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La dècada
Quan s'acaba un nou any, les re-

vistes del cor i d'altres setmanaris
informatius tenen per costum fer un
resum del que ha suposat l'any que
ha mort i fan auguris per a l'any vi-
nent.

Aquest cop se'ns fa més difícil
perquè es tracta no només d'un any
sinó de tota una década: deu anys.
Els anys 80 són difunts.

Qué han estat els anys 80?. Resu-
mir-los, apart de ser una tasca
Ardua i difícil seria reiterativa. Totes
les revistes nacionalment interes-
sants n'han parlat i fer auguris no
per a un any sinó per als propers
deu anys es impossible.

La revista que teniu entre mans
no els té els deu anys, pert) en té
vuit i també es podria fer un balanç
del que ha suposat. Canvis en el go-
vern municipal: hem viscut el poder
de la UCD el de l'AP i finalment el
del PSOE, les comparacions i dife-
rències dels quals han estat sempre
motiu de notícies de primera en
aquest LLUCMAJOR DE PINTE EN
AMPLE. La llista de col.laboradors,
al llarg d'aquests anys s'ha vist in-
crementada per firmes noves i
noves seccions i s'ha procurat en tot
moment fer d'aquesta periodicitat
mensual una catapulta per a les in-
formacions de tota casta, sempre
conservant les línies directrius que
s'exposaren al moment de la seva
naixença.

Ha passat una década i amb ella
els tòpics típics. Noves paraules i

modismes han entrat el funciona-
ment (l'antena parabólica, les urba-
nitzacions, el «footing», el «Light»...)
i s'ha parlat d'una década LIGHT,
es a dir, baixa en nicotina.

Quan un poble es reprimit i aca -
l at pel poder se'ns mor. Pere) si
aquest poble, quan se li dóna una
petita part d'allò que ha d'assolir
per dret natural es ressigna, es molt
pitjor. Les coses no han canviat tant:
La política ambiental, la política lin-
güística, manquen d'esforços de
grups que no es conformin en dia-
des exclussivament d'anar per casa
sinó que puguin aconseguir allò que
el poble necessita.

Qué esperam per a la nova dèca-
da. Es ben clar (o ho hauria de ser)
que no s'ha de conformar amb les
Olimpíades 92 -seria ben pobre, i els
tirs van per aquí-:

Que els propers deu anys suposin
una afirmació de consciència
calectiva en tots els aaspectes: so-
cials, polítics i lingüístics. Que ten-
guem uns mitjans de comunicació
NOSTRES, que tenguem una sanitat
CORRECTA, que l'ensenyament
sigui d'acord amb l'entorn i que la
nostra societat sigui més sana i més
compromesa en tots els aspectes.

No deixem que ens passin
aquests pròxims deu anys per da-
munt sense adonar-nos i que tot el
que s'hagi de fer per tal de millorar
la situació completa com a Illes
sigui possible.



(Foto Oar)

Paella comunitària

El passat dia 6 de desembre el grup de Catequesi va organitzar una
paella monumental per a 400 persones al Santuari de Cura. L'objectiu
era el de convidar la Comunitat Parroquial de Llucmajor per tal de
realitzar un acte de germanor, així com el fet de possibilitar el conèi-
xer-ser un poc mês i compartir la festa.

Assitiren a dinar i a fer bulla 365 persones, les quals s'entretengue-
ren tot el dematí amb les activitats per a persones adultes i per a nins
i nines, així com amb un partit de futbol entre les seleccions femeni-
nes de Llucmajor i de la Comunitat Económica Europea.

La paella va ser molt bona i evidentment es va acabar tota. Després
del café i de quatre rialles es va concloure aquest simpàtic econtre i
cadascú se'n va tornar a casa seva.
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CASA DE LA VILA

Ple Ordinari del 27-XII-89

Adjudicació de cinc obres importants

El El Plenari Ordinari del 27 de
desembre de 89, darrer de l'any, ce-
lebrat per l'Ajuntament, va ser ben
poc interessant quant a discussions
perquè tots els assumptes varen ser
aprovats per unanimitat. Entre els
niés importants hi són: L'adjudica-
ció de les obres de la tribuna cober-
ta del Camp Municipal d'Esports de
S'Arenal, la Guarderia Infantil
també a S'Arenal, l'ampliació de la
Residència d'ancians, el nou Centre
Dispensari de la Creu Roja i la Per-
llongació de la Ronda Ponent.

Aixímateix i per unanimitat, es va
aprovar un pressupost del. grup po-
pular de suprimir els imposts per
als tractors i maquinaria agrícola a
tots els agricultors del terme, tenint
en compte la degradació del camp
llucmajorer.

Sobre el cost i adjudicació de les
obres esmentades, es digué que la
tribuna del Camp Municipal d'Es-
ports a s'Arenal, es va adjudicar per
42.090.212 ptes. per ser l'única ofer-
ta presentada «Excavacions Pas-
cual».

La Guarderia Infantil de S'Arenal,
la farà Construccions Serra, per
55.535.000 ptes.

L'amplicació de la Residència per
ancians sera a càrrec de l'empresa
Joan Gomila, per 13.547.931 ptes.

El Dispensari de la Creu Roja,
sera construït per l'empresa Zano-
guera Vidal, per 6.183.622 pts.

I la perllongació de la Ronda Po-
nent, la farà «Excavacions Pascual»,
per 44.298.666 ptes.

ALTRES ASSUMPTES

- Les festes locals per a l'any
1990, seran la segona festa de Pas-
qua i el Firó.

- Aprovació del conveni de recap-
tació amb la CAIB.

-Aprovació del conveni amb IN-
TRESS, per la creació i manteniment
del centre MIGJORN de formació
ocupacional per a disminuïts psí-
quics.

I entre els precs i questions, el

grup Popular es va interessar sobre
la paralització de les obres de remo-
delació del solar de Ca'n Mataró, i
el regidor d'urbanisme, Dr. Tomas
Garcias, va contestar que estan atu-

rats perquè la casa encarregada de
subministrat les pedres especials en-
comenades per dur endavant agues-
ta anunciada obra, no les envia.

A. Tomàs
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Vocals: Sr.
Sra.
Sra.
Sr.
Sr.
Sr.

Antoni Crespi Monserrat.
Romana García-Rojo Pérez
Catalina Ginart Vidal
Joan Mir Serra
Baltasar Ramón Clar
Joan Vidal Perelló

CREACIÓ I PRIMERA
CONVOCATORIA DEL
PREMI «GALDENT»

Es crea el PREMI «GALDENT» per a la promoció de
l'estudi i divulgació de temática relacionada amb
Llucmajor i el seu terme, de periodicitat anual i que
serà especificat a les bases de cada convocatòria.

La FUNDACIÓ CULTURAL PREFAMA, promoguda
per PREFAMA, S.A., fou constituida públicament
davant el notari de Llucmajor, Sr. Mateu Oliver Verd,
dia 24 de gener de 1989 i actualment segueix els
tràmits de classificació i inscripció davant el Ministeri
d'Educació i Ciència.

BASES DE LA
CONVOCATORIA DEL
PREMI «CALDENT» 1990

El seu Patronat és integrat pels següents membres:

Presic'ent: Sr. Pau Tomis Moragues.

Vice-president: Sr. Joan Miguel Catany.

Secretari General: Sr. Jaume Oliver Jaume

o Eundació
Cultural

PREFAMA

2!

Els candidats hauran de presentar un
treball de caràcter divulgatiu sobre el
tema: Llucmajor i els seus materials
de construcció. Aspectes geolOgics,
històrics i tècnics.

3!

L'extensió sera, aproximadament, de
50 folis, escrits a doble espai, i es
podrà adjuntar, a més, material gràfic
i fotogràfic.

4!

El treball podrà estar signat
individualment o en grup.

5!

El termini de presentació, per triplicat
(excepte el material gràfic i
fotogràfic), serà dia 31 d'agost de
1990.

7!

El premi podrà ésser declarat desert.

8!

La FUNDACIO CULTURAL
PREFAMA es reserva el dret de
publicar el treball premiat i el seu
Patronat resoldrà qualsevol incidencia
en tot el procés del concurs.

9!

La participació en aquest concurs

suposa l'acceptació de les bases de la
convocatòria.

10!

L'entrega del treball es realitzarà en el
domicili de la FUNDAC1O
CULTURAL PREFAMA (C/. Bisbe
Pere Roig, 29, Llucmajor. Tel. 660154)

Llucmajor, Fires de 1989.

1 !

Es convoca el PREMI “GALDENTi›
1990, amb una dotació de 200.000
pessetes.

6!

Es crearà una Comissió que resoldrà
el concurs i farà públic el resultat per
les Fires de 1990.

A causa dels desastres que les
aigües han produit tant a Mallor-
ca com, recentment, al Sud d'An-
dalusia, la gent esta preocupada
per aquest tema.

Llucmajor és un poble on difí-
cilment pot passar all?) de Mana-

cor. Per?) si a la pujada dels ni-
yells de carrers amb el nou asfalt
hi afegim el fet que algunes cla-
vegueres estan embossades, po-
dríem donar algun disguts a més
d'un llucmajorer. Aquesta és la
inquietud que tenen i ens han co-

municat els veins de devers la se-
rradora de ca'n Meco, que, quan
plou, encara que no sigui de ma-
nera molt abundant, l'aigua s'em-
bassa a causa de les obstruccions
del clavegueram i fa por que
amb una forta pluja l'aigua pugui
entrar a les cases.

Embassament a la Ronda de Migjorn



Salvem Capocorb
El proper dia 11 de gener, el plenari del Parla-

ment de les les Balears s'ha de pronunciar sobre
la presa en consideració de la proposició de llei de
declaració d'àrea natural d'especial interès per a la
Marina de Llucmajor dins la quan s'inclou Capo-
corb Nou.

Una serie d'entitats i partits politics hem redactat
un manifest que s'ha de publicar a la premsa aband
de dia 11 i per al qual sol.licitam el maxim d'adhe-
sions.

Aquest manifest i la llista d'adhesions sera pre-
sentat en el decurs d'una roda de premsa que es ce-
lebrara el dillus dia 8, a les 13 h., en el local del
GOB.

Promouen el manifest:
GOB, OCB-Llucmajor, Coordinadora per a la de-

fensa de la Marina.
CDS, PSOE, PSM, PCB i totes quantes altres end-

tats s'hi adheresquin.

Com tants d'altres llocs de Mallorca, la Marina de
Llucmajor viu amenaçada pel procés d'urbanització
intensiva que ha patit els darrers anys. Aquest pro-
cés ha tengut unes conseqüències molt clares: la pre-
sència de més de ,vint urbanitzacions, l'increment de
població en milers d'habitants, els problemes d'in-
fraestructura que se'n deriven, l'amenaça d'altres
projectes com a bases militars o ports industrials, el
canvi generalitzat de l'ús del stil i el sobrant de so-
lars sense edificar que qüestionen la viabilitat de
noves iniciatives.

Capocorb Nou és una area situada entre Cala Pi i
el Cap Blanc, fins ara conservada íntegrament com a
zona natural i inclosa dins el Catàleg d'Espais Prote-
gists que discuteix el Parlament de els Illes Balears.
Tot i això, els plans traçats per aquesta zona prete-
nen convertir-la en una mostruosa urbanització per a
12.000 habitants.

Les entitats que ens adherim al present manifest
pensam que la consecució d'aquests intents, promo-
guts per capital estranger suposarien un gran entre-
banc per la la necessària política de protecció d'es-
pais naturals que ara necessita Mallorca.

Hem de recordar que el cas de Capocorb no és,
malauradament, un cas' alllat. La problemàtica que
presenta la zona és, per desgracia, comuna a tota l'i-
lla. Ens trobam davant un espai d'escasos recursos
aquifers, d'importància històrica i etnològica indubta-
ble i de valor naturalistic i paisatgístic fonamental
per a una oferta turística cada cop més escassa i exi-
gent.

Ja no es pot esgrimir més l'excusa de l'oferta de
ma d'obra o de turisme de qualitat que ha resultat
insatisfactbria en altres ocasions similars.

Protegir Capocorb és imprescindible des del punt
de vista ecològic i econbmic, en el context d'un lito-
ral saturat i d'una societat excessivament abocada al
rnonoconreu turístic.

Es a la llum d'aquestes consideracions que els que
subscrivim aquest manifest ens reiteram en les nos-
tres peticions de protecció integral per a Capocorb
Nou.

Per això, en solidaritat amb les iniciatives duites a
terme en favor de Capocorb Nou, solilicitam pública-
ment al Parlament de les Illes Balears que prengui en
consideració, per a la seva posterior discussió i apro-
vació parlamentaria, la proposició de llei de declara-
ció de la Marina de Llucmajor com a Area Natural
d'Especial Interès i totes quantes altres iniciatives
calguin, tant en l'àmbit de els institucions com a tra-
vés de campanyes de sensibilització popular, per a
preservar-la dels perills de la degradació com a àrees
singulars del nostre paisatge.

A Llucmajor dia 3 de gener de 1990

major
btfc»tia aietn

PERRUQUERIA UNISEX

C/. Major, 7 Telèfon 66 13 59

LLUCMAJOR (Mallorca)

GM  

TALLERS LLUCMAJOR
SERVEI OFICIAL

Reparacions en general
Planxisteria i pintura

Ronda de Ponent, s/n. Tel. 66 12 67 (LLUCMAJOR)
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S'ARENAL      7                                    

Concert a càrrec de la banda de música de
Llucmajor

Tomeu Sbert
Dins el programa desen-

volupat sota el títol de
«NADAL A S'ARENAL»,
tengué Hoc a S'Arenal un
concert musical a càrrec
de la Banda de Música de
Llucmajor sota la direcció
del mestre V. Castellanos.
A l'Església Parroquial, in-
terpretaren obres de Leo
Delibes, R. Cassent, G.
Donizetti, R. Anderson, J.
Serrano, J. Penders, T.
Huggens, aconseguint
molt d'èxit.

Es va convocar Lambe,
amb la col•laboració dels
centres escolars d'E.G.B.,
un concurs de felicitacions
nadalenques. Els alumnes
guanyadors foren: Aurora
M Iglesias, Bel Peinado,
Gabriel Jaume, Cristina
Rodriguez, Catina Rayó,
Diego Medina, Francesca
E. López, i M' Teresa
Ferré, els quals reberen el
corresponent premi.

I ja som al mes de
gener: dia cine, arribada
dels Reis d'Orient. Entra-
ren per la mar. Lluminosi-
tat, alegria, cridadissa a
càrrec de gent menuda;
balls mallorquins, durant
l'esperada i cavalcata pels
carrers de S'Arenal. Amb
arribada a Ses Cadenes i
repartiment de joguines.

LOTERIA

A la loteria de Nadal va
tocar premi a la urbanitza-
ció de Badia Gran. Foren
15 milions de pessetes re-
partits entre clients del
«Bar Los Rocinantes».

GUARDERIA INFANTIL

S'Arenal tendrà Guarde-
ria Infantil municipal. En
el darrer ple de l'any es
va aprovar la construcció
del solar al darrer de Sant
Bartomeu. Aquesta guar-

deria tendra una execució
un poc original ja que sera
circular i amb una capaci-
tat inicial de seixanta pla-
ces i sera planta baixa. El
pressupost es de
53.091.063 ptes. Les obres
seran executades per
Construccions Serra
Amengual.

En la mateixa sessió
plenaria i també per a
S'Arenal es va aprovar
destinar la quantitat de
42.090 ptes. per a la cons-
trucció d'una tribuna
oberta al nou camp muni-
cipal d'esports de devora
la urbanització de nova
planta denominada «Son
Verí Nou».

TENNIS ARENAL

Es va disputar el «Com-
pleix Esportiu Tennis Are-
nal», un campionat de Te-
kondo. El jurat era compo-
sat per M. Sastre, M. Gar-
cia i S. Bauça. Els guanya-
dors en les diferents cate-
gories han estat M. Perez,
J. Sevilla, T. Sastre, R. Or-
dóñez, X. Muñoz, i T.
Font. Un participació de
55 atletes i l'entrenador
local es Carles López.

MALI

Des del llunya país afri-
cà de Mali ens va telefo-
nar l'atleta arenaler An-
dreu Caballero de Sego-
via, que participa a la
prova-aventura Paris-
Dakar. Com diguérem el
mes passat A. Caballero
corre la prova a peu. Ens
digue que aquest any
aconseguirà millor classifi-
cació que l'any 86 quan va
participar a la mateixa ca-
rrera. Es dóna la circums-
tancia que l'atleta de S'A-
renal, 46 anys, es l'únic
corredor espanyol que
participa corrent a peu.
L'arribada a Dakar, per els
d'atletisme, es prevista
per a dia 9 de gener.

TURISME

Fluixet fiuixet es el món
del turisme d'aquest hi-
vern a la nostra zona Tu-
rística. L'expressió popu-
lar que sovint es pot sen-
tir es que «els tords volen
baixos». Molts d'hotels, la
majoria, tancats. Com a
temporada d'hivern es de
les més dolentes de la his-
tòria, des que arriba el
«boom» turístic, es a dir,

els darrers 25 ò 30 anys.
La majoria de visitants
són gent de la tercera
Edat, procedents de dife-
rents comunitats espanyo-
les. Amèrica més aprop:
baixada del dòlar, la imat-
ge no massa bona que
s'ha donat de Mallorca
anys enrera, la guerra de
preus amb la consegüent
merma de qualitat en el
menjar i en els serveis ho-
telers, els renous de les
nits d'estiu, el desastre
circulatori de primera
línea, els establiments ho-
telers... han fet que els tu-
ristes prenguin volada cap
a altres indrets. Tothom
ca villa, pensa i espera
que l'assumpte millorarà i
S'Arenal tornara a ser el
lloc turístic ambicionat per •
totes les gents del món.

VA TORNAR EL
FRANCISCA MIQUEL
LLOMPART

Miguel Llompart Fron-
tera, que fou director del
col.legi de la Porcitineula
ha tornat, després de pas-
sat poc mós d'un any al
Perú.

Hem conversat amb M.
Llompart. Diu que espera
tornar a S'Arenal que per
ara es troba fent escola a
Vallecas (Madrid). Ens ha
contat les seves aventures
pels països americans i
oferim una de les fotogra-
fies d'una de les seves pe-
ripècies per los Andes.

El Pare M. Llompart va
recórrer aquelles muntan-
yes encolcat damunt un
mul i acompanyat d'altres
frares. Oferim una foto-
grafia on es pot veure
com traspassen d'una part
a l'altra de riu, ells i els
vianants, i les seves mon-
tures, en aquest cas, un
mu 1.2

En primer lloc el Pare Miguel Llom part.
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Eli tacar l'edició, Unió Mallorquina: contrària a l'urbanització

Capocorb: L'última batalla
De cada dia són més els partidaris de la preservació

Aquest dilluns, dia vuit de gener, ha estat presenta-
da en roda de premsa, la Campanya per a la protecció
de Capocorb Nou. El GOB, la Coordinadora de Defen-
sa de Sa Marina, el PSOE, el PSM, el CDS, el PCB-
PCPE, Esquerra Unida i la Federació Hotelera de Ma-
llorca coordinaran els seus esforços per impedir que
continui la urbanització de la zona.

Simultaneament, Miguel Pasqual, portaveu del grup
d'Unió Mallorquina davant el Parlament Balear infor-

maya que UM era partidaria de presservar Capocorb,
una decisió que seria confirmada per l'Executiva regio-
nalista el mateix vespre. Cas de mantenir-se aquesta
posició majoritària en defensa de Capocorb, podem
donar per protegit aquest important espai natural. La
campanya que ara s'inicia tendra l'objecte de reafirmar
aquesta solidaritat i la fermesa dels plantejaments pro-
teccionistes de la majoria política i social del nostre
poble.

Antoni Llompart
Tancada ja l'edició d'aquest nú-

mero de Llucmajor de pinte en
ample hem cregut necessari incloure
aquesta nota d'última hora: El Par-
lament Balear admetrà dijous dia 11
a tràmit la Llei de Protecció de Ca-
pocorb amb el suport majoritari de
la Cambra. Després la Llei haura de
ser tramitada i debatuda pel parla-
ment, cosa que sembla de cada dia
més probable, si els ecologistes no
baixen la guardia.

CAMPANYA EN FAVOR DE LA
PROTECCIÓ

I ja han preparat mobilitzacions
per no baixar-la. Després de dues
reunions a l'Ajuntament de Llucma-
jor, el 28 de desembre i el 3 de
gener, entre la Coordinadora, el
GOB, el PSOE, el PSM, el CDS i el
PCB, han decidit impulsar una cam-

panya de sensibilització i pressió so-
cial en defensa de Capocorb.

En la roda de presentació celebra-
da dilluns dia 8 a la seu del GOB hi
estaven presents el senador socialis-
ta llucmajorer, Antoni Garcies, el se-
cretari general de la Federació Socia-

lista Balear del PSOE,, Josep Moll, el
parlamentari del PSM-Esquerra Na-
cionalista, Sebastià Serra, el presi-
dent del CDS a Balears, Francesc
Quetgles, el secretari del PCIB a
Mallorca, Josep Vfichez, per Izquier-
da Unida, el secretari general del

CARNISSERIA. XARCUTERIA

ZANO GUE RA
GARCIAS

Plaça Espanya, 62 - Tel. 66 13 02
LLUCMAJOR (Mallorca)
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PCB, Josep Valero, i el portaveu de
la Coordinadora per la Defensa de
Sa Marina, Manuel Garcia, a més
del secretari del GOB, Miguel Angel
March.

FRANCESC QUETGLES: EL PP
NO TE VOLUNTAT POLÍTICA DE
PROTEGIR CAPOCORB

En Miguel Angel March destaca
la importancia dels valors ecològics,
paisatgístics, històrics i etnogràfics
de Capocorb Nou, la seva importan-
cia territorial en una badia de Palma
saturada d'edificis i la trascenclència
de la seva protecció.

En Josep Moll, secretari general
del PSOE balear, digué que Capo-
corb era un exemple dar del model
de creixement que les Balears ja no
necessitàvem. El mateix matí, el
batle de Llucmajor, En Joan Montse-
rrat, s'havia mostrat partidari de la
protecció durant la tertúlia de
Radio-4, afirmant que Llucmajor,
amb vint-i-dues urbanitzacions, que
mai no s'acabarien d'edificar, en
tenia de demés. En Joan Montserrat
destaca els problemes que les urba-

nitzacions comporten a l'Ajunta-
ment que presideix, sobretot pel que
fa a despeses de manteniment de la
infraestructura (carrers, llum,
aigua...), en una zona que la garriga
devora periòdicament.

En Francesc Quetgles, del CDS,
manifesta que la intenció de la Llei
de declaració de Capocorb Area Na-
tural d'Especial Interès (ANED, era
no tant la d'impedir la urbanització
com la de protegir clarament Capo-
corb. Segons En Francesc Quetgles,
el Govern Balear hauria d'haver or-
denat la suspensió del planejament
urbanístic de Capocorb des del mo-
ment en que es va conèixer la Sen-
tència del Suprem que suspenia
l'antic Pla Parcial. Segons En Quet-
gles, el Govern Canyelles no tenia
voluntat política d'aplicar la suspen-
sió de llicencies a Capocorb, ni d'in-
cloure la zona en el Catàleg d'Es-
pais Naturals.

PSM i PCB: CAPOCORB ES
SALVARA GRACIES A LA
COORDINADORA

En Sebastià Serra, del PSM, agraí
la tasca efectuada durant anys per
les Coordinadores «S'Aguila Lliure»
i de Defensa de Sa Marina, a les
quals atribuí el principal merit en la
futura proteccio de Capocorb. El
parlamentari nacionalista també féu
un breu repas de les principals ame-
naces que, més enllà de Capocorb,
pesen sobre Sa Marina.

Sebastià Serra recorda que el Con-
sell Insular de Mallorca ja" s'havia
pronunciat a favor de la protecció
de Capocorb i que el Parlament
havia aprovat, duant el debat de
l'estat de l'autonomia, una moció
on, amb els vots favorables de
PSOE, PSM, CDS i Carles Ricci, i les
abstencions de PP i UM, demanava
la protecció integral de Capocorb.

Acaba fent una al•lusió a la pro-
tecció de Mondragó (oi Capocorb no
es menys que Mondragó») i a les di-
vissions passades en el sí del Go-
vern llucmajorer entre PSOE i PSM,
pel tema de Capocorb, així com a la
posició del partit Popular i del Go-
vern Balear en tot el procés.

JOSEP VÍLCHEZ: EL PP DEFENSA
NOMES UNA MINORIA
ESPECULATIVA

El Secretari general del PCB, En
Josep Valero, també féu una recor-
dança de la tasca impulsada per la

Coordinadora, per passar a parlar,
seguidament, del problema de les
indemnitzacions.

També destacà el líder comunista
que la Llei de Protecció obligara a
concretar la voluntat política major-
ment expressada i a definir clara-
ment l'àmbit de la presservació.

En Josep Vílchez, d'Izquierda
Unida, remarca la necessitat d'un
acord polític global en materia d'es-
pais naturals, per tal d'evitar conti-
nuar amb l'actual dinàmica de con-
tínues agressions i campanyes pun-
tuals: S'Algar, Cabrera, Tuent, Mon-
dragó, Ca --)ocorb...

En Vileiez féu veure que de cada
dia eren més nombroses i majorità-
ries les forces dels defensors de la
naturalesa i afegí que el PP hauria
de reflexionar en aquest aspecte. Se-
gons En Vfichez al PP ja no li fa
costat ni la seva base social, els em-
pressaris, i afirma que el Partit Po-
pular era «la força més destructiva»
i que s'havia convertit en el simple
«defensor d'una minoria especulati-
va».

UNIÓ MALLORQUINA: TAMBE
A FAVOR DE LA PROTECCIÓ

Sense formar part d'aquesta cam-
panya conjunta, Unió Mallorquina
afirma també dilluns la seva vocació
proteccionista. El portaveu del partit
regionalista davant la cambra auto-
nómica, En Miguel Pasqual, es pro-
nuncia de manera inequívoca sobre
aquesta qüestió i va afegir que no
creia que l'executiva del partit posas
gaires emperons a aquesta posició.

Mentrestant, el regidor d'UM a
l'Ajuntament de Llucmajor, l'ex-
batle Miguel Clar, declarava a un
periodiSta, N'Antoni M Thomas,
que ell no era massa partidari de la
protecció integral, sinó més aviat
d'una urbanització moderada, pero
que, de totes maneres, acataria la
decisió del partit.

Finalment, es necessari recordar
que En Joaquin Rabasco, tot i el seu
enfrontament amb el govern munci-
pal, s'ha declarat en més d'una oca-
sió partidari de protegir Capocorb.
També destacats regidors del PP
local han fet el mateix qualque ve-
gada amb la suficient contundencia.

Sembla, doncs, que per ara, els
urbanitzadors estan perdent base i
ajudants per moments. Si la cam-
panya no afluixa i la gent manifesta
Ia seva voluntat podem donar Ca-
pocorb per salvat, el preu sera la
próxima batalla.
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En el carrer de l'Historiador Terrassa;

Inaugurat el centre de Formació Ocupacional
per a disminuïts psíquics
Pretén la integració laboral de les persones disca pacitades

Ha estat inaugurat el Centre «Migjorn» de formació TRESS, col.laboradora de l'Ajuntament i subvenciona-
professional per a disminuïts. El regenta l'entitat IN- da pel Ministerio de Asuntos Sociales.

Antoni Llomp art
El passat dia 22 de desembre es

va inaugurar el «Centre Ocupacio-
nal Migjorn», destinat a la promoció
laboral de persones amb discapaci-
tats físiques i psíquiques. Amb ca-
pacitat per a 25 persones el centre
impartira programes de formació,
estudi, investigació i desenvolupa -
nient d'activitats dirigides a perso-
nes amb retard mental, en l'etapa de
formació professional a partir dels
16 anys. El sistema eduçatiu del
«Migjorn» es basa en l'atenció indi-
vidualitzada.

Els seus objectius es centren en
l'educació laboral i social, en el reci-
clatge continuat, i en el foment de la
creació de llocs de &ball per a per-
sones amb minusvalues.

Aquest centre pertany a l'Institut
de Treball Social i Serveis Socials,
l'INTRESS, que esta subvencionat
pel «Ministerio de Asuntos Sociales»
i compta amb la col•laboració de
l'Ajuntament de Llucmajor.

COL.LABORACIÓ MUNICIPAL

L'Ajuntament i l'Entitat Privada
INTRESS han arribat a un acord de
col•laboració per tal de fer possible
que aquesta escola de treball, la se-
gona creada per IN'TRESS s'instal.li

en el nostre poble. L'ajuntament ha
donat la casa on s'ubica el centre i,
a més, col•laborarà estretament amb
INTRESS en les qüestions de servi-
cis socials. En la roda de premsa de
presentació del nou centre el batle
de Llucmajor, Joan Montserrat, ex-
posa la preocupació social del con-
sistori que presideix i posa com a
mostra el deu per cent del pressu-
post que l'Ajuntament destina a
l'assistència social en. conjunt, bas-
tant per sobre del que indica la llei
d'Acció Social Vigent.

INTRESS rep també subvencions
del Ministerio de Asuntos Sociales,
derivades de l'assignació tributaria
de l'apartat 52 de l'Impost de la
Renda (IRPF), d'aquelles persones
que marquen en la casella 0'52 de la
seva declaració l'apartat «altres fins
socials distints de l'Església Catòli-
ca».

Amb aquestes subvencions IN-
TRESS mantén la seva estructura i
els seus dos centres ocupacionals: El
Centre de Formació Ocupacional
«Jaume Cuspinera» ubicat al 116 del
carrer de Casp de Barcelona, i el
Centre Ocupacional «Migjorn», ins-
tal.lat en el 48 del carrer d'En Gui-
llem Terrassa, Historiador.
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Els centres tenen capacitat per a
26 persones d'edats compreses entre
els 16 i els 40 anys, que són les més
adequades de cara a la possible in-
troducció en activitats laborals.

La Coordinadora del nou centre,
Edita Navarro, ha explicat que de
moment començarien a treballar
amb 10 disminuïts sempre amb l'ob-
jectiu final d'integrar-los al món la-
boral. Les vies d'integració contem-
plen que l'alumne pugui, després
d'un procés d'áprenentatge i adap-
tació, integrar-se i treballar normal-
ment en una empresa, la qual cosa
presenta, recordà la Coordinadora,
les seves dificultats per mor d'una
certa insensibilitat existent en la ma-
tèria.

INTRESS, CINC ANYS DE
TREBALL SOCIAL

1NTRESS (Institut de Treball So-
cial i Serveis Socials), va néixer el
1984, és una associació que es decla-
ra independent, sense finalitat lucra-
tiva, amb un equip de direcció i
col.laboradors format per advocats,
ássistents socials, economistes, edu-
cadors, metges, pedagogs, psicòlegs
i sociòlegs.

L'entitat centra les seves activitats
en tasques de Formació Permanent
en el seu camp de Treball, Assesso-
rament i Investigació, i també en la
Gestió de Servicis Socials i la Pro-
moció de projectes en aquest camp.
INTRESS es també editora de nom-
broses publicacions sobre benestar
social i ha promogut o coordinat di-
versos projectes a nivell europeu en
col•laboració amb entitats similars
d'altres països.

INTRESS té ara mateix tres seus,
a Barcelona, Mallorca i Madrid.

ELS CENTRES DE FORMACIÓ
OCUPACIONAL

Tot i que declaren ser només una
experiència Pilot, els centres de For-

mació Ocupacional tenen com a ob-
jectiu prioritari estimular el desen-
volupament integral de les persones
amb disminució psíquica, a través
d'un programa de formació que fa-
ciliti la seva adaptació laboral.
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Tremolau, dèbils criatures, la ràdio ja és aquí

Per si encara no ho sabeu, des de
fa més d'un mes al 95.5 de la FM,
s'hi pot escoltar, cada dissabte de
deu a quatre, la programació d'una
nova emissora de radio local. Ens
referim a l'anomenada «Radio Espi-
golera».

Actualemnt són un grupet d'unes
vuit persones que perden el temps
intentant, sempre amb bona inten-
ció, fer la vida més agradable a la
gent que, fidels cada setmana, els
escolten amb entusiasme i amb mol-
tes ganes.

Ara, com que és impossible aple-

gar-los tots al mateix temps, hem
decidit dirigir-mos a la seu de la
radio i alla hem trobat a dos tords,
clue amablement ens han concebut
uns minuts per contestar al que in-
tentara ser una entrevista. No
sabem si sera possible mantenir un
minim de serietat amb aquests dos
personatges ja que són coneguts
mundialment per les seves interes-
sants, polèmiques i pro fi toses
col.laboracions en aquesta mateixa
revista.

-Ens podríeu dir breument com

vàreu tenir aquesta magnífica idea
de posar en funcionament una
emissora de ràdio?

D: Sii... és que... no sé fins a quin
punt...

J: tu tranquil, ja parlaré jo. Es que
és molt travat, el pobre. La idea la
va tenir un de nosaltres de la se-
güent manera: ell estava dret da-
munt la tassa canviant una bombeta
i tenia la radio posada; de cop i res-
posta va perdre l'equilibri i va
caure, pegant amb el cap al romi...
aqui va tenir una revelació! la seva
missió a la terra era ser locutor
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d'una ràdio, però no d'una qualse-
vol. Havia de ser la Ràdio.

D: Va veure que necessitava
ajuda i ho comentà a sis o set perso-
nes més que hi estaren totalment
d'acord i a l'acte començaren a fer
feina.

J: Pareix a ser que ja t'has destra-
vat...

-Què heu fet per trobar aparells
adequats per fer ràdio?

J: Jo mateix vaig anar a rob...
D: No! ell vol dir que yam anar a

veure els nostres companys de
«Radio Murta» de Montuïri i ens
mostraren les seves avançades ins-
tal.lacions...

J: Eren més que avançades! Te-

nien uns plats de discs que no boten
ni a escopetades, una taula mescla-
dora com una post de pinkponk,
unitat móbil, codificador d'stéreo...

D: Es que s'Ajuntament de Mon-
tuïri no ha mirat prim munyint la
bossa per a una entitat cultural com
és una emissora de ràdio.

J: Ens van deixar una antena, un
emissor de 4 wats i un alimentador;
hem aprofitat l'antena, els altres
aparells no servien per a res ja que
estaven molt fets pols.

D: No hem d'oblidar l'ajuda del
que podem anomenar pare de l'e-
missora, ens referim a Joan M. Ell
ens ha aportat tot el que tenim: els
plats, l'emissor, els micròfons, el
ventilador, la piscina...

J: Calla i no diguis dois!, hem de
dir que encara no tenim s'apunti, i
especialment si són locutors, ja que
per ara només n'hi ha una. També
aprofit per saludar a...

J: Jo que hi som faig saber que
tenc una bicicleta venal, a bon preu.

P.D.: Si voleu saber més coses serio-
sament, vos podeu posar en contac-
te amb qualsevol dels altres compo-
nents.

expert
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Tomàs Garcias: estam disposats a pagar fins a
cinc-cents milions per protegir Capocorb
• Dijous dia 11, el Parlament Balear

haura debatut l'Admissió de Tràmit
de la Llei de Declaració de Capo-
corb Area d'Especial Interès. Si s'ad-
met a tràmit i passa a debat per a la
seva aprovació, s'obrirà una porta
que pot significar no només la pro-
tecció integral de Capocorb després
de deu anys de contenciós, sinó alli-
berar l'Ajuntament de Llucmajor de
la pesada carrega que suposa en-
frontar-se sol a un dilema urbanístic
d'aquestes dimensions. De tot això
n'hem parlat, diumenge dia 7 de
gener, amb En Tomas Garcias. Tot i
que quan surtin aquestes ratlles
molts dels dilemes estiguin ja re-
solts, pensam que la seva opinió pot
constituir, ara per ara, l'interessant
testimoni d'un regidor polèmic que
ha tengut en les seves mans l'urba-
nisme llucmajorer durant uns anys
crucials.

Antoni Llompart
- Dijous dia 11,€ Parlament Ba-

lear estudiara prendre en conside-
ració el debat de la Proposició de
Llei de Declaració de Capocorb
Area Natural d'Especial Interès. Si
aquesta llei s'aprovava, impediria
la urbanització de la zona. Què en
pensa el govern de l'Ajuntament de
Llucmajor!.

- Nosaltres voldríem que ens
prengués en consideració la discus-
sió de la llei perquè a partir d'aquí
es pogués arribar al que voldria l'A-
juntament: que Capocorb no fos ur-
banitzat. De totes meneres en aquest
moment pareix que hi ha una majo-
ria parlamentaria que esta en contra.
Voldríem que la pressió, tant de la
coordinadora, com del GOB, com
dels partits politics que han presen-
tat les proposicions de 116 fessin
tenir en compte aquesta proposta a
l'actual majoria del Parlament Ba-
lear. Perquè creim que aquesta és
una de les úniques maneres en qué
es pot salvar Capocorb: la presa en
consideració de la Llei de Declaració
de Capocorb Area Natural d'Espe-
cial Interès (ANEI) i la seva poste-
riov aprovació. El sentit final de la
hei seria aquests, que permetria
desqualificar els terrenys de Capo-
corb fent-los no urbanitzables d'una

manera segura.
Si això no anas bé, si el parlament

no aprovava la proposició de llei de
l'ANEI de Capocorb, continuaríem
fent pressions però ens trabariem
davant d'una situació legal mala de
tornar enrera, per les conseqüències
que fer-ho duria.

EL PROTECCIONISTES NO SOM
MAJORIA A L'AJUNTAMENT

- Els dos partits que governe l'A-
juntament, PSOE I PSM, estan d'a-
cord amb la protecció de Capocorb.
¿Podem esperar que l'Ajuntament
aprovi alguna declaració demanant
la protecció?.

- En aquests moments, els dos
partits favorables a la protecció
-PSOE i PSM- no estan en majoria
dins de l'Ajuntament. Hi ha set re-
gidors del PSOE i un del PSM. Unió
Mallorquina, per la seva part, no ha
pres en consideració la llei, almanco
pel que ha sortit a la llum fins ara
en els mitjans de comunicació. UM,
a nivel regional, no ha pres encara
cap decisió ferma en aquest sentit.

Per tant, és difícil que surti una
declaració institucional per majoria
ja que els regidors que s'han pro-
nunciat a favor sumen vuit de des-
set, a pesar que estiguin governant.
Per tant, hi ha una majoria que esta
en contra, sempre recordant que
l'ex-regidor del CDS, En Rabasco,
que ara integra el grup mixt, no ha

fet fins ara declaracions massa cla-
res, sobre tot darrerament.

Per tot això no volem dur a l'A-
juntament una delcaració institucio-
nal demanant la protecció de Capo-
corb, perquè tenim el temor que no
surti aprovada.

EL PROBLEMA CONSISTEIX EN
SABER SI ESTÀ. 0 NO APROVAT
EL PLA PARCIAL

- La tramitació de tot el procés de
la urbanització de Capocorb ha
estat accidentada. El 1979 va ser
presentat el primer avanç de Pla
Parcial, l'Ajuntament i el Consell
hi apreciaren greus deficiències,
però, curiosament, va ser aprovat el
1982 sense correccions. El GOB i el
Col.legi d'Arquitectes al•leguen en
contra i la CPU denega l'aprovació
del Pla dues vegades, el 82 i el 83.

El 84, el Govern Balear aprova el
Pla y el GOB i els arquitectes s'em-
barquen en una sèrie de contencio-
sos judicials contra aquesta aprova-
ció. Finalment, a principis d'aquest
estiu passat, el Suprem dicta sen-
tència i suspèn l'aprovació del Pla.
Per?) sorgeixen interpretacions en-
frontates i l'Ajuntament decideix
comanar un informe juridic. Quin
ha estat el resultat?.

- Arrel de la sentència només vull
recordar que el Suprem no féu més
que modificar la Sentència de l'Au-
diència que havien recorregut els
promotors i el Col.legi d'Arquitec-
tes. Pert) no quedava molt clar si,
una vegada rectificades les deficièn-
cies de la urbanització que la sen-
tència apreciava, el Pla Parcial (PI P)
era una altra vegada vigent, o no.

Vull recordar que la sentència era
la Comissió Provincial d'Urbanisme
(CPU) i mai no va arribar, de mane-
ra oficial, a l'Ajuntament. Nosaltres,
davant la manca d'informació per
part de la CPU i davant el fet que
els urbanitzadors havien presentat
les deficiències subsanades, comana
un informe a un jurista de prestigi,
N'Avel•lí Blasco.

A grans trets, l'informe diu que
una part molt important del Pla
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Parcial de Capocorb esta aprovada,
mentre que una altra esta suspesa.
La part aprovada suposa el 97 % o
el 98 % de la urbanització, mentre
que només el tres o el quatre per
cent sumen la resta sense aprovar.
De quatre milions de metres qua-
drats del Pla parcial només 20.000
s'havien de suprimir o modificar.

Mentre durava tot aquest dubte el
mes de novembre sorgi la normati-
va nova de la Conselleria d'Obres
Públiques (CPPOT) que proposava
la suspensió de tot el planejament
urbanístic en aquelles Arees Natu-
rals Catalogades -Capocorb n'és
una- que no tenguessin Pla parcial
definitivament aprovat, per tal d'es-
tudiar-ne i proposar-ne la protecció.

L'Ajuntament havia suspès les
obres després d'aquesta proposició
per part del Govern Balear de la
suspensió de Planejaments a totes
les zones incloses; però com la nor-
mativa de la COPOT diu clarament
que quedaven excloses de la sus-
pensió totes les zones amb Pla Par-
cial definitivametn aprovat, torna-
vem estar a les mateixes condicions
que abans: Saber si estava o no sus-
pes.el Pla Parcial de Capocorb.

Per dues vegades oficialment a la
CPU com esta el Pla de Capocorb.
Ho férem fa temps i ho hem tornat
demanar fa una setmana, encara no
hem rebut mai resposta. De totes
maneres vull remarcar que això es
fa tot dins el contexte d'aquesta pro-
posició de llei que s'aprovarà i crec
que influeix un poc en la decissió
de la CPU, que en cap moment no
s'ha manifestat oficialment durant
tot el procés. Només ha parlat a tra-
vés dels seus partits politics inte-
grants que, pel que hem pogut lle-
gir a la premsa, han manifestat que
Capocorb quedava protegit per
aquesta proposta de suspensió, de
cara al Catàleg. Si hi ha quedat,
s'hauran de manifestar clarament
sobre si el Pla Parcial estava aprovat
o no. Perquè si hi estava entraríem
en una contradicció, ja que Capo-
ccrb quedaria exclós per la pròpia
normativa del Catàleg.

- És a dir, que si el Pla Parcial no
estava aprovat, Capocorb se pdoria
incloure dins del Catàleg d'Espais
Naturals.

Estaria inclós, perquè ells
diuen clarament que només queden
exclosos els Plans Parcials aprovats.

LA PROTECCIÓ ÉS MÉS SEGURA
DE LA MA DEL PARLAMENT

Així, la protecció seria gegura al
marge del que digui el Parlament

- Seria molt més segura si el Par-
lament aprovava la Hei de declara-
ció de Capocorb ANEI. A11Ò que
passa es que no basta que el Parla-
ment digui que no esta aprovat.

Perquè ha de tenir en compte els
promotors, que ja ens han entrat la
subsanació de les deficiències. No
hem tramitat aquest document, no li
hem donat sortida, i els promotors
han denunciat la dmeora a la CPU
que, per la Llei del S61, ha subrogat
les competències municipals en ur-
banisme i se n'ha fet càrrec del
tema. De totes maneres, la CPU
tampoc no ha fet res per tramitar la
subsanació de deficiències i ara
estam a l'espera de saber si conside-
ren o no aprovat el Pla Parcial de
Capocorb.

Creim que la protecció efectiva
seria la presa en consideració d'a-
questa llei, perquè amb el Catàleg
d'Espais Naturals sera molt més
llarg i dificil saber si estarà aprovat
o no, hi haura un llarg contenciós
que al final podria donar la raó als
promotors.

Per tant, creim que l'única mane-
ra segura de protegir Capocorb és
aprovant la proposició de LLei que
han presentat PSOE, PSM i CDS,
conjuntment.

EL' PREU DE MONDRAGÓ ÉS
UNA «BURRADA»

- Finalment, sempre que es parla
de protegir Espais Naturals que
han tengut el Planejament vigent
en algun moment surt la paraula
màgica: «indemnitzacions». Qui
se'n faria càrrec d'aquestes possi-
bles costes?. Què faria l'Ajunta-
ment? N'ha fet cat, avaluació.

- No n'hem feta cap, d'avaluació
de les possibles indemnitzacions,
perqué es molt dificil i perqué pen-
sam que són la Justicia o els magis-
trats que l'han de fer.

De totes maneres, no estam d'a-
cord amb el sistema que s'ha seguit
amb Mondragó. Creim que és una
barbaritat i entraríem en una unia
on els promotors, en comptes d'ur-
banitzar, anirien a cercar les indem-
nitzacions. Si amb Capocorb es se-
guissin els criteris que s'han emprat
per Mondragó, aniríem als 10.000
(deu mil) milions de pessetes. Si
parlam d'aquestes quantitats, o
quantitats molt menors, no esta en
disponibilitat de l'Ajuntament pagar
el cost d'aquestes desqualificacions.
Vull recordar que l'Ajuntament de
Llucmajor té un pressupost d'uns
mil milions de pessetes, i clar! l'A-
juntament no esta en disposició de
pagar aquestes «burrades»!

Si parlam d'una indemnització
d'un parell de cents de milions de
pessetes, fins i tot l'Ajuntament es-
taria disposat a afrontar aquestes
quantitats, per lo bona que creim
que seria la protecció de Capocorb.
Si no ens passam del que seien
aquests 100, 400 o 500 milions de
ptes, crec que l'Ajuntament estaria
en disponibilitat d'assumir-ho. Pere)
si ens passam i anam a mils de mi-
lions de ptes., crec que no hi ha dis-
ponibilitat, perquè seria hipotecar
l'Ajuntament per molts d'anys i
tenim altres servicis urgents que as-
sitir. Seria impossible arribar a
aquestes quantitats.
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Damià Verger, 37 anys al servei de l'Administració
Municipal

El juny del 1952 Damia Verger i
Cercla va guanyar les oposicions
d'Auxiliar Administratiu de l'Ajun-
tament i per aquest motiu va haver
de deixar la dedicació exclussiva de
professor de Llengua Castellana al
Col.legi de Sant Bonaventura.

En Damia és un de tants llucma-
jorers que es jubilen als 65 anys,
després de treballar 37 anys i mig
en l'administració municipal, prime-
rament com a Auxiliar Administra-
tiu i després com a Oficial Tècnic
Administratiu, càrrec que també
havia guanyat per oposició i que va
excercir fins el novembre passat.

- Com compaginàveu la feina de
l'Ajuntament amb l'escola?.

- Des del 44 er .a professor de
Llenguatge a Sant Bonaventura, per-
gué just llavors havia acabat els es-
tudis de Magisteri i el director del
Col.legi em va demanar que quedas
a donar classes... (des que se n'ha-
via anat el Pare Caldentey el col.legi
passava un poc de crisi).

Al principi feia vuit hores de
feina docent cada dia, però quan
vaig aprovar les oposicions d'Auxi-
liar Administratiu vaig haver d'anar
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tot el dematí a l'Ajuntament i al
col.legi em reduïren l'horari, només
hi ánava dues hores els horabaixes.

La meva especialitat docent era la
Llengua Castellana, sobretot la sin-
taxi, i evidentment els meus conei-
xements d'ortografia i el títol de
mestre m'ajudaren molt, tant per
obtenit la plaça de l'Ajuntament
com per realitzar la nova feina.

- Per què vos va interessar ser
funcionari de l'Ajuntament?.

- Perquè la plaça de l'Ajuntament
era definitiva, era positiva i econò-
micament més avantatjosa.

La plaça de Sant Bonaventura era
interina, pert) la vaig ocupar fins fa
cinc anys, quan l'horari de l'Ajunta-
ment es va allargar i a més jo ja es-
tava cansat de fer dues feines.

- A l'Ajuntment sempre heu fet el
mateix?.

- Quan vaig començar treballava a
l'amillorament, l'actual cadastre de
la riquesa rústica i pecuaria, i Lambe
feia feina a la urbana. En aquell
temps els ajuntaments feien els pa-
drons d'arbitri municipals i sobre
aquests padrons fèiem els rebuts, i
tot allò que era d'Hisenda ho envia-
vem a Palma. Després vaig passar
d'auxiliar a Urbanisme, quan es co-
mençaren les urbanitzacions. El cap
d'aquesta secció era en Nicolau
Roca i quan es va jubilar el va subs-
tituir en Nadal Llompart, el qual es
va haver de jubilar per raons de
salut i la plaça vacant la vaig guan-
yar jo, llavors passava a ser Oficial
Tècnic Administratiu de la secció
d'Urbanisme, cacrrec que he ocupat
fins ara. També vaig actuar un any
de secretari de l'Ajuntament, quan
se'n va anar el secretari Rafel Bauza.

L'ASSUMPTE D'URBANISME
S'HA MULTIPLICAT PER
L'ABUNDÀNCIA

D'URBANITZACIONS

- Ha variat molt, per tant, la
feina?.

- La feina s'ha multiplicat, ara hi
ha més tràmits burocràtics... per
posar un comptador necessites una
cédula de vitabilitat i el permís d'o-
bres. L'assumpte d'Urbanisme s'ha
multiplicat per l'abundància d'urba-
nitzaciong. hi ha més mals de cap.

Quan vaig passar a les noves de-
pendencies de l'Ajuntament en do-
naren un despatx més gran i més
ordenat. Jo revisava els expedients
d'obres per veure si duien la docu-
mentació completa, tant per fer un
xalet com per canviar una viga i
després de pagar l'impost municipal
i passar pel registre passàvem l'in-
forme mèdic a Costes o a Carreteres
i després a l'informe tècnic de l'apa-
rejador o l'arquitecte i si tot estava
correcte anava a la Comissió infor-
mativa d'Urbanisme i després a la
Comissió de Govern, la qual donava
el permis definitiu.

A la Comissió d'Urbanisme de
vegades tractàvem 30 assumptes,
llavors jo feia una acta de tots els
acords presos. Si aquests acords
eren de molta envergadura passa-
ven al Ple Municipal, sinó a la Co-
missió de Govern. Normalment
cada any se solen demanar de 500 a
600 permisos d'obres.

Evidentment l'any 52 no hi havia
res de tot això, no existia el negociat
d'Urbanisme; es feien els padrons
de rústica i urbana per cobrar les
contribucions i a Hisenda hi havia
al «Inspección y asesoraniiento de
las entidades locales» per a l'apro-
vació definitiva i per fer el certificat
d'empadronament.

- Quants baties heu conegut?.
- En Sebastià Jaume, en Pep Salva,

en LLorenç Clar, en Sebastià Garau,
en Mateu Monserrat, n'Andreu Mar-

tín, en Ramon Julia, em Miguel
Clar, n'Antoni Zanoguera i en Joan
Monserrat.

DARRERAMENT L'ACTIVITAT
HA ESTAT GROSSÍSSIMA

- Trobau que hi ha canvis impor-
tants a l'Ajuntament quan canvia la
ideologia de cada govern?.

- Quant a la part administrativa hi
ha més o manco activitat, sempre
depèn de les idees que els gover-
nants volen desenvolupar. Una la
impulsen Ines i d'altres no tant.

Darrerament l'activitat ha estat
grossíssima. Es clar que si els gover-
nants no tenen idees no fan res.

- Que fareu ara?.
- Som molt aficionat a la caça i

per aim) caçaré, en totes les modali-
tats, especialment la meva preferida
caça del reclam. Fare un poc de
feina a les finquetes (sense cansar-
me) i vull escriuré una espécie d'es-
tuid de la caça de reclam mesclat
amb l'ensenyament impartit, relacio-
naré l'esport i la feina docent.

Damia Verger no recorda cap
anècdota curiosa de tots aquests
anys, pert) sí que recordara sempre
el dinar amb tots els seus companys
de feina i amb el batle Joan Monse-
rrat i el regidor d'Urbanisme Tomas
Garcias. Amb tots ells ha mantingut
una relació molt cordial i això va
quedar ben demostrat en aquest
dinar preparat amb gran secret fins
al darrer moment, aixf com amb els
valuosos obsequis que li concediren,
a més de la delicadesa de tota la
Corporació Municipal d'atorgar-li
l'escut d'or de la Ciutat en un acte
proper, quan el batle ho cregui
oportú.

Aquesta es una anécdota que en
Damia agraeix de tot cor i possible-
ment l'allibera de tots aquests anys
de feina concentrada.

Coloma Julia
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Miguel Cardell: Premi Bartomeu RossellóPor-
cel 1989
És un dels premis 31 de Desembre de l'Obra Cultural

El nostre conciutadà i company,
En Miguel Cardell, ha estat guar-
donat amb el Premi Bartomeu Ros-
selló Pèrcel dels Premis 31 de De-
sembre que concedix cada any l'O-
bra Cultural Balear per premiar els
esforços que realitzen persones o
entitats en la tasca de recobrar i
promoure la cultura i la identitat
nacional dels mallorquins. El premi
li ha estat concedit per la seva no-
table tasca informativa a les ones
de Radio-4.

En Miguel Cardell i Santandreu
va néixer a Llumajor l'any 1958 i va
viure sis anys a Barcelona on estu-
dià Ciències de la Informació. Ha
escrit diversos llibres de poesia,
publicant-ne dos. Elegia de Gru-
mers, el 1978 (un any abans havia
guanyat el Premi *Andreu Roig de
Poesia) i Magazine, publicat dins la
prestigiosa col.lecció «Guaret»,
també a Campos el 1983. En Cardell
també ha col.laborat a nombroses
revistes i publicacions.

en Miguel Cardell treballa, des. de
fa anys a Radio Nacional de España
Baleares, primer com a periodista en
els servisis informatius i després
com a editor i conductor de progra-
mes de tipus cultural.

Des de fa un any -arran de la
fusió de RNE i Radiocadena Espa-
ñola- que va originar la creació de
Radio Nacional d'Espanya a les les
Balears, En Miguel Cardell treballa
en un nou projecte que, en onze
mesos, ja l'ha fet mereixedor d'un
premi. Es tracta del programa Total-
4 que edita, dirigeix i presenta ell
tot solet. Total-4, que s'emet cada
dia, de dimarts a divendres, de tres
a cinc de l'horabaixa, perl 90.1 de la
FM dels vostres receptors, es un in-
teressantíssim programa-magazine
que combina la més trepidant actua-
litat cultural que desfila per les nos-
tres illes (i la inactualitat que hi es
pròpia) amb el bon humor (d'ingre-
dit ¡Its que freguen la corrossió i fan
perillar el manteniment de l'ordre i
les adhesions) i la música (combinat
l'actualitat amb la qualitat).

Per Total-4 (reiteram: R-4, RNE a
les IB, 90.1) hi ha desfilat gairebé
tothom que es i algú que no es en la
cultura anostradeta i més d'un ex-
tern que passava per aquí. En Car-
dell no s'ha revelat un mal entrevis-
tador i els convidats, en quinze mi-
nuts, solen tenir temps de deixar
dar de què va, o no, les cosa.

Hem parlat també de l'humor. En
Cardell ha demostrat tenir gran ca-
pacitat per al monòleg d'actualitat i
es capç de convèncer-vos que es mi-

llor haver nascut cavall i tenir la
pesta equina que no parar en un
ambulatori de la SS, o que Espanya,
per se coherent, hauria d'invadir
avui mateix els EUA. El millor de
l'any haan estat, però sens dubtes,
els cursets de sociolingüística, moral
per on han passat des dels indepen-
dentistes més destralers fins el ma-
teix Lluís Cerdó -que n'era un habi-
tual interpretant- no menys magis-
tralment -el professor Jordi Culumé-
, sense oblidar els escriptors i els
lingüistes més moderats i balan-
guers en el decurs Waquesta guerre-
ta que acaba.

En Cariell, però, no descansa i
vos podern assegurar que té més de
tres projectes neoncus dins la closca.
Si alga l'ajuda i posa ordre en la
seva agenda meteòrica i no es pre-
senta a les eleccions -o malament-,
tots riurem un arnica més de cada
dia, fins que de riure facem un tro
que ens passi a la Història de mane-
ra més gloriosa de la que hi hem
desfilat fins ara.

De moment, fonts fidedignes as-
senyalen que podria pasar-se al Tea-
tre. De moment, dia sis de gener el
varem poder veure actuar en Els
Reis d'En Llorenç Moya, a les esca-
les de la seu de Ciutat. Amb ell,
ultra els tres Sant Reis En Melsior,
En Gaspar i En Baltasar, les pop-star
de la informació illenca: Na Lina
Pons i en Joan Frontera de l'infor-
matiu balear, Na Pau (n'he pau)
Janer, novel.lista i radiofonista, o En
Toni Morla, locutor i cantant, entre
molts d'altres. Ala, sort, enhorabona
i bon profit.
by Nofaigcomptesfirmar Noescriu-
relnom

P.S. El premi és honorific i no re-
presenta altres ingressos en metalic
que una placa commemorativa.
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«Ande, Ande, ande, la
marimorena...»

que tal? com has passat aquestes festes?.
- Molt be, la salut ha estat benet, el torró no

m'ha fet mal...
- I la porcella rostida?
- Ni la porcella ni l'indiot, perquè no en vaig menjar.

I tu?.
- Jo si, perquè la tradició s'ha de conservar...
- Sobretot la menjua...
- No, també la religió. Perquè les matines de Nadal

són molt concorregudes. I es fan molt 111fides...
- Home...! segons quines matines.  Perquè les de la Pa-

rròquia ja fa anys que, a Ines de no ser tradicionals,
tampoc no es poden dir molt brillants.

- Hi havia poc llum?
- No, de llum, no en falta. Allò que falta va ser l'or-

ganització, tradició i sentit del ridícul.
- Allò que passa es que tu, com molts, ets d'un catoli-

cisme ranci. Jo saps que el nostre rector no va de folklo-
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rismes...
- Jo no sé de que va el nostre rector. Perquè ja em té

desconcertat. Però si vol fer coses seves i originals, al
manco que les faci be, perquè aquestes matines que ens
ha fet fins ara, han estat un espectacle lamentable.

- No ho exageres...?.
- Ni mica. Només falta en Gurrutxaga. Per fer els

deus reials junts.
- Bono, deixem anar el rector, i parlem de la Nit de

Cap d'Any, i diguem què te va costar el sopar...
- Molt poc, perquè vaig sopar a ca nostra...
- Vols dir que no ballares «la Lambada»?
- No.
- Ni a cap lloc on mengen i ballen tota la nit, a més

de fer l'indi?.
- No, aquestes bauxes no les he fet mai.
- Tampoc a la Plaça d'Espanya?.
- Tampoc.
- Jo sí, hi havia molta gent i el xampany va córrer

com aigua de pluja...
- I els Reis?.
- Vengueren, com sempre, carregats de joguines i re-

gals per a nins i grans.
- Desembarcaren, com altres anys, a Cala Pi?.
- També. Pei-6 diuen que feren una passada per Capo-

corb i els digueren que hi farien un Parc Nacional, en
Hoc d'una Urbanització.

- Degué ser una bona broma de qualque pardal da- •

munt un garrover...
- O d'aquell elefant que dugueren de lloguer: i ha

costat un sensal.
- Romanços apart, jo crec que si els Reis no ens dei-

xen un bon grapat de milions, la urbanització de Capo-
corb sera mala d'aturar.

- Si, una bona «marimorena» tenim armada devers la
nostra marina...

Un que escoltava 

Restaurante-Asador PISCINA, TERRASSA
I MENJADOR D'ESTIU

LLUCMAJOR 
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Si en el oTempus
Fugit» d'aquest mes surt
un Doctor, aquest jove-
net, també ho va arribar
a esser. Jo sabeu qui es?
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Tempus Fugit
Curs 1967-1968

Aquest curs, es sensa dubta uns dels més espectacu-
lars (dins la mitjania que ens movem) que han passat
per aquesta secció, i això que els mestres eren els matei-
xos que altres anys. Deu esser que tots duien dedins
unes peculiaritats diferents a altres cursos no tant nota-
bles. Record que el P. Rojo no tenia massa predileccions
per aquest curs, ja que s'estimava més el curs precedent
i el posterior, peró el que no tenien de trullosos ho han
tengut d'aplicats.

En J.A. Acosta treballa a una empresa familiar, Exca-
vaciones Acosta; n'Ignasi Adrover Mut, viu a S'Arenal i
té amb un soci un taller mecànic (Talbot i Citroen), n'Ig-
nasi Barceló Pablo Lambe viu a S'Arenal i té una Acade-
mia de preparació d'Administratius i  tècnics informa-
tics, en Bartomeu Barceló Taberner fa feina a HH. Mejer
S.A., empresa de fusteria, en Bernat Boscana Colomar fa
feina a Calzados Gregorio Clar S.A. en Joan Calafat
Roig es director de ISBA Societat de Garantia Recíproca,
dedicada a la promoció industrial i comercial, en Mi-
guel Cantallops Alcazar, fa feina a Motoreste S.A. em-
presa concesionaria de Renault a Palma i on ell es enca-
rregat de part del taller, en Bernat Cardell Vanrell viu a
S'Arenal i fa feina a l'hosteleria, en un negoci familiar,
en Joan Catany Carbonell, el podeu trobar a les oficines
de Recaudació de Contribucions de Llucmajor (ara
s'han de canviar a un altre Hoc). En Llorenç Clar Tur, es
actualment Director de l'oficina de Porreres de la Caixa
de les Balears, en Jaume Fiol Vidal es llicenciat en Exac-
tes i dóna classes a Tarrassa a un Institut, en Francesc
Forteza Oliver, fa de fuster a la Fusteria Forteza, empre-
sa familiar, en Josep M' Garcia-Obeso Bru viu a Palma i
es delegat de Productes Damel, empresa dedicada del
ram de l'alimentació, dedicada a fabricar dulçaines per
als al.lots, n'Antoni Garcias Co11 es Senador de Balears
del PSOE; en Joan Jaume Sastre (1) es professor d'E.G.B.

Fe d'errades

En el Tempus fugit anterior, hi va haver una
serie de impresicions que com a part interessada me
convé fer constar. Alla on deia «En Josep Miguel
Martorell Garau té la instal.ladora Martorell d'Elec-
tricitat d'Economia i Hisenda de Balears» (pareixia
que era una concesió estatal) havia de dir:

En Josep Miguel Martorell Garau té la Instal.ladora
Martorell, d'instalacions elèctriques, en Miguel Mas
Pons té una tenda de neteja de roba a Palma, en Mi-
guel Mataró Ribas treballa a la Conselleria de Co-
merç i Indústria de les Balears .

Totes les altres errades son petites i no cal posar-
le ,. .

Miguel Janer

i director actual del Col.legi Sa Dragonera de S'Are-
nal. En Joan Jaume Sastre (11) fa feina de comptable a
Habitat-70, empresa dedicada a la Construcció, en
Damià Mas Tomas es Professor a l'I.F.P. «Pere de Son
Gall» de tècniques mecàniques, en Francesc Mena
Gaona fa de picapedrer; en Francesc B. Mir Tomas, viu
a S'Arenal, es Metge dentista i té la Clinica Dental a
S'Arenal, en Miguel Montserrat Oilers esta de cap de
vendes de la Cooperativa UDAC; en Tomas Noguera
Lladó, regenta un bar al Carrer de Sta Candida a Lluc-
major, en Damia Oliver Munar pareix esser que viu a
S'Arenal i es dedica a l'hosteleria, peró està sense con-
firmar: en Sebastià Oliver Salva fa feina a BC rent a car
de mecànic. N Antoni Pastor Tomas es Capita Metge
especialista en Intensius i coronaries, esta destinat a
l'Hospital Militar de Tenerife, n'Agustí Roig Lliteres fa
feina a Obres de Port de Palma de Mallorca, en Lluis
Salva Ladaria es metge oculista, i té despatx a la Clinica
Juaneda. En Llorenç Sastre Orff, fa de picapedrer, en
Miguel Sbert Moragues es professor d'E.G.B. però fa
feina a Confeccions Sbert, empresa familiar, en Joan
Stela Fiol es Doctor en Ciències Físiques,(d'ença que
feim aquesta secció només hem trobat dos Doctors). En
Llorenç Tomas Janer ja feina a un Hotel de Porto Colom
i viu a Felanitx, en Magi Vidal Miralleç fa de ferrer al
taller de J. Maimó, i finalment en Bartomeu Vila Vidal
té un negoci de comestibles i carnisseria a Sa Ràpita,
devora Ca na Punta.
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ENTREVISTA

Entrevista a «En Pep Sifoner»
El seu nom complet és Pep López Salvà, nat a Ses

Cadenes fa seixanta anys. Però tothom el coneix p'en
Pep Sifoner. Un home afable i sempre de bon humor
que ha dedicat 37 anys a l'empresa d'en Julià Puig. Els
seus acudits, les seves bromes, han fet que les mado-

nes llucmajoreres tenguessin uns moments d'esplai a
l'hora de baratar les botelles buides i els sifons.

Ara que se jubila (dia 8 de gener) hem parlat amb
ell perquè es tracta d'un personatge prou conegut a la
vila i fora d'ella.

-Abans de fer de sifoner, què
fèieu?

-Vaig fer feina a foravila; quatre
anys o cinc pels horts de Campos i
llavors a sa Pedrera de Son Sunyer
(S'Arenal). Feia feina amb el sogre
d'en Madora. Ara, allà ja hi han
construït i hi ha un hotel al damunt.
-De quan ençà estau a Ca'n Puig
d'es sifons?

-De l'any 53. Va venir l'amo en
Toni es fideuer i me va dir a
veure si volia anar a prova. Al prin-
cipi no hi volia anar perquè havia
de guanyar poc; a sa pedrera me'n
duia de 80 a 100 duros la setmana i
aquí només n'havia de guanyar 30. I
saps que era de poc...! El que passa-
va era que aquí estava assegurat i
tenia unes altres avantatges. Com
que coneixia molt en Julià hi vaig
anar, vaig parlar amb son pare que
llavors era l'amo i ens vàrem enten-
dre...

-Com era aleshores aquesta
feina?

-Hi anava amb so cavall. El pri-
mer dia que vaig fer volta vaig
guanyar 12 duros, les pinyes valien
un velló i els sifons, 15 cèntims.
Més envant li vaig dir que ho troba-
va poc i ii vaig proposar fer feina,
no a jornal, sine) a escarada i volia
guanyar 100 duros la setmana.

L'amo deia que no els me podia
donar i li vaig dir que me n'aniria a
fer una altra feina (a Ca'n Fosquet, a
l'agència els m'havien oferit). L'amo
em va demanar com ho volia fer i
vaig respondre a un tant per cent:
dos cèntims per botella a cada boti-
ga que feia, i als particulars, 15 cèn-
tims. La primera setmana ja vaig
guanyar 700 pessetes, la segona
me'n vaig anar a les mil i així per
amunt, per amunt...

Quan ho vaig deixar, fa devuit
anys, quan guanyava poc, eren set
mil pessetes setmanals.

PASSAVA MOLT DE GUST DE
FER LA VOLTA

-Ho vàreu deixar? és que era difí-
cil fer la volta?

-Vaig repartir 18 anys seguits. De
vegades sí que ho era pesat fer la
volta, sobretot en temps de calor.
Darrerament feia una volta molt
llarga, perquè començava a Bahía
Grande i acabava a Son Servera.

Al principi, anava amb una galera
tirada amb un cavall, duia 12 cai-
xons de pinya i vuit o nou de si-
fons, teníem un cavall i una furgo-
neta i érem dos repartidors jo i en
Damià Grauete . Es Roig sifoner

feia l'aturada davora ca'n Semenet i
no podíem sortir que no haguessin
tocat les set i jo, com que anava a
compte meu vaig dir que no els es-
peraria pus i vaig rompre la tradi-
ció. Es pot dir que, a ca'n Puig, som
es sifoner més antic que hi ha ac-
tualment a la plantilla.

-Quan vàreu deixar de repartir,
quin treball era el vostre?

-Me vaig posar a fer clients: de
preventista, anava pels bars, hotels i
restaurants i també per cases parti-
culars. Cada setmana 'feia de cent a
cent trenta clients i aquesta ha estat
la meva feina fins ara.

-Al principi de treballar de sifo-
ner, com era el procés de fabricació
d'aquesta classe de begudes?

-Ha canviat molt d'aleshores ençà.
Havies d'omplir els sifons d'un en
un, el posaves dins una gàbia. Les
pinyes, només s'omplien de sis en
sis i els omplidors bons n'acabaven
42 caixes l'hora. Posàvem les bote-
Iles amb el cap per avall i amb un
raspall que voltava les netejaves
una per una. Feies una feinada i a
més a més, a la mala! Fèiem pinya,
taronjada, llimonada, gasosa petita,
kiola (que era un refresc amb gust
de platan)...veníem gel i també
fèiem polos...

-Quins canvis més importants
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heu vist d'aquest procès a l'actuali-
tat?

S-Molts, tots. Allò  que ha llevat
més la feina que fèiem a la mala ha
estat es curar les botelles, tapar-les.
Ara, s'omplen totes soles, es tapen
totes soles, poses la botella damunt
una cinta que les duu a la maquina
d'escurar, d'aquí surten cap a la ma-
quina d'omplir, surten i es tapen,
després passen a l'etiquetadora i
després una altra maquina les agafa i
les encaixona. La nostra feina només
es tracta de revisar tot el procés per
si hi ha alguna anomalia però ara ja
esta tot mecanitzat.

ARA LA GENT FRISSA MASSA

-Contau-mos alguna anècdota
d'aquests anys...

-Me n'han passat de tots colors:
Del principi de la volta al migdia, la
feia aviat. Però quan era al carrer
d'en Batlet, arribava a ca mestre Pep
de ca na Bessona i alla hi feia el
vermut després anava a ca un que li
'deien en Trobat i tornava a fer una
altra aturada, llavors a una altra
casa el cafe i d'allà me n'anava al
carrer de Sant Antoni i tornava a fer
dues aturades més. Després m'atu-
rava a ca l'al.lota d'en Julia (l'actual
madona de Ca'n Puig) i fèiem una
xerradeta d'un quart d'hora. En
aquestes cases el cavall estava ave-
sat a aturar-se i ja sabia quan havía
de partir. Quan me varen operar de
l'apendicitis l'amo en Julia va fer la
meva volta i quan va ser a ca la
seva al.lota i va ser l'hora de partir,
el cavall no volia caminar. L'al.lota
el va enredar un poc i després el ca-
vall ja va partir i quan va venir a
veure'm a la clínica em va dir:

La teva volta em sembla be,
nornés he de dir una cosa, que fas
una aturada que no m'agrada ...-i
era perquè anava a ca la seva
al.lota.

-Vos agradava fer la volta?
M'agradava molt. Si hi ha una

cosa que me sap greu haver deixat
ha estat la volta. Llavors ens conei-
)(fern tots, feia cançons a les al.lotes
i sempre estava de bon humor. Lla-
vors la gent no frissava tant i la re-
lack') entre repartidors i clients era
millor. M'ha sabut greu que de ve-
gades s'han perdut clients que jo
havia fet perquè el repartidor no ha
sabut mantenir aquesta relació. Ara
la gent esta malavesada amb els si-
foners yells, vull dir que si anaves a
fer un client i no el trobaves, hi tor-
naves. Ara, així com estan les coses
no es pot fer perquè no es pot per-

dre el temps. Quan arribàvem a una
casa cridàvem: El sifoner !!! i tot-
horn sortia a la porta, jo deia a les
madones que havien de regar els re-
mellers amb sifó de Ca'n Puig per-
que treurien flor aviat. Ara, ja 6t
deixen els caixons a la porta...

-Què fareu ara, un cop jubilat?
-Ara hauré de guardar la madona.

No, passaré el temps amb la familia
i a foravila, arreglant quatre animals
que tenc. Compartiré aquest horari
amb la dedicació a la caçera. Me
fare una mica caçador i pages al
mateix temps.

Enhorabona Pep sifoner, una bona
jubilació i que tengueu temps per
fer tot el que desitjau.

Catalina Font
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Llucmajores pel món

Joana Jaume: Sempre que em demanen d'on
som, dic que som de Llucmajor

Una altra vegada torna a les pa-
gines d'aquesta revista, Llucmajo-
rers pel món , una secció que vol
arribar un poc més als llucmajo-
rers, que un dia se n'anaren del
nostre poble, i establir una cornu-
nicació amb ella.

En aquesta ocasió, una dona,
molt simpàtica i acollidora, ens ha
contat un poc la seva història: ella
es na Joana Jaume Sastre. Va néi-
xer a Llucmajor dia 23 de maig de
1954. La coneixen amb el mal-nom
de ca'n Llopis o de ca'n Meger,
encara que a ca seva hi hagués els
licors de ca'n Sastre. Llicenciada
en Filologia Francesa, actualment
viu a Figueres (a la comarca de Gi-
rona). Casada amb n'Antoni Ven-
tura, un barceloní; tenen un fill
que nom Joan. Exerceix la Catedra
de Frances a un dels tres instituts
de Figueres, on també hi treballa
el seu marit (té labCatedra d'Histò-
ria). Ma lgrat tot, aquesta dona, diu
que se sent llucmajorera i li sera
difícil perdre les seves arrels.

-Joana, quants d'anys fa que te
n'anares?

-Me'n vaig anar l'any 1983, ara
farà set anys; encara que abans me
n'havia anat a estudiar la carrera a
Barcelona. El curs 77-78 el vaig
passar a Monpeller com a lectora
d'Espanyol. Poc temps després
vaig tornar a Mallorca i vaig fer
cinc anys de feina a Felanitx fins
que vaig tornar a Catalunya, con-
cretament a Figueres.

-Per que te n'anares a Figueres?
-Bàsicament, vaig anar-me'n a

Figueres per motius professionals.
Com ja he dit, durant cinc anys
vaig fer feina a Felanitx On hi esta-
va com agregada; aleshores vaig
plantejar-me fer oposicions a Cate-
dra, ja que el Frances estava de
cada vegada més malament, degut
a la forta pressió de l'angles. Per
aquest motiu vaig presentar-me a
les oposicions, amb un gran incon-
venient, que era que no hi havia
cap plaça a Mallorca. Llavors, vaig
triar Figueres en primer Hoc, i les
144 places restants, perquè tenia
pocs punts d'antiguitat. Me desti-

naren a Figueres, que es un Hoc
ideal, i no es perquè jo ho digui.
No és una gran ciutat, geogràfica-
ment està ben situada, a prop de
França, just a vint quilòmetres;
també té a prop Barcelona; així
com també la mar i la muntanya a
la vista. Res, alla m'hi trob molt
be.

-Te n'anares amb la familia?
-No, me'n vaig anar tota sola.

En aquells moments no estava ca-
sada. A més, en un principi, tenia
la idea de quedar-hi només per
dos anys, perqué no podia dema-
nar el trasllat abans. Per be, vaig
trobar na Conxa del Molí d'en
Ramis i em va ajudar molt. Entre i
entre, vaig conèixer en Toni, el
meu home.

-Quina va esser la reacció dels
teus familiars i amics?

-Com a tothom, no els va fer
molta Facia. Ells s'haguessin esti-
mat mes que hagués seguit a Fela-
nitx. Però bé, varen comprendre
que hi anava per augmentar les
perspectives de la mew. feina, com
a professora de Frances, a més no
pareixia una cosa definitiva. Real-
ment ho han agafat be, perquè
veien que no he perdut els lligams
i venc molt sovint.

-Ara per ara, et sents més figue-
renca o llucmajorera?

-Llucmajorera per descomptat,
sí, llucmajorera totalment. De fet,
sempre que em demanen d'on
som, dic que som de Llucmajor.
Ara no ho sé, pert) respecte al meu
fill, esper que es senti un poc ma-
llorquí; però aquesta qüestió la de-
cidira ell quan sigui més gran. Ara
sí, jo totalment llucmajorera i ma-
llorquina, per això dic que no v-ull
deixar d'estar empadronada aquí;
em sabria greu no estar-hi, essent
que no hi ha cap impediment legal
i sense cap causa justificada.

-Tornaries a viure a Llucmajor?
-Sí, hi tornaria sense cap proble-

ma. Clar, depèn d'una serie de cir-
cumstancies familiars, econbmi-
ques...Però be, si aquestes circums-
tancies venguessin encarrilades,

sense cap dubte, tornaria a viure a
Llucmajor.

-Tens cap tipus de problema
dialectal? Pots parlar normalment
com ho fas aquí?

-Mai he tengut cap problema
perquè m'entenguesstn. No et pots
posar a parlar un mallorquí
col.loquial, i molt manco un ma-
llorquí de Llucmajor. T'has de
posar un poc en la seva situació.
Per exemple, sé que si alla dic un
«Pic» no m'entendran, però si dic
una vegada sí; llavors dic una ve-
gada, i llets!. Has de procurar no
agafar la paraula més rara, així
com també, moltes vegades no en-
tenen les frases fetes, tan típiques
a Mallorca. En definitiva, t'has
d'inclinar a xerrar com ells.

-Hi ha molta diferencia entre
viure a Figueres i viure a Llucma-
jor?

-Sí, n'hi ha de diferencia, sobre-
tot perquè Llucmajor es un poble
més petit que Figueres. Teniu en
compte que Figueres té vint mil
habitants; es un poble molt mês
viu i dinàmic. Ja sigui, per ventu-
ra, pel fet que té a prop la fronte-
ra, el que fa que hi hagi molta
gent de pas, moltes botigues, etc...
Ara bé, la vida que pogués dur a
Llucmajor, supós que no variaria
massa de la que duc alla.

-T'enyores?
-I tant! Hi ha qualque dia que sí;

realment aquests dies voldries
estar aquí; pee) pos cançons de na
Maria del Mar Bonet, o Illa d'a-
mor d'en Tomeu Penya, també
escolt alit) que diu na Mercè que
«Palma li es llunyana i tot passa».

-Joana, ens podries contar qual-
que anècdota?
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-Bono, n'hi ha tantes! Pert) hi ha
una cosa que em fa molta gracia.
Supbs que per la influència que la
capital de Girona és Girona, la ca-
pital de Barcelona és Barcelona, i
així d'altres... A Figueres sempre
que me demanen d'on som i dic
que som de Mallorca, sé sempre
(bé, estic quasi segura) que la se-
gona pregunta sera: I de Mallorca
mateix? . Llavors els he d'explicar
que som d'un poble que esta de-
vers vint-i-quatre quilòmetres de
la capital, i moltes vegades he ten-
gut temptacions de dir-los que
som de la segona roqueta a ma es-
querra. A més, després hi ha gent
que et demana: I a Mallorca, a
part de Mallorca, que hi ha? , i tu
et quedes un poc sorpresa quan et
fan aquestes preguntes, perquè
notes que hi ha un desconeixement
de les illes, que per suposat no és
mal intencionat.

-Quines són les teves aficions?
-Principalment la fotografia. Sí,

m'agrada molt fer fotografies.
Sempre dic que si em deixassin en
una habitació amb una maquina i
un carrete de trenta-sis, encara
trobaria fotografies per fer. Des-
prés una altra afició és viatjar:
sempre que puc me'n vaig de pas-
seig. Pere' el que realment m'agra-
da és la fotografia. Per cert, abans
quan estava aquí, i ara sempre que
podem, na Coloma Julia i jo tres-
cam el món i la bolla per fer foto-
grafies. Na Coloma en sap molt i
és ella la que m'ha ensenyat mol-
tes coses envers la fotografia. De
fet, el que m'agrada niés fer foto-
grafies a portals i finestres, i en
segon lloc, viatjar. He viatjat per
diferents llocs, per exemple conec
molt bé França, sobretot la part
sud.

-Joana xerra'ns de la teva infan-
tesa a Llucmajor, quins records
tens i quins eren els teus amics?

-Començaré dient-vos que vaig
.mar a escola a Ses Escoles
sup6s que per dues raons fami-
liars: la primera fou perquè Ses
Escoles es feren durant el temps
de la República, quan es meu
padrí era batle de Llucmajor, i això
sempre ha 'marcat la familia, i l'al-
tra era que la meva tia, na Magda-
lena Sastre feia classes de Francès
a «Ses Escoles» (sup6s que per in-
fluència seva vaig començar a inte-
ressar-me pel Francès). Per altra
part, respecte als amics que tenia,
encara els conserv, perquè sempre

que podem ens telefonam i quan
vénc a Llucmajor ens veim: són na
Francisca Vadell; na Conxa Ramis,
que també viu a Figueres; na Fran-
cisca Ordinas; na Jerônia Clar, na
Colonia Julia, na Margalida Anti-
ch; n'Aina Pola; na Bel Canyelles;
en Miguel Vives; na Catalina Fu-
llana, i tants!...

- Sabem que vens amb molta
freqüència a Llucmajor, ens po-
dries dir, què trobes que hi falta?.

- Per mi és difícil dir-ho, porque
és cert que vénc sovint, però no
visc aquí. Perb pel que veig, falta
moviment pel jovent, i mirat des
de l'extdrior es nota que Llucmajor
té poca vida, encara que pot esser
una visió equivocada, no ho sé.
Per exemple el cinema: abans hi
havia tres «cines» i ara tan sols
n'hi ha un; ara dar, això no és tan
sols una crisi de Llucmajor, tota
Mallorca té aquests problemes.
Crec que Palma, també, absorbeix
amb molta messura les activitats
del poble. Ara sí, els pobles tenen
un avantatge: la tranquil.litat.

- Què és el niés positiu que té
Llucmajor?.

- El més positiu que hi pots tro-
bar és la tranquillitat. Aixe. que
Llucmajor sigui un petit poble té
moltes avantatges, encara que
també té desvantatges; per exem-
ple, el que estigui molt a prop de
Palma, fa que moltes coses que es
farien dins el poble, no es facin.
Crec que darrerament, s'han donat
fets, realment, potenciadors, com
és per exemple el fet que hi hagi
els instituts: això ha motivat que
quedas més gent i que molts .de
joves quedassin a Llucmajor, i al-
tres que se n'anaren tornin, i tot

plegat fa que hi hagi més botigues,
comerços i segons quan, pareix
que Llucmajor ha . recobrat un poc.
També ara hi ha més guarderies;
tTob que es fa més bulla els dies
de carnaval amb Sa Rua, o Sa Ca-
valcada dels Reis, cosa que abans
no es feia. Sí, si ho miram bé,
Llucmajor té coses molt positives.

- Llucmajor ha canviat molt des
que te n'anares? Han canviat •
també els llucmajorers?.

- Llucmajor ha canviat, i no ha
canviat. Ha canviat amb el sentit
que exteriorment és diferent, ja no
hi ha fabriques de sabates: o n'hi
ha molt poques. S'ha construit
molt, s'han fet reformes a cases an-
tigues, i molt ben fetes per cert, a
part que encara hi hagi moltes fa-
çanes per reformar. Tot aquest
canvi que ha sofert en 15 anys es
pot dir que és un gran canvi exte-
rior. Per altra part, cret que no han
canviat per res eis llucmajorers; tal
volta no he notat cap canvi, per-
què són la mateixa gent cue jo
vaig deixar, i clue encara ara ens
veim molt sovint: mon pare, ma
mare, eis meus germans, eis meus
amics...

Bé Joana, gracies per tot, i bon
any 1990. Que la cciiõrna de lluc-
majorers i mailorquins que teniu
devers Figueres, sigui un clar testi-
moni d'aquest poble llucmajorer,
tranquil i reposat, i que l'experièn-
cia que teniu, de contacte amb al-
tres estils de vida, altres caràcters i
altra gent, sigui profitós i em-mui-
dor per a tot ei poPie ae Llucma-
jor.

Margalida Mut
Andrea Puig

Antoni Vadell



Tomba antropomorfa

26
	

CULTURA

Breu notícia de nous jaciments arqueològics
dins el terme de LLucmajor
Introducció

Com bon aficionat als misteris i
tresors amagats, mescla d'anhels
científics i tenclècnies romantiques
(un poc novel.lesques) una de les
meves passions més fermes apart de
la geoligia és l'arqueologia.

Em fascina la contemplació de les
innombrables ruines prohistbriques
escampades pel nostre ample terme.
Poder seguir a través de les lectures
les petjades del nostre passat, inte-
rrogant les pedres amb patines
mil•lenàries treballades pels hu-
mans, el tets, el metalls, els ossos...
El descobriemnt del llenguatge que
parlen aquestes despulles, desve-
Want el secret de l'origen dels !oh-
mers pobladors mallorquins perduts
en els carreranys de la història, en
una paraula llegir la nostra remota
antiquitat a través de les deixalles
d'aquells temps.

Mai ha decaigut el meu interès
per aquesta cièncit que no m'hi
hagi dedicat.

La inter-relació de la Geologia i
l'Arqueologia, s'uneixen moltes ve-
gades d'una manera indirecta per la
casualitat ja que l'espai físic en que
es mouen és el mateix, la terra el
sub-sòl i el fons marl.

Geòlegs que troben vestigis ar-
queològics i Arqueòleg que desco-
breixen jaciments paleontològics i a
més s'ajuden a vegades mútuament
creuant paràmetres diferents per
arribar a les mateixes conclusions
per camins diferents.

Les fronteres entre aquestes dife-
rents ciències fa molts d'anys que
estan ben delimitades com a disci-
plicnes independents.

Les meves relacions amb arqueò-
legs mallorquins, catalans . i estran-
gers ve de molt enrera. Rosselló-
bordoy, Veny, Pericot, Ripoll, Wal-
dren, etc. iel mateix Font Obrador
quan inicialment es dedicava a
aquesta especialitat; records mo-
ments molt agradables i ensenyan-
ces «in situ» d'aquests temes.

He seguit els progressos d'aques-
tes darreres dècades amb aflorament
de ¡loves teories i abandó de velles
idees caduques.

'Iot això em dóna ocasió que Llosa que cobria aquest enterrament Mig Centenlonalls. Emperador 393-423 d.C.

d'una manera casual (i no tant) fer
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troballes relacionades amb aquesta
ciência durant les meves sortides al
cafnp per l'aixecament del mapa
geològic, cartografia de caminois i
les meves aventures agràries.

Dites troballes són motiu d'aau-
qest article que no té més preten-
cions que esser notícia.

MINA. PUIG DE LA GLORIA
(VINYA VELA)

Aquest pujol o turó propietat nos-
tra des de fa molt de temps i en
motiu de fer-hi la casa, sortiren de
baix de terra molts de restes arqueo-
lògics com molins, bales de foner,
pedres obrades, trossam de ceràmi-
ca indígena barrejats en trossos
d'àmfores romanes, gerres, Humane-
res de sigillata, amforetes, trespol
romà etc. tot en molt mal estat i
trencadissa, monedes, dels Empera-
dors Trajà any 98-117 d.c. i Honori
anys 393-423 d.c. (1/ centenionalis)
fins i tot una moneda medieval (do-
bier) d'En Carles Ii any 1665-1700 i
algunes posteriors.

Tot això denota una persistencia
d'habitatge en el Hoc.

També llaurant, l'arada va remou-
re dues timbes en forma de llossa,
hi trobarem un esquelet humà en
bon estat per les trossades (coxis i
dentadura pareixia d'una dona jove,
no hi havia ceràmica, ni cap mena
d'objectes que poguessin datar-la.

També hi ha sitjes i coves conver-
tides en cisternes.

Aquesta finca va esser establida a
principis de segle del Predi de
Mina, vaig demanar als antics pro-
pietaris si quan l'establiren aquest
turó estava igual, em digueren que
havia una paret grossa (murada) i a
l'interior clapers de moro (talaiots)
pel que deduírem que devia esser
un pujol amurallat i dins el recinte
un poblat taliétic.

Les pedres varen esser emprades
per fer marges i un forn de cals
acabà la seva destrucció, les terres
del turó varen esser conrades de
bell nou.

Aquest va esser el destí d'aquest
poblat enclavat dins la part muntan-
yosa del Terme de Llucmajor.

SON ISERN

Res no feia sospitar que hagués

cap reste arqueològic per aquestes
finques quan la retroexcavadora feia
clots d'ametler varen aparèixer un
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sense fi de sitges (dipòsits de gra)
prehistòriques.

Dins les sitges trobarem una ge-
rreta, un parell d'àmfores, una mola
i pedres utensilis obrats.

No gaire lluny també hem trobat
una Necrópoli (cementiri abando-
nat) possiblement paleo-cristià en
procés d'estudi. Hem vist més de
vint tombes, suposam que n'hi ha
moltes més.

VOLTANTS DEL POBLE

Son Fullaneta
Llaurant la relia de l'arada va

treure de vora de les cases restes di-
ferents de molons, bales de foner,
ceràmica talaibtica, culs d'àmfora i
tets romans.

Possiblement bastants de mate-
rials de l'edificació de les esmenta-
des cases a més del Molí d'En Gas-
par són diferents restes de l'antic
-,oblat fa motls d'anys desaparegut,
es timbes varen esser retreballades

per aixecar les parets.

Molí de ses Basses
Les parets de les sorts de davant

aquest molí són sense dubte d'ori-
gen talaiótic, a més a més als se-
menters hem recollit escampadissa
de tets talaiótics i romans.

Preix esser que des de Son Fulla-
neta al Molí de ses Basses hi havia
un complexe Talaiõfic que pot esser
fou l'origen del poble de Llucmajor
o el primer assentament huma cone-
gut. La primera fita del naixement
del poble com tal.

FINAL

Totes aquestes noves localitza-
cions arqueològiques, materials i in-
formacions han estat posades a dis-
posició del conegut arqueòleg i Di-
rector del Museu de Mallorca G.
Rosselló i Bordoy al qui fa molts
d'anys m'uneix una bona amistat i
deutes de part meva per desinteres-
sades ajudes. •

ENCARA QUE ALGUNA VEGA-
DA VAL MES INTUIR QUE VEURE
0 SABER en Guillem Rosselló, sens
dubte treura tot el profit científic
amb el rigor que acostuma i donara
més llum a la nostra apassionant
história de la Mediterrània, de Ma-
llorca i de les terres de Llucmajor.

AIXÍ DONCS AQUEST FINAL
QUE SIGUI PRINCIPI DEL TRE-
BALL QUE ESPERAM D'ELL.

Josep Sacarés

Sesterclo Empereador Tralano 98-117 d.c. (anvers revers)
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La campanya de Normalització Lingüística (I)

a campanya de normalitza-
ció lingiiitica que anuncien
conjuntament l'Obra Cultu-

ral Balear i les institucionss oficials
illenques (Govern Balear, Consells
Insulars, Ajuntament de Palma..) es
una iniciativa que cal saludar, si
efectivament suposa un pacte per
establir les lines mestres de la políti-
ca que en matéria de Hengua neces-
sita el país i si es converteix en el
motor d'iniciatives en favor de la
normalitat a qué aspiram.

La campanya, pent), corre el perill
de caure en el més gran fracas si,
com ha passat sovint, neix buida de
contingut i õrfana de propostes con-
cretes d'actuació. En definitiva, si
esdevé un simple pretext per rentar
la cara a unes institucions politiques
que, fins ara, no han complit els ob-
jectius que marca la Llei de Norma-
lització Lingüística aprovada l'any
1986.

El més greu es que el possible fra-
cas de la companya, en aquest cas,
cremaria l'O.C.B. i tot quant repre-
senta (compromis amb la cultura,
iniciatives per la llengua...), sobretot
des del moment que aquesta institu-
ció cultural, en comptes d'admetre
l'existència d'un organisme oficial
competent, com una Direcció Gene-
ral de Política Lingüística relaciona-
da amb les iniciatives de la societat
civil -s'ha inclinat per fer de gestora
i administradora dels grans pninci-
pì  que firmen les institu-
cions i dels diners que hi aboquen.

Amb aquests plantejaments, si les
coses van malament (i el nostre
temor es que, per ara, hi ha indicis
per suposar-ho), la responsabilitat
sera de l'O.C.B. (es a dir, dels de-
fensors tradicionals de la llengua
que s'havien compromès a fer la
feina) i no dels responsables poli-
tics, porque ells ja hauran firmat les
declaracions oficials i aportat les
subvencions més o menys nécessa-
ries.

No voldríem veure materialitzats
els nostres temors sobre el mal
plantejament de la campanya, però,
a fi de conjurar-los, creim que es
més honest fer la present reflexió
critica amb el propòsit de perfilar
una línia d'actuació en favor de la
normalització lingüística.

En primer Hoc, cal dir que la cam-
panya fa la sensació de repetir es-
forços i estratégies ja esmerçats en
el II Congrés de la LLengua Catala-
na. Aquest va representar, en molts
d'aspectes, una gran desil•usió pel
desaprofitament d'energies dels del
punt de vista econòmic i huma. Va
acabar un bon dia i ningú no s'ha
molestat a donar dades de balanç, a
encarregar estudis a posteriori, a ex-
plicar com s'havien utilitzart els di-
ners o a donar sortida a les actes
que els congressistes havíem de
sebre rebaixades de preu. El Con-
grés va quedar reduït a una manio-
bra publicitaria justificada quasi en
sí mateixa, però amb escasses reper-
cussions practiques.

Passara el mateix amb la campan-
ya que comença? No ho sabem,
pert) pensem que, per ara, només
se'n coneixen els aspectes publicita-
ris i protocolaris. Fins avui les pro-
postes de normalització que ens
arriben es limiten a una costosa pro-
moció exterior amb logotip, eslogan,
espots i anuncis de premsa, ppès-
tens i adhesius que, de la llengua,
en fan un emblema sense ús real i
que desvien esforços i diners cap a
sectors com els diaris mallorquins,
que no fan res favorable per la llen-
gua. També saben que es preparen
manifestos, comunicats conjunts,
tríptics i altres materials, alguns
dels quals, en explicar pseudo-
problemes sobre els dialectes i la
Hengua, tenen una redacció de tò
tan «casolà» i propi dels anys 50 i
60 que podem preguntar-nos si avui
té sentit voler-los difondre entre un
públic que tanmateix no els Hegira.

Igualment es demana l'adhesió
dels ajuntaments a la campanya
sense cap altre propòsit explicit que
omplir un espai de diari amb tota la
relació d'adherits i sense perfilar un
minim compromís de política
tica d'àmbit local que vagi més
enllà de les bones intencions i els
grans principis. .

Ben segur que, en comptes de
parlar tant de normalització en
aquests termes, seria més conve-
nient promoure actuacions per
afrontar els problemes reals i ur-
gents del català dins la nostra socie-
tat. Això ens duria a potenciar
noves iniciatives que avui encara .

són inédites aquí i a no distreure
fent volar coloms les que ja estan en
marxa.

Vet aquí alguns dels problemes
que ha d'emprendre qualsevol cam-
panya de normalització lingüística
que vulgui ser efectiva, i que en un
pròxim article concretarem un poc
més: la integració dels castellano-
parlants, l'ús del català dins l'admi-
nistració i la societat civil, l'ensen-
yament del català i en catal à amb
garanties de qualitat, el paper dels
mitjans de comunicació, la formació
de professionals capacitats en l'ús
del català en molts d'àmbits, la pro-
moció d'estudis, investigacions i lli-
bres per omplir les llacunes de co-
neixements que encara tenim, el
tractament conjunt dels problemes
lingüístics i sociolingüístics per part
de tota l'àrea catalanoparlant...
¿Servira la campanya de normalitza-
ció de l'O.C.B. i les institucions per
afrontar aquests reptes? Ens agrada-
ria que així fos.

Nanda Ramons
Maties Garcias



30
	

CLIMATOLOGIA

Temperatures i pluviometria de l'any 1989

PLUVIOMETRIA:
L'any 1989 ha estat, malauradament com els anteriors,
un any poc plover. A Llucmajor, casc urbà, ha plogut
356'8 1/m2, i a Cas Busso han estat 384'6 1/m2 . La gràfi-
ca n° 1 ens mostra la distribució al llarg de l'any.

Del conjunt de les plogudes de tot l'any, hem de des-
tacar a Llucmajor casc urbà la del dia 6 Setembre amb
74'8 1/m2 que va esser de 96 1/m 2 a Cas Busso i que co-
rresponen a les torrentades ocorregudes al Llevant de
Mallorca.

També podem fer referència als darrers 5 dies de
l'any, que d'una manera més profitosa, va ploure 81'5
1/m2 a Llucmajor o els corresponents 57'2 que varen
caure a Cas Busso.

GRÀFICa 2	 rfaAzmer

TEMPERATURES
A la gràfica n' 2 podem veure les temperatures maxi-

mes i minimes de cada mes. Essent la maxima anual de
33'4 graus, que correspon al mes de Juliol, al dia 22. La
minima anual va donar-se el dia 2 de Gener, i va esser
de 4'4 graus.
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nguany, els Reis, encara que hi hagi crisis hotelera,
Es han vengut més rics que mai. Així com els hotelers
abandonaren el seat pel mercedes els reis també han
progressat i com mitja de transport han llogat un ele-
fant a preu de canari jove: diuen que ha costat dues
centes cinquanta mil pessetes.

Però ens hem de consolar, ja que com diu el refrany
no hi ha mal que per be no vengui i a més d'haver estat
la novetat i admiració de tots els nins i no tan nins del
poble també ens va deixar un bon present.

Quan era a Plaça va fer les necessitats i valga la re-
dundancia ens va deixar una merdada d'elefant, merda-
da que, sense cap dubte, és la primera que hem tengut
ai nostre poble. No sabem si els historiadors locals li
hauran donat la importancia que té el fet per deixar-nos
constancia a la història del poble pero allò que és segur
és que la mongeta que hi va aficar el peu i tota la co-
munitat el recordaran tota la vida.

is mallorquins, des de sempre, (quan no hi havia
l'abunclacia de la qual podem gaudir ara), mataven

un porc, per poder passar l'any tenint un poc de com-
panatge per dur-se a la boca. L'administradora de la
casa era l'encarregada de mesurar el que es podia men-
jar per arribar fins al proper any no fos cosa que s'ho
menjassin tot en uns mesos i els altres no ho poguessin
ni tastar. Al nostre Ajuntament, els qui administren els
doblers sembla que no han tengut la mesura que té
qualsevol madona de casa i encara que hi hagi pressu-
post milionaris s'han quedat sense un duro. Entre llo-
guers de cases a 60.000 ptes. per posar-hi un personal
contractat que ningú no sap perquè servira a més d'al-
tres «bombos y platillos», han fet net. Ara, els qui van a
cobrar es troben que han acabat la sobrassada i el nou
porc, no el mataran, fins passat el febrer.

'ha posat de moda, el mussolet suposa que és in-
fluência de televisió, anar a menjar els dotze grans

de raïm a la Plaça Major del poble, on hi ha el rellotge
municipal. Allt) que podria ser una festa agradable de
germanor i d'alegria s'està convertint en un risc i de ve-
gades en un disgust a causa d'un grapat de llibertins
que molesten i banyen la gent amb les botelles de xam-
pany sense pensar que tots tenim dret a passar-ho bé.

El trui va ser tan gros que molta gent no va sentir les
campanades del rellotge. Uns.  diuen que va ser a causa
del renou, d'altres perquè no va sonar, El fet és que

sonas o no, molta getn se'n va haver d'anar a casa seva
(a canviar-se) per mor de la banyadura, i a causa de les
tasques que s'havia fet al vestit nou.

parlant de campanades,
l'han donada els Reis de

anat. No és que les monges
Tampoc no és que els Reis no
que la Casa Cuna forma part de l'Obra Social de la
Caixa de Pensions i que el delegat local de La Caixa no
se duu gens bé amb el Rector, són persones de papers
distints.

El delegat, amb bon criteri o no va dir: «Això s'ha
acabat! quan el Rector va anar a dir missa a la Cuna
es va trobar que estava ple de gent a defora i la casa
embarrada.

Altre temps era molt perillós enfronat-se amb l'esglé-
sia i quasi ningú no li guanyava. Avui les escales de
valors han canviat i el culte als doblers és tant o més
important per certa gent, que el culte a Déu. De l'en-
frontament de dues entitats com la Caixa i l'Església lo-
cals, difícilment en sortirà res de bo per el poble i fins i
tot per als caps visibles de les desavenències. Tant l'Es-
glésia com La Caixa vetlen pel seu prestigi i aquests
fets no diuen res en pro dels que l'han provocat.

De moment, els primers que ho han sofert, han estat
els infants que esperaven les joguines a la Casa Cuna
de mans del Reis.

Esperem que leg aigiles tornin al seu Hit i que una
tradició tan llarga i tan bona no sigui truncada per acti-
tuds personals.

i fa uns anys ens queixàvem que el passat Consisto-
4,73 ri tenia abandonat S'Arenal, ara les coses han can-
viat tant que l'atenció del nostre Ajuntament s'ha tom-
bat tota cap a les zones turístiques. Creim que totes les
masses fen mal i l'altre dia, el mussolet es queixavca
que mentre a urbanitzacions com Badia Gran o Badia
Blava hi ha un fanal per persona, o hi ha més llum al
camp d'esports arenaler que a l'aeroport, a certs carrers
de les foranies de Llucmajor, la gent ha d'anar a les
llosques. A ell i tot li va costar veure-hi, i això que és
una au nocturna.

BAR CA'N NADAL
(Nova direcció)

En Jaume i Na Catalina

Especialitats: TAPES I
BERENARS

Nicolau Taberner, 36 - Tel. 66 00 43

la campanada, enguany,
La Cuna que no hi han
no ho hagin volgut, no.
hi hagin volgut anar sinó
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küanc000,
de pinte en ample

amb el

Reial Mallorca
Llorenç Serra Ferrer

Un pagès mallorquí que ha tastat el gust de
Ia mel del triomf      

Joan Quintana
La xerrada amb Llo-

renç Serra Ferrer conti-
nua. L' entrenador del
Mallorca encara que es
un home temperamen-
tal es mostra tranquil
dins casa seva, allò hi
ha la seva bella esposa,
Ia qual ens va atendre
meravellosament, així
com la seva filial, Com
ens va dir Llorenç va
tenir una infância dificil
però ara triomfa a nivell
personal i esportiu, ha
aconseguit arribar a les
festes de Nadal feliç,
molt feliç. El seu equip,
el Mallorca ara té un
positiu I les coses li sur-
ten bastant bé i a nivell
particular els negocis i
Ia vida ii somriuen.

Ens volem acostar
més a V home, com ja
hen dit abans, i per
aixó, ii farem deu pre-
guntes relpides que no
tenen a veure amb el
futbol. Per exemple.

- Quin es el seu plat i
la seva beguda preferi-
da?.

- No tenc una begu-
da molt preferida; m' a-

grada beure un poc de
vi, pet-6 no som un bon
bevedor. Quant al men-
jar, m' agraden els
arrossos de tota mane-
ra; com a bon pobler.

- Quina es la millor
ped ficula que ha vist?.

- No som massa afi-
cionat al cinema, però
he vist un parell de
pellicules bones com
per exemple les d' Ant-
honny Quinn, que sem-
pre me criden aten-
ció.

- Com li agraden les
dones?.

- Com m' agraden?.
Home! M' agraden, pri-
merament, com a ami-
gues i companyes. Aim)
es el primer que ha de
tenir un home, no?
també que sigui femeni-
na, intelligent, i que si a
més a més és guapa,
molt millor.

- Qui es el seu millor
amic?.

- En aquests moments,
el meu millor amic es la
meva dona.
- Qué li agradaria

haver estat, i no és?.



4LEMENTOS
. CORATIVO

ES:DECISIVOS..„.

En -Prefama sabemos
bien que lo decoración, la per-

sonalización de su hogar, es el
resultado de una labor de conjunto, en la
que usted, un profesional o un equipo, delimita
un espacio con carácter exclusivo, utilizandp
medios, formos y productos diversos: elemen-
tos decorativos que diseñan y constituyen las
características de su hogar.

Se lo imagino sin baldosas?

;Clara, son factores decisivos!
Complete su decoración en PREFAMA.

PREFf1M11
SISAN ULLCIICA

..ra Sep Zs. Gm v44rwa W 2,401
01 In nor 71 ?I	 Sp*	 C••n ...en: 4W." W it

c, , _ç_._.,C	 OiO Sfln

MOWS! 	
Oft•ma Fasa • how&
Awe .se 414 )1 10 116 0 , SO	 Si

'‚Yak 	
n•••cr Cow. lbw $12 V 211 22

CALA OW 	
 111..• A V, foS

ESPORTS
	

33

- Futbolista.
- Va protestor també

quan volien urbanitzar
Cala Mondragó?.

- A la meva manera
sí. Però tampoc no vaig
poder passar més d' ai-
xò.

- Quin es el millor Hoc
del món que coneix o
quin li agradaria de co-
nèixer?.

- M' agradaria conèi-
xer el Japó; no hi he
estat mai.

- Es veritat que ha
guanyat tants doblers
com diuen?.

- N' he guanyat algun.
Pere) he fet bastanta
feina més pels doblers
que he guanyat.

- Qué pensa fer en
Serra Ferrer quan es reti-
ri?.

- Encara no ho se.
M' agradaria ser un
pare de família, cosa
que ara no puc dur a
terme i ser amic dels
meus fills i poder-los
donar tot 0116 que ne-
cessitin. Però en aquests
moments no m' he plan-
tejat qué sere.

La meva vida d' en-
trenador sé que no du-
rara sempre, hour() estat
una etapa brillant que
hauré tengut dins el
meu historial i m' agra-
daria emprendre una
altra cosa, ara que som
Jove i encara tenc força
en tots els aspectes.

- Quan tendrem una
majoria de jugadors
mallorquins al seu
equip?.
- A mi m' agradaria.

Jo tombe som una mica
d' aquesla idea, però
sempre són les circums-
tàncies les que manen
en aquesta vida. No es
allò que tu vols fer o alb
que tu penses sinó que
sempre hi ha una sèrie
de circumstàncies que
ho impedeixen: necessi-
tat continua de mante-
nir el club en una posi-
ció elevada, el Mallorca
en tot el seu historial ha

estat només nou anys a
primera. Els darrers anys
anam progressant en
aquest aspecte, sobre-
tot d' ençà que s' ha
tengut en Contesti a la
presidencia, però enca-
ra mos falta més i tam-
poc no surten tants de
futbolistes com per
poder mantenir un
equip com aqucrst. Al-
manco haurien de sortir
set o vuit jugadors cada
any perquè aixd fos
possible.

- Una curiositat: quin
es el millor jugador del

món que li agradaria
tenir sota les seves or-
drers?.

- Bons jugadors en el
món n' hi ha molts.
Genis,	 no	 n' hi	 ha
massa. En Maradona es
un gran futbolista.

- Hem arribat al final
de l' entrevista; li agraïm
Ia seva amabilitat en-
vers LLUCMAJOR DE
PINTE EN AMPLE i el con-
vidam si vol afegir algu-
na altra cosa abans
d' acabar...

- L' únic que puc dir
es també agrair-vos

esforç per conèixer-
me una mica més: qui
era, qui som, qui he
estat, qui vull ser, i
també recordar aquests
al-lots Ilucmajorers que
vaig tenir sota la meva
disciplina, i gent que
conesc i perquè es un
poble sempre arrelat a

esport del futbol, amb
un alt esperit...

NoSaltres, de la nostra
banda li donam les grà-
cies tant a ell com a la
seva dona pel bon aco-
Iliment que hem tengut.

(Foto: Oliver)
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Cristalería Llucmajor
JOAN MOREY

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

Ronda Migjorn, 105	 Tel. 66 14 93	 LLUCMAJOR

sa teulem
CERÀMIQUES - FET A MA

PLANTES I FLORS

C. Campos, 80 - Tel. 66 01 76 - LLUCMAJOR
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Futbol d'empreses-Campionat de Mallorca
Data: 9-Desembre-89
CASA MISS JOTUL, 3
RESTAURANT TROPICAL, 1

Partit jugat a Sa Pobla
contra el primer classificat
del grup, amb la desgrd-
cia de tenir, el Tropical, al-
gunes baixes d' Importan-
cia, es va desenvolupar

encontre amb un !lime
trepidant de joc I encara,
quan no ens havíem ado-
nat, ja s' havia encaixat un
gol.

Poc temps després, en
una jugada fortuita, l' e-
quip local va marcar en
pròpia meta l' únic gol
que s' anotarla el Tropical.

A la segona part, si bé
les ocasions de l' equip
Ilucmajorer varen ser múlti-
ples, no s' aprofitaren, I, al
final, Pere Vich va fer invo;
luniariament la traveta a
un jugador contrarl amb la
consegúent penalitzack5
de falta maxima, qiiedant
així el resultat definitiLr.

En agues desplaçament
a causa de la distancia,

el Tropical va organitzar
una espécie d' excursió 110-
gant un autocar on un
bon nombre d' aficionats

acompanyaren.

Data: 16-desembre-89
CA NA PAULINA, 2
RESTAURANT TROPICAL, 2

També jugat a camp
contrari I contra el segon

classificat, aquest encon-
tre va resultar molt dIndmic
I interessant, perquè els
dos equips GS coneixien de
temporades anteriors, es-
sent rivals capdavanters
en passades temporades.

Al descans, l' equip lluc-
majorer perdia per dos a
zero 1 semblava que el
partit ja estava sentenciat.
No obstant aixa a la sego-
na meitat, esperit de sa-
crifIcl I una gran dosi d' a-
mor propi varen aconse-
guir un resultat certament
positlu I sense dubte, de
gran mérlt.

Gols: Jeroni Tomas I con-
trarl en p.p.a falta treta
per Magaña.

Data: 23-Desembre-89
VETERANS SANTA PONÇA, 2
RESTAURANT TROPICAL, 4

Aquesta confrontació,
de bell principi era molt fa-
vorable a l' equip de Lluc-
major Ja que els Veterans
Sta. Ponça només presen-
taren 10 Jugadors de sorti-
da: malgrat la superioritat
numèrica I les múltiples
ocasions no aprofitades es
va arribar al termini de la
primera part amb el resul-
tat de 0-1.

A la segona part, l' e-
quip local va sortir amb
I' onze reglamentari I quan
mancaven quinze minuts
per al final, s' havia acon-
seguit empatar a dos gols.

Ja, per acabar, unes
bones jugades de Maties
Terrassa al contratac varen
fer possible el resultat final
esmentat abans.

Cols: Jeroni Tomas I Ma-
ties Terrassa (3).

Data: 30-desembre-89
S'AMAGAT (Marratxí), 1
RESTAURANT TROPICAL, 3

Aquest va ser el cinquè
parfit jugat per l' equip
Ilucmajorer a fora camp.
Per ser el darrer partit, les
coses no anaren mala-
ment perquè malgrat els
elements atmosférics
(pluja, fang, vent...) el Tro-
pical va assolir una viciaria
prou merescuda i tancar
aquest 1989 'amb una tra-
jectòria acceptable. Un
partit dirigit per Pepin, ex-
president d' arbitres de Fut-
bol d' Empreses, i encara
que sempre havia tengut
actuacions desfavorables
cap a l' equip Ilucmajorer,
aquesta vegada, no
sabem si pel temps o per
acabar l' any amb una
bona (cobra», va ser impar-
cial.

Cols: Miguel Jaume, Ma-
ties Terrassa (2).

L' equip del Tropical de-
silo per a tots els lectors i
seguldors, un venturós
1990 ,

Jaume
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La colombofilia a Llucmajor

Resum del Primer Memorial Bernat Vadell
Aquests dies, a Llucma-

jor, ha tingut Hoc la disputa
del primer trofeu Bernat
Vadell, concurs que per-
tany a la modalitat de ve-
locitat per equips, en la
qual En Bernat Vadell era
un gran entes.

El concurs s' ha desenvo-
lupat del dia 25 de no-
vembre fins el dia 17 de
desembre amb les se-
güents amollades:

Santanyí (26-11-89); Ma-
nacor (3-12-89); Sa Pobla
(6-12-89) Port de Sóller (10-
12-89) 1 Port d' Andratx (17-
12-89).

Les classificacions dels
Concursos són les
següents:
1) SANTANYi (26-11-89)

1) Bartomeu Garou amb
Un temps de 45m. 1 43 seg.

2)Julió Monserrat amb
un temps de 51m. 1 50seg.

3) Bernat Bonet amb un
temps de 55m. I 12seg.
2) MANACOR (3-11-89)

1) Bernat Bonet amb un
temps de 19m. 26seg.

2) Bartomeu *Garou amb
un temps de 25m. I 16seg.

3) Antoni Oliver amb un
temps de 29m. 116seg.
3) SA POBLA (6-12-89)

1) Julió Monserrat amb
un temps de 28m. 1 13seg,

2) Francesc Roig amb un
temps de 29m. I 40seg.

3) Bartomeu Garau amb
un temps de 32mi 28seg.
4)PORT DE SÓLLER (10-12-
89)

1) Julie] Monserrat amb
un temps de 62m. I 39seg.

2) Joaquim Janer amb
un temps de 72min. I
42seg.

3) Antoni Oliver amb un
temps de 153m i 6seg.
5) PORT D'ANDRATX (17-
12-89)

1) Antonl Oliver amb un
temps de 60m. I 20seg.

2) Joaquim Janer amb
un temps de 70m. I 34seg.

3) Francesc Roig amb un
temps de 124m. I 4seg.

LA CLASSIFICACIÓ
GENERAL DEL PRMER
MEMORIAL BERNAT VADELL,
es la següent:

1) Joaquim Janer amb
un temps de 313m. I 12seg.

2) Julló Monserrat amb
un temps de 318m. i 24seg.
3) Antoni Oliver amb un
temps de 354m. I 16seg.
4) Bartomeu Garou amb
un temps de 609m. i 2seg.
5) Joan Barceló amb un
temps de 1440m. I 39seg.
6) Fra ncesc Roig amb un
temps de 371m. i 2seg.
però amb una amollada
sense cronometar.
7) Bernat Bonet amb un
temps de 379m. I 2seg.
però amb una mollada
sense cronometar.
8) Jaume Ballester amb un
temps de 175m. i 31 5eg.
porc!) amb dues amollades
sense cronometar.

En el desenvolupament
ciels concursos d' aquest
Primer Trofeu em Memória
d' En Bernat Vadell no
només hem de ressenyar
els vuit colombdifls partici-
pants sinó tombé els co-
loms que fan possible
aquest esport. Coloms que
tenen la característica de
saber tornar al seu colo-
mer des d un Hoc d' amo-
liada.

Enguany s' ha de parlar
d' una amollada de San-
tanyí amb dificultats per
part dels coloms, ja que,
per recórrer la dIstdincia
que separa aquest punt
dels colomers de Llucmajor
el temps que ells emplea-
ren fou excessiu (el primer
45m. I 43 seg.) segurament
trobaren en el seu camí el
falcó que els va fer desviar
del seu itinerarl, les dues
amollades que seguiren a
dquesta, la de Manacor,
dia 3 de desembre, I Sa

Pobla, dia 6 de desembre,
foren el contrari, ja que la
primera va tenir un guan-
yador als 19m i 26seg. i la
segona elv a tenir amb un
temps de 28m. 113 seg. La
prova del Port de Sóller va
essor la mes problemàtica,
ja que es varen perdre
molts dels coloms partici-
pants... Qui sap per que!.
Per ventura les aus equivo-
caren el destí i s' endinsa-
ren dins la Serra de Tra-
muntana, o, bé, s' aficaren
mar endins I es varen
podre empeses pel falcó.
El colom guanyador tardó
62m. I 39seg., i, equips que
ja havien estat enguany,
encara els pot esperar. La
darrera amollada, la del
Port d' Andratx tingué la
dificultat de sempre en
aquell Indret, els falcos de
Ia Dragonera els donaren
caça damunt lila i la
zona de Calvlà, I. alguns
dels coloms es varen per-
dre.

Aquests animals han de-
mostrat el seu valor en
aquest concurs I els socis
Ia seva constdincla en la
próctica d' aquest esport.

Les amollades de coloms
missatgers per equips en
provos de velocitat, va
acabar en una festa, en la
qual es varen entregar tro-
feus a tots el colombõfils
que hl han pres part. El Pri-
mer, En Xim Janer, va
rebre el trofeu, Primer Me-
morial Bernat Vadell de
mans de Na Magdalena
Vadell. I. aamés, d' una
porcella; el segon, En Julió
Monserrat, un Indiot I els al-
tres no se n' anaren amb
les mans buldes Cal fer
constar que En Joaquim
Janer no seró el propietari
d' aquest trofeu fins que
no el guanyi dos anys se-
guits o tres alterns.

Però la festa no acabó

aquí, sinó que, després hi
va haver un sopar de ger-
manó per tots els socis del
Club Colombófil Llucmajo-
rer.

Els Colombõflls no nomes
han pres part, aquests dies
en el trofeu Primer Memo-
rial Bernat Vadell, sine) que,
a la vegada, han desen-
volupat les amollades
d' entreno que começa-
ren dia 3 de novembre, a
Can Pelin i que, acabaran
dia 9 de febrer del 1990 en
el «Dic de l' Oest» si bé ja
els colon-1s hauran anat a
Cap de Mar pel mes de
gener, i alguns d' ells ja els
hauran pagat el vaixell fins
a Eivissa i si D eu ho vol
hauran tornat per la força
de les seves ales i pel seu
cap.

Per acabar, vos comuni-
cam que dia 3 de gener
tindrà Hoc en el local So-
cial «Bar Espanua» (Can
Seman» la JUNTA GENERAL
EXTRAORDINARIA amb el
següent ordre del dia:

Lectura i aprovació (si
cal) de l' acta anterior.

Estracte de comptes.
Elecció de Presidnet

Junta Directiva.
Aprovació del Pla de

Concurs Social de l' any
1990.

I Precs i q'úestions.
Amb aquesta Junta Ge-

neral Extraordinória es pro-
ter) ordenar la situació en
que es troba el Club, que
en aquest moment estó
funcionant amb una Junta
Gestora presidida per D.
Joan Antoni Agullo.

Joan Jaume



Miguel Fluxi, (a) «De s'Estacló«, Miguel M,as (a) «Es Galleter.,	 Lluís Salvà (a) «De ca na Verda.,
els tres Links supervivents fundadora del futbol local
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M. Fluxà, M. Mas i LI. Salvà

El C.F. Llucmajor oferirà un homenatge als tres
únics supervivents fundadors del futbol local

M. Oliver
El diumenge 14 de

gener, quan aquest nú-
mero possiblement ja
hagi sortit a Hum, se ce-
lebrarà en el prolego-
men de V encontre Lluc-
major-Margalidense, un
merescut homenatge a
Miguel Fluxei (a) de
«S' estació», Miguel Mas
(a) «GaMeter» i LILA
Salvà (a) de «Ca na
Verda», els tres únics su-
pervivents fundadors del
futbol local.

Era el 23 de juliol de
1923 quan va néixer i es
va constituir el C.D. Lluc-
major, i va tenir com a
primer president D.
Josep Noguera. No
havia passat encara un
mes, i coincidint amb la
festa local de Santa
Càndida, concretament
el 12 d' agost, es va
jugar el primer partit
que va enfrontar el C.D.
Llucmajor i Unió Pro-
tectora Mercantil de
Palma. L' equip local va

quedar format de la
manera següent: S.
Salvd, M. Car)ellas, J.
Julià, J. Vidal, M. Flux6,
R. Ginard, M. Oliver, M.
Mas, A. Salvó, LI. Salvó I
J. Font.

Ara, 67 anys després,
el C.F. Llucmajor presidit

per bien Pana ha vol-
gut retre un record als
tres fundadors: M. Flux&
M. Mas i LI. Salve], els
quals en certa manera
representaran els seus
companys difunts. En el
nostre proper número,
informarem més detalla-

dament d' aquest ho-
menatge a aquests
homes, els quals amb
sensatesa encara que
faci molts d' anys i des-
prés de pensar en d' al-
tres noms per al seu
equip, triaren el nom de
Llucmajor.

Atletisme

XVena Pujada S'Arenal-Llucmajor, M. Dominguez,
guanyador

Amb una bona particl-
pack!) d' atletes, va tenir
Hoc la KXVena Pujada Are-
nal-Llucmajor» amb una
dIstemcia de 13 kmts. I 2(X)
metres amb una sortida en
front del Club Nàutic al
carrer de Miramar I arriba-
da a la plaça d' Espanya
de Llucmajor, en front del
Cassino La Vila. Aquesta
prc,./a, patrocinada pel
Consell Insular de Mallor-
ca, la collaboracló de

Ajuntament de Llucmajor

1 organitzada pel Club
Atletisme Per)avel-Aspe, va
tenlr com a vencedor, el
corredor Mate Dominguez.
El corredor del C.A. Her-
mes no va tenir molts de
problemes en un mati de
sol, per tal d' Imposar-se a
Bordoy, segon classIficat I
en tercer iloc, F. Romero.

UN ESPORT PER A TOTES LES
EDATS

No hl ha dubte que el

mig fons 1 el fons san pro-
ves en les quals hi poden
prendre part esportIstes de
totes les edats, natural-
ment els mes Joves en la
primera I la resta en qual-
sevol de les dues. A la
clássica Arenal-Uucmajor
va arrlbar a la línla de
meta el veterà Antonl Ruiz
Noguera el qual amb 68
anys va aconseguir amb
força arrlbar fins a la plaça
d' Espanya 1 el Jove !luc-
majorer Joan Quintana 011-

ver de 12 anys va invertir
en el rcorregut una hora I
5 minuts. Hem d' esmentar
que Quintana es conver-
teix en l' atleta mós Jove
que aconseguelx la prova
en les quinze ediclons dis-
putades, a mes, amb un
crono de mitja de 4 minuts
92 segons, la qual cosa,
tenint en compte l' edat,
no está gens malament.

Print



TALLERS CASIELLAS - ROTGER

SERVEI Imo
OFICIAL Aar

U no es el pequeño, gran "berlina compac-

ta" de los años noventa. Agil y confortable.

Económico, brillante y deportivo. A la van-

guardia en tecnología, calidad y seguridad.

U no es el único coche de su segmento que ha
incorporado un confort interior y un placer de
conducción que antes sólo se of recían en coches

de categoría muy superior.

U no es único en funcionalidad, pero también

elegante y personal. Pequeño por fuera y
grande por dentro. De sorprendente habitabi-
lidad y armonía de proporciones, posee una
excelente aerodinámica (Cx = 0,30).

C/. Hispanitat, 19 - Tel. 66 06 47 (Llucmajor)
Placa Reina Maria Cristina, 12-B - Tel. 26 89 12
S'ARENAL

ENTRE NOLTROS
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NAIXEMENTS

Josep Sacarès Capella, fill de Bernat
i Francisca, nasqué el 26/11.
M del Mar Cantallops Zanoguera,
filla de Monserrat i Esperança, nas-
qué el 2/12.
Aina M Pujol Calvo, filla de Pere
Joan i Angela, nasqué 1'11/12.

Antònia Pons Nievas, filla de
Miguel i Saturnina FRancisca, nas-
qué el 11/12.
Maria Coll Vaguer, filla d'Antoni i
Esperança, nasqué el 15/12.
Margarita Sebastià Martin, filla de
Joaquin i Manuela, nasqué el 22/12.
Josep Antoni Salas Sánchez, fill de
Sebastià i Aina M, nasqué el 24/12.
Ramon Cañellas Grimalt, fill de
Ramon i Margalida, nasqué el 26/
12.

MATRIMONIS

Agustí POu Pou i M' de Gracia
Company Salva, es casaren el 25/11
a l'església de Gracia.
Josep Fernandez Munar i M Cristi-
na Morales Garcés, es casaren a l'es-
glésia de Lactancia 1'11/11.
Francesc López Garcia i Francisca
Barceló Nicolau, es casaren el 14/10
a l'església del Sant Bonaventura.
Joan Vich Ripoll i Francisca Sbert
Nicolau, es casaren el 14/10 a l'es-
glésia de Sant Bonaventura.
Justo Romero Sánchez i M Mirables
Murios Rios, es casaren el 8/12 a
l'església de la Lactancia.
Francesc Xavier Molina Segovia i M'
del Carme Moriana Polinario, es ca-
saren el 25/11 a l'església de la Lac-
tancia.
Diego Martinez Garcia i Silvia La-
gaysse López, es casaren el 14/12 al
Jutjat de Pau.
Gabriel Simó Serra i Cristina Ann
hardiman, es casaren el 9/12 a l'es-
glésia de Sant Bonaventura.
Joan Vidal Vidal i Gerlinde Angeli,
es casaren el 9/11 a l'església de
Gracia.
Manel Luque Berrocal i M1 Lluïsa
Medina Lozano, es casaren el 16/12
a l'esblésia del Sant Bonaventura.
Josep Paftella Servera i Esperança
Fullana Roig es casaren el 9/12 a
l'església de Sant Bonaventura.

DEFUNCIONS

Joan Ferretjans Borrás, morí el 29611
als 82 anys.
Colomo Oliver Pastor, morí el 4/12
als 76 anys.

Ventura Vadell Puigserver, morí el
6/12 als 64 anys.
Josep M Muñoz Velez, morí el 6/12
als 60 anys.
Sebastiana Ramis Llull, morí el 6/12
als 40 anys.
Maria Solivellas Monserrat, morí el
11/12 als 87 anys.
Magi Gual Butiola, morí el 12/12 als
81 anys.
Margarita Mas Bonet, morí el 14/12

als 92 anys.
Francisca Salva Vallès, morí el 15/
12 als 79 anys.
Pau Sbert Tomas, morí el 18/12 als
81 anys.
Joan Llompart Munar, morí el 19/12
als 63 anys.
Joana M' Pericas Garcias, morí el
20/12 als 78 anys.
Francesc Blanco Guerrero, morí el
21/12 als 62 anys.



MOTS ENCREUATS

HORITZONTALS.-1. Animal
domestic equihibrid del cavall (fe

meno. (Al revés) mascle de la so-
mera. 2. Part de l'home que es
diu es inmortal. Vocals. 3. Posses-
siu femení de segona persona.
(Mascul () persona que no es
pura. 4. Es diu d'una cosa idénti-

ca a una altra. 5. Festa del naixa-

ment de Jesucrist. Animal domes-

tic que Iladre (al revés). 6. (Al

revés femen() animal parescut i

més gros que l'Annera. Nota musi-

cal. 7. Nota musical. Grup terro-

rista del pais basc. 8. (Al rt yes)

nom de la fruita que fa la pe: Ira.

(Al revés) es diu de l'home qu es

gran d'estatura.

VERTICALS.— 1. Moment en

que surt el sol. 2. Femení de u. Massa grossa de pedra. 3. Forma de
pronom que significa "a ell". (Al revés) ràbia. 4. Persona amb qui
es té amistat. (Al revés ) nom de Iletra consonant. §. Objecte que
es diu preserva de desgricies. 6. Aliment basic que' S'obté del blat.
(Al revés) possessiu femení de segona persona. 7. Allò que es fa amb
un siulet. 8. (Al revés) festa de disfrdsses típica de Palma. Substàn-
cia que obtenim de les abelles i empram per fer ciris.

1 2 3 4 5 6 7 8
1
2

3
4
5
6
7

8

A	 ENDEVINALLES

Tothom amb mi està content; Estic fet de grans‘rodons;
jo don valor an el covard	 puc ser blanc, vermell i negre,
i doblec el més valent;	 no som tomStec ni pebre
jo som tan fi i amatent	 i el meu suc fa fer cançons.
que en tota festa prenc part.

MMA
umapr

Obrador,

• 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

RESTAURANT

NOCES - BANQUETS . - COMUNIONS
I BATEIGS

Informació: Tel. 66 03 17 - LLUCMAJOR
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PASSATEMPS

P'es Forat d'Es Moix

Fa uns mesos ja parlàrem que, a la carretera de S'Are-
nal, en sortir de la curva de Ca S'Hereu i enfilar cap a
Llucmajor, si és de nit, ens trobam amb Un cotxe que ve
pel nostre carril, sobressaltats miram què passa fins que
ens adonam que són dos fanals posat damunt una paret
de bloquets en plena foravila.

En una altra ocasió ja parlàrem d'aquest assumpte pel
perill que dóna a la circulació a una carretera ja de per
sí perillosa. Casualment o no, un dels Hums es va fon-
dre, ara que li han tornat posar bombeta, tornen a ser
un perill que estam segurs que l'Ajuntament podria fer
desaparèixer abans que no hi hagi un accident.

()1e.l!w 19)	 un) . (sTeqexosa so (J )

SOLUCIO MOTS ENCREUATS

Horitzontals: 1. Verema, P. 2. (Al revés) Sí, Santa. 3. Toc, Ca. 4. Neboda, T. 5. (Al revés) Elena, Ar. 6. D,
Sabata. 7. Ara, (Al revés) Cosi. 8, La, Pluja.
Verticals: 1. Vi, Nadal. 2. Estén, Ra. 3. R, Obesa. 4. Escola, P. 5. Ma, Débil. 6. Anca, (Al revés) Usa. 7. Ta,
(AI revés) Jota. 8. Pa, Traca.



AQUI TENEMOS
EL NUEVO PEUGEOT 309, •

COMO TU LO QUIERES.

• Nuevo exterior como tú
lo quieres: más práctico
y actual, con plano de
carga rebajado para un
mejor acceso al maletero.
Nuevo interior como tú lo
quieres: más cómodo y
atractivo.
Nuevo salpicadero como
tú lo quieres: más ergo-
nómico e integrado.

• Nuevo equipamiento
como tú lo quieres: más
completo y atractivo.

PEIJGEOT 309
Es OTRA HISTORIA

Tallers MARINA
Joan Ramon

PEUGEOT-TALBOT
Agent Oficial

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

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

•	 •

4Viajes

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

preu oficial

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

iCaloks.a.
GA I.

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



Rubi Automóviles

Llucmajor, S.A.
ZwAT
Cra. Arenal s/n - Tel. 66 02 34 - 66 16 18

AU

BLAUPUNKT

Calentadors
JUNKERS

Electricitat i Electrònica
de l'automdbil

INJECCIÓ DE BENZINA

Aires acondicionats
CARRIER
MITCHELL

Tacbgrafs

Sc i alta tidelitat
Automòbil

BLAUPUNKT
Alarmes
Esquiladores
Motoserres
Plaques solars
Generadors
Lloguer maquinana
Marto Ils

COMPROVACIó
I REPARACIÓ

DE FRENS

BSA i
CONVENCIONALS

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

Venda assistência
técnica dais productes:

BOSCH
Automòbil

BOSCH
Eines

TODOS GLAK

CAL;5•')


