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ACONSEGUEIXI:
«UNA ESTANCIA D'UN CAP DE SETMANA PER DUES PERSONES A UN HOTEL DE

TRES ESTRELLES A MALLORCA EN REGIM DE PENSIÓ COMPLETA»
CONTESTANT A LES SEGÜENTS PREGUNTES:

1.- Quin es l'avi6 de passatgers mós ràpid del món?
2.- Quin Emperador va concedir el privilegi de les Fires de Llucmajor?
3.- A quin any es reformé la Plaça d'Espanya de	 iajor?
4.- Quin és el número de telèfon de VIATGES CASi ELL DE BELLVER, S.A.?

Les respostes podeu enviar-les fins el 30-06-90 a VIATGES CASTELL DE BELLVER, S.A.,
Avd. Joan Miró, 7 - 07014 PALMA, indicant nom, adreça i número de telèfon .

Els que contestin correctament totes les preguntes participaran al sorteig de l'esmentada estén-
cia.

Queden excluits de participar els empleats i familiars de VIATGES CASTELL DE BELLVER,
S.A. i els col.laboradors de LLUCMAJOR, DE PINTE EN AMPLE

Per gentllesa de:

Itag"116112C13Ó11
at olmte e , ample

VIATGES ileBil.TNER, S.A. 
Avd. Joan Miró, 7 - 07014 PALMA DE MALLORCA - Tels. 45 56 61 - FAX: 45 69 94

• Nuevo exterior como tú
lo quieres: mas práctico
y actual, con plano de
carga rebajado para un
mejor acceso al maletero.

• Nuevo interior como tú lo
quieres: mas cómodo y
atractivo.

• Nuevo salpicadero como
tú lo quieres: más ergo-
nómico e integrado.

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

AQUI TENEMOS
EL NUEVO PEUGEOT 309,

COMO TU LO QUIERES.

PEVGEOT 309
ES OTRA HISTORIA

Tallers MARINA
Joan Ramon

PEUGEOT-TALBOT
Agent Oficial

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

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

El debat sobre la funció de les
institucions públiques —locals, au-
tonòmiques, centrals— en relació a
Ia cultura és antic i, molt sovint,
contradictori. Les institucions, sem-
bla, han d'intervenir sobre la cultura
—comissions municipals, conselle-
ries, ministeris— pet-6 a quin nivell:
gestió, generació, estimulació, coor-
dinació... no intervenció, dirigisme...
manipulació de la cultura, prioritza-
ció de determinats models (limitació
i, fins i tot, repressió d'altres), inhi-
bició... Sembla, des d'un punt de
vista ètic i respectuós amb els drets
de tothom, que el camí de les insti-
tucions en aquest camp hauria de
transcórrer més per les vies de la
canalització de les iniciatives socials,
per l'afavoriment de les inquietuds
de col•lectius i dels individus, per la
dotació de mitjans a aquelles inicia-
tives enriquidores del patrimoni cul-
tural de la comunitat que, sense
aquest suport no podrien donar
fruit que pels viaranys tortuosos de
l'organització unilateral d'actes, es-
pectacles o manifestacions la moti-
vació dels quals pot ésser (o sem-
blar) en comptes d'un estímul dina-
mitzador de la cultura de la cornu-
nitat un pretext per a un prosselitis-
me politic d'un determinat color,
per al lluïment personal dels orga-
nitzadors o molt pitjor per a difon-
dre des del poder, i amb els diners
de tots, missatges més o manco su-
bliminals per a la configuració mis-

tificadora de determinades pautes
de comportament o models de refe-
rència.

A nivell local, una ullada a les ac-
tivitats coordinades per la Comissió
de Cultura de l'Ajuntament que . el
mes de maig ofereix als llucmajorers
de la vila i de la vorera de mar s'en-
marca en la millor de les perspecti-
ves: la institució pública
—municipal, en aquest cas— esdevé
catalitzadora d'una série de proce-
sos, d'un aplec de propostes, sorgi-
des de grups i entitats locals ben di-
versos, aglutinats amb un sol objec-
tiu: animar la vida cultural del nos-
tre poble l'O.C.B. (la nostra revista),
els Atàvics, l'Associació de la 3e"
Edat, el suport econômic de «la
Caixa» i «Sa Nostra», formulen pro-
postes diverses que omplen l'agen-
da d'aquest mes: presentacions de
llibres (carpeta amb poemes i
il•lustracions, el llibre «Cent» de la
revista), teatre, exposicions de flors,
rondalles, venda de llibres al carrer,
grup d'animació i el dia 18 un gran
recital de rock en català (cloenda del
concurs radiofònic «Banc de Dades»
per a estudiants d'EEMM).

Pluralitat d'opcions, proposades
per entitats ciutadanes diverses que
perfilen, a parer nostre, unes pers-
pectives de futur que, cas de conso-
lidar-se, suposarien l'assumpció
d'una realitat ben desitjable.



CASA DE LA VILA

Extracte dels acords presos en comissió
de dia 12-IV-90

-Concedir una ajuda de 110.000
ptes. per a la celebració del Certa-
men i Elecció de Miss Llucmajor.

-Adquirir jocs infantils a MEIN,
per import de 1.032.520 ptes.

-Rebre definitivament les obres de
sondeig d'injecció de les aigües de
pluja a la zona de la depuradora de
Llucmajor, realitzades per Garcias i
Crespí.

-Aprovar la certificació addicional
de l'obra d'il•luminació del Camp
de Futbol de Llucmajor, realitzada
per E. Calafat, per un import de
517.947 ptes.

-Prorrogar per un mes el contracte
de servei de Normalització Lingüís-
tica subscrit a la Sra. Janer Gomila.

-Concedir subvenció a la Banda
Municipal de Música per un import
de 887.617 ptes. corresponent a cada
trimestre.

-Sancionar un treballador de la
brigada laboral per absència al tre-
ball sense justificació.

-Nomenar Auxiliar Administrati-
va, a ID Francesca Mir Salva, única
aspirant que ha superat les proves i
declarar vacant l'altra plaça convo-
cada, mitjançant oposició.
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Ple del dia 30-4-90

Expropiació de terrenys a Llucmajor i S'Arenal

En el ple ordinari celebrat per l'A-
juntament de Llucmajor, va destacar
l'aprovació d'expropiació de ter-
renys per la perllongació de la
Ronda Ponent, a tres propietaris dis-
conformes amb la valoració feta per
la compra, i declarar d'urgència
aquesta expropiació.

L'altra expropiació, també urgent,
és un pas pea tonal de S'Arenal, pro-
pietat de Jaume Salva, que l'Ajunta-
ment valora en tres milions i mig de
pessetes, i el propietari en SEIXAN-
TA milions.

En aquest segon tema va interve-
nir el regidor Sr. Rabasco recordant
que damunt aquests terrenys hi ha
una sentència del Tribunal Provin-
cial a favor del propietari Sr. Salva,
per quant l'Ajuntament, per mala
gestic') del responsable d'Urbanisme,
va ocupar uns terrenys de propietat
particular, per unes obres considera-
des d'utilitat pública, però que
-segons Rabasco- només afavorien
un hoteler, demanant la dimissió de
Tomas Garcias com responsable de
tan mala gestió, per trepitjar els
drets d'un ciutadà.

Tomas Garcias li va contestar a
Rabasco que els terrenys per expro-
piar no tenen res que veure amb la
sentència aludida, ja que es tractava
de la supressió d'una reixeta que ja
està reposada, i, quan a les obres
objecte d'aquesta expropiació, tots
els comerciants hi estaren d'acord,
inclòs el Sr. Salva. Va dir, finalment,
Tomas Garcias, que si la primera
vegada i tantes que després Rabasco
ha demanat la dimissió d'ell i del
batle ho haguesin fet, ja faria temps
que no estarien en el càrrec, però
això no ho ha de decidir ell, sinó els
electors a les properes eleccions mu-
nicipals, l'assumpte es va aprovar
finalment, amb el vot en contra de
Rabasco i l'abstenció del grup popu-
lar.

CENTRES DE SALUT A
S'ARENAL-LLUCMAJOR

Per unanimitat, i, en caracter reso-
lutori, es varen aprovar les mocions,
dues, presentades pel grup popular.
La primera referent a la solicitud de
canvi d'ubicació de la construcció
d'un nou Centre de Salut projectat
per la Conselleria de Sanitat a S'A-
renal, perquè es faci en el terme de
Llucmajor. I la segona moció per la
construcció d'un altre Centre Sanita-
ri i lloc social per a la tercera edat a
Badia Gran.

Entre els altres temes aprovats,
destacà l'informe presentat pel regi-
dor de Sanitat Sr. Caldés, donant
compte de la mala administració del
concessionari de l'Escorxador Muni-

cipal, el que ha donat com resolució
l'anul•lació del corresponent con-
tracte i paralització de les activitats
de l'Escorxador a nivell comarcal,
supeditant les seves activitats i ser-
vicis per als carnissers locals, encara
que, limitades a un estudi sobre les
possibilitats i deficiències del polè-
mic excorxador municipal.

Entre els precs i preguntes, Joan
Miguel, del P.P. es va interessar per
l'estat de les obres de l'Avinguda
Miramar de S'Arenal sol.licitant
posar un poc d'ordre a les mateixes,
ja que, entre els embuts produïts
per les obres i els del trafic, els ma-
teixos residents de S'Arenal, no
saben per on han de circular.

Arnau Toirtà%



de pinte en ample

El proper dia 25 de maig celebrarem el número
cent de la nostra revista amb la presentació d'una
publicació extraordinària sobre temes d'àmbit local.
Quedau convidats a l'acte que tendrà Hoc a la sala
capitular de l'Ajuntament a les 21'30 h.

Després hi haura un sopar al restaurant Gran Via.
Si hi voleu assistir podeu fer la inscripció i el paga-
ment a «S'Amfora», C. de Sa Font n° 8. Telèfon 66 18
16 abans del dia 22.

El preu del sopar és de 1.450 ptes.

ser Historiador Tarrasa, 37

Teléfono 66 04 69

LLUCMAJOR (Mallorca)

LOCAL
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Campanya per a la conservació
de la natura

sense

064

El Col.legi Públic Rei
Jaume III de Llucmajor va
col.laborar en la campanya
que l'Ajuntament i el GOB

nen dur a terme per tal
de conscienciar els ciuta-
dans sobre la necessitat de
«CONSERVAR NETA LA

'NATURA».
Els alumnes, durant la

setmana, parlaren i treba-
llaren el tema de la conta-
minació de la natura en
diferents aspectes: conta-
minació de l'aire, de l'ai-
gua, de les ciutats i po-

bles, dels boscs i de fora-
vila, i de les aigües del
subsòl.

També es va fer una
sortida escolar anant pels
afores del poble. Com a
fet testimonial, es recolli-
ren 30 sacs de baleigs,
plàstics i papers que em-
brutaven la part del mig-
jorn de Llucmajor.

S'arribà a la conclusió
que els pobles més nets
no són els que més agra-
nen sinó els que menys
embruten.

:4%teta

primeres

VI aniversari de l'Associació
de la 3a Edat

Per commemorar el sisè
aniversari l'Associació de
Jubilats, Pensionistes i 3'
Edat de Llucmajor ha or-
ganitzat les activitats se-
güents:

Dissabte dia 12: Exposi-
ció de flors al local de la

Edat.
Diumenge dia 19: Ex-

cursió i dinar al Foro de
Mallorca.

Dimarts dia 22: Funció
teatral al Teatre Recreatiu.

Divendres dia 25: Fi de
festa i entrega de plaques.

Dimecres dia 30: As-
semblea general al local
de l'Associació.

	1
LC

 MELIÁ, 3 LLUCMAJOR



sa talent
CERÀMIQUES - FET A MINt

PLANTES I FLORS

C. Campos, 80 - Tel. 66 01 76 - LLUCMAJOR
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Crònica cultural

La festa del Llibre i algunes actuacions culturals

La tradicional festa del llibre, que
des dels darrers anys se celebra sota
l'organitzacicó de la Regidoria de
Cultura, enguany ha estat trasllada-
da al mes de maig. Com és sabut, la
festa del llibre s'escau el 23 d'abril,
aniversari de dos escriptors univer-
sals com són W. Shakespeare i M.
de Cervantes i també diada de Sant
Jordi especialment significativa i
simbòlica en l'àmbit català. Diverses
circumstancies han propiciat el tras-
hat del programa d'actes cap al mes
de maig, sobretot per no coincidir
amb el reinici de les classes després
de les vacances de Pasqua.

El programa dels actes que s'han
de desenvolupar ha ajuntat algunes
iniciatives organitzades per diversos
col.lectius locals. En primer lloc, a
s'Arenal, Miguel Bezares i Biel Tho-
mas han presentat la seva carpeta
amb poemes i dibuixos titulada <<In-
dicis», una altra iniciativa de les
Edicions Ataviques, que ara ha ten-
gut per escenari el bar «El Puerto» i
que ha assolit a prop d'un centenar
de joves.

A hores d'ara, encara han de tenir
lloc els actes prevists per a Llucma-
jor. En aquest sentit, el dissabte dia
19 hi haura venda de llibres a la
Plaça d'Espanya enmig d'un am-
bient festiu animat per grup musical
«Si fa sol», que patrocina «Sa Nos-
tra». Al cap de quasi una setmana,

el divendres dia 25, dos actes cen-
tren l'atenció: «La maleta magica.
Conta contes» de Catalina Valriu,
una presentació original i divertida
dels llibres, les seves històries i els
seus protagonistes. Patrocina l'acte
l'Obra Social de «La Caixa» i es fa a
la biblioteca de l'entitat. Més tard,
«Llucmajor de pinte en ample» pre-
senta el llibre editat amb motiu del
número cent de la revista. Aquest
llibre és un recull de treball de te-
màtica diversa escrits per
col.laboradors convidats a comme-
morar la fita centenaria de la nostra
publicació mensual.

Per acabar, el divendres dia pri-
mer de juny, el Teatre de Bunyola,
ja c onegut pels llucmajorers, posa
en escena «Tot Déu al celo, un es-
pectacle musical basat en dues ron-
dalles adaptades per Guillem Ca-
brer. Aquesta representació s'em-
marca dins el circuit teatral del Cen-
tre Dramatic de les Illes Balears.

ACTUACIONS MUSICALS

El repas de l'actualitat cultural
ens mena també a fer menció dels
actes de l'Associació de la Tercera
Edat amb obres de Teatre, vetlades
festives i exposició de flors i plan-
tes. Igualment hem de referir-nos a

la X Trobada de Banda de Música,
que enguany té lloc el 20 de maig a
Pollença i on participa de forma
destacada la Banda de Llucmajor.
Precisament a Pollença també hi a
intervenir la nostra Banda amb
motiu dels concerts celebrats per
commemorar el 125 aniversari de la
Banda d'aquella ciutat. El contingut
musical d'aquest concert sera oferit
a Llucmajor el 24 de maig en el
Convent de Sant Bonaventura.

Altres classes de música també
s'anuncien per als propers mesos
d'estiu. En primer lloc només hem
de recordar de passada el recital de
rock en català que se celebra dia 18
en una festa estudiantil amb projec-
ció per tot Mallorca. Per una altra
part, la formació «La Guardia» ha
d'actuar el 9 de juny també en el
Camp de futbol en una iniciativa de
col•laboració entre Espectacles Ro-
mantic i l'Ajuntament. Per a més
enda podem avançar que amb
motiu de les diverses festes patro-
nals actuaran El Norte a s'Arenal,
les orquestres Clippers i Mediterrà-
nia a s'Estanyol i l'Orquestrina d'Al-
gaida i el sorprenent conjunt Ossifar
a Llucmajor. Pere) de tot això i d'al-
tres actuacions ja en parlarem en
acostar-se més l'estiu.

Maties Garcias

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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ARTICLES
INFANTILS

De 0 a 10 anys

LLISTES
NAIXEMENT

Plaça d'Espanya, 46 - Tel. 66 18 59
LLUCMAJOR
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Cristalería Llucmajor
JOAN MO REY

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

Ronda Migjorn, 105	 Tel. 66 14 93	 LLUCMAJOR

LOCAL
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Els 90 comencen dia 18
El proper dia 18 de maig tendra

Hoc el primer concert de Rock en ca-
tala a Mallorca. L'escenari d'aquest
important concert sera el camp d'es-
ports de Llucmajor i la bulla comen-
çarà a les nou del vespre.

Aquest concert representa l'acaba-
ment festiu del concurs «Banc de
dades» que, dins el programa «Total
4», s'ha emès els dimarts i els dijous
per Radio 4 (Radio Nacional).

El concurs ha congregat al llarg
de diverses fases estudiants de 24
instituts de Mallorca que posaven a
prova els seus coneixements d'es-
ports, espectacles, aspectes acadè-
mics, etc. a més de la seva bona es-
trella i el seu «saber estar» radiofò-
nic.

Entre els nombrosos premis desta-
ca un viatge a Atenes per als gua-
nyadors, 3 participacions a les Tro-
bades amb la Ciència (CIRIT),
equips d'excursionisme, 15 viatges a
Barcelona, discos, llibres, etc.

Els flamants guanyadors d'aquest
concurs organitzat per la Direcció
General d'Educació de la Conselle-
ria rebran els seus premis unes
hores abans del concert amb la pre-
sència de les autoritats pertienents.

La gran Festa-Concert que posara
un brillant punt i final al concurs i
al llurament dels premis farà de
Llucmajor el centre juvenil de l'illa
durant unes hores. El recital és or-
ganitzat per l'Ajuntament de Lluc-
major amb la col.laboració de diver-
ses entitats com 0.C.B., l'Ajunta-
ment de Palma, Coca-Cola, La

Caixa, el Consell de Joventut, etc.
Comptarem, perquè l'ocasió ho

requereix, amb el millor equip de so
de Mallorca amb 12.000 wats de so i
40.000 de hum que faran les delicies
dels joves mallorquins.

El primer conjunt participant sera
LA FOSCA, que guanyaren el
premi a la millor cançó en català del
concurs de Pop-Rock de l'Ajunta-
ment de Palma en la passada &did&
Es tracta d'un conjunt de Oyes ma-
llorquins que es dediquen al Pop
Simfònic.

A continuació, resperadissima
aparició d'OCULTOS, .que estrena-
ran el seu L.P. «lia . amb oli Nacio-
nal», del qual s'ha fet ressò la prem-
sa local pel plat -fort de la seva ac-•

tuació, la cançó «Barco de Rejilla».
Aquest grup mallõrquí ha creat una
gran espectació és ben segur que
donaran una vetlada sucosa encara
que els seus components assegurin
que no cerquen la polèmica ni fan
cap tipus de política.

De tota manera, es tracta d'una
de les bandes -que més sonen a Ma-
llorca en aquest moment i la seva
música es pot classificar com a Rock
amb algunes influències Punk.

A més dels grups mallorquins,
particaran en el concert dos grups
catalans que actuen per primera ve-
gada a mallorca: ELS PETS i SOPA
DE CABRA.

ELS PETS són un grup de Tarro-
gana que posen en funcionament 12
persones damunt l'escenari, entre
les quals destaca el conjunt femení

de «LES LLUFES».
Triomfen en directe alla on van i

treballen molts d'estils des de can-
cons clarament provocatives fins a
balades sentimentals de molt d'èxit
entre les jovenetes. El seu darrer
single «Ella m'estima» és un bon
exemple d'aquest nou lirisme que
arribarà amb força al camp d'es-
ports municipal de Llucmajor.

El conjunto SOPA DE CABRA
clourà l'espectacle amb la presenta-
ció del seu segon L.P. Es tracta
d'una colla de gironins que repre-
senten, en opinió dels experts, la
gran esperança del Rock a Catalun-
ya.

Les entrades es poden aconseguir
pel mòdic preu de 800 pessetes i de
600 en la venda anticipada. Es un
preu raonable per aquells que vul-
guin assistir a una fita musicalment
històrica que representara, segons
anuncien els organitzadors, el co-
mençament dels anys 90. La bulla
queda així garantida per aquest es-
deveniment d'inexcusable assistèn-
cia per a qualsevol modernet mini-
marnent acreditat. Sera efectivament
un acte important que, per raons
òbvies i per no esser acusat de xovi-
nistes, no posarem a l'alçada del
mite de Woodstock. Tanmateix, al-
guns experts importants han deixat
entreveure que la comparació amb
el Selva-Rock dels millors temps no
queda fora de to.

Un consell: no quedeu a ca vos-
tra.

Manda Ramon



FABRICA DE JOIERIA GARAU
(Ca'n Cajeta)

Fabricant Tiles Balears 030
Només es fabrica amb or de primera llei (18 K)

FILIGRANES, CORDONCILLOS,
GRANET I REPRODUCCIONS DE

JOIES ANTIGUES MALLORQUINES

PLATERIA - RELLOTGERIA

Llistes de Noces, Comunions i Naixements
C/. Born, 29
	

Tel. 66 04 03
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L'Ajuntament aprova la normalització dels carrers
de Llucmajor

El passat dia 26 de març, el Ple de
l'Ajuntament de Llucmajor va apro-
var la nova i definitiva retolació
dels carrers del casc urbà.

Després d'una sèrie de modifica-
cions fetes d'una forma poc sistema-
tica, s'intenta de fer una nova reto-
lació d'acord amb la Llei de Norma-

lització Lingüística i els criteris lin-
güístics de la Universitat de les les
Balears que és l'órga n assessor reco-
negut per l'esmentada Hei al seu ar-
ticle 14.

L'any 1979 es va fer una primera
modificació fruit del canvi politic.
Tanmateix, s'hi observaven grans

diferències entre el que deien les
plaques i allò que constava a les
actes de l'Ajuntament.

El passat Consistori també aprova
que les plaques dels carrers que
configuren el Quadrat fossin en ca-
tala. Posteriorment, l'any 1987, es
varen corregir algunes irregularitats
de tipus ortogràfic i gramatical.

La conseqüência de tot això és
que totes les plaques que no confi-
guren el Quadrat són en castellà lle-
vat d'algunes excepcions que són
producte d'accions improvisades.

La qüestió de la nova retolació
dels carrers s'ha de dur a terme se-
gons la Hei de Normalització Lin-
güística aprovat pel ple de l'Ajunta-
ment de dia 29 de febrer de 1988.

La Llei de Normalització deixa
clar que els topònims de la nostra
Comunitat Autònoma tenen una
única forma oficial, la catalana, i
que c.s noms de les vies urbanes ha
de ser decidit pels diferents ajunta-
ments amb l'assessorament de la
U.I.B. i donant preferência a la topo-
nímia popular tradicional i als ele-
ments culturals autòctons.

El Reglament Municipal també re-
coneix una única forma catalana
com a oficial i com a topònims con-
templa el cas concret dels noms de
carrers, places i altres vies públi-
ques.

Per tot això, l'Ajuntament aprova
la denominació catalana de totes les
vies paliques de Llucmajor segons
la relació que presentam més avall.

El pla de feina concret contempla
el manteniment del mateix tipus de
placa per a tots els carrers del nucli
urbà, és a dir, placa de marts de
primera, lletres gravades sobre la
pedra i l'escut de Llucmajor.

L'any 1990 es canviaran les pla-
ques dels districtes Ir i 2n i la secció
P del 3r. La secció P i 2 del distric-
te 3r i el district 4t queda per l'any
1991.

Al districte Ir s'han de canviar 26
plaques, al 2n 23 i 18 al 3r, amb un
total de 67 plaques per a tot el casc
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urbà.

RELACIÓ DE LES
DENOMINACIONS APROVADES
l'ER ALS CARRERS DE
LLUCMAJOR

Carrer de l'Adoberia, Carrer
d'Andalusia, Carrer dels Angels,
Carrer d'Antoni Garcias, Carrer
d'Antoni Maura, Carrer d'Antoni
Mut, batle, Ronda d'Antoni Ramis,
senador, Carrer d'Aragó, Carrer de
Bahía Blanca, Carrer de la Bandera,
Carrer d'en Barceló, Carrer del
Bisbe Jaunie, Carrer del Bisbe Mut,
Carrer del Bisbe Roig, Carrer del
Bisbe Taixequet, Carrer de Bons
Aires, Carrer del Born, Carrer de
Campos, Carrer del Cap Puig, Ca-
rrer del Cardenal Rossell, Ronda de
Carles V, Carrer de Castella, Carrer
de Catalunyaa, Carrer del Cel, Car-
rer de Ciutat, Carrer de la Constitu-
ció, Carrer del Convent, Plaça d'Es-
panya, Carrer de l'Esperança, Carrer
de l'Esplai, Carrer de l'Estrella, Ca-

rrer de la Fira, Carrer de Fleming,
Carrers dels Foners, Carrer de la
Font, Carrer de Fra Joan Garau, Ca-
rrer de Francesc Aulet, metge, Ca-
rrer de Francesc Moragas, fundador
de la Caixa, Carrer de Francesc
Santceloni, doctor en teologia, Car-
rer de Galdent, Carrer d'en Gamun-
dl, Carrer de la Glòria, Carrer de
Gómez Ulla, Camí de Gracia, Car-
rer de Gràcia, Carrer del Grup Esco-
lar, Carrer de Guillem Terrassa, his-
toriador, Carrer de la Hispanitat,
Carrer de Jaume I, Carrer de Jaume
II, Passeig de Jaunie III, Carrer de
Joan Aulet, Carrer de Joan Xamena,
músic, Carrer Major, Plaça de la
Mare de Déu de Gracia, Carrer de la
Marina, Carrer d'en Melia, Carrer
Menor, Carrer del Migdia, Carrer de
Ponent, Ronda de Migjorn, Carrer
de Miguel Salvà, Carrer del Mones-
tir, Carrer de Ses Monges, Carrer
d'en Mut, Carrer de Navarra, Carrer
de Nicolau Taberner, Carrer del
Nord, Carrer Nou, Carrer de l'Oli-
vera, Carrer de l'Orient, Carrer dels

Paraires, Plaça del Pare Bartomeu
Salva, Carrer del Pare Caldés, Car-
rer del Pare Bartomeu Salva, Carrer
del Pare Caldés, Carrer del Pare Ri-
poll, Carrer d'en Paris, Carrer de la
Parròquia, Carrer de Pare Antoni
Mataró, Carrer d'en Pare de Son
Gall, Carrer dels Pescadors, Ronda
de Ponent, Carrer del Princep, Avin-
guda de Ramon de Sant Martí, Car-
rer de Ramon Llull, Carrer del Re-
torn, Carrer d'en Rigo, Carrer d'en
Ripoll, Carrer d'en Sala, Carrer de
Santa Candida, Plaça de Santa Cata-
lina Tomas, Plaça de Sant Bonaven-
tura, Carrer de Sant Francesc, Carrer
de Sant Isidre Llaurador, Carrer de
Sant Joan, Carrer de Sant Josep, Car-
rer de Sant Llorenç, Carrer de Sant
Miguel, Carrer de Sant Pere, Carrer
de Sant Vicenç de Paül, Carrer del
Sindicat, Carrer del Sol, Carrer de
Tarragona, Carrer de València, Car-
rer del Vall, Carrer de la Vila de
Madrid, Carrer de Weyler.

expert
OMM. =MM'

111•nn 1n0.
El ECTII1CA

CRISTOBAL CALAFAT JUAN   

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

C/. Sa Fira, 3 - Tel. 66 19 01
	

Particular: Ronda Migjorn, 90 - 2n. - Tel. 66 06 08



PEGASO

TALLER AUTORITZAT

ANTONI ROSSELLO RAMIS

Carrer Navarra, 4-6 - TeL 66 09 28

1 0 LOCAL        

Agrupació C.R. Llucmajor, Radioaficionats de 27 MHz

Gran concurs de Radiolocalització o «Caça de
la Guineu»

El passat 8 d'abril, aquesta asso-
ciació va celebrar el III Concurs de
RADIOLOCALITZACIÓ, anomenat
també «CAÇA DE LA GUINEU».
En aquest concurs, hi podien pren-
dre part tots els radioaficionats de
ERT 27 de tota l'illa. Hi havia un
total de 25 trofeus donats per distin-
tes entitats, per repartir entre els
guanyadors. El concurs es va desen-
volupar íntegrament en tot el teme
municipal de Llucmajor, i va ser pa-
trocinat per l'Ajuntament i La Caixa
de Balears, «SA NOSTRA».

Hi assistiren amics i companys de
18 localitats de Mallorca: Campos,
Cala Millor, Son Servera, Pollença,
Pt. de Pollença, Ca'n Picafort, Fela-
nitx, Pt. Colom, Pt. Cristo, Inca, An-
dratx, Sta. Maria, La Vileta, Petra,
Palma, Es Il.larí, Son Ferriol i Lluc-
major. El total d'assistents a aquest
gran concurs va ser de 109 persones.

La concentració va tenir Hoc al
passeig de Jaume III de Llucmajor a
les 9'30 hores, hi prengueren part
un total de 48 cotxes, dels quals n'hi
havia 4 de l'organització i n'hi parti-
ciparen 44. A les 10'30 es va proce-
dir a donar la sortida i va començar

el concurs, la duració va ser de tres
hores durant les quals anaren arri-
bant els companys al Hoc on la gui-
neu s'havia amagat, en aquest cas
un company que hi va ser les tres
hores modulant amb la seva emisso-
ra.

La GUINEU es trobava a la zona
de Sa Marina de Llucmajor, concre-
trnent a la finca de S'Allapassa, de
Pep Manresa.

Dels 44 vehicles que prengueren
la sortida només 38 trobaren l'ama-
gatall en el temps estipulat. Des-
prés, un cop acabat el concurs, tots
els participants anaren al Restaurant
de Galdent on hi va haver un dinar
de companyonia, al qual hi va assis-
tir en qualitat de convidat el batle
de Llucmajor, Joan Monserrat, el re-
gidor d'esports, Sr. Clar i el Delegat
de Sa Nostra, Sr. LL. Clar.

Quan va haver acabat el dinar es
va procedir a l'entrega dels trofeus
als guanyadors i també es va fer en-
trega d'una medalla commemorati-
va a tots els participants.

Dels guanyadors del concurs, pas-
sam a anomenar els tres primers

classificats, així com els dos classifi-
cats locals (masculí i femeni), i la
primera fémina forana:
ler A. Bujosa, de Campos. Trofeu
«SA NOSTRA»
2on. J.R. Rosselló, de Son Servera.
Trofeu AUSTIN ROVER.
3er. M Amparo Garrido, de Lluc-
major. Ajuntament de Llucmajor.

Trofeus especials:
ler. Fémina Forana: Maria G. Arti-
gues, de Campos. Trofeu Bar Can
Chame.
2on. Local Femina: Maria A. Garri-
do. Trofeu Ajuntament de Llucma-
jor.
ler. Local masculí: J. Gómez San-
chez. Trofeu Ajuntament de Lluc-
major.

També es va obsequiar una placa
als socis d'aquest club, Sr. A. Com-
pany i Sr. B. Vich, per haver desta-
cat amb la seva col.laboració.

L'agrupació de C.B. Llucmajor
dóna les gracies a tots en general i
espera que el proper any encara es
pugui superar si és possible el 4rt.
Concurs de la Caça de la Guineu,
que ja es comença a estudiar.

CENTRE DE PREPARACIÓ
MATERNAL

ATES PER COMARES

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

Tel. 66 17 98 (particular)
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Tomeu Sbert
El Dia de l'Angel, es va celebrar

una diada de festa anomenada «I
DIADA DE PANCARITAT», unida
a u primer recital de poesia. La
festa neix sota la idea de la Parrò-
quia de S'Arenal. Tot va començar
amb una missa o ficiada pel senyor
Rector, P. Jordi Perelló i acabada la
funció religiosa, unes centenes de
persones es dirigiren a peu a l'ano-
menat Pont de Ses Set Boques, a la
finca de Son Verí. Arribats al lloc in-
dicat tot va ser festa camperola amb
balls regionals, joscs per a infants i
majors, bots i cabrioles emmarcat en
un bell paisatge. Panades i robiols,
un bon dinar i arribades les prime-
res hores de l'horabaixa el Grup
Aria va animar de forma simpàtica
l'ambient fins que a les 17 hores es
donava entrada al I Recital de Poe-
sia S'Arenal, coordinat per aquest
informador.

El pont amb les seves set arqui-
tectòniques altes arcades va ser es-
cenari per donar sortida lliure a les
composicions poètiques que es reci-
taren o cantaren, la majoria originals
de la nostra .poetesa Maria A. Salva.

F. Canyellas va interpretar «Profe-
cia», «Jota Marinera» i «El cant del
llaurador». Magdalena Servera, «Ses
Herbes de Sant Joan» i «La Españo-
lita»; Mateu Monserrat, «Del Pla»,
«Diada de Sta. Catalina»; Maria del
Carme Bonnín «el Parque de María
Lisa»; Toni Perelló va recitar uns
versos fets per ell mateix Damià
Tomas, «Polls Venturers»; S. Salva
«Es Ropit» i «Diada de Pasqua»,
Maria J. Cantó, unes estrofes de «La
Balanguera» i J. Perelló «Lo Pi de
Formentor».

Es va tenir un record per a Anto-
ni Calmés, un gran folklorista re-
centment difunt. L'organització i
iniciativa Va ser a càrrec de la revis-
ta «S'Unió de S'Arenal» amb
col.laboracions especials de l'Ajun-
tament de Llucmajor, Associació de
Veïnats Son Sunyer, i OCB a més
d'algunes cases comercials. Hi ha
deliberacions perquè aquesta festa
anual es celebri per Pasqua Granat i

Gent de totes les edats caminant cap al
«Pont de Ses Set Rogues». Neixia una
romeria a S'Arenal

així no coincidiria amb el dia en que
es celebra a Bellver i al Santuari de
Gracia. El que és cert es que ha nas-
cut una romeria i tot apunta per la
seva continuïtat en propers anys.

SUBHASTA DE PINTURA

Divendres, dia 18, es celebra la
més important subhasta de pintura
que mai hagem fist a la nostra zona
turística. Es celebrarà a la sala de
congressos de l'Associació d'Hote-
lers i és organitzada per l'UD Are-
nal sota la coordinació directa de la

Al Teatre Principal de Ciutat, sub-
vencionat pel Consell Insular de
Mallorca, els dies 8, 9 i 10 de Maig,
ha tengut lloc la representació de
l'obra «A on anam?» de Martí
Mayol.

La representació d'aquesta obra,
l'any passat a Consell els va valer el
primer premi per a actors aficionats,
amb obres d'autors mallorquins.

Com sempre, En Damià Tomas,
Na Margalida Capella i els seus
companys d'escena ho feren fabulo-
sament be. Ja veim que el grup diri-
git per Miguel Ambrós, continua

presidenta en funcions Cati Mestre,
els beneficis seran destinats a l'eco-
nomia de l'equip de futbol arenaler.

Els pintors que han donat mostres
de la seva obra són els segiients:
Cati Aguiló, Josep Manresa, Maria
A. Noguer, Pau Fornés, J. Vich, B.
Amengual, C. Oliver, Gordiola, M.
Vives, Pombo, M. Mascaró, M. Vich,
S. Febrer, Guinovart, M. Company,
T. Dionís, J. Duran, F. Ramonell, F.
Villalonga, J. Aguiló, I. Batle, B.
Cirer, C. Fuster, C. Valdoví, M. Bus-
quets, J. Torrebella, P. Bestard, L.
Franco, S. Barceló, C. Moll, i d'al-
tres. La sortida de la subhasta
oscil.larà entre els cinc mol duros a
la baixa i un quart de milió a l'alta.

SERPENTS I ALTRES REPTILS

Exposició de serps i d'altres rèp-
tils del món tenim des de fa dues
setmanes al parc «Aquacity» de S'A-
renal; prop d'un centenar d'aquests
animals són mostrats aquests dies.
Es veuen rèptils que tenen fins qua-
tre metres de llargària i d'altres que
són d'espècie única a Europa,. se-
gons ens manifesta Carles Chiner, el
director veterinari de l'exposició.

«PICADÍS»

El grup de Teatre «Picaís», actua
els dies 8, 9 i 10 d'aquest mes de
maig al Teatre Principal de Palma,
Posen en escena la comèdia «On
anam? de Martí Mayol. Cal dir que
aquest grup va ser seleccionat entre
d'altres grups de Mallorca.

damunt fulla en la seva trajectòria
teatral.

Per aquests dies, continuen les re-
presentacions al Teatre Principal
d'altres grups de gran relevancia,
com es ara el Grup de Teatre Bun-
yola, A. Turmeda, La Luna, - Studi
Zero i d'altres no menys importants.

Esperam que el Grup Picadís rea-
litzi el muntatge d'alguna altra obra
i que aviat els peguem veure en es-
cena i peguem disfrutar de les en-
certades representacions a què ja
estam habituats. Enhorabona!

G. Oliver

S'Arenal

Ha nascut una romeria

Grup Picadís de S'Arenal
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OPINIÓ

La Central termoelèctrica de S'Estalella

En vista de l'imminent peril que
representa per als llucmajorers,
campaners i saliners en particular, i
per a tots els mallorquins en gene-
ral, la construcció d'una nova cen-
tral térmica a la zona de S'Estalella,
i amb l'ànim d'informar del que po-
dria representar per al Migjorn de
Malorca, hem cregut oportú fer una
sintesi de les anàlisis que el Sr. Sal-
vador J. Fonolla Corró (enginyer in-
dustrial), va fer per encàrrec del
GOB del «Projecte, estudi i avalua-
ció de l'impacte ambiental de l'am-
pliació de la central tèrmica d'Alcú-
dia II «Es Murterar».

Aquesta ampliació duplicaria la
potencia de l'actual central, faria

possible el tancament de la de Sant
Joan de Deli, i permetria de submi-
nistrar l'energia elèctrica necessària
per a l'illa fins al 1998, data en la
qual s'espera poder posar en funcio-
nament la de S'Estalella.

Com que no tenim dades tècni-
ques referents a la hipotètica central
de S'Estalella, pert) si que sabem
que sera molt més potent que la que
es projecta fer al Murterar, creim
que una vegada exposats i avaluats
els perills que representen aquests
tipus de centrals, i, concretament la
del Murterar, creim que una vegada
exposats i avaluats els perills que
representen aquests tipus de cen-
trals, i, concretament la del Murte-

rar, sera més fàcil imaginar-se com
pot afectar una instal.lació d'aques-
tes a la zona de Migjorn.

L'estudi s'ha fet partint d'un fun-
cionament mitja de la central amb
un consum de carbó de 1.250.000
tones anuals. La central a ple rendi-
ment consumiria 2.124.133 tones de
carbó, la qual cosa quasi be duplica-
ria els problemes de contaminació.

SISTEMA DE REFRIGERACIÓ
EMISSORES A LA MAR

Els canals de refrigeració són ca-
nonades de 3'10 m. de diàmetre per
les quals passara un cabdal de
24.000 litres per segon. La presa
d'aigua es a 430 m. de la costa i 9
m. de profunditat, mentre que l'ex-
pulsió a 280 m. de la costa i a 7 m.
de profunditat.

Encara que al projecte es parla
d'un increment maxim de 7°C a la
temperatura de l'aigua, a l'hora de
tornar-la abocar a la mar, es reco-
neix un increment d'uns 9°C a les
instal.lacions existents.

Si tenim en compte que hi ha un
requisits legals (BOE 25-06-77) que
donen unes mesures indicadores i
uns limits de contaminació de les
zones de banys i/o amb cultius ma-
rins. Referint-se a aquests, diu que
la temperatura de l'aigua ni s'incre-
mentarà més de 3° C. ja que això
pot canviar la vida de la zona afec-
tada. Creim que no seria absurd
pensar que pot afectar els pesca-
dors.
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80% són voiàtils , i d'aquest 80% un
99,5% són retinguts pels filtres men-
tre que un 0,5% va a l'atmosfera.

Les emissions de la xemeneia
d'Anhidric sulfúric (SO2) són quan-
tioses. Aquestes emissions produi-
ran gran quantitat de pluja Adda i
sediments de particules solides en el
terç nordoccidental de Mallorca,
amb una incidència especial al Mu-
nicipi de Bújer i Alcúdia , agreujant-
se a l'Atalaia d'Alcúdia i Cap del
Pinar i ho produiran les quasi 7
tones diàries de cendra, i més de
123 tones de SO2 anhidric sulfúric
que esdevendran àcid i que no com-
pleixen les normatives legals i salu-
dables.

ABOCADORS DE CENDRES
RESIDUS SOLIDS EN EL SOL

L'abocament de centres pot influir
perjudicialment sobre el stil, la ve-
getació, la fauna i en la contamina-
ció de les aigües del subsõl. Sobre-
tot a una zona on totes les aigües
s'extreuen del nivell de la mar.

EL GRAN PORT

Tampoc no s'ha fet un estudi de
l'impacte sobre el litoral, perquè un
abocament de 24.000 litres per
segon d'aigua a 7°C o a 9°C de tem-
peratura més elevada que la de la
mar, crearà una zona d'aigües calen-
tes que amb contacte amb les fredes
produiran corrents que poden modi-
ficar les platges, i tapar les zones
d'algues.

RENOUS

Incrementar el doble d'emissió de

renous pot causar greus problemes
als voltants de la central, tant per
causa del funcionament com pel trà-
fic de camions i mitjans de transport
del carbó.

XEMENEIA DE FUMS
EMISSIONS A L'AIRE

La xemeneia és de 140 m. d'altà-
ria amb quatre conductes de 3'35 de
diàmetre. Calculant un consum de
carbó de 242.480,98 quilos cada
hora, dels quals un 30% es conver-
teixen en cendres de les quals un

A l'anterior estudi, per qüestions
òbvies no hi ha port, perb no seria
aventurat pensar, si ens hem fixat
en el que han produit a la platja de
S'Arenal, la construcció dels ports
esportius tant de S'Arenal mateix
com de Ca'n Pastilla, que un port
de les mesures com el que està pro-
jectat a S'Estalella (de descàrrega),
també podria canviar els corrents
marins i acabar amb platges tan be-
lles com les de Ses Covetes i Es
Trenc.

Redacció
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ENTREVISTA

Entrevista a Joan Quintana, organitzador de la marxa a S'Estalella

Pens que, per S'Estalella, s'ho paga fer un esforç
Antoni Limy art

En Joan Quintana és policia local i també un cone-
gut esportista i col.laborador d'aquesta revista. El
poble de Llucmajor està molt mogut pel projecte que
té GESA de construir una central tèrmica i un port in-
dustrial per a la descàrrega de carbons a un dels dar-
rers paratges naturals de la nostra costa, a S'Estalella.
Això ha alçat polseguera i el primer que es sol convo-
car en aquests casos és una manifestació. Curiosament
la primera iniciativa ha sorgit dels esportistes llucma-
jorers. Bon dia, Joan Quintana, com ha estat això?

- Bon dia. Mira Toni, ha sortit d'una banda dels es-
portistes perquè els esportistes, sobretot són persones
humanes i persones que, per ventura, estam avesats a
sofrir molt. Ens agrada molt l'entorn natural, les poques
coses que encara tenim. Un que ha estat a grans ciutats,
a Madrid, com he estat jo, un mallorquí avesat a alçar
la vista i veure terra, mar i pins, clar! qoan estas en
aquelles urbs i alces el cap te sents com en una presó,
te sents ofegat. Ara, pensar que S'Estalella, un dels pocs
llocs verges que ens queden al nostre terme el volen ur-
banitzar, com a esportistes -perquè és com a esportista
que vull encaminar les coses i no per cap altre camí,
perquè no som ni politic ni ecologista- me pareix una
barbaritat. Com he dit abans, he entrenat a l'estiu, he
respirat l'aire pur dels pins i l'aire de la mar i això
m'ha parescut una de les coses més estimulants que
m'han passat a la vida. Jo corr, faig X quilòmetres cada
dia, faig un pla d'entrenament bastant fort pels anys
que tenc i alla, a S'Estalella, pensar que t'hi volen fer
un port mercant t'afecta molt. Perquè no sera només
S'Estalella, sera S'Estanyol i Sa Ràpita, Ses Covetes, Es
Trenc, Sa Colònia... la construcció de la central sera la
perdició de tota aquesta zona i trob que ara és l'hora de
lluitar perquè el dia de demà no poguem plorar per
una cosa que no hem lluitat per defensar-la.

- Aquesta setmana s'han estat recollint firmes contra
aquest projecte, poques vegades s'havia vist a Llucma-
jor una sensibilitat tan gran pel medi ambient. ¿Com
expliques aquest canvi que crec que se perceb una
mica?

- La gent, a través de la informació se n'adona més
que abans de les coses; i ¿qui és el llucmajorer que no
coneix S'Estalella, que hi ha anat a fer una berenada o
hi ha anat a pescar o hi ha anat a fer una passejada?
Tots els llucmajorers, de petits, coneixem aquest Roc,
com que pareix un paradis que tenim la gent es sensibi-
litza molt. A més, una de les coses que ens ha fet
moure és la gran dificultat que trobarem en aquesta
lluita, perquè aquesta lluita sera molt dificil. Pensa que
fins ara, a Mondragó, per exemple, s'havia lluitat contra
un potencial econòmic, contra uns senyors que volien
urbanitzar, pero ara no hem de lluitar contra una em-

presa qualsevol que té uns doblers, sinó lluitar, en certa
manera, contra GESA, que és un braç de l'Estat Espa-

' Aixb sera una lluita molt dificil perquè són molt
It poderosos i nosaltres només tenim la veritat que

oferir-los i la lluita, no tenim res més, perquè armes de
força no en tenim cap.

- I GESA que és una empresa amb participació de
l'estat, on hi ha els responsables politics de la marxa
de tot un pais ¿no creus que considerarà un tema molt
local això que a Llucmajor ens sentiguem molests per
la ubicació de la central si sostenen, com sostenem,
que serà necessària per al desenvolupament de Mallor-
ca? ¿Corn veus aquest tema, com a llucmajorer, perquè
la resta de mallorquins, com creus que han d'enfocar
el tema quan GESA els digui «heu de menester l'elec-
tricitat»?

- Jo no som tècnic en la matèria, però crec que hi ha
altres maneres d'encaminar la cosa. Ja a Alcúdia en
tenen una, si poden engrandir-la, no veig perquè han
de necessitar una construcció nova i més destrucció.
Perquè el nostre batle ja ho va dir en una ocasió: «No
volem que la llevin de S'Estalella i la facin a Sa Colònia,
perquè això no seria solucionar res, llevar-nos un pro-
blema de damunt i donar-lo als veYnats, al terme de
Campos, o de Santanyi...» seria com llevar-nos una pa-
parra de damunt una ma i posar-la damunt l'altra, per
a què ens xuclas igual la sang.

- No voleu, doncs, passar la pilota als veïnats?
- A més de llucmajorers, som mallorquins i hem d'es-

timar tot Mallorca, que era un paradis i jo crec que els
nostres fills, en esser grans, al pas que anam, només
veuran ciment.

- Hem parlat de la marxa. Aquesta marxa, per quan
està convocada, com s'hi ha d'anar, amb quin pla?

- Mira, aquesta marxa esta convocada per dia 3 de
juny, cau en diumenge, la concentració sera a les nou
i mitja del mati cap a S'Estalella. Com a esportistes hem
anunciat que s'hi vagi en bicicleta o a peu o correguent,
jo sé que hi ha gent que hi vendra en cotxes, però no
podem dir que hi venguin en cotxes perquè si anam a
lluitar contra una cosa que no faci (um ni contamini
i movem una filera de cotxes que contaminin, seria una
cosa sense molt de sentit. Sé que vendran cotxes, per-
que no tothom voldrà fer caminant o en bicicleta els
setze quilòmetres que hi ha des de Llucmajor. Però pen-
sau que anam a Gracia a peu cada any, jo pens que per
S'Estalella s'ho paga fer un esforç.

- Un pic en la vida.
- Si, un pic en la vida.
- S'hi va a peu o en bicicleta i les onze pareix que és

l'hora en què s'ha de ser allà. El batle ha demanat que
no hi vagin en cotxe i que en qualsevol cas el deixin a
S'Estanyol i facin almanco una petita caminadeta per a
no arribar en cotxe fins al Hoc del problema.
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- En certa manera he convençut el batle per a que hi
vengui en bicicleta. Ell hi vendrà encara que m'ha dit
que no el faci tornar a Llucmajor, en bicicleta. I si això
ho pot fer el batle ho pot fer molta d'altra gent.

- En qualsevol cas, saber que S'Estanyol no és molt
enfora de S'Estalella.

- Exactament. Són colindants, quan ets a S'Estanyol
ets a S'Estalella.

- T'racticament tots els partits i entitats culturals, es-
portives i recreatives de Llucmajor s'han adherit a la
lluita. Hi esperau molta de gent a la marxa?

- Estic un poc assustat perquè crec que hi ha d'haver
molta de gent. Si veig que només hi ha dues mil o tres
mil persones, per a mi menys de dues mil persones serà
un fracàs. Però esper molta de gent perquè tothom està
molt sensibilitzat en aquesta qüestió. Sé que n'hi ha de
Vallgorriera, de Cala Pi, de Bahia Grande i de Bahia
Azul que estan ?rt_ocupats i s'han adherit a la marxa. Jo
tenc amics atletes que vendran de fora Llucmajor com a
mostra de solidaritat amb nosaltres.

- I no teniu por que tres mil persones, pel cap curt,
.a de gent per devers S'Estalella no faci matx, més

lue la central?
- No, més que la central no. I se prendran unes mesu-

res, l'Ajuntament hi ha d'instal.lar uns bidons per tirar-
'hi _els ferns i deixalles, perquè esperam que allà hi hagi
una mica de berenada, pa, sobrassada o botifarrons, ga-
sosa, tot productes nostres, mallorquins, i esper que la
gent deixi net. Per?), vaja, tant de mal com la central, ni
pensar-ho!

- Facem una crida, en qualsevol cas, perquè se com-
portin cívicament.

- Sí, per això els feim deixar els cotxes a S'Estanyol.
No podem fer una marxa de cinquanta o cent cotxes
perquè seria massa contaminant, i hi anam a lluitar con-
tra la contaminació. Així que, per un dia, facem un es-
forç i anem-hi sense fum.

- Doncs, el primer diumenge de Juny, a les onze,
tothom a S'Estalella contra aquesta central térmica i
aquest port que hi volen construir. ¿Hi vols afegir res
més?

- Només vull dir que la cosa més hermosa de la vida
és el somriure d'un nin. Quan somriu un nin, somriu la
familia, quan somriu una familia, somriu un poble, i
quan somriu un poble, somriu una nació. ¿Com poden

somriure els nins si quan alcen la vista veuen fumerais,
els peixos morts, les tortugues que ja no en trobarem i
els aucells que no volin lliures dins els pins, com poden
somriure els nins?

Diumenge 3 de juny

TOTS A S'ESTALELLA
Gran marxa anti-central pedestre i ciclista

CONCENTRACIÓ: 9 del matI, Plaça d'Espanya, Llucmajor
ARRIBADA: 11 h. a s'Estalella

Si hi yoleu,anar en cotxe, deixau-lo a s'Estanyol i arribau a peu
HI HAURA MENJAR I BEURE FINS QUE S'ACABI
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S'Estalella ja fa
fumet...
/	 com acabara això 	 S'Estalella?' 

-Vols dir el projecte de GESA de construcció
d'una central térmica?

-Sí. I diuen que també un gran port per descarregar
es carbó i altres substancies necessaries per fer marxar
aquesta central. Tu creus que la construiran?

-Això es mal de sebre, pet-6 si s'encabota GESA, crec
2n sortira amb la seva.

-Idõ digues que s'armarà un bon «tinglado», perquè
pareix que totes ses forces politiques i socials estan en
contra d'aquesta construcció.

- -I jo també, perquè pràcticament tota sa marina de
Llucmajor quedaria contaminada per sa mentada fabrica
d'energia eléctrica.

-Sense oblidar sa brutor de la mar...
-Sí. Es pescadors ja podrien dir «adiós» a ses oblades

i demés peixos que ara es pesquen per aquelles rogues.
-També diumenge que sa brutor s'allargaria per Ses

Salines, Sa Ràpita, Es Trenc i ses poques platges verges
que queden per alla.

-Sí, s'haurien acabar es nudistes d'Es Trenc.
-Sí, perquè sortirien de la mar amb sa cuca negra...
-Ben pensat, jo crec que no es durà endavant aquest

projecte, perquè GESA es trobarà amb molts d'esta-
ments en contra.

-Record que ho va intentar fa temps i ho va deixar
fer.

-A favor nostro tenim que es propietaris des terrenys
de s'Estalella no volen vendre de cap de ses maneres i
són es més interessats en que quedin verjos.

-També es nostro Ajuntament els té declarats d'espe-
cial protecció.

-I es nostro batle esta ben en contra d'aquest projecte
de GESA.

-Sí, aquest Ban que ha repartit per tot arreu d'es mu-
nicipi, está molt ben escrit...

-Es molt emocionant i literari...
-Sí, jo crec que l'hauria signat es seu difunt company

politic, en Tierno Galvan.
-En tot i amb això, males llengos diuen que si GESA

vol, dura endavant sa Central i es Port, per moltes de
raons.

-I quines són aquestes?
-Perquè diuen que és necessari augmentar sa produc-

ció d'energia eléctrica i que no hi ha altra part millor
que S'Estalella per fer una gran central.

-Això pareix que és molt discutible...
-Altra raó, i aquesta pareix que és sa que fa més por,

es que GESA té molta d'influència amb es Govern Cen-
tral, i davant tot això...

-Sí, es nostros socialistes mallorquins sempre diuen
«amén»...

Un que escoltava
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Les tiplques qalinasu a la wilaya de l'A alun

El Front Polisari

La Iluita dels saharians per un estat propi
Malgrat les condicions desfavorables el poble saharià no ha perdut l'hospitalitat tan característica

Des del 1976, mês de 150.000 saharians vluen
el sudoest argelí, als camps de refuglats aixe-
cats a la zona de desert anomenada «hamada»
de TInduf, la mês pedregosa I inhòspita de tot
el desert, la qual ningú no s'havia atrevit mal
d'habitar. Es aquí on els saharians han prota-
gonitzat el miracle d'aixecar hospitals I escoles
I d'arrabassar a la terra uns horts impensables.
Es aquí on dones I nins, maJorltáriament, espe-
ren que s'acabln els combats per poder tornar
a la terra que els correspon. Amb una fortalesa

I dignitat extremes esperen poder tornar a ca
seva, amb tot el bagatge après al Ilarg d'a-
quests anys de Iluita.

N ,jançant l'Associació d'amics del poble
saharià de les Illes Balears, un grup de mallor-
qu ins hem tengut l'ocasió de visitar els campa-
ments d'aquests refugiats, Juntament amb d'al-
tres grups (francesos, catalans, austriacs, la TV
francesa I la TV valenciana) I com és tan im-
pressionant l'experiència, és impossible de re-
primir la necessitat de contar-la.

UNA MICA D'HISTÕRIA

El marc geogràfic de l'antiga pro-
víncia espanyola del Sahara Occi-
dental té una superfície equivalent a
la de la meitat de l'Estat Espanyol.
És un país càlid i molt sec, on hi ha
rius i l'economia es base en la rama-
deria de cabres, ovelles i camells.
També és important la pesca i els
recursos minerals, especialment els
fosfats de Bu-Craa i el ferro.

El 1958 el Sahara havia estat no-
menat oficialment «provincia» es-
panyola i a pressió dels països afri-
cans, l'ONU va demanar el 1965 a
Espanya la seva retirada, però la
descoberta dels jaciments de fosfats
va aturar el procés.

A partir del 1973 la situació va

començar a resultar insostenible pel
govern espanyol: d'una banda, Ma-
rroc pressionava i de l'altra, l'oposi-
ció del país havia cristal.litzat en la
formació del «Front Popular d'alli-
berament de la Saguia al-Hamra i
Riu d'Or» (Polisario).

Amb l'oposició armada del Front
Polisario i l'amenaça d'una guerra
imminent amb Marroc (el Rei Has-
san II enviava 350.000 civils cap al
sud, ara l'anomenada «Marxa
Verda»), Espanya va signar el 14 de
novembre del 1975 els Tractats de
Madrid, els quals suposaven la seva
retirada definitiva de la zona, i el
repartiment d'aquesta entre Mauri-
tania i Marroc. Mancava una setma-
na per a la mort del General Franco.

La població autóctona va comen-
çar la resistència contra les forces
mauritanes i marroquines, i el 27 de
febrer del 1976 fou creada oficial-
ment la República Arab Sahariana
Democràtica (RASD), amb l'impuls
del Front Polisario. Des de llavors,
la nova República viu en un estat
de guerra permanent: la retirada de
Mauritania el 1979 va suposar l'ocu-
pació total del país pel Marroc, qui
va construir un mur defensiu al
Nord-Oest.

I mentres diferents pesos i orga-
nismes internacionals reconeixen el
dret a la vida del jove Estat africà,
d'altres ajuden Marroc en la seva
lluita armada per fer-lo desaparèi-
xer...

ELS CAMPS DE REFUGIATS
Tots els saharians que pogueren

escapar quan baixava la Marxa
verda fugiren fins travessar les fron-
teres d'Argélia, perquè no volien
quedar en el seu propi territori ocu-
pat per marroquins.

S'establiren a la «Hamada» de
Tinduf, una zona de desert pedre-
gós on cap argelí no s'havia atrevit
mai a viure, ni tan sols els nómades
primitius. Mentre començava la
guerra per poder tornar al Sahara,
lliure d'invasors, s'aixecaven dia a
dia els campaments, on viurien fins
la victòria final tan esperada. Els
mateixos noms de les ciutats dona-
rien nom a les quatre «wilayas»
(províncies) de l'Aaiun, Smara, Au-
serd i Dakla; cada una amb les



Alumnes de l'escola .12 d'octubre »

seves respectives «daires» o distric-
tes i les seves respectives vivendes
o «Jaimas», totes iguals, distribuïdes
a ara família, així com la resta de
cues necessaries, com la roba i els
aliments.

En aquests camps de refugiats hi
viuen unes 160.000 persones només
comptant les dones i els nins, mai
no es compten els soldats o comba-
tents. No circulen els doblers. La su-
pervivència ve en bona part condi-
cionada per les ajudes d'organismes
no governamentals i d'associacions
d'amistat. Tot és compartit, tothom
col.labora i treballa en favor de tots.
Els homes joves són al camp de ba-
talla i les dones aprenen a Ilegir i
escriure, cusen, fan tapissos i treba-
llen la llana i d'altres objectes de la
vida quotidiana.

En aquest exili, on l'aigua és limi-
tada i la terra hostil, tots són cons-
cients que la seva lluita és per a l'a-
lliberació nacional i no té res a
veure (ho diuen contínuament) ni
amb el comunisme ni amb el capita-
lisme. Es una guerra de tota una po-
blació que ha estat envaïda en con-
tra de la seva voluntat.

L'HOSPITALITAT

En aquest clima de condicions
desfavorables el poble saharià no ha
perdut l'hospitalitat tan característi-
ca ni la delicadesa del tracte. Tant
als llocs de recepció de grups es-
trangers com a les «jaimas» particu-
lars les atencions són indescriptibles
i els tassons de te, sempre presents,
van de ma en ma. El primer te és

amarg com la vida, el segon és dolç
com l'amor i el tercer suau com la
mort... pert) encara n'hi ha molts
més. La magia del te no s'acaba
mai, com si es tractas d'un ritual.

A les «jaimas» les dones et perfu-
men, et posen «henna» a les mans i
als peus i deixen l'encens perquè el
fum es mescli amb el color viu dels
tapissos i ens transporti a un món
de somnis.

EL SISTEMA EDUCATIU

La creació d'escoles és una fita de
la qual se senten molt orgullosos els
saharians i et mostren aules i més
aules porque ens adonem que exis-
teixen des dels jardins d'infància i
preescolar fins a tres o quatre esco-
les prim,aries a cada «wilaya», esco-
les nacionals de secundaria, de For-
mació Professional i escoles de
dones adultes.

Les escoles primaries reuneixen
tots els nins de cada «daira» des de
les 8 a les 11 i des de les 4 a les 7
de l'horabaixa, perquè les hores de
sol són molt dures al desert.

En acabar les classes els nins, un
darrera l'altre i amb molta discipli-
na surten fins que en un moment
determinat ens veuen i vénen esca-
pats, amb moltes ganes de parlar,
amb molta tendresa i amb uns ulls
negres ansiosos de pau. Quan els
vas a retratar tot d'una fan el símbol
de la victòria i ben aviat els veus ju-
gant sobre l'arena, amb els camions
inventats amb trossos de llauna
vella.

Les escoles de secundaria tenen

règim d'internat perquè es troben
separades dels campaments; alla els
nins i nines han crescut i pentura no
tenen tanta espontaneïtat. Aquestes
escoles tenen noms històrics: «9 de
juny» és el dia que va morir un
líder, el Wali, en una lluita heórica
contra Mauritania el 1976; «12 d'oc-
tubre» és el dia de la unió nacional
de tots els saharians.

En aquestes escoles l'àrab i l'es-
panyol són els dos idiomes i no hi
ha aules mixtes, són aules de nins o
aules de nines. Hi ha 1400 alumnes
a cada escola i 57 professors, repar-
tits entre l'ensenyament secundari,
l'equivalen f del Bup per poder en-
viar becaris a les universitats d'Ar-
gèlia, Líbia, Cuba, Alemanya, Jugos-
lavia i algun a Espanya. També hi
ha alumnes de Formació Professio-
nal, quasi tots adults, els quals
poden estudiar les branques d'Elec-
tricitat, Mecànica, Metall, Adminis-
tratiu i Fusta, en un període de tres
mesos de teoria i nou de practica.

L'ESCOLA «27 DE FEBRER»

El 27 de febrer commemora ei. dia
de la proclamació de la república
(RASD). Es una escola de dones,
així com ho és l'escola «Oloff Pal-
mer». Les dones han reflexionat
molt sobre el seu paper en aquest
període de guerra, sobre les seves
aspiracions i volen treballar per a
una societat que no oprimeixi ni la
dona ni l'home. Elles havien tengut
manco possibilitats de formació que
els homes i per això va néixer
aquesta escola.

Unes 800 persones des de l'ado-
lescència fins als 50 anys estudien
vuit mesos cursos de Cultura Gene-
ral (lectura, escriptura, calcul), Tall i
confecció, conducció de vehicles, ad-
ministratiu, artesania, educació, in-
fermeria... Cada «daira» envia el
mateix nombre d'alumnes a l'escola,
d'una manera rotativa totes hi van,
amb règim d'un internat familiar. El
president de la RASD, Mohamed
Addelassis, viu aquí perquè la seva
dona hi dóna classes.

LA SANITAT

El que més destaca de la política
sanitaria és la prevenció. A cada
«daim» existeixen uns Comitès Po-
pulars de Salut, els quals són els
responsables de l'educació sanitaria,

Po-



Des de molt petits els Infants aprenen el
símbol de la victòria

Dones saharianes practiquen el /oc del «silo a l'interior d'una «Jalma»
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Les expressions de patriotisme I el ritual del te són sempre presents.de la cloració de l'aigua, de les cam-
panyes de vacunació i de la neteja i
higiene ambiental.

Cada setmana tothom participa de
les campanyes d'higiene: els ferns es
cremen fora dels campaments, els
tapissos es treuen fora de les «Jai-
mas» per netejar-los, i es posen de-
sinfectants per mantenir la població
en bona salut.

El ministre de Salut Pública, Si-
dahmed Batal, ens va manifestar
que aquesta educació sanitaria ha
fet que es donin poques malalties,
sobretot si ho comparam amb la
resta d'Africa.

Existeixen infermeries i dispensa-
ris a cada «daira», hospitals provin-
cials o també l'hospitals nacional es-
pecialitzat sobretot en pediatria, gi-
necologia i medicina general.

Malgrat això manquen metges i es
troben amb greus dificultats a l'hora
d'aplicar els projectes.

ELS HORTS

És dificil d'imaginar el fet de
er veure en el desert magranes i

figueres, i és que aquesta gent ha
aconseguit de fer experiments per
tal de garantir verdures i hortalisses
per alimentar sobretot els ancians i
els nins i també per fomentar la
idea d'autosuficiència a la població.

Un dels horts té una extensió de
16 hectàrees i produeix: pastana-
gues, remolatxes, cebes, naps, do-
matiques, pebres i albergínies; sem-
pre amb l'ajuda de canonades per

filtrar la sal de l'aigua i afegint terra
cada dos anys.

El 1988 les Nacions Unides els va
proporcionar una granja, i 75.000 ga-
llines ponen un ou diari per a la po-
blació.

L'ESCOLA MILITAR

Els soldats saharians es preparen
a l'Escola Militar de Formació de
Quadres per poder anar a lluitar als
2.200 kmts., de mur construits per
obra del rei Hassan II. En aquesta
escola aprenen a disparar i tots els
artificis per poder atacar uns marro-
quins, els quals en un principi
creien que els saharians eren els
seus enemics i que el Sahara era



Un deis presos marroquins celebra

el Ramadan.

La cerimónia del te dura mós d'una hora.
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marroquí, però ara han entès que no
són ells qui fan la guerra sinó el seu
rei.

ELS PRESOS MARROQUINS
El Front Polisario voldria un pla

de pau, amb la previsió d'un refe-
rendum, i per a aquest pla de pau
va realitzar uns gests de bona vo-
luntat, com l'alliberament sense exi-
gencies de 200 presoners de guerra
capturats al Marroc, pet-6 el rei Has-
san II no els va voler acceptar per-
que tornassin al seu país i per això
viuen prop dels campaments, en
unes cúpules mes resistents que les
«jaimas», ben tractats i protegits del
clima hostil.

EL REFERENDUM
Després de quinze anys d'una

guerra absurda, el Front Polisario
està disposat a aconseguir la pau
perquè creu que es de justícia poder
assolir el que es seu, i voldria que
les Nacions Unides administrassin
el Sàhara ai després es fes el refe-
rendum pet-6 el rei Hassan II - s'ha
negat a negociar i segueix oprimint
el poble: són 847 els saharians desa-
pareguts, hi ha una campanya de
desplaçament de joves cap al Ma-
rroc, es prohibeix el vestit tradicio-
nal als saharians que viuen en el te-
rritori ocupat, es fomenten els ma-
trimonis entre saharians i marro-
quins, etc. etc.

Els saharians censats en el darrer
cens espanyol el 1974 són 74.000 (en
manquen molts) però es aquest el
cens que vol el Polisario, sinó haurà
de fer front a 200.000 soldats i a
220.000 colons marroquins. En
aquests moments a la ciutat de
l'Aaiun dels 130.000 habitants
només 26.000 són saharians.

La pregunta del referendum es
clara: Voleu esser saharians o ma-
rroquins?

Fins quan aguantaran? És una
pregunta dificil d'explicar, el secret
és la fe del qui lluita per la patria i
només el que lluita ho pot entendre.
Tots estan segurs de la victòria i
estan disposats a aguantar per a
sempre. Per tot arreu es veu escrit:
«0 tota la patria o el martiri»... i és
que per aconseguir la patria saben
que hi haura més victimes, més ¡lui-
ta, més sang.

Entrevista amb el Ministre d'Educach5, Mohamed Salek uid Salek. Coloma Julià
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Llucmajorers pel min

Visc a Estats Units, però estim molt Mallorca:
som ben Ilucmajorera
Dins la secció Llucmajorers pel

món presentam una dona que, es-
sent molt joveneta va partir amb els
seus pares cap a Hondures. Es sens
dubte una dona activa, plena de di-
namisme... Tota la seva vida ha
estat i es encara una autèntica odis-
sea. Esta molt endinsada dins el
nostre món, però té una visió i una
postura crítica davant la realitat. No
vol esser una ciutadana més dins el
món; vol esser ella i vol viure la
seva pròpia vida al seu estil, comp-
tant sempre amb els altres i tenint
molt present la seva familia. Es trac-
ta de dona Esperança Ferretjans
i Tomas. Va néixer a Llucmajor
d'octubre de 1936. Es filla d'en Ber-
nat de Son Vidal i de na Maria Mas-
culina. Va anar a escola a «La
Cuna», a ca les Germanes de la Ca-
ritat i amb la senyoreta Ginard. El
dotze d'octubre de 1449 (el dia que
complia dotze anys) va partir cap a
America, acompanyada dels seus
pares i una padrina.

A Hondures va viure la seva ado-
lescencia i joventut. Alla se va casar
i va tenir tres fills: dos nins i una
nina. Pere) va quedar viuda quan
encara era molt jove.

Se n'anà a Estats Units (resideix a
Nova Orleans) i es va casar. Avui
amb els seus cinquanta-tres anys és
membre d'una família integrada per
tres fills, dues filles i quatre nets.

Entre les seves aficions cald esta-
car: la pintura (n'hi ensenya el mes-
tre Mateu Taberner); manifesta que
li agrada escriure, especialment
novel.letes curtes; pen) sobretot
agrada treballar a la radio, i de fet,
des de fa catorze anys es directora,
guionista i prdocutora de la
K.G.L.A. Rádio Mil, la qual té una
audiencia d'uns cent cinquanta mil
hispans.

- Quina és la seva professió?
- Durant molts d'anys he treballat

dins el món dels ordinadors i com-
putadores. 'Lambe he exercit una

plaça al Consolat General d'Espanya
a Estats Units. Durant quatre anys
he estat assistenta executiva del Go-
vernador de Lussiana, i al meu
càrrec tenia uns dos-cents mil his-
pans. He treballat molt també, dins
els mitjans de comunicació, espe-
cialment la radio.

- Com són tractats els espanyols
als Estats Units?

- Se diu que hi ha molta discrimi-
nació cap als espanyols, i en certa
manera es veritat. Segons la llei no
hi ha d'haver cap tipus de discrimi-
nació, perquè tots els homes tenen
el dret de viure i d'esser tractats
dins un plànol d'igualtat; per?) a la
practica tot això es pura teoria i no
se compleix.

Si be, jo puc dir que tothom m'ha
respectat molt. Mai he estat víctima
de marginació, despreci o discrimi-
nació per part d'un nordamerica,
sine) mes be tot el contrari: sempre
m'han acollit com una americana
més.

- Quants d'anys fa que se n'anà?
- Tenia dotze anys i ara en tenc

cinquanta-tres. Per tant, dia dotze
d'octubre en farà quaranta-un. Són
molts d'anys de vida alla, pert) sé

molt be d'on som i qui som.
- Per què se n'anà?
- Va esser una decisió familiar.

Mon pare i ma mare decidiren par-
tir cap a Hondures, per veure com
ens anirien les coses per alla. Jo
vaig haver de partir amb la familia.
Vaig deixar totes les meves ami-
gues, els costums (a part que els se-
guíssim mantenint), tot el nostre
poble. Pere malgrat tot estim molt
Mallorca: som ben llucmajorera. Ara
bé, he tengut la sort d'esser una
persona que s'adapta amb motla fa-
cilitat a les circumstancies, als men-
jars, a la gent, a la idiosincrasia
d'un poble distint... Més be m'agra-
da estudiar les altres formes de vida
i respectar la manera d'esser de l'al-
tra gent.

Me va costar partir i deixar tot el
que tenia, perb no ho canviaria per
res; prova d'això es que encara hi
som.

A part de tot mai no m'he aturat
de venir a Mallorca, i he conservat
les velles amistats.

- Hi ha molta diferència entre la
vida als Estats Units i la vida a Ma-
llorca?

- Bastant, o més ben dit, molta.
Són dos estils de vida molt dife-
rents. Pere) el gran problema és que
sempre volem imitar la vida dels
Estats Units. Aquest país s'ha con-
vertit en model i símbol universal
de vida, be, per això menjam com
els americans, vestim com els ame-
ricans, cantam les seves cançons,
veim les seves pel.lícules, imitam
els seus espectacles, intentam, en
definitiva, viure com ells o mes ben
dit, tenir el que ells tenen.

Pert) amb això hi ha un peril'
molt gran: perdre les nostres arrels,
els nostres costums, la nostra mane-
ra de pensar, de viure, la nostra cul-
tura, l'essència del nostre poble... i
crec que aquest problema és molt
seriós, i no sé molt be si la gent n'és
conscient.
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- Què se sent més llucmajorera, o
de Nova Orleans?

- Nova Orleans s'ha portat molt
be amb mi. Alla he trobat la tran-
quil.litat espiritual, moral... i es alla
on tenc, en definitiva, tota la meva
familia. Per altra part, Llucmajor és
el meu Llucmajor. Som essencial-
ment llucmajorera. Quan he de
venir cap aquí vénc a ca nostra,

Ltan me'n torn me'n vaig a ca nos-
tra: tenc dos ca nostres: som d'aquí i
d'allà.

- Tornaria a viure aquí?
- Sempre ho havia pensat: em re-

tiraré a Mallorca, deia. Pere) cada
vegada veig més clar que els meus
fills són d'allà, i els nets encara
més... que faria aquí? què faria
sense la meva familia? Deu anys en-
darrera feia uns comptes, perõ avui,
per avui, venir a Mallorca és fer una

'sita. Si bé, les circumstancies a la
eva vida han canviat tant que en-

cara hi pot haver sorpreses.
- S'ha enyorat qualque vegada?
- He enyorat a part dels meus

pares, que sempre fan molta falta,
els costums llucmajorers, les festes
del nostre poble, la sobrassada, el
camallot, els meus amics i familiars.
Pere) com he dit abans, jo m'adapt
amb molta facilitat.

- Com se veu Llucmajor des de
l'altra part de l'Atlàntic?

- Llucmajor ha canviat molt. Hi
havia molta indústria: la gent abans
vivia del camp i de les sabates.
Amb poc temps la indústria va per-
dre l'anomenada, i el camp va que-
dar molt tot sol. Ara la gent fa feina
als hotels, oficines, agències de viat-
ges... S'ha passat d'esser sabater o
pagès, a esser cambrer, recepcionis-
ta, guia turístic...

Llucmajor s'ha adonat que hi
havia possibilitat de fer doblers a
partir del turisme; pet-6 la gran erra-
da fou que es boom turístic dels
anys setanta es féu sense una plani-
ficació i una projecció prèvia.

A S'Arenal, per exemple, per no
dir totes les urbanitzacions, s'han fet
moltes construccions sense tenir en
compte la natura i la vida de l'ho-
me.

Crec que és aquí on veim el gran
canvi de Llucmajor.

- I els llucmajorers, han canviat?
- La nostra vida ara és més cómo-

da que llavors. Abans no teníem
aigua corrent, i tot el dia poalejà-
vem dins la cisterna; abans sols hi
havia la xemeneia i el braser, ara hi
ha estufes elèctriques i moltes altres
coses que ha duit el progrés científic
i tècnic. Si be els llucmajorers no
han canviat molt: són els mateixos.

El gran canvi es que ara tenim bi-
blioteca, cinema, sales de festes, es-
coles, universitat a Palma, i moltís-
simes coses que en aquell temps no
teníem. No puc entendre que allà
on hi ha tot això, la joventut pugui
estar enmig de plaça i dir: '<ara no
sé que fer: estic avorrit!». Això no
pot ser: hi ha moltes possibilitats,
que tal volta no les sabem, o més
ben dit, no les volem veure.

- Veu la joventut avorrida?
- Tal volta la joventut vol, vol i

vol, i no se n'ha adonat del que té.
La televisió ens presenta un món
meravellós, pero no ens hem adonat
del que realment tenim i del gran
valor que té un poble. Tal vegada la
joventut esta insegura, indecisa -del
que succeirà demà, però això no es
culpa vostra, és culpa de tota l'es-
tructura mundial.

La joventut té fama de rebel-lar-
se, però la vostra rebel•lió és més
que justificada. Demanau més esti-
mació, més atenció, quan pareix que
tot el món se preocupa de tenir més
i més, sense aturar-se a pensar que
hi ha coses més importants que el
tenir. Si aquest problema el teniu
aquí, allà el tenim duplicat.

Moltes gracies per l'atenció: li de-
sitjam molta sort perquè encara hi
ha molt per fer...

Margalida Mut
Andrea Puig

Antoni Vadell

CENTRE
DE

	 MEDIC - PSICOLOGIC
RECONEIXEMENT

ANTONI ISERN OLIVER
LLUCMAJOR
Carrer Antoni Garcias, 1-a (damunt Cas Notari)

certificats
mèdics per a

permís de conduir i
Ilicència d'armes

HORARI:
Dilluns i Dijous de 16,30 a 21 h.
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Els mestres de Paret Seca
A. Alvarez

J. NI Tomàs
F. Vidal

Els mestres de paret seca, margers
o paredadors, que tant abundaren
en temps passat, el testimoni dels
quals en resta encara ara en les pa-
rets i marges, ens duen a parlar dels
actuals paredadors.

A Llucmajor l'ofici de mestre de
paret seca pareix ésser que es perd,
ja que segons el testimoni dels tres
mestres actius de Llucmajor: Joan

Mulet, Antoni Garau i Josep Barros,
i també dels jubilats: Guillem Mut
i Biel Clar, no hi ha molta gent dis-
posada a fer aquee' ,us de feina.

Actualment la gent que treballa la
paret ho fa de la mateixa manera
que es feia abans, no hi ha hagut in-
troducció de noves eines, tampoc ha
canviat el sistema d'elaboració. L'ú-
nic que si ha canviat ha estat la ubi-
cació de la paret seca feta als
darrers anys, així com també ha
canviat la clientela.

Abans tothom a foravila feia paret
seca, ja que tenia doble utilitat, per
una part convertia la finca en llaura-
ble i per l'altra aprofitar les pedres
que es treien de la terra per tancar-
la i evitar l'entrada i sortida d'ani-
mals. Ara ja no són els pagesos qui
majoritàriament fan ús d'aquest
tipus de paret, sinó que ara és fre-
qüent trobar-la a les urbanitzacions,
treball encarregat per les empreses
constructores. Avui hi ha manco de-
manda que abans, encara que ens
tenen molta feina ja que són pocs.

Les divergències entre els tres
mestres es posen de manifest a l'ho-
ra de parlar de preus i de clients.
Mentre un es dedica a fer feina a fo-
ravila, els altres ho fan a llocs d'es-
tiueig o a urbanitzacions noves. Els
preus depenen de si es cobra per
metres o per hores. El preu mig
seria unes dues mil pessetes el
metre (s'ha de tenir en compte l'al-
çada) i entre 700 i 1500 l'hora.

PROCÈS D'ELABORACIÓ

El primer que es fa per a aixecar
una paret és l'escombra, o sigui el
llit on descansa la paret, se fa una
siquia i se posa la ginyola per a
marcar la primera tirada. Després se
comença a aixecar la paret, que en
el cas de la paret seca es fa només
de pedres, sense utilitzar cap altre
material. Se va posant una filada de
pedres a cada banda deixant un buit
al mig i així com es va alçant,
aquest buid s'omple de macs i pe-
dres més petites, això és l'anomena-
da rebla. Quan la paret té l'altura
desitjada es fa l'acabament, que se-
gons com isugi, la paret rebrà un
nom diferent: encadenat, doble en-
cadenat, esquena d'ase, etc. Cal dir
que les pedres escollides, no reben
un tractament especial, només se'ls
dóna forma si ho requereix, amb el
marten, per col.locar-les al Hoc.

TIPUS DE PARET

- Paret seca, eixuta o paredera:
Aquest tipus de paret es realitza
només amb pedres, sense fang ni
altre material per a lligar-les.

- Paret verda o paret de verd: sol
ésser aixecada amb la combinació
de pedres i fang. S'utilitza aquest



Paret d'esquena d'ase

Paret d'encadenat doble de Sa Torre

Paret d'encadenat doble
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tipus de paret sobretot a les barra-
ques i llocs per guardar-hi gra, ja
que és el tipus més resistent a la
humitat.

- Paret atalussada: forma talús o
peu de murada.

- Paret d'esquena d'ase: es carac-
teritza perquè té la part superior
formant un angle agut.

- Paret de mig punt o de barca: té
la part superior semicircular.

- Paret cabrera: presenta l'encade-
nat de pedres llargues aproximada-
ment un pam, fent barbacana, per
evitar que els animals botin la paret.

Els materials emprats són tots ells
d'origen natural.

LES EINES

- Picassó gros i picassa: serveixen
rompre les rogues.

- El parpal: s'utilitza per arrabas-
sar les rogues.

- El càvec, la senalla, l'eixada i la
civera s'utilitzen per traginar les pe-
dres.

- La ginyola: és una llandera es-
treta que s'utilitza per a poder fer
les filades dretes, encara que molts
de mestres ho fan a ull.

- El martell: servois per rompre
les pedres. El martell de tall s'utilit-
za pel marès i el martell de punta
per a treballar el pedreny de puig.

En general, l'instrumental que uti-
litzon sempre ha estat el mateix i no
és molt car.

Tant en Joan Mulet, com en Josep
Barros, com N'Antoni Garau coinci-
deixen dient que és una feina agra-
dable pelt, molt dura. També afir-
men que aixecar una paret seca no
és un luxe, i que la gent s'hauria de
decidir per aquest tipus de paret,
típic i tradicional del nostre entorn,
i deixar de banda les parets realitza-
des amb nous materials que tant
desfiguren la imatge del camp ma-
llorquí.

Abans et.s paredadors tenien fama
d'ésser bons glosadors, i d'això ens
deixa testimonii el mestre Joan
Mulet «En Tofolet» dient:

«De llinatge som Mulet
d'ofici paredador
natural de Llucmajor
i de mal Tofolet».

Gràcies a tots ells per la seva
col.laboració.
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Nosaltres sabem be

que la decoració, lo persona-

lització de lo seva llar, es el

resultat d'una tosca conjunto: espai,

mitions, formes i productes diversos. Ele-
ments decorotius que &men forma i vida ex-

clusiva al seu entorn familiar.

S'ho imagino sense rajoles?

Es clar, són factors decisius!

Completi la seva decoració a PRE"AMA.

PRER1111.9
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Senyora director: Desitjaria que
publicàssiu aquesta carta a les pla-
nes de «Llucmajor de pinte en
ample».

«Corn a ciutadà i contribuent de
Llucmajor i, sense ànim d'entrar
dins cap tipus de polèmica que, de
cap de les maneres crec que pogués
ser positiva, m'agradaria fer algunes

puntualitzacions sobre l'escrit titu-
lat: «Domingo Aguiló ens parla de
les contribucions» publicat a aquesta
revista en el n° 100 del passat mes
d'abril.

La darrera valoració cadastral de
l'any '73 tal corn molt bé pot ser
comprovat, havia sofert una sèrie
d'increments que a l'any '89 podien
ser xifrats al voltant d'un 300 % en
relació al valor cadastral inicial de
l'any '73.

L'Ajuntament podia optar per rea-
litzar la seva revisió de cadastre, en-
cara que, lògicament baix control
del centre de gestió cadastral i assu-
mint totalment el cost derivat de la
dita gestic").

Per apropar el valor cadastral al
voltant d'un 75 % al valor de mer-
cat, crec que fa falta qualque cosa
més que uns paràmetres urbanístics,
podrien ser, per exemple, uns son-
dejos de mercat immobiliari molt
seriosos i en profunditat, una catalo-
gació adequada del sòl i la construc-
ció per medis mós d'acord en la rea-
litat, no per trossos de carrers com
pareix ser que s'han fitxat els valors
bàsics.

El procediment de càlcul per a
obtenir la quota del segon semestre
crec que no pot ser el que exposa el
Sr. Aguiló per dues raons molt cla-
res, primera que qualsevol contri-
buent de Llucmajor que faci les ope-
racions aritmètiques que menciona
el dit senyor no li reflexarà la men-
cionada quota, i, segona i més im-
portant es que per el dit segon se-
mestre del 89 no podia aplicar-se
aquest procediment senzillament
perquè no havia entrat en vigor,o
sia que, per el 1989, s'aplicava el
tipus 22 acordat per l'Ajuntament i
per als dos semestres.

Pens totalment diferent en què
l'Ajuntament hagi arribat mós enfo-
ra eliminant impostos i arbitris,
doncs crec que tota la imposició
municipal que se diu eliminada, en
tot cas ho ha estat per imperatiu de
la pròpia llei de finançament de les
hisendes locals.

Per 'Claim, tampoc compartesc el
que s'hagin eliminat les plusvAlues,
ja que, s'anomenin com s'anomenin,
se continua cobrant i a més amb un
agravant, que se calculen sobre el
valor cadastral, el que pot arribar a
ser molt gravós segons els barems
que apliqui el nostre Ajuntament.

Un contribuent»

A S'ESTALELLA I A S'ESTANYOL
PERILLA EL MEDI AMBIENT

Degut a la construcció del nostres
negocis i pel seu normal desenvolu-
pament, els llucmajorers se'n varen
haver d'anar a S'Arenal cap a S'Es-
tanyol a cercar els caps de setmana i
l'estiu la tranquil.litat perduda a la
nostra metrópoli turística. (No res
per objectar).

Instal.lats a S'Estanyol, el primer
impacte ambiental amb un club
nàutic construït fa anys davant les
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primeres cases que hi va haver, pri-
vant-les del privilegi de primera
línea. (Avui no res per objectar per-
que ja està fet).

Pere avui, els qui formam part de
la societat llucmajorera vivim sobre-
saltats pels continuus intents inver-
sors a S'Estanyol.

Per una part per l'avinent amplia-
ció del Club Nàutic, per la seva su-
pervivència egoista, respaldada pels
vots dels que no tenen les cases da-
vant el Club, i ala! a escampar ci-
ment per tot arreu! (No res per ob-
jectar fins ara).

Per l'altra, el futur projecte de la
gran central tèrmica a S'Estanyol
amb el seu port de descàrrega. Què
ferem? Això ens preocupa? Ens
dóna molts mals de caps?

¿Corn és possible que a ca nostra,
per part dels extrems i els no resi-
lents, els nostres drets humans i
ecològics siguin trepitjats com diuen
per bé del progrés?

Perdedors i víctimes? Mai!
Aquest projectes es definit com

una aberració, una agressió ecològi-
ca i ambiental contra un espai natu-
ral del migjorn de l'illa i, des de la
mar, un impacte que trepitja i des-
traletja el nostre litoral.

Estudis .realitzats per un progra-
ma de la ONU de medi ambient in-
forma: quan estam baix els fils
d'una línea d'alta tensió escoltam
un borinetx, brrr..., que aixeca els
pels de punta, són els electrons, i, el
seu ràdio d'acció els formen els
camps electromagnètics; si baix
d'ells deixassim un cotxe de sistema
d'injecció durant 48 hores, no el po-
dríem posar en marxa degut a que
Ia memòria del sistema seria interfe-
rida; els frens ABS-ALB de vegades

han quedat bojos. Pert, el que més
preocupa i ens crea més grans inte-
rrogants són: Quins són els efectes
sobre els humans? Són renous rars
en el cap i alteració del ritme car-
diac, els infants pateixen més leucè-
mies, alteracions del sistema ner-
viós...

Una nota molt curiosa relacionada
amb naixements, normalment nei-
xen tant nins com nines; els treballa-
dors de centrals tèrmiques i electri-
cistes tenen sis vegades més nins
que nines.

Una nota positiva fins ara dels
camps electreornagnètics, es per con-
fegir trencament d'ossos i regenera-
ció de teixits musculars i vasculars.

Hi ha un precedent a la histeria
ecologista de l'estat espanyol, de la
lluita de grups pro natura i que va
repercutir a nivell mundial; Lemo-
niz. L'any 1980 es complien 10 anys
de l'aparició de grups o moviments
ecologistes, una protesta generalit-
zada al País Basc a la polèmica Cen-
tral Nuclear de LEMONIZ, el ma-
teix any, aquests grups protagonit-
zaren un fet pacific sense precedents
en el món democràtic: l'atur de les
obres i posterior tancament de la
Central.

L'any 1981, nota negativa i detes-
table protagonitzada pel grup terro-
rista ETA, l'assassinat de l'enginyer
cap de Lemoniz Jose Maria Ryan. El
mes de maig del 1982, el Govern
Basc i l'empresa IBERDUERO tan-
quen definitivament la Central.

L'any 1980 el món assistia a nai-
xement d'un document vital pel seu
desenvolupament, l'estratègia mun-
dial per a la conservació de la natu-
ra fixant els objectius segiients:
Mantenir els processos ecològics i

els sistemes vitals necessaris, preser-
var la diversitat genètica i coordinar
el sosteniment de les especies i els
ecosistemes. (ONU Medi Ambient)

Tornant a la nostra realitat, des
que la notícia fou coneguda i confir-
mada per GESA, el nostre batle fou
el primer en posar-se en marxa, fent
taula rodona amb tots els grups per
a una oposició ferma, manifestant a
tots els mitjans d'informació la seva
protesta i rebuig a tan disbaratat
projecte, una acció, senyor batle que
ii agraïm i ii donam les gràcies amb
una nota «cum laude» (mós que su-
perior).

Fins ara, la tasca de manifesta-
cions opositores i de protesta, sem-
pre amb so de pau, amb els exem-
ples de Capocorb, Cala Mondragó,
Es Trenc, Cabrera, Sa Canova, etc.,
han estat protagonitzades per grups
ecologistes i partits nacionalistes
d'esquerres; ara aquesta nostra, com
que els afectats som tots, tant d'un
color com d'un altre, em fa l'efecte
que hi anirem quasi tots a demos-
trar el nostre rebuig i disconformitat
a la façana de GESA a Ciutat, per-
que els nostres interessos estan a
S'Estanyol i de retruc a Sa Ràpita.

Perdedors i víctimes? Mai!
¿O es que volem encara una altra

volta tornar pagar les nostres terres,
terres que són nostres des que el
temps es temps, els nostres ances-
tres foren ja llurs amos, i que, per
motius únicament i estricta moneta-
ris, foren venudes a aus de rapinya
vinguts de fora i que a manca de la
tan promesa i mai conclosa llei d'es-
pais naturals hem hagut de tornar
comprar a preu de perdiu jove amb
els nostres propis doblers?

Un estanyoler de Llucmajor

CLINICA DENTAL
•	 Dr. LI. Galmés Ferrer

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

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

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

.	 LLUCMAJOR (Mallorca)
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CENTRE OPTIC
CrO EXPOLENT

LENTS DE CONTACTE
CONTROL MI6

C/. Berge, 26- Tel. 26 33 74

M. Paloma Garí
Optica Optometrista

Contactõloga
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Filosofia parda

E s ver que no podem tenir un moment de sossec.
La pau espiritual i la pau del cos només poden

existir si les Heis de Déu són aplicades, i les lleis de
Déu no són, ni més ni menys que les Reis de la Natura.
Qui va contra la Natura, va contra Déu. L'explicació és
ben lògica; els qui es volen carregar sistemes ecològics
destruint la Mare Natura, perjudiquen, no tan sols els
animals i les plantes: L'home és sempre el perjudicat (el
germa proïsme), doncs aquells senyors que pequen con-
tra La Natura, pequen contra el seu germa, per tant,
contra Déu. 0 no és així?

m e pareix que anar tant per devers l'església, amic
mussolet, t'ha fet trebucar el cap, i la teva filosofia

moralista no esta gens d'acord amb la realitat quotidia-
na. Els càrrecs públics que, haurien d'estar al servei de
la societat, descomptant rares excepcions, estan sols al
servei de particulars. Jo estic informat pels diaris, fa un
parell de setmanes que tenc una feinada de llegir, i en
tenc les plomes dretes de les coses que passen; mira
que acusar a una gent perquè els dragons l'han mosse-
gada!...

T u tens el cap més esflorat que jo, falconet. El que
a tu te passa és que no estas ben alimentat i la de-

bilitat t'ha perjudicat el cervell; el que tu has llegit (i jo

també) és que «los dragones dan la mordida» i això ho
han de llegir amb unes ulleres de més augment que les
teves, que no hi veus un pam enfora. Los «dragones»
diuen els diaris que són una empresa de construcció i
«la mordida» no és la mossegada, sine) un percentatge
de comissió que se rep per fer un favor. Sobretot, dei-
xam-ho anar que jo me'n torn a la meva filosofia que és
alla on m'hi trob millor, i on hi trob el consol i el con-
hort que el meu esperit necessita, per allò que «amb els
peus a terra, pert) mirant al cel».

rr u el que fas és el mussol, jo sé el que he llegit i
J. les plomes no s'han posat de punta ni me n'ha

caigut cap. I si vols començar a filosofar sobre les obres
que els dragons han fet a Llucmajor, ja pots haver co-
nwnçat, però per mí esta més clar que l'aigua; no he de
menester cap lupa, com mestre Xamena, per llegir. Te'n
recordes de les síquies i de les peces que es rompien?
Quina doblerada costame al poble! Aquestes obres es
feren tan malament, que les n'adjudicaren unes altres!
t'agrada aquesta filosofia?

A h! Mestre Xamena, quin home! «Oh, xorics que
m'escoltau, dins qualque forat estrets!» No, a mi

no me'n va fer cap de poesia, pera m'hagués fet tanta
d'il.lusió...! La música, la poesia. Una persona d'un gran
fons huma, mestre Joan Xamena. N'hi havia que el con-
sideraven un pobre errat de comptes, com en Pere de
Son Gall. Sí, amic falcó, els qui ens aferram als bens es-
pirituals és que no confiam gaire en els bens terrenals,
i, a nosaltres ens diuen somniadors i pobres despistats
perquè no matam tot el que esta gras.

j o, si al cap i a la fi m'arrbiaras a convencer amb
les teves paraules tan elevades, de lletraferit. Ja

veig que l'escrit dels Bisbes de les Illes, don Teodor i
els seus amics, anaven per aquí. Ja ho crec que deu ser
així! Es una Ilastima que no tothom té la mateixa escala
de valors. Alla on qualsevol amb dos dits de seny veu
que ha d'estalviar i preservar la Natura, ve D. Gabriel,
lo president, i, per contestar a D. Teodor li diu que el
que han escrit els bisbes no té cap valor. Saps si ha-
guessin d'enfrontar un contenciós-administratiu, si
qualcú reclama uns drets adquirits...! Clar, com que al
Cel no li poden moure plet!



Columbicultura

Noticia d'última hora

Quan es tanca
aquesta edició, com
a notícia d' última
hora, hem pogut
saber que els dos co-
loms que representa-
ran la Comunitat Ba-
lear en aquest Cam-
pionat d' Espanya
(que tendrá Hoc a
S' Estanyol), són
«Bolín» i «Braç mecà-
nic», porpietat del

Ilucmajor Sr. Almagro,
que pertany a la So-
cietat de S' Estanyol
presidida per Julie'
Mascaró. Aquesta
classificació es des-
prèn de les proves
realitzades dies pas-
sots a la localitat de
Santa Eugénia, per-
tanyents al Campio-
nat de Balears.

ESPORTS
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IR T/
Columbicultura Campionat d'Espanya

La XlVena Coma de S.M. el Rei es celebrarà
a S'Estanyol C.1.41,11 ‘,1,

Joan Quintana
Llucmajor (S' Estanyol)

serà escenari, el pro-
per mes de juny d' un
gran esdeveniment es-
portiu. Aficionats a la
columbicultura proce-
dents de totes les Co-
munitats d' Espanya ten-
dron una cita a Balears
per tal d' assistir al Cam-
pionat d' Espanya de
Coloms esportius, Copa
S.M. El Rei en el qual hi
participen els 71 coloms
millor classificats de tot
el país.

L' organització d' a-
quest Campionat és a
córrec de la Federació
Balear de Columbicultu-
ra amb assessorament
de la Federació Espan-
yola. El primer premi és
dotat amb cent mil pes-
setes i Copa S.M. El Rei,
i el segon, amb cin-
quanta mil i trofeu
donat pel Consell Supe-
rior d' Esports.

El Campionat es divi-
deix en set etapes (pro-
ves) de regularitat que
es realitzaran els dies 2,
5, 9 i 12 de juny. El
colom que acumuli
major nombre de punts
en les successive spro-
ves de regularitat serà

proclamat	 Campió
d' Espanya de 1990.

Per acabar, el 16 de
juny es realitzarà una
prova	 d' exhibició-
espectacle	 dotada
amb cent mil pessetes
en metállic i un trofeu
atorgat per la Fed. Es-
panyola de Columbicul-
tura.

Per tal de comentar
els detalls de l' organit-
zació d' aquestes pro-
ves es va celebrar a la
seu de la Fed. Regional
Balear una roda de
premsa que va comptar
amb la presència del
president de la Fed. Es-
panyola, Pascual Fer-
nández i el de la Fed.
Balear, Nicolau Febrer.
Aquest darrer va infor-
mar sobre les caracterís-
tiques de la prova i de
les excepcionals condi-
cions de la pedania de

positivament les activi-
tats que s' han desenvo-
lupat fins ara pel comité
organitzador.

L' afició a la Columbi-
cultura és molt estesa
per tota la mediterránia
espanyola i a les Balears
compta amb un nom-
bre considerable de se-
guidors. Cal destacar, fi-
nalment, que Llucmajor
ja va ser en una altra
ocasió, seu del Campio-
nat d' Espanya, quan la
prova va tenir Hoc,
I' any 1963 i el colom
guanyador va ser «Ra-
mellets» de R. Soriano.

S' Estanyol-lloc on es ce-
lebrarà el campionat-,
per a la práctica d' a-
questa modalitat.

P. Fernández va expo-
sar el seu desig d' acon-
seguir un campionat
que fos model d' orga-
nització i va valorar molt



TERCERA REGIONAL
I. LLUCMAJOR 24 17 5 2 46 13 39+15
2. Porreras 24 13 8 3 55 2S 34+1*
3. Porreras AL 24 13 5 6 50 27 31	 +7
4. Villafranca 24 10 9 5 55 35 29	 +5
5. Altura 24 11 5 8 47 35 27	 +3
6. Sant Joan 24 10 6 8 43 25 24	 +2
7. Can Picafort 24 Il 3 10 35 37 25	 +1
IL Racolai. 24 9 5 10 40 63 21	 -1
9. Av. Llubi 24 7 7 10 40 42 21	 -3

10. Colonia 24 6 7 11 39 56 19	 -S
11. Margaritense 24 4 10 10 27 38 18	 -6
12. Ariany 24 3 4 17 20 68 10	 -14
13. Sancellas 24 3 4 17 21 72 5	 -14

•

FRUITS SECS
CONGELATS

POLLASTRES A L'AST

Plaça d'Espanya, 8- Tel. 66 24 06 - LLUCMAJOR

TALLERS LLUCMAJOR
SERVE! OFICIAL

Reparacions en general
Planxisteria i pintura

Ronda de Ponent, s/n. Tel. 66 12 67 (LLUCMAJOR)

30
	

ESPORTS 

ALIRON! ALIRON!
EL C.F. LLUCMAJOR, CAMPIÓ

El C.F. LLUCMAJOR, que
presideix Gabriel Paniza,
ha aconseguit d' una ma-
nera esplendorosa, quedar
campió del Grup B de Ill°
Regional, a mós d' acon-
seguir ser l' equip, amb
només 13 gols en contra,
menys golejat de totes les
categories regionals em-
marcades dins de la Terri-
torial Balear pel que es re-
fereix a Mallorca. Ara, el
C.F. Llucmajor, juntament
amb el Porreres (segon del
grup) . I el campió i el sub-
campió del Grup A. que
són el CIDE i el SANTA
PONSA, haurà de jugar
una Iliga per veure qui
queda campió de Mallor-
ca.

Sort, Ide), per als homes
que entrena Sebast16 Feliu.

RESULTATS DE LA LLIGA
1989-90

I VOLTA
Margaritense, O -

Llucmajor, 5
Llucmajor, 1 - Ariany,
Colônia, 1 - Llucmajor, 1
Llucmajor, 2 - Sant Joan, 0
Llucmajor, 3 -

Porreres At., 1
Ca' n Picafort, 5

-Llucmajor,
Llucmajor, 5 - Sencelles,
Llucmajor, 2 - Av. Llubf, 1
Vilafranca, O - Llucmajor,
Llucmajor, 1 - Escolar, 0
Altura, 0 - Llucmajor, 1
Llucmajor, 1 - Porreres, 1

II VOLTA
Llucmajor, 2 -

Margaritense,
Ariany, O - Llucmajor, 4

Llucmajor, 3 - Colónia, 1
Sant Joan, 3 - Llucmajor,
Porreres At., 1 -

Llucmajor, 2
Llucmajor, 4 -

Can Picafort,
Sencelles, 1 - Llucmajor, 3

Av. Llubí. O - Llucmajor, 3
Llucmajor, 1 - Vilafranca,
Escolar, 0 - Llucmajor,
Llucmajor, 1 - Altura, 0
Porreres, 1 -.Llucmajor, 1

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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PERRUQUERIA UNISEX

C/ Major, 7 - Telèfon 66 13 59
LLUCMAJOR (Mallorca)

S hauria d' afegir una petita i breu crítica a aquest
torneig, pore) no en contra de I organItzació ja que J.
Vich va realitzar aquest muntatge d' una manera ben
honesta i corn pertoca. El que sí volem dir és que es
tractava d' un torneig composat per equips d' INICIA-
CIO, I alka vol dir, que els components han de ser nins
de PRIMER I SEGON d' EGB.

L' únic equip que va mantenir aquesta condició va
ser el C.P. Rei Jaume Ill ja que la resta el conformaven
dins de cicle Mitjet

Al darrer partit, l' entrenador del CP Rei Jaume
en vista de la situació. va «fitxar» momentemiament un
jugador de nou anys «que passava per 0116». Seria ne-
cessari que, en tornar, tots els entrenadors es compro-
metin a complir les regles del joc i no es tornin posar a
I' altura dels mateixos al.lots.

C.F.

FOTO ESTUDI
REPORTATGES

FOTOGRAFIA INDUSTRIAL
I PUBLICITARIA

C/. d'Es Vall, 21 - Tel. 66 00 29
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En el Pave /16 Municipal de Llucmajor

II Trofeu PSOE de Futbol Sala Iniciació

Els dies 13, 14 ¡15 d' abril
es va celebrar al Pavelló
Municipal Ilucmajorer, el II
TROFEU de Futbol Sala (Ink
ciació) organitzat pel PSOE
i que compta com a cap
visible I principal responsa-
ble, a Jeremia Vich. Els
quatre equips participants
i que donaren vida a
aquesta celebracló varen
ser: Col.legi Nostra Senyora
de Gracia, Collegi Públic
Rei Jaume Ill, Col.legi Sant
Bonaventura i el Cristalleria
Arenal.

Els resultats foren els se-
gúents:

DIA 13:
C.Ntra. Sra. de Gràcia,

C. Arenal, 6
C.P. Rei Jaume III, 1

St. Bonaventura. 5

DIA 14:
• C.P. Rei Jaume III, 0

C. Arenal, 5
C. St. Bonaventura, 5

C. Ntra.Sra. de Gràcia, 1

DIA 15: Parfit per al tercer i
quart flocs;
C. Ntra.Sra. de Gracia, 3
C.P. Rei Jaume Ill, 0

GRAN FINAL:
St. Bonaventura, 3
C. Arenal, 1

Com es pot veure, el
Col.legi Sant Bonaventura
va ser el vencedor d' a-
quest II Trofeu del PSOE en
una final que va ser ani-
mada per un nombrós pú-
blic que va donar suport a
aquests equips. Hem de dir
també que l' equip de
S' Arenal va tenir el detail
de regalar un ram de flors
a Jerônia Vich que s' ho
mereixia ben ID& Enhora-
bona Jerônia 1 que conti-

nuis organitzant torneigs
com aquest pel bé del fut-
bol sala base.

I per acabar, esmentem
que el campió del torneig
va rebre trofeu del PSOE,
el segon classificat (Are-
nal) el trofeu del Bar Tabú i
els tercers I quarts (C. Ntra.
Sra. de Gràcia I CP. Rei

Jaume III) plaques d' ho-
nor. El maxim golejador,
que va ser Leandro del
Collegi de Sant Bonaven-
tura va rebre el trofeu
donat pel Solixent i el por-
ter menys golejat, que va
ser Sebastià Ramis, va
rebre el guardó del Forn
de Ca' n Bonet.

FERROS ARTÍSTICS
I FORJATS

ESPECIALITAT EN
TREBALLS D'ALUMINI

CERRAJ ERIA

')' ,c; IPY1

LLUCMAJOR
(MALLORCA)

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

Joventut de Llucmajor: Categoria Infantil Mascuff

La potència física

Ells són, Xlm Barceló,
Pere Joan Noguera, Joan
Quintana, Carlos Lobo,
Juliet I Enric Salas, Pere
Mayol (tots aquests poden
Jugar un any més a la ca-
tegoria) Joan Duran,
Jaume Manresa, Joan Es-
cales, Miguel Ramos I Nicol
Pere116 (ja passen a la ca-
tegoria Cadet, per edat).

Estan forts, molt forts.
Duen una bona prepara-
ció física. Es l' obsessió del
seu entrenador,, en José
Antonio Acosta, que
pensa que algunes técnl-
ques és per demés ensen-
yar-les, els nins tenen unes
facultats próples de cada
Jugador, per exemple, un
pot tenir punteria I pot no
tenir-la, això no es pot en-
senyar; cada jugador té
uns reflexes, una capacitat
d' esquivar, de moure' s
damunt el parquet . I, algu-
nes coses es poden mIllo-
rar amb la prentIca I els
entrenament continuats,
pore) la majoria són quall-
tat innates, formen part de
Ia pròpia persona.

Alguns dels partits els
han guanyat porque els ju-
gadores estaven millor pre-
parats fislcament, han
aguantat més I han pogut
córrer més I sols això els ha
portat la vIctdria I no la
técnica de joc, que en al-
guns casos ens han estat
superlors.

L' entrenador compta
amb tots I cada un dels ju-
gadors, no en descarta
cap porqué tengul unes
qualitats técniques infe-
riors, tots tenen el seu
paper I compleixen I ell

sap fins on pot arribar
cada un. Per poc que sabl
Jugar a bosquet un juga-
dor sempre farà un bon
paper si té aguant fislc.

Apart, només una quall-
tat és vital: sobre cercar el
iloc adequat per produir el
Ilançament. I això és molt
mal d' ensenyar, sols la
vista I la rapidesa del juga-
dor saben trobar indret, I
eke) és tot. Un equip que
pot aguantar les envesti-
dos de l' equip contrari
porque la força física hl és .
I, de tan en tan troba la
posició per fer un llança-
ment efectiu, aquest equip
donard resultats molt posi-
tius. I, aquest és el cas que
ens ocupa.

Falten dos partits per
acabar la Iliga. Les altres
categories ja fa temps que
acabaren. Aquests dos
partits estan segurs de
guanyar-los, en acabar
hauran jugat 22 partlts I
n' hauran guanyat 14.

Tot un &It de fortalesa fi-
slca; la concentració I la
punteria fan el dei-nós.

Gullem Oliver

L'ENTRENADOR: José A. Acosta
Es el primer any que entrena. Li proposaren aquesta

feina I li ha agradat molt; els jugadors han respost
molt positivament I els resultats han estat bons. Si
I' any que ve té temps suficient tornarà entrenar ja
que l experiência ha estat molt positiva.

N' Acosta va néixer a La Pinilla (Múrcia), perd la
seva família va venir a viure a Mallorca quan ell tenia
quatre anys; ara en té una trentena, estd casat I té In-
fants.

Va començar a Jugar a bosquet quan anava al
Col.legi de Sant Bonaventura. Un dia que, directius
del Juventut el veren jugar, II demanaren per comen-
çar a Jugar més seriosament, I així, va començar a en-
trenar amb en Paco Bonnín. Després va passar al
CIDE, on hl va jugar cinc anys, aquells temps per ell
varen essor el millor I se consolidet com a jugador.
«Llavors —són les seves paraules— el CIDE era la Uni-
versitat del bosquet». Durant aquests cinc anys que-
daren sempre subcampló de Balears, el primer, sem-
pre era el Patronat. Després va Jugar dos anys més a
Llucmajor, fins que, una lesió al genoll dret li va fer
pensar de deixar-ho,

Feia mós de deu anys que no jugava, encara se
protegeix el genoll amb una genollera elentica. Pensa
que mal no s' arrIbd a curar bó del tot.

Estaria molt content de poder continuar entrenant.
Al mateix temps és una manera de fer un poc d' es-
port ell mateix,

Enhorabona I endavantl
G. Oliver.



TALLERS CANELLAS - ROTGER

SERVEI rjil
OFICIAL il

Seguridad.	 ,,id/ese/cia y estabilidad
.6 del I ipo se 3113de6 garanto de on sisreold

tect3mente adecuado a un estilo de
4eportno El Two 16v te tiene 4 trenos

dos dlgeflOreS, autoyentilados— y
ABS. cual si calle, le da todavia 17UV7T

Confort. .',"toh,11) deb ,

I V dn. -It:too

.•)	 derff.iytimrt,!!, 

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

SANEAM I ENTO

CALE FAC CIO N

GABRIEL OLIVER

INSTAL.LACIONS SANITARIES
CALEFACCIó
ENERGIA SOLAR

ExposicióiVendes: C/. Born, 2 - Tel. 66 06 52
Taller: Melia, 26- Tel. 66 16 37 - LLUCMAJOR

ESPORTS
LLOMPART

Espardenyeria

GRAN VARIETAT
D' ESPARDENYES,

PRENDES ESPORTIVES
I ARTICLES DE PESCA

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

ENTRE NOL TROS
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NAIXEMENTS

Margalida Cardona Carl, filla de Fe-
deric i M Coloma, nasqué el 26/3.
Daniel Mut Llinàs, fillde Joan i
Maria, nasqué el 26/3.
Sebastià Miguel Artigues Manresa,
fill de Sebastià i M de Gracia, nas-
qué el 7/4.
Isabel Catany Catany, filla de Jaume
i Antònia de Padua, nasqué el 13/4.

MATRIMONIS

Antoni Flexas Bosch i Maragrida
Llinàs Mateu,1 es casarel el 25/3 a
l'església de la Lactancia.
Antoni Pesset Garcia i M' jOsep
Guerrero Baquerizo, es casaren el
13/3 a la Parròquia de Sant Miguel.
Antoni Llaneras Serrano i Kheira
Siddeki, es casaren el 5/4 al Jutjat
de Pau.
Tomas Terron Saurín i Constança
Recio Estudillo, es casaren el 7/4 a
l'església de La Lactancia.
Maurici - Oscar Jalabe Benattar i M'
Josep Garcia Martinez, es casaren el
12/4 al Jutjat de Pau.
Francesc Clar Ripoll i Andrea Duran
Coll, es casaren el 10/3 a l'església
del Sagrat Cor.

DEFUNCIONS

Catalina Ginart Roig, morí el 29/3
als 79 anys.
Margarida Romaguerra Monserrat,
morí el 29/3 als 85 anys.
Andreu Blaya Barbero, morí el 31/3
als 77 anys.
Joan Servera Cardell, morí el 11/4
als 85 anys.
Antoni Palou Negre, morí el 14/4
als 93 anys.
Maragrida Tomas Ferretjans, morí el

14/4 als 73 anys.
Joan Trujillo Avila, morí el 18/4 als
77 anys.
Maria Guasp Cerda, morí el 18/4

als 89 anys.
Catalina Noguera Salva, morí el 20/
4 als 91 anys.



FOTO CLAR
Perfumeria

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

Restaurante-Asador

LLUCMAJOR
Avda. Carlos V

Esq Carretera Campos

Telefono 6 6 04 89

LLUCMAJOR
(Mallorca)

PISCINA, TERRASSA
I MENJADOR D'ESTIU

Especialitat en corns al forn
¡ola  brasa

LOCAL PER A NOCES I
COMUNIONS

OFERTES EN CAMERES FOTOGRÀFIQUES
VENDA DE CARRETS

Carrer Nou, 8- TeL 66 06 32 - LLUCMAJOR

CARNISSERIA	 XARCIITERIA

ZANO GUE RA
GARCIAS

--`4111111111/".

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

P'es forat d'es moix
És una llàstima que en aquestes altures encara es

cometin aquests errors ortogràfics.

Soluciona aquest encreuat:

1	 2	 3	 4	 5	 6 7	 8	 9 10

IMMINE ME
IIMMEMMEM •

MI
M• MEMM•M •
ME MIN=
111====0

Verticals: 1.- Al revés, manoll (de flors) que serveix d'adorn. 2.- Al re-

yes. .ealitza. Al revés, forma de verb llati sum. 3.- Substância que horn aplica

a una superficie i que li dóna brillantor i la protegeix. 4.- Al revés, aptesa per

a fer instintivament, maquinalment, una cosa. 5.- Al revés, terminació d'infini-

tiu. Al revés, fatigat. 6.- Al revés, conjunció copulativa negativa. En francês,

mort. 7.- Vocal repetida. Lletres (barrejades) del nom d'un gran riu africà. 8.-

Al revés. donar. 9.- Beguda alcohólica. 10.- Al revés, successió ràpida de trets

d'una arma automatica.

.111l.laSu 01 - .!A	 -	 - ul!
ey •L	 .N1 9 • les P .5 - gswe	 e9.119A . 5 - 310 Ao 7 - Alusu . 1 ,si..!PaA .9puaid

-sail 9- Weine P ç - •, psauoksi p - aA . sN f- -ieu!wan •  -1d1 . u0Rny I eleleoilliuti

1

2

3

4

5

6

Horitzontals: 1.- Des-
perfecte en un aparell o en
un vehicle. Al revés, con-
tracció de preposició i arti-
cle. 2.- Dit de l'home sem-
blant a una dona, homose-
xual. 3.- Consonants conse-
cutives. Convenciment In-
tim, no raonat. 4.- Edifici

on viuen els monjos o les
monges. 5.- Al revés, pecat
capital. Al revés determina
el valor o vàlua d'alguna
cosa. 6.- Brillar amb gran
esclat.



 

* JOIERIA
* RELLOTGERIA
* OBJECTES REGAL
* REPARACIONSC/. Font, 5 - Tel. 66 14 17 - LLUCMAJOR 

Software

Compatible XT des de 991000 pis
AT-12 20 Mb des de 1811900 pis

386-SX 20 Mb des de 2391000 pis
Programes
Comptabilitat

Facturació

Stocks

Tallers

Programacid

a mida

OFERTA
Programes de facturació

i comptabilitat
Ordinador AT 20 Mb
Impresora Panasonic
Tot per 400.000 pts.

C. Mcfor 171 Llucma*or Tel. 66.1715



Venda assistència
tacnica dots productos:

BOSCH
Automòbil

BOSCH
Eines

13_ ELECTRICAU 

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

go/o g owoo*A goO# 4/, ' w000mfdraito..

Rubi Automóviles

Llucmajor, S.A.

%

"OfrOk'arlgy/

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

BLAUPUNKT

Calentadors
JUNKERS

Electricitat I Electrónica
de l'automàbil

INJECCIÓ DE BENZINA

Aires acondicionats
CARRIER

. MITCHELL

Tacc5grats

Sc i alta tidelitat
Automòbil

BLAUPUNKT
Alarmes
Esquiladores
Motoserres
Plaques sclars
Generadors
Lloguer maquinaria
Marto Ils

Serval Oficial

WMITCHELL
BLACKSTONE EUROPEAN GROUP

AIRE
ACONDICIONAT
PERA
AUTOMÒBILS

CAMIONS

Seat Terra Diesel
La Terra Diesel supone el primer híbrido entre la fábrica de
Martorell y Volkswagen en el que se conjugan una carrocería
Seat con la mecánica del Volkswagen Polo.




