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Aparcament de vehicles i
infraccions poc exemplars
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Un dels greus problemes quotidians
de la societat contemporània es l'exces-
siva circulació de vehicles i les seqüe-
les que se'n deriven. Hem optat per un
model de transport basat en l'ús i abús
de cotxe privat i ara en pagam un foti-
mer de conseqüències. L'aclaparadora
llista de victimes mortals que setma-
nalment cobren les carreteres es la mês
convulsiva mostra del mal ús del
cotxe, pert) no l'única.

A hores d'ara, la ingrata tasca de
deixar estacionat el vehicle en un espai
saturat afecta no només les grans urbs,
sine sovint s'estén per tots els racons
on arriba el cotxe. Moltes de vegades
el problema s'agrueja per les dosis
d'insolidaritat i la tendência al minim
esforç que practiquen els usuaris. Lluc-
major, especialment en dies de mercat
i en el centre de la població, pateix
també les mancances d'aparcament a la
mida de tots els gustos i possibilitats.
De s'Arenal, amb carrers estrets i acti-
vita t intensa, ja no cal ni parlar-ne.

No ha arribat encara (i esperem que
no calgui) el moment d'establir mesu-
res extremes com les que s'apliquen en
algunes ciutats amb àrees d'aparca-
ment sobresaturades: estacionament a
temps limitat, abonament per l'ocupa-
ció de la via pública, increment de les

mesures coercitives, etc. Aixi i tot, ja
ve d'enrera la regulació oficial d'un
minim d'ordre en l'aparcament, expres-
sat a través d'un repertori de senyals
ben conegudes. Tan conegudes com so-
vint poc respectades per alguns conciu-
tadans o visitants que només atenen
les seves apatêncies particulars.

Citarem nomes dos exemples d'abús.
El primer es la infracció d'aparcar en
un espai estret i molt transitat com es
el que hi ha entre el carrer del Vall i la
plaça. L'altre problema es la Plaça ma-
teixa, on també n'hi ha que s'agraden
d'aparcar on els ve en gana i no res-
pecten ni l'espai de davant l'Ajunta-
ment ni els passos de vianants ni la
parada de taxis ni els trams de carrega
i descarrega. Especialment greu i poc
edificant es que qualque regidor sigui
algun dels més recalcitrants i ostensi-
bles infractors d'aquestes normes.

Les solucions hauran de venir per la
presa de consciènica dels conciutadans,
per?) mentre aquesta encara no sigui
madura hi haura d'ajudar la interven-
ció de la força pública. Ara be, aquesta
ha de sebre amb claredat quina es la
meva missió i ningú no li ha d'impedir
que sigui l'element exemplar i educa-
tiu per al qual ha estat creada i es pa-
gada.
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Plenari de l'Ajuntament

Sessió plenaria del dia 31-12-1990

Aprovat en el darrer ple de l'any 1990

Quatre Piscines a Llucmajor i Moltes Obres a
S'Arenal

El Plenari Ordinari de l'Ajunta-
ment de Llucmajor reglamentat per
celebrar-lo el darrer dilluns de cada
mes, com que coincidia amb el da-
rrer dilluns de cada mes, com que
coincidia amb el darrer dia de l'any,
va ser celebrat el mati amb caracter
extraordinari, la qual cosa va moti-
var la primera protesta de Rabasco,
que va argumentar que amb això se
suprimia el capitol de precs i ques-
tions, avantposant el trui de cap
d'any als interessos del poble.

Entre els acords més importants,
figuren la realització d'obres per a
aquest any 1991, com són la cons-
trucció de quatre piscines al Camp
Municipal d'Esports de Llucmajor,
la urbanització de part del Polígon
Industrial de Son Noguera i, a S'A-
renal, obres d'embelliment i infraes-
tructura per un muntant de més de
400 milions de ptes. com les del ca-
rrer Miramar, enllumenat públic en
llocs peatonals i zona verda de nova
creació; perllongacio dels carrers de
Sant Bartomeu i Dragonera, amb els
corresponents serveis de recollida
d'aigües residuals, obra de calçada
peatonal per l'antiga via fèrria, revi-
sió i dotació de voravives, i pavi-

entació asfàltica dels carrers així
com l'adjudicació definitiva de l'o-
bra de tractament d'espai lliure des-
tinat a parc urbà, entre d'altres.

No obstant això, es va deixar
sobre la taula l'ampliació de les vo-
ravies del carrer de Sant Cristòfol,
perquè no s'ha arribat a cap acord
amb el propietari dels terrenys ne-
cessaris, i va ser suspesa també la
licitació de l'obra de perllongació
del carrer Marineta, pendent de l'ex-
propiació de solars i aplicació de
contribucions especials.

«QUE ELS RESPONSABLES
PAGUIN ELS PREJUDICIS»

No tots aquests acords es pren-
gueren per unanimitat. L'oposició
del Grup Popular va condicionar el
seu vot afirmatiu de les quatre pis-
cines a l'espera del sol.licitat infor-
me sobre el valor catastral de les
finques adquirides, i varen conside-
rar que s'han comprat a un preu ex-
cessiu. Quant a les obres de S'Are-
nal, Joan Miguel va posar en dubte
l'existència de la documentació ne-
cessaria per començar-les i va expo-

sar que els perjudicis que podien
ocasionar haurien de córrer a càrrec
dels regidors que votassin afirmati-
vament a la posada en marxa de les
obres profectades. Tomas Gardas, el
president de la Comisió d'Urbanis-
me, va ser el primer que va acceptar
aquesta responsabilitat i va afirmar
que totes tendran la documentació
en regla.

EL NOM DEL CARRER «EJERCI-
TO ESPAÑOL», SUPRIMIT

L'aprovació de canvi de noms en
alguns carrers de S'Arenal i urbanit-
zacions de la costa, proposat pel re-
gidor de Cultura, Maties Garcias, va
tenir l'oposició del Sr. Rabasco
quant a la supressió del carrer «Ejér-
cito Español» pel de «Trencadors de
max-ès'). Va dir Rabasco que no tenia
res a dir en contra dels «Trenca-
dors», que varen ser els fundadors
de S'Arenal, i per això, són mereixe-
dors d'un carrer o d'un monument,
però «no a costa de suprimir el nom
de «Ejército Español» que és una
institució digna de respecte.

Arnau Tomàs

CENTRE DE PREPARACIÓ
MArl A./1nNAL.,

ATES PER COMARES

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

Tel. 66 17 98 (particular)
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Morí Jaume Vidal Alcover
L'escriptor manacori Jaume Vidal

Alcover va morir el passat dia 2 a
Barcelona de forma inesperada a 67
anys d'edat. Jaume Vidal, con a
home de lletres ha contat gèneres
diversos com la presa el teatre i la
narrativa, facetes en les quals ha fet
importants aportacions a la literatu-
ra en català. També ha treballat la
traducció d'autors estrangers de la
talla de M. Proust i alhora ha realit-
zat estudis d'investigació filològica i
literària. Amant de la polèmica i
discutidor divertit i apassionat, ha
animat tertúlies i debats arreu dels
Països Catalans, cosa que l'ha con-
vertit en un escriptor conegut i po-
pular. Igualment, ha col.laborat assf-
duament a la premsa mallorquina i
catalana, sovint cercant un cert to
provocador en els seus articles. Pro-
fessionalment ha exercit de profes-
sor universitari a Tarragona fins a la
seva jubilació, esclevinguda fa tres
anys.

En relació a Llucmajor cal citar
que J. Vidal, sempre disposat a
col.laborar desinterassadament alla
on li demanaven ajuda va participar

(juntament amb la seva companya
Maria Aurèlia Capmany) en el llibre
Maria Antònia Salvà, 25 anys des-
prés, editat l'any 1983 per l'obra
cultural Balear. També, més recent-
ment, l'any va pronunciar la confe-
rència La poesia casolana de Maria

Antònia Salvà editada posterior-
ment per l'Ajuntament a la
col.lecció «Papers de d'Allapassa».
A mês a més, desde fa anys, Jaume
Vidal era suscriptor d'aquesta revis-
ta. Com a anècdota.

Aina Ramis rep el xec de cent mil
pessetes de mans de Llorenç Clar,
delegat de «Sa Nostra», a Llucmajor,
premi corresponent al sorteig entre
clients de les Caixes de la Federació
Balear («Sa Nostra» i «Colonya»)
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Bon Nadal a s'Estalella
Els escolars de Llucmajor feliciten Felicit) Fuster

Tres-cents escolars Ilucmajorers han enviat altres tan-
tes targetes per falicitar les festes de Nadal al president
del grup ENDESA, Felicia Fuster. Fuster és el primer
responsable d'un grup d'empreses públiques del sector
de les elèctriques, ENDESA, que inclou la mallorquina
GESA.

Els nins, amb quatre anys els més petits i catorze els
majors, cursen els estudis d'EGB a les escoles de la vila.
Tots han il.lustrat lliurement el terna comú de les targe-
tes: S'Estalella. Els felicitadors han dibuixat la seva par-
ticular versió dels projectes que GESA fa sobre la pos-
sessió estanyolera: la central tèrmica i el port carboner.
La imaginació dels al.lots carrega amb tintes ben negres
el futur d'aquell indret, encara verge, del nostre terme.

Els escrits de les targetes no fan cap al.lusió a les de-
mandes de protecció de S'Estalella que han expressat
repetidament i clarament els llucmajorers. Pert), si bé el
text es limita a donar els molts d'anys al que podria
arribar a ministre d'indústria, els dibuixos que il.lustren
les felicitacions deixen ben clar el temor dels nostres
veïns més joves a perdre per a sempre un dels escassos
racons intactes de la costa marinenca.

No és la primera vegada que els nins i al.lots de
Llucmajor agafen els llapissos de colors per defensar
s'Estalella. El passat dia de Sant Miguel s'exhibiren a
plaça una cinquantena de murals reivindicatius dibui-
xats per nins i nines de la vila. Va ser un contrapunt
precis al gran mural pictòric que dotze artistes mallor-
quins cediren aquell dia a la Coordinadora per a la De-
fensa de S'Estalella.

Si el correu no s'ha torbat més del que és a-normal
per aquestes festes, el primer responsable de GESA
haurà encetat l'any nou amb la certesa que els llucmajo-
rers més joves miren també per una Mallorca digna i
pel seu futur.

Exposició de dibuixos i pintures de
Francesca Clar

La Delegació de l'Obra Cultural de Campos i la seva
revista «Ressò» han organitzat una exposició de dibui-
xos i pintures de la llucmajorera Francesca Clar a la
Sala de Cultura «SA NOSTRA» de Campos, del 29 de
desembre al 9 de gener, la qual es podrà visitar els dis-
sabtes de 19 a 21 hores i els diumenges de 11 a 13 hores
i de 19 a 21 hores.

Francesca Clar i Vidal és llicenciada en Belles Arts
(especialitat de Pintura) per la Universitat de Barcelona.
Actualment compagina el treball docent amb la creació
artística. Realitza la primera exposició individual a la
«Sala d'Exposicions de l'Obra Cultural de la Caixa de
Pensions» de Ciutat, l'agost del 1988; aquesta és la seva
segona exposició.

Enhorabona i endavant!

LOCAL
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«Temps de poetes», organitzat per la
xarxa de biblioteques de «La Caixa»

El dia 5 de febrer a les 19'30 tendra Hoc, al saló del
Convent dels Pares Franciscans (C. Convent, 19) una re-
presentació poética sobre els «Poemes a Nai» de Miguel
Angel Riera. L'espai intenta recrear un clima mediterra-
ni, càlid i mallorquí. Els poemes seran recitats per Lluís
Massanet i Pep Tosar, acompanyats per la guiterra de
Joan Bibiloni.

El caracter d'aquesta interessant representació perme-
trà acostar-nos la veu del poeta manacorí.

Jotul-Ca'n Janer, premi en el concurs
de mostradors de Mallorca

Com altres anys, la PIME, amb el patrocini del Go-
vern Balear ha organitzat un concurs de mostradors de
Mallorca i l'establiment llucmajorer, Jotul-Ca'n Janer, ha
aconseguit un d'aquests premis. Enhorabona!

Ier Premi per a la pastisseria Ca'n
Ramis

El Forn-Pastisseria Ramis va ser el guanyador del Pri-
mer Premi del Ter Concurs de Mostradors de Forns i
Pastisseries NADAL 90, organitzat per l'Associació de
Forners i Pastissers de Balears, amb la col.laboració de
la Conselleria de Comerç i Indústria del Govern Balear.
El Mostrador guanyador representava un Betlem de xo-
colata i un altre mostrador de torrons elaborats pel mes-
tre artesa P. Ramis. Aquest premi consisteix en una im-
portant quantitat en metàl.lic que s'entregara durant la
Festa de l'Associació de Forners.

Premi a la millor obra artesanal de
Baleart al guitzoller Josep Ordinas

La guitzolleria de Ca n'Ordines ha aconseguit a IFE-
BAL, el premi a la minor obra artesanal de BALEART
concedit per la Conselleria d'Indústria i Comerç. Aquest
premi es concedeix al millor artesa que exposa a la Fira.

Tant Josep Ordinas guitzoller, com Pere Ramis (pas-
tisser) gaudeixen del títol de mestres artesans. Enhora-
bona a tots dos!

Un missatge cultural i ecologista a
les felicitacions de Nadal

Amb motiu de les festes de Nadal l'Ajuntament ha
publicat dues targes amb la finalitat d'incrementar el
coneixement del patrimoni cultural i natural del
poble, aprofitant l'avinentesa que suposa el costum
de felicitar persones i institucions durant aquestes
festes.

La primera d'aquestes targes és la felicitació o ficial
de l'Ajuntament, que enguany ha consistit en una fo-
tografia en blanc i negre del betlem del convent de
Sant Bonaventura, una obra del segle XVII reproduï-
da per la camera d'Antoni Monserrat i acompanyada,
a l'interior, per un poema de Carles Riba.

Per una altra part, el mural gegantí al.lusiu al pe-
rill de la possible central tèrmica de s'Estalella ha
servit de base per confeccionar una altra tarja que
pretenia dues finalitats: agrair la tasca desinteressada
dels dotze pintors mallorquins que realitzaren el
quadre i, alhora, difondre un missatge conscientcia-
dor sobre la necessitat de respectar la naturalesa i no
fer malbé l'energia, els productes ni els aliments. La
fotografia del mural, realitzada quan el 29 de setem-
bre passat va estar instal.lat a Plaça, és obra de Colo-
ma Julia. La postal ha estat repartida especialment
entre alumnes dels centres escolars del terme munici-
pal.

En un altre ordre de coses hem de comentar que
durant les festes de Nadal, i com a acte simbòlic en
contra del consum excessiu d'energia eléctrica, la
il.luminació nadalenca ha estat recluida i se n'han eli-
minat els mòduls de més consum, així com també els
períodes de funcionament, ja que ha quedat limitada
als estrictes dies de festa.

Maties Garcias

Conferència sobre Maria Antònia Salva
El prtoper divendres dia 25 se celebrara a la Sala

d'Actes de la Casa de la Vila una acte en commemora-
ció de l'aniversari de la mort de la poetessa Maria An-
tònia Salva. Aquest acte consistira en la conferència que
ha de pronunciar el poeta i escriptor Miguel Gaya, per-
sona que va conèixer i tractar personalment la nostra
autora i que ha publicat epistolaris de diversos autors
relacionats amb l'Escola Mallorquina. Igualment, en el
decurs de la sessió, es presentara el número tres de la
col.leció de llibres «Papers de l'Allapassa», que corres-
pon a la conferència que va pronunciar l'any passat
Margalida Tomas amb el títol «La trajectòria
intel.lectual de Maria Antònia Salva».

L'acte i l'edició del llibre són organitzats per l'Ajunta-
ment.
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Eleccions: L'oposició reforça els seus candidats

Arrencada de cavall per la dreta
Gaspar Oliver encapçalarà la llista del PP. Joaquin Rabasco la d'ASI

Els dos grups de l'oposició a l'Aju iment de Lluc-
major, el Partit Popular i l'Agrupación Social Indepen-
dente, ASI, han partit els primers a les corregudes per
guanyar l'alcaldia de Llucmajor. Els del PP presenta-
ran un candidat de campanetes: Gaspar Oliver, conse-
ller d'indústria del Govern Balear. AS!, de la seva

banda, recollirà els fruits del populisme exhibit per
Joaquin Rabasco al seu escó municipal. Els indepen-
dents comencen la seva campanya de manera eufórica
i agressiva.

S.L.

De moment, només AS!, l'Agru-
pación Social Independiente que
presideix l'ex-centrista Joaquin Ra-
basco ha presentat candidatura. Va
ser el passat 21 de desembre a un
sopar celebrat a les Coves de Gal-
dent. Hi assistiren mês de quatre-
cents simpatitzants i afiliats a l'acte
va estar amenitzat per un recital de
cançó espanyola. La candidatura
d'ASI és, potser, la primera que s'ha
presentat a Mallorca, mig any abans
de les eleccions! L'encapçala el pre-
sident de l'Agrupació, el regidor Ra-
basco. La intregren, també, segons
el diari Baleares: Antonio Barceló
Adrover, Miguel Canals Perelló, Ga-
briel Cerdá Miralles, Ulpiana Carva-
jal, Alfonso Céspedes Riek, Francis-
co Ferré Campuzano, Mateo Gam-
bín Sánchez, Manuel Garcia Gonzá-

lez, Caty Mateu Bennassar, Miguel
Mut Salas, Juan Navarro Martinez,
Juan Antonio Obrador Jaume, Jaime
Oliver Salvá, Ezequiel Ramos Ries-
co, Guillermo Roig Mascaró, Telmo
Romaguera Salvá, Antonia Salvá
Munar, Manuel Tebar Garcia i An-
drés Vidal Salvá. Els noms hi són
per ordre alfabètic.

ASI compta amb un capital inte-
grat per alguns centenars d'afiliats,
l'estirada populista de Rabasco, l'ab-
sorció de part del teixit social arena-
ler i unes enquestes sense identificar
que els vaticinen l'obtenció de qua-
tre regidors a les eleccions. El ma-
teix Joaquin Rabasco s'ha mostrat
prudent i reservat a l'hora de reco-
néixer els resultats de l'enquesta i
no ha volgut identificar-ne l'empre-

sa responsable.

LA POLEMICA DELS CARTELLS

ASI ha iniciat la seva precam-
panya electoral trametent una feli-
citació nadalenca a cada elector
censat al terme. Igualment ha em-
paperat el poble amb un cartell de
l'Agrupació on també desitja les
bones festes als llucmajorers. La re-
tirada d'alguns enfilolls volants de
cartells per part de la policia muni-
cipal i la brigada d'obres va donar
peu a Rabasco per convocar una
roda de premsa on denunciava la,
al seu parer, arbitrària actuació de
l'Ajuntament. Els diaris ciutadans
dedicaren amples espais al fet. Se-
gons les versions publicades l'A-
juntament volia impedir que l'a-
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grupació felicitis les festes al
poble, acusant-ne el «gobierno muni-
cipal socialista, con el apoyo incondicio-
nal de PSM y UM». Com és habitual,
Rabasco anuncia accions legals.

Posats en contacte amb el batle,
aquest nega que s'haguessin arra-
bassat els cartells d'AS!, que encara
pengen pels cantons. Admeté, en
canvi, haver ordenat despenjar els
enfilons de cartells —pancartes, les
anomena— perquè ASI no havia
sol.licitat el corresponent permis per
penjar-los. Segons el reglament de
participació ciutadana no es poden
penjar pancartes volants a les vies
paliques sense sol•licitar prévia-
ment permís a la Casa de la Vila.
0I en Rabasco ho sap,  perquè n'ha
demanat altres vegades, de permís»
ens comentava el batle. Recordarem
que altres entitats, corn la coordina-
dora de defensa de Sa Marina, el
Partit Comunista o el GOB han vist
corn l'Ajuntament els ha arrabassat
pancartes i el tema no ha merescut
tanta d'atenció informativa.

FZabasco havia denunciat que
joves arenalers del grup círculo abier-
to, que diverses fonts fan pròxims al
PSOE, col•laboraven amb la brigada
municipal encarregada d'arrabassar-
despenjar els «cartells-pancartes». El
batle Montserrat explica els fets
dient que les «pancartes» destorba-
ven una representació que volien fer
els allots i per això, per iniciativa
pròpia, els despenjaren, essent victi-
mes, tot seguit, d'una forta renyada
per part d'un seguidor de l'ASI.

Joan Montserrat, finalment, ha de-
nunciat que els cartells d'ASI pen-
jats a la ronda violaven la normati-
va d'Obres Públiques.

GASPAR OLIVER, CANDIDAT
DEL PP

El Partit Popular a Llucmajor ha
obert ja el termini per a la presenta-
ció de pre-candidats a les llistes
electorals municipals. Gaspar Oli-
ver, actual conseller d'indústria, es
perfila, després de molts d'estira i
amolles, com el segur candidat dels
populars a la batlia de Llucmajor.
S'ha comentat molt l'interès del pre-
sident del Govern Balear, Gabriel
Canyelles, en que Oliver —que hom

considera un bon candidat— encap-
çali la llista del PP a Llucmajor. El
Partit Popular vol arrabassar al
PSOE les bathes dels tres municipis
de la badia: Calvià, la ciutat de Ma-
llorca i Llucmajor. Oliver, de la seva
banda, diu que la decisió l'ha de
prendre el comité local, però admet
que hi ha un interés, «no només del
president Canyelles, sin() del partit,
de l'agrupació i meu».

Gaspar Oliver, de moment, ja ha
fet un mid  de precampanya apun-
tant-se el mèrit d'haver duit el si-
mulador de vol de la British Cale-
donian a Llucmajor. Algun diari de
ciutat critica la no assistència del

batle Montserrat a la inauguració
del centre.

La candidatura del Partit Popular
a Llucmajor sembla que no  inclourà
cap militant d'UM. Gaspar Oliver
afirma que va «deixar de considerar
a Miguel Clar militant d'UM» des-
prés del fracas de l'intent de moció
de censura. El regidor Miguel Clar
es va negar a signar una moció de
censura que el PP volia presentar
contra el batle socialista, Joan Mont-
serrat. D'altra banda, els militants
d'UM critics amb Miguel Clar in-
gressaren en el Partit Popular des-
prés d'aquell afer, deixant UM pràc-
ticament desfeta.
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S'Arenal

Aconteixements culturals, religiosos i socials
Tomeu Sbert

Diversos i variats actes culturals,
religiosos i socials han tingut Hoc
amb motiu de les tradicionals festes
nadalenques, Cap d'Any i Els Reis.
En una època en què el bull tniiós
del món turístic està dormit (qualcú
diria mort), sorgeix esplendorós
aquest cúmul de fets impregnats de
pau bellesa i sana diversió.

El darrer brillant mot cultural ho
va esser el dijous dia 10, amb un
concert musical donat per la Banda
de Música de Llucmajor a l'església
parroquial, dirigida del mestre Vi-
cenç Castellanos, amb la interpreta-
ció d'ample i selecte repertori.

Abans de Nadal, el més primerec
fou el concurs escolar de targetes
nadalenques. Els respectius guanya-
dors foren: Maria Teresa Ferré,
Laura Galindo, Francisco Ferré, Ta-
mara Blanco, Soraya Robles, Yolan-
da Pérez, Trinidad Fajardo, Antoni
Rodríguez i Pere Arcos. El president
del jurat qualificador fou el tinent
batle Maties Garcias.

El pintor local Josep Alvarado féu
una nova exposició a l'antiga cape-
lla. Rebé moltes felecitacions. A la
plaça major, baix l'organització de
l'Escola d'Adults, Festa de Nadal.

Actuació del grup Aria, ball torrada
i altres diversions. També a la Pa-
rròquia «IV Mostra de Cançons de
Nadal», coordinada per l'O.C.B.,
amb participació de pre-escolar,
cicle inicial i cicle mitjà. El Col.legi
de Son Verí féu exposició del IX
Concurs Escolar de Felicitacions de
Nadal. I passam per l'arribada del
Pare Noël, una festa duita Fels del
«Círculo Abierto». Les matines, tant
a l'església parroquial com a la Por-
ciúncula foren meravelloses, amb
cant de la sibil.la, sermó de la calen-
da i betlems vivents. Menció espe-
cial mereix la posada en escena de
la representació dels Reis, per part
d'un animós grup d'actors aficionats
locals. Missa solemne amb l'assis-
tència dels Reis Màgics.

Aquesta festa de l'arribada dels
Reis d'Orient constituí tot un acon-
teixement popular. Desembarc al
port esportiu del Club Nàutic, visto-
sa i lluminosa caravana pels princi-
pals carrers arenalers i repartiment
de juguetes. Mentres s'esperava l'a-
rribada, actuació de balls mallor-
quins a càrrec del grup Castanyetes
en Festa de l'Escola de Ball de Bot,
del Col.legi Sant Vicenç de Paül.

Topt això i més coses cornformen
una ampla tanda de festes. Per
molts d'anys, amics!

ELS EX-Y EDAT
TAMBÉ EN FESTA

Deim ex-Y Edat perquè els seu
nou president Ruben F. Risso Cal,
abd ens ho diu. «Som persones ma-
jors i no tercera edat», assenyala
l'home. Amb una participació de
més de 400 persones i l'assistència
del batle de Llucmajor, Joan Monse-
rrat, es celebrà una missa d'acció de
gràcies o ficiada pel rector, Jordi Pe-
relló. Notàrem la presència de
Maria Teresa Rattier, presidenta de
la Associació Democràtica de Jubi-
lats i Pensionistes d'Espanya.

Acabada la fundó religiosa, es va
recórrer en corporació el carrer Sant
Cristòfol i a l'Hotel San Diego es va
oferir un dinar de germanor. Des-
prés dels parlaments habituals, ball
i alegria per tothom. Enhorabona!

SO N'ALBERTÍ NOU

Damià Sastre i Josep Pomares
foren els guanyadors de la «IV Ca-
çada de So N'Albertí Nou». Moltes
perdius, qualque conill i altres peces
de caça foren agafades per les pare-
Iles participants. Els segons classifi-
cats varen resultar Miguel Mir i
Lluís Picó i 3er. Ricard Pérez Avilés
i Francesc Moragues. Els jutges: Mi-
guel Vidal i Pere Martí. Artístics
trofeus. Artístics trofeus entregats
per ramader-hoteler Damià Sastre.

NOTICIES BREUS

-Cent vint milions de pessetes és
el pressupost inicial del centre per a
la 3 Edat o persones majors. Coste-
jat per l'Ajuntament llucmajorer i el
Govern Balear.

-Josep Dols, entrenador arenaler.
Aqueta temporada al Ferriolenc,
rebé un trofeu de la Federació Ba-
lear, premiant els seus mèrits de la
temporada passada.

-Miguel Mas i Jordi Mulet fou la
parella guanyadora del torneig eli-
minatori del «Tennis Arenal», de
truc, per el campionat de Mallorca.

-El periòdic quinzenal «S'Arenal
de Mallorca» celebrà una festeta i
un número extra, amb motiu de
complir els seus deu anys primers
de vida. Enhorabona a Mateu Juan
Florit. Asistí Carles Costa, president
de Premsa Forana.

-En el V torneig Squash Tennis
Arenal triunfaren Miguel Antich i
Andreu Canals i en la final de con-
solació guanyà Josep M Pala. El di-

rector propietari Pere Canals féu en-
trega d'artístics trofeus.

-Les obres de primera línea, part
de Ciutat, continuació del que es va
fer l'any passat, semi-peatonització,
començaran -han dit- aquest mes de
gener. Tomarem a tenir obres en el
ple de l'estiu? Chi lo sa...

-La urbanització «Son Verí Nou»
comptarà el 1992 -han dit, també
amb un centre de cirurgia plàstica.
Es construeix l'edifici i està a càrrec
d'una empresa alemanya. Aquesta
notícia mereixerà mês Amplia infor-
ma ci ó.

-Des de S'Arenal, enhorabona a
Joan Quintana, el company i amic,
per títol de campió de Balears de
cross aconseguit recentment.

-Ha estat molt ben acollida la no-
tícia entre la gent de S'Arenal, de la
decisió municipal de donar nom a
un carrer amb el d'Antoni Galmés,
folklorista. El periodista Pau Llull
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Els de la 3' Edat feren testa grossa

va escriure a «Baleares»: «Antoni
Calmés es un home irrepetible dins
aquesta generació cultural».

-L'enllumenat públic ornamental
de les festes de Nadal d'enguany,
tant a la part ciutadana com llucma-
jorera a S'Arenal, ha millorat osten-
siblement amb relació a anys ante-
riors.

-El professor Ma teu Monserrat
Pastor en una secció «Els nostres
poetes» a la revista «S'Unió de S'A-
renal», escriu ara sobre la figura del
Ilucmajorer Francesc Pomar.

-Joan Perelló Palmer es novament
el president de l'Associació de Veï-
nats Son Sunyer. Substitueix a Toni
Martí Llitra.

-La presidenta de l'U.D. Arenal,
Cati Mestres, ha estat suspesa en el
càrrec, de manera cautelar. Tot per
protestar l'arbitratge del col.legiat
Muñoz Tovar, en el partit Arenal-
Alaró, que guanyaren els arenalers
per 2-1.

-El Club de Basquet Impremta
Bahía va començar una escalada i
esta altra vegada vorejant els pri-
mers llocs de la general junior.

-A les nostres aigües de la mar
arenalera es disputà el Campionat
de Balears de Vela, classe optimista,
amb quasi un centenar de partici-
pants.

-Un succés un poc escandalós fou
que a l'altura del Cap Enderrocat i
mentres entrenava, trabuca el vaixe-
11 «Espanya '92» o més ben dit «De-
safío España Copa América-V Cen-
tenario». Des de S'Arenal es va
veure l'accident que es causa avui
d'una greu polémica, en un projecte
nacional altament ambiciós.

-Importants acords municipals es
produïren en el darrer ple del con-
sistori llucmajorer, amb referencia a
construccions per dur-se endavant a
S'Arenal. Pluja de Milions de pesse-
tes.

-Brigitte Rinne de Roig ens digué
que ha dimitit com a presidenta de
l'Associació de Pares d'Alumnes de
la Porciúncula. Julia Mõjer Cardell
retorna, de moment, a l'esmentada
presidencia.

-Aquest Hivern, el mercat de fi-

rers del dijous esta en marcada de-
cadencia, tant de venedors, com de
visitants. Aquest mercat va arribar a
ser possiblement el mês important
de Mallorca. Pert)... ja vendra l'es-
tiu, com es diu.

-el Grup Social Independent (ASI)
va fer presentació dels noms de la
seva candidatura a presentar en les
eleccions municipals del proper mes
de maig. L'acte tingué Hoc al restau-
rant «Cova de Galdent».

-Per al dia 12 de gener esta pre-
vista una torrada a la Plaça dels
Nins (s'Arenal-Ciutat). Té caracter
popular i ens diuen que sera gros
en assistència de gent. I es que quan
es parla de menjua...

-Arribaren més de mil llibres al
local del carrer Berga, cantonada
amb Formentera. Es el comença-
ment de l'anunciada primera biblio-
teca pública de la zona llucmajorera
de S'Arenal.

-I fins que acabi la mesada venen
mês festes: Sant Antoni, Sant  Sebas-
tià, beneïdes, Carnaval Platja de
Palma...



FABRICA DE JOIERIA GARAU
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Noticiari de la Fundació Cultural Prefama
(octubre-desembre de 1990)

De dia 6 d'octubre fins el dia 15,
dia del firc5, romangué oberta a la
Sala de LA CAIXA de Llucmajor,
l'exposició de fotografia del llucma-
jorer Antoni Catany i Jaume, que
constituí un esdeveniment cultural

de primer ordre i un extraordinari
èxit de públic. Els patrocinadors i
organitzadors eren, juntament amb
la FUNDACIO CULTURAL PREFA-
MA, l'Ajuntament de Llucmajor i
LA CAIXA.

El guanyador del PREMI GAL-
DENT, que la Fundació havia con-
vocat per primera vegada amb una
dotació de 200.000 pessetes i amb el
tema «Llucmajor i els seus materials
de construcció. Aspectes geològics,
històrics i técnics.» fou ROSSELLA
DOLCI RADICE.

Durant les Fires es va fer pública
la segona convocatória de l'esmentat
premi amb l'interessant tema; «Lluc-
major 1916: una data histórica». La
data límit d'entrega d'originals és
dia 15 de setembre de 1991, i ha
estat triat aquest tema perquè fou
aquell any que Llucmajor rebé el
títol de ciutat, fet que converteix el
present any 1991 en el 756 aniversa-
ri.

La Sra. Catalina Ginart i Vidal,
Catedràtica de Francès de l'Institut
(maria Antònia Salva» de Llucmajor
i membre del Patronat de la Funda-
ció, ha estat nomenada Directora de
l'esmentat Institut. Ha substituït en
el carrec al Sr. Miguel Sbert i Garau,
qui ha estat nomenat membre del
Servei d'Inspecció Tècnica d'Educa-
ció, i que, cada any havia estat
membre de la Comissió de Beques
de la Fundació. A ambdós l'enhora-
bona i els millors desitjos d'èxit en
la seva tasca.

La quarta convocatória de beques
de la Fundació va ésser resolta, en
Ia reunió que la corresponent Co-
missió celebra dia 25 de setembre,
de la següent forma:

Beques renovades:
ADROVER GARAU, Maria Fran-

cesca. Ciències Fisiques. U.I.B.
DOLCI RADICE, Rossella. Psico-

logia. U.I.B.
GARAU VADELL, Joan B. Cièn-

cies Econòmiques. Univ. Barcelona.
PUIG SOLIVELLAS, Sebastià. F.

Professional Segon Grau. Institut
Politècnic. Palma

SALVA CERDA, Miguel. Ciències
Empresarials. U.I.B.



Inaugurado de l'exposickS de Ton! Catan y, 6 d'octubre de 1990

Becaris de la Fundacid Curs 1990-91
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TORRENS MARTIN, Pere Fran-
cesc. Psicologia. Univ. Barcelona.

Nova adjudicació:
ALZAMORA MARTIN, Sebastià.

Filologia Catalana. U.I.B.
CALAFAT ALORDA, Joana Aima.

Ciències Empresarials. U.I.B.
SERVERA SITIAR, Bartomeu. His-

tòria. U.I.B.
VERDERA ANTICH, BArbara. Fi-

lologia Anglo-germànica. Univ. Bar-
celona.

Per primera vegada aquesta con-
vocatoria era adreçada als estu-
diants de Llucmajor, Porreres i San-
tanyí, (precisament el nou becari
Bartomeu Servera Sitjar ès de Porre-
res), localitats on PREFAMA, S.A. hi
té obertes delegacions.

*Pel fet d'haver obert magatzem i
tenda a Andratx PREFAMA, S.A.,
entitat promotora de la Fundació, a
partir de la cinquena convocatòria
de beques, juny de 1991, podran
participar-hi estudiants d'aquella lo-
calitat. De fet, ja hi ha hagut un pri-
mer contacte per part de l'empresa
amb entitats educatives i culturals
andritxoles per medi d'una subven-
ció econòmica inicial.

*Federico Toledo Allés, becari de
la Fundació que el curs passat acabà
els estudis de Tècnic d'Activitats
Turistiques a la Universitat de les
Illes Balears, ha estat distingit amb

una beca de la mateixa Universitat
per fer un curs de post-grau durant
el curs 1990-91 a Angleterra i a
França.

*Joan B. Garau Vadell, becari de
la Fundació, que cursa el cinquè any
dels estudis de Ciències Econòmi-
ques a la Universitat de Barcelona,
ha estat sel.leccionat, en un progra-
ma d'intercanvi, per estudiar el pre-
sent curs a una universitat anglesa.

Durant el curs passat ja prengué
part en un programa d'intercanvi
amb l'Universitat de Lovaina (Bèlgi-
ca), on estudia tot l'any.

*Des del dia 15 fins el 26 de de-
sembre passat, ha estat oberta a les
Sales d'Exposició de la Rectoria l'ex-
posició «L'obra de Palma», (amb
una important mostra de productes
derivats de la llatra), propietat de la
Caixa de Balears SA NOSTRA i fi-

nançada per la Conselleria de Co-
merç i Indústria. L'Ajuntament i la
Fundació, juntament amb SA NOS-
TRA, s'han responsabilitzat de l'or-
ganització.

*Es intenció del patronat de la

fundació organitzar activitats de ca-
ràcter extraordinari amb motiu de la
celebració durant l'any 1991 de la
concessió del títol de Ciutat a Lluc-
major, com a única entitat reponsa-
ble o en col.laboració amb altres ins-
titucions.
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El polígon industrial: recta final
Abans d'un mes pot començar la venda de solars. El conseller d'Obres Públiques, acusat

d'obstaculitzar el projecte.

Tot és a punt per a l'inici d'obres al Polígon Indus-
trial de Llucmajor. El projecte, amb un pressupost su-
perior als 600 milions de pessetes, està a punt de supe-
rar el darrer tràmit administratiu. Prest començaran les
obres i, a finals d'aquest mes s'iniciarà la venda de so-
lars. L'Ajuntament creara una empresa municipal per
no haver de treure els solars a subhasta i poder-los
vendre a preu de cost: a unes 3.500 o 4.000 ptes. el
metre quadrat. La tramitació del projecte s'ha vist en-
trebancada en els darrers dos anys per informes d'im-
pacte ambiental fets des de la Conselleria d'Obres Pú-

bliques. El regidor d'urbanisme, Tomas Garcies, ha
acusat el Conseller Jeroni Saiz d'obstaculitzar intencio-
nadament la tramitació del projecte. Els responsables
politics de l'urbanisme insular haurien afavorit els in-
teressos d'empreses privades que tenen inversions
fetes a altres polígons que patiran ara la competència
del de Llucmajor, que ven els solars a preus tres vega-
des menors i esta més ben situat per la seva proximitat
a l'aeroport.

Antoni Llompart

L'Ajuntament de Llucmajor ja ha
aprovat el projecte d'urbanització
del Polígon Industrial situat entre
Son Noguera i Cas Rossos. Ara el
projecte ha passat a informació pú-
blica i, una vegada superat el trà-
mit, podran començar les obres.
Això, sempre que ningú no hi pre-
senti al.legacions.

El futur polígon tendra 287.000
metres quadrats de solars. De mo-
ment, però, l'ajuntament ja ha rebut
peticions de compra que sumen
900.000 metres quadrats. De totes
ma neres, el responsable d'urbanis-
me, Tomas Garcias, pensa que amb
l'amenaça de recessió econòmica, al-
guns compradors podrien fer-se en-
rera en el darrer moment.

Ara, l'ajuntament ha convocat una
reunió d'empresaris interessats en la
compra de solars per anar formalit-
zant les opcions de compra. Prèvia-
ment, l'ajuntament haura de crear
una empresa municipal que gestioni
tot el procés de venda del polígon.

VENDRAN ELS SOLARS A PREU
DE COST

L'intenció del consistori és fer el
polígon el més competitiu i atractiu
possible i assegurar l'èxit de l'opera-
ció. Per això confien en la seva ubi-
cació estratègica, a pocs quilòmetres
de l'aeroport, i en el baix preu de
venda dels solars. L'Ajuntament vol
vendre els solars a un preu lleuge-

rament superior al de cost, aim') és,
a unes 3.500 o 4.000 pessetes el
metre quadrat.

Per això sera necessària la creació
d'una empresa municipal. L'Ajunta-
ment, com a tal, no pot vendre, sinó
subhastar, i això elevaria molt per
damunt de la xifra prevista els
preus dels solars. Per tant, es consti-
tuirà molt prõximament aquesta
empresa que anirà formalitzant les
vendes. L'empresa municipal també
evitara l'acumulació de sòl indus-
trial en mans d'uns pocs compra-
dors limitant el nombre i l'extensió
de solars susceptibles d'esser adqui-
rits per una mateixa empresa.

Pel que fa al finançament de les
obres, l'Ajuntament ja té pactades
operacions creditícies amb mitja
dotzena d'entitats bancàries. A mês,
el responsable d'urbanisme proposa-
rà els futurs compradors que apor-
tin el 50% del valor del seu solar en
el moment de formalitzar la reserva.
L'altra meitat del pagament la farien
efectiva en rebre el solar, ja urbanit-
zat.

L'Ajuntament confia, amb agues-
tes mesures, evitar que el polígon
sigui una carrega per a les argues
municipals, així com impedir que
s'hi despleguin processos d'especu-
lació immobiliària. L'intenció es fer
del polígon un pol d'atracció indus-
trial que rescati l'economia Ilucma-
jorera dels moments grisos que viu,

després de la desfeta del calçat, la
crisi turística i la decadència de fora
vila.

LES EMPRESES PUBLIQUES

La tramitació urbanística del poll-
gon ha superat els entrebancs que, a
la Comissió Provincial d'Urbanisme,
li havien posat la direcció general
del medi ambient i altres departa-
ments de la conselleria d'Obres Pú-
bliques.

Primer, uns calculs equivocats
deien que el polígon era a una dis-
tancia del poble, inferior a la real i a
la legal. Després, la protecció del
pontet del tren, i dels ullastres i les
tortuges de la zona, posaren altres
tantes travetes al projecte.

Al parer del regidor d'urbanisme,
Tomas Garcies, l'actuació de la Con-
selleria no tenia com a objectiu pro-
tegir el medi ambient sinó obstacu-
litzar, intencionadament, el projecte.
Interrogat sobre la qüestió, aquesta
ha estat la seva resposta: - ,<La meva
impresió és que hi ha una altra cosa
més important que aqueixa, que jo no
l'he dita cap vegada per no desbaratar i
perquè creia que no era important dir-
la.

-«Mira, Toni, GESTUR, que mos fa
el projecte, és una empresa del Govern
Balear. En Jeroni Sàiz és el president
d'aquesta empresa, que ha anat fent po-
lígons arreu de Mallorca, que té interes-
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sos, en metres quadrats, en aquests poll-
gons, que venen aquests metres a un
preu bastant més elevat del que nosal-
tres volem vendre els metres d'aquí,
dues o tres vegades mês: A Inca es
venen a 15.000 o 16.000 pessetes i a
Manacor també; o més cars, en aquests
moments. I a més de totes les tortugues,
del pont del tren, del color politic, que
crec que sí que han influa un poc, crec
que el que ha influit més ha estat la
nostra ingenuaat de dir, en principi,
que vendríem a preu de cost.

-«És una opinió personal, no tenc
dades que la puguin demostrar, més que
qualque vegada que aim- mateix m'han
dit que era una competència deslleial a
altres polígons».

Segons el regidor d'urbanisme, les
travetes no han vengut per part de
GEST'UR -l'empresa del Govern Ba-
lear que gestiona el polígon de Lluc-
major- sinó d'alts càrrecs de la Con-
selleria d'Obres Públiques que
ocupa Jeroni Saiz, Lambe president
de GESTUR. Per als treballadors i
tècnics de GESTUR, Tomas Garcias
només ha tengut bones paraules, i
ha delimitat així les responsabilitats
en l'afer: -«Mês que GESTUR, la gent
que es mou al voltant de GESTUR, per-
què els professionals que hi ha a GES-
TUR crec que han fet tant com han
pogut, i, a més, me consta. Alla on s'ha
entreten gut ha estat a la Comissió Pro-
vincial d'Urbanisme i no a GESTUR.
GESTUR, quan ha hagut de fer un pro-
jecte, l'ha fet aviat. El mateix projecte
d'urbanització l'ha fet en un mes».

Al parer de Tomas Garcias, la di-
recció de GESTUR tendria interessos
en obstaculitzar el projecte de Polí-
gon a Llucmajor per defensar així el
patrimoni de l'empresa. GESTUR
cobra els seus honoraris en solars
als polígons que gestiona. Sera el
cas del polígon de Llucmajor, pet-6
també del de Manacor, del d'Inca o
del de Marratxí, on GESTUR manté
forts interessos. En aquests altres
polígons, els preus del sel són tres
vegades superiors als prevists al po-
lígon de Llucmajor, que ara els pre-
sentara una dura competencia: -«La
preocupació que tenen és que Llucmajor
es posas a vendre metres, molt més ben
situats que els de Manacor o d'Inca,
prop de l'aeroport, i a una tercera part
de preu.

-«A més, hi ha una altra cosa, un
sector politic de Llucmajor que volia fer
-i, a més, ja tenia venut- un altre poll-
gon a S'Arenal, quan aqueix el desbara-
ta. I són del mateix color politic que la
gent de GESTUR i la Comissió Provin-
cial d'Urbanisme. Tot això, mesclat, ha
influa en retrassar un any o dos aquest
polígon».

La versió no es del tot consistent.
Quin interés pot tenir Joan Saiz en
assegurar els beneficis d'una empre-
sa pública obstaculitzant-ne una
altra? Personalment, hi guanya ben
poc. En Tomas Garcias, però, també
hi té una resposta: -«El que passa és
que en aquest país nostre, a les empre-
ses públiques, la gent que hi ha repre-
sentada sempre representa després, o
poc o molt, alguna opció privada,
també. Quan tu dius «empresa pública,
empresa pública», desgraciadament tenc
la sensació que els politics que hi ha a
les empreses públiques no defensen mai,
com haurien de defensar, aquella empre-
sa pública com a pública, sinó que ca-
dascún dels politics en concret represen-

ta sempre, soterradament, qualque opció
privada. I per aquí anava quan te deia
això de GESTUR».

La maniobra d'obsteculització del
polígon industrial de Llucmajor cer-
caria, per tant, «afavorir grups empre-
sarials que podrien veure perjudicats els
seus interessos per la venda de solars a
Llucrnajor». Els poligons d'Inca, Ma-
rratxí o Manacor estan en mans
d'una vintena d'empreses que veu-
rien baixar el preu de les seves pro-
pietats si es posen a la venda a preu
de cost els solars del polígon de
Llucmajor. Els controls que es posa-
ran sobre les vendes impediran a la
vegada que aquests grups acumulin
sel industrial en el nostre terme.
Perden, d'aquesta manera l'oligopoli
del sel industrial a Mallorca i veuen
perjudicades les seves perspectives
especulatives. El preu del metre
quadrat en alguns dels polígons es-
mentats depassa les vint mil pesse-
tes.

De la seva banda, el conseller Saiz
ha negat totes les imputacions fetes
pel regidor llucmajorer. Encara més,
el responsable d'Obres Públiques
del Govern Balear ha afirmat que el
polígon industrial de Llucmajor su-
pera els informes d'impacte ambien-
tal negatius perquè hi havia interés
per part de la Comissió Provincial
d'Urbanisme en veure aprovat el
projecte. En la replica, Tomas Gar-
cias ha recordat que el projecte de
simuladors de vol ubicat al costat
del polígon i emparat per la Conse-
lleria d'Indústria no va patir cap
casta d'entrebanc per questions de
medi ambient.

La qüestió de les tortugues de la
zona del poligon va sorgir a una
plenaria de l'Ajuntament de Lluc-
major, quan el regidor el PSM, Ma-
ties Gardas, demana que es realit-
zis un estudi acurat sobre l'impacte
del polígon en la població d'aquests
animals, i s'arbitrassin les necessa-
ries mesures de protecció. Ara, l'A-
juntament ha previst l'evacuació de
les tortugues, que ha estat conside-
rada satisfactòria per Obres Públi-
ques, però qualificada d'inútil i ridí-
cula als cercles ecologistes.
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Un partit nou a les eleccions municipals:
convergència Balear

Miguel Martí Truyols és un em-
presari Llucmajorer de 48 anys,
casat i amb dos fills, antic regidor
de l'Ajuntament a les passades le-
gislatures.

Fou militant del PDP (Partit De-
mòcrata Popular) quan el grup de
centristes de la UCD es va dividir
en dos: el CDS i el PSP o Democrà-
cia Cristiana. Actualment és un dels
fundadors de la Unió Balear a Lluc-
major, i aquest partit, juntament
amb els centristes es presentará a
les Eleccions Municipals i Autonò-
miques amb el nom de Convergen-
cia Balear.

Encetam l'apartat d'entrevistes als
partits politics que es presentaran a
aquestes prosperes Eleccions Muni-
cipals i per això hem cregut oportú
de parlar amb un representant de
Convergencia Balear, partit que es
presentará per primera vegada.

-Quin ha estat el motiu per for-
mar aquesta convergencia?

-Creim que es positiu que hagin
prosperat les negociacions que man-
tenfern els d'Unió Balear amb els
Centristes per formar aquesta Con-
vergencii, ja que érem dos grups
que defensàvem les mateixes idees i
pensam que conjuntament les
podem defensar amb niés força.

-Quines idees defensa aquesta
Convergencia?

-Defensam tot allò que es nostre,
com per exemple: la llengua, la cul-
tura i la nostra història en general,
ja que som un grup sense cap de-
pendencia estatal i aleshores tenim
més llibertat per defensar-i„ lue
d'altres partits amb aquestes depen-
dencies.

-És cert que els militants d'Unió
Balear sou els ex-militants del PDP?

-Quan el Partit T'opular va absor-
bir la Democràcia Cristiana, els mili-
tants llucmajorers (exceptuant el Sr.
Miguel Manresa) no volguérem pas-
sar al PP perquè en principi no ens
sentíem identificats amb ell i decidi-

rem ser independents, fins que un
dia ens oferiren l'ingres a Unió Ba-
lear i una vegada analitzats els
«pros» i els «contres» decidírem in-
gressar-hi. També estárem d'acord
amb les negociacions realitzades fa
un mes per formar una convergen-
cia amb els centristes a les properes
eleccions.

-Que faria Convergencia Balear, si
aconseguís veu i vot a les properes
eleccions?

-Actualment hi ha moltes coses
per fer dins l'Ajuntament, tal vega-
da la més urgent sigui la construc-
ció del nou Polígon Industrial, el
qual pareix que ha quedat aturat. Jo
conec l'opinió dels responsables i

resulta que uns diuen que no es
construeix perquè els qui tenen el
poder no el saben gestionar i els qui
tenen el poder diuen que l'oposició
mitjançant la Comunitat Autònoma
els ho impedeix...No vull anar a cer-
car qui té la raó, pen) el que es cert
és que mentrestant el poble és el
que paga els plats romputs, i no es
poden crear noves empreses per
manca d'infraestructura industrial.

-0 sigui que si Convergencia Ba-
lear té veu i vot promocionareu el
Polígon costi el que costi?

-Convergencia Balear és conscient
que un poble si no té llocs de treball
no pot subsistir, i tractant-se de
Llucmajor, el qual ha estat un dels
llocs in& industrialitzats de Mallor-
ca, veim molt urgent la creació de
nous llocs de treball, perquè la gent
de Llucmajor i de S'Arenal no hagi
d'anar a cercar-los fora del nostre
terme, per això es necessária la crea-
ció del Polígon Industrial.

-Creis que hi ha altres coses per
realitzar?

-En segon Hoc creim que és molt
necessari donar a la Policia Munici-
pal tots els mitjans necessaris per
poder fer front a la inseguretat du-
tadana, i així els ciutadans podrien
dormir un poc més tranquils.

-Que esperau del vostre projecte?
-Som conscients de l'interès que

ha despertat aquest nou projecte.
Ens convencérem dies passats a Son
Sant Martí, on es va fer la represen-
tació de Convergencia Balear. De
Llucmajor hi anàrem un grup d'u-
nes seixanta persones dins un auto-
car i la sorpresa fou a l'arribada,
quan es degueren improvisar noves
taules, ja que havíem previst l'assis-
tència de cinc-centes persones a l'ac-
te i n'assistiren més de set-centes.

C. Font
C. Julia
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Pilots de tres companyies estrenaren el centre
de simulació de vols de Llucmajor

El proper mes de març, pilots de
tres companyies iniciaran els seus
entrenaments i estrenaran el centre
de simuladors de British Caledonian
a Llucmajor. Les obres de les noves
instal-lacions, ubicades, a la zona de
Son Noguera, han finalitzat d'acord
amb les previsions inicals i l'edifici
fou entregat pels contractistes prin-
cipals, Taylor Woodrow Internacio-
nal.

Conclifia així una tasca que s'ha-
via iniciat l'agost quan els responsa-
bles de la companyia britancia
varen fer els primers contactes amb
el Govern Balear. La conselleria
d'Indústria i Comerç va aportar els
terrenys i els serveis d'infraestructu-
ra així com la tramitació dels corres-
ponents permisos, els quals propi-
ciaren el programa d'edificació
d'uns vint mil metres quadrats, de-
vora el futur polígon industrial de
Llucmajor.

El primer simulador, tal com va
anunciar David Kemp, president de
British Caledonian, un Boeing 737/
300 esta ja instal-lat i ara sofreix el
període de proves previ a la seva
homologació amb una duració de
dos mesos. D'acord amb el desenvo-
lupament de la primera fase del nou
edifici, un segon simulador de
Boeing 757/200 funcionara els pro-
pers mesos i entrara en servei el
mes de juliol. Els altres dos simula-
dors que tendra el centre llucmajo-
rer són, actualment, motiu de nego-
ciació i respondran als tipus d'avió
que més interés suscitin a les com-
panyies aèries.

David Kemp va agrair i va felici-
tar els responsables de la Conselle-
ria d'Indústria i Comerç i va mani-
festar que es poden contemplar les
primeres proves del nostre compro-
mís amb el Govern Balear per crear
unes installacions de categoria in-
ternacional per a la formació de per-
sonal de línies aèries»: «Unes ins-
tal•lacions (va dir) no només accep-
tables des d'una perspectiva me-

dioambiental, sinó que duran a Ma-
llorca un nombre creixent de profes-
sionals de l'aviació civil durant tot
l'any, representant una nova dimen-
sió dels viatges de negocis».

Varies companyies han mostrat el
seu interés per estrenar les ins-
tal•lacions de Llucmajor. Per aquest
motiu, British té la intenció de treu-
re a subhasta les primeres quatre
hores de vol i, amb tota seguretat,
els preus es triplicaren (unes 80.000
ptes.) i la quantitat ingressada sera
donada a una entitat benéfica.

La inversió total del centre de si-
muladors costara prop de 24.000 mi-
lions de pessetes, mentre que la fase
actual acabara el proper mes de ju-
liol i tendra un cost de 10.000 mi-
lions de ptes.

British Caledonian contractarà
personal seleccionat a Espanya i, si
és possible, a Mallorca.

El primer grup de cinc tècnics en
electrónica assisteix a un curs d'on-
ze setmanes al centre Rediffusion Si-
mulation Ltd. a Anglaterra. Segons
el desenvolupament de la primera
fase del centre, esta prevista la con-
tractació de 30 a 50 persones de
plantilla.

A més de la instrucció en el simu-
lador i amb la direcció del coman-
dant, Eddi Wild, s'oferiran cursos
avançats de formació a terra i ins-
trucció técnica, mentre que la seva
utilització esta prevista per a 5.000
tripulants a finals del 1991. També
s'ha previst la celebració de cursos
per a personal de cabina de passat-
gers i personal auxiliar del servei a
terra.

,<L'entrada en servei del centre de
Llucmajor (va afirmar Gaspar Oli-
ver) suposa també el suport defini-
tiu per al futur polígon industrial, el
pla d'urbanització del qual fou
aprovat el mes de desembre».

En el decurs de la visita a les
noves instal-lacions, iniciat amb la
simbólica entrega de la clau al Con-
seller d'Indústria, varem tenir l'oca-
sió de contemplar les evolucions del
simulador. Un complex sistema
d'articulacions mecàniques fa que la
cabina del Boeing 737 adopti totes
les postures i posicions pròpies de
la cabina de l'avió durant el vol i
les operacions de presa de vol, d'a-
terratge i d'apropament a la pista de
l'aeroport.

Francesc Verdera
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Han començat les obres del camp de golf de
So n'Antem
El nou projecte ha introduit un segon camp. Podran regar amb aigua potable

El camp de golf de So n'Antem són, en realitat, dos
camps de golf. El projecte declarat d'interés social pre-
veia la creació d'un camp de 18 forats mentre que el
projecte que ara estudia el consistori llucmajorer con-
templa la creació de dos camps en comptes d'un. Al-
guns plànols inclouen la creació d'un club d'hípica

tampoc no previst en el projecte inicaL El programa
d'atenció geriàtrica que justifica el projecte consisteix
simplement, en 14 blocs d'apartaments i la gespa dels
«greens» podria regar-se amb aigua potable

LL.S.

Han començat aquests dies les obres
de dotació de serveis del primer
camp de Golf de Llucmajor. El pro-
jecte va ser declarat d'interés social
ara fa dos anys després que l'Ajun-
tament hi donás el vist i plau, amb
l'únic vot en contra del PSM i un
vot particular del CDS. La sessió
plenària acabà, al crit de «aquest és
l'interés social del projecte», amb el
Ilançament de monedes per part de
membres de la coordinadora en de-
fensa de Sa Marina.

Ara, el projecte definitiu és a l'A-
juntament que l'estudia per darrera
vegada. Els papers inclouen modifi-
cacions substancials respecte dels
que s'arpovaren fa dos anys. Així, el
camp de golf de 18 forats que es va
aprovar s'ha reproduït i ara els pla-
nols contemplen dos camps de golf
que han duplicat la superficie de
gespa que s'haurà de regar i que
amenaça amb arrassar la major part
de les garrigues de l'entorn. També,
al llarg de la documentació del pro-
jecte, apareix i desapareix un fantas-
mal projecte de centre hípic que
tampoc no s'esmentava per res en el
text que justificà la declaració d'in-
terés social.

ENCOBREIX UNA URBANITZA-
CIO DE 1.500 PLACES

Una declaració d'interés social
que es va voler justificar per la pre-
sència d'aigües termals que aconse-
llaven la creació, en aquell indret,
d'una estació de banys. La justifica-
ció que presenten els urbanitzadors
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diu «fundamentalmente el hecho de
que para la elección haya sido de-
terminante la previa existencia de la
fuente termal, absolutamente nece-
saria para los tratamientos medici-
nales que el centro impartirá. Todo
lo que significa que son precisamen-
te éstos y no otros los terrenos idó-
neos para la instalación». La font
termal, pert), és la de Son Gall, si-
tuada a més de quatre quilòmetres
de So n'Antem.

La segona raó adduïda era la
creació d'un centre d'atenció geriá-
trica, que usaria els banys termals.
El programa geriàtric consisteix, en
realitat, en 14 blocs d'apartaments
siguin realment vellets. Un centre
de salut -sense cap paper de sanitat-
i uns albergs esportius encobreixen,
en realitat, altres tantes petites urba-
nitzacions. Això, afegit a un hotel
de 5 estrelles projectat a la zona ens
dóna una urbanització de 1500 pla-
ces, molt extensiva, disseminada en
els limits de les pistes de joc.

PODRAN REGAR AMB AIGUA
POTABLE

Un camp de golf de 18 forats con-
sumeix tanta d'aigua com un poblet
de 2.000 habitants. El projecte de So
n'Antem preveu regar els dos
camps que contempla amb
residuals procedents de la depura-
dora de Llucmajor. Aix?) comporta
un cert risc de contaminació del sól
si la depuració no és del tot comple-
ta. A més, i per si això fallás, el pro-
jecte contempla la possibilitat de
regar amb aigua potable procedent
d'un pou veïnat, el de Can Aulet.

La llei de camps de golf no per-
met regar la gespa amb aigua pota-
ble per al consum hurra, per() el
projecte original de So n'antem va
ser declarat d'interés social pocs
dies abans de l'entrada en vigor de
la llei. Ara cal saber si les modifica-
dons introduïdes no invaliden
aquest nou projecte.

A més, els pous que documenten
els promotors de la nova urbanitza-
ció, no poden destinar-se legalment
al reguiu. Segons la llicència admi-
nistrativa, el pou de Ca n'Aulet
només pot extreure aigua per al

subministrament urbà de Llucmajor.
El pou és una de les reserves d'ai-
gua de la vila.

De moment, el GOB estudia pre-
sentar un recurs contra l'aprovació
d'aquest projecte. Els ecologistes ja
varen presentar al.legacions contra
la declaració d'interés social, pert)
varen ser rebutjades. Fonts del grup
de defensa de la naturalesa ens han
comentat la seva intenció de comen-
çar ben prest una campanya especí-
fica contra aquest camp de golf i la
urbanització annexa.

EMBOTITS

SEVIAR
Miguel Martí Truyols

INDUSTRIES SEMAR, S.A.
C/. Tomàs Monserrat, 6 - 8

Tel. 66 01 57 - Fax: 66 29 01 (LLUCMAJOR)



20
	

SOCIETAT

Sra. directora:

Us agrairia tinguéssiu la gentilesa
de publicar el següent comentari
que la lectura de l'editorial de la
nostra revista del mes de desembre
passat em suggerf. Com a títol de
l'escrit us proposaria «EL DIMO-
NIO DE LES LINOTIPIES I EL
CAVALLER TIRANT».

Atentament us saluda i desitja un
ventures 1991

Miguel Sbert
Es una altra (una mes) de les ser-

vituds dels qui escriuen en català,
be que ho sabem. La transcripció
dels textos, feta per mans expertes o
no tan expertes, sovint ve a incre-
mentar la nostra pròpia ineficacia
amb tota una allau d'imperfeccions
afegides que converteixen els nos-
tres pobres escrits en aspirants per-
petus al record Guinness dels des-
barats expressius. Es un fenomen
molt estes i frequent aquest i, si ens
posassim a exemplificar, ben segur
que n'hi hauria per llogar-hi cadire-
tes. Curiosament, pert), sembla que,
com els esclata-sangs, els errors del
linotipistes s'arreceren en indrets,
una mena d'agres, que semblen esti-
mar molt particularment.

A les pagines de la nostra revista
en destaca clarament un d'aquests
agres. Un redols de les dimensions
d'un foli que mai no manca a -la pi-
blicació llucmajorera, es un race) de
la garriga literaria amb el retol EDI-
TORIAL on el dimonió de les lino-
tir s campa a cor que vols. Es molt
eis...emaliat el dimoni6 i punxa, ma-
liciós, les lletres burjona la caliuera
de les paraules, fa malifetes per les
fra ses... Ara malbarata una gra fia i
l'expressió «de parla catalana» es
transmuta en «se parla catalana», i
les «galanies» deriven en gala-
ries»..Suara pega forcada a una pa-
raula sencera i «novament» es con-
verteix en «normalment»...Més
trepitja un accent i l'«angles» torna
«angles», s'enfurrunya i repeteix
dos cops una mateixa línia (això si
no li venen ganes de rosegar i se
n'engoleix una altra o un
quern)...Jugateja i emprenya, el di-
monió fotimer. Al cap i a la fi, les
seves entremaliadures solen ser in-
significants i, de bon past com som
nosaltres (avesats a rebre, per altra
banda), poc cas li feim. Ell, en
comptes d'esmenar-se, punyent, in-
sisteix i afica la banya un cop i un
altre...

I a l'agre de l'editorial s'hi multi-
pliquen els bolets de les incorrec-
dons, les gírgoles dels disbarats, els
rovellons de les incongruències. No
es estrany que, de tant en tant, quan

«sa mesura passa», algun cercador
de «peus de rata» en forma de lec-
tor fad potadetes rabioses. Potade-
tes que haurien de servir per recor-
dar al dimonió dels linotipistes que
PO ha d'abusar de la nostra pacien-
cia.

Podem acceptar (a contracor)
«entrebanes» (per «entrebancs»)
com els que hem apuntat (tots ells
fruit d'una cercada boletaire pel
boscarró-editorial del mes de de-
sembre), però alerta, dimonied que,
a vegades, en fas un gra massa.
Mira que escriure que Cervantes
considerava les aventures del cava-
lier Tirant com una obra «digna de
ser salvada PER la foguera»! Ani-
malades d'aquestes giren el ventre,
porque una simple substitució d'una
preposició ((<DE») per una altra
(«PER») converteix d'editorial en
una bestiesa i una agressió absurda
al nostre patrimoni cultural. Sort
que hem vist el text original, previ a
la teva intervenció, dimonió linotf-
pic, i estam segurs de la teva auto-

Així doncs, i intrascendencies a
part, banyeta verda dels obradors
d'impremta, vigila! Vigila, perquè
les teves impertinències  poden ferir
i fer mal i t'exposes, cucarell, a que,
com a la rondalla, algú entresqui la
serra per al teu banyam, esmoli les
tenalles per al teu nassa rró diabòlic
o et cerqui les busques devers la
cua infernal...

Dr. PEDRO GARAU LLOM PART
ACUPUNTURA

Dilluns, dimecres i divendres,
cita prèvia

Tractaments de:

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

Diuen que han de fer quatre piscines en el Camp Muni-
cipal de Llucmajor.

-No seran massa piscines?
-Pots pensar! si a la gent no li han de costar res els

«capficos» crec que sempre seran plenes.
-Això que no ens costara res...

***

-Diuen que hi ha al.lots que amollen «petardos» dins
bosses de pedres o botelles de plastic a fi que l'explosió
i el mal siguin majors.

-Això és molt perillós! I cap autoritat no s'ha oposat a
la practica d'aquesta escola de terroristes?

***

-Diuen que a l'ermita de Sant Honorat han trobat
aigua.

-Aquesta és bona! Tan amunt? I d'on pot venir aques-
ta aigua?

-Home...! D'on vénen totes, del cel.
-Jo crec que la vena procedeix de Gracia o de Cura.
-0 d'un miracle de les Mare de Déu que hi ha en

aquesta muntanya dels tres Santuaris...

-Diuen que l'altre dia tornaren repartir, casa per casa,
flets contra en Tomas Gardas.

I la policia local no se'n temé?
La policia diu que fa tot el que pot.
Com si diguéssim que no fa res...

***

Diuen que a S'Arenal, en Rabasco, se'n dura les elec-
cions municipals «de calle»

Si, crec que, entre una cosa i l'altra, esta posant molt
nerviós al govern municipal socialista.

-Fins i tot diuen que no li deixaren repartir cartells de
felicitacions nadalenques...

-Devien ser de propaganda electoral.

***

Diuen que, a la fi, faran el Polígon Industrial.
-I què ja s'ha resolt allò de les tortugues?
-Diuen que amb el renou dels avions de l'escola de

pilots, les tortugues s'han fet por, i han emigrat cap al
camp le Golf de Son Antelm.

***

-Diuen que l'altre vespre robaren a tres cases de Lluc-
major.

-I no han trobat els lladres?
-No, però diuen que saben qui són.
-Com sempre...

***

Diuen que le Rei Moro va demanar al batle on era
l'estalvi d'electricitat, perquè no se n'havien temut.

-I què li va respondre, el batle?
-Diuen que li va dir que havien afluixat tres bombe-

tes de davant el balai del partit de l'oposició...

***
	 Un que escoltava

expert
El ECTRICA

ealdobfaii.

CRISTOBAL CALAFAT JUAN  
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S'Estalella: sense treva
Enguany es decidira la construcció de la central. L'any 98 podria funcionar

Abans d'un any s'haurà de prendre una decisió poll-
tica sobre la construcció d'un centre productor d'ener-
gia elèctrica a S'Estalella. Així almanco ho troba el di-
rector general de GESA, Miguel Pocoví. Contra el que
donaven a entendre els titulars de més d'un diari ciu-
tadà, la construcció de la tercera central tèrmica de Ma-
llorca no ha quedat aparcada fins a l'any 2.000. El con-

sum d'energia elèctrica a la nostra illa continua crei-
xent i això fa que la companyia GESA hagi d'augmen-
tar la seva capacitat de producció si vol satisfer les
creixents demandes d'una població i una economia vo-
races. L'any 1998 la central podria ja entrar en funcio-
nament.

Antoni Llompart

El consum d'energia elèctrica ha
crescut a Mallorca i a les Balears un
5 % durant l'any 90. Això significa
un descens del 2 % respecte dels da-
rrers anys, quan, en un dels mo-
ments més expansius de la nostra
història, el consum d'energia elèctri-
ca va créixer per sobre del 7 %
anual acumulatiu. El descens rela-
tiu, pen!), no és real. L'any 1990 ha
marcat el maxim històric de consum
d'energia elèctrica a Mallorca.

Enguany encara superarem aquest
maxim. Segons totes les previssions,
una greu recessió econòmica amena-
ça, per() el consum d'electricitat així-
mateix pujara un tres o un quatre
per cent.

Durant la dècada que ha tancat fa
quinze dies, el consum d'energia
elèctrica va creixer a Mallorca en-
torn al cinc per cent anual acumula-
tiu. En el conjunt d'Espanya, els in-
crements foren de l'ordre del tres
per cent, molt per davall dels nos-
tres.

EN LA DÉCADA DELS 90 ES
CONSTRUIRAN DIJES NOVES
CENTRALS TÈRMIQUES A
MALLORCA

GESA preveu que aquesta alegria
a l'hora d'encendre el num conti-
nuara durant la dècada dels 90. Per
això ja ha posat els seus enginyers
en feina. En els pròxims vuit anys

es construiran, segons les previs-
sions de la companyia, dues noves
centrals tèrmiques a Mallorca: L'any
1996 entrara en funmcionament la
de Cas Tresorer, a Palma, amb una
potencia de 100 MW, la meitat de la
de San Juan de Dios. Aleshores, ja
estarà en funcionament l'ampliació
de la central del Murterar. Una obra
que ja ha començat i que duplicara
l'actual potencia de la central alcu-
dienca. D'aquí a sis anys el Murte-
rar tendra una potencia de 500 MW
en comptes dels 250 d'ara. També el
1996 esta previst donar de baixa la
central de San Juan de Dios al Coll
d'En Rebassa, una central obsoleta,
contaminant i perillosa. GESA haura
afegit 350 MW a la xarxa de produc-
ció mallorquina i només en retirara
—previssiblement— 180, els de San
Juan de Dios.

Pere) això encara no basta. Si con-
tinua l'actual ritme de creixement
l'any 1998 sera necessari que entri
en funcionament una altra central
elèctrica amb una potencia ins-
tal.lada de 250 MW. El lloc elegit és,
per ara, S'Estalella.

S'ESTALELLA 1998
El procés de construcció d'una

central elèctrica és llarg i dificil.
Més encara el de S'Estalella, que ne-
cessitara la construcció d'un gran
port de nova planta per poder-se
abastir de combustible. La tramita-

ció dels papers també pot trigar al-
guns anys. Primer s'ha de fer un
acurat estudi d'impacte ambiental i
de justificació de l'emplaçament.
Després, el Govern espanyol, a Ma-
drid, ha d'estudiar i donar el seu
vist i plau al projecte. Després la
nova construcció s'ha d'adaptar al
planejament local. Si l'Ajuntament
posa emperons pot enredar el pro-
jecte —com han fet amb la central
d'Eivissa— pert) no paralitzar-lo, ja
que l'Estat el declarara d'interès pú-
blic i passara per damunt de les tra-
ves municipals. Finalment, el Parla-
ment Balear, que inclourà S'Estalella
al Catàleg d'Espais Naturals prote-
gits, o el Parlament Europeu, que ha
de votar una moció del PSM contra-
ria al projecte, podrien enredar en-
cara més la construcció de la cen-
tral.

Per tot això, a penes queda un
any per prendre una determinació
política sobre el tema. A partir d'ara
és previsible que els esdeveniments
es precipitin. Mentres tant, a Lluc-
major, els opositors a la central sem-
blen dormits sobre els llorers de la
darrera manifestació i somnien una
treva fins a l'any 2.000 tan comforta-
ble com inexistent. Encara que no
ho sembli, ha arribat el moment de-
cisiu. De moment, els senyors de
S'Estalella han llogat la possessió.
Un mal averany al parer dels veï-
nats de la zona.
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Entrevista a Miguel Pocoví, director de GESA

«L'any 1998 sera necessària una nova Central
Tèrmica»
El director general de GESA es mostra escèptic pel que fa a les possibilitats d'aturar el
creixement de la demanda elèctrica

A. LI.
Si a Mallorca mantenim un crei-

xement en el consum d'energia
elèctrica del cinc per cent anual
—que crec que es el que havíeu
previst— per quan seria necessari
un nou centre de producció?

-Amb un creixement mantengut,
segons els nostres números, seria
necessari l'any 1998.

-El 1998... Queden pocs anys. La
decisió política de construir la cen-
tral a un Hoc determinat, quan
s'hauria de prendre?

-Bé, és un tema urgent. Ens queda
un any per pensar-hi. Això amb
aquest creixement. Amb un creixe-
ment més baix podrien ajornar-se
un poc les necessitats i amb un crei-
xement més fort haul-fern de córrer
bastant, ja.

-Per tant, en un any pensau que
hauria de quedar decidit el tema
«creació d'una nova central elèctri-
ca a Mallorca»'

-Si volem anar amb una certa
tranquil.litat, més o manco aquest
és el termini que tenim.

CAP A L'ANY 2.000 ELS
ACTUALS CENTRES ESTARAN
SATURATS

-Record haver llegit que el nou
Pla Energètic Nacional recomanarà
que no es crein nous emplaçament,
sinó i la millora dels ja
existents.

-Si hi ha res d'això hem de dir
que el Pla Energètic Nacional pensa
més en el sistema elèctric peninsular
que en el balear —que ve a tenir la
seva indiosincrAcia especial—. Aixt,
es farà mentre sia possible, però
pensem que al voltant de l'any 2.000
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es saturen els emplaçaments actuals.
D'aquí a l'any 2.000 hem de fer am-
pliacions a les centrals ja existents.
El problema és que cap a l'any
2.000, amb els index de creixement
que hem parlat, els emplaçaments
actuals queden saturats i sense pos

-sibilitats d'ampliació.
-Entre l'any 1994 i l'any 1996 en-

traran en funcionament dos grups
nous a la central del Murterar, a
Alaidia, que duplicaran la potència
d'aquella instal.lació. Tancareu de-
finitivament la central de San Juan
de Dios però n'obrireu una de nova
a Cas Tresorer. ¿Quina potència
tendra?

-Entre 90 i 100 Megawatts.
-Entre 90 i 100 MW. Es molt
-Vénen a ser com a dos grups de

producció de San Juan de Dios. I
San Juan de Dios en té cinc.

-I tot i la incorporació de tota
aquesta potència nova és necessària
la incorporació d'un altre centre
productor?

-Al voltant de l'any 2.000 surt que
sí. Maldament no seria necessari si
aconseguíssim un creixement de de-
manda zero. Però això ho veig molt
problematic.

LA RACIONALITZACIÓ DEL
CONSUM: OBJECTIU DE TOTS

-¿Qué significaria, en termes de
vida quotidiana, i de possibilitats
reals d'aconseguir-ho, un creixe-
ment de demana eléctrica zero?

-Es molt difícil. Hem de pensar
que l'energia elèctrica esta, històri-
cament i a tots els ,països, despla-
çant altres energies. Es a dir, que té

un creixement superior al de la
resta d'energies.

Aleshores, hauríem d'introduir
una component d'estalvi en els
usuaris tan gran que compensas el
creixement de la població i compen-

sas aquest desplaçament d'altres
energies. Efectivament, avui en dia,
tant a nivell domèstic com a nivell
industrial s'està incrementant per
unitat de producte la participació de
l'energia elèctrica, reduint-se la d'al-
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Calm letuc
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tres energies. I no en panem si du-
rant aquesta dècada fessin viable el
cotxe elèctric; que això ja suposaria
una estirada brutal del consum.

-Sí, però ¿i les investigacions en
noves tecnologies de l'estalvi? Per

exemple: l'estalvi aconseguit amb
les noves bombetes fluorescents
ampliat a altres aparells: frigorífics,
aires condicionats... ¿No pot venir
per aquí una font important d'es-
talvi?

-Crec que hem de forçar que hi
vengui. Perquè tot ant) que pugui
ser una racionalització del consum
ha de ser un objectiu de tots. Pert)
pens que això l'únic que pot fer és
que el consum energètic creixi
menys que el parc d'electrodomès-
tics, per dir-ho d'alguna manera.

Per?) això que és cert és que el
parc d'electrodomèstics creix de
cara dia, ja que la tendència a fer la
casa més gran i més comfortable
està clara, la tendència a tenir una
segona residència està clara, la ten-
dència a la incorporació d'equips
nous que abans no existien i que
consumeixen electricitat, com pu-
guin ser l'ordinador, la màquina
d'escriure elèctrica, els processos
d'automació, etcétera, etcétera, fa
que el creixement de l'energia elèc-
trica sia superior, fins i tot, al d'al-
tres energies. Es més, en èpoques de
crisi profunda, molts de palsos
—Espanya inclosa— han decrescut
en el consum final d'energia i han
incrementat el consum d'energia
elèctrica. Fet que el component d'es-
talvi anul•li aquest creixement, jo ho
veig molt poc probable.

-Ls a dir, que això que sentim co-
mentar, que una probable crisi
bèl•lica en el Golf Pèrsic significa-
ria un descens en el consum d'e-
nergia elèctrica ¿No is aplicable a
l'energia elèctrica?

-Entenc que no. Perquè quan hi
ha precisament una escassesa d'e-

nergia, la que més creix sempre és
l'energia elèctrica perquè és la més
fàcilment modulable.

0 sia, per posar un exemple molt
clan Si les coses vénen mal dades, a
un ambient com el de Mallorca ens
podrem permetre no encendre du-
rant tres mesos la calefacció de gas
d'un edifici que en tengui. Però en-
cendrem l'estufa elèctrica de la cam-
bra de bany a l'hora de banyar-nos.

Això, per posar un exemple vul-
gar, no molt feliç. ¿Però que pot
dur, això? Que decreixi el consum,
per exemple, de gasoil o de gas per
a la calefacció. I, en canvi, augmenti
el consum d'energia eléctrica.

ELS POLÍGONS INDUSTRIALS

-La creació de polígons indus-
trials o, per exemple, l'ampliació de
l'aeroport de Palma, que significa-
ran en consum nou?

-Bé, això són consums puntuals
que una vegada incorporats ja dei-
xen de tenir una recupercusió poste-
rior. Però comptats cadascun, id6...
per exemple, segons les previsions
que coneixem, molt a nivell d'avant-
projecte, l'ampliació de l'aeroport
pot significar entre un 1 % i un 1'5
% d'increment del consum a l'any
que es facin les obres.

-I, als polígons industrials, vos
sembla que s'hi instal.laran indús-
tries especialment consumidores?

-No, jo crec que no. Pert, és cert
que quan hi ha una remodelació
d'indústries tots els consums també
van de cara a consums elèctrics.
sigui, les noves indústries seran in-
dústries més automatitzades. I més
automatització vol dir més consum

BAR CA'N NADAL
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Vista aèria de S'Estalella

elèctric. Seran indústries que ten-
drien a robotització amb substitució
de personal, etcétera, etcétera.

Per tant, és molt difícil avaluar
quin component de major consum
introduiran els nous polígons. Però
jo entec que no aniran a reduir-lo
sine) a incrementar-lo.

LA PUJADA DE LES TARIFES NO
REDUIRA EL CONSUM

-S'ha publicat aquests dies que la
crisi del Golf Pèrsic ha incrementat
la demanda de plaques d'energia
solar a les Balears. Es així?

-Bono, jo crec que és un poc prest,
encara, per parlar-ne. Totes les pre-
visions van en aquest sentit. No és
només un efecte de cost sine) un
efecte de disponibilitat de plaques
solars de tipus tèrmic. Avui en dia
la placa solar és económicament
competitiva, totalment. Aleshores,
és de suposar que aixt, se rellanci
novament, quan darrerament havia
quedat molt estancat per l'esLduilitat
dels preus del combustible.

-Pel que a la prospectiva del con-
sum elèctric durant l'any 91, quina
és la vostra opinió? Quin creixe-
ment del consum creis que ten-
drem?

-La nostra opinió és que no sera
un any bo. Pert) això no significa un
creixement zero ni de prop fer-hi. Jo
esper entre un tres i un quatre per

cent d'increment.
-S'incrementen les tarifes elèctri-

ques entre un 6 % i un 6'8 %.
¿Creis que això incidirà en el con-
sum?

-Jo entenc que no. No tenim enca-
ra dades oficials de quin sera l'in-
crement ni de com es distribuirà
aquest increment entre les distintes
tarifes. Però entenc que això només
fa nivelar el valor de l'energia elèc-
trica en pessetes constants.

Entenc que l'energia elèctrica té
una sensibilitat a preus molt baixa
perquè precisament és una energia
molt versàtil i molt útil. La pujada
de preus, al meu parer, no tendra
cap incidència sobre la demanda.
Per tenir un efecte de demanda, els
increments de costs haurien de ser
molt més grans.

A més, l'increment del 6'8 %
sobre les tarifes només fa recollir
l'augment de costs de producció
que hi ha hagut i preveure una mica
els que es produiran en el 91.

«EL CREIXEMENT ZERO NO EM
PREOCUPA EN ABSOLUT»

-Tornem a la qüestió del creixe-
ment zero. Senyor Pocovf, com a
director general de GESA, el veis
desitjable un creixement zero del
consum d'energia elèctrica?

-Bono. Aquí hi pot haver opinions
personals i opinions, diguem-ne, ofi-
cials. Jo, com a director de GESA, el

creixement zero no em preocupa en
absolut. GESA, per atendre el crei-
xement de consum zero, practica-
ment es veu abocada només a un
manteniment. En canvi, per atendre
un creixement de la demanda com
l'actual es veu abocada a fer unes
inversions que assusten.

Aleshores, des del punt de vista
del director de GESA no m'assusta
el creixement zero. Rotundament
no. Al contrari, l'empresa seria molt
mês manejable amb un creixement
zero.

-De totes maneres, l'expansió del
consum també és expansió de l'em-
presa. Diuen.

-«Desde luego». Això «desde
luego». Pere) des del punt de vista
de viabilitat de l'empresa, per dir-
ho d'alguna manera, a compte de
resultats, per parlar-ne d'alguna
forma, el creixement zero no em
preocupa en absolut.

Des del punt de vista particular?
Bono, el creixement zero té un
atractiu de protecció del medi am-
bient i del paisatge. Ara, hem d'es-
tar disposat a sacrificar moltes de
coses per aconseguir un creixement
zero.

-Si hi estam disposats, encantat.
El que no podem fer és no voler
creixement i no posar els mitjans
per a que aquest creixement no
sigui possible.
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La finca de ca'! Sireno allotjarà el primer
refugi de caça privat de Balears

El terme municipal de Llucmajor
comptarà amb el primer refugi de
caça de Balears. La propietat de la
finca Ca'l Sireno ha aconseguit de
dur endevant la seva iniciativa i
dies passats aconseguia el vist i
plau dels responsables de la Conse-
lleria d'Agricultura i Pesca. Una co-
municació un tant inesperada ja que
la tramitació de l'expedient s'havia
retardat més d'un any.

La direcció general d'Estructures
Agràries i Medi Natural ha donat el
vist i plau a la sol.licitud formulada
per Jerônia Taberner Calafat per a la
creació d'un refugi de caça en els
seus terrenys, d'una superficie apro-
ximada de 18 hectaries. La petició
anava acompanyada d'un informe
del GOB, entitat patrocinadora de la
iniciativa en la qual es preten de
preservar tant la flora com la fauna
de la finca Ca'l Sireno, ubicada a la
marina de Llucmajor.

La figura del Refugi de caça és
contemplada tant a l'articulat de la
Llei de caça 1/1970 com pel regla-
ment de Caça aprovat pel Decret
5506/1971. Quan autoritza la seva
creació la Direcció General del Medi
Natural marca una série de condi-
cions per complir: en primer lloc, la
prohibició permanent de l'exercici
de la caça i extracció de plantes,
descomptant si hi ha autorització
expressa de la Conselleria d'Agri-
cultura i Pesca quan existeixin raons
que aconsellin la captura o reducció
de determinants exemplars.

En segon lloc assenyala que l'ad-
ministració del refugi de caça co-
rrespondrà a l'entitat partocinadora
(en aquest cas el GOB) reservant-se
Ia Conselleria d'Agricultura i Pesca
Ia tasca d'inspecció. La institució
ecologista haura de presentar, una
memòria on quedin reflectides les
activitats desenvolupades i els re-
sultats aconseguits.

El darrer capitol de les prescrip-
cions es refereix a les senyalitza-

cions de la finca que hauran de fi-
gurar als seus voltants. S'utilitzaran
idéntiques marques que els dels
cotos privats de caça amb la inscrip-
ció «Refugi de Caça-Estació Biològi-
ca».

La finca de Ca'l Sireno està situa-
da a uns quatre quilòmetres del casc
urbà de Llucmajor i els seus te-
rrenys són una sèrie de tanques
d'anties i tradicionals cultius on hi
ha algunes basses, elements que
constitueixen un focus d'atracció per
a gran quantitat de fauna, donat el
caràcter determinant de l'aigua a la
resseca marina llucmajorera.

El biotop dominant a les 25 guar-
terades és el característic de la mari-
na i típic de totes aquelles Ames no
afectades per l'us abusiu de la cons-
trucció a les zones costaneres de
Mallorca.

La flora existent correspon a les
següents espécies vegetals: ullastre,
garrover, llentrisca, esparraguera de
moix i vera, escanya-cabres, lletrera,
ginesta, borda i para blava.

L'esmentat biotop acull espécies
animals de gran interés, pel caracter

exclusiu de tipus mediterrani, les
quals utilitzen els recursos alimenta-
ris que els proporcionen de forma
natural les esmentades plantes, així
com altres espécies de fauna bàsica-
ment insectívora.

Per altra banda, la relació d'aus
que nidifiquen a una Area de ràdio
inferior als cinc Kmts, és extensa i
variada. Compren entre d'altres, el
xoriguer, la perdiu, el mussol, el
puput, el rossinyol, les varietats de
busqueret, corb, cadernera, cap fe-
rrerico, teulader, gafarró, trencapin-
yons, etc. Tots ells troben refugi i
aliment a la finca, tant en époques
de migració com a la resta de l'any.

Els responsables del GOB han
manifestat la seva satisfacció per la
cristal.lització de la iniciativa del
Refugi de Caça ja que pràcticament
Ia totalitat del terme de Llucmajor
es troba en règim de coto privat de
caça i que els terrenys que es troben
lliures de l'esmentada calificació es
consideren oberts i sofreixen una
gran pressió cinegética.

Francesc Verdera
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Gent de la vila

Mestre Miguel Salvà Sastre «Tacó», adobador
de pedra

Mestre Miguel és un home conegut per tot el poble,
sobretot pels que tenen alguna relació amb la cons-
trucció. Tant si són mestres de picapedrers com pica-
pedrers o persones que han fet una casa nova o, fins i

tot, una petita reforma, han hagut de passar necessà-
riament per la «Serradora» regentada pels seus fills,
Miguel i Jaume i pel seu gendre, Guillem Parera.

-Mestre Miguel, quan començareu
a fer feina. Quin va ser el vostro
primer ofici?

Me vaig posar de ferrer amb mes-
tre Damia Moret des dels 12 anys
fins als 17, quan me'n vaig anar a
fer el servici. Quan vaig sortir me
vaig posar de picapedrer amb en
Bernat «Misser» i més tard, amb la
meva dona anàrem a fer de foravi-
lers a la possessió de Son Serra, on
varem estar tres anys; alit) no era lo
nos tro.

-I quan tornareu al poble, què
vàreu fer?

-Vaig posar-me de picador amb
en Toni «Santanyiner>, més tard
vaig anar a fer feina amb els seus
germans, en Toni i en Tomeu, a
Ciutat. Quan vaig tornar a Llucma-
jor vaig fer feina amb en Miguel
«Potes» i amb en Toni «Gamba» i
també amb en «Barraqueta». Més
tard, amb els «Socios»: ells posaren
el capital i jo els «Sabers», fèiem
feina a l'estació, i va ser en aquell
temps quan els mestres de picape-
drers que me coneixien em deien:
«no sé per que, amb el que saps fer,
te n'hagis d'anar a sota d'altri».

I un me va dir: «jo te compraré
una finca i et fare una barraca per
fer feina tu». Vaig decidir-me i ara
fa 25 anys me vaig posar per jo. La
dona m'ajudava i de tot d Li ja
vaig posar dues maquines i la cosa
me va començar a anar be.

ABANS ANAVA A PICAR AL
LLOC ON HAVÍEM DE
COL•LOCAR LES PECES

-Quines són les obres (que recor-
dau) que per a vós tenen una espe-

Jaume Salva encarregat de la pedrera

cial importància?
-Quan encara feia feina amb els

«Socios» vaig fer la pedra de la casa
de Ca Mestre Gori «Claret» i la vaig
anar a picar alla mateix. Feia les
peces al Hoc. Hi ha un lit d'escala

que per baix hi passar una porta
que va al corral, feia tres dies que el
mestre i un picapedrer volien pin-
tar-lo i no els sortia; me cridaren, ho
vaig mirar, ho volien senyar amb un
compas. Vaig demanar dues Ilepas-
ses i en vaig vinclar una, la vaig
posar a la paret, senyaren i va anar
be.

També vaig fer a Ca's Fuster de
So N'Avall. La façana i l'arc de mes-
tre Damia «Piculí» i també vaig fer
Ia capella de Pina, d'estil gòtic amb
uns arcs de 9 m. d'altaria. A Lluc-
major vaig fer ca s'apotecari Mir, a
ca D. Bernat «Reus», a les Cisternes
Majors hi vaig fer un arc per dedins
el Mt de l'escala, tot pica t. A ca na
«Meca» de plaça hi ha fet dos pics:
a la botiga i ara que són pisos.

-De tot d'una que muntareu el ne-
god, com eren els preus?

-Molt barats, a 10 reals s'hora. Ai-
ximateix han pujat molt les coses de
llavors a ara.

Mestre Miguel amb
el seu fill Mlquel
el seu gendre
Guillen



Pedrera de s'Horta
(Felanitx)

Mestre Miguel
Salva «Ta00.
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HEM GASTAT MOLTS DE
DOBLERS EN MAQUINARIA PER
PODER SER COMPETITIUS

-Miguel, tu que te'n cuides de la
qüestió de la maquinaria de l'em-
presa, quin canvi hi veus des que
t'hi posares?

-Procuram fer tot el que podem
en les maquines, encara que sembli
que no s'hi pot fer. Hem fet molles
proves i hem gastat molts de do-
blers en maquinaria i eines per
poder ser competitius. A més no es
troba gent qualificada per fer a la
mala les feines que altre temps es
feien. Llavors l'home era més per-

Capitell de la Casa de Cultura de Felanitx.

fecte que no la màquina i ara és
aquesta que ha superat l'home i fa
algunes feines més rapides i més bé.

-Què feis ara? Hi ha alguna cosa
per destacar en aquests moments?

-Feirn cinc finestrals per a la Seu.
Ja n'hem fet d'altres.

-Ha canviat la demanda des de fa
un temps a ara? El client demana el
mateix o el gust és diferent?

-El que passa és que ha canviat la
feina. No és la mateixa que es feia
abans. Fa vint anys només fèiem ho-
tels i tot eren metres i metres i me-
tres. Ara és una feina molt més es-
pecialitzada. L'hotel «Aya» de mes-
tre Antoni «Boleno», va ser el pri-
mer que férem. Actualment la de-
manda major ve de cases particu-
lars, ara en fan més de bones i s'em-
pra la pedra i la fusta com a ele-
ment ornamental, la gent té més do-
blers que altre temps i per això es
fan cases millors.

EL MARES DE FELANITX ÉS
MILLOR QUE EL DE GALDENT

-Què ha representat per a vosal-
tres la temporada de la pedrera de
Galdent?

-Ara hi ha malts millor que el de
Galdent. El de Felanitx és millor. Es

un marés que els antics picadors el
deixaren perquè era massa fort quan
el treien a la mala, però ara amb les
maquines no hi ha problema a l'ho-
ra de treure'l.

La tancada de la pedrera de Gal-
dent, encara que comprarem tot el
marts que poguérem abans que no
es tancas, no podia crear el proble-
ma de la manca de matèria prima i
per això es va haver d'aconseguir-ne
una altra, que explotam nosaltres.

-Guillem, segons tenim entès, tu
ets l'artista, qui té cura dels acabats,
així com en Miguel és el tècnic refe-

rent al procés d'elaboració. Quines
obres recordes amb mós estimació?

-Les Creus del Camí de «Sa
Torre», davant Son Noguera, la que
hi ha al carrer de Gracia, al cornaló
del molí d'en «Dragó», la de da-
munt la capella del cementeri i la
que es troba a la ronda, davant
«Ca'n Tia Taleca». Darrerament
també hem fet les plaques dels
noms dels carrers que s'estan po-
sant.

En el moment de l'entrevista, en
Jaume, el fill petit que ha entrat al
darrera a treballar a l'empresa, per-
qué la seva anterior tasca esportiva
no li deixava massa temps lliure,
pert) segons ens ha informat son
pare, molt orgullos, és en Jaume
l'encarregat de la pedrera, feina que
alterna amb la d'esculpir la pedra i
s'ha de dir que en aquest aspecte els
ha sortit un alumne avantatjat.

I. Barceló
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Temps d'ametlles, de Josep Sacarès Mulet.
Una recensió apassionada

Jaume Oliver
He de reconèixer que aquesta re-

censió és apassionada. La ràpida
lectura de les seixanta pagines d'a-
questa publicació del llucmajorer i
col.laborador d'aquesta revista,
Josep Sacarts Mulet, ha aconseguit
la meva identificació amb la lletra i
amb l'esperit del seu contingut. Per
tant, tot allò que diré haura d'ésser
completat i matisat més endavant.
O jo mateix o altres (crec que aquest
llibre demana una anàlisi des de di-
verses perspectives) ja tornarem
analitzar més pausadament el recull
d'aquest floret de records i descrip-
cions que l'autor estén damunt el
paper, amb profusió i generositat,
per a la fruició dels lectors.

Ara la meva recensió és amarada
d'un fort impacte literari i emotiu
que m'ha transportat a la meva prò-
pia infancia, fa més de quaranta
anys, quan, amb el meu padrí
Jaume Monjo, me n'anava a Ca
S'Hereu d'enfora o d'aprop, a Son
Gran Dia o a Es Marroig i, a vega-
des tot-sols o amb altra gent, la pa-
drina Joana Aina Curta per exem-
ple, protagonitzàvem escenes molt

TEMPS D'AMETLLES
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semblans a les descrites en aquestes
pagines.

L'autor ha dividit el seu relat en
dues parts. La primera, «Un dia d'a-
meffles», subdividida en els se-
güents apartats: Preparatius; Parti-
da; Arribada al tros i començament;
Fins l'hora de berenar; El berenar;
Fins l'hora de dinar; Dinar; L'hora-
baixa; Una tempesta per la tarda; El
retorn. La segona, «Una setmana a
la finqueta», subdividida en els se-
güents apartats: L'anada; La finque-
ta; La caseta; Fets; De serps; De ca-
làpets; De caçadors; EL llibret;
Sopar; VetHades; Dormir; Pastar-
Forn; Una vetllada a cal vei; El co-
couer; De quan la Terra bulli; De
moros i d'altres gents; Jugar; Quins
eren els nostres pensaments, les
nostres quimeres d'aquells temps?
Els padrins; El pare; La mare; Les
joves; Els joves; Els nins; El retorn;
Reflexions.

El relat és construït en un estil
clar i concis, com l'autor acostuma
(recordem l'interessant pregó de
fires «Una geologia del terme de
Llucmajor. El Pla i la Muntanya» i
l'article «Sa casa de sa por i altres
records d'infantesa» publicat al nú-
mero 100 extraordinari, Edicions de
pinte amble), frases curtes o molt
curtes, adjectius ben cercats, gens de
palla; amb un detall quasi exhaustiu
i amb una visió de les coses molt
realista i objectiva i, d'altra banda,
amb grans connotacions subjectives,
psicologicistes i valoratives. Aquesta
publicació, que es deriva del pro-
fund coneixement d'allò que conta,
conté, al llarg del text, algunes des-
cripcions magistrals (per exemple

«Una tempesta per la tarda» i el di-
buix de l'Amo en Pere i Made) Ma -
nona a «Una vetllada a cal veí») i
demostra dues qualitats de l'autor
ben valuoses: un esperit d'observa-
ció fora del comú i una memòria
prodigiosa, unides a una sincera es-
timació de tot alit) que descriu.

El text, en conjunt, resulta un
exercici molt aconseguit de plàstica
visual -sembla que llegint es con-
templin les escenes contades- i de
vivíssima narració que condueix el
lector, sense forçar-lo pert, amb in-
sistència (així és l'autor), fins al final
del relat. No s'ha d'oblidar que el
text conté una gran part d'autobio-
grafia -el qui escriu ha tomat ame-
tlles molts d'anys i ha viscut les ex-
periències que s'expliquen- i quan
un autor explica coses de la previa
història vol que l'escoltin o el llegei-
xin amb atenció.

D'altre banda, Josep Sacarès ha fet
una contribució d'altra qualitat a
l'etnografia, escrivint totes aquestes
coses -verba volant, scripta manent-
i deixant constancia d'un nombrosís-
sim conjunt d'elements- tant els fets
com els seus noms- constitutius de
les feines del camp a la fora vila
llucmajorera i que han estat costums
i formes de vida trameses de gene-
rack') en generació dins una cultura i
una economia pre-turístiques.

Sense massa esforç, me vénen al
cap diversos estudis específics refe-
rits a l'entorn llucmajorer que es
poden derivar d'aquest text de
Josep Sacarès. Entre d'altres, estudis
de flora i fauna; de climatologia; de

toponímia; de cultura popular; de
lingüística; de gastronomia; de cons-
truccions populars i materials em-
prats; d'economia; dels cicles natu-
rals, etc... Sens dubte, podrà servir
de recurs didactic als Centres Edu-
catius, des del nivell d'Educació
Preescolar fins a l'Escola d'Adults,
amb les degudes aproximacions di-
versificades, per al coneixament del
nostre medi natural, social i històric.
Crec que a totes les cases de Lluc-
major, i a moltes de la part forana
mallorquina, aquesta publicació pro-
vocarà interés, promourà moltes
converses i farà molta companyia.

L'autor, que fins fa poc sols conei-
xíem a través dels articles especialit-
zats en temàtica geològica, ha de-
mostrat els darrers temps tenir vena
literària més que suficient com per
sentir-se compromès en posteriors
publicacions de caire autobiogràfic,
literari o de divulgació social.

L'il.lustrador, Josep Manresa, ha
sabut expressar molt vivament, en
una dotzena llarga de dibuixos, di-
ferents moments de la collita d'ame-
Wes i de la vida camperola llucma-
jorera.

El llibre, patrocinat per la Conse-
lleria de Cultura, Educació i Esports
del Govern Balear, s'acaba d'impri-
mir, amb tota pulcritud, als obra-
dors de la Impremta Moderna de
Llucmajor, el dia 24 de desembre,
dissabte de Nadal de l'any 1990. La
tinta és encara fresca i el paper nou
de trinca, sols falta començar a lle-
gir la primera pagina. No dubteu
que arribareu, i ben aviat, a la da-
rrera.

CARNISSERIA 	XARCUTERIA

ZANO GUE RA
GARCIAS

"n1111111/

Plaça Espanya, 62 - Tel 66 13 02
LLUCMAJOR (Mallorca)
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O.C.B. Lliura els premis 31 de Desembre

Miguel Bezares, premi Rosselló-Nrcel
LA CEBA FA PINYA

Ha fet fortuna la gràfica precisió
de bisturí irônic de la frase segons
la qual els qui, treballaven, lluitaven
per la llengua i la cultura de Mallor-
ca durant els anys més negres de la
dictadura, «cabien dins un tramvia».
Ara que aquests vehicles han estat
substituïts pels clients de l'ORA,
l'Obra Cultural Balear engabia els
devots i simpatitzants a la SALA
GALA del Casino de Mallorca. Era
el passat divendres, dia 21 de de-
sembre i el motiu que ens reuní
entre aquells murs de colors pastels
era el sopar-festa de lliurament dels
IV Premis 31 de Desembre. Aquest
és el nom dels quardons que conce-
deix l'OCB amb la finalitat de  reco-
nèixer, d'estimular i de fer sorgir tot
tipus d'actuacions, de comporta-
ments i d'activitats encaminats a
afavorir l'ús normal de la llengua
catalana en tots els Ambits de la
vida social i pública, a promoure la
cultura i a desvetllar i desenvolupar
la consciència nacional propia de les
II les Balears. A manca de tramvia,
durant l'inacabable ritual d'intro-
ducció a la Olida estança, algú re-
tratà la situació amb aquest eslògan:
«LA CEBA FA PINYA».

La veritat és que molts dels assis-
tents, poc afeccionats a la rul.leta
americana, tenguérem problemes
per les envitricollades rutes de la
geografia turística fins a trobar el
Casino de Mallorca. La sorpresa
continuà en coincidir a la sala d'es-
pera (es deu haver de dir el Hall)
amb una gernació d'abrics de pells,
batles de Calvià i presidents de les
Corts. Era només una coincik.., ia:
amb un sopar d'algun ram de l'em-
presa turística.

Finalment, els nostres afanys
foren recompensats i poguerem tas-
tar la Crema Princesa, l'Orada a la
mallorquina o el p_ :e pollastre al
prebe verd, i aclarir com eren les to-
mAtigues persillé o les patates «cha-
teau». A l'escenari, els teatrers

«Capsigranys» de Manacor ens
avançaren el primer programa de la
TV autonòmica de les les, i ens sa-
ludaren presentadors de les teves
at, -, nõrniques i -més o manco- cata-
lanoparlants. La delegado llucmajo-
rera va rebre amb manifestacions
d'entusiasme la referencia al seu
padrí llucmajorer que va fer el pre-
sentador de TV3 Jordi Llompart.

BEZARES PREMIAT

En fer-se pública la decisió del

jurat, s'anuncià la concesió a Miguel
Bezares del premi Bartomeu Rosse-
116-Pércel, destinat a premiar a una
persona de menys de 30 anys que
hagi destacat en el terreny de l'ani-
mació cultural, de la investigació
-artística, humanística, científica- o
en el camp de la creació.

L'acta al.ludia a l'aportació origi-
nal i profunda de la seva poesia,
així com a les seves activitats de di-
fusió de la literatura, entre les quals
destacava la seva participació en la
trajectòria de les Edicions Atàvi-
ques.

«Jo no he fet res més que escriure
en la meva llengua», foren les úni-
ques i precises paraules del parla-
ment ritual del premiat.

Els altres premis serien per l'Insti-
tut d'Estudis Eivissencs, Maria del
Mar Bonet, Cori Mir, el Sindicat de
Treballadors de l'Ensenyament de
les Hies i Damià Pons i Pons, de
l'estada del qual com a professor a
l'Institut M.A. Salvà n'han quedat
tan evidents empremptes i bon re-
cord. Les distincions de la Junta Di-
rectiva de l'Obra, es lliuraren a
Mossèn Josep Capó i Joan i Sr. Pau
Llabrés i PizA -a qui encara puc
veure entre els abolits pupitres
blaus de Sant Bonaventura, exami-
nant-nos de català.

El final de festa ens permeté tafa-
nejar pels exòtics paratges de la sala
de joc, on algún membre de l'expe-
dició local es mostrà francament im-
batible davant la tafurera  màquina
escurabutxeques.

I l'any que ve -enguany ja- hi tor-
narem si no hi ha res de nou. A més
de saludar yells amics, antics cone-
guts, còmplices i compromisos, tor-
narem a aprofitar l'avinentesa per
recordar, si més no, que existim i
anam fent la nostra, per molt que
s'encabotin a negar-ho o posar-ho
en lletra petita.

Card ell
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Gloses i Canons       

La vaig haver d'aprendre de me-
moria perquè no tenia per escriure
en aquell moment. Així com tantes i
tantes cançons han estat trasmeses
de viva veu, així la vaig rebre jo; no
l'he vista mai escrita i manco impre-
sa.

Me l'ensenya mestre Pere Joan
Carrer& barber i sabater, soler per
ésser més precis. Jo vaig pensar que
era feta de qualque sabater, de quan
erem més joves, perquè els sabaters,
a Llucmajor, a més de llegir «El ca-
pital» que normalment tenien dins
el caixt) de les eines, també passa-
ven molt de gust de fer befa dels
pagesos que passaven pel carrer,
sobre tot si havia fet mal temps i
venien banyats, i els saludaven pe-
gant copa al caix6 amb el mànec del
martell, posar noms i fer cançons.

Es una cançó de quatre mots, sen-
zilla, que són les que més abunden
dins del repertori mallorquí; la se-
gueixen quatre décimes que cada
darrer mot és un dels de la cancó
primera i diu així:

Pare nostro, vos qui estau
amb so cap dins sa pastera
Na Margalida i en Pere
festegen dins es corral.

Un temps 'nava a festejar
una al.lota molt beata,
i quan la veia tan guapa
ja me feia endiumenjar...
Amb el temps va arribar
es dia des seu sarau,
quan jo 'rrebetia es clau
vaig sentir com una beia,
i va ser ella que deia
«PARE NOSTRO, VOS QUI ESTAU»

Quan vaig haver començat,
es vespres m'hi presentava,
sa mare se descuidava
i jo ja 'via aprofitat.
Amb el temps em vaig enterar
d'una idea vertedera,
que ella se gira a darrera
per no sentir-la resar;
i «hasta» s'arriba a posar
«AMB SO CAP DINS SA PASTERA

Un vespre en haver sopat,
jo en pas per carambola,
ella va ser tota sola:
m'assec an es seu costat...

Sa madona des veinat
va sentir un poc d'esquera,
i tot d'una falaguera,
va a sa mare i li digué:
«Jo no sé que deuen fer,
NA MARGAUDA I EN PERE»

Sa mare, com una bala,
tot d'una se presenta
i encara mos va trobar
a tos dos que feiem tala.
Tot d'una em parla a la mala:
«Surt a defora, animal!,
i jo vaig dir: «Sera més mal;
s'amor forta no se lleva,
i es qui no va a ca seva,
FESTEJA DINS ES CORRAL».

Guillem Oliver

EL SALO DE PERRUQUERIA

I BELLESA DE LES

GERMANES
PUIGSER VER

ELS OFEREIX EL SEU HORARI:
De dimarts a divendres
de 9 a 12 i de 15 a 19
I els dissabtes de 9 a 19

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



RESTAURANT

NOCES - BANQUETS . - COMUNIONS
I BATEIGS

Informació: Tel. 66 03 17- LLUCMAJOR
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T al vegada sera massa tard, i tal vegada no. Ses
olimpiades de Barcelona no són fins l'any 92 i el

mussolet diu que les maximes autoritats olímpiques ja
estan tranquil.les, perquè les medalles, al manco les de
natació, ja tenen propietaris. El regidor d'esports n'ha
sortit amb la seva i farà dues piscines al camp de fut-
bol.

Una vegada més -malgrat el preu que han pagat pels
terrenys- el regidor d'UM ha tengut més vista que l'o-
posició dels peperos i la joventut llucmajorera si, a mês
de les escoles de tennis, gimnàstica i altres herbes, li
posen una de natació podrà arribar a punt a la maxima
trobada esportiva de Barcelona '92.

F estes passades, coques menjades. Nadal, Cap
d'Any i els Reis que, ja que si dugueren «moltos

carbonorum quilos» a Feliciano Fuster, per l'assumpte
de S'Estalella, valdria més que li haguessin duit moltes
candeles. Si el carbó li ha arribat Ines mals pensaments
tendra i es capaç de tornar ficar la banya de la central
carbonera el dia manco pensat.

Per cert, malgrat que Correus va tant malamenti dels
caramulls i caramulls de sacs de cartes que tenen sense
repartir, el senyor Fuster ha rebut més de tres-centes
cartes felicitacions nadalenques que li enviaren nins i
nines de Llucmajor. Però -el mussolet ho sap de bona
tinta- el responsable de Gesa no en va fer cas; va con-
testar que els nins no escriuen aquestes coses i que da-
rrera hi havia la mala intenció dels mestres.

ambo pareix que els Reis han duit, d'una punyete-
ra vegada, el Polígon Industrial. La Comissió Pro-

vincial d'Urbanisme ja troba que no hi ha noses de tor-
tugues, ulla stres o el pont del tren i esta d'acord quan
les properes eleccions locals estan ja darrera el cantó.

Però han esperat que l'edifici dels avions estas ben
llest, per alit), supós, de posar-se la ploma en el capell.
Per això, el batle no va pintar res a l'acte protocolari,
tan poc, que ni pensaren a convidar-lo. Tot el protago-
nisme era pel Conseller d'Indústria j, diuen, aspirant a
la vara de l'alcaldia de Llucmajor.

N o sé si són també els Reis o les properes eleccions,
però, dins pocs dies, la nlatja de S'Arenal i tambo

els carrers de la localitat turística estaran plenes de ma-
quinotes i faran quasi un S'Arenal nou. ja me'n direu si
han de fer obres amb un pressupost total de més de
quatre-cents milions de pessetes. L'estiu que ve no el
coneixerem.

El mussolet diu que no sols a S'Arenal hi haura obres
i mês obres. A fora vila ja n'hi ha a rompre. Diuen que,
com que s'acosten les eleccions, els responsables muni-
cipals no diuen res i s'ha obert de nou la veda de «xale-
ters» i pels voltants del puig -que per cert es zona pro-
tegida- aviat pareixerà una urbanització.

E 1 falconet que sempre fa volades i mês volades,
diu que els caçadors van remoguts i no es que

hagi sentit siular cap perdigó per devora les seves ales.
A nivell local feren unes eleccions i pareix que els

«sant-pares» de sempre aviat han fet les coses així com
volien, ara no volen saber res dels nous elements de la
junta i si demanen coses no saben cap resposta.

El malestar es general tambo a nivell insular i el ma-
nescal-president quan sent un ecologista pareix que veu
el dimoni cucarell i els dóna la culpa de tot i per això
els Reis li han duit dues dotzenes de capses de cartut-
xos, però... de xocolata.

a esta be de xerrar dels Reis, exclama el mussolet.
0I ara que tens? fins ara no havies obert el bec i

només escoltaves; deu esser que no t'han duit ni una
mica de carbó?', repón l'tiliba que havia vist tota la
festa de baix del rellotge de la Casa de la Vila.

Els companys de la penya, res aclariren. El mussolet
no va dir ni pruna. El falconet diu que va escriure una
carta als Reis de S'Estanyol i que no sap si li han duit
res o no.

Molts d'Anys!



Equip de la Policia Local que va participar en el Campionat de
Balears do Cross, Guillem Llompart, Joan Quintana (campió),
Esteve Amer, Joan Mulet Maclit Terrasa.
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ler Campionat de Cross de Policies Locals
Joan Quintana, cam p16 de Balears, homenatjat

J. Clar
Aquest Primer Camplo-

nat de Balears de Policies
Locals de Cross va tenir
lioc el passat 6 de desem-
bre, dia de la Constitucló. I
hl podien participar tots els
Policies de les Illes, tant en
actiu com els jubilats. La
prova es va realitzar en el
dur circuit del «Puig Verd«
de Felanitx sobre una dis-
tància de 6 kmts.

L' organització, que per
cert va ser excellent, va
anar a cdrrec de l' Ajunta-
ment de Felanitx, el qual
va atorgar trofeus als vuits
primers de la classificació
general I una placa com-
memorativa a tots els atle-
tes que varen acabar la
prova I. naturalment, me-
dalla al ler., 2on I 3er de
cada categoria.

JOAN QUINTANA, CAMPIÓ

mar campió de Balears,
Tomeu Horrach (23' 00" )
de Calvid, seguit de Ma-
nuel Morales (23' 52" ) de
Palma, I en tercer lioc, va
entrar Miguel Céspedes
(24' 06" ) de Felanitx.

I finalment, a la catego-
ria de més de 45 anys,
com era d' esperar, es va
proclamar campió, el gran
corredor de Felanitx Sobas-
tie] Adrover, amb un temps
de 23 minuts I tres segons.

LA POLICIA LOCAL
DE LLUCMAJOR, ENTRE LES
MILLORS

No hl va haver campió
per equips I si n' hl hagués
hagut, sense dubtes ha-
gués estat per a la Policia
Local de Uucmcdor porque
va classificar cinc cono-
dors d' entre els millors de
Balears; és a dir. 76 Maties
Terrassa (26' 092), 96 Joan
Mulet (28' 25" ), 136 Gui-
H m Llompart (29' 03" ) I
186 Esteve Amer
(35' 12" ), tots en la cate-
goria de veterans.

A tots ells la nostra més
sincera enhorabona per
aquestes classiticacions,
aixi corn a la Policia Local
de Llucmajor per tenir
entre ells aquests atletes I
a més un campló de Ba-
lears.

Però sense dubtes, el co-
rredor més destacat dins la
categoria de 35 a 45 anys,
va ser el Policia Local de
Llucmajor i nou Campió de
Cross de Balears, Joan
Quintana Castel!, ja que
va cobrir els sis kmts. del
recorregut en un temps de
25 minuts I 32 segons
traient quasi tres minuts al
segon I tercer classificat,
que varen ser Joan A. Al-
berti (28' 25" ) de Palma 1
Angel Amores (28' 27" )
de Felanitx.

A la categoria de menys
de 35 anys es va procla-

Joan Quintana Castell, crimple) de
Balears de Cross de Policies
Locals.

Homenatge
El C.F. Llucmajor, presidit per Gabriel PanIza, va fer

el passat 23 de desembre un homenatge a Joan
Quintana Castell per haver aconseguit recentment el
Camplonat de Balears de Cross de Policies Locals.
Abans d' Iniciar el partit de Illga de II Regional entre el
C.F. Llucmajor I el C.D. Montaura, Joan Quintana va
efectuar la treta d' honor acompanyat del balle Joan
Monserrat, I de la banda de cornetes I tambors que
dIrigelx Tomeu Borgas. El campló, a més de rebre al-
guns regiars, també rebé una placa en commemora-
ciò d' aquest campionat.
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Cadettes C.D. Espanya
Joan Quintana

Per primer cop en la his-
tória del futbol balear, la
Federació Territorial ha
creat aquesta nova cate-
goria de Cadettes, que Ja
existia en aitres modalitats
esportivos. En futbol, em-
peró, quan s' acabava el
perfode d' infantil es pas-
sava Ja al de juvenil I ara
entre I entre, aquesta nova
categoria: la dels Cadet-
tes. Molts equips de la
geografia mallorquines es
varen Inscriure I s' han
hagut de formar sis grups
A, B, C. D, E I F 1 en el pri-
mer queda englobat el
C.D. Espanya I es va desig-
nar com a entrenador,
Joan Garau, un personat-
ge que mereix capitol a
part.
JOAN GARAU VIDAL

Es va iniciar com a Juga-
do( en els equips base del
C.D. Espanya, passant per
totes les seccions que hl
havia aleshores fins que a
la temporada 85-86, essent

entrenador, Pep Dols, va
passar a formar part del
primer equip quan figura-
va a la Regional. Poc des-
prés, es va incorporar a
files per fer el servel militar
però abans de tornar a
Jugar va tenir la desgrócia
de sofrir una Important
lesió quan disputava un
partit de futbolet 1 això el
va allunyar de l' activitat
futbolística per sempre. No
obstant obi& Joan Garau
no es va donar per vençut I
va voler continuar vinculat

al seu esport 1 quina mane-
ra minor de començar que
entrenant en futbol base I
aprofitant les vivències per—
donor consells I enmsenyar
els joves Jugadors. En la
temporada anterior, 1989/
90, Jo va entrenar els ale-
vins que militaven a H Re-
gional i els va portar al
segon Hoc de la classifica-
ció. Els Alevins del C.D. Es-
panya, enguany varen
aconseguir milior marca
de la históna amb 30 par-
tits Jugats, 23 de guanyats,
4 d' empatats, tres de per-
duts, 114 gols a favor, 33
en contra, amb 50 punts I
en tot això hl va tenir molt
a veure Joan Garau Vidal.
Ara, aquesta temporada
1990-91 s' ha Rat cdrrec
dels Cadettes I la ved tat és
que els resultats no són tan
favorables pea!) 01)(6 no
embruta per res el bon lie-
bail d' aquest entrenador I
estam segurs que triomfard
porque ara, amb aquesta
Joventut. Ja comença a
donar mostres de la seva
bona capacitat.

ESPANYA, 5
SES SALINES, 0

Espanya: Llorenç (Rafel),
Leon (Ginard), Blai, Tomeu,
Veny, Del Arco (Corbalán),
Cades, Pérez, Castel! (CI-
fuentes), Ruiz, Mut I Loren
(Bonet).

Gols: 1-0, minut 5, Pérez.
2-0, m. 10, Pérez 3-0, m. 50,
Mut. 4-0, m. 72 . Bonet. 5-0,
m. 75, Pérez.

Els Cadettes varen co-
mençar amb bon peu I al

final dels 80 minuts regia-
mentats el marcador par-
lava per si sol d' allô que
havia passat sobre el te-
rreny de joc.
AVA NÇ, 2
ESPANYA,

Espanya: Uorenç, Ginard
(Cifuentes). Del Arco,
Tomeu, Veny, Blal, Pérez,
Mut, Caries, Loren, Castell 1
Bonet (Leon).

Partit dolent quant a Joc
per part de tots dos con-
Junts però pitjor quant a re-
sultat per part dels visitants
als quals els va ser anutiat
un gol en el m. 16 obra de
Loren per fora de Joc posi-
clonal d' un company .

ESPANYA, 2
PORRERES,

Espanya: Liorenç (Riera),
Cifuentes (Pérez), Del Arco,
Veny, Blal, P. Muñoz
(Peset), Caries (Bonet),
Loren, Castel' IGinard.

Gols: 1-0, minut 3, Mut. 2-
0. m. 4, Loren.

Bon partit Jugat pois lo-
cals sobretot en els primers
30 minuts. L' avantatge
dials espanyistes hagués
pogut ser major en no ser
per la bona actuació del
porter de Porreres
COLÒNIA, 2
ESPANYA, 2

Bon resultat per al CD Es-
panya en aquesta visita a
Sa Colónia de Sant Jordl
on va aconseguir un punt
positlu al final dels 80 ml-
nuts de partit.

ESPANYA, 1
ESCOLAR, 1

Primer empat d' aquesta
temporada a casa contra

Escolar de Capdepera I
Cala RatJada. Amb aquest
punt, l' Espanya deixa es-
capar únIc posItlu que
tenla aconseguit set dies
abans.

S'HORTA, 1
ESPANYA, 1

Espanya: Rafel, Mas, Del
Arco, Tomeu (Cifuentes),
Blal, Glnard, Mut, Caries,
Loren, Castell I Bonet
(Ruiz).

Gois: 0-1, minut 3. Loren.
1-1, m. 27, Ferrer. 1-2, m.
78, Loren.

Es va aconseguir alió
que es pretenla, és a dir,
dos punts en un camp tan
difícil com ho és el de
S' Horta. Els visitants Iluita-
ren fins el darrer minut
amb un jugador menys a
causa de l' expuisló de
Bial.
ESPANYA,
MANACOR, 4

Espanya: Rafel (Uoreng),
Mas (Corbalán), Del Arco,
Caries, Blai, Ginard, Mut,
Ruiz, Loren (Cifuentes),
Castel! (Leon) 1 Bonet
(Tomeu).

El visitant va ser un equip
molt superior a l' Espanya 1
corn que va marcar prest,
va agafar moita confian-
ça 1 facilitats I al final, el re-
sultat va quedar clara-
ment decantat a favor del
Monaca'.

BARRACAR, 2
ESPANYA,                           

f19. PEGASO    

TALLER AUTORITZAT 

VENDA DE MOSTRES
PARELLS SOLTS

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

ANTONI ROSSELLO RAMIS

Carrer Navetra, 44 - Tel. 66 09 28                 



Cadettes C.D. Espanya 1990-91

FINA

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

CENTRE OPTIC
CrO EXPO LENT

LENTS DE CONTACTE
CONTROL VISIO

Berga, 26- Tel. 26 33 74

M. Paloma Garf
Optica Optometrista

Contactóloga

S'ARENAL
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Espanya: Rafel (Riera),
Mas, Bonet, Cades
(Tomeu), Blal, Muñoz (Cor-
balán), Mut, Ruiz, Loren,
Castell (Leon) I Ginard.

Partit molt ben jugat per
part de l' Espanya que
nomes va perdre per que

àrbitre va voler que els
dos punts quedassin a
casa. Hem de dir que els
visitants varen acabar
amb nou homes per expul-
sió de dos dels seus com-
ponents.

ESPANYA,
MONTUTR1,

Espanya: Rafel, Mas,
Bonet, Cades, Del Arco,
Muñoz (T. Mut), J. Mut,
Féllz, Loren, Castell, GInard.

La novetat mós impor-
tant d' aquest partit, a par-
tir del punt guanyat o per-
dut, segons es mid, va ser
la incorporació de dos ju-
gadors infanflls: Felix, que
va Jugar tot el partit I Toni
Mut, que va sortir als 15 mi-
nuts de la segona part I la
verltat es que tots dos
feren un bon partit. També
els altres components
varen Iluitar I posaren
ganes.

CARDESSAR, 2
ESPANYA, 1

Espanya: Rafel, Ginard,
Del Arco, Cades, Mas, Mut,
Felix, Loren, Castel!, Muñoz
(Leon) I Bonet.

L' Espanya va marcar
primer gracies a un got de
Joan Mut pore) l' equip de
Sant Llorenç va empatar I
més tard va aconseguir re-

muntar I finalment els
punts varen quedar a
casa. Els visitants varen
desplegar un joc molt dis-
ciplinat en defensa amb
perillosos contraatacs I es
varen mostrar com un bon
equip amb esperit de Ilulta
de sacrifici I varen perdre,

malgrat tot, contra un
equip que la temporada
anterior s' havia proclamat
campió de la categoria In-
fantil.

ESPANYA,
BADIA CM., 3

Espanya: Patel (Riera),
Bonet, Del Arco (Corba-
lán), Caries, Mas, Félix (GI-
nard), Muñoz, Castel!
(Leon), Loren, J. Mut (CI-
fuentes) I Perez.

Primera part completa-
ment per al Badia que a
més de fer un millor futbol
va jugar creant les úniques
ocaslons de gol i així en el
minut 39 va passar davant
del marcador. En el segon
temps va continuar la ma-
teixa tònica arribaren dos
gols més dels de Cala Mi-
flor.

CAMPOS, 3
ESPANYA, 1

Espanya: Llorenç, Corba-
lán (Mut), Muñoz, Caries,
Blai, Pérez, Ginard, Felix,
Loren (Castel!), Mas I
Bonet.

De poc va servir el gel
marcat per Félix ja quo el
Campos, en un parfit de rl-

valltat comarcal va acon-
seguir d' imposar-se als es-
panyistes.

ESPANYA,
MARGAUDA, 2

Un nou obstacle I mal re-
sultat per als espanylstes
que entraren en una situa-
ció que Jo començava a
ser preocupant porque
fela, amb aquest resultat,
set jornades que no guan-
yaven. Amb la visita del
Margalidd es tancava la
primera volta d' aquest
campionat.

SES SALINES, 2
ESPANYA,

Va començar aquesta
segona volta tan mala-
ment com havla acabat
I' anterior. I també per
idèntic resultat I si en el pri-
mer partit de la Iliga els es-
panylstes vencien clara-
ment per golejada (5-0),
en Uucmajor al Ses Sallnes,
en aquesta ocasló no
varen ser capaços de mar-
car cap gol.

ESPANYA, 1
AVANÇ,

Important trlomf dels ca-
dettes del C.D. Espanya
quan mes ho necessitaven
porquê portaven vuit set-
manes sense conèixer la
vIctõria. Amb aquest
trlomf, que arribava abans
de les testes de Nadal, els
al.lots de Joan Garau des-
cansen fins dia 12 de
goner.



La presidenta, Enriqueta Mas 1 Jaume Adro ver de «Frutas El
Molino« firmen el contracte de subvenció de l'equip Juvenil
Femenl, en preséncla de Baltasar Barros.
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Bàsquet

Joventut de Llucmajor

Excavaclons I PavImen-
taclons PASCUAL, l' equip
Ilucmajorer de III Autonò-
mica a aquestes altures de
la Iriga, no ha aconseguit
uns resultats tan bons com
s' esperaven, sobretot te-
nint en compte que a pun-
dpi de temporada se
tenia present la possibilitat
de l' ascens a II.

Els altres equips del grup
han Iluitat també sense
donor res per perdut I l' e-
quip IlucmaJorer que,
d' ençà que no compta
amb en Núñez té una
mitja d' estatures bastant
baixa, necessita emplear-
se més a fons I poques vo-
gados aconsegueix el seu
propòsits.

REFORÇOS PER A
L'ECONOMIA DEL CLUB

Malgrat que l' empresa
PASCUAL corre amb el pes
de la major part del pres-
supost del primer equip, el
Club necessita mantenir
tots els equips masculins I
femenins que el formen,
amb les conseqüents des-
peses, per això ha dema-
nat a diverses entitats par-
ticulars que vulguin esser
un poc els padrins de
cada un dels equips sub-
venmcionant com a minim
la vestimenta I els Orbits.
Frutas El Molino és em-
presa que dóna suport a
I' equip Juvenil Femeni.

lSA [5_ [LOA

LC/ MELIÁ,

QUE ELS ENTRENADORS ENS
HO EXPLIQUIN

Intentarem que, a partir
del mes que ve, cada un
dels entrenadors ens expli-
qui un poc el funciona-
ment de l' equip el qual
n' és responsable. Sense
cap ônim de moure polè-

	n

mica, porqué Ja sabem
que les opinions poden ser
molt diferents, però amb
moites de ganes que els
diferents punts de vista aJu-

din a la millora del Club I a
Ia millora de cada un dols
Jugadors en particular I de

esport en general.
G. Oliver
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Notes Colombõfiles

En aquest mes de Desembre el Club Colombófil Uuc-
majorer ha dull- a terme la Cursa de Nadal en Mernõrla
d' En Bernet Vadell I les amollades d' entrenament que
pertocaven.

El Segon Memorial Bernet Vadell, cursa de velocitat
per equips, ha tingut com a punts d' amollada Felanitx.
dia 25 de Novembre, Sant Llorenç, dia 2 de Desembre,
Pollença, dia 9 de desembre, I Capdepera, dia 16 de
desembre. La característica mós destacable d' aquest
concurs ha estat el bon temps amb què els coloms
s' han trobat I el bon esperit esportlu dels 12 sods que hl
han prest part.

Els guanyadors de les °tapes foren:

Guanyador Lloc Distància Temps

Miguel Mulet Felanitx 20 km. 21 m. 30 seg.
Janer Tomas St.Llorenç 40 km. 36 m. 13 seg.
Bernat Bonet Calvid 40 km. 37 m. 31 seg.
Vicens Vaguer Pollença 50 km. 59 m. 4 seg.
Vicens Vaguer Capdepera 55 km. 35 m. 56 seg.

La classificadó General, després de la suma de temps
de cada una de les etapes, fou:
1) Julia Monserrat amb un temps de 3 h. 44 m. 48 seg.
2) Bartomeu Garau amb un temps de 3 h. 46 m. 24 seg.

3) Vicens Vaguer amb un temps de 3 h. 51 m. 44 seg.
4) Miguel Mulet amb un temps de 4 h. 2 m. 53 seg.

5) Bernet Bonet amb un temps de 4 h. 9 m. 14 seg.
6) Joaquim Janer amb un temps de 4 h. 25 m. 45 seg.
7) Antoni Oliver amb un temps de 4 h. 29 m. 28 seg.
8) Janer-Tomas amb un temps de 4 h. 37 m. 27 seg.

9) Joan Barceló amb un temps de 5h. 20 m. 12 seg.
10) Salvador Panissa amb un temps de 7 h. 33 m. 16 seg.
11) Jaume Ballester amb un temps de 9 h. 37 m.
12) Antonl Coll amb un temps de 10h. 16 m. 54 seg.

El Concurs va acabar amb un sopar de companyonia
en el «Bar Espanya» on s' entregaren premis a tots els
participants abans de la menjada. Cada un d' ells tin-
gué una bossa nadalenca amb licor I torró I el primer: En
Julia Monserrat, una porcella. I el segon, En Bartomeu
Garau, un indiot: que reberen de mans del Sr. Batia, D.
Joan Monserrat.

El Batte, D. Joan Monserrat, tambó va fer entrega dots
cinc trofeus, patrocinats p' En Toni Oliver, als guanyadors
de cada una de les etapes. I del trofeu Bernat Vadell, un
rellotge d' argent al guanyador de la General, si be
aquest trofeu no es propietat del concursant mentre no
el guanyi dues vegades seguides o tres alternes.

Acte seguit es va sopar d' uns entrants I escaldums:
després hi va haver coca I torrons, tot regat amb vi I
cada.

Joan Jaume



FERROS ARTÍSTICS
I FORJATS

ESPECIALITAT EN
TREBALLS D'ALUMINI

CERRAJERIA

c.9- ívp-vs *a- ")')') € i ;p, Ió
LLUCMAJOR
(MALLORCA)

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

Restaurante - Asadors
de

LLUCMAJOR

PISCINA, TERRASSA
I MENJADOR D'ESTIU

Especialitat en corns al forn
¡ala  brasa

LOCAL PER A NOCES I
COMUNIONS

Avd. Carlos V
Esq. Carretera Campos

Teléfono 66 25 26
LLUCMAJOR

(Mallorca)     

CENTRE
	  rc

RECONEIXEMENT
MEDIC - PSICOLOGIC

ANTr‘NI ISERN OLIVER

Carrer Antoni Garcias, 1-a (damunt Ca's Notari)

certificats
mèdics per a

permis de conduir i
Ilicència d'armes

HORARI
Dillunsi Dijous de 16,30 a 21 h.



TALLERS CAN- ELLAS - ROTGER

SERVEI
OFICIAL Alw

Es elegante y silencioso, seguro y fiable. Es un -gran rutero",
brillante y agradable de conducir, gracias a su moderno
rnecanico de tracción delantera y suspensiones de cuatro
ruedas independientes, tambien con direccion hidraulica

sistema de frenos con antibloqueo ABS (seat:in versiones).

Una goma completa que ofrece cinco motonzaciones
—gasolina o diesel con cilindradas de 1.4000 1.900 c.c.
y potencias de 650 110 CV DIN— y d niveles de
ea,pamiento, ambos caracterizados p0r la elegancia,
c ,:nlidad de los detalles y sus acabados: normal o
SX. par() quienes gustan de un awe particularmente
elegon.f, s cie una dotaron de serie aun mas rica.

Es elegante, confortable y funcional. Posee una ,.na
vigorosa personalidad estilistica y con excelentes caracte , sticas
aerodinamicas (CX = 0,28). Sus dimensiones son compactas,
pero cuenta con una habitabilidad excepcional.

Es la berlina de categoric, medio-alta diseñada y fabricada con
as tecnologias mas modernas paro afrontar como protagonista
Ia decada de los noventa.

TEMPRA

CL Hispanitat, 19 - Tel. 66 06 47 (Llucmajor)
Plaça Reina Maria Cristina, 12-B - Tel. 26 89 12
S'ARENAL
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NAIXEMENTS
-Jaume Salvà i Robles, fill de

Jaume i Assumpció, nasqué el 27-11.
-Tomeu Salva i Tomas, fill de Mi-

guel i Maria Concepció, nasqué el
30-11.

-Jaume Cánaves Alvarado, fill de
Miguel i Maria Mercè, nasqué el 1-
12.

-Joan Marc Mora i Castell, fill
d'Andreu i Catalina, nasqué el 3-12.

-Cristina Nicolau i Pérez, filla de
Joan i Maria Magdalena, nasqué el
7-12.

-Carolina Azor i Jara, filla de Mi-
guel i Maria, nasqué el 22-12.

-Marc Estelrich i Tomas, fill d'An-
toni i Maria Antònia, nasqué el 26-
12.

MATRIMONIS

Manel Rodriguez Canó i
Belén Borrajo López es casaren el
25-11 a l'església de la Lactància.

-Antoni López Alcázar i Maria
Luisa Mascaró Capllonch es casaren
el 17-11 a l'església de Sant Miguel.

-Gabriel Pons Rosselló i Maria
Díaz Aloy es casaren el 2-12 a l'es-
glésia de la Lactància.

-Miguel Mas Pedrero i Francesca
Fuster Homar es casaren el 10-11 a
l'església de Sant Miguel.

-Joan Brunet Bauza i Maria Dolor
León Trujillo es casaren el 24-11 a
l'església de Sant Miguel.

-Josep-Francesc Rigo Caldito i
Maria Salut Moyá Castro es casaren
el 8-12 a l'església de Ntra. Sra. de

-Montsserat Cantallops Monserrat i
Francesca Maria Barceló Taberner es
casaren el 17-12 a l'església de Sant
Bona ventura.

-Francesc-Xavier López Cuesta i
Manela Alcalá León es casaren el
20-12 al Jutjat de Pau.

-Vicenç de Paul Suárez Quintana i
Helga Bader es casaren el 20-12 al
Jutjat de Pau.

-Miguel Pastor Tomás i Joana
Maria Torrens Martin es casaren el
22-12 a l'església de Nostra Senyora
de Grácia.

-Antoni Cardell Adrover i Encar-
nació Dominguez Romero es casa-
ren el 23-12 a l'església de Sant Bo-
naventura.

DEFUNCIONS

-Bernadí Brasil i Peña, morí el 4-
11 als 79 anys.

-Joana Aina Taberner Mut, morí el
27-11 als 86 anys.

-Onofre Cunill i Martorell, morí el
1-12 als 56 anys.

-Manel Julià Cantero i Rodriguez,

morí el 1-12 als 48 anys.
-Magdalena Llulsa Clar i Verdera,

morí el 2-12 als 86 anys.
-Maria Sastre i Salvà, mori el 8-12

als 86 anys.
-Aina Carbonell i Caldés, morí el

10-12 als 80 anys.
-Antònia Prohens i Obrador, morí

el 22-12 als 93 anys.
-Margalida Ripoll i Puig, morí el

24-12 als 96 anys.
-Rafela Mas i Ballester, morí el 26-

12 als 76 anys.
-Ma teu Garau i Llompart, morí el

24-12 als 94 anys.



FOTO CLAR
Perfurneria

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

OFERTES EN CAMERES FOTOGRÀFIQUES
VENDA DE CARRETS

Carrer Nou, 8 - Tel, 66 06 32 - LLUCMAJOR
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ARTICLES
INFANTILS

De 0 a 10 anys

LLISTES
NAIXEMENT

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

P'es forat d'es moix	 Troba les vint-i-sis paraules onomatopeies que hi ha
en aquesta sopa de lletres i explica el seu significat o la
seva font de producció:

Horn ha de ser conseqüent an que predica, i en la
qüestió d'economitzar energia, l'Ajuntament, aquestes
festes, ha donat un bon exemple. Els Hums només s'han
encès els dies de més festa.
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Solució del mes passat



HAMBURGUESES
«PERROS»

«PINCHOS»
«PEPITOS»

Provin la nostra
CUINA RAPIDA, ÉS TROPE..

Obert tots Os dies

Servei de begudes i menjars
de qualitat a preus raonables

Avinguda Carles V- Tel. 66 11 17 - LLUCMAJOR

A 	 woes

&a.
G.A.T. 687

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

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

preu oficial

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

JOIERIA
	

RELLOTGERIA
OBJECTES DE REGAL

PLATERIA
	

REPARACIONS

A FONT
(SOM DE CONFIANÇA)

C/. Font, 5 (Llucmajor)
	

Tel. 66 14 17



Volkswagen ha diseña do el nuevo vehículo.

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

BOSCH
Enes

Venda assistència
técnica dais productes:

BOSCH
Automòbil

AUR. ELECTRIC

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

Calentadors
JUNKERS


