s' ha convertit en un
dels equips menys gole-
jats del grup pera
tombé es un dels que
n' ha aconseguit menys
ja que nomes el calista
Son Sardina esta per

S. Sardina, 0-ESPANYA, 1
ESPANYA, 0-R. Victòria,
Cardassar, 1-ESPANYA,
ESPANYA, 2-Pollença, 1
Escolar, 1-ESPANYA, 1
ESPANYA, 1-Esporles,
Margalid., 1-ESPANYA,
ESPANYA, 3-Montuïri, 1
Campos, 0-ESPANYA, 1
ESPANYA, 0-Soletat,
Adratx, O-ESPANYA, 2
ESPANYA, 1-At. Rafal,
Petra, 0-ESPANYA, 2
ESPANYA, 1-Pollença,
Arta, 1-ESPANYA, 1
ESPANYA, 2-La Unió,

11 VOLTA

ESPANYA, 2-P. Cristo, 2
Magano., 1-ESPANYA,
Ferrioler, 5-ESPANYA,
ESPANYA, 0-S. Sardina, 0
R. Victõria, 1-ESPANYA, 1
ESPANYA, 0-Cardassar,
Pollença, 1-ESPANYA, 1
ESPANYA, 1-Escolar, 2
Esporles, 4-ESPANYA, 1
ESPANAY, 0-Margalid., 4
Montuïri, 3-ESPANYA,
ESPANYA, 0-Campos, 1
Soledat, 2-ESPANYA,
ESPANYA, O-Andratx, 2
At. Ratai, 1-ESPANYA, 2
ESPANYA, 1-Petra,
Pollença, 2-ESPANYA,
ESPANYA, 0-Artà, 1
La Unió, 3-ESPANYA, 1

davall de la quantitat
espanyista.

La 'lista de golejadors
ha quedat d' aquesta
manera: Garou (13),
Aragón (3), Garcia (3),
Vich (2), Mõjer (2), Ruiz
(2), Terrassa, Cantos, An-
dreu, Pérez, Pons i Fran-
conetti (1).

RESULTATS
I VOLTA

Pto. Cristo, 4-ESPANYA,
ESPANYA, 1-Magano., 1
ESPANYA, 1-Ferrioler, 2



Sopar amb els jugadors
Benjamins

Dimecres, dia 24 de
maig, va tenir Hoc al Bar
de Ca Na Marola (S' Es-
tanyol) el ja tradicional
sopar dels nostres benja-
mins del C.D. Espanya.

Una festa molt ben or-
ganitzada per part de
Gabriel Paniza, que,
com sempre, va demos-
trar tenir bona mò per
tot allò relacionat amb

esport base.
L' acte va ser presidit

pel President del C.D.
Espanya, J. Mõjer i al
final del sopar es varen
fer entrega dels trofeus.
Com a novetats d' en-

guany hem d' esmentar
el trofeu donat al juga-
dor més jove (David) i el
trofeu de la paciència
atorgat a J.M. Garcia, a
més de les copes entre-
gades a tots els compo-
nents, uns trofeus als en-
trenadors i un detall per
a les mares d' aquests
jugadors.

Els al.lots s' ho passa-
ren molt toé i els desit-
jam que la temporada
pròxima encara sigui mi-
nor que aquesta (han
quedat en sisè Hoc de
la classificació). Enhora-
bona!

RESTAURANT

N
NOCES BANQUEIS COMUNIONS

I BATEIGS
informació: Tel. 66 03 17- LLUCMAJOR

se wine
CERÀMIQUES - FET A MA.

PLANTES I FLORS

C. Campos, 80 - Tel. 66 01 76 - LLUCMAJOR
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Juvenils C.D. Espanya i
Regional Final d'una
bona temporada
Antoni M. Campos ha marcat 25
gols

Joan Quintana
Sense cap dubte un

dels millors equips Iluc-
majorers, en les catego-
ries respectives, han
estat els juvenils del C.D.
Espanya, entrenats per
Joan Llompart Llull. Hem
arribat al final d' una
temporada bona de la
mà de Llompart i enda-

rrera han quedat uns 34
partits plens d' emoció i
la majoria d' ells amb
molt bon joc, la qual
cosa els ha fet arribar,
finalment, al Iloc sisè de
Ia classificació general,
amb un total de 18
equips.

ELS DOS DARRERS

Dels partits que ens
queden per comentar,
hem de començar pel
clar resultat (3-0) amb
què ens va vèncer el
Mallorca A. I, per con-
cloure el campionat
Llucmajorer va rebre la
visita del rider, Juv. de-
portiva Inca, el qual
només havia perdut dos
partits i aquí a Llucma-
jor, va perdre el tercer
(3-0),amb gols de Fran-
cesc G. Marín (2) i Mi-
guel Gelabert.

GOLEJADORS

Els 61 gols aconseguits
pels juvenils han estat
repartits de la següent
manera: 25 han estat
marcats per Antoni M.
Cantos Linares i s' ha
convertit en el màxim
golejador de l' equip, el
segon de tots els equips
Ilucmajorers ja que
només ha estat superat
per Ferragut dels Benja-
mins, que en va acon-
seguir 26. La resta dels
seus companys han
quedat així: B. Cardell
(9), S. Martí (8), Malin
(7), Ruiz (5), Gálvez (3) i
defensor contrari en
pròpia porta (2), Corba-
lán i Gelabert (1).

RESULTATS
I VOLTA

ESPANYA,3-La Salle B,
R. Vicibria,2-ESPANYA,4
Patronat, A, 2-Espanya,1
T. D. Pa u,l-ESPANYA,9
At. Balears,2-ESPANYA,2
ESPANYA,O- R. L1u11,0

Joan Llom part, entrenador dels

Juvenils C.D. Espanya

Poblenc,0-ESPANYA,2
J.Sallista,0- ESPANYA,1
ESPANYA,1-St.Francesc,1
St.Gaietà B,3-ESPANYA,2
ESPANYA,0-CideB,1
R. Calvo,l-ESPANYA,2
ESPANYA,4-Badia,0
Felanitx,0-ESPANYA,0
ESPANYA,2-Mallorca A,2
J.D.Inca,6- ESPANYA,1

II VOLTA

La SalleB4O-ESPANYA,2
ESPANYA,3-R. Victbria,4
ESPNAYA,1-Patronat A, 0
ESPANYA,4-T. D.Pau,0
ESPANYA,3-Atc.Balears,1
Manacor,2- ESPANYA,1
R.L1u11,0-ESPANYA,1
ESPNAYA,0-Poblenc,0
ESPANYA,2-J.Sallista,3
S.Francesc,3-ESPANYA,1
ESPANYA,2-St.Gaietà B.0
Cide B,5-ESPANYA,2
ESPANYA,O-R. Calvo,2
Badia,l-ESPANYA,1
ESPANYA,0-Felanitx,0
Mallorca A,3-ESPANYA,0
ESPANYA,3-J. D.Inca,0



Joan Quintana, pare i fill, tercers classificats en les seves rs,s-
pecfivescategories(FotoQuintin)
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Joan Quintana, tercer classificat en la 4411 Cursa
Amistat 89»
Quintana va cobrireis 7.100 kmts, en menys de 26 minuts

Sbert
El nostre company i

amic Joan Quintana
Castell, coordinador es-
portiu de «LLUCMAJOR
DE PINTE EN AMPLE., va
obtenir un tercer Hoc en
Ia seva categoria (Policia
Local) a la Il CURSA AMIS-
TAT que es va celebrar el
passat dia 4 de maig a
Palma.

Més de quatre-cents
participants, dividits en
vuit categories, es a dir:
fins a 9 anys; de 20 a 39
anys; de 40 a 49; de 50 a
59, més de 60 anys, cadi-
res de rodes, col.lectiu
ONCE i Policia Municipal,
prengueren la sortida des
del Dic de l' Oest per co-
brir la disteincia que els
separava de la línia de
meto ubicada al Passeig
del Born, amb un recorre-
gut de 7 kmts. 100 metres,
va ser coberta pel nostre
policia local, amb un
crono de 25 minuts i 55 se-
gons, quedant en tercer

Hoc per darrera de dos
companysde Ciutat.

Ens alegra que la nos-
tra Policia estigui en
forma com ho ha demos-
trat en Quintana que en-
cara que va tenir uns ini-
cis en el món del futbol,
ara demostra, als 37 anys,
que en atletisme s' hi de-
simbolta bastant bé ja
que en els pocs mesos
que duu en aquesta mo-
dalitat ja ha aconseguit
bones classificacions a
les proves, totes elles ce-
lebrades enguany, «VI
CROSS JOAN CAPO DE
FELANITX (10 Kmts.),
CROSS CASTELL DE BELLE-
VER (10.500 Kmts), XIII SE-
MIMARATHOM VALLDE-
MOSSA - PALMA (18
kmts.), FESTA DES JAI DE
BUJER (9 kmts.), CURSA
POPULAR PORRERES-
MONTESION (3.500 kmts.),
Ill MILLA URBANA CIUTAT
D' INCA (1.600 Kmts) i en
la II CURSA AMISTAT 89 a

la qual ja hem fet referèn-
cia.

Hem de dir, ara que
parlam de categories,
que en la que correspon
al seu fill, Joan Quintana
Oliver, tombé va obtenir
un meritori tercer Hoc, imi-

tant el pare, després de
córrertambé 7.100 kmts.

Enhorabona a la fami-
lia Quintana i que conti-
numn mantenint aquesta
bona forma, com fins
ara.

La Societat de Caçadors de Llucmajor ampliarà el
vedat
La societat de Caça-
dors de Llucmajor ja ha
iniciat tots els tràmits
oportuns per dur a
terme l' ampliació de
I' actual vedat.

Els nous terrenys que
estan a punt d' afagir-
s' hi són els pofigons 20,
21, 22, 23, 45, 46 i 49;
que corresponen a les
finques situades entre la
carretera de Llucmajor
-Campos i la de Lluc-
major- S' Estanyol fins a
topar amb el terme mu-
nicipal de Campos,
manco els vedats parti-
culars ja existents.

Amb aquesta nova
ampliació, ja que abans
el vedat s' extenia per
tota la zona nord del
terme Ilucmajorer fent
limit la carretera de
Palma -Llucmajor- Cam-
pos, l' extensió total s' a-
provarà a les dues mil
qua rterades.

La decisió de dur en-
davant la ja dita am-
pliació es correspon
amb exit de I' actual
vedat i les continues
sol.licituds i observacions
que feine els propietaris
d' aquests nous terrenys
als directius de la Socie-

tat.
Vedar aquests nous

terrenys no es una tasca
fàcil degut a les dificul-
tats que presenta l' ha-
ver de tenir la conformi-
tat dels propietaris, on
molts d' ells nomes
tenen finques petites i
no viuen a Llucmajor,
mentre que altres no
estan enregistrades
amb el nom de l' actual
propietari.

Degut a haver de
complir obligat treimit
de notificació, els res-
ponsables de la Socle-
tat posaren una circular

al tauló d' anuncis de
Ajuntament i de la So-

cietat per la qual s' indi-
caven uns dies per
atendre les reclama-
cions i observacions que
els propietaris de les fin-
ques implicades vol-
guessin realitzar. Una ve-
gada passat el periode
d' informació pública
del projecte, a l' haver-
se donat el cas que no
s' han presentades re-
clamacions la Societat
ja procedirà a cotar els
terrenys abans citats.



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
Cl Orient, 8
Tels. 66 20 08 - 66 11 12
LLUCMAJOR.

HAMBURGUESES
«PERROS»
«PINCHOS»
«PEPITOS»

Provin la nostra
CUINA RAPIDA, ÉS TROPE..

Obert tots els dies

Servei de begudes i menjars
de qualitat a preus raonables

Avinguda Carles V - Tel. 66 11 17 - LLUCMAJOR

JIPI. DEP. INCA
Manacor
San Francisco A.
Rtyo. La Victoria A.
Mallorca A.
La Salle B.
España
San Cayetano B.
Clde B.
Patronato A.
Badia C.M.
Felanitx
At. Baleares A.
Poblense
P. Ramón Llull
Torre d'En Pau
Relo)eria Calvo A.
J. Sallisa A.
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Classificació final dels equips del C.D. Espanya
I. MAGANOVA-J. 38 27 4 7 72 23 58 +20
2. Ferriolense 38 20 14 4 61 22 54 +16
3. AL Itafal 38 22 6 10 73 44 50 +12
4. Porto Cristo 38 20 8 10 81 47 48 +10
5. Cardessar 38 19 9 10 78 46 47 +9
6. Escolar 38 18 10 10 53 41 46 +8
7. Soledad 38 17 11 10 66 43 45 +7
S. Esporlas 38 18 9 11 60 43 45 +7
9. Margaritense 38 16 12 10 60 42 44 +6

10. Montuiri 38 18 7 13 70 58 43 +5
11. Riva Victoria 38 11 15 12 47 49 37 -1
12. Espaiia 38 13 9 16 34 49 35 -3
13. La Unión 38 15 4 19 50 66 34 -4
14. Arte 38 13 7 18 Sri 76 33 -5
15. Pollensa 38 11 10 17 52 70 32 -6
16. Campos 38 9 11 18 41 49 29 -9
17. Petra 38 9 9 20 46 63 27 -11
18. Pta. Pollensa 38 8 5 25 30 61 21 -17
19. Andraiht 38 6 8 24 40 89 20 -18
20. Son Sardina 38 2 8 28 31 117 12 -26

C.D. ESPANYA
(I PREFERENT)

U.D. POBLENSE 26 23 2 1 107 21 48
C.D. 011mpic del M. 25 22 1 3 147 19 45
S.D. J. &dilata 26 20 4 2 129 23 44
U.D. Pets 26 15 5 6 66 46 35
U.D. Barracar 26 11 7 8 57 55 29
C.D. Murense 26 11 4 11 SO 71 26
C.D. Exeter 26 9 7 10 55 42 25
C.D. Badla C.M. 26 9 6 11 51 46 24
C.D. Juv. Dep. Inca 26 8 6 12 39 58 22
C.D. B1o. R LJull4nq. 26 12 0 14 69 83 24
C.F. Porto Criai* 26 7 5 14 37 105 19
C.D. Campos 26 4 2 20 31 103 10
C.D. At. Alaró 26 3 2 21 30 102 8
C.D. España 16 2 1 23 11 105 5

IFANTILS C.D. ESPANYA
(I REGIONAL)

Cala Millor 22 20 0	 2 84 14 40
Campos 22 18 1	 3 72 10 37
Avance 221-7 0	 5 72 28 34
Felanitx 22 14 2	 6 41 30 32
Pto. Cristo 22 13 3	 6 62 31 29
España 22 9 4	 9 32 41 22
Escolar 22 8 4 10 24 41 20
Petra 22 6 4 12 26 44 16
Barracar 22 5 1 16 25 53 11
Vilafranca 22 4 216 16 81 10
Cardesar 22 3 316 22 57 9
Ses Salines 22 3 217 22 78 8

BENJAMINS C.D.
ESPANYA (GRUP POBLES)

24 7 3 86 26 55
24 3 7 80 30 51
22 4 8 87 38 46
16 10 8 63 47 42
17 6 11 71 51 40
15 9 9 66 50 39
14 8 12 61 48 36
14 8 12 65 63 36
15 4 15 75 54 34
13 7 14 55 60 33
13 5 16 35 57 31

9 12 13 40 49 30
9 11 14 55 66 29
9 9 16 47 76 27

10 6 18 60 59 26
8 6 19 66 93 22
7 7 20 41 89 21
3 4 27 31 128 10

JUVENILS C.D.
(I REGIONAL)

ESPANYA

P. CRISTO C.F. 26 21 4 1	 77 18 46
CF. Paliers,. 26 18 3 S	 82 37 39
Pte. PorSensa C.F. 26 16 6 4 75 48 38
U.D. Sollerenas 26 16 4 6 70 24 36
U.D. 26 15 S	 6 66 27 35
U.O. Samar 26 12 9 S	 48 27 33
C.D. La Salle M. dei 26 11 6 9 43 41 28
C.D. Espions 26 8 6 12 50 45 22
C.D. Murense 26 7 4 15 27 47 18
C.D. Ses Saliras 26 7 3 16 30 69 17
C.F. S'Horta 26 9 1 16 46 54 17
C.D. Santa Marla 26 2 5 19 17 73 16
C.D. Conseil 26 2 5 19 17 73 9
C.D. At. Nard 26 2 4 20 32 110 8

ALEVINS C.D. ESPANYA
(II REGIONAL)



La primera (1972-73) I la darrera (1984-85) formació del
C.F. Llucmajor. Ara després de cinc anys de no jugar,
torna l'equip que duu el nom de la nostra ciutat
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ESPORTS

A la próxima tem poradc

Torna el C.F. Llucmajor!!!
Amb Gabriel Panizo , com a President

Joaquin
Després de cinc anys

d' haver desaparegut del
mapa futbolístic, torna el
C.F. Llucmajor, sota la pre-
sidència d' un dels homes
que mês ha demostrat l' a-
mor cap al futbol Ilucmajo-
rer, Gabriel Paniza Balle.

UNA MICA DE HISTÒRIA

Des de fa molt temps, si
ens remuntam als principis
del futbol Ilucmajorer,
melts equips han portat el
nom de la nostra ciutat:
«C.D. LLUCHMAYORENSE»
(1923) «C. LLUCHMAYOR»
(1925), «F.C. LLUCHMAYOR»
(1920), «LLUCHMAYOR,
F.C.» (1938), «C.E. LLUCH-
MAYOR» (1930) i, finalment,
el C.F. LLUCMAJOR (1972)
que, després de 12 anys
d' existencia I d' haver
pujat a tercera i a Primera
Regional, va cessar I" acti-
vitat l' any 1985 quan figu-
rava a segona Regional
porqué havia davallat la
temporada anterior.

PER A LA PRÒXIMA
TEMPORADA

Pere) el C.F. Llucmajor no
va desaparèixer mai del
cos d' alguns aficionats...
«mentre Jo visqui, el C.F.
Llucmajor no morirà», em
deia sempre Antoni Gue-
rrero, el qual, en la darrera
etapa, havia estat directiu
del club que aleshores
tenia la seu social a la
Plaça del Sabater. pore>
aquest «Llucmajor» que
s" está preparant per a la
propera temporada
només en el nom i en els
colors que Iluirei (vermeil i
negre) s' assembla a I" an-
terior perquè de les directi-
ves passades, a la nova
només hi figura I' esmentat
Antoni Guerrero I dels juga-

dors, només un. I parlant
dels jugadors hem de dir
que foren justament un
aplec de joves que per
una o altra causa no juga-
ven ara en el C.D. Espan-
ya encara que tots hi ha-
vien format part en etapes
anteriors que anaren a
parlar amb G. Panizo, de-
sitjosos de tornar practicar
I' esport preferit, per tal
que tomassin a formar el
C.F. Llucmajor. La majoria
d' aquests jugadors admi-
ren i estimen Gabriel Pani-
za i no debades estaren
sota la seva tutela quan
era president de les cate-
gories inferiors del C.D. Es-
panya, pore) els temps
d' en «Biel de cas Burricos
han quedat endarrere i
ara «Es Patró Paniza» ha
volgut complaure el desig
d' aquests jugador i envoi-
tat d' uns homes que sem-

pre li han fet costat, ha
format una directiva per
portar la nau a bon port.

JUNTA DIRECTIVA

A mês dels coneguts
«dofins» del president, figu-
ren d' altres noms en la
nova directiva que li
poden donar un aire d' ex-
periencia al club com són
Miguel Marti Truyols, ja que
va ser president i directiu
quan el C.D. Espanya figu-
rava a Preferent i a Illa Di-
visió. També es dóna la
nota simpática que dues
dones figuren a la Ilista, la
qual cosa no era gens ha-
bitual dins el nostre futbol.
President: Gabriel Paniza
Balle
Vicepresident 1': Miguel
Marti Truyols
Vicepresident 2": Pere Be-

nitez Benitez
Vicepresident a: Antoni
Guerrero Blaya
Tresorer: Jaume Bonet Rubi
Comptable: Pere Canto-
llops Lladó
Secretari: Antoni Novas Oli-
vares
Vicesecretari: Catalina
Garcias Capellei
Vocals: Joan Mulet, Jaume
Tugores, Miguel Bujosa, An-
toni Almagro, Rafel Talion,
Josep Cladera i Maribel
Oliver.

La llista, com es pot
apreciar, és ampla pero
continua oberta i per ven-
tura d' altres noms s" hl
afegiran.

PLANTELL DE JUGADORS

La cosa va en sèrio i en-
cara que manquen molts
de mesas per a I' inici de
la temporada 1989 /90 els
entrenaments ja han co-
mençat fa dos mesos,
com es pot veure, cada
dimarts, en el Camp Muni-
cipal i sota les ordres de
Sebastià Feliu i Joan
Garau. Els jugadors són els
següents: Pascual, Febrer,
X. Janer, Morell, Llobera,
Raul B, Eusebio A, J.
Jaume, Bual, R. Cano, F.
Cano, Mora, Guasp, P.

Servera Rigo, J.
Tomãs, B. Gari, Matias,
Salom, Samper, López,
Bauçõ, Llompart I Ceino-
ves.

Naturalment no hl són
tots porqué en aquesta Ills-
ta s' hl podrien afegir molts
més noms d' auténtic im-
pacte I que causaran sen-
sació al seu dia, pero ara
no podem donor mês
noms ja que figuren inscrlst
al club de preferent I no
acaben el contracte fins
dia 30 de junt.

Llucmajor -Mon Amour.



DISTINGUE
POR FUERZA.

Hay coches qua se separan del resto.

Por tuerza Caches como el RENAULT 19

CHAMADE. Donde la linea de los tricuerpos

se depura en estilo. Dehniendo un optimo CX

Con un nivel de equipamiento donde to

excepcional es norma. Y dos niveles de moto-

rización: el agil y silencioso Energy. de 1.390

c.c. y el 1.721 c.c.. que completan las opcio-

del 0 3
	

nes de un coche que se distingue Por tuerza.

6---RENAULT 19
CHAM ADE

BARTOLOME JAU ME NADAL, SA .o
Venga a verlo a:

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

RENAULT

ENTRE NOL TROS
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NAIXEMENTS:

- Francisca Sore11 Baron, filla de Ga-
briel i Sebastiana, nasqué el 1/5.
- Eric Jarefio Cifuentes, fill de Josep
Antoni i Remeis, nasqué el 5/5.
- Inès Roig Julià, filla de Bartomeu i
Antònia, nasqué el 30/4.
- Lluís Puigserver Oliver, fill d'An-
toni i Catalina, nasqué el 9/5,
- Catalina Borràs Caldés, filla d'Ar-
tur i M. Rosari, nasqué el 11/5.
- Rafel Salvà  González, fill de Rafel
i Isabel, nasqué el 18/5.
- Miguel Morcillo Llinàs, fill de
Tomàs i Antònia, nasqué el 19/5.

MATRIMONIS:

- Antoni Fajardo Escalona i Antònia
Tomàs Herrera, es casaren al Jutjat
de Pau el 27/4.
- Manuel Gutiérrez Garcia i Magda-
lena Catalan Garcia, es casaren a la
Parroquia de Sant Miguel el 11/3.
- Joan Escoriza Martinez i Maria
Martinez Pérez, es casaren a la Pa-
rròquia de la Lactància el 30/4.
- Manuel Villena Reina i Antònia
Umbert Pericas, es casaren al Jutjat
de Pau el 4/5.
- Miguel Caries- Gallardo Gomila i
Rosari López Campos, es casaren al
Jutjat de Pau el 4/5.
- Faustí HernAndez HernAndez i
Margalida Fuster Gallego, es casa-
ren a la Parròquia de Sant Miguel el
22/4.
- Pau Manresa Mut i Margalida Oli-
ver Fiol, es casaren al Santuari de
Gràcia el 27/5.

DEFUNCIONS:

- Sebastià Barceló Catany, morí el
28/4 als 87 anys.
- Antònia Aina Palmer Vidal, morí
el 30/4 als 90 anys.
- Josep Crespí Salvà, morí el 2/5 als
59 anys.
- Francisca Aina Socias Noguera,
morí el 3/5 als 78 anys.
- Catalina Tomás Puigserver, morí
el 4/5 als 74 anys.

- Joan Vicens Tomàs, morí el 5/5 als
77 anys.
- Antònia Aina Vaguer Servera,
morí el 5/5 als 84 anys.
- Margalida Julià Salvà, morí el 5/5
als 77 anys.
- Esteve Moragues Ensefiat, morí el
8/5 als 71 anys.
- Bonaventura Ballester Monserrat,
morí el 10/5 als 97 anys.
- Francisca Riera Ma tamalas, morí el
12/5 als 83 anys.
- Miquela Martorell Banús, morí el

14/5 als 82 anys.
- Francisca Noguera Garcias, morí el
15/5 als 90 anys.
- Miguel Azor Martínez, morí el 6/5
als 73 anys.
- Francisca Pons Juan, morí el 17/5
als 83 anys.
- Coloma Mulet Sanmartí, morí el
19/5 als 85 anys.
- Catalina Puig Font, morí el 21/5
als 74 anys.
- Antoni Tomàs Vidal, morí el 24/5
als 94 anys.



38 PASSATEMPS

P'es forat d'es moix

El carrer de Galdent és de doble sentit i hi poden
aparcar cotxes. Només té uns cinc metres de calçada i,
essent com és, el canil més curt pels qui, venint de S'A-
renal o Ciutat, volen travessar el poble per anar a Al-
gaida, sempre hi ha embossos. Si el fessin només camí
d'anada a Algaida i per la tornada s'aprofitas el de Ciu-
tat, creim que tots hi guanyariem, els qui hi passen i els
qui hi viuen.

Qui és?	 Es en Sebastià Gamundi

Telèfons més útils
Ajuntament (casa de la Vila) 	
Ajuntament (hores oficines) 	
Ambulancia (Creu Roja) 	
Ambulatori 	
Assistentes socials 	
Bombers (servei centralitzat) 	
Creu Roja 	
Guardia Civil 	
Policia Municipal 	 66.17.67

66.00.50
66.26.50
20.01.02
b6.14.11
66.04.93

085
20.01.02
66.01.61

- 66.17.63

Apotecaries de torn el mes de juny
Del 5/06 al 1'11/07 Dn. Sebastià Gamundí
Del 12/06 al 18/07 Dn. Monserrat Pons
Del 19/06 al 25/07 Dn. Joan Mir
Del 26/06 al 02/07 Dn. Monserrat Pons

Solució
MOTS ENCREUATS

Horizontals: 1. Tren, Sac. 2. Renou, U, Va. 3. (AI revés) Pe, Seim. 4. Barca, Oi. 5. As, A, A, 0. 6. L, Arada.

7, Llarga, I. 8. I, 0, Fes.
Verticals: 1. Treball. 2. Repas. Li. 3. En, R, A, A, 4. No, Carro. 5. Usa, Ag. 6, S, E, (AI revés) Fada. 7. Avió,

A, E. 8. Camió, fs.

c211 1ro 1

ROTULOS LUMINOSOS Y GRABADOS
EN GENERAL

PLASTICOS - LATON - NEON
CARTELERIA PARA HOSTELERIA

Cra. Llucmajor - S'A renal - TeL 66 10 10 (LLUCMAJOR)

Cafeteria

CA N'EUSEBIO
- Entrepans
- Tapes Variades
- Pop a la Gallega

Ronda Ponent, 14 - Tel. 66 22 95 - LLUCMAJOR

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

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

preu oficial

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



SA PERXA, S.A.
CARNISSERIA

FABRICA D'EMBOTITS

SOBRASSADA, CAMAIOT,
BOTIFARRA, BOTIFARRONS,

SALSITXA FRESCA, PINXOS, etc.

cFe rxt6
(Der•‘

Avd. Cartes V, s/n - Llucmajor (Tel. 66 20 64)
Avda. Mediterráneo, 28 - S'ESTANYOL

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

* JOIERIA
* RELLOTGERIA
* OBJECTES REGAL
* REPARACIONS



SEAT.
PRIMER EXPORTADOR

ESPANOL.
'primer kirfoinehl nsimiel

,	 ir dilertntes Weft
\	

en tudo el narodu

ON MIAMI. oi quo asso
*merle.

rrqs prepared°, bee pan
Kntre

s	 [OnS,t1r.

que va tramian en ludo Eureau

Ilar una nueva genemon de est..*

EA mores. SEAT. H unmet
Maraud., ewe. El que mas
wade turn de mantras tureens
La red Sett se awn& hoy AO

s	
&ram 1000 punkaSego en	 Seal poem

ai sermo de rwauto clones La mi.
atropin teql de sermos bacluYenio
Sec-Memel acme* par
eraelenoa Garantia

total dune*
5 ¡labs ea bads

Eura.P. (CHET

Rubi Automóviles

Llucmajor, S.A.

Ccu•ND   

\
Ora. Arenal s/n -Tel. 66 02 34 - 66 16 18  

Venda l assistència
tècnica dais productes:

BOSCH
Automòbil

BOSCH
Eines

BLAUPUNKT

-ig._AU	 ELECTRIC

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

SERVE! OFICIAL AIRE ACONDICIONAT

MITCHELL
Electricitat i Electrónica
de l'automòbil

INJECCIÓ DE BENZINA

Aires acondicionats
CARRIER
MITCHELL

Tacóigrafs

Sc i alta fidelitat
Automòbil

BLAUPUNKT
Alarmes
Esquiladores
Motoserres
Plaques solars
Generadors
Lloguer maquinària
Martells

PER COMBATRE LA CALOR,

AIRE. CONDICIONAT ES

LA SOLUCIÓ

TENIM UNA GAMMA DE TOTS

ELS MODELS

PER A TURBINES CAMIONS

(I) COMPRESOR

0 CONDENSADOR

0 FILTRO DESHIDRATAIDOR

® EVAPORADOR




