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Ara, S'Estalella

rimer la base militar de
S'Aguila, després la ma-
crourbanització de Capo-
corb i ara arriba la inicia-
tiva de GESA per projec-

tar la construcció d'un port i una
central tèrmica a S'Estalella.

Una vegada més, la conservació
de la marina perilla i precisament a
un dels comptats llocs encara lliu-
res de ciment i de qualsevol projec-
te urbanitzador.

De moment, poques vegades
s'han alçat a favor de S'Estalella o
en contra dels projectes de la com-
panyia eléctrica. Es de justícia des-
tacar la positura adoptada pel
batle, Joan Monserrat, el qual, com
a primer ciutadà, ha manifestat la
seva oposició al projectat complexe
industrial que es vol ubicar prop
de S'Estanyol, i ha denunciat també
el peril que això suposarà no
només per al litoral de Llucmajor
sine) també de tota la costa sud de

Mallorca.
El batle no es pot quedar tot sol

en aquest avenç. Primer ha de ser
la pròpia corporació municipal la
qui doni la segona passa, i tots els
partits politics amb representació
als escons de la Casa Consistorial
haurien d'adoptar una prompta de-
cisió sobre el projecte de GESA. Un
acord negatiu del consistori pot no
esser suficient per frenar la cons-
trucció del port i de la central tèr-
mica. Les entitats ciutadanes, les
formacions polítiques i els propis
ciutadans devem prendre conscièn-
cia del greu problema que ara ens
ve damunt i del gran impacte am-
biental i paisatgístic que suposarà
la cristallització dels projectes. No
es pot desaprofitar cap esforç, per-
que ens jugam el futur de 'Villa i de
Llucmajor, un futur no molt llunyà,
ja que l'any 2.000 és a dues passes.
Ara ha arribat l'hora i el torn de
defensar S'Estalella, val la pena.
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Ple Extraordinari del 15-11-90

Pressupost Municipal

En un Ple celebrat en sessió extraordi-
naria, l'Ajuntament de Llucmajor va
aprovar els Pressuposts municials de
1990, que arriben a la quantitat de 1.182
milions de pessetes.

Aquesta aprovació, emperò, va ser
per la mínima ja que votaren a favor,
els set regidors socialistes, incloent-hi el
Batle, a més de M. Garcias del PSM i M.
Clar d'UM.

En contra, els vots dels set edils del
Partit Popular i també de Rabasco, per
part del grup mixte. Abans de l'aprova-
ció, els distints presidents de les dife-
rents comissions, varen anar detallant
les quantitats aixf com també els projec-
tes de cada departament. D'entre
aquests es varen destacar els 770 milons
que corresponen a urbanisme, interior i
servies generals; 80 milions destinats a
Educació i Cultura i els 57 restants, per
a Joventut i Esports.

La no aprovació d'aquests pressuposts
per part del PP es deu, segons aquest
partit, a la mala gestió socialista al front
del Consistori i responent a aquestes
acusacions, el portaveu del grup Socia-
lista, Tomas Garcias, va dir que no es
podia modificar una partida en una
quantia tan elevada com és la de més
de 300 milions de pessetes. El mateix Sr.
Garcias no va voler respondre a les acu-
sacions del regidor Rabasco a causa se-
gons ell mateix de les males formes i,
textualment, va afegir que «era millor
no contestar-li».

A més a més va afegir, referent a les
opinions del grup Popular que es tracta
de partides aprovades amb el vot favo-

rabie del propi PP en les anteriors reu-
nions, on estaven ben informats.

Les allegacions del Grup Popular es
centraren en la idea que el pressupost
de l'any passat constirifia una assignatu-
ra pendent per a l'equip que governa,
doncs no s'han realitzat les tasques pre-
vistes, per la qual cosa -va afirmar
Mateu Monserrat- aquest partit es mos-
tra desconfiat i desabut.

PLE ORDINARI DEL 26-11-90
EXPROPIACIONS
CONTRADICCIONS

Només ocmençar el darrer Ple Ordi-
nari, celebrat el passat dilluns, dia 26,
va sorgir la polèmica entre l'oposicó en-
capçelada per Mateu Monserrat i el Por-
taveu del Govern Municipal, Tomas
Garcias, ja que el Sr. Monserrat va de-
manar per qué no s'havien inclosos en
l'Ordre del dia, dues mocions presenta-
des pel seu grup amb tots els tràmits le-
gals i reglamentaris. Li va respondre
Tomas Garcias que aquestes mocions nÕ
varen ser admeses al Ple perquè no eren
de caracter «ressolutiu», la qual cosa no
admet el reglament interior de la corpo-
ració local, dons va dir que abans s'ha
de tenir l'informe favorable de les res-
pectives comissions. Monserrat va
allegar que la llei aprovada pel Govern
de la Nació no ho estableix així, per la
qual cosa, davant aquestes contradic-
cions, l'oposició va decidir de recórrer,
al final de la sessió, a presentar-les a vo-
tació mitjançant el procediment d'urgèn-

cia. Aquesta votació va ser guanyada
pel PP, encara que no fos amb la neces-
sària majoria absoluta, i, per tant, la
proposta no va prosperar.

EXPROPIACIONS

Per unanimitat, es va acordar ratificar
les valoracions d'alguns dels terrenys
afectats per la perllongació de la Ronda
Ponent, i expropiació de terrenys amb
tres propietaris disconformes amb
aquesta valoració, com també a d'altres
per a l'establiment de Passos de Piatons
a S'Arenal.

Aixfinateix, sobre el tema urbanístic,
es va acordar, sense controvèrsies, la re-
cepció provisional, per un any, de la Ur-
banització Tolleric, i, a Les Palmeres,
d'aprovar inicialment els projectes d'ur-
banització de Mar de Portals, S.A., Son
Granada i Gisela Balear, S.A., si no es
produeixen reclamacions, de manera de-
finitiva.

MÉS ASSUMPTES

Es va donar conformitat a la ratifica-
ció del nombre d'habitants del terme,
que s'estableix en 17'970.

Aprovació del conveni de
collaboració entre l'Ajuntament i els
tres grups de teatre locals.

També es va aprovar el conveni
collectiu del Personal laboral amb un
augment del 7 % del salari i un horari
de trenta-set hores i mitja setmanals,
amb el vot en contra del grup Popular.

Armau Tomàs

CLINICA DENTAL
Dr. LI. Galmés Ferrer

HORARI:
Dilluns, dimecres i divendres (9 a 14)
Dimarts (90 13 117 a 19). Dijous (9 a 13)
Divendres horabaixa (16,30 a 20 h)

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



Presentació de l'Agrupació
Llucmajorera d'Unió Balear

El passat divendres, 23 de fe-
brer l'agrupació llucmajorera
d'Unió Balear va fer l'acte de
presentació al seu local social
ubicat a la plaça d'Espanya.

Aquesta nova agrupació, de
caire nacionalista, s'ha constituït
després d'una sèrie de reunions i
contactes i se suma al mapa poli-
tic llucmajorer.

D'aquestes reunions ha sorgit
una Junta Gestora formada per:
Guillem Barceló
Rafel Gómez
Josep Manel Luna
Vicneç Ogazón
Miguel Martí Rosselló
Miguel Marti Truyols.

A l'acte d'inauguració del local
i constitució del grup Miguel

Marti va pronunciar unes parau-
les de presentació i després varen
intervenir: Gori Mir, fundador
del partit i Josep Manel Luna,
portaveu de l'agrupació de Lluc-
major. Ambdós manifestaren que
el nacionalisme d'Unió Balear as-
sumeix la realitat de la tradició
històrica que pretén per a la nos-
tra terra recobrar el màxim d'au-
togovern i que l'Estatut d'Auto-
nomia de les Illes Balears és una
primera passa en el procés d'as-
solir un auntèntic autogovern
que ha de permetre tenir els ins-
truments politics necessaris per
dur a terme la modernització de
les estructures econòmiques, el
progrés social i la potenciació
dels valors culturals propis.

LOCAL

CASA DE LA VILA

Extracte dels acords adoptats
per la Comissió de Govern
en sessió ordinària celebrada
el 5-11-90

- Informar a la Demarcació de
Costes de Balears que les platges
del terme que horn té interès per ex-
plotar són: la platja de darrera del
dic del Club Nàutic de S'Arenal i
Cala Pi.

- Denegar sol.licitud de Peixos
Bauçà Gimènez, S.A. per a la con-
cessió de llocs de venda a la Peixa-
teria Municipal i, requerir al Sr. Ma-
tiogil per a la presentació de docu-
mentació per a concedir-li el lloc
que disfruta, deixant-li un termini
perquè ocupi el Hoc esmentat.
- Declarar anul.lades les actua-

cions de l'aspirant a plaça de Policia
Local, Sr. Martorell per no acreditar

'estar en possessió dels requisits exi-
gits a la Base 3 de l'oposició convo-
cada; declarar aptes els aspirants
Srs. Figueroa i Tomàs, un cop supe-
rin el bàsic de preparació d'aspi-
rants, i quedar assabentats de l'exis-
tència d'una plaça vacant de Policia
Local.

- Concedir 25.000 ptes. als alum-
nes de 8' d'EGB i 20.000 ptes. al
Conserge del C.P. Rei Jaume III per
Ia seva col•laboració a les passades
Fires.

- Autoritzar una despesa de
45.000 ptes, a justificar, al regidor
Garcias Salvà, per atendre l'organit-
zació de la conferència sobre Trajec-
tòria Intel•lectual de Maria A. Salvà.

FERROS ARTÍSTICS
I FORJATS

ESPECIALITAT EN
TREBALLS D'ALUMINI

CERRAJERIA                III           

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

;	 41; 1-1-411 451,

LLUCMAJOR
(MALLORCA)
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LOCAL   

Comunicat del partit Popular  

El passat 19 de febrer, el
Plenari Municipal va apro-
var els Pressuposts per a
l'exercici de 1990, amb els
vots favorables de l'Equip
del Govern (Grup Socialis-
ta i regidors Sr. Clar i Sr.
Garcias dels grups d'UM i
PSM respectivament) el
muntat _;e total del qual
puja la quantitat de
1.182 =lions de pessetes.

El Partit Popular vol
donar a conèixer a l'opinió
pública la seva postura
adoptada en el Plenari:

ler- El Partit Popular va
presentar al Plenari una
proposta alternativa al
projecte de Pressupost
presentat per l'Equip de
Govern:

a) sense modificar la
xifra inicial de 1.182 mi-
lios de ptes.

al) Suposava un animo-
rament de despesa co-
rrent, incrementant el ca-
pitol d'inversions en la
mateixa quantitat.

a2) Suposava una reas-
signació del capitol d'in-
versions del projecte de
Pressupost presentant per
part de l'Equip de Govern

Municipal, entenent que
unes partides estaven in-
flades i d'altres, massa ge-
neralitzades.

h) Instava l'equip de
Govern Municipal que,
amb càrrec al superavit
1989, es realitzassin les in-
versions aprovades per
unanimitat pel Ple Muni-
cipal que va aprovar els
Pressuposts de 1989 in-
complides per aquest
equip de Govern.

c) Instava l'Equip de
Govern que la resta de su-
peravit es dedicas a la
partida proposada pel
nostre Grup «Tractament
Miramar».

La quantia d'inversions
aprovada per l'Equip de
Govern es de 270 milions
de pessetes.

El percentatge d'inver-
sions sobre el total del
pressupost es del 22'01 %.

La proposta presentada
pel Grup Popular hagués
suposat, si s'hagués apro-
vat, un increment d'inver-
sions en infraestructura
del Municipi de • 173 mi-
lions, deixant aquest capi-
tol en un total de 433 mi-

lions, la qual cosa repre-
sentava un augment del
66'5 % sobre alb!) proposat
i aprovat per l'Equip de
Govern.

L'Equip de Govern va
rebutjar la nostra proposta
alternativa, donant a en-
tendre que els es Ines fàcil
emprar els doblers, que
administren els ciutadans,
en despesa corrent, que no
en inversions que suposa-
rien una millora per al
nostre Municipi.

2) Com que el nostre
Partit va considerar que
l'augment experimentat en
algunes àrees d'actuació
municipal no es correspo-
nen amb les necessitats
reals que la nostra locali-
tat demanda en els mo-
ments acutals, el Partit Po-
pular va votar en contra
d'un Pressupost que no té
una inversió necessària al
qual el Municipi de Lluc-
major necessita donar pre-
ferencia, inversions que no
semblen interessar al
Grup Socialista, més pen-
dent a afavorir  aquells
edils que li proporcionen
la majoria absoluta per tal
de governar que no per

intentar aconseguir una
millora a la nostra locali-
tat.

3) El Partit Popular no
pot donar suport a un
Pressupost on el 70 % de
la seva totalitat sigui des-
tina t al normal funciona-
ment de la maquinaria
municipal (despeses de
personal, despeses de
compra de bens i de ser-
veis, pagament d'interes-
sos i pagament d'amortit-
zacions).

Amb el Grup Socialista
presidint l'Ajuntament,
ajudat pels regidors Sr.
Clar i Sr. Garcias, les in-
versions en infraestructura
van disminuint successi-
vament en importancia a
través de cada exercici
pressupostari passant d'un
escàs 44'65 % sobre el
total del Pressupost de
l'any 88.

Aquestes dades posen
de manifest com la capaci-
tat d'inversió per part de
l'Equip de Govern es veu
absorvida per la necessitat
de despesa corrent que la
seva administració i gestió
genera. 

expert
EIECTRICA

a halal

CRISTOBAL CALAFAT JUAN   

INSTAL.LACIONS - SERVEI TÈCNIC - ELECTRODOMÈSTICS
OBJECTES DE REGAL - CLUB DE VIDEO

C/. Sa Fira, 3 - Tel. 66 19 01
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El Consell de Pastoral Parroquial de Llucmajor ha
organitzat un cicle de diàlegs sobre els valors ètics
del món modern.

Aquests diàlegs es realitzaran el mes de març a la
sala d'actes de l'Ajuntament.

Dijous, dia 8: ottica civil o religiosa?. Aportacions
des de l'humanisme i des de la fe».

Ponents: Ablert Saoner, Dr. en Filosofia i Mn. Llo-
renç Lladó, Moralista.

Presentador i moderador: Maties Garcias, professor
de l'INEM Maria Antònia Salva.

Dijous, dia 15: «Fanatismes i passotismes, avui.
Quins valors aporten?»

Ponents: Dr. Alfred Gómez, catedràtic de Psicolo-
gia i D. Antoni Tarabini, Sociòleg.

Presentador i moderador: Miguel Bezares, Poeta.
Dijous, dia 22: Dr. Albert Saoner, Mn. Llorenç

Lladó, Dr. Alfred Gómez i D. Antoni Tarabini.
Moderador: Miguel Sbert, Director de l'INEM

Maria Antònia Salvà.

•n• LOA   

LLUCMAJOR    

LOCAL
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Anunci de cobrança de
l'Ajuntament

Ha sortit anunciat l'avís per pagar el segon semestre
1989 de Contribució urbana, l'impost municipal sobre
vehicles de tracció mecànica i els vedats de caça.

El període voluntari de cobrança és del 20 de març al
21 de maig. A partit d'aquesta data hi haura un recàrrec
del 20 %.

A Llucmajor es podran efecturar els pagaments a l'o-
ficina de recaptació, al carrer de Sa Font, 9 de les 9 a les
13 hores.

A S'Arenal del 26 de març al 7 d'abril, a l'oficina Mu-
nicipal, al carrer Sant Cristòfol, 45 de les 9 a les 13
hores.

Cercle Mallorquí.
Aquesta pintora prepara actualment una nova ex-

posició a Palma, per a la segona quinzena del proper
mes d'abril, de la qual ja ens informara més enda-
vant.

S'Âmfora, premiada al concurs de
mostradors

En el ja tradicional concurs de mostradors de Ma-
llorca organitzat per PIMEN, queda finalista (entre
els més de 500 participants) amb altres 28 establi-
ments de tota la botiga llucmajorera S'Amfora.
A més a més botiga obtingué el Trofeu de la Conse-
lleria de Comerç i Industria. Enhorabona.

UM obliga a Miguel Clar a rompre el pacte
de Govern amb el PSOE	 IIIrs Diàlegs sobre Fe-Ciència

Al moment de tancar l'edició ens hem assabentat que
el comitè executiu d'Unió Mallorquina ha decidit que el
regidor regionalista Miguel Clar rompi el seu pacte amb
el PSOE.

La decisió del comitè executiu s'ha adoptat com a res-
Posta a l'estratègia del PSOE de minar els Ajuntaments
amb baties regionalistes, especialment els de Sóller, Ses
Salines i Marratxí. Precisament el PSOE ha presentat da-
rrerament una nova denúncia per infracció urbanística
contra el batle de Marra txí.

Si Miguel Clar se sotmet a la disciplina del partit el
batle socialista Joan Monserrat es trobaria en minoria i
per tant podria veure's sorprès per una moció de censu-
ra.

El President de l'Espanya, suspès per
dos mesos

El passat dia sis de febrer, el Comité Territorial de
Competició va decidir suspendre per dos mesos el
Sr. Pep Mõjer com a President del Club Esportiu Es-
panya.

La mesura ha estat presa, com a sanció al Presi-
dent de l'entitat esportiva llucmajorera, per insults a
l'arbitre.

M.A. Noguer, guanyadora d'un
segon premi

En el IX' Certamen d'ADEBA (Associació de Belles
Arts), de ciutat, la pintora local Maria Antònia Barce-
ló va ser la guanyadora del segon Premi de Dibuix.

Aquest guardó li va ser entregat el passat 17 de
gener en el decurs d'un sopar que va tenir Hoc al
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LOCAL

S'Arenal

L'humor i l'ingeni lluïren a gran altura
El Carnaval d'enguany, a la nos-

tra zona turística va resultar, un any
més, molt concorregut i vistós, es-
sent milers les persones que presen-
ciaren l'espectacle provist d'humor i
d'un ingeni de gran altura. Va ser
un mati de festa grossa on fins i tot
el sol i el temps primaveral s'hi su-
maren. L'itinerari va ser, com de
costum, des de les immediacions
del Club Tennis Arenal a la Plaça
de les meravelles, amb una nombro-
sa participació i premis ben interes-
sants.

Primer premi per a la Carrossa
Centenari» del C. Sant Vicenç

de Paül, segon per a «Ses Juguetes»
del Col. La Porcitincula, 3r. «Pepa-
landia», 4t. «Pila de ciris» i 5 «Els
Trencadors». Aquesta darrera car-
rossa, meresqué, a judici de molts
d'espectadors un premi més elevat
ja que no hem d'oblidar que els pri-
mers pobladors varen ser trencadors
i pescadors.

En el concurs de disfressats va ser
el primer guanyador «Miss Carna-
val Platja de Palma», la Sra. Jessica
Pedraza, el segon «Payasso», 3r. Pi-
nocho, 4t., «Clown». En comparses:
1r. «Fabuloso Egipto», 2n. «La mar»,
3r. «Els papagais» mentre que entre
la modalitat de cavallistes va triom-
far Miguel Pou.

Apart d'aquest Carnaval es varen
celebrar actes diversos entorn dels
«Darrers Dies», Ball de Carnaval a
la plaça de les Meravelles, sopar i
ball al «Picadero Rancho», «Rueta

Escolar», «sa Rua en bicicleta» i
d'altres, tots plens d'ingeni i d'ale-
gria.

ASSEMBLEA GENERAL IIP EDAT

Aquesta assemblea va tenir Hoc al
local social, al carrer Vicaria amb la
major part dels socis Rafel Socies,
president, va manifestar que
«Aquesta associació de S'Arenal és
un exemple que s'ha de seguir, el
seu comportament pot servir de
model per a la integració d'aquesta
classe de societats», El president
local, Gori Daureo va contestar
agraint la presència i les paraules
del Sr. Socies i acte seguit i per acla-
mació, Daureo va ser reforçat en el
càrrec presidencial.

La Directiva va quedar constituï-
da de la forma següent:

President: Gori Daureo
Vicepresident: Francesc Carvajal
Secretari: Manuel Patirio
Tresorer: Ruben Risso
Vocals: M. Valenzuela, D. Tomás,

J. Valero, J. Ibáñez, F. Souza, Catali-
na Vicens, A. López.

NOTÍCIES BREUS

- Gabriel Cabot, campió de motoci-
clisme, . totalment recuperat d'una
greu lesió que sofrí fa poc més d'un
any, va manifestar que té intend()
de córrer la prova-aventura del
París-Dakar en la propera edició.

- Morí Joan Buchet, el conegut home
de l'esport. Nascut a Bélgica, havia
viscut molts d'anys a la urbanització
de Bellveure (Llucmajor). Home de
grans projectes, un d'ells va ser
anunciar la possibilitat de construir
un aeròdrom per fer carrers de ca-
ràcter nacional o internacional, en
terrenys de la possessió de So
N' Antelm.
- Huguet, porter que va pertànyer al
CF Barcelona, acaba de signar a
favor de la UD Arenal (III Nacio-
nal). Substituirà Lluís Gabaldon, ex-
pulsat per quatre partits per proble-
mes mantinguts al llarg d'un encon-
tre, amb gent del públic.
- L'edifici d'allò que seran les noves
escoles	 públiques	 a	 S'Arenal
(Palma), està ben envant. Aquest
edifici vendrà a cobrir una necessi-
tat sentida des de fa temps.
- L'arenalera Maria Mulet Dezcallar
ha estat nomenada coordinadora ge-
neral del Poliesportiu Princeps d'Es-
panya. Enhorabona i sort.
- Comencen altre cop les proves de
vela del Club Nàutic Arenal. Encara
que tot l'anv tenim activitats espor-
fives sobre la mar, quan ve la pri-
mavera i estiu augmenten regades i
proves a la badia.
- Té lloc actualment la realització
d'alguns actes dins el programa «Un
hivern a Mallorca», a l'auditórium
dels hotelers, al carrer Marbella.
Josep Moll, Sanchez Picadiz,o, C.
Melero, Hans Turwanchter, són al-
guns dels artistes participants.          

CENTRE
DE certificats

mèdics per a
permís de conduir i

Ilicència d'armes

HORARI:
Dillunsi Dijous de 16,30 a 21 h. 

RECONEIXEMENT
	 MEDIC - PSICOLOGIC

ANTONI ISERN OLIVER
LLUCMAJOR
Carrer Antoni Garcias, 1-a (damunt Ca's Notari)      
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Rua Llucmajorera
Disfressats per a tots els gusts

Com anys anteriors el
darrer dissabte de carna-
val, a mitjan horabaixa,
surten a fer voltes pel
poble una filassada de ca-
rrosses i comparses. La
major part de la gent era
de Llucmajor, emperò la
concurrència de fora poble
és, cada any més nombro-
sa, prova que aquests
actes se van consolidant i
prenent renom dins la co-
marca.

Llucmajor se va vestir
de paperins, serpentines i
caramels, tants que, al cap
d'una setmana, les mado-
nes encara en agranaven
per les carreres. Se va fer
tanta de bulla que, al cap i
a la fi tothom perdia un
poc la xaveta i es deixava
dur pel ritme persistent i
monòton de les músiques,
repartides entre les com-
parses per tot el trajecte.

Petits i grans, joves i no
tan joves es divertiren i
divertiren els qui no hi
participaren directament.

Reflexions per tenir en
compte tot l'any, a cada
grup i a cada carrossa li
podríem treure un poc de
suc i beure'n de tant en
tant, a fi que l'amargor de
glops quotidians no ens
deixassin amb la moral
per terra.

Com l'altre any, destacà
notablement la comparsa
organitzada p'en Joan
Moscatell. L'any passat els
ventalls i enguany els ca-
pens, que també a Ciutat
guanyaren el primer
premi.

Animalets, abelles, cara-
golets (amb caragolera in-
closa), tortugues, també
llumets, candeles, cami-

lles, una mulata caribenya,
cow-boys i tot quant es
pugui imaginar desfira
durant hores per la vila.

L'edifici de l'Ajunta-
ment se va passejar reflec-
tat en una rèplica de la fa-
çana, molt encertada, amb

escrits que feien allusions
a no sé què de braguetes,
pedassos bruts i bugades
que no vaig acabar d'en-
tendre... I jo que pensava
que tot era net i lluent a
l'Ajuntament nostre!

Ara, per a l'any que ve

ja es preparen idees noves
per escenificar en colors,
ritme i bon humor; i així
ha de ser, perquè, la veri-
tat és que si ho volen fer
bé duu molta de feina,
emperò... val la pena!

G. Oliver
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La central tèrmica de l'Estalella
El desembre passat, GESA va ela-

borar un informe sobre la situació
que hauria de tenir un nou centre
productor d'energia eléctrica a l'illa
de Mallorca.

Després de les vacances de Nadal,
va contactar amb els diferents grups
parlamentaris i va exposar l'estat de
la qüestió. A l'informe es detallen
les perspectives d'augment de la
producció d'energia eléctrica a l'illa
de Mallorca segons el consum ac-
tual, l'estudi de la costa mallorquina
i les seves característiques de calat,
comunicacions, relleu, poblacions,
etc.

Ara, LLUCMAJOR DE PINTE
EN AMPLE presenta als seus lectors
un resum d'aquest informe sense
cap tipus de valoració prèvia. Es
hora d'informar-se i encetar un
debat sobre aquesta qüestió que
sembla, per ara, llarga i complicada.

NECESSITAT D'UNA NOVA
CENTRAL

GESA té prevista l'ampliació de la
seva Central del Murterar en dos
grups de 125 MW en els anys 1994 i
1996. També preveu que l'any 1996
donara de baixa la seva central de
Sant Joan de Déu de 200 MW.

Si tenim en compte que els incre-
ments anuals de consum són d'un
6%, és evident que l'any 1998 seran
necessaris nous grups generadors.

Amb les ampliacions ja previstes,
El Murterar arriba al seu sostre de
producció ja que no és possible aug-
mentar el subministrament de carbó
ni el sistema de refrigeració. Sembla
evident, doncs, la necessitat d'una
nova central.

CARACTERÍSTIQUES DEL NOU
CENTRE

S'ha de menester un espai sufi-
cient com per poder-hi instal-lar un
nombre de grups que, en successi-
ves ampliacions, cobreixi la deman-
da creixent. Es considera millor una
central gran que no unes quantes de
petites per qüestions d'impacte am-

biental i perquè es pot estalviar
espai global.

Tenint en compte la situació ac-
tual del mercat de combustibles es
necessita una central d'hulla d'alta
qualitat i fuel-oil.

La previsió de consum és de 2'5
tones anuals i per transportar-les
són necessaris vaixells de 150.000
tones de capacitat i 15 m. de calat.

La superfície minima és d'uns
600.000 m. pert) es necessiten
1.000.000 m per a establir les barre-
res vegetals per tal de reduir l'im-
pacte visual i acústic.

La refrigeració ha d'esser d'aigua
de la mar en circuit obert ja que, a
Mallorca, no hi ha altres recursos hí-
drics prou importants.

CRITERIS PER A VALORAR LA
UBICACIÓ

La nova central ha d'estar situada
a prop d'un port amb un calat supe-
rior a 15 m. La distancia entre el
port i la central ha d'esser minima
perquè, si es fa ús de la xarxa gene-
ral de carreteres, suposaria una greu
complicació del transit. Hauria de
sortir un camió en cada sentit cada
dos minuts durant 12 hores al dia,
cada dia de l'any -sempre que els

camions fossin de 25 tones- per tal
de transportar 2'5 milions de tones
anualment.

La central ha d'estar a prop de la
costa i a un nivell baix respecte de
la mar ja que el sistema de refrige-
ració necessita 50 m /seg. i així s'e-
vita l'impacte visual i les despeses
de bombeig.

També ha d'estar enfora de nuclis
habitats o amb plans parcials desen-
volupats o aprovats.

Un altre punt per a tenir en
compte és la proximitat de Palma,
que és la ciutat que concentra la
major demanda i ha de tenir fàcil
accés a la xarxa de transport exis-
tent per disminuir les línies d'alta
tensió necessaries fins als centres de
consum.

ANÀLISI DE POSSIBLES UBICA-
CIONS A PORTS CONTRUÏTS

El port de Palma queda descartat
perquè es tracta d'una zona alta-
ment urbanitzada, amb alguns llocs
de costa alta a la banda de ponent i
amb el handicap de l'aeroport a la
banda de llevant que impedeix la
presència de xemeneies altes.

El calat del Port d'Alcúdia és de 6
m. i això és considerat com a un
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calat insuficient. Tampoc no es con-
sidera possible l'ampliació sense
afectar la dinàmica de les platges de
la badia. Es una altra ubicació des-
cartada.

POSSIBILITAT D'UN NOU PORT

Les zones de costa baixa (menys
de 15 m) de l'extensió requerida i
sense urbanitzacions es limiten a
unes poques zones de les Badies de
Alcúdia i Pollença, la costa entre
Vallgomera i l'Espanyol i un tros
comprés entre la Ràpita i el Cap Sa-
lines exceptuant la Colònia de Sant
Jordi.

En les badies d'Alcúdia i Pollença
és impossible la construed() de dics
tan grans com serien necessaris per
questions d'impacte visual en una
zona turística important.

La costa compresa entre la Ràpita

i la Colônia de Sant Jordi no és apta
perquè la zona batimétrica de 15 m
es troba a 1500 m de manera que
s'haurien de construir dics de grans
dimensions que afectarien la bati-
mètrica de 15 m és molt enfora i
perquè es modificarien les platges
dels voltants.

ENTRE VALLG ORNERA I L'ES-
PANYOL

Es una zona de costa baixa 7 m i
la seva estructura natural faria que
la cosntrucció dels dics no a fectàs la
dinàmica de cap platja. La batimè-
trica de 15 metres es troba a 500
metres de la costa, distancia que es
considera raonable. La zona també
és bona perquè comptarien amb el
1.000.000 de metres quadrats que
necessiten.

La zona esta separada del nucli

urbà per un kilõmetre de distancia i
una barrera natural de vegetació i
elevacions del terreny. La distancia
fins a Palma és curta i l'accés a la
xarxa existent és fàcil. Les comuni-
cacions per carretera són bones.

L'informe també considera que
l'impacte visula del port, la central i
la resta d'instal.lacions ve atenuat
pels penya-segats de Vallgomera de
40 metres ja que es retallarien sobre
una altura superior i, per tant, que-
darien dissimulats.

De totes aquestes consideracions
es dedueix que GESA opina que la
zona idònia per a la instal.lació de
Ia central és la costa compresa entre
Vallgomera i l'Estanyol, en la finca
de l'Estalella. Fins i tot, s'arriba a la
conclusió que aquesta és, probable-
ment, l'unica ubicació possible.

Nanda Ramón Tous
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La qualificació urbanística de l'Estalella
La finca de l'Estalella i els seus

entorns més immediats des de S'Es-
tanyol fins a la urbanització del Pas
de Vallgornera són zona rústica no
urbanitzable, segons el vigent
PGOU de 1984. Per aquesta qualifi-
cació urbanística, l'edificació legal-
ment permesa és minima i les acti-
vitats que s'hi poden realitzar són,
únicament, agrícoles, ramaderes, fo-
restals i cinergètiques.

Quan devers els anys 70, aquests
mateixos paratges varen esser objec-
te de comentaris sobre possibles
insta .lacions industrials (central
elèctrica, gran port comercial...), els
propietaris intentaren defensar-se'n
promovent una urbanització que,
esvaïdes les amenaces, no arriba
mai a realitzar-se.

En redactar-se el PGOU, els ma-
teixos propietaris renunciaren als
drets adquirits sobre el pla parcial
aprobat sobre els papers i l'Estalella
va quedar com a sõl no urbanitza-
ble. Posteriorment, la mateixa famí-
lia propietaria s'ha adreçat al Parla-
ment de les Illes Balears sol.licitant
que la finca sigui declarada Area
d'especial interès ecologic i paisat-
gístic. Per aquests motius, el GOB,
recentment, ha distingit la familia
Puig amb un dels seus premis «Al-
zina», guardó destinat als protectors
de la natura.

En aquests moments, el Parlament
treballa en la redacció del catàleg
d'espais naturals. Segons la docu-
mentació enviada per la Consellería
d'Obres Públiques i Urbanisme a
l'Ajuntament, aquesta zona ha de
ser Area protegida, pero compatible
amb usos no només agrícoles, rama-
ders, cinergètics i forestals, sinó
també amb activitats industrials i de
serveis. Per ampla majoria, l'Ajunta-
ment en ple va rebutjar la inclusió
d'aquest darrer tipus d'activitats en
una futura zona protegida.

Mentrestant, GESA ha acudit di-
rectament al Parlament i hi ha pre-
sentat l'informe amb què justifica
les seves postures, a fi que els grups
parlamentaris no tenguin en compte
a l'hora de redactar les normes de
protecció de la zona.

Maties Garcias
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El PSM considera que el projecte de Central de S'Estalella
pot significar un desastre ecològic de grans proporcions

Els nacionalistes s'han dirigit al Govern Balear demanant quins estudis ha fet, i quina és
la seva posició

El PSM s'ha dirigit al Govern Ba-
lear amb un conjunt de preguntes
referides al projecte de construir
una nova central tèrmica i un port a
Ia zona de S'Estalella, en el terme
municipal de Llucmajor. En agues-
tes preguntes es constata la preocu-
pad() pel gran desastre ecològic que
pot significar la ubicació d'aquesta
macrocentral, projectada a partir
d'uns criteris de maxim desenvolu-
pisme.

En opinió del PSM hi ha molts
d'aspectes que GESA ha obviat amb
Ia seva proposta, que d'altra banda
no es nova, ja que fa molts d'anys
que es vénen fent pressions per tal
d'adquirir aquests terrenys. Cal re-
cordar que els terrenys de S'Estale-
11a, cas únic a Mallorca, han adquirit
la qualificació de no urbanitzables
per previa iniciativa de la familia
propietaria. .

L'ordenació territorial i la protec-
ció dels espais litorals es totalment
absent de les consideracions que es
fan, que es basen en l'argument de
la necessitat de la nova central i de
considerar S'Estalella com a única
possibilitat.

A la vista dels problemes de con-
taminació existents a la Central de
Sant Joan de Déu, fins ara mai re-
solts, i els greus efectes de la central
de Es Murterar, tenim molts de
dubtes sobre la política de GESA i
la seva planificació.

No hi ha dubte que s'han de cer-
car alternatives als greus problemes
que presenta el model energetic de
les les Balears, però no podem ac-
ceptar un Plantejament simplifica-
dor que ens presenti la macrocentral
de S'Estalella com a necessitat fatal,
sense considerar altres possibilitats
de menor impacte i cost ecològic i
social.

PSM - Esquerra Nacionalista
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El Ban del Senyor Batle
El senyor batle de la localitat ens

obsequia al bell enmig de les festes
de Carnaval amb un encertat ban
sobre convivencia ciutadana i res-
pecte mutu.

L'edificant missiva, que aparegué
inmediatament a totes les cantona-
des del poble, es presentava en for-
mat bilingüe per fer-se ben entene-
dora de totes les consciències.

Els consells del nostre bon batle
abraçaven un gran espectre cívico-
moral i s'encaminaven a cercar una
nova generació llucmajorera SANA,
BONA I HONESTA per a la joia i
orgull de la present generació.

Les oportunes reflexions del sen-
yor batle ens fan confiar de bell nou
en les nostres institucions ja que
s'inspiren en el més pur estil
il•lustrat i posen el nostre maxim re-
presentant municipal a l'alçada poli-
tica de tot un Carles 111 o un Tierno
Galván, posem per cas.

Fins i tot, el nostre «Esquilache»
local a suggerir els nous costums i

horaris que regiran, a partir d'ara,
les vides d'uns ciutadans tan euro-
peus com són els llucmajorers. I són
coses d'agrair perquè ja esta be
d'al.lots fent renou pel carrer, de
gent passejant-se temeràriament els
vespres, timbes corruptes de mija
nit al cajès de la Vila, de families
que prenen la fresca a hora d'esser a
jeure i de locals infectes per a riure i
ballar de matinada. Tothom a casa
seva i a dormir d'hora perquè es
ben necessari abandonar aquests
costums tercermundistes i propis
del sud que ens empenyen tan si
com no a viure be i esser feliços.

Allò que no queda gaire clar al
ban es que hem de fer a les hores
d'oci i les alternatives possibles dins
el marc d'una societat civilitzada i
ètica. Tanmateix, creim que les solu-
cions en aquest nou estat idil.lic són
moltes: la contemplació bucòlica del
camp, la fidelitat conjugal, la inspi-
ració poètica, l'amor filial i 2 ò 3
cintes de video i un parell de bosses
de pipes per als moments de maxim

ensopiment geórgic.
D'altra banda, no es cert el que

pensen els quatre malintencionats
de sempre. Queda prou clar que no
es tracta de fer novenes a la Parrò-
quia ni d'anar a les conferències de
Sant Vicens de Paül. No es cert tam-
poc, com con per la Vila, que, dar-
rera les paraules del batle, hi coven
nostalgies malaltisses d'antics ser-
mons de Carnaval cataStrofistes i
apologetics. Veure les coses així
seria una iniquitat i una injusticia
per a un batle humanista i paternal
com el nostre.

Per acabar, això si, desitjam que
el nostre representant municipal
tengui la ma esquerre suficient per
acontentar, sense cedir, alguns
membres destacats del seu consisto-
ri que es dediquen al reprobable co-
merç de l'alcohol i el tabac i que fan
negoci de la vida nocturna. Es clar
que això no ens ha de preocupar
gaire. A Llucmajor tothom sap qui
comanda.
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No és això esquizofrènia
Estorats, sorpresos, si més no, in-

dignats pels darrers successos del
món politic que ens enrevolta. Hau-
l-fern d'estar indignats pels fets i es-
torats per la reacció de tots.

L'escàndol de ,les Eleccions gene-
rals, el tema de l'autodeterminació,
el cas de Juan Guerra i la reacció de
certa branca «politica» mallorquina
en front d'una sentència del Tribu-
nal Superior de Justicia de les les.

El primer, per ell tot sol, em serví
per fer-me'n un extens comentari,
per l'estupor que em causà el seu
tractament, per part dels mitjans de
comunicació (objectivitat absenta de
tota critica); reacció més típica de la
premsa d'una República bananera
que d'un Estat que pretén esser de-
mocratic. Com pot ser que es tracti
de manera tan absenta de crítica un
fet que ataca de manera tan directa
els fonaments de la democracia, al-
terar la voluntat popular.

Es clar, el tema de l'autodetermi-
nació fou molt bo per desviar l'epi-
centre del terratrèmol i fer veure
que els desestabilitzadors eren els
nacionalistes perquè, és clar, tot el
que no s'adapta a la Constitució és
desestabilitza dor, anticonstitucional
i antidemocratic (el «periodista» que
digué això d'antidemocràtic estarà
estona a dir una bajanada tan gros-
sa). Ara resultara que actuar fora
del marc de la Constitució Espanyo-
la es antidemocratic, els pobrets
dels anglesos que viuen fora Consti-
tució, i que lliçons de democracia
ens podrien donar, són antidemo-
cràtics. Sera cosa de deixar-los l'Es-

panyola perquè puguin entrar en el
món dels justs.

Desvia un altre cop l'atenció el
cas Guerra. No dic que sigui un cas
de corrupció politica, però el proble-
ma es que quan una cosa surt a la
hum pública es que hi ha molt de
marro darrera. Recordem Nixon i el
seu Water Gate. No us preocupeu,
això aquí no passa.

I per acabar de compondre el pas-
tís mos surten els «politics» de la
dreta mallorquina intentant deixar
en ridícul al recent format Tribunal
Superior de Justícia porque havia
osat condemnar un batle, el de Ma-
rratxí, perquè no s'havia amotllat a
la 116. Només faltaria que no po-

guéssim usar de la posició prepon-
derant, en favor d'un mateix i de la
família, quan s'ocupa un càrrec pú-
blic. ¿Si ho havíem fet durant anys,
perquè no ara?

L'altre dia mirant la Rua vaig
donar una interpretació molt perso-
nal, i crec que diferent a la dels que
la idearen, una carrossa. Aquella de
l'Ajuntament de Llucmajor.

Imaginau-vos l'edifici, no com
l'Ajuntament sine' com una Institu-
ció de poder qualsevol, i en Hoc de
bufons posau-hi FANTASMES. Pot
ser vos inspiri una imatge molt real,
o potser no, qui sap!

Rostrepovick
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La solució politica és una incògni-
ta, incerta i imprevisible, implica
dues sortides, declarar-la, tal com
volen alguns grups politics, PARC
NACIONAL MARÍTIM TERRESTRE
I RESERVA INTEGRAL, altres
grups politics volen que es declari
PARC NATURAL I ZONA D'ESPE-
CIAL INTERES.

PARC NACIONAL MARÍTIM-
TERRESTRE I RESERVA INTE-
GRAL.- Es la protecció total i com-
pleta de l'arxipèlag. Terres i aigües
que l'enrevolten, tota la flora i
fauna.- Nota negativa: el turisme
nàutic i esportiu, no podrà pescar a
Cabrera, ni a volantí ni a currican,
opín que es una irresponsabilitat
per part d'aquests grups, a unes
illes desitjades per molts.

Sembla que el Parlament Balear
va declarar a Cabrera Parc Nacional
amb els vots dels qui no tenen barca
per anar-hi, perõ això es una altra
qüestió, i davant la majoria s'han
d'inclinar i doblegar.

Els Parcs Nacionals depenen del
GOVERN CENTRAL ESPANYOL, el
de Madrid, des d'aquella ciutat, es
dirigeix, ordena, programa, se mar-
quen normes i comportaments per
part de senyors que ni sols saben on
es Cabrera ni hi han estat mai; opin
que es una irresponsabilitat deixar
en mans llunyanes unes illes desitja-
des per molts. No hem d'acceptar
normes opressores que ens retallin
el nostre patrimoni, ni les nostres
llibertats, ni la nostra identitat com
a poble. Aix?) s'ha d'explicar als ma-
llorquins.

PARC NATURAL I ZONA D'ES-
PECIAL INTERÈS.- Aquest Parc
pertany al poble Balear, és de tots,
depèn de la CA, des de Ciutat es di-
rigeix el parc, des de ca nostra es
diu el que es millor per a nosaltres,
des d'aquí es dura a terme quan,
com i de quina manera, l'home
podrà fruir d'una natura verge, que
es estat protegida de la destrucció,
conèixer la seva història, el Castell,
veure els altíssims fassers de les
cases antigues dels pagesos, la peti-
ta font natural que serví als preso-
ners francesos, captius des de l'any
1809 a 1814, per apagar en part llur
set, plantar-se en un pinar jove on
està el monolit als soldats francesos
morts a Cabrera, senzilla ossera feta

amb pedreny de Santanyí i ordena-
da aixecar pel rei Lluís Felip de
França i realitzada per l'esquadra
francesa a la Mediterranea, coman-
dada per el seu fill el príncep de
Joinville, el mateix que va anar a
Santa Elena a rescatar les despulles
d'en Napoleó per deixar-les més
tard als Invalides de Paris. Es a dir,
Cabrera està lligada als grans
homes, als grans protagonistes de la
història. El que hi hagi de lúdic i
cultural també està contemplat en el
Parc Nacional.

Per acabar aquests assaigs de Ca-
brera, voldria que fóra nostra a la
mesura dels mallorquins i de gran
quantitat d'estrangers. I es que la
veim des del migjorn de Mallorca
com una illa desitjada, no hem de
poder dir mai: «A Cabrera no cal
anar-hi perquè ens està prohibit el
pescar, ens esta prohibit fondejar
alla on ens agradi, fins i tot a fer es-
tades en el Port».

En aquests grups que volen decla-
rar Cabrera parc nacional marítim
terrestre i reserva integral els recor-
daria una frase famosa del maig
francès del 68 i recollida per ells
mateixos: «PROHIBIT PROHIBIR».

Joan Feliu i Mas

A la Directiva del
C.D. Espanya

Com a resposta a la vostra carta,
apareguda en el número del passat
mes de febrer i tenint en compte
que «Al CD España, el cual repre-
senta a una entidad de más de cien
jóvenes activos y a unos doscientos
colaboradores o simpatizantes», com
en aquest escrit manifesten i ja que
aquesta revista es deu a mes de
cinc-cents subscriptors i a un altre
bon nombre de lectors, per la part
que a mi m'afecta, i com a coordina-
dor esportiu de LLUCMAJOR DE
PINTE EN AMPLE, vull manifestar:
- Que en data del 24 de maig de
1989 vaig parlar amb el directiu d'a-
quest Club, Cos Grimalt, quan em
vaig trobar amb ell al carrer Mones-
tir, cantonada amb la Villa de Ma-
drid, ja li vaig exposar que la tem-
porada pròxima, es a dir, l'actual
1989-90, per motius personals, no
tenia temps d'ocupar-me de les sec-
cions del CD Espanya. No obstant 

Cabrera: unes illes desitjades
o una irresponsabilitat

(primera part)
El 9 d'octubre de 1878 el Ministeri

de la Guerra diu: «Cabrera es un
punt de singular importancia i zona
d'indubtable interès militar per les
necessitats de la Defensa i Seguretat
Nacionals».

El 16 de Juny de 1916 es produeix
l'expropiació definitiva per part de
l'estat, pagant al seu propietari Don
Sebastià Feliu i Fons la quantitat de
362.148 ptes.

Interès militar, opín que vol dir:
Fer maniobres de tir, navals, sèries i
terrestres.

Defensa Nacional, imagin que vol
dir: Que les esmentades maniobres
serveixin als nostres exèrcits de dis-
posar del ple domini en la practica
de les ensenyances apreses a les
guarnicions en cas d'una possible
defensa de les terres patries.

El document d'expropiació diu
ben clar que, el dia que l'estat deixi
de tenir interès militar i no sigui ne-
cessaria per la Seguretat de la De-
fensa Nacional, l'illa revertiria  auto-
màticament a la família Feliu. El net
primogènit de Don Sebastià Feliu i
Fons i únic hereu, Don Sebastià
Feliu i Quadreny, que l'any 1970 va
obtenir el dret d'anomenar-se Feliu
de Cabrera, va morir a Ciutat el 4
d'agost de 1987, ostentant els drets
d'una possible reversió de l'illa, i
sempre va reivindicar els seus drets
senyorials i plets davant el Tribunal
Suprem des de l'any 1964.

Si els militars es veuen obligats a
abandonar Cabrera, el possible i ac-
tual hereu de la farrulia Feliu de Ca-
brera, podria reivindicar molt be la
reversió i posterior propietat o part
d'aquesta propietat, per tant, la so-
lució final la tendran els jurídics o
els politics.

La solució jurídica seria com s'a-
plicada a sa Dragonera, comprar-la
amb els doblers de tots, per aim) es
va declarar Parc Natural.
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Seguridad. 4 la adherencia y estabilidad ya
caracterisheas del Tim se añade Ia garantia de un sistema
Je trenos perfectamente adecuado a un estilo de
conducciOn deportivo El Too 16v ie. tiene 4 henos
de disco —los dos antericves autoventilados— y
opcionalmente ABS. lo cual. si cabe, le da todavia mayor
seguridad

Confort. .P7 i.ey.)01 ruo moderno tx-dbm./7 debe ser

contortable Los .ritetrores del Tipo 16v re ahaden a la
claslea funcionalidad del Tubo un ¡Ono decididamente
deportiw. Los asientos otrecer? el Mak11770 contort y una
sujeción Optima en Cu, ¿psi. La tap/cerio coordinada hace
el habitáculo elegante y acogedor Sobre pedido el •
Tipo 16v i.e. se puede equipar con asientos anatómicos
Pecan?, estudiados especlicamente para La conducción
deportiva

C/. Hispanitat, 19 - Tel. 66 06 47 (Llucmajor)
Plaça Reina Maria Cristina, 12-B - Tel. 26 89 12
S'ARENAL
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això, li vaig manifestar: «tot allò
que dugueu sera ben rebut i natu-
raiment, publicat». A la qual cosa
en Cosme em va respondre: «No et
preocupis, nosaltres ja ens encarre-
garem de cercar algú altre per fer
aquell treball que feies tu abans». I
la veritat és que encara ara estic es-
perant aquest «Algú altre» perquè
ni la direcció ni jo hem rebut res
fins a la data.
- Que per si no hagués quedat prou
clara aquesta postura meva, tres
mesos més tard, concretament dia 7
d'agost de 1989 i en el funeral d'un
parent, vaig coincidir amb el presi-
dent de l'entitat, Pep Mõjer, el quai
em va demanar: «Continuaras fent
les cròniques dels equips del CD Es-
panya aquesta propera tempora-
da?». «No -li vaig respondre- per-
què no tenc temps com abans i
aquesta temporada vull descansar».
A la qual cosa el Sr. Mbjer va insis-
tir amb una altra pregunta: «Si no-
saltres ens encarregam d'escriurer-
ho i de fer-t'ho arribar, podrà sortir

, publicat?»
«Naturalment -li vaig contestar-

les planes de la nostra revista són
obertes de pinte en ample per al CD
Espanya i per a qualsevol altra cosa
que ens maneu, tant la direcció com
per a mi mateix, sortira publicat
puntualment cada mes».

Els dies i els mesos varen passar
i, com en el cas anterior, encara
estic esperant noticies.

No vull entrar en polèmica amb
aquesta carta. Només he de dir, per
acabar, que durant més de vuit anys
en aquesta revista s'ha escrit cada
mes sobre els Benjamins, Alevins,
Infantils, Juvenils i , naturalment, del
primer equip del CD Espanya, ocu-
pant unes planes, un espai, que cap
altra entitat llucmajorera ha tengut
el privilegi d'ocupar. I encara que
hem rebut molt poques mostres d'a-
graïment i de col•laboració, ens sen-
tim satisfets d'aquest treball, sobre-
tot i més concretament quan s'ha
col•laborat amb les seccions base
d'aquest Club. Ara 17.6, crec que al
cap de tants d'anys qui vos firma té
dret a respirar, a fer una pausa i
així, per ventura, poder tornar un
altre any amb més força. No obstant
això, crec que altres poden fer el
treball que feia jo, tan bé o millor

que jo, i per això, us brind l'oportu-
nitat, com ja vaig dir, i us deix gus-
tosament l'espai corresponent.

Joan Quintana

Resposta a la Junta
Directiva del C.D. Espanya

El que pretén la revista LLUCMA-
JOR DE PINTE EN AMPLE amb la
inclusió de la secció dedicada als
esports, és no ser tan sols una pu-
blicació de caire cultural i informatiu,
sinó també esportiva.

La manca de col.laboradors d'a-
questa secció fa que en molts de
casos siguin els mateixos clubs o
entitats qui ens donen la informació
que publicam.

Estam segurs que una entitat amb
més de dos-cents col-laboradors i
simpatitzants no tendrà cap dificultat
a l'hora de trobar la persona ade-
quada que, amb la periodicitat que
Ia Junta Directiva cregui oportuna,
ens faci arribar aquesta informació
que desitjau que us publiquem.

També volem manifestar-vos que
el coordinador de l'apartat esportiu,
el Sr. Joan Quintana, així com els
altres collaboradors, tenen total au-
tonomia per elegir els temes que
creuen que s'han de tractar en de-
terminats moments, i tots ells gau-
deixen de la total confiança per part
de la Direcció.

Llucmajor de Pinte en Ample
(Direcció)
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* RELLOTGERIA
* OBJECTES REGAL
* REPARACIONS

SA FONT

VIAJES BELLVER
11;41. 1.463

VOS OFEREIX ELS SEGÜENTS SERVEIS:
* Reserves electròniques de passatges (SAVIA / AMADEUS)
* Viatges a «forfait» o a mida
* Gestió gratuïta de certificats de residència a Llucmajor i Palma
* Passatges d'avió, vaixell i vols «xarter»
* Reserves d'hotels
* Entrega de passatges a domicili sense cap càrrec

SOM ESPECIALISTES AMB ASSESSORAMENT I
ORGANITZACIÓ DE VIATGES PER A EMPRESES
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L'Ajuntament lloga
cases

scolta, tu saps que hi ha en aquesta oficina, on
abans hi havia la farmacia Cirera?

- Damunt, damunt... Hi ha unes al•lotes, que
diuen que no fan res.

- Bon ofici! Pert) aim) que no fan res, vol dir, de vega-
des, que fan alguna cosa.

- Per?) aquesta vegada, segons el dir de la gent, vol
dir res de res.

- Home...! per alguna cosa hauran posat aquesta ofici-
na, amb totes les despeses que suposa...

- Diuen, a l'Ajuntament, que és un lloc per orientar la
joventut.

- I quina mena d'orientacions, consells o remeis volen
donar a la nostra joventut?

- Supós que de tot tipus: econòmics, de treball, reli-
giosos, sexuals, etc.

- També de tipus mecànic?
- Mecànic? per que?
- Home, per adobar la moto, quan tenguin avaria...
- Bromes apart, diuen que aquesta oficina d'orientació

dira als joves quin trebail eis cony& quina feina es la
més apropiada segons les condicions que reuneixin,...

- Idõ una espècie d'oficina de treball.
- No, perquè no els donara feina, sinó on han d'anar

a cercar-ne.
- I si no en troben?
- Home!, si no en troben... paciència!
- Saps que em sembla, aquesta oficina?
- No...
- Idõ paper banyat, ganes de gastar doblers.
- Al manco el nostre Ajuntament dóna feina a dues

al.lotes.
- Feina? i quina feina es?
- Atenen, supbs, els joves que els demanen consell.
- Idõ ja els poden esperar debades. A no ser que

vagin a l'oOdeon»...
- I tu saps si hi van?
- No, ni m'importa. Tenc altres feines...
- Mira, aquesta oficina és al seu començament, i diu

el regidor Clar que es una cosa molt important i que
donara molt bon resultat.

- Si ell ho diu, tal vegada tengui raó. Pei-6 em sembla
que es podrien estalviar aquest lloguer...

- No, i ara també diuen que l'Ajuntament ha llogat
un altre lloc en el mateix carrer.

- Un altre? I, per que?
- Per al cobrament de les contribucions.
- 0 no basta el que tenen als baixos de la Casa de la

Vila?
- Diuen que no es apropiat, perquè el Batle, quan

passa per anar al seu despatx, sent tots els improperis
que amolla la gent contra les contribucions.

- Vaja una excusa! Crec que amb aquesta carrera de
lloguers de cases, aviat no en quedara cap de tancada a
Llucmajor.

- Diuen que aquests lloguers, costen a l'Ajuntament
més de mig milió de pessetes.

- Per això necessiten recaptar més cada dia!
- Jo que pensava que amb el nou edifici del Salón ja

tench-fern Hoc per a tot...
- Però sembla que ha estat una oficina de «luxe» i no

hi poden posar segons quines coses.
- Idà venga lloguers! a veure si donam feina a tot-

hom...!
Un que escoltava!

Dr. PEDRO GARAU LLOMPART
ACUPUNTURA 
Lunes, miércoles y viernes, cita previa

C/. d' es Born, 11
Tel. 66 05 16 (cita previa) - LLUCMAJOR

Tratamientos de:
Stress, ansiedad, depresión
Obesidad
Tabaquismo
Reumatismos
Lumbalgias
Ciáticas
Cervicalgias
Vértigos - Acuferos
Frigidez



Idõ vos errau. No és el
qui pensau sinó que es
son pare. En coneixeu cap
dels dos?.
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Tempus Fugit
Curs 1969-1970

Aquest es el segon dels darrers cursos que comença-
ren als deu o onze anys primer curs de batxillerat. En
aquest temps tots els professors eren els mateixos que
altres anys. Hi s'ha de fer menció a part del professor
d'Educció Física el Senyor Piza. A partir de 1970 va fer-
se càrrec d'aquesta assignatura i d'organitzar les partici-
pacions als concursos provincials d'esports. Fruit d'a-
questes participacions qualque component d'aquest curs
va sortir a representar la Provincia als campionats na-
cionals de tir pneumatic, o de tennis. De totes maneres,
el professor que tengueren a F.E.N. i E.F. a primer curs
va esser Don Rafel Alzina Mut.

En Jaume ADrover Puig és professor d'EGB i treballa
d'Educador a «Es Pinaret», en Bartomeu J. Amengual
Barceló fa eina a PREFAMA. En Bartomeu Amengual
Tomas fa feina a H.H. Mõjer S.A, n'Esteve Amer coll es
mestre d'Escola i fa feina a S'Arenal, en Joan Ballester
Tomas fa de representant, en Baltasar Barros Vidal fa
feina als H.H. Mbjer S.A., n'Antoni Cardell Colomar fa
feina a la 0.N.C.E., de LLucmajor, d'aministratiu.
N'Antoni Cardell Mulet es el propietari d'Autoescola
Llucmajor, en Federico Cardona Rosselló es metge i té
el Despatx a Llucmajor, en Pedro Clar Balester regent
l'estany de S'Estanyol, en Mike De Bram Ferretjans és
Sergent Major de les Forces Aeries dels Estats Units
d'Amèrica, esta destinat a Londres i té residencia a
New Orleans (U.S.A.).

N'Antoni Ginard Santandreu és metre d'escola i fa
feina a S'Arenal, n'Abilio Garcia Herrero fa feina a la
Camara Agraria de Llucmajor, en Francisco Guerrero
Maimó fa de representant, en Pedro Gutierrez Milla,
viu a Barcelona, on es encarregat d'una explotació agra-
ria catalana.

N'Antonio Isern Oliver és Llicenciat en Medicina, i té
im-despatx-de Certificats metges a Llucmajor,  Santanyí i
Sa Pobla, en Joan Jaume pou, fa feina a una estació de
benzina a Vilafranca, en Juame JuliS VAdell es llicenciat
en Medicina i viu al Molinar, on exerceix la medicina,
alternant la feina amb al que té a l'INSERSO. En Pere
Maimó Crespí es Guardia municipal de Llucmajor, en

Sebastià manresa Gardas es llicenciat en Ciències Exac-
tes i dóna classe al CIDE, n'Asterio Martin Mascaró es
l'apoderat de la Caixa de Balears de Llucmajor, en Joan
Moragues Amengual es a 4 ministratiu al I.N.S. i esta a
l'ambulatori de la Mare de Déu del Carme de Palma, en
Joan Mut Amegual fa de pintor. N'Antoni Mut Catany
és el Sergent de la Policia Municipal de LLucmajor, n'E-
milio Nieto Martinez regenta el pub Suro's de S'Arenal,
en Francisco Noguera Comais va morir d'accident de
cotxe l'any 83 i en Bartomeu Obrador Grimait estudia
de dentista a Santo Domingo i es professor d'E.G.B. En
Guillem Orfi Verd fa feina al Banc de Bilbao de Palma,
en Miguel Pastor Tomas es enginyer industrial, en Gui-
ller Piza Rosselló es Guardia Civil, en Mateu Pocovi
Vidal es Pescador i en Miguel Puigserver Fullana fa
feina a una empresa de seguretat.

En Sebastià Rigo Maimó fa feina al cine de Felanitx,
d'aquella localitat, en Diego Salamanca Martinez fa
feina a la Transmediterrania, en Joan Salva Taberner fa
feina a Suministros Arenal, en Miguel Servera Pou, té
un taller de reparacions mecàniques a Llucmajor, en
Guillem Socias Gardas fa feina a Codisa, en Joaquin Te-
rrón fa de representant i finalment en Joan José Tomero
GArcia fa de sabater a CODISA.

FE D'ERRADES

Fa dos cursos, per una mala informació diguérem
que en Damia Oliver Munar es dedicava a l'hostele-
ria davers S'Arenal i no es vera. Mirau si andvem
errats que ell mateix s'ha posat en contacte amb no-
saltres per dir-mos que acutalment es Pl cap de pu-
blicitat de Ràdio Balear d'Inca. És del gremi i noltros
sense saber-ho.

RESTAURANT

NOCES BANQUETS . - COMUNIONS
I BATEIGS

lnformació: Tel. 66 03 17 - LLUCMAJOR
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ENTREVISTA

Gent de la Vila

L'ofici de canador: entrevista a Miguel Font
Miguel Font Oliver té 62 anys. Segons ell mateix ens

diu, és «Ilucmajorer pels quatre costats», és un perso-
natge força relacionat amb la vida local de cada dia i
ha compaginat l'ofici de canador (que ja exercia son
pare) amb l'escrivania a ca'l notari, en un principi, i el

treball administratiu a la fàbrica de calçais de «Ca'n
Pola», més darrerament. Ara, es considera mig retirat o
jubilat, encara que a estones, treballa en l'assumpte re-
lacionat amb l'agrimensura («Art de mesurar els te-
rrenys». D.G.LL.C).

- Com us vàreu iniciar en aquest
art o ofici?

- Els motius d'inicar-me a l'agri-
mensura foren principalment veu-
re'm empès per la demanda de
feina que hi havia a casa nostra i no
poder-la realitzar perquè aleshores
era mon pare el canador, «Mestre
Tomeu Font», el qual, des del 1950
al 60, a causa de la vellesa, ja es
veia mancat d'algunes facultats, i
com que ell m'havia convidat i jo de
jove ja hi havia treballat alguna
temporada i també havia fet el curs
d'agrimensura, a través de l'ense-
nyament a distància, vaig continuar
aquest treball.

- Quines tasques duia a terme un
canador?

- El treball de l'agrimensor, del
canador o l'acanador, es simplement
el de mesurar l'agre o el camp, com
la mateixa paraula composta expres-
sa (agri-mensura) als efectes que si-
guin necessaris.

Parlant més de mon pare que no
de mi mateix, ja que ell va ser un
dels canadors més significats i reco-
neguts del seu temps, ens adona-
rlem del que representa la tasca de
l'agrimensor dient que va viure a
una epoca d'establits importants, de
predis o possessions dins el nostre
terme, assolint-los pràcticament tots:
el de Son Pons Ferratge, l'any 22;
S'Aresta, PaIssa, Son Garauet, l'any
34; S'Allapassa, part de S'Aguila, Sa
Torre, Son Granada, Son Sunyer...

- Ha canviat molt aquesta feina
al llarg del temps?

- Per extensió, en l'aspecte urbà,
també s'establien finques al voltant
del poble per ter-ne trasts a mesura
que aquell creixia. Llavors no existia
la Llei del S61 ni els Plans Parcials,
com s'han de tenir en compte ara
per establir finques.

Avui, l'agrimensura està absorbi-

_
da per la topografia, professiónalit-
zada i organitzada.

Ma lgrat tot, com pots veure sobre
la taula, l'agrimensura, aquella que
es relaciona amb la notaria o el jut-
jat, també ens porta a aclarir quan
es possible, si uns alous haurien
afectat o no unes parts de finca, si
un camí seria d'un o d'un altre, si
aquella servitud de pas,...

- Quins aparells emprava un ca-
nador?

- Els elements que llavors s'utilit-
zaven en aquest Ambit eren simplís-
sims: l'escaire d'agrimensor, el patb-
metre amb brúixola per mesurar an-
gles, la cadena de destres (de tot
d'una), i la cinta mètrica de trama
metàl•lica (més tard), juntament
amb un joc d'agulles, unes bandero-
les, amb el xorrac ben esmolat per
obrir pas dins la pleta o la garriga, i
el pot de calç amb la granareta
d'emblanquinar, per marcar les par-

-tions-a-Vatalussat-de-les- parets mit-
geres o de tanca.

A MALLORCA, LES MESURES
EREN DIFERENTS

- Jo no vaig emprar mai la cade-
na; molt aviat vaig incorporar els
aparells de mon pare: el teodolit
brúixola, l'escaire prismàtic i d'al-
tres. El nostre fill, Bartomeu, que ha
acabat enginyeria técnica en topo-
grafia, arribant així a una tercera ge-
neració dins l'«art», ja compta amb
aparells electrònics i informà  tics per
dur a terme qualsevol tipus de me-
sura, amb les tècniques actuals i
més avançades.

- I de les mesures, què ens podeu
dir?

- Dins aquesta feina hi han tengut
un paper molt important les mesu-
res antigues mallorquines, lineals i
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de superficie, principalment el DES-
TRE del qual són múltiples el tor-
nai, l'hort, el quartó i la quarterada,
unitat cabdal.

Encara l'any 1934, mon pare, com
es pot veure en aquest plànol de
Son Garauet, mesurava en destres i
sols donava l'equivalència en hectà-
rees, al resum. Les escriptures par-
len també aquest llenguatge i quan
el temps ha anat transcorrent se'ls
ha anat incorporant la corresponent
equivalència.

- De totes formes, a Mallorca el
sistema de mesures, era diferent.
No és veritat?

- Si, és curiós recordar que la me-
dició del quadrat terrestre, per treu-
re'n el metre, tengué hoc entre el
1770 i el 1780; que Espanya, al 1820,
com altres països, avui comunitaris,
es va adherir al sistema mètric deci-
mal, i cinquanta anys després a Ma-
llorca, es divulgaven, davant la nor-
malització que es presentava, les
equivalències entre les diferents me-
sures mallorquines i el nou sistema.

En una d'aquestes divulgacions,
que guard gelosament, es pot veure
que en les mesures de capacitat, per
a l'oli, hi compareix la LLIURA de
LLUCMAJOR, que equivalia a
0,518125 litres, mentre que la de
Ciutat, només arribava a 0,460555 li-
tres, subdividides les dues en qua-

Caricatura de mestre Tomeu Font, el primer

canador de la familia.

tre quarts i en múltiples de «el
quartan» de 4'145 litres, que per als
ciutadans eren nou lliures i per als
llucmajorers només vuit.

- Quines eren les equivalències
de les nostres antigues mesures?

- Per concretar, les mesures de l'a-
gre mallorquí tenien les següents
equivalències:
Les lineals

1 Destre — 4,214 ml.
1 Tomai (=6 destres) — 25,284 ml.

Les de Superficie
1 Destre — 17'757 rn'

1 Hort (.25 destres) — 443,944 m'
1 Quartó (100 destre o 4 Horts) —

1.775,779 m'
1 Quarterada (400 destres o 4

quartons) — 7.103,118 m'
Una altra mesura era el PEU, però

aquesta és bastant complexa i fins i
tot s'usaven alguns modismes amb
aquestes mesures: «val més un dit
en es front que una quarterada a
l'horta».

- Podríeu recordar alguna anèc-
dota curiosa?

- Clar que si. Una vegada vaig
haver de fer quatre parts d'un quar-
tó (1.775 m 2) quan la unitat minima
legal era de 15.000 m', per tal d'a-
tendre una voluntat testamentaria.

Una altra vegada, per poder
haver adult a uns plets, amb uns
plànols de mon pare, aquells es
varen guanyar.

També record que per un destre
•de terra, una familia es dividia arri-
bant els seus components (germans,
en presència del pare i meva) als in-
sults i fins i tot a les bufetades...
Misèria humana...!

Quant als preus podria comentar
que la primera finca de la costa que
vaig mesurar per urbanitzar, l'any
1962, no hi havíem de comptar els
metres d'arrossegada de la vorera
de la mar; els metres que restaven
es varen vendre a duro el metre
quadrat, és a dir, a set mil duros la
quarterada.

Catalina Font
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Llucmajorers pel món

Damià Pons: «Sempre tenia els meus pensaments
en la meya terra»

Fa un parell de dies, quan va tornar el fred, tots en-
revoltant la foganya, yam entrevistar a Damia Pons i
Vera. Llucmajorer, nascut el 16 de juny de 1936, se
n'anà als catorze anys juntament amb els seus pares i
germa cap a l'Argentina. Ain es casa amb Lluïsa
Riera, filla de catalans, i va tenir tres fills Na «Maria

Alejandra», «En Miguel Barceló» i «En Francisco
Diego».

Ara després de 38 anys ha tornat a Mallorca i treba-
lla a Ciutat d'especialista amb electromedicina. Com a
darrera dada vos direm que li diuen de Madó Bessona
o de Ca'n Ponset.

- Per començar, ens agradaria que
féssiu un poc de memòria i ens
contassiu la vostra infantesa a Ma-
llorca. Com la recordau?.

- Bé, jo record la meva intanfesa
amb molta d'estimació. Record que
el meu padrí em manava a una pos-
sessió que és diu «cal Sireno» i pas-
sava llargues temporades amb ell
alla. També record que venia molt a
jugar amb els meus cosins i conei-
xíem 1,6 el carrer d'en batlet. També
record que hi havia una tenda a de-
vora on estava la meva padrina que
es deia «Ca Made) Zurrilla». I més o
manco això és tot.

- I realment quina era la vostra
feina a l'Argentina?.

- Jo abans d'anar-me'n cap a l'Ar-
gentina vaig fer feina a una impren-
ta a Palma, que estava en el carrer
Colon i que es deia «La Victoria»,
ara ha desaparegut. A l'Argentina
vaig començar una altra feina amb
un dentista, que feia aparells de me-
dicina, bé i d'altres coses perquè
també tenia el títol d'enginyer. Allb
em va agradar i vaig començar a es-
tudiar electrònica i electromedicina,
pert, a això ho havia de fer cada un
pel seu compte, ja que no hi havia
escoles i un s'havia de valer de l'ex-
periència dels altres i fer-se la seva
pròpia. Tant de bo que ara funciona
a Bons Aires la facultat d'enginyeria
Abibnica, és a dir, aplicada a la me-
dicina.

Ara feia 37 anys que estava en
una institució que es diu Previsió
Social per a ferroviaris, que té aprop
de 250 mil socis actius. Jo vaig esser
el fundador de la secció d'electro-
medicina d'aquesta, ja que no hi
havia ningú que ho fes. I ara ha

quedat montat un servei tècnic im-
portant que té 30 dependències o
hospitals i també té el policlinic cen-
tral, que és bastant important. Ana
hi hem estat 38 anys, fins ara que
hem tornat.

- Són molts d'anys...
- Sí, però veus, no he perdut mai

els costums d'aquí. El meu pare, la
meva mare, el meu germa i jo toca-
rem la bandúrria, la ximbomba i les
castenyetes i cantàvem tots. Vam fer
folklore mallorquí. Llavors yam for-
mar una orquestra amb uns cata-
lans, anomenada Tibidabo Jazz i
anàvem a cantar a la radio, clubs i

inclús televisió pert) l'orquestra no
va durar molt. Després seguírem to-
cant el meu germa i jo que canta-
vem un poc de tot.

- Podíem incloure això amb les
aficions?.

- Sí, pert) era més una feina suple-
tòria. La sarsuela és la meva gran
afició. He cantat sarsuela a teatres
importants com el «Teatro Avenida»
que estava a Bons Aires, pert) el
varen cremar.

- I alla té molta d'importància la
sarsuela?.

- Sí més que aquí. A Bons Aires
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amb tots els espanyols que hi ha la
sarsuela és banstant popular, agrada
a la gent. Us podria dir però que
molta de la gent que canta Sarsuela
és italiana o descendent d'italians.

- Vos encara éreu petit quant
vàreu anar cap a l'Argentina, però
sabeu quin motiu va dur a la vostra
família a partir cap allà? I com va
reaccionar?

- No ho sé, sup& que no hi havia
cap motiu en concret, per ventura
perquè hi havia alla una cosina de
la meva mare que li deia «vine,
vine». Jo crec que si el meu germa i
jo haguéssim estat un poc més
grans no ens haguéssim anat, per-
què realment aquí no estàvem mala-
ment. Respecte a la meva reacció,
clar que si li dius a un nin de cator-
ze anys que partim cap a Amèrica...
ja et pots imaginar el que passa.
Pere) mai vaig acostumar-me a allà,
la joventut era molt distinta. Jo
anava a la Casa Balear i al Casal de
Catalunya, que és on em vaig trobar
més bé.

Trobau que hi ha un canvi im-
portant de cultures entre Mallorca i
Argentina?.

- Es segons on vius. Per exemple
si estas en una zona on hi viuen
descendents d'espanyols, no n'hi ha
molt de diferècnia, però si vius en
una zona on hi ha natius, sí que n'hi
ha. Alla heu de comptar en què és
una mescla de cultures, encara que
les que predominen més són l'es-
panyola i la italiana. Així i tot, vull
dir que bons Aires és una ciutat
molt parescuda a les que hi ha a
Europa.

- I parlant de tot, ens podríeu dir

quines diferencies notau tant eco-
nòmicament com políticament entre
els dos Països?.

- Bé, de cop hi veig moltes dife-
rències. Una de les més importants
és la inflacció que hi ha a Argentina

que en aquest darrer any ha estat
molt grossa, i això fa que els objec-
tes, cases, vehicles vagin perdent el
seu valor. Pensa que una empresa
important com la que tenc montada
allà podia sobreviure però de cada
dia va més endarrera. De fet el meu
gendre i el meu nebot hi fan feina
encara, però està molt malament.

De política no m'hi entenc molt,
ni crec que sia la persona oportuna
per parlar-ne, a més vosaltres ja
sabeu com esta tot allò.

- Tothom sap que per America
del sud es per allà on hi ha les
grans plantacions de droga, però
realment es veritat el que diuen?.

- Jo no ho sé, pert) el que vos puc
dir és que jo no veig tanta droga
per alla. Pér, això és com a molts de
llocs n'hi ha pert) no és la immensa
majoria qui la tragina, sinó que és
una minoria. Ara que la droga vé
més per la part del Centre-América
i és possible que Argentina sigui
una sortida de la droga, però no
crec que es quedi allà. Aixt) partint
de la meva teoria.

- Canviant de tema, quines anec-
dotes vos han passat durant tots
aquests anys? Bk, les que recordau
més.

- Uhff! n'hi ha moltes. Record una
vegada que havien d'anar a cantar a
un lloc on també i anaven «Los Pan-
chos» i a nosaltres no ens ho havien
dit i quan els vérem no varem saber
que fer perquè havíem preparat tot
el repertori seu i el varem canviar
en un moment. Bé, sortírem a cantar
i ningú ens mirava pert) de cop el
micròfon va començar a baixar i no-
saltres yam seguir cantant acotats i
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tothom es va posar a riure i ens
varen fer més aplaudiments que als
«Panchos». Ara que hi pens també
me'n record d'una vegada que
varem anar a cantar a una ciutat i
tots els hotels estaven plens pert) en
varen trobar un i he de dir-vos que
la meva dona esta un poc grassa i la
meva cunyada encara més i totes
dues vengueren dins l'habitació i es
varen asseure al llit juntes. Aquell
vespre no varem poder dormir da-
munt el Hit perquè el varen rompre.
Va esser un dia que vaig riure molt.
Sempre el recordaré.

- En la vostra estança a Argentina
vau enyorar-vos?.

- Jo ho crec que sí. Com t'he dit
no vaig adaptar-me mai a la vida
d'allà i sempre tenia el meus pensa-
ments en la meva terra natal. Una
cosa que hem feia recordar molt era
el mar perquè alla a part de qué es
molt lluny, l'aigua es freda com un
ca i les ones no són com les d'aquí,
la mar alla sempre és molt moguda.

- I vos sentiu llucmajorer o ar-
genti?.

- Mira jo relament vaig néixer a
Palma pert) sempre estava per Lluc-
major i jo em sent llucmajorer o sia
que ja argentí... ni en parlem.

- Que torbau que hi falta a Lluc-
major i que hi sobra?.

- De sobrar no li sobra res. Ara de
faltar, crec que li falta activitat, a ni-
vell que ara hi ha poques fabriques
comparant amb les que hi havia
abans. Llucmajor es un dels pobles
que sense esser petit és molt tran-
quil. Això sí, per viure es fantastic.

- I que hi trobau de mês positiu

a Llucmajor?.
- La joventut, sens dubte, l'admir

perquè la veig sana, alegre i mes
oberta que a Argentina. Si tenen al-
guna cosa que dir ho diu. I alla no
és el mateix.

- Ha canviat molt el poble des de
que vos n'anàreu?.

- Jo trob que sí, arquitectònica-
ment. S'ha fet més gran, el camp de
futbol l'han fet més cap aquí, i com
a tots els pobles han tancat dos ci-
nemes. Ara crec que pel temps que
me'n vaig anar, hauria d'esser mês
gran pert) si volem seguir vivint
tranquils sera millor que segueixi
igual.

- I els llucmajorers han canviat?.
- No gent. Sé que es difícil opinar

de la mateixa manera un nin que un

home adult pert), ho veig germa.
Tots són els mateixos.

- Voleu dir res més, per acabar?.
- Sí, que sempre que vaig estar a

l'Argentina vaig estar connectat amb
Mallorca. Figurau-vos que per fer
domir els meus fills els cantava «Sa
Ximbomba». Jo no havia tornat a
Mallorca perquè sabia que si venia
no me'n tornaria. Ara ja som aquí
feliç, content. També voldria donar
les gracies als llucmajorers per
haver-me tractat tan be després
d'haver estat tant de temps a defora
i en especial al meu cosí i tota la
seva família, per haver-nos rebut
tan be.

Margalida Mut
Andreu Puig

Antoni Vadell
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En el darrer pel, el grup popular va intentar colcar a
l'ordre del dia dues mocions, però no ho va aconseguir
ni per votació d'urgència. Seria una anècdota més de les
sessions plenàries que celebra el nostre Consistori, si no
s'hagués produit la trabucada de carro d'en Mateu
Monserrat cap a na Rosa, la qual actuava com a secretà-
ria.

La funcionaria no tenia cap culpa que l'estratègia del
PP hagués xocat frontalment amb el reglament de l'A-
juntament Ilucmajorer. El portaveu popular va amena-
çar la secretaria en funcions quan aquesta s'oferia a con-
testar i facilitar la interpretació jurídica sobre el tema de
competències que es plantejava.

El mussolet no s'atura de contar com va actuar de bé la
funcionaria i s'ha convertit en un fervent admirador de
na Rosa. Diu que va passar molta pena, abans que el
batle la torejas. Aquesta acció del batle va amansir un
poc l'agressivitat que mostrava el regidor del PP.

Na Rosa va . demostrar que no necessita padrins. Va
prendre ràpidament unes notes i si bé va iniciar la seva
intervenció amb una veu tremolosa (tenia motiu) va
realitzar una ràpida interpretació del tema juridic en
qüestió. Un deu per na Rosa!

I seguint amb el tema de les mocions populars, Mateu
Monserrat, com a darrer recurs, va intentar la seva in-
clusió a l'ordre del dia, mitjançant declaració d'urgèn-
cia.

La consegüent votació i la necessitat d'una majoria
absoluta va salvar pels pèls l'equip de govern munici-
pal. J. Rabasco donava suport al PP, mentres que en
Maties Garcias i en Miguel Clar optaven per l'abstenció.

Els socialistes votaren en contra i, en el moment del
recompte, comptaren amb sis vots, la qual cosa va moti-
var una sobtada exclamació d'en Tomas Garcias: «Qui
dels nostres ha votat en contra?». I és que el partaveu
socialista s'havia oblidat que el regidor Rodriguez Va-
lencia no era present a la sessió plenaria.

L'òliba esta més contenta que un nin amb sabates
noves des que Radio Espigolera ha iniciat les seves
emissions. Instal.lada a les voltes de l'església, tots els
dissabtes té l'oportunitat d'escoltar la seva música pre-
ferida i també les entrevistes que realitza el Rector a de-
terminats personatges de Llucmajor. diu que en
José M. Garcia només és un aprenent.

Llàstima que els «reporteros» de l'emissora no po-
guessin transmetre en directe les corregudes que es re-
gistraren a les oficines municipals davant l'avís de
col.locació d'una bomba. Tothom anava molt urugat i
depressa cap al carrer, mentrestant els afecteius de la
Guardia Civil, amb l'ajuda d'un ca, cercaven infructuo-
sament l'artefacte explosiu.

Un any més «Sa Rua» va desfilar pels carrers de Lluc-
major. Alegria i imaginació, acompanyades de la sàtira
sempre present en el Carnaval es manifestaren a les ca-
rrosses i comparses amb una clara al.lusió a la política
municipal.

Al dia següent, una de les comparses va viatjar a
Palma i va aconseguir el primer premi. «Capells» va
tornar amb dues-centes mil ptes. a la butxaca, com l'any
passat amb els «Ventalls».

El mussolet diu que els ciutadans estan molt empi-
pats perquè cada any els foten els primers premis i sap
de bona tinta que han demanat a en Colau Llaneras que
faci unes noves bases per prohibir el concurs de les
comparses llucmajoreres.
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CLIMATOLOGIA

Febrer, les temperatures més altes dels darrers
15 anys

GRÀFICA N° 1

Amb motiu d'estudiar les altes
temperatures que hem gaudit el
passat mes de febrer, hem estudiat
també les dels darrers quinze anys,
i podem dir que el Febrer d'en-
guany, ha tengut la temperatura
mitja més alta des de 1975, tant les
maximes com les minimes.

A la gra fica n° 1 trobam la tempe-
ratura mitja del Febrer de cada any,
tant la maxima com la minima.
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GRAFICA N° 2

MAYAINABSOLUTES, MITGES
MES DE FEBRER pas ANYS 1975-1990

28, g -
A la gràfica n° 2 podem veure les

temperatures maximes absolutes i
mínimes absolutes, que corresponen
a les linies superior i inferior. La
linea central correspon a la tempera-
tura mitja. Les dues línies restants i
intermitges són la mitja de les maxi-
mes i la mitja de les minimes.

Miguel Angel Giménez
Bartomeu Font
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XbancooR
de pinte en ample

amb el

Reial Mallorca
A Badia gran, hi viu un dels millors porters del món

Ezaki Badou: Un home d'Alà
Joan Quintana

Juntament amb el fondista
Said Aouita i el Rei Hassant
II, que per cert és el padrí
jove de la seva filla major, és

més popular del Ma-
rroc. De tot aixd en s6n testi-
moni els mallorquins que
han visitat aquell país, quan
horn diu que ets del Mallorca
no es requereix d'altra carta
de presentació, tot d'una et
parlen d'ell, tots coneixen
aquest «semidéu» de trenta-
un anys que nom Ezaki
Badou, ara resident a la nos-
tra Comunitat de B. Gran, i,
de professió, porter del
R.C.D. Mallorca.

El marroquí, a més de ser
una persona amb una gran
qualitat humana, és també
un excel.lent guardameta; ho
va acreditar al darrer Mun-
dial Mèxic-86», i en aquest
esdeveniment va ser conside-
rat un dels minors porters
del m6n, i ho continua ess-
sent en l'actualitat. Entre
d'altres circumstancies és el
porter menys golejat de Pri-
meva Divisió i no ha permès
que el maxim golejador de la
lliga actual, H. Sánchez
marcas cap gol (empat sense

gols al Lluís Sitjar i igualada
a un en el Bernabeu) i això
que al R. Madrid li surt un
promedi de quatre gols per
partit dins el seu feu. Tam-
poc no va consentir que el
Nou Camp, el maxim realit-
zador del F.C. Barcelona,
portas l'esfèric al fons de la
porterira mallorquina (com
sempre, en col laboració amb
els seus companys d'equip
ha aconseguit tres dels qua-
tre punts possibles contra els
blaugranes al vèncer a Palma
per 1-0 i empatar a un gol en
el Nou Camp). L'holandès
Koeman va veure amb sor-
presa com el porter mallor-
quinista li deturava el primer
penaltie des de que va arri-
bar del seu país. I això que el
barcelonista «Floquet de
neu», fins que es va torbar
amb Ezaki, havia transformat
les nou faltes maximes que
havia llançat des dels onze
metres.

Perd així i tot, tan tranquil,
i és que Ezaki Badou és la
vertadera imatge de l'anti-
hero , , encara que ha esdevin-
gut in dels personatges més
populars de l'illa continua
sent el de sempre, una perso-

na amb una qualitat humana
increible i viu feliç a B. Gran
amb la dona, una bella fin-
landesa d'ulls blaus anome-
nada Eini, i dues filles, Has-
sanaa i Boutayna, de tres
anys i mig i 11 mesos respec-
tivament.

En aquesta entrevista co-
neixerem algunes coses més
d'Ezaki, el costat d'una per-
sona magnífica en tots sentits
que té en aquesta urbanitza-
ció llucmajorera la segona
llar.

UNA ESTRELLA A LA
QUAL LI AGRADA
L'ARRÒS BRUT

I encara que parlarem poc
de futbol, la primera pregun-
ta és obligada:

- Renovara el contracte
amb el Mallorca i quedara
tres anys més amb nosaltres?.

- No ho sé, perd crec que
hi ha un vuitanta per cent
que quedi aquí tres anys
més.

- En quins altres equips
havia jugat abans d'arribar a
Mallorca?.

- Vaig començar a jugar a
Sale, un ciutat a prop de

Rabat, com a juvenil, després
a Eulaca, en la temporada
1976-77, em va portar al Ca-
sablanca i en la temporada
següent vaig passar al primer
equip del Rabat i en el ma-
teix any a la Selecció Nacio-
nal del Marroc.

- Quins altres esports prac-
tica a més del futbol?.

- Un poc de tennis i m'a-
grada molt caçar i pescar.
- Ens pot contar alguna

altra cosa sobre la seva vida.
On va néixer, qui eren els
seus pares...

- Vaig néixer dia 2 d'abril
a Sidicasen, tenc dos germans
més i una germana, el major
té dos anys més que jo, i el
menor dos anys menys, i la
petita es la germana. El meu
pare va morir l'any 76 i la
meva mare viu a Marroc.

- Els enyora?.

- El meu pare va morir
quan jo era molt jove i sem-
pre vaig estar amb ma mare
la qual ve a passar, de tanta
en tant, alguna temporada
aquí, a Badia Gran.

- Com es el seu mètode de
treball, un dia normal des de
que s'aixeca fins el vespre?.
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- Aquí a Espanya depen de

la planificació de la setmana.
Si tenc entrenament el matí,
torn a casa al migdia per
dinar i després sempre faig
un poc d'horeta. Els horabai-
xes, a les cinc o a les sis, da-
vallam amb la dona a la mar,
aquí, a prop de casa, a passe-
jar i a pescar. El dimarts es el
dia que el Club ens dóna
Inure i passam amb la fami-
lia quasi tot el dia fora de
casa, dinam fora i tornam el
capvespre. El dimecres
només hi ha temps per entre-
nar, menjar i domir.

- Ja que ha tocat el tema
del menjar -l'interrompem
momentàniament- té proble-
mes amb la cuina mallorqui-
na? ho deim per allò del
porc...

- Mai no he tengut proble-
mes, encara que no menj
porc, la cuina mallorquina
m'agrada molt sobretot Fa-
rr& «brut». Els amics, quan
em conviden, ja saben que no
menj porc i no hi ha cap difi-
cultat.

VEINAT DE SAID AOUITA

- Quina cosa es la que li
preocupa més d'aquest món?.

- Me preocupa la meva fa-
mília, que estiguin be, que
tenguin una vida tranquilla.
Me preocupen també les
meves filles i el seu futur.

- Quins personatges de la
história li agradaria conèixer
o haver conegut?.

- Per a mi, els personatges
són la gent humil, que t'esti-
ma de cor, no els que t'esti-
men o te volen perquè ets un
bon porter o un esportista
fames. No vull conèixer la

gent perquè sigui un minisre
o un rei, a mi m'agrada la
gent que te els peus a terra.

- I ja que parlam d'espor-
tistes famosos, coneix Said
Aouita?.

- Sí, es el meu veinat a Ca-
sablanca. Un home que va
començar des d'abaix i amb
esforç i sacri fici individual ha
arribat on es.

- Una curiositat Ezaki, el
meu fill i molta gent més es
pregunten per que toca els
pals i el travesser de la porte-
ria abans dels partits.

- Sempre ho faig i es que
abans de sortir al camp, dins
meu, llegeix un poc de Cora i
quan surt toc els pals i dic:
«Déu, m'has de protegir de
les desgracies i també has de
protegir la porteria».

- Doncs aquesta temporada

t'està protegint molt...
- Quan un té fe les coses

solen sortir be i jo tenc molta
de fe en Deu.

- Que li agrada més d'una
persona: la bondat, la classe
o la intel.ligència?.

- Crec que si una persona
té aquestes tres coses es
quasi perfecta.

- Quin es l'esportista de la
história que més admira?.

- Said Aouita. Per al Ma-
rroc es un orgull.

CREURE EN DEU

- Que es el que t'hauria
agradat fer i no has pogut?.

- Ja, ja, ja -Ezaki riu com
en la majoria de les ocasions-
Crec que la meva vida té
moltes circumstancies, he tre-
ballat molt i quasi sempre

que he tengut algun somni
s'ha fet realitat. Ara tenc 31
anys i per posar un exemple,
no aquest en concret, però sí
que m'agradaria jugar en un
gran equip; un Milan, un NA-
pols, un Madrid, per jugar
les grans competicions a ni-
yell mundial; es a dir, no
haver d'esperar estar en un
Mundial amb la teva selecció
per donar-te a conèixer du-
rant un mes. M'agradaria
que em recordassin tota la
vida com en el cas de Mara-
dona, Gullit... que tots conei-
xen i tots segueixen. Aquí, a
Mallorca, nomes et segueixen
els partits importants, o quan
un arriba a un Mundial,
abans nomes em coneixien a
Africa.

Pena no es que això sigui
massa important per a mi, si 

Restaurante-Asador PISCINA, TERRASSA
I. MENJADOR D'ESTIU

LLUCMAJOR 

Avda. Carlos V

Esq. Carretera Campos

Teléfono 660489	 .
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Quan tenc això som feliç,
pots morir demà i no et preo-
cupa, viure be no et preocu-
pa perquè tens un bon camí,

' no fas mal a ningú, tens fe.
Els doblers mai no et fan
feliç, només t'ajuden.

- Quines nacions coneix?.
- Moltíssimes, quasi ho puc

comptar, les d'Europa, quasi
totes, Asia, Aràbia Saudí,
Xina, Índia, Amèrica Llatina,
Brasil, Mèxic, Nordamerica,
Africa, pràcticament tota,
perquè hi vàrem jugar molts
de partits.

Em falta AustrAlia pero es
massa enfora.

- Aleshores deu parlar
mols d'idiomes...
- Angles, francès, Arab i

una mica d'espanyol.

(Continuará)

Fotos: Oliver
ho aconseguesc, bé i si no
també: em basta el que tenc.

- Qui t'ha aconsellat mi-
llor?.

- El meu germà major i ma
mare, perquè per a un espor-

tista no només són els con-
sells de l'entrenador o dels
companys. Fora del camp
crec que és molt important
que t'aconsellin bé, que ten-
guis un bon entorn.

- Quin es el secret per ser
felic?.

- Hem de creure en Déu i
aplicar la religió, crec que la
religió t'aconsella deixar el
mal i seguir el bon camí.

Sant Llorenc, 78 - A - Tel. 660669

LLUCMAJOR (Mallorca)
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LLUCMAJOR (Mallorca)	
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Beisquet: Juventut de Llucmajor Categoria Cadete Fernení

Potència i bon joc

Bon joc I ben coordinat
han duit quasi tota agues-
ta temporada les jugado-
res Ilucmajoreres I així ho
demostra la classificació,
Jo que de catorze partits
jugats només n' han per-
dut dos, van terceres, amb
possibilitats de pujar a se-
gones . Po que duen un
partit menys. I ja no par-
lam de fer primeres per-
qué el Sant Agustí de quin-
ze partits ha obtengut
quinze victórIes.

L" equip en si és fabulós i
esit ben conjuntat. L' altu-
ra mitjana de les jugadores

tira un poc per baix, pert)
el seu dinamismo ho su-
pleix 156. Prevenen de la
fusió de l' equip de Cade-
tes de la temporada pas-
soda a mês de les infantils
que per edat ja havien de
pujar de categoria. Vuit de
les jugadores són molt
bones I les altres quatre
acompanyen; són les se-
Qüents: Cati Villalba,
Angela Mas, Catalina
Roser, M° Angels Matas,
Antònia BiblIonl, Isa Salver,
Aina Miralles. M° Antònia
Maestre, Mercê Burguera,
Jero Adrover, Llucla Julie] i

Margolido Puig. Com a
delegacies N' Antònia Pa-
nissa I Na lolanda LIrola.

L' entrenador ens paria
amb entusiasme de les
«soves» jugadores I ens
conta tot això I mês que
no tenim temps de retenir.

Per a elles era molt im-
portant el partit a Jugar
amb el Bons Aires que els
va davant, partit Jugar a
Palma el dia 24 de febrer I
que perderen per 54-43,
segurament per falta de
concentració, el dissabte
anterior havien guanyat al
Sant Josep B sense passar

pena, i el dia 3 de març a
Llucmajor davant un Santa
Maria descontrolat, gua-
nyaven de molt, 66-21.

El plat mês fort el ten-
drem dia 17 que rebrem la
visita del Sant Agustí.

Cada dilluns, dimecres
divendres, entrenaments a
conciència, sense Wryer-
se. D" aquesta manera I si
no perden el ritme into-
rés, d' aquest equip en
poder sortir bones jugado-
res per a superiors catego-
ries.

Vos desitjam molta sort!.
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Bàsquet	
Nota

Aclariment a l' escrit del mes passat sobre el bds-
quet infantil femení.

Al n° 98, pagina 36 apareixia un escrit que, en el 2°'
pardigraf havia de dir:

«Dia 3 de febrer han jugat úlim partit de la Higa a
Montuiri, i han perdut, com tots els altres, en aquesta
ocasió per 45-20.

El dissabte anterior dia 27 de gener varen estar prop
de guanyar, al Pavelló Municipal de Llucmajor, contra
el Perles de Manacor, perderen només de dos punts:
36-38: a Manacor, el resultat també havia estat per-
dedor per poca diferència: 33-29. Excusam comentar
altres resultats porquê la quantitat de punts en contra
parla per si sola.

Ciutat, Manacor, Santanyí, Sóller, Montuiri i Llucma-
jor formen el grup A-1*

Això passa porqué a les impremtes hi ha un fantas-
ma que s' alimenta de Iletres que després fan falta al
paper. Esperam que, a partir d' aquest mes, se' n vagi
a menjar diaris vells i no s' afiqui en la nostra revista.

Redacció

El seu entrenador: Pep Picornell

Passió obsessió pel bosquet, Josep Picornell Vanrell,
té 35 anys, en fa quinze que entrena i en aquesta
feina hi posa tot el cor i tot l' esperit, ho viu intensa-
ment i ho exterioritza: alegries, contratemps, tristors...

Va començar a entrenar a Llucmajor i ho va fer du-
rant quatre anys, després dos anys al CIDE, sis al Sant
Josep i aquests darrers tres anys, altra volta al Juven-
tut de Llucmajor: el primer d aquests darrers anys va
entrenar els equips Junior Masculí, Senior Femení i ln-
fantil Femení, el segon any el Cadete Femení i Infantil
Femení, finalment ha quedat només amb aquest da-
rrer. Per mor d' algunes divergêncies amb alguns dels
jugadors, la direc tiva vogué convenient que no en-
trends més l' equip Cadete Femení, al qual hi va tor-
nar perquè les jugadores li ho demanaren. No està
gens content de la forma en gué s' han desenvolupat
els esdeveniments i n' esta trist perquè se sent menys-
preat i relegat a segon terme.

Les nines responen molt posifivament a les seves in-
dicacions. Hi ha una gran compenetració; això ha fet
possible assatjar diferents tdictiques que quasi sempre
han donat bons resultats.

El seu gran èxit personal va ser la temporada 84-85,
entrenant el Sant Josep Juvenil Femení, que va ser
campió de Balears de federats i escolars amb 87 par-
tits jugats i tots guanyats.

- No puc consentir que els joves es passint tant de
temps al carrer I cils bars, res de bo no els pot dur
això. Els és necessari fer exercici, porqué el seu cos
pugui créixer harmònicament i formar figures
estirlitzades. S jo tengués fills els insistida molt porqué
fessin esport, qualsevol que els agrados i millor si era
el basquet, que és el que m' agrada a mi.

- Crec que l' exercici fisic, en general, i un esport,
en concret, hauria de ser una assignatura básica a
qualsevol tipus d' estudis. Tenir el cos en forma és tan
o més important que tenir-hi el cap.

Nosaltres H agraim atenció i admiram la seva dedi-
cació.

G. Oliver

EL SALO DE PERRUQUERIA

I BELLESA DE LES

GERMANES
PUIGSER VER

ELS OFEREIX EL SEU HORARI:
De dimarts a divendres

de 9 a 12 i de 15 a 19

i els dissabtes de 9 a 19

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

Campionat d'Espanya a S'Estanyol
Fa 27 anys, ja se va fer a Llucmajor

111.
Nicolau Febrer, president
de la Federació Balear

Amb el següent encap-
çalament: «Federación
Nacional de Educación Fí-
sica y Deportes-Comité
Olímpico Español-
Federación Española de
Columbicultura-2 Junio
19630, es feia la presenta-
ció del programa d' actes
I dels coloms esportius
(amb les fotos de tots ells)
que havien de par ticipar a
Llucmajor en el XII Cam-
pionat a nivell estatal.

Ara, 27 anys després
s' ha tornat organitzar al
nostre terme, concreta-
ment a S' Estanyol. Perquè
ens parti de colomblcultu-
ra (butxes) i d' aquesta or-
ganitzacló parlam amb el
Ilucmajorer Nicolau Febrer
Nadal, president de la Fe-
deració Balear de Colum-
bicultura.

DIRECTIUS DURANT QUATRE
ANYS

- Quin temps fa que ets
el president?.

- Des de les últimes elec-
cions, el novembre del 88.
Cada quatre anys se reno-
ven els carrecs directius.
Llucmajor sempre ha estat
un poble en el que la co-
lombicultura ha estat forta-
ment arrelada, per la
quantitat de socis i la qua-
litat dels coloms que s' han
criat. I així, i comptant
amb el suport dels meus

companys, me vaig pre-
sentar i vaig essor elegit.
Formen part de la directiva
tres Ilucmajorers més: en
Joan Abollan López, en
Blai Nadal Rigo i n.Antoni
Cladera Salas; la resta de
carrecs de la Federació
estan ocupats per mem-
bres de les diferents socie-
tats que existeixen a les
Balears, principalment de
Menorca i Mallorca, 1 són:
J. Quetglas, J. Trilla, J. Patti-
cer, J. Salmerón, P. Boyer,
M. Rueda, T. de Salord, A.
Pastor, M. Prats I A. Gonza-
lez, a Eivissa només hi
tenim dos socis.

PRIVILEGI PER A BALEARS

- De de quant hi ha el
projecte d' aquest Cam-
pionat aquí?.

- Quan mos presentairem
a les eleccions, un dels
principals objectius era
aquest, aconseguir que la
federació Balear se' n cui-
dàs d' organitzar a nivell
estatal la Copa de Sa Ma-
jestat el Rey, i, dins de les
Balears. A la primera As-
semblea a nivell .espanyol
es va aconseguir, cosa
que nosaltres consideram
un privilegi, I. al mateix
temps es designa la data,
dia 16 de juny, i el Hoc que
consideram més apropiat,
S' Estanyol, per les condi-
cions del terreny, per l' en-
torn I la situació que és
melt propícia per fer volar
eis coloms.

- Quins coloms hi partici-
paran?.

- N' hl participaran 71 de
tota Espanya, Induit el que
fou campió l' any passat.
De la nostra Comunitat Au-
tònoma n' hi participaran
dos, que han de sortir de
les proves de regularitat
que s' han de celebrar a

Santa Eugènia, i que estan
preparades per fer-se els
dies 28 i 29 d' abril; a
aquestes proves hi assitiran
els millors coloms d' onze
societats de Balears.

CONCURSOS CULTURALS

- Amb quina presència
comptau per aquest Cam-
pionat?.
- Esperam l' assistência

de les autoritats locals i au-
tonòmiques. les federatives
i les autoritats de les fede-
racions de les altres auto-
nomies.

Volem tenir un caracter
festiu-esportiu-cultural
aprofitant avinentesa, la
Federació Espanyola ha
convocat un concurs de
pintura a l' oli i a l' aqua -
relia, després un concurs
literarl a nivell autonòmic I.

en tercer lioc, un concurs
de ferratines per a escolars
de tota Espanya. Els guan-
yadors d' aquests concur-
sos obtendran importants
premis en metàlic. Tot sera
sempre baix el lema del
colom esportiu (columbi-
cultura). Les Bases d' a-
quests concursos seran do-
nades a publicitat próxi-
marnent, I. esperam que la
revista Llucmajor de pinte
en ample se' n faci ressò.

Naturalment, per prepa-
rar tot això és precis dedi-
car-hi molt de temps i fer-
hi molta de feina, però ho
feim gustosament porqué
som uns apassionats I dis-
frutam molt.

- El nostre desig és que
resulti un gran éxit.

- Així ho esperam nosal-
tres I per això treballam.

Guillem Oliver

5ea Fa/Meta

S er Historiador Terrasa, 37

Teléfono 66 04 69

LLUCMAJOR (Mallorca)
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Tennis

Primer Campionat
Policia Local
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Espardenyeria

GRAN VARIETAT
D' ESPARDENYES,

PRENDES ESPORTIVES
I ARTICLES DE PESCA

C/. Estrella, 21
Tel. 66 05 78
LLUCMAJOR

En el Club de Tennis
Arenal, situat a la zona
residencial de Son Verí
s' ha disputat aquest Pri-
mer Campionat de Poli-
cia Local, celebrat amb
el sistema de Iliga, és a
dir, tots contra tots.

Tots els participants
varen tenir medalla, do-
nada per l' Ajuntament,
i aquests participants
varen ser: A. Mut, J. Oli-
ver, P. Maim6, J. Mulet,
E. Amer, G. Huguet, J.
Rebassa, A. Catany, S.
Morell i G. Llompart.

Quant als trofeus, que
varen ser donats per

esportista Pere Canals,
els reberen els sis primers
de la classificació final
que va quedar d' a-
questa manera.

1 er. Joan Mulet
2on. Joan Oliver
3er. Guillem Llompart

4t. Pere Maimó
56. Esteve Amer
66. Joan Rebassa
Al final dels actes

d' entrega de trofeus i
medalles, el Sergent-
cap de la nostra Policia
Local, Antoni Mut, va fer
entrega al propietari de
les instal-lacions esporti-
ves, Pere Canals, com a
agrdiment a la seva
persona per la
col.laboració, una
placa que en la seva
absência va rebre el
seu fill. Esperam que
aquests campionats o
modalitats esportives
entre o amb policies es
repeteixin perqu6 és
ben agradable poder
comprovar com els
guardians de l' ordre
públic es mantenen en
forma.

Joaquin
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Julia Mascaró, monitor de gimnàstica de
manteniment femení

36

Fa uns quants anys que
velrem escriure, en el núm.
57 de la nostra revista, que
feia quatre anys que la
casa de la Vila subvencio-
nava uns cursets de gim-
neistica de manteniment
per a dones.

Bé iciò ja en fa vuit i les
dones de Llucmajor conti-
nuen fent 3 hores a la set-
mana de glmneistica: els
dilluns, dimecres 1 dijous en
el Pavelló Municipal d' Es-
ports i amb el mateix moni-
tor: En Julià Mascará.

Aquesta activitat actual-
ment es realitza a molt de
llocs pore) per a orgull de
tots podem dir que veirem
esser uns dels primers muni-
cipis en començar 1 enca-
ra continuam. Alx6 ha
estat possible parqué s' ha
fet amb serietat, ajuda per
part de l' Ajuntament 1
amb consteincia tant per

assistência com del mo-

nitor.
A En Julià li feim les se-
güents preguntes:

- Es car fer gimnàstica?.
- No, apuntar-se val unes

tres mil pessetes i el curs té
una duració de 8 mesos. De
novembre fins a finals de
juny.

- Per que cres que s'ha de
fer exercici?.

- L'exercici físic està molt
lligat amb la salut. La gent
no ha de fer exercici només
per l'estètica sinó per millo-
rar la qualitat de vida o sia
per millorar la salut. Ens
ajuda a superar problemes fí-
sics com obessitat, colesterol,
circulació sanguínea, millora
la nostra capacitat funcional
de cor i pulmons. A és a més
ens ajuda a mantenir i millo-
rar els nostres músculs; a no
perdre la mobilitat de les ar-
ticulacions, etc. Tot això són
beneficis que estan compro-
vats pels millors metges de
medicina esportiva.

- Cada dia pots veure

molta de gent que camina
per la ronda. Es bo això?.

- Molt. La gent de cada
vegada més s' adona que

exercici és bo. El que
passa és que arriba un

moment que la monotonia
del caminar fa que el nos-
tre cos s' estabilitzi i ja no
millori més. L' entrenament
ha de ser progresiu I variat.
S' ha d' exigir en el cos el
meixim sense caure en un
esforç massa fort 1 així és

única manera de millo-
rar.

- No estàs cansat des-
prés de tants d'anys?.

- No. Teno la mateixa
11.1usló de quan vaig co-
mençar I molta mês expe-
riência. A més a mês hi ha
un grup de gent tan entu-
siasta i bo que ja som com
una família gran. Hem de
tenir en compte que hl ha
gent que duu els mateixos

anys que jo i cada dia ve
amb la mateixa 11.1usió. Es
tan important la distracció,

alliberament de tensions,
la diversió que suposa
anar a gimndstica com els
beneficis físics.

- Voldries afegir res
més?.

- Només dir que si hl ha

algú que vulgui venir hi ha
temps. No hi ha limitacions
ni de nombre ni d' edat.

Que es dirigeixin a l' Ajun-
tament i els informarem.

Anim.
Joan Quintana

BAR CA'N NADAL
(Nova direcció)

En Jaume i Na Catalina

Especialitats: TAPES I
BERENARS

Nicolau Taberner, 36 - Tel. 66 00 43
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NAIXEMENTS

Catalina Nadal Caro, filla de Jaume
i Catalina, nasqué el 5/2.
Antònia Vila Mora, filla de Barto-
meu i Margarida, flasque el 14/2.
Estefania Jiménez Peña, filla de
Francesc i Ma del Mar, nasqué el
14/2.
Gisela Palacios Melero, filla d'Aure-
lio i M Isabel, flasque el 17/2.

MATRIMONIS

Bartomeu Garcia Gómez i Soledat
Hernández Villena, es casaren el 9/
2 a l'església de la Lactancia.
Miguel Azor Pelegrín i M' Jara
Saura, es casaren el 3/2 a l'església
de Sant Miguel.
Gori Martinez Martinez i Margalida
Barceló Fernández, es casaren el 18/
2 a l'església de la Lactancia.
Francesc Xavier Roman Rodríguez i
Aina Evangelina Rattia Sanchez, es
casaren el 22/2 al Jutjat de Pau.
Manel Rincon Gómez i Sera fina
Ruiz Moreno, es casaren el 25/2 a
l'església de la Lactancia.
Vicenç Tur Fuster i Angelika
KKiirth, es casaren el 1/2 a l'esglé-
Sia de la Lactancia.

DEFUNCIONS

Angel Piqueras Olovas, morí el 7/2
als 31 anys.
Jerbnia Ramonell Caldés, morí el 9/
2 als 93 anys.
Miguel Pons Rubí, morí el 14/2 als
82 anys.
Angelina Vadell Fullana, morí el
17/2 als 89 anys.
Antònia Mesquida Ferretjants, morí
el 18/2 als 76 anys.
Antoni Tomas Cardell, morí el 11/2
als 83 anys.
Francesca Tomas Salva, morí el 24/2
als 86 anys.
Miguel Ginart Salva, morí el 25/2
als 85 anys.

Joana Aina Ramis Gaya, morí el 26/
2 als 91 anys.
Joan Garau Puig, morí el 2/3 als 91
anys.
M' Dolors Ramos Suarez, morí el

23/2 als 69 anys.
Joana Aina Tomas Julia, morí el 3/3
als 87 anys.
Joana M' Jaume Vidal, morí el 5/3
als 81 anys.
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«Balears: sentiment de poble»

Quan el poble veu que els problemes se
solucionen riles avial.
Quan reclama més autogovern,
Quan els ciutadans senten com a pròpies
la seva cultura i la seva terra,
Quan Iluiten tots junts per millorar la
qualitat devida. els serveis públics i
l'ajuda als mes ner, “Itats

Comunitat

Quan el poble balear reconeix que les
coses es fan millor des daqui,
Quan compova que les institucions de

nostra autonomia són mes efectives,
Es perquè hi ha un autentic, un vertader
SENTIMENT DE POBLE

Autònoma

de les Illes Balears

PLA "SA NOSTRA" JUBILACIO
PENSIONS

Sa Nostra Tranquil-Mat.
_. ...	
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SA PERXA, S.A.
CARNISSERIA

FABRICA D'EMBOTITS

SOBRASSADA, CAMAIOT,
BOTIFARRA, BOTIFARRONS,

SALSITXA FRESCA, PINXOS, etc.

cnpoge rxt6d,

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

HAMBURGUESES
«PERROS»
«PINCHOS»
«PEPITOS»

Provin la nostra
CUINA RAPIDA, ÉS TROPI!...

Obert tots els dies

Servei de begudes i menjars
de qualitat a preus raonables

Avinguda Carles V- Tel. 66 11 17 - LLUCMAJOR
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Solució Sopa de lletres      

ABIAMMONP
R411KIMPEF
VAN .QTR
KRGHJ N

Z	 H
T	 BJ
O

AAH	
0

;	 'PAF
M	 DFHJK	 HI
ACE	 JHL	 NR

	KM 	 HI
AK 	TUS	 JQO              

QUI ÉS?

Es en Toni Ripoll.                              

ENDEVINALLES

P'es Forat d'Es Moix
Mentre encarrega un estudi de façanes per conservar

a ARCA, el nostre Ajuntament decora la seva d'aquesta
manera.

Esperem que ara no ens comprin una rentadora i
també estenguin la bugada al balcó. Si l'exemple es
contagia (en altre temps era la Cort qui donava la pauta
de la moda), Llucmajor es podria convertir en el «Son
Gotleu» fora.

El que no se sap és si s'ha posat perquè amb televisió
es fa més feina o perquè mentre es mira la televisió no
es fa res mal fet.

A

Es verd i no es julivert;
es groc i no es albercoc;
fa ones i no es la mar.

C
Vos don de temps fins diumenge
per poder-ho endevinar:
¿Quina mare al món hi ha
que an es fills dona menjar
i quan són morts los se menja?

lunuirp saon	 anb *D13 fl5.j ineneD un) 1(ualeq
s'a urnb exTax ri o lem TH) :salleulnapuH opnTos

Un camp Ilaurat
que mai relia
no l'ha tocat



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.

PEUGEOT 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

&M SOFT WARE
PROGRAMES
Comptabilitat

Facturacid
Tallers
Stocks
MS.

PROGRAMACId
A MIDA

dLb4
-:-.7._-_=,

ELS MILLORS PREUS
EN INFORMATICA

A MALLORCA SON A
LLUCMAJOR

AT 12 MHz 512 Kb Dise Dur 20 Mb
Desde	 179.980 	Plis.
386 SX-16 1 Mb Disc Dur 20 Mb
Desde	 268.980	 Pts.

Impresora OKI 300 Cps. 68900
Installaci d i	 prograrnacid

de xarxes locals

Carrer Major 171 Llucmajor	 Tel. 66.17.15



BLAUPUNKT
Alarmes
Esquiladores
Motoserres
Plagues solars
Generadors
Lloguer maquinaria
Marto Ils

EINES AMB LA GARANTIA BOSCH

Winds 1 assistência
tOcnica dais productos:

BOSCH
Automòbil

BOSCH
Eines

BLAUPUNKT

Calentadors
JUNKERS

Electricitat i Electrònica
de l'automábil

INJECCIÓ DE BENZINA

Aires acondicionats
CARRIER
MITCHELL

Tacògrafs

Sc i alta fidelitat
Automòbil

gAU ELECTRIC

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

Servei Oficial Bosch

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




