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

a decisió anunciada pels
responsables de Gesa, d'ar-
xivar el projecte de S'Esta-
lella fins l'any 2.000, obre
un llarg parèntesi de treva.

Una dècada l'inici de la qual coinci-
deix amb el fet que persones o ciuta-
dans en general comencin a pensar en
la conveniència d'una reflexió
col.lectiva, i en veu alta, sobre el pre-
sent i el futur de Mallorca en tot allò
referit al medi natural i l'ordenació del
territori.

Un poc de temps, doncs, per a la re-
flexió. «No podem considerar —com
diu el Col.legi d'Arquitectes— al
menys per ara, una nova central ener-
gètica com una necessitat inevitable,
sine) simplement com a una proposta
de la companyia subministradora fruit
d'un resultat numèric a una situació de
desenvolupament contindista». És el
moment del debat definitiu sobre el
model de creixement que volem per a
les Illes i la decisió no es pot arxivar,
com el projecte de s'Estalella, perquè
Gesa, inevitablement i com ja ha fet en
una ocasió, desempolsarà un altre cop
Ia iniciativa, esgrimint arguments i

amenaces.
Aquesta reflexió calectiva, expres-

sada en múltiples al.legacions, també
ha conseguit que el Govern Balear
—obligat per quedar-se en minoria-
real-As el Pla de Ports Esportius. Deci-
sió que deixa en punt mort l'ampliació
del Club Nàutic de S'Estanyol i la
construcció d'una nova instal.lació a la
costa de la urbanització de Son Veri
Nou, ara a l'espiral de la polèmica. De
moment, ha arribat i s'ha produït un
indult per a aquestes dues zones de la
costa llucmajorera.

Pei-6 mentrestant es produeix un
timid avanç proteccionista respecte als
projectes de gran impacte, el nostre
Consistori, tan puntillós en all?) que és
relatiu a S'Estalella, no posa cap trava i
dóna Hum verda a les obres per a la
dotació de serveis a Son Antelm, auto-
rització que suposa la primera passa
per a la realització del balneari i camp
de golf. En aquesta ocasió es mantén
un «interès social» i es continua urba-
nitzant en una Mallorca que ja queda
petita, un error global les conseqüèn-
cies del qual seran nefastes.



Plenari de l'Ajuntament
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El Grup Popular va abandonar abans del final

Arnau Torras
El Plenari celebrat per l'Ajunta-

ment de Llucmajor, va transcórrer
en un clima de tensió, suscitat per
les mocions que presentava el Grup
Popular, una d'elles reprovant la
gestió del President de la Comissió
d'Urbanisme, Tomas Garcias, expec-
tació que va augmentar a causa de
l'aparició per tota la ciutat d'uns
pamflets anònims en els quals es
vessaven tota classe d'acusacions
contra Tomas Gardas. Tot això va
contribuir que la sala de sessions re-
sultas insuficient per mor del nom-
brós públic assistent.

«LA CARA NETA I LA RESTA
TAMBÉ»

Abans de començar la sessió ple-
naria, el batle va fer saber que, des
d'avui es compliria exactament el
reglament sobre el torn de temps
d'intervencions. Sota aquesta premi-
sa també es va haver de sotmetre
Joan Miguel quan va llegir les dues
mocions del seu grup, i si bé només
una s'anunciava reprovatõria cap al
regidor d'Urbanisme, pràcticament
ho eren totes dues, perquè tant les
peticions que va fer sobre l'a-
nul•lació de l'acord del passat dia 15
de juliol per no haver rebut la docu-
mentació exigida i valor catastral
dels terrenys anexes al Camp Muni-
cipal d'Esports, totes eren de clar
signe urbanistic.

Joan Miguel va començar molt
malament la seva intervenció quan
a oratbria, perquè es va fer un ver-
tader embull amb la lectura de la
moció, quan va voler traduir-la del
castellà al català, provocant la hilari-
tat del públic. Va ser més pràctic
quan va deixar de banda la lectura
i va exposar les innumerables faltes
i deficiències urbanístiques que, se-

gons l'opinió del seu grup, comet
l'Ajuntament a causa de la gestió
del seu regidor responsable.

Va dir que la majoria de les obres
començades i no acabades, són sub-
vencionades per la Comunitat Autó-
noma, que ofereixen tot tipus de de-
ficiències, i que l'Ajuntament de
Llucmajor, juntament an-lb el de
Calvià, és qui registra majors infrac-
cions urbanístiques, acabant amb la
urbanització de Son Veni Nou, de
les greus infraccions del qual n'és
culpable el regidor reprovat, el qual,
quan era el moment no es va inte-
ressar a vigilar les anomalies i cons-
truccions il•legals. Després d'enume-
rar totes les obres mal realitzades,
les inacabades i les que es pogueren
fer però no es projectaren, tant a
Llucmajor com a S'Arenal i a S'Es-
tanyol, va acabar dient que menys
fardar de construccions i més efica-
cia, perquè <des persones han de
dur la cara neta i la resta també».

En les intervencions dels altres
portaveus politics, Rabasco va mani-
festar que les mocions reprovatbries
contenen les mateixes denúncies
que ell ja va presentar fa temps.
Maties •Garcias, del PSM, va recor-
dar que el seu partit es va oposar a
la Urbanització de Son Veri Nou,
que va ser aprovada per un batle
del PP, i que si hi ha hagut infrac-
cions, que es corregeixin, pert) això
no és suficient per reprovar el res-
ponsable. Miguel Clar, regidor per
UM, va afegir que fins que no es co-
metin infraccions més greus, no con-
siderava censurable l'actuació de T.
Garcies.

Finalment, el propi regidor d'Ur-
banisme, va presentar, un per un
tots els documents, que amb data
anterior a les denúncies del PP, ex-
pedientaven als propietaris i cons-
tructors de les vivendes de la Urba-

nització de Son Verí Nou, les quals
es troben paralitzades. Va manifes-
tar també «que tots els projectes i
obres són aqui, en aquest Ajunta-
ment, unes acabades i d'altres no,
pert) all?) que no es pot refutar és la
quantitat i magnitud d'aquestes».

EL GRUP POPULAR ABANDONA

Un cop acabat el debat de les mo-
cions, el batle va fer saber que la re-
provació d'un regidor no es contem-
pla al Reglament, i que nomes ell
pot llevar un càrrec a un regidor,
per la qual cosa la votació només
tendria caracter orientatiu. Davant
aquest advertiment, els components
del Grup Popular visiblement mo-
lests, varen optar per abandonar la
sala de sessions abans del final del
Plenari.

La resta d'assumptes aprovats, i
d'entre els mes importants, figuren
l'aprovació de crèdits extraordina-
ris i suplements de crèdits per a la
recaptació de majors ingressos,
d'una quantia de 48 milions de ptes.
amb l'oposició del Grup Popular,
per considerar que aquests milions
es destinen a despeses i no a inver-
sions com hauria de ser.

Increment del preu del servei de
recollida de fems a Cala Pi i a S'Es-
tanyol, aprovació de l'increment del
sou als funcionaris i membres de la
corporació, en una quantia del 7 %.
I adjudicar la subhasta, amb prèvia
admissió de licitadors, del dret de
superficies del solar de S'Arenal,
amb la protesta del regidor Rabasco
per considerar que només es va pre-
sentar un licitador per manca de
temps.
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L'Escola d'Adults celebra la setmana de
l'Alfabetització

L'any 1990 ha estat declarat per
l'Assemblea General de les Nacions
Unides l'Any Internacional de l'Al-
fabetització per tal de combatre l'a-
nalfabetisme que afecta 810 milions
de persones a tot el món.

Aquesta important mancança hu-
mana, social i cultural, afecta també
una part no gens menyspreable de
la població de les Balears, malgrat
l'elevat desenvolupament econômic
que globalment caracteritza les nos-
tres illes.

A Llucmajor mateix també hi ha
un important nombre de persones
que, disortadament, estan afectades

per grues problemes i deficiències
pel que fa al domini satisfactori de
la lectura i l'escriptura. Aquesta
mancança no només afecta persones
d'edat, sinó que també s'estén entre
capes de població relativament joves
que, per raos diverses, no han pogut
arribar a una educació completa.
Aquest fet s'agreuja des del moment
que l'analfabetisme en la llengua
pròpia és molt més freqüent entre la
població adulta de les Illes Balears.

Per fer un cop d'alerta sobre
aquestes qüestios entre la població
local, l'Escola d'Adults ha progra-
mat la Setmana de l'Alfabetització,

que s'ha desenvolupat entre el 5 i el
9 de novembre. Durant aquestes jor-
nades s'han realitzat diversos actes
a través dels quals s'ha fet arribar a
la -població la necessària consciencia-
ció sobre l'analfabetisme. Aquests
actes han consistit en sortides al ca-
ner, als mercats i als cafés amb pla-
fons i materials informatius. També
hi ha hagut contactes amb les asso-
ciacions de la Tercera Edat de S'A-
renal i Llucmajor i la projecció de
diverses pel.lícules al.lusives al
tema.

Maties Garcias

Els pous de Ca N'Aulet

(Redacció).- Fa devers uns mesos,
arrel d'un plenari municipal on es
va aprovar la perforació de dos
pbus a la finca coneguda com a Ca
N'Aulet, va néixer la polèmica refe-
rent a si era car o no el pressupost
que s'havia realitzat al respecte.

Per poder aclarir que passava, ens
hem dirigit als serveis tècnics de
l'Ajuntament perquè ens informas-
sin sobre l'esmentat pressupost. La
col-laboració per part d'aquests ser-
veis ha estat encomiable.

Les dades que ens han oferit han
estat aquestes:

La perforació per percussió d'un
forat de 0'450 mts. a 14.016 pts./m
més l'entubat de 6 mm. a 9'49 m.
dóna un cost total per a perforació
que és de 5.752.633 ptes. per a cada
un dels forats.

A niés dels 11.505.266 de perfora-
ció s'ha d'incloure 4.678.982 ptes. de
les instal-lacions que són  necessàries
per al funcionament dels aqUifers.
De les despeses esmentades hem
pres nota de les partides més signi-
ficatives:

-Tuberia de tub de tub
galvanitzat	 1.126.111 ptes.

-Bomba d'extracció d'aigua
47 cavalls 	 931.938 ptes.
-Quatre elèctric de la

instal.lació 	 207.588 ptes.
-Caseta per al quadre 	 282.612 ptes.
-Camió grua per a la

installació 	 140.000 ptes.
-Perns d'acer

inoxidable 	 181.000 ptes.
-320 mts. cable aillant per a bombes

submergides 486.348 ptes.
Hi ha altres despeses de menor

quantia que, per manca d'espai no
enumerarem i que amb les anteriors
fan la quantitat abans esmentada en
el concepte d'instal.lacions.

Si tenim en compte que a l'any
1986 la perforació del pou de Son
Monjo II, un pou de 0'500 m. de
diàmetre es va fer a 26.943 ptes./m.,
quantitat superior a l'actual (23.507
ptes. (m) i no hi va haver reclama-
cions, ens estranya que amb aquest
n'hi hagi.

Al mateix temps creim necessari
recordar que abc() és un pressupost
estimat que es pot fer a la baixa, es-
sent el lliure mercat del moment qui
marcarà el preu mínim possible.

FOTO ESTUDI
REPORTATGES

FOTOGRAFIA INDUSTRIAL
I PUBLICITÀRIA

C/. d'Es Vall, 21- Tel. 66 00 29
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Cicle de conferències
d'Asmill

L'Associació per a la integra-
ció del minusvàlid ha organitzat
un cicle de conferències el mes
de novembre, tots els dimarts a
les 20 h. als baixos de la Recto-
ria (Plaça de Santa Catalina
Thomas, 1).

Els temes de les conferències
són els següents:

Dia 6:
-Relacions humanes i socials

de la persona discapacitada, a

càrrec d'Aurora Bonet, psicòlo-
ga de la Coordinadora de Mi-
nusvalids.

Dia 13:
-Problemàtica de les persones

minusvalides dins el món labo-
ral, a càrrec d'Edita Navarro,
directora d'INTRESS i Regina
Burguera, assitenta social d'AS-
PACE de Barcelona.

Dia 20:
-Paràlisi cerebral, a càrrec de

Camer Massip, psicóloga d'AS-
PACE de Barcelona i Sebastià
Manresa, metge d'ASPACE de
Mallorca.

Dia 27:

eT#
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-Nins fronterers (Boderline) a

càrrec de M. Victòria Secall, psi-
còloga.

Mostra de Teatre amb
participació dels tres
grups locals

Al llarg de tres divendres conse-
cutius tendra lloc la Mostra de Tea-
tre de Llucmajor amb la participació
de les tres agrupacions teatrals exis-
tens ara en el municipi. Aquesta
Mostra es desenvoluparà a partir
del darrer divendres del mes de no-
vembre i durant els dos primers de
desembre, sempre a las 9 del vespre
i en el Teatre Recreatiu.

La primera actuació sera el 30 de
novembre a càrrec de l'Agrupació
de Sant Bonaventura amb l'obra
«Pobres casats» de LLuís Segura.

El 7 de desembre, el grup Picadís
posara en escena «Ara plouen fi-
gues» de Joan Mas. Per últim, el 14
de desembre, l'Agrupació Artística
representara «El tio de l'Havana» de
Josep Tous i Maroto.

Aquesta Mostra, igual que les ac-
tuacions que han realitzat aquests
grups durant les festes de s'Arenal i
s'Estanyol i les Fires, formen part
del conveni firmat amb l'Ajunta-
ment de Llucmajor. En aquestes
dates també es presentara un fulletó
divulgatiu de la tasca teatral d'a-
quests grups.

M.G.
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S' Arenal

Assemblea general a l'associació de la III Edat

Tomeu Sbert

Devers 300 socis dels 460 amb
qué compta l'Associació de la III
Edat de S'Arenal (Carrer Vicaria),
varen assistir a l'Assemblea General
convocada per tal d'elegir nou pre-
sident. Assistència presidencial del
batle de Llucmajor, Joan Montserrat
juntament amb el primer Tinent de
I3atle, T. Garcies i el president de la
Federació de la III Edat, el montuï-
rer Rafel Socies.

Una única candidatura va ser pre-
sentada a la presidència, s'havia fet
sota el lema «Por la ruta de Grego-
rio», amb una clara al.lusió a Gori
Daureo Fulgueira, dinàmic presi-
dent que va morir el passat mes de
juliol.

Rubén Fermin Risso Cal és el nou
president, el qual ocupava anterior-
ment el càrrec de tresorer. Risso Cal
va néixer a l'Uruguay, és descen-
dent d'espanyols de les IIles Cana-
ries i porta deu anys vivint a S'Are-
nal.

La resta de socis que juntament
amb Risso Cal formen la nova junta
directiva per espai de 4 anys són
Catalina Vicens, Francesc Carvajal,
Pere Coll, Joan Valls, Angel López,
Julio Valera, Manuel Valenzuela,
Bartomeu Adrover i Ferran Sousa.
Es va fer nomenament de sòcia
d'honor a Miquela Vidal Vicens,
viuda de G. Daureo.

També, aprofitant aquest acte, el
regidor T. Gardes va anunciar que
d'aqui a pocs mesos començaran les
obres d'allò que sera el nou local so-
cial per als padrins i padrines de la
nostra zona. I amb els parlaments
de costum va acabar una assemblea
marcada pel record, pert) impregna-
da de noves il.lusions i de nous pro-
jectes.

NOTICIES BREUS

-Un arenaler, Pere Canals, és el
principal cap visible entre les perso-
nes escollides per donar solució al
greu problema financer de la central
hetera Agama. Una difícil papereta
per a l'hoteler-ramader Canals.

-Devers 200 camioners varen cele-
brar a les instal.lacions d'«Aquacity»
la <4 Trobada de Camioners de Ba-
lears», amb concursos, exhibicions i
un dinar de germanor.

-Es varen complir 23 anys des de
que «Sa Nostra» va obrir una oficina
a S'Arenal, a la cantonada entre els
carrers Cannes i Milà. Joan Ferrer va
ser el primer delegat.

-Dia 30 d'octubre varen quedar
tancats la majoria d'establiments ho-
telers de tota la zona turística des
de Son Verí a Can Pastilla. Algunes
pluges varen acelerar un poc el final
d'una temporada turística irregular,
dolenta durant els primers mesos
pc/to bastant millor en els d'agost i
setembre.

-En S. Barceló, de «Bacomo» ens
ha imformat que en el terme lluc-
majorer es celebrara el 4 Gran
Campionat de Mallorca>, de paracai-
gudisme, encara que no esta ben de-
cidit la data i el Hoc. No obstant
això, es preveu, de moment que po-
dria celebrar-se devers el mes d'a-
bril a l'explanada d'«Aquacity». El
pressupost contempla alguns mi-
lions de ptes, i devers 30 partici-
pants de tota Espanya.

-Tenim un nou equip de petanca.
El seu nom es C.P. Bar Cabrera i els
jugadors, aquests: M. Villalba, R.
López, R. Crespi, A. Brocal, J. Mo-
riana, Josep A. Hernandez, J. For-
nés, R. Morales, P. Martinez, J.
Pam, J. Mira, LL. Caballero, B. Moll
i G. Mora. La directiva. President:
M. Villalba i directius: F. Moll, R.
Crespí, J. Fornés, Josep A. Hernan-
dez, G. Mora i B. Moll.

-Recordau aquell grup de frares
franciscans anomenat «Los 4 de
Asís», que, habits posats, irrompe-
ren en el món de la cançó. Va ser
una gran novetat. Ara, un dels com-
ponents, Adolfo de Villarroya, ha
replegat tota la història dels «4 de
Asís» i es vol publicar un llibre. El
conseller Alfons Salgado del CIM va
rebre una comissió per tal efecte.

-M. González Pando, arenaler, ex-
regidor del .Consistori llucmajorer i
que actualment té alguns càrrecs in-
ternacionals dins l'esport de la mo-
tonatitica va ser espectador d'excep-
ció en l'accident del pilot Stéfano
Casiraghi, a Mónaco.

-Les obres que l'Ajuntament de
Llucmajor realitza al recinte munici-
pal d'esports, tribuna coberta, i
venda per a l'encarregat del recinte
i local de bar, s'acabaran la próxima
primavera si no sorgeixen aturades
per part dels picapedrers.

-El tema de permisos d'obres a al-
guns edificis de la Urbanització de
Son Verí Nou, és calent. Les masu-
res preses per tal d'aturar possibles
irregularitats de construcció, estan a
l'ordre del dia. Algunes han estat
paralitzades pr ordres superiors de
l'autoritat pertinent.

-El possible canvi d'ubicació del
mercat del dijous a S'Arenal ha por-
tat una gran moguda entre els vene-
dors, fent-se preguntes sobre l'es-
mentat futur. Mentrestant. l'as-
sumpte encara es verd peró el que
es cert es que l'actual responsable o
coordinador d'aquest mercat, Joa-
quin García Vidal, ha dit que ho
deixa, per motius de salut.

Lallengua-7,
feina ;4.)
defots(1/
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El PP abandona el ple abans de votar la seva
moció contra Tomàs Garcias
*L'estricta aplicació del reglament per part del batle va acabar amb els regidors populars

fora de la sala.

El grup Poupular va abandonar la
sala dels plenaris abans de procedir
a la votació de la moció de reprova-
ció presentada contra el responsable
municipal d'urbanisme, Tomas Gar-
cias. Aquesta sortida dels regidors
del PP va propiciar la paradbgica si-
tuació que només emeteren el vot
els que estaven en contra de la pro-
posta popular -PSOE, PSM i UM- i
per això es va oposar la gestió del
titular d'urbanisme.

Els dotze primers punts de l'ordre
del dia quedaren a un segon pla, a
l'espera dels dos darrers, correspo-
nents a les mocions presentades pel
grup popular. La primera sobre
l'adquisició d'uns terrenys veInats
del Camp Municipal d'Esports per
tal de poder ampliar el recinte; la
segona pretenia la reprovació del ti-
tular d'urbanisme.

Una intervenció del batle, Joan
Montserrat, anunciant l'aplicació del
reglament de règim intern de la cor-
poració j, més concretament, l'arti-
cular que regulava les intervencions
en els debats, seria decisiu per a l'i-
nesperat desenvolupament de la
sessió plenaria.

La primera moció va quedar li-
quidada ràpidament, va passar a la
corresponent comissió informativa

per al seu estudi.
El portaveu popular. Joan Miguel,

va intervenir Hargament, va criticar
la practica totalitat de la gestic!, mu-
nicipal, des de l'òptica urbanística.
Respecte al tema de Son Ven Nou,
el regidor del PP va afirmar que el
seu grup no havia denunciat ningú
sinó que simplement s'havia limitat
a un escrit al batle„ on es comunica-
va la pressumta existència d'irregu-
laritats urbanístiques.

Joaquin Rabasco va enumerar tota
una série de critiques, denunciades
anteriorment pel regidor indepen-
dent, quan demanava, en més d'una
ocasió, la dimissió del batle.

El regidor del PSM, Maties Gar-
cias va intenta de centrar el debat
en el tema de Son Ven Nou i va de-
fensar la linia mantenguda sempre
en els seus temes referent a les ur-
banitzacions i al final va demanar
un poc d'atenció a la disciplina ur-
banistica. Mentrestant Miguel Clar
(UM) va rebutjar les critiques popu-
lars i va anunciar el seu vot en con-
tra de la moció.

El responsable d'Urbanisme limi-
tava la réplica a les denúncies de la
urbanització de Son Veri Nou.
Tomás Garcias es referia a l'existén-

cia de setze irregularitats, amb el
corresponent decret de paralització
de les obres i tretze d'aquestes ac-
tuacions eren anteriors a les denún-
cies del grup popular.

En quant a les paraules de Joan
Miguel, quan afirmava que el PP no
havia denunciat ningú, Tomás Gar-
cias es va limitar a llegir els titualrs
de les informacions aparescudes als
mitjans de comunicació. També va
reconéixer que a partir d'aquestes
denúncies s'havia intensificat la vi-
gilancia a Son Ven Nou.

En aquest ambient de disconfor-
mitat dels populars el batle va
anunciar que la figura de la moció
de reprovació no es comtempla en
el reglament organic de la corpora-
ció i que en cas de produir-se, no
tendria cap efecte pràctic. No obs-
tant aim!), en Tomás Gardas va de-
manar que es fes la votació.

L'afirmació de Joan Montserrar va
suposar el dispar de sortida perquè
els membres del grup popular aban-
donassin la sala. Seguidament es va
realtizar la votació amb els escons
populars buits. PSOE, UM i PSM
votaren en contra de la mock"), men-
tres que J. Rabasca no va emetre cap
vot.

Francesc Verdera
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Propostes del PSM sobre el control urbanistic

En el debat del darrer ple munici-
pal, arran de la proposta de repro-
vació del regidor d'Urbanisme, el
PSM va centrar la discussió en uns
punts que creim que és interessant
que puguin arribar a tots aquells
qui no pogueren assistir a la reunió
plenaria del mes d'octubre.

1- En primer Hoc, deixarem clar
que aquest debat havia de servir
mós per clarificar postures sobre la
línia urbanística municipal que no
per entrar en discussions de desqua-
lificació que poguessin caure en un
debat electoralista abans d'hora i
sense conclusions profitoses.

2- En conseqüència i a manera
d'introducció, aclarirem quina ha
estat reitaradament, la postura del
PSM respecte dels temes urbanístics
que s'han discutit. Així constatarem
Ia coincidència, en algunes ocasions,
amb la totalitat dels altres grups po-
litics, com ha estat el cas unanime
de s'Estalella i també férem referèn-
cia a les discrepancies que hem ten-
gut amb els altres partits, inclós el
PSOE, amb el qual no compartim,
per exemple, 01 suport que donen
juntament amb el PP. UM i, a mit-
ges, AS!, al camp de golf i al com-
plex de Son Antem. Per això recor-
darem el nostre vot en contra a la
seva declaració d'interès social que
permetia edificar-lo en zona rústica
durant el ple del març de 1988 i, da-

rrerament, la dotació de serveis
aprovada durant el mes de setembre
per la Comissió de Govern amb el
nostre únic vot en contra. També
varen sortir a la discussió els casos
de Capocorb Nou, els ports espor-
tius de s'Estanyol i Son Verí i es
Llobets.

3- Quant a la moció presentada
pel PP sobre les obres il.legals de
Son Veit felicitarem el grup conse-
vador pel seu interès respecte a la
legalitat i el control urbanístic;
tambe varem assenyalar que els res-
posables primers de la infracció
eren els promotors i els tècnics que
els assessoren. En el decurs del
debat varem dir dues coses que re-
sumeixen la nostra postura: a)E1
PSM pensa des de sempre que
aquesta urbanització no s'havia
d'haver realitzat i, per això, el nos-
tre partit ja havia defensat que
aquesta zona compresa entre s'Are-
nal i Cala Blava havia de quedar
dins el PGOU com a no urbanitza-
ble. Si hagués estat així, entre altres
llaments que ara se'n poden fer, no
tendríem el debat que ens ocupa.
WEI PSM també discrepa sobre la
reprovavió d'un càrrec públic si no
hi ha proves de la seva implicació
en les infraccions comeses o deixa-
desa en la persecució d'aquestes in-
fraccions. Ni el text de la moció ni
les argumentacions orals del PP de-

mostraven res al respecte.
4- Com a conclusions del debat

ens inclinarem per l'adopció de les
mesures següents: a)Cloure els ex-
pe‘ clients de denúncia de Son Verí
Nou amb l'aplicació de la normativa
vigent i sense deixar pasar irregula-
ritats.
b)Fomentar el control urbanístic
arreu del terme municipal mitjan-
çant la plena dedicació del zelador
d'obres a aquestes funcions i l'ús de
la Policia Local com a element auxi-
liar de vigilancia. En aquest sentit
creim que'és necessari dur a terme
una intensa campanya d'inspecció i
control a foravila per evitar l'onada
de casetes que s'hi estan construint.
c)Tramitació de totes les denúncies
cap a la Comissió d'Urbanisme on
són representats tots els partits, a fi
que s'apliquin les mesures correcto-
res pertinents abans que es materia-
litzi totalment l'obra il.legal.

Pensam que si aquestes i altres
mesures complementaries es duen a
terme, el control urbanístic pot arri-
bar a una situació Optima que eviti
la repetició de situacions com la que
ara s'ha produit. Si del debat plenari
es poden materialitzar mesures d'a-
quest estil, potser que se'n pugui
treure qualque cosa profitosa per al
bé de Llucmajor.

Maties Garcias
PSM

CLINICA DENTAL
Dr. LI. Galmés Ferrer

HORARI:
Dilluns, dimecres i divendres (9 a 14)
Dimarts (90 13 17 a 19). Dijous (9a 13)
Divendres horabaixa (16,30 a 20 h)

Carrer Major, 77- Tel. 66 20 17- LLUCMAJOR
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El concert de Bartomeu Jaume com a inici
d'una col.laboració més intensa i fructífera en
el camp musicalll'

Un dels actes culturals més relle-
vants d'aquestes fires passades ha
estat, sense cap dubte, el concert de
Bartomeu Jaume en homenatge a
l'insigne músic Mn. Joan Maria Tho-
mas, sobre el qual es va fer una im-
portant col.loqui amb participació
de musics, historiadors i escriptors
que el conegueren o que l'han estu-
diat.

Certament, hi havia expectació
per tornar a sentir, després de molts
d'anys d'absència musical a Llucma-
jor, una actuació del nostre paisa re-
sident a València. També en medis
musicals hi havia interés per home-
natjar la figura del compositor i di-
rector Mn. Thomas. A partir de la

idea de B. Jaume d'ajuntar la seva
actuació amb l'homenatge a aquest
músic, que tan lligat va estar amb

Llucmajor, les Jornades Musicals de
les Fires acolliren aquest concert
pianistic sobre una obra de qualitat

El concert de Bartomeu Jaume

El Concert de Bartomeu
Jaume Bauça era molt esperat a
les Fires d'enguany. Ell va voler
dedicar aquest reencontre amb
Llucmajor a un sol home: Mn.
Joan Nil Thomas, mestre del seu
pare i creador en sel seu temps
d'un nucli molt important d'en-
tusiastes de la música a Lluc-
major. No tan sols el Mestre
Jaume va voler dona un recital
d'obres escollides d'un autor
mallorquí sinó que va voler re-
cordar la labor i els mèrits de
Mn. Joan M' Thomas i per arro-
donir l'acte es va pensar en fer
una série de ponències de di-
versos coneixedors de l'obra de
l'autor, (la selecció la feu el
Mestre B. Jaume) per tal que es
cuidassin de la introducció, pre-
paració i creació del clima idb-
nis per a la posterior interpreta-
ció musical.

Els propòsits dels organitza-

dors foren superats per la reali-
tat: Els ponents en cada inter-
venció crearen un ambient que
va dur a obrir-se una interco-
municació entre l'intèrpret i els
assistents. El Mestre Bartomeu
Jaume, abrigat dins l'ambient i
receptivitat de l'auditori va
poder mostrar la sensibilitat que
té a l'hora d'interpretar les
obres de Mn. Joan M' Thomas i
va oferir un concert que sens
dubte fou memorable, técnica-
ment complet, amb una emoció
sentida i una sensibilitat inmen-
sa en cada nota. I a mês a més,
el mestre va redescobrir la sen-
sibilitat musical que tenen els
Llucmajorers, curiosament des-
coberta fa temps per Dn. Joan
M' Thomas.

Quan va acabar el concert, en
Bartomeu Jaume estava molt
content, no sols, perquè li havia
sortit bé la interpretació sine,

perquè havia estat a gust du-
rant tot el temps des que en
Biel Massot (el Coordinador
Cultural) va iniciar l'acte fins al
darrer mot de la Poetessa M'
Antònia Salva recordada per Dn
Sebastià Cardell. Els ponents
crearen el clima i l'espontaneïtat
i el Mestre l'art interpretatiu. El
públic, mai passiu, meravellosa-
ment receptiu, va saber agrair
l'esforç dels organitzadors i del
jove Mestre Llucmajorer.

Tothom va sortir amb el con-
venciment que alit) era no sols
el retrobament del Mestre amb
la seva ciutat sinó també l'inici
d'una nova relació de Llucmajor
amb la Música. A tots els que hi
contribuïren i en especial a l'in-
ductor (el Professor B. Jaume)
enhorabona

Redacció
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però poc divulgada.
No fou estrany, per tant, que el

Convent de Sant Bonaventura s'om- I

plis de gom a gom i que l'actuació i
l'homenatge fossin lloats unanime-
ment pels assistents. Es, evident-
ment, una gran satisfacció de part
nostra el fet d'haver col.laborat en
l'organització del concert inclòs dms
el programa de les Fires de 1990.

Com va remarcar Bartomeu
Jaume, a partir d'aquest concert li
interessa tancar el parèntesi d'allun-
yament musical respecte de LLuc-
major i, a partir d'ara, vol mantenir
una major i més freqüent
col.laboració artística amb el seu
poble natal.

Alguns d'aquests projectes traçats
durant les Fires, ara ja comencen a
ser realitat. Així podem avançar que
el dia de Santa Cecilia, que s'escau
el dijous dia 22 del mes en curs, en
el concert que oferiran conjuntament
el Cor Mixt i la Banda de Música en
el convent de Sant Bonaventura, s'o-
feria un enregistrament en video
d'unes actuacions pianistiques de
Bartomeu Jaume. Per més endavant,
el nostre paisà enregistrarà el mas-
ter -base tècnica per a un posterior
disc amb l'obra pianística de Joan
M• Thomas.

Per una altra pat també cal dir
que és en marxa la publicació de les
distintes intervencios del col.loqui

sobre Joan M' Thomas, a càrrec de
S. Cardell, B. Coll, M. Janer, J. Mol,
B. Jaume, J. Company i J. Parets.
D'aquesta edició en tendra cura el
Centre de Recerca i Documentació
Musical i hi collaborarà l'Ajunta-
ment. També l'Ajuntament incorpo-
rara al seu arxiu, mitjançant fotocb-
pia, tot el material, ara dispers, que
es va arreplegar per muntar l'expo-
sició de Mn. Thomas.

Pensam que tot això són iniciati-
ves culturals que mereixeran una
collida excel.lent per part dels
amants de la música i de la cultura
a Llucmajor.

Maties Garcias

Bartomeu Jaume i Bauçà, pianista i concertista iniciador de l'homenatge a
Mossèn Joan Maria Thomàs i Sabater.

Per l'amistat que m'uneix a Barto-
meu Jaume voldria agrair-li pública-
mentia gran iniciativa de voler de-
dicar la darrera jornada Musical al
que fou compositor, organista i que
dins la tercera dècada del segle XX,
l'any 1932, Mn. Joan M Thomas
crea la Capella Clàssica de Mallorca
que va servir d'obertura per la for-
mació i difusió del cant coral a l'illa.

També agrair a la Comissió de
Cultura que ha volgut dur a terme
la iniciativa de Bartomeu Jaume
amb l'exposició al Jutjat de Pau de
la mostra antológica de Mn. Joan M'
Thomas, músic.

Hi varem poder admirar les seves
obres, llibres escrits sobre ell, els
seus amics, els enregistraments, pro-
grames i el seu treball a Llucmajor
essent Director de la Coral Femeni-
na de Santa Cecilia.

Seguidament va començar el
col.loqui.

Hi prengueren part com a po-
nents persones relacionades dins el
món de la Música i també persones
que tingueren. contacte directe amb
Mossèn Thomas, com són Mn. Bal-
tasar Coll, Sebastià Cardell, Joan
Mol, Joan Company, Miguel Janer,
Mn. Joan Parets i Bartomeu Jaume,
essent moderador del col.loqui Biel

Massot i Muntaner.
Seguidament comença la part mu-

sical a càrrec de Bartomeu Jaume
que amb la seva tècnica magistral
ens va donar a conèixer les compo-
sicions de Mn. 'Thomas, obres que
es consideren difícils degut al tipus
de la composició, es veu que Mn.
Thomas dominava a fons l'harmonia
i el contrapunt.

Les peces que es varen interpretar
són les següents:

-de la composició del «Rosetón»
escoltarem quatre peces:
ENTRADA, LAMENTACIÓN, LE-
TANIA, IMPRECACIÓN. A conti-
nuació varem escolatr uns EPIGRA-
MAS que són: TAMBORES, COR-

TEJO, MIUNETO INTERRUMPI-
DO i PASODOBLE GALLINERO.

Després EL CIGNE NEGRE i fi-
nalment tres peces MISSATGE A
FALLA, NADAL TRIST i BOLERO
DEL DIMONI.

ENHORABONA BARTOMEU
JAUME, COMISSIÓ DE CULTURA,
PONENTS PARTICIPANTS EN EL
COL.LOQUI, PERQUÈ HEU VOL-
GUT DEIXAR COSTANCIA DEL
TREBALL D'UN HOME COM VA
ESSER MN. JOAN MARIA
THOMAS i SABATER. Pyre.

TOfol Barros Vidal.
BANDA DE MÚSICA LLUCMA-

JOR
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«Tresquem per la muntanya»
El passat dia 10 d'octubre a .la Sala
d'Actes de l'Ajuntament de Llucma-
jor Climent Picornell, Vice-rector de
la Universidad de les Illes Balears,
presentava al públic el treball
«Tresquem per la muntanya. Un
itinerari pel massís de Randa». L'o-
bra és el segon dels títols de la
coLlecció que, sota la denominado
«QUADERNS DIDACTICS», edita el
nostre Ajuntament. Els autors són
els mestres Igansi Barceló, Pau Bibi-
loni i Celso Calviño, ben coneguts
entre nosaltres per la seva dedicació
professional i, en el cas dels dos da-
rrers, per la seva continuada tasca
en el camp de la producció de mate-
rials didactics de les Alves de Cièn-
cies Socials i Naturals. El llibre, be-
llament il.lustrat per Biel Bonnín, ha
estat imprés amb gran pulcritud a
Llucmajor per Grafimut.

L'itinerari és una nova contribuicó
a la pedagogia ambiental relaciona-
da amb el nostre territori. Les pro-
postes formulades pels mestres-
autors neixen d'un exacte coneixe-
ment experimental dels indrets que
conviden a visitar (a la presentació
Igansi Barceló ens recordava que els
orígens d'aquesta sortida a la mun-
tanya es remunten a unes excur-
sions que ell i que alguns altres or-
ganitzaven ja fa catorze anys).

Aquest coneixement, l'esperiéncia
docent, el rigor característic d'altres
aportacions seves, la ferma convic-
ció que avui és necessari plantejar
noves alternatives a una educació
massa encorsetada per les estretors
de l'aula, l'afany de superació, el

compromís amb la seva tasca docent
i, per damunt de tot, el comprovat
amor per la seva terra i la seva gent
son gualitats que els autors posseei-
xen amb excreix. I eren, com hem
pogut comprovar amb el llibret a les
mans, la garantía segura del valor i
la utilitat de l'instrument didactic
que ens ofereixen.

No és hora de fer aquí una análisi
ni tan sols mínimament rigorosa des
del punt de vista pedagògic del
trets característics de «Tresquem
per la muntanya», pert) sí que pens
que no és sobrer deixar anotat que,
tant la perspectiva metodológica
(motivació, interactivitat, experièn-
cia directa del medi, conservacionis-
me, educació i no només instruc-
ció...), com la perspectiva curricular
(encertada combinació de l'observa-
ció directa i documentació, engra-
natge amb l'activitat normal de la
classe, en aquest cas a nivell de
cicle mitja, adequació al nivell ma-
duratiu dels alumnes, rigor concep-
tual, interdisciplinarietat), són al-
guns aspectes, no gens fútils, que
convé remarcar especialment.

L'itinerari que possibilita als
alumnes del nivell esmentat l'estudi
del massís de Randa des d'una òpti-
ca global es detura en la considera-
dó d'aspectes de geografia física, de
vegatació, de fauna, flora, geologia,
orientació, història (dels tres santua-
ris), cultura popular, literatura, etc,
no deixa de banda aspectes tan im-
portants com els valors estètics i els
formatius en la defensa del nostre
malmenat medi ambient.

En definitiva, una eina valida i es-
timulant que pot contribuir a apro-
par la nostra realitat als nins i nines
dels nostres centres escolars. Un re-
curs didactic que pot servir d'ajut
als educadors, sempre tan mancats
de suports materials. Una altra fita
a tenir en compte entre les que la
labor continuada de la Comissió de
Cultura de l'Ajuntament de Llucma-
jor ha envestit amb encert, adreça-
des a facilitar i desenvolupar l'edu-
cació al nostre poble.

Miguel Sbert, octubre 90

BAR CA'N NADAL
(Nova direcció)

En Jaume i Na Catalina

Especialitats: TAPES I
BERENARS

Nicolau Taberner, 36 - Tel. 66 00 43



13

Max Headroom - Cardell
Dijous, dia 11 d'octubre va tenir

Hoc al Pub Ode& la presentació del
darrer llibre de Miguel C_ardell. El
llibre -un poemari inusual- es titula
Instamatic i recull poemes d'una
sèrie d'anys.

Els assistens a l'acte acudiren per
la promesa tacita pert) metòdica
d'una vetlada atàvica.

L'atavisme aparegué, en aquesta
ocasió, en forma de vídeo. El vídeo
en qüestió era un espot publicitari
sobre el nasciturus poètic i el seu
adorable autor. La realització corria
a càrrec de Miguel Oliver del De-
partament de Recursos Audiovi-
suals de la UIB i la collaboració de
Biel Lacomba. Les variacions artísti-
ques sobre el «popular» guerriller
eren de Dolors Mir, Patxi Echeverria
i Biel Thomas i la història musical
era cosa de Victor Uris i Joan Va-
lent.

La part de crítica literaria comen-
çava amb un superb primer plànol
de Biel Mesquida fent DOIS i fotos
amb una Polaroid. Després veien
unes escenes Ines amicals mes
«classiques»- de Damia Huguet ex-
plicant amb dates, títols i comenta-
ris la trajectòria poètica de Miguel
Cardell i les seves aventures litera-
ries anteriors: Elegía dels grumers i
Magazine.

Biel Mesquida, pero, va atorgar
una revenja pòstuma a la seva co-
lumna del DIA 16. En aquesta oca-
sió, i gairebé amb honors militars,
no va oblidar cap comentari afalaga-
dor per a un Miguel Cardell de «fe-
somia d'al.lot amb barba i ulls
roents» -definició és de Mesquida,
perà una servidora la subscriu tota-
lement-.

A la seva columna dominical
Mesquida parla de Cardell com a
jove, amador, col.lega, amic; de Ins-
tamAtic com una festa de naufragis i
tendreses, com una plagueta de
caçar moments; i dels seus versos
com a desimbolts, Mures, polaroids,
lleugers i minimalistes.

El video-clip acaba amb una mira-
da de l'al.lot amb barba» i unes pa-
raules d'agrament més suposades

que compreses, si hem de dir ver.
Instamàtic ens presenta una sèrie

de poemes datats en èpoques i llocs
diversos. També es diversa la tema-
tica i el tractament. No es un llibre
homogeni, d'una sola peça. Són ins-
tantànies de periodista dictades per
un poeta: un telèfon, la creació lin-
güística, la dutxa, l'amor, un parai-
gües, una tallada d'ungles, un flash
de rondalla, un televisor, metralla-
dores, callus, emissores que xiulen,
regalims de rimmel, na Maria En-
ganxa que guaita i els peixos que
fan -per què no?- grans crits.

Hi ha jutipiris lingüístics a l'estil
de les plaguetes d'escola per a en-
senyar de llegir,
«després del xàfec
ànecs rònecs romanen pels calius»
i jocs de monosfidabs a l'estil de

Pere Quart,
«o el flash
--lent
foc,
blau
llamp---»

sobretot, hi ha paraules magnèti-
ques parlant de derrota i desolació
«derrota de Gomorra:
lot,
vinagre i plom»

Els entesos hi han trobat semblan-
ces evidents amb Rosselló-Pbreel i
Blai Bonet. També parlaren, evident-
ment, de minimalisme. Una servido-
ra, per si de cas, ho subscriu.

El llibre ens espera, impacient, ple
de «desitjos i hòsties» de poeta. Biel
Thomas, amablement, ens ho ha
embolicat en paper de plata

Ramón Tous
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ENTREVISTA

Entrevista a Josep Massot i Muntaner

A la programació excel•lent de les Fires d'enguany hi
figurava una conferència de Josep Massot i Muntaner
sobre «Maria Antònia Salvà i el monestir de Montse-
rrat»; és per aquest motiu que poguérem parlar una es-
tona de la vida i miracles d'aquest mallorquí i monjo
de Monserrat

Josep Massot i Muntaner va néixer a Palma el 1941,
es va llicenciar en Filologia Romànica a la Universitat
de Barcelona el 1963. Des del 1962 és monjo de Mont-
serrat i dirigeix les publicacions de l'Abadia des del
1970. Ha estat professor de literatura catalana a la Uni-
versitat de Barcelona i de Català i de literatura al mo-
nestir de Montserrat i ha fet conferències i participat
en congressos a molts llocs d'Europa. Es secretari de
l'Associació Internacional de Llengua i Liters zura Cata-
lanes (AILLC) i president de la Societat Catalana de

Llengua i Literatura.
Dirigeix les revistes «Randa», «Studia Monastica» i

«Llengua i Literatura» i coordina «Estudis de Llengua i
Literatura Catalanes». Des del 1961 ha publicat cente-
nars d'articles sobre llengua, literatura i història, refe-
rents especialment a les Illes Balears i a Catalunya.
Entre els seus llibres destaquen especialment «Els ma-
llorquins i la llengua autòctona (1972; 1985), «La gue-
rra civil a Mallorca» (1976), «Cultura i vida a Mallorca
entre la guerra i la postguerra» (1978), «El desembarca-
ment de Bayo a Mallorca» (1987), «Vida i miracles del
comte Rossi» (1988), «Georges Bernanos i la guerra
civil a les Illes Balears» (1990).

Va obtenir el Premi Francesc de Borja Moll, de l'o-
bra Cultural Balear, el 1989.

-En podríeu parlar de l'Abadia de
Montserrat?

-Monsterrat és un Hoc on hi con-
flueixen tota una série de factors:
per una banda hi ha una muntanya
especial, amb una fauna i una flora
característiques. Té un reclam ecolò-
gic i també hi van excavadors i ex-
cursionistes. Per l'altra banda hi ha
el Santuari i sempre hi ha gent. Uns
hi pugen com a turistes, d'altres
com a pelegrins... molts hi van per
casaments, per demanar ajudes rela-
cionades amb la biblioteca, amb la
música, amb l'escolania...

Dels qui vivim alla, uns es dedi-
quen a fer història eclesiàstica i a
Pastoral, i d'altres ens dedicam a di-
versos temes com: art, música, llen-
gua i literatura...

PUBLICAM DOS-CENTS LLIBRES
CADA ANY

-I les publicacions de l'abadia de
Montserrat, com han evolucionat
dels inicis fins ara?

-L'any 1970 varem començar i  pu-
blicàvem un llibre cada any; ara en
publicam dos-cents.

En general publicam llibres en ca-
talk per() també ho feim en altres
idiomes, sobretot per als turistes
clue vénen a Montserrat —ara en
feim un en japonés—.

Una part dels llibres són de tipus
religiós, existeixen unes cinc edi-
cions. Es publiquen llibres litúrgics
en català i la revista «Questions de
vida cristinana».

Tenim varies col•leccions de lli-
bres: Saurí, El gra de blat, L'Espiga
—d'aquestes col.leccions ja han sor-
tit més de 90 llibres—. Hi ha la Bi-
blioteca de l'Abat Oliva, de tipus
cultural. La col.lecció Les arrels són
llibres d'història de Catalunya.
També tenim col•leccions infantils
com Xarxa, La porta i la finestra, Els
llibres del sol i de la lluna... i
col.leccions mês petites com la bi-
blioteca Serra d'Or. La biblioteca
Serra i Baldú es sobre cultura popu-
lar.

Existeix una col.lecció de temes
comarcals relacionats amb els ajun-
taments i les institucions, sobre his-
tòries de pobles o de ciutats.

Respecte a les revistes n'hi ha
unes guantes que no duen massa

feina, cada una té un director i un
consell de redacció i ells fan la
feina.

La revista Studia Monastica ens
dóna molta feina, perquè surten dos
volums cada any i es internacional,
per això has d'estar en contacte amb
molta gent.

La revista Randa surt des del
1965, és una revista cultural relacio-
nada amb tots els temes possibles
de les Illes Balears. També fa molt
de temps que surt la revista Serra
d'Or.

Actualment hauré de deixar la di-
recció de la revista LLengua i Lite-
ratura per excés de feina. Aquesta
revista es publica en collaboració
amb l'Editorial Curial i pertany a la
Societat de Llengua i Literatura, una
filial de l'Institut d'Estudis Catalans.

-Vàreu conéixer na Maria Antônia
Salva?

-Sí, era com a de la familia, sem-
pre hi tenguérem molta relació per-
qué na Maria A. Salva era molt
amiga d'una tia nostra, la qual tenia
centenars de cartes seves —en
aquell temps no hi havia telèfons
que funcionassin massa—.

Les cartes venien de Llucmajor i
de S'Allapassa, de vegades també
de Palma. No li explicava els pro-
blemes personals sinó la vida de
cada dia, el que escrivia, el que pen-



ENTREVISTA
	

15
sava... li parlava de la gent que l'a-
nava a veure i de la situació del
moment.

Jo un dia la vaig conèixer a Lluc-
major, a ca seva, amb mon pare i la
meva tia i em vaig estranyar molt
quan em va enviar una foto seva
dedicada, perquè ella no acostuma-
va de fer aquestes coses.

Quan va morir jo tenia 15 anys i
me'n record que vaig tornar a Lluc-
major qualque vegada, als homenat-
ges que li feren.

-Quines relacions va tenir na
Maria Antònia Salva amb el mones-
tir de Montserrat?

-Des de sempre hi ha hagut una
relació considerable entre Mallorca
i Montserrat, deguda als escriptors
del s. XIX i XX, els quals han escrit
poesies —generalment curtes—
sobre Montserrat.

Na Maria Antònia Salva és la que
va escriure més coses i a més va
mantenir correspondència amb
algun monjo, concretament amb
Mauro Boix, qui actualment és enca-
ra, als seus 70 anys, el director de
«Serra d'Or».

A algunes cartes de la meva tia li
parla de la correspondència amb els
monjos de Montserrat. També li ex-
plica que de jove havia estat dues
vegades a Montserrat i una de les
vegades hi havia anat amb en Costa
i Llobera i una peregrinació de ma-
llorquins.

El temps de la guerra va escriure
una série de poesies, quan pensava
que la Mare de Déu estava amaga-
da... i coses d'aquestes.

Després de la guerra va
col.laborar a l'antologia «Molise-
rrat», el 1946. Llavors va col-laborar
a la Corona Poètica a la Mare de
Déu de Montserrat, el 1956. Va es-
criure quatre versos titolats «Prega-
ria d'una vella malalta» i es va
morir al cap d'un any.

A LLUCMAJOR LA VIDA
SINDICAL I
L'ASSOCIACIONISME EREN MES
IMPORTANTS QUE A D'ALTRES
LLOCS

-Com a autor de «La guerra civil
a Mallorca» ens podríeu dir quines
repercusions va tenir la guerra civil
a Llucmajor?

-Llucmajor era un poble de molta
tradició, diem-ne de vida sindical i
d'associacionisme, més important
que a d'altres llocs. En aquest as-
pecte la guerra va representar un
trencament molt fort, més que a
d'altres llocs, perquè a d'altres llocs
eren més tranquils.

Per altra banda aquí es va estar
lluny dels conflictes immediats, -,0
va esser com a Manacor, on hi 'a
haver uns problemes derivats im-
mediatament del bombardeig, de la
invasió de les tropes d'en Bayo.
Pert) sí que hi va haver una repres-
sió considerable en molts d'aspec-
tes. Aquesta repressió va arribar
fins i tot a na Maria Antònia Salva.
Hi ha unes cartes a en Miguel Ferrà
on li posaren textualment que s'ha-
via d'escriure en castellà.

ts evident que la repressió fou
més gran contra totes les persones
que havien tengut càrrecs a l'època
republicana, les persones que ocu-
paven llocs a sindicats obrers o a as-
sociacions considerades d'esquerra.
A partir de llavors varen passar
molts d'anys sense que es pogués
fer res, pert) això era el que passava
pertot.

-I el comte Rossi, va tenir alguna
relació amb Llucmajor?

-El comte Rossi va venir a Lluc-

major i va fer un discurs, com el
feia pertot, perb no me consta que
hagués tengut una gran influència,
com a Manacor, on va salvar o
matar gent.

D'aquest discurs ens han quedat
alguns models, i ens han quedat les
cartes que enviava a Italia, on expli-
cava el que feia. La seva meta era
d'aconseguir que Mallorca
—Menorca encara era republicana—
fos un primer Hoc on les idees fei-
xistes quedassin arrelades i a partir
d'aquí volia poder filtrar-se a la pe-
ninsula.

Volia que la falange fos un model
semblant al Facsio italià. Va crear
unes agrupacions del que en deien
«Los dragones de la muerte» i va
impulsar la creació de sindicats
obrers amb la imitació dels sindicats
italians feixistes.

Va fer una gran campanya contra
França i Angla terra i va posar en
marxa un pla per recuperar Menor-
ca; perà França i Anglaterra veien
amb molt mal ull això i varen pres-
sionar molt al govern d'en Franco i
al govern italià perquè retirassin el
comte Rossi i el desembre del 1936
el feren tornar cap a Italia i es va
acabar tota la història.

A LLUCMAJOR S'HAURIEN DE
TREBALLAR ELS SEGLES XIX I
XX

-Quins estudis creis que manquen
a Llucmajor?

-Tenc la idea que s'ha treballat
d'una manera molt completa la part
histórica fins als segles XVII o XVIII,
però en canvi els segles XIX i XX no
s'han treballat encara i és evident
que les línies históriques actuals
d'aquests darrers 50 anys han insis-
tit molt en la histõria contempora-
nia, en l'estudi de la guerra civil, de
la dictadura, de la república...

Era molt interessant de parlar
amb en Josep Massot però no que-
dava gaire temps abans de la confe-

Després se'n tornaria a Montse-
rrat, a viure la pau de Déu i de la
muntanya i a seguir treballant en
les seves múltiples tasques, sempre
en benefici de la nostra cultura.

Coloma Julià
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El col.legi d'Arquitectes entra en el debat de
S'Estalella

Aquest col.lectiu (Col.legi d'Ar-
quitectes) no es pot limitar a donar
una simple opinió técnica sobre la
intenció de Gesa de construir una
nova central térmica en els terrenys
de S'Estalella a Llucmajor, perquè
aquesta seria elemental i fàcilment
alterada per una decisió de l'Admi-
nistració que disposa de mitjans le-
gals per poder modificar la situació
urbanística segons els seus propis
interessos.

Els terrenys on es pretén de cons-
truir la nova central estan qualificats
com a zona de Protecció de Sa Mari-
na en el PGOU del terme de Lluc-
major, la qual cosa impediria l'apro-
vació seguint la tramitació ordinà-
ria.

Creim que s'ha arribat a un punt
en què la societat balear s'ha de de-
finir així COM VULGUI QUE SIGUI
EL FUTUR D'AQUESTES ILLES.

El plantejament de la nova cen-
tral, superposa -i no ens hem d'en-
ganyar- tot el que això comporta
(infraestructures, poligons de ser-
veis, o industrials, etc.), obre el
debat sobre quin model de creixe-

COLLEGI OFICIAL
D'ARQUITECTES
D E Ck BALEARS

ment desitjam per a les Hies. S'Esta-
lella ha d'actuar com a element pro-
vocador i de ruptura d'un model
que només condueix a una situació
sense sortida i irreversible. El
Col.legi d'Arquitectes vol participar
en el debat com a col.lectiu integrat
dins la societat balear, amb les con-
tradiccions, amb la seva part de res-
ponsabilitat, tant en el que té de po-
sitiu com de negatiu en la situació
actual.

S'Estalella no s'ha d'entendre úni-
cament com una qüestió de més
KW i més consum. El problema s'ha

de plantajar al revés.
Volem créixer més? Podem créi-

xer més? Hem de créixer més?
Ens trobam en un territori limitat

i amb una indústria hegemónica:
«El turisme» de la qual volem expo-
sar les consideracions següents:

a) El ràpid creixement Urbà-
Turístic a Balears durant els tres da-
rrers anys no ha tengut correspon-
dència amb la realitat de necessitats
de població-turisme, la qual cosa ha
donat allò que alguns sectors ano-
menen CRISI TURISTICA.

b) Gairebé totes les recomana-
dons teòriques a les Balears aconse-
lien una major qualificació de l'ofer-
ta urbano-turística, frenant el creixe-
ment basat en la massificació. De fet
ja existeix una moratòria adminis-
trativa que col.lapsa la construcció
d'edificis turístics de categories infe-
riors.

c) L'opció majoritària entre els
responsables públics i privats del
turisme balear és que ja s'han sobre-
passat el sostre de Wits desitjables,
al menys pel que respecta a hostele-
ria i apartaments i s'ha iniciat pas-
ses per a la reducció dels primers
en unes 40.000 places.

INCIDENCIA EN L'ORGANITZA-
CIO TERRITORIAL DE L'ILLA

A grans trets, podem dir que Ma-
llorca es troba organitzada territo-
rialment a partir d'un eix principal
de moviment socio-industrial
(Palma-Alcúdia) i un perímetre
d'implantació turística a la costa.

No volem entrar a jutjar sobre la
indoneRat o no d'aquest esquema,
però volem destacar l'enorme trans-
formació d'aquest esquema que de-
riva la ubicació d'una Central Ener-
gética i sobretot d'un port industrial
a S'Estalella.

En efecte, tot això suposaria el
canvi de l'actual estructura basada
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en l'espina dorsal Palma-Alcúdia i
la incompleta Palma-Manacor, en
una xarxa principal de transport de
tipus triangular: Palma, Llucmajor,
Manacor, Alcúdia, Inca, Palma.

La trascendencia i importancia
d'aquest canvi estructural, amb la
modificació urbana que comporta,
no es pot reduir a una decisió sim-
ple sobre la conveniencia d'ubicació
d'un senzill element arquitectònic
per molt molest, malsà i lleig que es
pretengui.

Si ens atenim a tot el que s'ha
manifestat anteriorment es obvi que
la proposta de Gesa collisiona fron-
talment, amb les actuacions duites a
terme per la nostra administració en
que mitjançant accions legislatives
esta decidida a preservar pel gran
valor ecològic i paisatgístic aquelles
zones de la part meridional de l'illa.

Es evident que la situació actual
es clarament significativa d'on ens
ha portat el ritme expansiu del
model desenvolupista que ha impe-
rat a les les fins ara. Pensam que
Ia societat balear es troba en un
punt d'inflexió clau per definir el
seu futur. En conseqüència, no
pidem considerar, el menys de mo-
ment, una nova central energètica,
com una necessitat inevitable, sinó
només com una proposta de la
Companyia subministradora fruit
d'un «resultat numéric a una situa-
ció de desenvolupament continuïs-
ta».

La conservació de S'Estalella dóna
COHERENCIA i sentit a la declara-
ció de parc natural a Cabrera, Es
Trenc, Capocorb, Marina de Llucma-
jor, etc., jã que forma part de la ma-
teixa unitat geogràfica.

En 1990 la construcció d'una cen-
tral energètica no s'ha de contem-
plar de forma aïllada, sine) que s'ha
de considerar en el marc macroam-
biental de l'illa, a través de l'estudi
acurat i detallat d'un PLA D'ORDE-
NACIO TERRITORIAL GLOBAL,
que cedeixi la seva conveniencia i
prevegi les seves necessitats i
aquest Pla, a. més a més, s'ha de
considerar dins d'un raonat Pla de
Desenvolupament SOCIO-
ECONOMIC les bases del qual, avui
per avui, estan molt enfora de de-
senvolupar-se.

«La conservació de la
finca dóna coherència i
sentit a la declaració de
parc natural a Cabrera,
Es Trenc, Capocorb i Sa
Marina ja que forma part
de la mateixa unitat
geogràfica».

«S'Estalella ha d'actuar
com a element
provocador, i de ruptura
d'un model que condueix
únicament a una situació
sense sortida i
irreversible».

De totes maneres i en les conside-
racions territorials actuals, si un
tram de territori reuneix objectiva-
ment les característiques que el fan
mereixedor d'un cert grau de pre-
servació, sembla obvi que sigui trac-
tat així i que pesi amb tot el valor
que tengui, en la balança d'una pos-
sible opció d'altre tipus d'utilitats.

En resum:
1.-La construcció d'una nova cen-

tral no s'ha de plantejar aMadament
sinó enmarcada en un Pla d'Ordena-
ció Territorial global lligat a un Pli
de desenvolupament socio-
econòmic.

2.-La societat balear ha d'interve-
nir en la definició del futur de les
seves àrees naturals i en el model
de creixement per a les

3.-En la situació actual preservar
S'Estalella, a més d'altres considera-
cions dóna coherencia i sentit a la
declaració de protecció dels terrenys
d'una mateixa unitat geogrà fica (Ca-
brera, Trenc, Capocorb...) A manca
de desenvolupament d'un Pla Glo-
bal.

Aquest col.lectiu treballa per un
creixement moderat (l'illa es limita-
da) basat fonamentalment en la qua-
litat i no en la quantitat, en la reha-
bilitació de patrimonis i infraestruc-
tures degradades, en reconvertir
edificis antics i fins i tot en la des-
trucció de greus errors passats.
Creim que la situació de crisi actual
es fer un esforç d'imaginació i de
col.laboració de les entitats ciutada-
nes per saber presentar a la societat
balear la magnitud de la qüestió
plantejada.
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El Projecte Home; i què?
El Projecte Home ja duu uns anys

de feina dins la realitat de la nostra
Mallorca. ¿Què es el Projecte Home?
«Fa olor de droga» segurament és
l'expressió més habitual davant
aquestes dues paraules tan significa-
tives. Crec qe seria més correcte,
din «fa olor de persona», perquè
mai hem d'oblidar que darrera un
drogadicte hi ha una persona que
viu, que sent, que es capaç d'esser

com els altres,... per?) moltes cir-
cumstàncies que l'envolten ha cai-
gut dins els deshumanitzador i des-
personalitzador món de la droga.

El Projecte Home es una institució
emparada pel Govern Balear i L'es-
glésia de Mallorca, l'objectiu de la
qual es la recuperació dels toxicó-
mans o drogadicte. Pere això no es
tan senzill; és un quefer molt com-

plicat, que consisteix en què cada
toxicóman torni a descobrir la seva
pròpia persona, eclipsada baix un
món ple d'egoisme, falsetat, menti-
da... baix una màscara que no li per-
met esser qui es. Pere això ens fa
llàstima, ens fa peneta... «pobrets,
aquests que se droguen!». Ide no,
tota aquesta problemàtica ens hau-
ria d'interpel.lar mês de prop, ens
hauria de questionar... perquè tots
ens som responsables... Egoista i hi-
pòcrita es aquell qué condemna els
«drogats» -vulgarment parlant -
dient que «ells s'ho han cercat»; per-
que la droga és fruit de l'època i de
la societat que vivim. I la societat
no es una estructura que ve del cel,
com la pluja, sinó que la feim els
homes i les dones, els joves i els
adults... Si, tots els que diuen: «més
se'n mereixen», s'haurien de dirigir
Ia sentencia cap a ells mateixos, i
potser no xerrarien tant.

Ja està be de criticar els joves,
quan han estat els adults els qui ens
han donat una societat amb una lli-
bertat reprimida per l'absurd, sense
unes normes ètiques coherents; una
societat hipnotitzada pel tenir, i no
per l'ésser; una societat on el dir
impera i l'escoltar calla... Ja està bé
de quedar pasius davant els grans
problemes del nostre món, ja està bé
de mirar amb odi els fruits d'uns
projectes iniciats molt abans. Assu-
miguem la trista realitat que ens en-
volta. Facem el problema, no només
del joves i els seus familiars, sinó
nostre. Informem-nos d'aquesta pro-
blemàtica, i no només a través de
les ridicules i desqualificades noti-
cies dels nostres diaris, sinó que cer-
quem el bessó de la qüestió,
col.laborem amb el Projecte Home, i
que el nostre sentir i la nostra acció
envers el món de la droga sigui po-
sitiva, coherent i compromesa.

El motiu d'aquestes linies es
peque rebérem la memòria -1989 d'a-
quest organisme; per?) tal volta
aquest podria esser el punt de parti-
da perquè LLucmajor, a través de la
nostra revista se sensibilitzi cada ve-
gada mês, de les realitats socials, in-
justes i orpressores, que envolten el
nostre món, per tal que la nostra
opinió s'enriqueixi cap a una critica
transformadora.

Antoni Vadells i Ferrer
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L'ampliació del Camp Municipal d'Esports
Un Altre Atemptat als Interessos del Poble

A l'anterior legislatura, quan esta-
va al front del Govern Municipal
AP-UM, amb motiu de l'acceptació
de tres quarterades qualificades, se-
gons el Pla General, com a sell urba-
nitzable no programat, a canvi de 42
milions de pesetes dels 72 que la ur-
banitzadora de Capocorb havia de
donar a l'Ajuntament perquè s'agi-
litzàs va ser el primer
gran atemptat contra les argues mu-
nicipals, del qual el poble en sofria
les conseqüències i del qual una o
algunes persones en varen treure
abundants beneficis.

Aleshores varen votar favorable-
ment aquest expoli immobiliari tots
els politics locals. AP no podia per-
judicar uns negociants; el PSOE que
aparentment (segons el Comitè
Local) no ho veia amb bons ulls,
també va votar a favor, seguint l'e-
xemple del seu portaveu, Sr. Tomas
Garcias el qual al llarg de tot el pro-
cés «Capocorb» va ser el més acè-
rrim defensor de les excel.lències de
la- urbanització i porsteriorment de
la bondat de l'acceptació del tan de-
safortunat baratament: 42 milions de
pessetes per tres quarterades de fo-
ravila.

Amb la compra de les dues guar-
terades veïnes al Camp Municipal
D'Esports la història es repeteix. Els
protagonistes han canviat d'status.
Els que eren a l'oposició, avui go-
vernen i viceversa. Hi intervenen al-
guns personatges nous i fins i tot un
nou partit, pert) així i tot la història
és la mateixa.

Per dues quarterades qualificades
al pla urbà com a zona urbana, pert)
per a equiparaments, esportius, on,
si no es varia el pla, no s'hi podran
fer més que construccions esporti-
ves. Va i en pensen pagar 40 mi-
lions de ptes. com si poguessin
construir finques de pisos, ho pen-
sen pagar a 2.700 pts. el metre qua-
drat quan el valor catastral, posat al
dia al darrer cadastre, és de devers
1.100 ptes.m2. La valoració del ser-

vei tècnic de l'Ajuntament aconse-
llava pagar un preu mai no superior
al catastral.

Malgrat aquestes circumstancies
el PSOE-UM-PSM va aprovar la
compar amb l'oposició del Partit Po-
pular.

Ara resulta que els terrenys es-
metnats no són suficientes per allò
que hi volen fer, ja es parla de com-
prar-ne més, fins al camí de Son
Marrano; terrenys qualificatas coma
urbans. A quin preu seran? A 2.700
pts.? A 1.100 ptes?

Com podem veure al piano', al
costat del Camp Municipal d'Es-
ports, cap a Campos, els terrenys
que es troben qualificats de sõl ur-
banitzable no-programat (S.U.N.P.)
que, a l'actual preu de mercat van a
uns dos milions de pessetes la guar-
terada; a tres milions varen fer con-
tent a més d'un propietari i amb 40
milions no només podrien comprar
tot el terreny urbanitzable no pro-
gramat de la zona (9,282 Ha) sinó
que podrien arribar a la zona rústica
on el preu encara és mês baix. Una
extensió d'aquest tipus podria resol-
dre totes les necessitats que hi ha i
que pot haver-hi, del nostre poble, i
si necessiten menys terrenys, millor.
Amb manco doblers en sortirem.

L'unic problema que hi veim és

que, sent aquesta zona «no progra-
mada», no s'hi pot fer allõ que es
pretén. Pen) això és fàcil de resol-
dre, sobretot per a un Ajuntament
com el nostre que altres vegades ha
declarat «D'interès social», terrenys
no qualificats com a edificables per-
què els propietaris hi poguessin
construir. En el cas dels terrenys
confrontats al C.M. D'Esports, seria
de justicia una vegada comptats,
anomenar-los d'interès social perquè
el fet beneficiaria tota la societat
llucmajorera i no una societat
ma com ha estat fins ara.

El més lamentable de tot aquesta
situació no és que es tudin alegre-
ment els diners del poble, sinó la
gran desil.lusió i frustració que crea
als administrats, veure que, abans
tots, i ara uns, malgasten el pa tri-
moni del nostre poble i el que niés
desconcerta als llucmajorers no és
que el PSOE i UM s'entenguin tan
bé, fins i tot amb aquesta mena de
negocis. Aix?) ja succeïa quan eren
PSOE-UCD (recordem que en aquest
temps es va fer el Pla Urbanistic i
feren possible l'engendre de Capo-
corb), sinó que el PSM, unes vega-
des per omissió i altres amb la seva
acció, els doni suport.

En Joanet i el set missatges
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Més estudis...
-Ja no podem anar a redol. Persones de sa nostra

edat, ja no podem anar per enmig perquè no tenim sa
lletra necessària que exigeix sa vida moderna.

-Jo vaig anar a escola fins a dotze anys i, en es meu
temps vaig ésser des qui duien sort; molts an es deu
anys ja feien feina.

-Ja ho sé ja, jo som més jove que tu i ja hi vaig poder
anar fins al catorze anys, però no vaig aprendre gaire.
En aquell temps no exigien més que es certificat d'esco-
laritat.

-Jo no el tenc i no m'ha fet falta mai, i mira si he
pogut arribar a vell.

-No diguis dois, sempre ha estat bo tenir estudis i
poder presentar certificats que els tens.

-A la vida quasi tothom feia de pagés o sabater i per
fer aquests treballs no era necessari anar molt a escola.

-Es possible, pert) jo ja vaig tenir un mestre que mos
deia que encara que haguéssim de fer una feina manual
hauriem de mester estudis. Mos deia que arribaria es
dia que per treure es fems i tot hauriem de tenir estudis

superiors, sí, parque hauriem de manejar una màquina
tan sofisticada que s'ofici ho requeriria. Qui ho havia de
dir?

-No, si no et faig el contrari. Es temps ha vengut de
forma tan atropellada que conec que ara sense uns estu-
dis no pots anar en lloc.

-No només és això, sinó que, els joves amb estudis i
títols se presenten a oposicions de categoria molt infe-
rior a la seva titularitat. Aixt) és lo que méspanta i-posa
de manifest que hi ha gent molt sabuda que no troba
feina. Diuen que n'està ple de llicenciats que fan sa
feina d'un escrivent, i això és molt dolent per a tothom.

-Quin desastre! sa quantitat de caps privilegiats que
se tuden per no tenir una oportunitat, o que l'oportuni-
tat arribi massa tard.

-Valga que a s'administració pública encara n'agafen
molts.

-Sí, jo no sé si estarem massa ben administrats, amb
tanta de gent de lletres. Diuen que de cada sis que fan
feina, un en fa per s'administració.

-He sabut que un nebot meu havia demanat per en-
trar a treballar an es Ministeri de Transports i Comuni-
cacions encara que fos amb una feina inferior a nes seu
grau...

-I que? L'han ademes?
-Sí, valga que va dir que tenia set llengos...
-I el degueren agafar per aferrar segells.

Un que escoltava
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El Govern Balear ha retirat el Pla Director. Pere) l'amenaça continua

Els Ports Esportius. La plaga de la Costa

El Govern Balear ha retirat recent-
ment el Pla Director de Ports Espor-
tius davant la forta oposició que
havia alçat a la majoria dels munici-
pis de la costa mallorquina. Aquesta
moratòria provisional a la construe-
cià de nous ports esportius mostra a
la creixent sensibilització de bona
part de la població per la protecció
del seu medi ambient. De cada dia
són mês els mallorquins que volen
arribar a la mar sense barreres que
li empedeixin el pas i la volen veure
neta del rosari de brutor que els
ports deixen darrera.

LA VORERA DE MAR, UN MEDI
VALUOSISSIM

De totes les construccions que han
alçat una barrera de ciment entre
Mallorca i la seva mar destaquen es-
pecialment, pel seu impacte, els
ports esportius. La vorera de la mar
es com totes les fronteres entre eco-
sistemes diferents -en aquest cas la
terra i la mar-, una zona excepcio-
nalment rica biològicament. La vida
marina cerca majorment la proximi-
tat de la costa, i la vida a la terra es
més rica a la vorera de mar. Les
grans profunditats oceàniques i l'in-

tenor dels continents són, en bona
part de la seva extensió, superficies
desèrtiques. La vorera de mar es
una zona rica, pert, també és un
medi fràgil. I la humanitat, que en
Ia seva major part viu a pocs
metres de la costa, no hi ha anat
gaire alerta, els darrers anys, amb
alit) que tirava a l'aigua. La conta-
minació de bona part de les costes
del món n'es el resultat. Mallorca no
n'ha estat una excepció.

L'AMENAÇA DELS PORTS ES-
PORTIUS

Contra tots els tòpics, els illens no
sempre són gents abocades a la mar.
Tret dels pescadors i mariners, els
mallorquins sempre l'haviem mira-
da amb por i recel. I quan en trèiem
profit, o hi anàvem per esport, ac-
tuàvem amb un respecte infinit. Les
nostres visites a les platges eren en
grups petits, per a treure alga, i les
nedades solien reduir-se a rentades
de peus.

El boom del turisme i l'enrequi-
ment monetari ràpid que tantes
coses ha canviat de la nostra menta-
litat col.lectiva també ha expulsat
del nostre comportament l'atàvic
respecte que per la mar sentiem.
Hem substituit l'enramada de pins i
el «fa forat i tapa» per la destrucció
de les platges i la llama motora.

En pocs anys molts de mallor-
quins no només han perdut llengua
i costums, sinó també molts de pa-

w--
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trons de comportament. L'actitud
agressiva cap a la mar de molts de
compatriotes (?) i la invasió dels es-
trangers que poc a poc va substi-
tuint el turisme ens ha engegat so-
vint d'una costa que han fet irroco-
neixible.

En aquest contexte han proliferat
els ports esportius. La seva creació
ha comportat sempre l'embrutiment
de les algues per causa de l'aboca-
ment d'olis, combustibles, deter-
gents, platics,etc..., no només a l'a-
rea del port sine a totes les aigües
circumdants visitades pels iots i mo-
tores. L'ancoratge indiscriminat ha
destruït nombroses praderes de po-
sidenia -pulmons de la vida marina
i formidables pesqueres-. Espigons i
esculleres modifiquen el regim de
corrents, onatge i dipòsit d'arenes.
Aquesta alteració afecta especial-
ment a les platges que en molts de
casos decreixen o desapereixen i
després l'arena s'acumula alla on
més nosa fa. El cas de S'Arenal es
exemplar.

HOSTES VENDRAN
...que de cada casa ens treuran.

Poc a poc la inversió inmobiliaria, la
compra de residencies per part d'es-
trangers va substituint el turisme.
Els treballadors d'hosteleria lamen-
ten la pèrdua de llocs de treball i el
president de la patronal els diu que
podran fregar el trespol dels nous
apartaments. Lentament els mallor-
quins anam perdent la propietat de
la nostra terra, l'agricultura torna
imposible, els preus del sól es dis-
paren, tot ho compren els estran-
gers, fins la costa.

Bona part dels amarraments del
nous ports esportius són per a es-
trangers, o per aquells mallorquins
que poden permetre's aquest luxes.
Mentrestant, a la majoria, ens han
expropiat un boci més del patrimoni
públic.

La privatització del domini públic
es, precisament, un dels aspectes
més intol.lerables de la construcció
de nous ports esportius. Cada vega-
da que en construeixen un de nou,
non-yes uns pocs se'n beneficien
mentre que la majoria de la població
perd una part del seu paisatge i veu

com uns terrenys que eren d'us pú-
blic tornen d'us i accés restringit.

EL PLA DE PORTS ESPORTIUS

Fins ara s'han pogut construir
ports per tot arreu i sense cap casta
de planificació. El resultat han estat
els 60 ports i les 17.000 amarra-
ments Clue tenim a les Balears.

Pere el projecte de regulació in-
trodult pel Govern Autònom no li-
mita aquest desgavell. En comptes
de tenir com a objectiu prioritari la
protecció del litoral, el Pla Director
de Ports Esportius fomenta la cons-
trucció de noves instal.lacions.

La meitat de la costa esta amena-
çada. Nombrosos projectes estan en
marxa. Són els casos de Cala Mos-
ques o S'Estanyol a Llucmajor; a la
resta de Mallorca Sant Telm ,Cala
Galiota, Es Barcarés o el Port del
Canonge

Davant l'oposició que tots aquests
i altres projectes inclosos en el Pla
han alçat entre ajuntament i velnats

el Govern Balear ha retirat, de mo-
ment, el polemic document. Pere
s'acosten noves eleccions autonòmi-
ques i es posible que, passat el trà-
mit de les urnes, un eventual go-
vern presidit per Gabriel Canyelles
torni a posar en marxa la idea. Tan-
mateix aquesta es la seva política.
Fa unes setmanes, en una reunió de
professionals del món turístic i in-
mobiliari el Conseller de Turisme,
Jaume Cladera, va dir que el Go-
vern Balear seria partidari de totes
les iniciatives que significassin dur
in& visitants o residents a les nos-
tres illes. Si volen camps de golf,
camps de golf, si ports esportius,
ports esportius, si apartaments en
time sharing, doncs time-sharing
tendran. Més clar aigua.

Per tant„ es important que els
electors demanin als partits compro-
missos i posicions clares en aquesta
i altres qüestions abans de votar-los.
I per escrit, si no volem que ens en-
ganin una altra vegada.
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1. 500 científics de tot el món i mimistres de medi
ambient de 54 estats s'han reunit la primera setmana
de novembre a Suïssa seu de la II Conferència Mun-
dial sobre el Clima per debatre les mesures neces-
saries per deduir les emanacions dels gasos respon-
sables de l'efecte d'hivernacle: Anhidrid carbònic,
CFCs o metano entre d'altres. La crema de boscos i
combustibles, la indústria i els automòbils, aerosols i
geleres, a més de l'acumulació de ferns organics són
algunes de les causes de l'increment del nivell d'a-
quests contaminants a l'atmosfera.

2. Mentrestant GESA ha iniciat l'ampliació de la
central tèrmica del Murterar a Alcúdia. La central,
ubicada a les inmaliacions de l'Albufera duplicarà la
seva potència en el próxims anys. Aixes no obstant,
segons GESA, no evitara la construció de la central
de S'Estalella entre enguany i l'any 2.000. GESA, per
tant, mantè les seves previssions de construcció de
nous centres contaminats.

3. El PP de Llucmajor denuncia irregularitats a 14
edificis de la urbanització de Son Verí Nou. Els Po-
pulars lamenten errors de mig metre en l'alçada de
les edificacions d'una urbanització aprovada pel con-
sitori que presidia Antoni Zanoguera Rubi (AP) fa
només quatre anys. El portaveu del PP -Joan Miguel
Catany- es l'aparellador de dos dels edificis denun-
ciats pel seu partit.

4. Els pins d'una zona verda de l'esmentada urba-
nització de Son Veni han mort a causa de les ferides
que intencionadament els ha fet a l'escorça. Els pins
tapaven les vistes de l'imponent bloc d'apartaments
construit en aquesta urbanització.

5. El president de la Federació Hotelera de Mallor-
ca, Josep Forteza- Rey, director d'un complex turfs-
tic del nostre terme ha dit que la construcció d'apar-
tament en regim de TIME SHARING (multipropietat
compartida a temps parcial) no deixara a Mallorca al-
tres beneficis que els generats per l'especulació in-

mobiliaria. Els apartaments amenacen substituir els
hotels i destruir els llocs de treball generats per la
nostra primera indústria.

6. 120 treballadors d'hosteleria s'han tancat en els
seus respectius hotels en defensa dels llocs de treba-
11.Entre els establiments ocupats, el Nixe Palace, el
Reina Constanza, el Maricel, entre d'altres, n'hi ha de
tres i quatre estrelles. Els treballadors havien denun-
ciat una trentena de vegades la direcció dels establi-
ments per la desidia intencionada de la seva gestió
empressarial. El sindicat CCOO acusa els responsa-
bles -capitalistes suïssos processats per altres delictes
monetaris- d'haver provocat la ruina dels hotels per
després guanyar doblers amb l'especulació inmobi-
liaria dels seus solars. Els tres hotels esmentats són a
la primera unia de Palma davant la mar.

7.E1 Govern Balear está construint una piscifactoria
i una depuradora -entre d'altres instal.lacions- en els
prats de l'Albufera de Mallorca. L'albufera es l'únic
Parc Natural de les Balears, però, com es de propie-
tat pública, a l'Administració li resulta Ines ecónomic
construir sobre la zona protegida que no comprar els
terrenys a una altra banda. El GOB, l'associació eco-
logista de les Balears, denuncia que el transport d'ai-
giies contaminades per l'interior del Parc Natural va
contra la hei.

8. Tot es a punt per a que comencin le obres al
camp de golf de Son Antem després d'haver apro-
vat la comissió de govern de l'Ajuntament el projecte
de dotació de serveis del centre. Només el PSM hi
vota en contra. GOB i PSM presentaran sengles re-
cursos de reposició contra aquesta decisió.

9. L'entorn de la Mar Mediterrània es de cada dia
mes fràgil i són necessaries mesures decidides per
protegir el nostre medi ambient. Així ho han consi-
derat els 36 països signants de l'acta final de la Con-
ferència de Seguretat i Cooperació Europea sobre els
Ecosistemes de la Mediterrània que va tenir lloc el
mes passat a Palma. Entre d'altres mesures, els am-
baixadors dels 36 estats representats demanen la ins-
tal.lació de centrals souques, solars, geotèrmiques i
hidroelèctriques per substituir les excessivament con-
taminants centrals tèrmiques.

10. Grups ecologistes i pacifistes de tota Espanya,
alguns tan prestigiosos com el Centre d'Investiga-
cions per a la Pau que dirigeix Mariano Aguirre,
s'han manifestat contraris a la construcció de la cen-
tral tèrmica de S'Estalella. Així ho han manifestat
durant la presentació de les conclussions de la Con-
ferència Alternativa «Mediterrània». Els ecologistes
varen presentar les conclusions d'aquesta conferència
alterantiva durant una marxa ciclista que organitza-
ren des de S'Estalella al Consolat de la Mar.
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Els Fems

Els ¡lots residua liquids de les depuradores reprosenten
10.000.000 de tones anuals.

Recicla el teu paper I utIlltza sempre paper reciclat. Comore nomis all6 que has de menester. Estalvianis doblers I
problemes ecològics.

Els residus són un dels problemes més greus de la
societat actual. Les grans ciutats ja no saben com trobar-
hi una solució adequada. Els residus presenten un greu
problema de transport, molèsties estètiques i substAn-
cies tòxiques produïdes per la seva combustió.

Es calcula que anualment produïm a tot l'estat
1.100.000 de tones de ferns, 1.500.000 de tones de resi-
dus industrials i 1.000.000 de tones de les nostres depu-
radores. També sabem que pràcticament el 50% dels re-
sidus serien reciclables amb una política adequada.

A més, el 30% del ferns són embolcalls i recipients
que no tenen cap funció concreta i gastan en aquest as-
pecte més d'un bilió de pessetes anuals. Un altre pro-
blema són els recipients d'escuma de plàstic expandit
amb CFC que contribueixen a la degradació de la capa
d'ozó.

Mentre cercam una solució global, podem començar a
fer una sèrie de coses a ca nostra:

-Donar les coses que ens sobren a organitzacions de

caritat o beneficiencia perquè altres persones les puguin
utilitzar, (CARITAS...)

-Vendre i comprar coses de segona mA.
-Reciclar el vidre i el paper.
-Utilitzar vidre i paper reciclat
-Només comprar el necessari.
-Utilitzar coses mínimament envesades.
-Compra coses d'envàs retornable, con les garrafes

d'aigua de vidre
-Dur sempre les nostres bosses per anar a comprar i

no demanar cada vegada una altra bossa.
-Guardar les coses en recipients reutilitzables.
-No comprar coses empaquetades en plàstic.
-Arreglar i transformar la roba usada.
-No tirar les coses rompudes. Intentar arreglar-les.
-Comprar coses de qualitat perquè durin molt de

temps.
-No estar sotmés a modes: juguetes, roba, mobles.
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Sis anys de cuina per ses fires
Na Maria Tous és, des de fa sis anys, la maxima responsable de la Setmana de
Gastronomia que se celebra amb motiu de SES FIRES. Ens ha contat la histbria d'aquesta
SETMANA plena de detalls saborosos.

Fins ara hem fet cuina mallorquina
-Com així, una SETMANA DE

CUINA, per Ses Fires?
-La idea es va anar gestant poc a

poc, després d'una reunió que
varem tenir un grup de socis i di-
rectius de la Delegació de l'Obra
Cultural Balear a Llucmajor. Varem
comentar que haurlem de fer algu-
nes activitats i que havíem de fer
«coses noves»... Aquesta reunió va
ser a prop de l'estiu i durant els
mesos de vacances, som a Sa Ràpita
i alla tenc més temps lliure per pen-
sar i per descansar... i no sé ni com
va ser, em va venir la idea de fer al-
gun  activitat relacionada amb la
cuina (a Llucmajor no s'havia fet
mai encara que en un principi no
pensava en res concret). Prop de ca
nostra, a Sa Ràpi ta, hi viu en Fran-
cdsc Pomar, de Campos, el famós
pastisser i com que és molt conegut
meu, n'hi vaig parlar a veure qué li
semblava; a més a més li vaig de-
manar si estaria disposat a partici-
par en aquesta hipotética activitat;
va semblar molt bé i va dir que
podia comptar amb ell. Al cap
d'uns dies en vaig parlar amb altres
nmembres de la directiva de l'Obra
Cultural de Llucmajor i tots hi esta-
ren plenament d'acord. En Pomar
me va dir que necessitaria un obra-
dor (d'un forn) i que ell, a Llucma-
jor, on tenia més confiança era amb
els amos d'es Forn d'Es Jardinet
(«Pastisseria Ramis»), nosaltres no
preferiem cap pastisseria en concret
i sempre hem procurat dur gent de
fora per no ofendre ningú del poble
però en vistes de l'amistat que te-
nien en Pomar i en Ramis ho varen
dur a terme així. Més tard, a un co-
bregament, vaig conèixer na Marga-
lida Alemany de Can Tapera i
també li vaig proposar la nova idea.

També hi va consentir i tot va CO-

mençar d'aquesta manera.
-Quants d'anys fa que tenim Set-

mana de Cuina?
-La primera (la que he anomenat

abans) va ser per Ses Fires dc 8ç.
Aixi, idõ, enguany ha estat la sisena
setmana. Va ser pensat, dit i fet.

-Quin tipus de cuina?
-Sempre hem procura t fer cuina

mallorquina: dolç,. salat, plats,
freds, calents... Apart de mostrar re-
ceptes i elaboració de menjars «al
viu», sempre hem començat aquest
cicle gastronòmic amb una conferèn-
cia (a la sala de sessions de l'Ajun-
tament) per donar-li una mica més
de ressò, ve a ser el Pregó de la Set-
mana de Cuina, és una manera d'o-
brir-la a la participació. Acudirem
també a l'Ajuntament perquè ho pa-
trocinas i no tenguérem cap casta de
problema en aquest aspecte. El pri-
mer conferenciant va ser n'Andreu
Manresa, periodista, i va parlar de
la cuina en general; també ens va
fer una entrevista per la radio.
Aquest any va venir dos dies en
Pomar (un dia dolç i l'altre, salat),

na Margalida de Ca'n Tapera,
conferència i per acabar, trobava
que era com a fred i vaig pensar:
«amb un bon menjar, hi ha d'haver
un bon vi» i a Llucmajor que hi ha
aquests cellers tan preciosos, pensa-
rem fer una expli6ció i degustació
de vins. Se va fer al celler dc C_'a'n
«Lluquet» i per ser la primera vega-
da, pareixia que ho havíem assajat
perquè va sortir molt té.

El segon any ja varem demanar al
que era batle (A. Zanoguera) si ens
deixava el local de la residència per-
qué hi cabia molta més gent i la
cuina reunia totes les condicions.
Ens va donar el seu vist i plau i de
llavors ença la Setmana de Gastro-
nomia es realitza a la residència.

MESTRE TOMEU ESTEVE ÉS UN
CUINER EXTRAORDINARI

-Així, a quins diferents llocs s'ha
celebrat?

-El primer any, al forn de Ca'n
Ramis i al local «Gran Via» i des-
prés ja a la Residència, sense comp-
tar el celler per a la degustació dels

la
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vins que va ser a càrrec d'en Mes-
quida de Porreres.

Després, ja hem seguit sempre
una programació semblant: confe-
rència, al principi, diferents cuiners,
i un final diferent.

-Ens podeu parlar un poc sobre
aquestes conferències?

-Hi ha coses que les prepares i
coses que surten de manera impro-
visada.

Al principi, ni teníem contactes,
ni coneixíem gaire gent i el segon
any ho tornarem dir a n'Andreu
Manresa, pert, ell ens va dur un cui-
ner de Felanitx, en Toni de «Sa
Siniao i la conferència va ser una en-
trevista a aquest cuiner. D'altres
conferenciants varen ser en Noan
Miralles, professor de la Universitat,
que va parlar sobre la cuina mallor-
quina al Segle XVIII amb un recep-
tari molt curiós, l'inspector metge
llucmajorer Antoni Torres amb un
tema de cuina i higiene o sanitari
quan va fer cinc anys duguérem en
Joan Frontera, locutor de radio que
feia un programa de cuina i vaig
tenir la idea quan el vaig veure a la
televisió i enguany va venir un altre
professor de la Universitat, D. Joan
Alegret que ens va parlar dels
temes gastronòmics que surten a la
literatura mallorquina fins al S.
XVII.

-Quin sol ser el procés que se se-
gueix a l'hora d'elaborar les recep-
tes?

-Sempre hem procurat també va-
riar-ho un poc i no seguir sempre la
mateixa tònica. De totes maneres hi
ha coses que cada any són iguals,
per exemple, quan el cuiner o la
cuinera es posen a la cuina, tenen
els ingredients preparats i elaboren
la recepta en directe, davant el pú-
blic, al mateix temps que comenten
allò que fan i aclareixen dubtes i
contesten preguntes que la gent as-
sistent desitja saber. Després, de ve-
gades es tasta el menjar elaborat,
d'altres vegades s'han rifat plats i
altres pics s'han deixat tots els plats
a la residència perquè en mengin els
interns. Ara bé, tota l'explicació i
l'elaboració és en directe i des de fa
dos anys, es grava en video posant
una pantalla al jardí o al menjador
de la residència perquè tothom ho

pugui sentir i presenciar. Procuram
de cada any millorar una miqueta
més ja que el nombre d'assistència
també augmenta.

-Els cuiners...?
-N'han passat molts: Na Margali-

da Alemany que gairebé és la convi-
dada més constant, mestre Tomeu
Esteve, Madb Andreva de Pula, en
Joan Abrines, en Raphel Pherrer
(cuiner intuïtiu), en Pau Llull, en
Toni Piña, en Joan Oliver, Made)
Maria de «Sa Siniao, na Margalida
de «Es Pia», de Campos...

Hem procurat dur gent major que
coneix receptes més antigues encara
que també n'han vengut de molt
joves, i la nostra pretensió era que
aquestes cuineres d'edat «anemi-
mes», molt bones, venguessin a
mostrar-nos la seva cuina.

La figura que pentura té més re-
lleu va ser sense dubte mestre
Tomeu Esteve, que avui per avui és
d'allò millor i poder dir que a les
Setmanes de Cuina l'hem duit, ja les
mos fa famoses. Me va costar molt
convèncer-lo però per mi ha estat
un honor encara que tots han estat
molt bons. Sempre hi ha, dins allò
que és bo, el que és minor. No hem
repetit cap cuiner exceptuant na
Margalida Alemany.

-Per qué aquesta excepció?
-No ho sabria dir ben bé. Es una

dona que sempre ha agradat molt,
és un diccionari ambulant de recep-
tes, bombardeja el públic amb re-
ceptes «improvisades» mentre ela-
bora altres plats i com que sempre
la mos han sol-licitada, i ella sempre
ha volgut venir, l'hem tenguda cada
any. Na Margalida del restaurant
«Es Plao, de Campos, també ha ven-

gut dos anys per?) amb receptes ben
diferents; un any amb salat i l'altre
amb plats dolços.

SEMPRE HE TENGUT MOLTA
COL-LABORACÓ

-Heu parlat de cuina mallorqui-
na, pert, aixf i tot sempre són molt
variades, les receptes.

-Si, com que la gent que ve és de
distintes contrades de Mallorca, hi
ha molts de plats que són ben des-
coneguts a Llucmajor (sopes de Po-
llença...) També procuram que si-
guin uns plats assequibles a cada
casa; no es tracta d'una cuina exces-
sivament cara o luxosa.

-Hi ve molta gent, quanta?
-Es promedi és de cent a cent cin-

quanta persones (de vegades cent
seixanta): Clar, dins la cuina no hi
caben tots i per això varem decidir
posar una pantalla com ja he co-
mentat més amunt, i així la gent de
defora pot seguir més o menys la
Setmana.

-El darrer dia de la Setmana
també és diferent. En qué consis-
teix?

-També ha estat una innovació
cada any. El primer any, degustació
de vins, el segon, com que s'havien
fet plats freds (earns fredes) es va
decidir fer-ne una degustació al
jardí de la residència, i com que no
hi havia postres, varem demanar a
tot el públic assistent que fos l'enca-
rregat de portar-lo. No hi va haver
cap dona que no dugués un plat
dolç i hi va haver de tot; barros,
orellanes, coques d'albercoc, ga-
tons... fins i tot postres sofisticadis-
sims, com fulles de llimonera arre-
bossades i pétais de rosas escarxats.
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Aquesta degustació va ser un èxit
gros, i tothom va participar directa-
ment en la confecció del plat.

-Un altre final va ser una bunyo-
lada

-Una altra vegada la setmana va
acabar amb l'explicació de com des-
fer un xot (a cura d'una carnissera
llucmajorera ja jubilada, na Rosa
«Mel») i com treure els ossos als po-
llastres; un altre any una explicació-
conferència i degustació de format-
ges (manera de fabricar-los, amb oli,
amb cendra...)

En aquest sentit varem tenir
molta col•aboració per part de fabri-
cadors de formatges de Llucmajor i
enguany va finalitzar amb l'explica-
ció i practica de muntar taules amb
centres de flors: es va muntar una
taula espanyola, una francesa i una
rústica. Al final es varen rifar els
centres que s'havien compost.

-Tot aquest muntatge segurament
comporta molta feina i algunes di-
ficultats...

-Clar que si. Quan vols que una
cosa surti bé sempre duu molta
feina i preocupacions i no ho fas bé
mai per a tothom. Però, qué hi
farem? Sempre he trobat molta
col.laboració a l'hora d'organitzar la
Setmana de Cuina i qualsevol cosa
que he demanat per a aquesta acti-
vita t, sempre he trobat les portes
obertes i una bona predisposició per
part de l'altra gent. Telefonades,
sortides per prendre contacte amb
els cuiners o conferenciants, acorn-
panyar-los o anar-los a cercar, sem-
pre he trobat col•laboradors entre la
mateixa gent de l'Obras i fins i tot
amb gent del públic. Varem dema-
nar el formatge de Ca'n Montes,... el
formatge regalat... en una paraula,
tothom s'ha portat molt bé.

-Per què s'editen els llibrets amb
les receptes?

-Al principi, com tota cosa no pla-
nificada de tot correctament, la gent
escoltava i després d'escoltar el pri-
mer dia tot el públic es va presentar
amb quadern i llapis, però clar, no
tothom esta avesat a prendre apunts
i sobretot pendents d'un cuiner que
elabora una recepta de manera na tu-
ral i més o manco ràpida. Decidirem
fotocopiar les receptes i donar-les a
la gent. Després, per a l'any següent

pensarem en la possible publicació i
si no m'equivoc ja duim tres llibrets
publicats (comptant el d'enguany)
on hi ha la llista d'ingredients, el
nom del cuiner que ha elaborat el
plat, el nom de la recepta i la prepa-
ració.

-Quines coses vos agradaria acon-
seguir per properes setmanes de
Cuina?

-Una de les que me fan més
il.lusió seria quan faci 10 anys, si hi
arribam, tornar a reunir tots els cui-
ners i cuineres que han passat du-
rant aquests anys i això exactament
així ja no sera possible perquè, per
exemple, madà Maria de «Sa Sínia»
ja es morta i era una idea que la
tenia dins el cap feia molt temps,
poder tomar dur tots els professio-
nals i aficionats que ens han ensen-
yat tantes receptes i tants de secrets
culinaris. M'agradaria aconseguir
que venguessin els gelats de C_a'n
Joan de S'Aigo, ho he intentat un
pareil de vegades, però no hi ha
manera i la meva maxima il.lusió
seria poder dur en Coldo, que ja
seria massa (no ho he intentat no sé
com ho he de fer). Esperem que ens
vagi bé i que un dia el paguem con-
vèncer.

-Durant sis anys hi deu haver
hagut moites anècdotes...

-Moltíssimes, en record algunes.
La primera setmana, de tant nervio-
sa que estava, a mitjan setmana me
vaig haver de colgar amb un gripot i
no vaig poder assistir a la degusta-
ció dels vins; amb els bunyols també
n'han succeït com el dia que n'Oli-
ves (un gran aficionat tan bo com un
professional) va fer bunyols i en
comptes de bunyols semblaven co-

quetes: «No vos preocupeu —ens
deia— a vosaltres vos sortiran bé, la
recepta es correcta pero a mi no
m'hi han sortit», o aquella vegada
que Madó Maria de .Sa Sínia» que
feia uns bunyols tan grossos com el
puny, tampoc no li varen sortir fins al
segon pastó. Una altra de bunyols:
un pic que n'havien de fer de vent i
de tovats, amb na Margalida de Can
Tapera, ella no va poder venir i na
Isabel (cuinera de la residência) i jo
férem la pista; vaig demanar volun-
taries d'entre el públic però només
en va sortir una i entre nosaltres tres
els varem fer.

Una altra anécdota curiosa és
quan va venir Madó Andreva, de
«Pula> , que se devia pensar que
havia de fer un sopar, per trenta per-
sones, tota sola, dins una cuina i
quan va veure cent dones que l'es-
coltaven i la miraven me va fer par-
lar a mi. I aquest darrer any que te-
níem una cuinera aparaulada i al
final sense avisar, no es va presen 7

tar. Quan complírem 5 anys varem
fer uns davantals que regalarem al
conferenciant i cuiners, a na Isabel
(cuinera de la residència), al regidor
de Cultura (M. Garcies) i al regidor
responsable de la residência (S. Cal-
dès).

-Fins quan, la Setmana de Cuina?
-Com a mínim, de moment la

maya idea és arribar als 10 anys i
per venmtura tancar aquests 10 nú-
meros de cuina mallorquina. Més
endavant es podrien fer altres tipus
de cuina: especialitats de peix, cuina
basca, cuina medieval.. , hi ha mol-
tíssimes possibilitats i esper que si
no ho faig jo ho fad un altre.

Catalina Font
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Gent de la vila

Gori Garrover: «Jo som mallorquí i de
Llucmaj or»

Gairebé ningú no coneix aquest llucmajorer de 40
anys com en Gori Andreu Cardell, més aviat és cone-
gut per tothom com en Gori Garrover. Enginyer indus-
trial de professió, viu a Tiana, un poble prop de la
gran Barcelona amb la seva dona i la seva filla de deu

anys.
Segons ens va confessar la seva gran passió es fer el

truc, per aim) el trobarem uns dies abans de Santa
Candida a can Sema i aprofitarem per fer-li aquesta
entrevista.

-Per començar, ens podries dir
quants d'anys fa que no vius a
Llucmajor?

-Fa molts d'anys, molts. Hauré de
treure comptes! Tenia desset anys
quan m'hem vaig anar o sia ara en
farà vint i quatre.

-Com aixf, te n'anares tant jove i
perquè?

-Bé, me'n vaig anar per estudiar,
no per cap motiu en especial, senzi-
llament perquè aquí no podia estu-
diar de cap manera el que jo volia.
Altra temps no podien fer res, ara
ho teniu tot més bé per aquí. Lla-
vors, una vegada acabada una carre-
ra técnica com la que jo havia estu-
diat, a Mallorca no tenia moltes pos-
sibilitats de treball en aquest camp,
en canvi Barcelona i Catalunya en
general em donava un ventall de
possibilitats molt més important
que aquí no hi eren i vaig haver de
quedar per alla.

-Quins records guardes dels qui
foren els teus amics i companys?

-Bé dels amics guard molts bon
records perquè tothom era amic
meu. Abans s'estilava anar en qua-
drilles pert) a jo m'agradava botar
d'una quadrilla a una altra; de totes
maneres a la quadrilla més fixa
d'al.lotes eren: Na Maria Calvifio,
Na Maria Ramon, la filla del batle,
Na Francisca Salva, Na Coloma
Julia, Ses Vidais, Na Moria, el més
segur és que n'hagi deixada qualcu-
na, 136 esper que no s'enfadin. Dels
al.lots hi havia en Julia Caidés, En
Miguel Pascual, En Colometa.
També record el club de Hindbol
de can Semi que fomarem un parell

de companys i jo i per suposat tam-
poc no he oblidat tots els qui juga-
ven amb jo amb els juvenils de l'Es-
panya. Això són coses que per més
que un vulgui no s'obliden, com
tampoc s'obliden les voltes al qua-
drat que donàvem cada diumenge
amb la quadrilla.

-I els teus pares, recordes com
reaccionaren en el moment de la
teva partida?

-Uf, sí: un desastre. No volien que
me n'arkis de cap manera. Mon pare
va tenir un disgust molt gros. Lla-
vors, varen donar-hi passada veient
que no anava malament amb els es-
tudis i que tot tira-tira m'anava be.
Però vaja de tota la vida han tingut
tm disgust. Els hagués agradat que
jo quedas per aquí.

-Després de viure més anys a
Barcelona que a Llucmajor; d'on et

consideres?
-Aix?) no es demana: Mai de la

vida m'he sentit Barceloní. Quan em
diuen catalã jo dic sempre: «Ma llor-
quí i de Llucmajor». Vaja, això si
que ho he tengut ben clar des de fa
molt i ha d'ésser així.

-I quant els dius als catalans això
que tu ests mallorquí i de Llucma-
jor com et tracten i que n'opines tu
d'ells?

-Sí, personalment em tracten molt
bé; si qualai té una altra opinió la
pot tenir; per() generalment, el ma-
llorquí es molt ben acceptat pels ca-
talans i prova d'això és que tot
d'una que ho saben et conten qual-
que història rara de si coneixen això
o allò de «l'illa salada». També crec
que el mallorquí té molt bona entra-
da alla, per aim) del problema idio-
matic. El catalã ja de per si és molt
tancat, molt seu, però al mallorquí
l'accepten millor que un castellà. Els
mallorquins ràpidament estam in-
troduïts dins la societat catalana
sense problemes.

-Ara per ara, tornaries a viure a
Llucmajor?

-Sí, sí, es clar! tot d'una quan po-
gués vendria a Llucmajor, però jo i
la meva família tenim la nostra vida
montada alla i pensar ara en tornar
es absurd encara que l'altre dia ma-
teix ho comentava amb la meva
dona i li deia que si ens haviem
d'instal.lar a Mallorca ho havíem de
fer prop de les meves arrels per de-
vers S'Arenal, S'Estanyol o a Lluc-
major mateix; perquè es ben cert
això que diuen de que «sa terrunya»
sempre estira. Jo sempre vénc per
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Santa Candida o ho faig caure bé, al
manco, perquè és quan els trobo
tots reunits i puc saludar a tota la
meva gent coneguda. M'agrada
moltíssim venir a l'estiu encara que
vénc altres vegades, per exemple,
l'any passat venia cada mes, cercava
qualque coseta per venir a tocar
mare, això sí!, només un dia: al de-
matí era aquí i tornava cap a Barce-
lona de vespre. Pere) sempre abans
d'anar-me'n m'agradava sopar aquí
d'un bon pa amb oli, i abans haver
fet una volta per plaça i un palo.
LLucmajor sempre m'ha estirat
molt.

-Quines diferències hi ha entre la
vida d'aquí i la d'allà?

-Bono! Jo no ho sé perquè de pri-
mera a Barcelona es alla on faig
feina, tenc la meva família i aquí
simplement vénc de vacances. Equi-
librar una cosa i l'altra és difícil. Jo
realment la vida de feina mallorqui-
na no la conec perquè quan me'n
vaig anar tenia 17 anys i no puc dis-
tingir les diferències que hi ha. Si jo
comparas d'una vida a l'altra no
seria realista, es mesclar ous amb
caracols, com diuen. No!, vénc a dir
que la diferència es molt grossa just
perquè estas de vacances.

-T'enyores?
-Per suposat!. A més es molt cu-

riós perquè el que més vaig enyorar
a Madrid, l'any que hi vaig estar
per fer feina, va esser la mar i la
gent mallorquina, el sentir qualcú
parlar el mallorquí, fins que un bon
dia no vaig poder més i vaig agafar
un vaixell. L'espai i la diversitat de
coses que puc fer amb un dia a Ma-
llorca és el que realment enyor.

-I parlant de Llucmajor, Qué tro-
bes que hi falta i que hi sobra?

-Que hi sobra i que hi falta?. No
ho sé. Jo seguesc el poble un poc
per la vostra revista i després també
per el que em conten cada any a
una reunió que tenc amb tots els
qui férem sisè de batxiller, i precisa-
ment derna farà 25 anys que ens
reunim i encara no hem tallat mai.
0 sia que fins demà quan siguem
els 18 que som a la reunió no sabré
les xefarderies del poble. Bé, el nos-
tre xefardeix és sa, s'ha de dir tot.
Per això, jo ara no som el in&
cat per dir que hi falta i quf__ hi

sobra a Llucmajor. Jo cada vegada
que vénc trob coses noves fetes, i
m'agrada veure que hi ha ambient,
activitat i que no s'ha dormit tot.
Pei-6 no puc entrar en politiques que
no conec; ni hi vull entrar.

-I Llucmajor i els llucmajorers,
han canviat molt?

-Llucmajor, supès que sí. Exacta-
ment jo no visc Llucmajor al detall,
sinó que ho visc a distància i just sé
les noticies més rellevants i per

això, no es veu la diferència entre
ahir i avui, però en general ha can-
viat. Respecte als Llucmajorers, no
han canviat i esperem que no can-
viïn, al manco els que jo conec.

-Vols dir res més abans d'acabar
l'entrevista?

-No, jo crec que ho he dit tot. Bé
això si, sort i que continueu.

Antoni Vadell
Margalida Mut

Andreva Puig
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Fires '90. Una exposició agradableFormant part del pro-
grama dels nombrosos
actes de les Fires d'en-
guany i tal com és un
antic costum es va cele-
brar a devora el Col-legi
Púbiic Jaume III el con-
curs-exposició provincial
de bestiar oví, sota l'orga-
nització de l'Ajuntament
de Llucmajor i el patrocini
del mateix Ajuntament,
Govern Balear, Conseil In-
sular, «La Caixa», «Sa
Nostra», «Caixa Rural» i
Cambra Agraria Local.

Com cada any el que
crida més l'atenció fou el
concurs de bestiar oví, ja
que és alla on hi ha més
participació, i no precisa-
ment pels premis, ja que
qui més qui manco no
esta molt en darrer d'una
cosa, sinó per tenir l'honor
i l'orgull de poder dir «en-
guany he guanyat», i
també de les possibles
ventes que puguin venir
després.

De totes maneres s'ha
de qualificar de bona l'ex-
posició de bestiar oví, així
com també fou bo i sor-
prenent el nombre de co-
rrals de cabres que hi ha-
gués, reafirmant així la
gran acceptació que tornen
a tenir aquests animals;
tampoc faltaren unes
quantes bisties, on cada
any hi solen esser presents
encara que sia en un nom-
bre més reduït.

Els premis es repartiren
de la següent manera:

-MALLORQUINA
BLANCA.

Bestiar adult, primer
premi a la ramaderia de
Sebastià Sampol Roig,
segon a la d'Antoni Sure-
da Llinàs i tercer a la de
Miguel Tomas Garau.

Bestiar jove, primer
premi a la de Miguel
Tomas Garau.

Sementals, primer premi

a la de Sebastià Sampol
Roig.

-MALLORQUINA
PIGMENTADA.

Bestiar adult. Primer
premi a la de Rafel Adro-
ver Adrover, segon a la de
Francisca Catany Martorell
i tercer a la d'Andreu
Vidal Salva.

Bestiar jove. Primer
premi a la de Monserrat
Sitjar Cirera, segon a la de
Bernat Barceló Noguera.

Sementals. Primer
premi a la de Francisca
Catany Martorell, segon a
la d'Andreu Vidal Salva i
tercer a la de Climent No-
guera Nadal.

-MANCHEGA.
Bestiar adult. Primer

premi a la de Miguel
Vives Lliteras, segon a la
de Guillerm Llabrés Feliu
i tercer a la de Bernat Bar-
celó Noguera.

Sementales. Primer jo
segon premi a la de Mi-
guel Vives Lliteras i el ter-
cer a la de Rafel Adrover
Adrover.

-ILLE DE FRANCE.
Primer premi a la d'An-

dreu Bujosa Obrador.
Sementals. Primer

premi a la de Guillem Lla-
brés Feliu.

-LANDSCHAF.
Primer premi per la de

Rafel Adrover Adrover.
-SULFFOLK.
Primer premi per la de

Llorenç Payeras Capella.
-CHURRA.
-Primer premi a la de

C_a'n Montes S.A.T.
-ROMANOFF.
-Primer premi a la de

Guillem Llabrés Feliu.

-MERINA.
Primer premi a la de

Fernando Escobar Utrera.
-SORIANA.
Primer premi a la de

Rafel Adrover Adrover.
Essent l'exhibició del

bestiar de cabres de molt
elevat nivell tècnic, el
jurat qualificador va con-
cedir un premi als se-
güents ramaders:

Rafel Calderon, Ferran
Escobar, Jordi Pont, Bona-
ventura Roig, Joan Garcia,
Pere Sastre, Francesc Pons,

Antoni SaIva, Angel Gal-
gon i Miguel Lliteras.

També s'entrega l'esta-
tua del Rei Jaume III a la
ramaderia Barceló Interna-
cional per haver guanyat
tres anys seguits.

El nombre de corrals
fou 65 i de ramaders 25, i
el nombre d'exemplars
260.

Temps de... caçar tords al coll
Aquesta és una de les activitats cinegètiques que

estan arrelades fortament a les nostres illes. La caça
de tords amb filats al coll es ve practicant de segles
enrera.

La zona on esta més estesa és la de muntanya on
degut a les seves particularitats orogràfiques i la
seva vegetació facilita les ubicacions de colls per a la
caça. Gracies a aquestes particularitats és en aquestes
zones alla on es fan les majors caçades de tords.

Pert) aquí, al pla, també es practica aquesta moda-
litat de caça aprofitant el pas del tord quan s'aixeca i
quan se'n va a colgar, els caçadors del nostre terme
han anat vius i han fet els colls per allà on passa el
tord, classificant els colls de mati o de colgada.

Aquest esport, degut a la facilitat de la seva realit-
zació, pot ser practicat tant per homes, dones o nins i
el seu cost es limita amb l'adquisició dels flats i les
canyes.

Un pic que hem comprat aquests dos elements, el
caçador tria el coll, com ja hem dit de mati o de col-
gada (per un coll s'aprofita que hi hagi dos ullastres
o mates que sien altes, als quals esmotxats se'ls
deixa un pas entre ells que sera, per alla on passara
el tord), amb els filats oberts, els quals són més am-
ples de damunt que de baix, el caçador se col•loca
d'esquena d'allà on li ve el tord. Un pic aquest ha
pegat als filats el caçador els tanca o «tiba» quedant
el tord enganxat a la xerxa. Aquí hem de tenir en
compte que el pas del tord tant quan s'aixeca com
quan se colga sol durar uns vint minuts aproximada-
ment.

Es molt important que els filats no tenguin ni bru-
tor (qualque branconet o tulles) al seu damunt ja que
el tord ho veuria i ja no hi pegaria.

Aquesta és una caça que també esta reglamentada
per la Federació Espanyola de Caça, limitant els dies
a caçar i també les peces a capturar, quedant agues-
tes a 25 per dia de caça, cosa que pocs pics sol suc-
ceir ja que el promig no sol superar els 10 per caça-
da.
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En aquest segon mes de l'any agrícola hi ha hagut
noticies bones i altres no tant bones, però en general
ha estat un bon mes per la foravila.

Pel que fa a la pluviometria d'aquest mes s'ha de
tenir en compte la gran quantitat d'aigua caiguda en
comparació amb altres anys; ha plogut un total de
135'4 litres per metre quadrat dins el poble de Lluc-
major i una quantitat semblant dins el terme, xifra
molt superior als 5 litres de l'octubre de l'any passat.

Tots els pagesos han qualificat de molt bones
aquestes brusques, que juntament amb les del Setem-
bre han fet que hi hagi molt bona saó i fins i tot a
algunes zones encara no han pogut sembrar o fer el
guaret degut a que era massa blan.

Pel que pareixia que serien bones aquestes brus-
ques i les del mes d'Agost eren pels esclata-sangs, ja
que hi ha una dita que diu que si plou per agost hi
ha esclata-sangs, i enguany plogué 70'4 litres, xifra
gens despreciable, pert) la veritat és que d'esclata-
sangs se'n sent parlar pert) per dir que n'hi ha molt
pocs.

Si be és ver que per la muntanya se'n troba qual-
cun, per la marina de Llucmajor les quantitats troba-
des són ridicules, a agres on era facil trobar-n'hi un
parell de quilos ara va be si se'n troben dos o tres.

Aquest mes podem destacar unes certes pujades
amb comparació al mes passat, dins el mercat dels
animals, si 1,6 són molt poc significatives, però de
totes maneres és una alegria per als nostres malme-
nats pagesos.

Les porcelletes se mantenen entre les 280 i 350
ptes. el quilo, els xots entre les 350 i 400 ptes. el
quilo, i preferint-se el d'uns 13 quilos per la canal,
els bous de 480 a 550 ptes. el quilo i les truges entre
les 90 i 100 ptes. el quilo.

No podem dir el mateix del mercat agrícola per-
que segueix igual, on a mês es preveu que seguira
per l'estil sense grans canvis. Les garroves van a 17
ptes. el quilo i el bessó damunt les 165 ptes. el quilo.
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CULTURA

Gloses i cançons

Ses piripècies d'un perdiuer
Mos ha sabut molt de greu però les cançons corres-

ponents a aquest títol no varen sortir completes per
causes totalment fora de la nostra voluntat. Aquest
mes vos oferim la resta i les anotacions finals a què

fèiem ref erència. Els qui vulguin conservar-la, la ten-
dran en dues revistes.

G. Oliver

Amb sos desbarats que em feia,	 «Tothom de mi se'n riurà,	 i sortir-me una cloveia». (11)
perque jo pensava i deia:

	 tan molt com en vaig pagar
Es dia vint de gener
sera Sant Sebastià
i la vull tornar a provar
per veure si ho farà bé;
jo crec que n'hi mataré
si penj a dins ses Tanquetes.
Vaig pagar moltes pessetes
i encara no m'he estrenat;
si es torba com s'ha torbat,
alla envant, seran estretes.

Dia vint, en bon matt
vaig penjar dins sa Cabana;
va partir de bona gana
i per tot en va sentir.
Ella se posa a esclafir
i, en tant en tant, a cantar,
una dins es camp va entrar
curritxant i estufada
i li peg escopetada
i en es tir hi va quedar.

Sa lluita continua,
ella ho feia de primera,
i a l'instant, a sudarrera,
una des camp va cantar.
Vaig dir: «Aqueixa vendrà,
puc preparar s'escopeta».
Va ser una femelleta
i m'entrà ran-ran parat;
m'afina per un forat
i, volant, pega a sa pleta.

Ja em toma anar malament,
vaig dir, es temps que volava;
ell de cantar no parava:
feia feina de valent.
Es cap d'un petit moment,
en venguéren tres volant
i al punt una, potonant,
s'entrega ben estirada;
li enverg escopetada
i li vaig matar a sudavant.
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Quan des parat vaig sortir,
ii vaig mostrar sa d'enterra
i tot d'una s'hi aferra
i va rompre a esclafir.
Ja frissava d'esser aquí
per contar es resultat.
Vaig arribar tot suat
i sa dona em diu: -Dus ploma?
Jo li dic: «Toca't sa poma,
perque avui venc carregat».

S'altre dia hi vaig tornar;
vaig sortir dematinet
i va ser un dia fred
que no es podia aguantar.
Va caure que vaig penjar
a devora un buc d'abelles
i m'inflaren ses orelles
que em moria de dolor;
per més putada, es pastor
llavors passa amb ses ovelles.

Dimecres hi vaig tornar,
que en sabia dos esbarts;
varen essor de moscards
ets esbarts que hi vaig trobar.
Es coll me varen posar
inflat, com un tamborino,

davant can Rafelino,
es metge vaig encontrar
i tot d'una em recepta
purga d'oli de ricino.

quedat ben arreglat
amb aquesta mo.scardada;
me n'he duit tal enutjada...;
dotze quilos m'he aprimat.
En tomar dins es parat,
me'n duré un brot de pi;
el cremaré en esser-hi
i pentura fugiran;
i si així no se'n van,
no confii de tonar-hi.

Dissabte la vaig penjar
amb una bona diada;
no la vaig tenir penjada,
i va rompre a curritxar;
jo me vaig posar a gratar
per ses parts més delicades;
vaig començar a fer grapades:
m'esclatava de picor;
me vaig treure es camisó
i hi vaig dur dotze paparres.

Es reclam se morirà
de tant que va de caguetes;
adiós dos mil pessetes...!
no sé com m'he d'arreglar;
com jo veig lo trist que va,
he plorat més de mitja hora.
Sempre li estic a devora
raparant si caga dur;
si se mor, estic segur
que sa dona em treu defora.

Ja puc aplegar es filats,
es reclam ha badallat
i sa dona m'ha avisat
que no estarem més plegats.
-Perque això són desbarats,
en reclams gastar doblers;
amb tu no hi vull estar més
ni tan sols familia teva.-
I jo ii dic: «Filleta meva,
tot m'ha sortit al revés».

Amb sa dona ho he arreglat,
després de molt de pregar;
de perdius, no en puc parlar
porque li tenc ben firmat.
I ara estic obligat
a seguir sa idea seva;
no m'agrada aquesta breva,
pelt, m'he d'aconhortar
si vull que me faci cantar
qualque pic sa perdiu meva.

Es diumenges, a bracet,
amb sa dona surt a plaça
per veure sa gent que passa.
No patesc calor ni fred:
Me present ben mudadet,
amb calcetins i corbata
i abans, a dins una mata,
carregat de fred de peus,
vaig aplegar dos memeus (12)
que per poc un d'ells me mata.

Un perdiuer s'ha aguanyat,
sense fer cap cerimôni'
o que el duguin a la glõri'
o tancat as manicomi
com un loco rematat.
Es cuento s'és acabat;
si a tots vos ha agradat,
conservau-lo a sa membri'.

Andreu Vidal i Torrens (1987-19?)
(a) Mestre Andreu Pedregar

NOTES:
Clovella: Persona (animal) poc

aguda, d'escassa vàlua moral, DCVB.
021.- Memeu: Costipat fort (Mallorca),

DCVB.

La Ilengua
feina
de Ms 

¡NA 

C/. d'Es Vall, 49
Tel. 66 11 58



CUERA

C/. Ripou', 30 - Tel. 66 22 13 pesta Eme•o• La.

LLISTES
NAIXEMENT

ARTICLES
INFANTILS

De 0 a 10 anye-,

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

PLA "SA NOSTRA" JU BI LACIÓ

11V VVVVId VVINV VVVVV VVVVV VVVVVVVVIN

PASTISSERIA

Cal": getue I
Sant Llorenç, 78 - A - Tel. 660669

LLUCMAJOR (Mallorca)

'. 1/1,11/1,ANIAANVV1/1/VVVIVIMAMANVVVVV%::A/5

IP LLER MECANICO 

DEL MOTOR I DE L'AUTOMÒBIL
Pedro Noguera Ensefiat

Sentei Automòbils

yevsnn8

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

c:91- r'	 e ')"p,m;v,ei
LLUCMAJOR
(MALLORCA)

Villa de Madrid,
Avd. Car/es V, s/n - Te/. 66 06 82

FERROS ARTÍSTICS
I FORJATS

ESPECIALITAT EN
TREBALLS D'ALUMINI

CERRAJERIA



VENDA DE MOSTRES
PARELLS SOLTS

C/. Bisbe Taixaquet, 6- Tel. 66 03 74
LLUCMAJOR

35

I dilluns, 29 d'octubre, a les 20'45 h. el vestibul deEs 
Casa de la Vila estava ple de gom a gom. Més

d'un despistat que passava per la plaça va demanar a
veure si regalaven res... Damunt el primer graó de l'es-
cala, un policia municipal impedia el pas als ciutadans
que volien pujar al saló d'actes, i obligava d'esperar
com si es tractas d'un comerç un dia de rebaixes o d'un
espectacle musical protagonitzat per alguna estrella de
rock.

Tothom estava impacient per accerdir a la sala i
poder ocupar els primers bancs, idb, ja se sap, entre la
manca de megafonia i el baix to de veu d'alguns dels
membres del Consistori (entre ells el batle) els de darre-
ra no senten ni pruna.

0 uan es va sentir el crit d'Ara sí! pronunciat des de
dalt de l'escala, el policia municipal franquejava el

pas  a les nombroses persones que s'havien congregat a
l'entrada de l'Ajuntament. Ràpidament s'esgotaren les
entrades i els manco puntuals no tengueren mes remei
que seguir les incidències del Ple, atepeit a l'entrada del
saló i part de l'escala.

Ja que les mocions que presentava el PP figuraven al
final de l'ordre del dia, els demés punts del Ple passa-
ren sense pena ni glòria, a l'espera del plat fort que a
priori, contava amb tots els ingredients necessaris per
aixecar bõfegues. I sobretot si tenim en compte l'escalfa-
ment que havia suposat la tirada d'uns pamflets anò-
nims efectuada amb traïdoria la nit del diumenge al di-
lluns.

un mal presagi. La primera de les mocions va aca-
bar com el rosari de l'aurora. En aquesta ocasió

els tirs anaven contra el regidor d'UM, el qual sempre
ha estat baix del punt de mira del Grup Popular per la
seva collabotació amb l'equip socialista.

Les censures del PP eren per a la compra d'uns te-
rrenys per ampliar el Camp Municipal d'Esports. A la
ja manifestada crítica per l'elevat preu de l'operació, en
aquesta ocasió s'afegia que eren insuficients per al seu
destí d'albergar unes instal.lacions homologades.

Una vegada exposada la proposta, tot quedava com
el rosari de l'aurora. L'equip de govern municipal ac-
ceptava la idea i, amb una verônica que havia signat in-
chis el mestre Marcial Lalanda, l'assumpte quedava li-
quidat i passava a la corresponent comissió municipal.

E s tractava del primer trencament de la nit que
propiciava el reglament organic de la Corporació.

Un reglament l'aplicació estricta del qual havia anunciat
el batle en els moments inicials de la sessió plenària i
que després jugaria un paper decisiu en el desenvolu-
pament del ple.

Va sonar el gong. Els nervis eren a flor de pell en els
escons de l'oposició mentres que en el ban de la majoria
(on scia l'acusat) regnava la tranquil.litat.

Els vacil.lants inicis de la intervenció del fiscal (el
portaveu popular) aixecaren un remor d'astorament
entre els assistents.

.1 oan Miguel, com si resas el rosari, va passar llista
a una llarga sèrie de realitzacions i obres fetes per

l'actual Consistori. Totes foren carregades sobre l'espa-
tla del responsable d'Urbanisme i quan va arribar a les
infraccions de Son Verí Nou, el portaveu popular va in-
sistir una i altra vegada, que el seu partit «no havia de-
nunciat ningú». «Ens hem limitat (va afegir) a comuni-
car el fet de les irregularitats al batle» i va calificar les
infraccions com una prova de la mala gestió urbanística
de Tomas Garcias.

Joaquin Rabasco va entrar en escena fent el desganat
amb talent, no va oferir cap novetat, i va mantenir amb
la seva habitual retòrica, que totes les critiques del PP
ja les havia manifestat, per activa i per passiva, a dife-
rents sessions. Miguel Clar va manifestar el seu vot en
contra de la moció i Maties Garcias, no tan explicita-
ment com el regidor d'UM, va donar a entendre que no
donaria suport a les tesis del Partit Popular.

71e-
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omas Garcias va limitar la seva defensa serena-
ment, a les irregularitats de Son Verí Nou, i amb

una llista de dates, expedients i decrets de paralització
d'obres va voler dir que les actuacions municipals al
respecte s'havien produit amb anterioritat a les denún-
cies del PP. Una «carrega de profunditat» contra Sebas-
tià Verger quan li va demanar si el regidor popular
havia dit que Tomas Garcias havia venut uns solars a la
polèmica urbanització, pareixia que obria la caixa dels
trons, pert) tot quedava com el rosari de l'aurora.

aplicació del reglament pel batle deixava el porta-
veu popular sense torn de rèplica, i rafirmació del

propi Joan Monserrat quan va dir que la reprovació no
tenia cap efecte ni consideració, va donar el cop de gra-
cia a la moció del PP i els regidors optaren per una al-
çada de cul i abandonaren la sala, possiblement en dis-
conformitat (no explicaren la seva decisió contra la pos-
tura del batle).

Seguidament, varem assistir a una curiosa votació,
protagonitzada només per la majoria de govern, és a dir
amb els promotors de la censura al responsable d'Urba-
nisme fora de la sala. El resultat era evident i en J. Ra-
basco s'havia quedat tot sol per haver-se embarcat amb
una tripulació que havia abandonat el vaixell i s'apres-
sava a manifestar que no emitia cap vot.

n es no varem aclarir», diu el mussolet,... ell que es-
(xls, perava sarau per llarg. «Id?) que esperaves capa-
rrf?», li contesta l'òliba, la qual sempre vol saber tot alit,
que passa per la Casa de la Vila i abans que el mussolet
obrís la boca, li enrosca: «No me diguis que defens el
responsable d'Urbanisme; no som l'advocat de ningú,
però si l'oposició vol fer plomes s'ha d'aclarir primer i
ha de mirar cap on ha de tirar i sobretot ha de preparar
bé l'escopeta.

altre dia, per les Fires (crec que era «Es Firó») el
mussolet des de la soca d'un ametler va observar

una nova modalitat de «footing». Uns turistes que s'a-
tracaven a la benzinera del Sr. Regidor d'Esports, per
poder veure quina era la de tom de més a prop (la del
camí de Ciutat es trobava tancada), quan llegien al tau-
ler d'anuncis, els va sortir un canot de bestiar yell i si
no hagués estat per l'agilitat de l'estranger, els hagués
fet qualque pessigolla.

A 116 que no sabia el mussolet és si a això d'organit-
zar curses, el Sr. Regidor només ho fa per les Fires

per tal de col.laborar amb la bulla i el trui o si ho fa re-
gularment per fomentar l'esport que, després de tot, és
la seva feina extra.

E 1 falcó li va treure el gat del sac. La cosa no és (a-
suai. Esta ben organitzada, només té un error i és

de tant en quan el corredor no és tan bo com el ca en
això del «footing». També de vegades els clients l'han
de practicar els dies laborables i a mes d'un l'ha a ple-
gat; però no s'han de prendre malament aquesta situa-
ció, en aquest cas podríem dir que el «bon» fi justifica
el mètode.

E 1 que es demana el falcó és si aquesta nova mane-
ra de fer propaganda de les benzineres de Camp-

sa, és coneguda per la Companyia i què passara quan
hi hagi la possibilitat de la' competència. Hi ha el perill
que Campsa i el Sr. Clar només venguin benzina als
bons esportistes, pert. endavant, Sr. Clar, que el foment
de l'esport val aquest sacrifici, i mes.

CENTRE
	  DE

RECONEIXEMENT
MEDIC - PSICOLOGIC

ANTONI ISERN OLIVER

Carrer Antoni Gardas, 1-a (damunt Ca's Notan)
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mèdics per a
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Dilluns i Dijous de 16,30 a 21 h.
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IR T/
Juvenils - 1 Regional

C.D. Espanya
Demanar que els juvenlls anassin per la mateixa línia

de la temporada passada seria demanar molt, recor-
dem aquell balanç que gairebé es impossible que es re-
peteixl:

G E GF GC Punts
28 21 3 4 70 22 45

Aquest percentatge el va dur a arribar el segon classi-
ficat, a cinc punts de distància del líder Manacor i a deu
per sobre del tercer, el «Petra.

Pere) ara les coses han canviat, l' entrenador es nou,
Delfí Janer va ocupar el lloc de Joan Llompart j mitja
dotzena de components de V anterior campanya s' han
repartits entre el majors del CD Espanya I el CF Llucma-
jor. Totes les comparacions són odiosos però es obvi pen-
sar que els nostres juvenils, sense anar malament, disten
molt de ser aquell conjunt disciplinat i harmoniós de la
temporada anterior I no em referesc només als resultats.
Les «fregades» entre alguns jugadors I entrenador són
conffnues aixe, no pot acabar bé. Esperam, de veritat,
que tot es soluciOnl I que tot torni al seu Hoc.

BALANÇ DE DEU JORNADES
Quan s' ha complit una tercrera

plonat, el balanç es aquest:
G	 E

10	 4	 2	 2

part de l' actual cam-

GF	 GC Punts
13	 18	 10

C.D. Espanya Juvenil. Temporada 1990 - 91

en un partit en que les defenses superaren quasi sempre
als atacants.

Pere) aquests deu partits, tots tenon una història I nosal-
tres tractarem de resumir-la molt breument.

MANACOR B, 2 - ESPANYA, 2
Era en pie estiu, un 26 d' agost, quan va començar el

complonat Juvenil de Primera Regional, Grup A en el
qual es trobaven els nostres representants que anaren,
en primera sortida, a la clutat de les perles. Idó be, la
cosa va ser bastants per començar I dels sis punts en joc,
els Ilucmajorers, amb el nou entrenador DeIff Janer al
front, se' n dulen un quan varen empatar (2-2) I no está
gens malament per ser el primer partit.

ESPANYA, 1 - FELANITX.
El conjunt d' «Es Torrentó», de la clutat que va veure

nélxer al gran campió del Món Guillem Timoner, va ser el
primer rival que va tenir l' Espanya en el seu debut al
Municipal Ilucmajorer. Els equips felanitxers sempre han
causat problemes als locals I aquest cop no va ser cap

ESPANYA, 1 - ESCOLAR, 0
Segon partit segult que l' Espanya jugava a Uucmajor i

idèntic resultat (1-0). A. Nadal, A. Server (P. Muñoz), A.
Segura, Vicens, M. Mas (Adrover), Ruiz, Veny (Juanan), A.
Clar, Cosme (Ferreljans) I Bonet I.

El gol de la vIctória va ser aconseguit en el minut 29
de la segona part quan Ruiz va aprofltar un centre pas-
sat, al segon pal, d' Antoni Clar.

Hem de dir que l' Escolar de Capdepera va venir a
disputar aquest partit només amb nou jugadors, va fallar
una falta máxima que va ser detinguda per Mesquida i
va Jugar millor que els locals que aquest pic varen ser
bastant flulxets.

POBLENSE, 2 - ESPANYA,
Primera derrota del CD Espanya en aquest campionat

de Iliga. L' equip blaugrana do la Unió Esportiva va ser
superior als blaus de Llucmajor que no varen a conseguir



FOTO CLAR
Perfumeria

Reportsiges, Fotos d'Estudi,
Carnet.., luna extensa gamma
de productes de perfumed,

OFERTES EN CAMERES FOTOGRÀFIQUES
VENDA DE CARRETS

Carrer Nou, 8- Tel. 66 06 32 - LLUCMAJOR
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ni un sol gol ake) que des de l' inici de la i liga n' havien
aconseguit marcar un en cada encontre.

ESPANYA, 1 -J. SALLISTA, 3
Delft Janer va alinear per a aquest partit els següents

jugadors: Mesqulda, A. Nadal, A. Server (Ferret Jans), A.
Segura (Janer), Vicens, Juanan, Ruiz, Veny, Clar, Adrover
(Bonet II)1 Bonet I.

Malgrat que en el m. 22 A. Clar aconseguia neutralit-
zar el primer gol assolit pel Joventut, que havia passat
davant al marcador, els visitants varen ser superiors I
abans del descans Jo havien desnivellat la balança. Pere)
on es va notar mós la superioritat del SaIlista, que amb
aquest triomf aconsegula el liderat, va ser en el segon
temps en el qual va tornar marcar en el m.18 I amb el
segon gol el parfit quedava sentenciat.

PETRA, 2 - ESPANYA, 2
El CD Espanya, que va empatar a Petra va Jugar amb

aquests components: Mesqulda (Xlsco), A. Adrover, A.
Server, Juanan (Bonet II), A. Vicens, A. Nadal, A. Segura,
J. Veny, Rulz, Lucas I Bonet I.

L' autor dels dos gois va ser Bonet I que va aconseguir,
Juntament amb el seu company, esborrar únic negatlu
que tenla l' equip.

ESPANYA, 1 - SÕLLER, 2
La primera derrota de l' Espanya a Llucmajor contra

I' equip de la ciutat dots tarongers. Els amfitrions de la
ciutat que jugaren en aquesta ocasió varen ser: Mesqul-
da (Xlsco), Adrover, Server (Amengual), Segura, Vicens,
Nadal (Janer), Ruiz, Veny (Muñoz), Bonet II (Cosme),
Lucas i Bonet I.

El primer I segon gol varen ser aconseguits poi l' equip
visitant en eis ,m.28 I 43 respectivament, resultat amb el
qual es va arribar el gol espanylsta en un contratac amb
tir final de Ruiz que la fusta retorné I Cosme, atent,
marca.

ESPANYA, 4 - BARRACAR, 2
Els locals varen Jugar aquest encontre amb ia Vista se-

güents: Xisco, Nadal (Muñoz), Juanan, Amengual, VI-
cons, Segura (Bonet II), Ruiz, Adrover, Ciar, Lucas (Veny) I
Bonet

Els autors dels gols varen ser Bonet I I Antoni Clar que
en va aconseguir de marcar tres en un demaff Inspirat I
que ens va recordar el gran jugador que va ser son
pare, en Jaume Oar.

CAMPOS, 5 - ESPANYA,
Que nosaltres recordem, en un partit oficial, mal el CD

Campos no havia aconseguit tanta diferència golejado-
ra contra el CD Espanya que va jugar amb aquests
homes: Xisco (Salv6), Nadal, Juanan, Amengual, Vicens,
Veny, Ruiz (Bonet II), Adrover, (Segura), Clar (Cosme),
Lucas I Bonet I. No hl ha res per comentar en un resultat
que ja ho diu tot.

ESPANYA, 1 BADIA, C.M. S.S., 0
L' Espanya de Llucmajor va vèncer per un gol a zero al

Badia de Cala Minor I Son Sorvera, gol aconsegult per

Ruiz als deu minuts del segon temps. La veritat és que en
els dcrrrers minuts l' equip coster va pressionar I va estar a
punt d' empatar pore) les bones intervencions del meta
Mesqulda varen evitar que els forans s' emportassin un
punt

Text I Fotos: J.Q.C.

EQUIPS JGEPFCP

Barracar 10 8 0 2 21 10 10
Juv. SallIsta 9 7 1 1 32 8 15
Sóller 10 0 1 _3 23 13 13
Bad la C.M. 9 5 3 1 14 10 13
Pollença 11 4 4 3 14 22 12
Pobler 9 3 5 1 14 811
Felanitx 11 S	 1 8 19 15 11
Manacor B. 10 4 2 4 19 16 10
Espanya 10 4 2 4 13 1810
Petra 10 2 35 14 24 7
Campos 9 3 0 6 15 11 0
BInIssalem 9 2 2 5 13 28 0
Escolar 9 1 2 8 3 13 4
Murer 9 0 1 8827 1

boutique
cr Impremta, rr 1- ( Pas d'en Quint )

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



FRUITS SECS
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POLLASTRES A L'AST

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

El «Restaurant Tropical» en bona línea

anterior. El trlomf va tornar Galls» va posar mes diflcul-

_CA Zarza 7 t s 1 19 5 12
Munper 8 5	 2 1 19 8 12
Rte. Tropical 7 5 0 2 21 10 10
D. Magma:Iva 7 4 2 1 13 7 10
Sant 1114src 7 4 0 3 18 15 8
Bar Pou 8 3 2 3 9 15 8
Comercial Mari 8 2 2 4 17 21 6
Puertas Sanz 7 1 33 813 5
U.D. Es Corey-Gaff's 1 1 4 11 13 3
Vtnos. La Real 7 1 1 5 9 16 3
Bar Can Besse) 6 0 1 5 7 28 1

El Restaurant «Tropical»
que presideix Pep Lluís
Garcia Garrido porta una
bona línea des de que es
va Iniciar en el grup B.
d' aquest Futbol d' Empre-
ses, quan s' han disputat
set jornades.

En el primer partit de
Illga, disputat dissabte dia
8 de setembre, al R. Tropi-
cal li va tocar jugar a Lluc-
major contra el «Mumper*.
El resultat final va ser la
vIctõria (3-1) dels locals
davant d' un rival de molt
de compte que ha perdut,
fins ara, només un partit
deis set que coneixem.

Va ser la segona jornada
de rivalitat local 1 aquí el
Bar «Pou» va guanyar amb
justicia, amb dos gols de
Joan 011er, a un R. Tropical
que encara que va tenir
mês ocasions que el con-
trincant només va ser
capaç de comptabilitzar
un gol per obra de Jeroni
Tomás quan ja acabava el
pprtit.

Pere). no II va durar molt
disgust a l' equip dirigit per
Biel Rigo perquè una set-
mana mês tard d' haver
perdut contra l' etern rival,
venclen per golejada (5-0)
al Comercial «Mari» que
no va poder, tan sols, mar-
car el gol que diuen de
I' «honor».

tats de les que s' havien
previst I a punt va estar
d' aconseguir un positiu.

Un altre Important triomf
aconseguit pel «Tropical»
va ser contra Portes *Sans»,
dins casa seva, per un re-
sultat (2-4) que venla a
confirmar el bon joc dels
ilucmajorers davant d' un
rival veterá en aquest fut-
bol d' empreses.

El penúltim resultat del

qual tenim notícia es la se-
gona derrota aquesta ve-
gclda a Palma Nova con-
tra el titular d' aquella
zona, el D. «Maganova»
que va vencer per 2-1 als
de Llucmajor que s' ha-
gueren de doblegar da-
vant aquest bon equip.

I per flnalltzar, una altra
golejada (5-2) del Rt. Tropi-
cal que va guanyar a Uuc-
major al Sant Marc de
Sineu amb gols de Fuentes
(3).1 Dominguez (2). Aquest
primer jugador autor de
tres gols es troba en un
gran moment i Dominguez
va tenir un horabaixa sor-
tós porque en poc temps
que va jugar va aconse-
guir dues dianes.

Text i Fotos: Joan Quintana

Després de 15 dies el Rt.
Tropical tomava Jugar a
Llucmajor porque havia
descansat en la jornada

somriure als Ilucmajorers
però aquest pic nomes per
la minima (2-1) porque la
Unió Esportiva «Es Corn-

CENTRE DE PREPARACIÓ
MATERNAL

ATES PER COMARES

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

Tel. 66 17 98 (particular)



PLA D' ENTRENOS
Punts d' amollada dia d' engabiar dia d' amollada
Can Pelin (Es Rafalet) 1/11/90 2/11/90
Son Ved 8/11/90 9/11/90
Son Ved 15/11/90 16/11/90
Aguacity 22/11/90 23/11/90
Ciudad Jardin 29/11/90 30/11/90
La Seo 6/12/90 7/12/90
Dique del Oeste 13/12/90 14/12/90
Dique del Oeste 20/12/90 21/12/90
Palma Nova 27/12/90 28/12/90
Casino Paladium 3/1/91 4/1/91
Cap de Mar 10/1/91 11/1/91
Cap de Mar 17/1/91 18/1/91
Cap de Mar 24/1/91 25/1/91
Dique del Oeste 31/1/91 1/2/91
Dique del Oeste 7/2/91 8/2/91

PLA DE CURSES SOCIALS
Data lioc modalitat Km. aprox.
25-1-91 Eivissa velocitat 147 Km.
2-2-91 EivIssa velocitat 147 Km.
9-2-91 Eivissa velocitat 147 Km.
16-2-91 Elvissa velocltat 147 Km.
23-2-91 EivIssa velocitat 147 Km.
2-3-91 Alcoy velocitat 310 Km.
9-3-91 Alcoy (Regional) velocltat 310 Km.
16-3-91 Alcoy (Regional) velocitat 310 Km.
23-3-91 Vaideâeñas (Reg.) Fons 555 Km. (3 cdoms máx )
29-3-91 Alecant (Reg.) velocItat 325 Km.
6-4-91 Alcoy (Reg.) velocitat 310 Km.
6-4-91 Puertollano Gran Fons 610 Km. (3 coloms md< )
13-4-91 Valdepeñas (Reg.) Fons 555 Km. (3 cdoms máx.)
20-4-91 Castuera (Reg.) Gran Fons 750 Km. (3 coloms mee.)
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La Colombegila a Llucmajor
En aquest mes parlar de

coloms missatgers és parlar
de les amollades d' entre-
nament que ja varen co-
mençar amb la de Ses Es-
coles (C.P. «Rel Jaume III»)
en el moment en qua les
autoritats feien entrada
al recinte per visitar la Mos-
tra el Dia de la Darrera
Fira. Va ser tot un especta-
cle parqué més de mil co-
loms varen aixecar el vol
d' un cop I varen fer unes
voltes abans de tornar als
colomers. A partir d ara,
cada setmana els coloms
prendran part en una
amollada que tendrá com
a finalitat potenciar ins-
tint d' orlentació, per
poder dur a terme, mas
endavant, les amollades
des de la Península.

Tombé durant aquest
mes d' octubre ha tengut
Hoc el sopar de la «Penya
colombõfila 1000» que,
com sabeu, está integrada
per una quarantena de
colombe:411s, dels quais sis
són de Llucmajor (A. Oli-
ver, J. Monserrat, B. Bonet,
S. Ballester, Janer-Tomás I
J. Jaume), que pretenen
fer realitat amollada de
coloms des de Lisboa, a
Portugal. Enguany no es va
conometrar cap colom
dins el temps reglamentad
perd) una femella del colo-
mer Janer-Tomás de Lluc-
major va tornar des de tan
Ilunyana distância (mas de
1000 Kmts) I aquest fet va
ser recordat per la Penya
amb una placa comme-
morativa que va rebre Uo-
renç Tomás («Xerafi») des-
prés del sopar.

Des d' aquestes finies
volem donar l' enhorabo-
na al Tándem Janer-Tomás
per les seves bones fetes
colombe les que han
posat de relleu el seu bon
fer quant a cria, selecció I
entrenament dels coloms
missatgers per curses de

velocitat, fons I gran fons
(aquests dos colomIstes
han obtingut durant els
deu darrers anys, un Hoc
destacat en les classifica -
dons sociais I regionals en
gué han pros part). Es bo
per a la colombófila
comptar amb ells I. sobre-
tot per al Club perquè per
a la temporada vinent,
aquesta que ara comen-
ça, ells volaran a Llucma-
jor, amb nosaltres (bé, ells
no volaran, ho faran el
seus coloms) I, la majoria,
ens haurem de fermar les
sabotes ben fort per poder
seguir amb els nostres co-
loms el batre de les ales
dels seus i no caure de les
classificacions. Però això,
de tenir uns bons colornis-

tes que volin amb nosaltres
és be parqué ens fard mi-
llorar. I ara que parlam de
colomistes que tornen a
volar amb els seus coloms
en el Club de Uucmajor,
és el moment de parlar
d' en Toni Coll 1 d' en Vi-
cens Vaquer. D' en Toni
Coll direm que és un gran
colomista I company, una
bellísima persona I genera-
dor d' una branca de co-
horns mlssatger que tornen:
els «Ulisses». I d' en Vicens
Vaquer diré que, malgrat
la seva joventut, ja ha de-
mostrat part del seus sa-
bers I II desitjam un bon
futur. Hem de recordar
també que en Vicens ja
ha guanyat un Colorn
d' Argent (Trofeu Jaume

Maimó, a la seguretat).
Per acabar, eis acords

que es varen prendre a la
Junta General de socis del
Club Colomb:Mil Llucmajo-
rer varen ser aquests:

Aprovació de l' acta an-
terior I del Plà de curses so-
cials. També en aquesta
reunió, el tresorer Llorenç
Socles, va presentar els
comptes del club i el Se-
cretarl (Antoni Oliver) va
presentar els punts d' amo-
l'odes d' entrenament
d' enguany.

Joan Jaume



TALLERS CAÑELLAS - ROTGER

SERVEI
OFICIAL Am

Es elegante y silencioso, seguro y fiable. Es un -gran rutero - ,
brillante y agradable de conducir, gracias a su moderno
meconica de traccion delantero y suspensiones de cuatro
ruedas independientes, tambien con direccion hidrciulica
y sistema de frenos con antibloqueo ABS (segun versiones).

Una gomo completa que ofrece cinco motorizactones
—gasolina o diesel con cilindrados de 1.400 a 1,900 c.c.
y potencias de 65 a 110 CV DIN— y dos niveles de
equipamiento, ambos caracterizados por la elegancia,
lo calidad de los detalles y sus acabados : normal o
SO, para quienes gustan de un aye particularmente
elegant, s	 una dotoclon de serie aun mos ma,

Es elegante, confortable y funcional. Posee una linea con una
vigoroso personalidad estilistica y con excelentes coroctensticas
oerodinamicas (CX = 0,28). Sus dimensiones son compactas.
pero cuento con una habitabilidad excepcional,

Es lo berlina de categoria medio-alta disenoda y fabricada con
as tecnologias mas modernas para afrontar como protagonista
Ia decada de los novento,

TEMP RA

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

ENTRE NOL TROS
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NAIXEMENTS

-Bartomeu Garcias Tur, fill de
Damià i Francisca NI', nasqué el 17/
9.

-Lourdes Mójer Figueroa, filla de
Franc i Isabel Lourdes, nasqué el
28/9.

-Francesc Mas Adrover, fill de Se-
bastia i M Pràxedes, nasqué el 17/
10.

-Margarita Vinseiro Ros, filla de
Manel i Joana, nasqué el 26/10.

MATRIMONIS

-Margalida Miró Ginard, morí el
31/10 als 75 anys.

-Hans Maz Scharrmm, morí el 31/
10 als 77 anys.

-Francisca Nadal Vives, morí el 4/
11 als 86 anys.

-Josep López Hita, morí el 4/11
ils 99 anys.

EJL- LOA  

Lc, MELIÁ,   LLUCMAJOR    

-Rafel Ernest Monico Castillo i
Catalina Far Llabrés, es casaren el
4/10 al Jutjat de Pau.

-Bartomeu Obrador Vaguer i M•
Magdalena Taberner Vallas, es casa-
ren el 15/9 a l'església de Sant Bo-
naventura.

-Miguel Angel Jiménez Avalós i
Veerle Margareta Marijn Verlinden,
es casaren el 11/10 al Jutjat de Pau.

-Jaume Matas Alcover i Jerônia
Barceló Hernadez, es casaren el 28/
9 a l'església de Sant Bonaventura.

-Ramon Gallego Gobarron i Maria
Molina Martinez, es casaren el 14/
10 a l'església de la Lactància.

-Alfred Castillejo Izquierdo i
Antònia Pons Rosselló, es casaren el
13/10 a l'església de la Lactància.

-Miguel Bennasar Juan i NI An-
gels Vara Rubio, es casaren el 21/10
a l'església de la Lactància.

-Andreu Barceló Salvà i Catalina
Suiier Olea, es casaren el 8/9 a l'es-
glésia de Sant Bonaventura.

-Ramon Mateo Garcia Carpintero
i Francesca Carden Carbonell, es ca-
saren el 6/10 a la Parròquia de Sant
Miguel.

-Josep Llitera Ripoll i Rosa Balles-
ter Sampol, es casaren el 28/9 a l'es-
glésia de Sant Bonaventura.

DEFUNCIONS

-Antoni Duran Pizà, morí 26/9 als
63 anys.

-Antònia Vinyas Barceló, morí el
20/10 als 44 anys.

-Remeis Baena Tellado, morí el
25/10 als 84 anys.
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BITLLETS D'AVIÓ
amb reserva I
confirmació
immediata a
través del nou
equip
informatitzat

P'es forat d'es moix

El transformador de Gesa a la Ronda A. Ramis Rabas-
sa té instal.lacions «a la via pública» que representen un
perill per als infants de la zona. Suposam que l'Ajunta-
ment, encara que fa mesos que el perill existeix, no se
n'ha adonat. Pert) no hi seria de més que recordàs als
nostres amics de S'Estalella que no només s'han d'enca-
rregar de «FER» sinó que és necessari «CONSERVAR».

Localitza en la següent sopa de lletres deu paraules
relacionades amb els mariscos:

RI ha dos yen. d'Auula Marcb .Lsr entre cards. veil mbe jo A que pd

kt horn moor jo. amor. XIII ENC B.I932

N 71-77 u;--7°\ R ECRE	 N T	 AR

A

P

4/HU Eo 1.10,...,..,4,1;01,
Vo 

A SO L OR

L 0

RAMO IR

 	 Viajes

iCaloks.a.
G.A.T. 687

Aquest servei el trobareu a “Viatges XALOKI»
sense cap tipus de suplementsobre el

preu oficial

C/. Maria Antònia Salvà, 38- Tels. 26 74 50 - 54 -58
SARENAL

Dr. PEDRO GARAU LLOM PART
ACUPUNTURA

Dilluns, dimecres i divendres,
cita prèvia

Tractaments de:

Stress, ansietat, depressió
Obessitat
Tabaquisme
Reumatismes
Lumbàlgies
Ciàtiques
Cervicalgies
Vertigens
Frigidesa

Carrer d'Es Born, 11 - Tel. 66 05 16 - LLUCMAJOR



sa tattoo

C/. Sa Fira, 3 - Tel. 66 19 01 Particular: Ronda Migjorn, 90 - 2n. - Tel. 66 06 08

Restaurante - Asadors
de

LLUCMAJOR

PISCINA, TERRASSA
I MENJADOR D'ESTIU

Especialitat en corns al forn
i a la brasa

LOCAL PER A NOCES I
COMUNIONS

Avd. Carlos V
Esq. Carretera Campos

Teléfono 66 25 26
LLUCMAJOR

(Mallorca)

El ECTRICA
a dimfaaexpert

CRISTOBAL CALAFAT JUAN

Molta animació, molt de sarau, ball de bot, tambors i cornetes.. , tot això va acompanyar la macro exposició del
Centrembbil d'EXPERT que va ser visitat per un nombrós públic llucmajorer el passat dia 23 d'octubre.

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

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

CERÀMIQUES - FET A MA.
PLANTES I FLORS

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

CARNISSERIA	 XARCIIIERIA

ZANO GUE RA
GARCIAS

n1111/



Venda I assistència
técnica dels productes:

BOSCH
Automòbil

BOSCH
Eines

AU	 ELECTRIC

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

Calentadors
JUNKERS

Rubi Automóviles

Llucmajor, S.A.
Cra.Arenals/n -Tel. 66 0234-66 16 18

SERVEI OFICIAL BOSCH
LA NOSTRA ESPECIALITAT EN

SERVEI ELECTRIC I ELECTRONIC DE L'AUTOMÒBIL

r-P oIkro INJECCIÓ DE BENZINA
AIRE ACONDICIONAT
SERVEI DE FRENS ABS

ALTA FIDELITAT BLAUPUNKT

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.




