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

Dia 27 de març tingué Hoc la presen-
tació, de forma institucional i solemne
per part dels maxims responsables mu-
nicipals, de la commemoració de la con-
cessió del títol de Ciutat a Llucmajor.
Sense dubte, el 75' aniversari (1916-
1991) d'aquest esdeveniment bé merei-
xia una celebració col.lectiva que ens
recordas a totes les nostres arrels més
recents i ens mogués a una reflexió,
intelligent, sincera i responsable, referi-
da al futur de Llucmajor.

La concessió d'aquest títol, més hono-
rific que altra cosa, es justificava, al do-
cument signat per Alfons XIII dia 3
d'octubre de 1916, pel «desarrollo de la
agricultura, industria y comercio>> de la
nostra aleshores vila. Es bo tenir ben
present aquesta justificació per tal de
dirigir encertadament -mutatis mutan-
dis- la nostra reflexió durant el present
any.

AT) que menys hauria d'ésser agues-
ta celebració es un joc floral, un espec-
tacle buit, o un conjunt d'actes de cafre
triomfalista. Allò que mes hauria de
provocar es un conjunt de preguntes i,
conseqüentment, un conjunt d'actituds
noves.

Quina ha estat l'evolució de Llucma-
jor durant aquests 75 anys? Quins fac-
tor -humans, materials i d'altre tipus-
han fet possible cada una de les èpo-
ques, bones i dolentes, que omplen
aquest llarg periode? Que ha mancat:
consciencia col.lectiva, nivell cultural,
empemta empresarial? Quines iniciati-
ves són necessaries cap al futur?

La celebració d'aquesta efemèride, re-
sulta molt oportuna a tots els nivells.

Cal que tothom s'hi senti cridat i, en la
lógica mesura, compromès. No hi valen
inhibicions ni irresponsabilitats. L'agri-
cultura, la indústria, el comerç, la con-
servació del patrimoni i de l'entorn, la
cultura, els serveis públics, la participa-
ció ciutadana, la formació dels recursos
humans adients, les alternatives de de-
senvolupament econòmic, i tantes i tan-
tes coses han d'ésser motiu -flexió,
debat i actuació.

Es parla de ciutats saludables, de ciu-
tats educatives, de ciutats acollidores,
de ciutats a la mesura de l'home, de
ciutats per al segle XXI. Aquestes han
d'ésser metàfores ben presents a l'hora
de promoure actes enguany i obrir li-
nies d'investigació i d'actuació, tant per
part de les institucions públiques, pri-
vades, col.lectius o persones particu-
lars.

Els grups de treball promoguts per
l'Ajuntament tenen prou tasca a fer. La
primera es aconseguir, amb correspon-
sabilització amb els responsables muni-
cipals, una motivació general per a la
correcta celebració de l'aniversari. La
segona dur a terme la seva comesa de
forma adequada. La tercera aportar el
seu esperit critic, font i mare de totes
les iniciatives intel.ligents, per tal d'evi-
tar que aquesta celebració resulti un
fracas.

«Llucmajor de pinte ample» seguirà
de ben a prop allò que s'organitzi,
col.laborarà decididament, aportara ini-
datives privies i, en el moment oportú,
avaluara les aportacions i els resultats.

Molts d'anys per a tots!
L'esforç de tots per a Lluctnajor!
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Plenari de l'Ajuntament  

El Polígon Industrial i un pas peatonal, els
temes més discutits

Arnau Tomás
El polígon Industrial i el plet amb

Jaume Salva sobre l'expropiació del
pas de peatons a S'Arenal, varen ser
els únics temes polèmics discutits en
el darrer plenari ordinari celebrat
per l'Ajuntament de Llucmajor.

Sobre el Polígon, el tema de l'apro-
vació del conveni adicional subscrit
per «Gestur Balear» per a la confec-
ció del projecte del Poligon Indus-
trial, projecte que esta facturat en 53
milions de pessetes, encara que, se-
gons va precisar Tomás Gardas,
«Gestur» vol canvir aquests milions
per 14.000 in2 del poligon.

L'oposició del PP, aquesta vegada
per boca del regidor Sr. Artigues, va
dir que no comprenien com es feien
tants projectes i despeses sense
haver comprat primer els terrenys.
Rabasco també es va queixar en sem-
blants termes, afegint que aquests
catorze mil metres que demana
«Gestur» a canvi de la factura, és
una manera d'especular. Tomás Gar-
cias va assegurar que no hi haura es-
peculació, que és una entitat pública,
que fins i tot ven i pot vendre els
metres més barats que els valorats
per l'Ajuntament. Quant a la demora
en la construcció del Poligon Indus-
trial, el portaveu socialista va mani-
festar que a més dels problemes ja
sabuts per la Junta Provincial d'Ur-
banisme, ara ha sorgit el d'uns alous
que era necessari llevar, porqué po-
drien representar alguns milions de
pessetes.

ENTRE TRES I SEIXANTA
MILIONS

El tema de la desestimació del full
d'apreciació presentada per Jaume
Salva, propietari dels terrenys afec-
tats per l'expropiació del pas de pea-
tons de la zona «Dos de Maig» a
S'Arenal i la valoració presentada
per l'Ajuntament, també va ser apro-
vada després d'una Harga oposició
de Rabasaco sobre la manera com

l'Ajuntament ha portat aquest plet,
el qual va ser qualificat d'indignant.
En concret, d'aquests 407 metres,
Jaume Salva demana a l'Ajuntament
63 milions de ptes, i el consistori
Ilucmajorer, atenint-se al valor catas-
tral, n'hi ofereix 3.

Entre d'altres temes aprovats figu-
ren l'increment de la taxa de recolli-
da de ferns en un 3'9 %; sol.licitud a
la Direcció General de Joventut
d'una subvenció per equipar el Cen-
tre d'Informació Juvenil; i ratificar,
amb la Conselleria de Sanittat i Ser-
veis Socials, la subscripció del con-
veni per a la construcció del Centre
de la Tercera Edat a S'Arenal

PLENARI EXTRAORDINARI
SOBRE EL POLIGON INDUSTRIAL
«PER UN MALA GESTIC) EL

POLIGON ENS COSTARA 100 MI-
LIONS MES DEL PRESSUPOSTAT»
(Joan Miquel)

En una sessió extrabrdinaria con-
vocada per l'Ajuntament en la qual
l'únic punt de l'ordre del dia era sot-

metre a votació l'aprovació de les
modificacions de les condicions de
compra dels terrenys per al Polígon
Industrial, amb el vot a favor de l'e-
quip de govern socialista, Miguel
Clar d'Um i Maties Gardes del PSM,
i les abstencions del grup popular,
va ser aprovat aquest únic tema
enormament conflictiu i desagrada-
ble, ja que, uns terrenys l'opció de
compra dels quals, el més de dos
anys, es va estipular en 65 milions,
com que aquests milions de compra
no s'han fet efectius al propietari, ara
aquest en demana 85 en Hoc de 65, a
més de quatre mil metres de solars
completament gratuits. Tomas Gar-
cias, quan va sotmetre, al consistori
aquesta modificació, va dir que
només hi havia dues opcions, o bé
acceptar l'augment del preu dels te-
rrenys, o dur al tribunal l'opció de
compra inical de 65 milions, amb
totes les demores que aix6 suposaria
per a la construcció del Polígon, i el
seu grup opta per acceptar el nou
preu del propietari per no retardar
més les obres.
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El portaveu del PP, Joan Miguel,
va fer història del desenvolupament
i de les gestions de l'equip de go-
vern municipal, i les mocions pre-
sentades pel seu grup per no demo-
rar més el projecte, a les quals no
se'ls va fer cas, entre excuses de tor-
tugues i alous, i ara resulta que
s'han de pagar 95 milions més, entre
interessos i amortizacions dels 100
milions del prestec, sense haver
comprat els terrenys.

Miguel Clar, d'UM, va donar su-
port a la proposta socialista, mani-
festant que en aquest tern s'hi ha
mescalt niés la política que les ganes
de fer el Polígon, que no s'ha de dis-
cutir si s'ha fet be o malament, que
s'ha de construir el Polígon perquè
el poble el necessita i no sera el

poble qui pagui aquesta diferencia
de preu, sine!, els industrials quan
comprin els solars.

Rabasco també va criticar la mala
gestió del PSOE en aquest tema, ma-
nifestant que a causa d'ella «s'han
tirat 100 milions per la borda».

Maties Garcies, del PSM, va dir
que sobre aquest assumpte, que en
un principi hi havia unanimitat,
aquesta s'havia perdut fent política
de partit, i que la seva postura es
que, entre l'opció primera, perquè el
poble ho demana, com es va posar ja
de manifest des del primer moment.

En el torn de repliques, Tomas
Garcies va dir que s'està utilitzant el
tema com a propaganda electoral,
per haver sortit a ULTIMA HORA
una entrevista criticant la gestió del

govern municipal, encara que va dir
«segurament nosaltres fariem el ma-
teix». Quan es va fer menció del re-
tard del projecte, per exemple, que
varen tenir els propietaris del Centre
de Simuladors de Vol que está justa-
ment devora el Polígon, i que segu-
rament «hi havia tantes tortugues
com en els altres». Va acabar afegint
que totes les despeses del nou aug-
ment dels terenys aniran als indus-
trials que compraran els solars, i
que, entre tots, aquests solars seran
dels més barats que existeixen en
aquests tipus de complexes, a la qual
cosa va replicar Joan Miguel que no
es veritat que el poble no pagui la
mala gestió del PSOE porque si un
industrial es de LLucmajor, aquest
indubtablement en surt prejudicat.

El dia del llibre, l'any tirant i la inauguració
de la biblioteca a S'Arenal

El 23 d'abril, diada de Sant Jordi i
aniversari de la mort de M. de Cer-
vantes i W. Shakespeare, se celebra
el Dia del llibre, dedicat a fomentar
la lectura i l'interés per la literatura
en general. Enguany, a més, arreu
dels Països Catalans, se celebra
l'Any del Tirant, en commemoració
dels 500 anys de l'edició de la
novel.la de Joanot Martorell i Martí
Joan de Galba Tirant lo Blanc.

Aquestes dues efemèrides seran
viscudes a LLucmajor a traves d'uns
actes que organitza la regidoria d'E-
ducació i Cultura de l'Ajuntament, i
que se celebran durant la setmana
del 22 al 28 d'aquest mes. A falta de
perfilar de tot el programa, podem
avançar que inclora la presentació

d'un seguit de publicacions relacio-
nades amb Llucmajor i que s'han
editat recentment. Es tracta dels lli-
bres: Temps d'ametles de Josep Sa-
cares, publicat per la Conselleria de
Cultura; El cens de Llucmajor en el
segle XIX, de Francesc Saez, editat
per «Coses Nostres de Cas Concos, i
Itinerari urbi per Llucmajor de Mi-
guel Monserrat, publicat per Edi-
cions de Pinte en Ample. Aquesta
presentació de llibres es farà dimarts
dia 23 a l'Ajuntament.

Per una altra part, commemorant
l'Any del Tirant el divendres dia 26
Ia Casa de la Vila també acollirà un
acte sobre el llibre de cavalleries va-
lencià, parlaran Miguel Sbert, Mi-
guel Bezares i Damia Pons i que
també comptarà amb la presentació

de l'edició Ia novel.la que patrocina
l'Ajuntament de Gandia i publica el
setmanari «El temps».

Igualment, el dissabte dia 27 s'i-
naugurarà la Biblioteca Pública Mu-
nicipal oberta en el Carrer de Berga
de S'Arenal, una vegada que l'Ajun-
tament ja ha firmat el conveni amb el
Consell Insular per a la integració de
la biblioteca dins la xarxa de biblio-
teques de Mallorca i que ja han arri-
bat els llibres provinents tant del
CIM com de les compres de l'Ajun-
tament. Aquesta inauguració com-
portara la dotació del servei de bi-
blioteca i la facilitat de lectura, so-
bretot per a la població escolar, a la
part llucmajorera de S'Arenal.

Maties Garcias

FOTO ESTUDI
REPORTATGES

FOTOGRAFIA INDUSTRIAL
I PUBLICITARIA
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Inauguració de la commemoració del
75è aniversari de la concessió del
títol de Ciutat de Llucmajor

El passat dimecres, 27 de març a ia sala a Actes oc
l'Ajuntament es va celebrar l'acte d'inauguració de la
commemoració del 75è anviersari de la concessió del
títol de Ciutat de Llucmajor

L'acte es va desenvolupar en tres parts:
-Uns paralaments del Sr. Maties Garcias, regidor d'E-

ducació i Cultura,i del Sr. Joan Monserrat, batle de LLuc-
major.

-Presentació i projecció del video realitzat per Estudi 6,
Llucmajor: un espai, una gent.

-Concert pel septet de l'Orquestra Simfònica de Ba-
lears «Ciutat de Palma>,

I Divertimento (en Fa, KV 138) W.A. Mozart
II Septet (en Mi bemoll major) L.V. Beethoven.

El PCB denuncia les obres de So
N'Antelm

El Passat 11 de març, el Partit Comunista de les Ba-
lears, en la persona de Manuel Garcia Moreno, va de-
nunciar a l'Administració de Justicia el fet que considera
un delicte ecològic: l'EMPRESA ORENOL, S.A. ha co-
mençat les obres al complexe geriatric de So N'Antelm,
amb el perill d'haver eliminat un poblat talaiótic i dues
coves artificials a la zona de «Sa Pieta» pertanyent a la
urbanització.

Presentació de l'estudi «Els joves de
Llucmaj or»

El proper 18 d'abril, a les 20'00h, tendra Roc la presen-
tació de l'estudi «ELS JOVES DEE LLUCMAJOR: NE-
CESSITATS SOCIOLABORALS I PROPOSTES D'AC-
TUACIO», eleborat per INTRESS, per encàrrec de l'Ajun-
tament de Llucmajor

L'acte es celebrara al Centre d'Informació Juvenil

Exposició d'art sacre a la Rectoria

Dins la programació d'activitats diverses amb motiu
del 75' aniversari de la proclamació de Llucmajor com a
Ciutat, i coincidint amb la Setmana Santa, el grup de
«Vida Creixent» de la nostra Parròquia ha organitzat una
exposició d'art sacre als baixos de la Rectoria, oberta tots
aquests dies de festa i de vacançes de Pasqua.

L'exposició, única i singular fins al moment, recull una
mostra de l'orfebreria litúrgica i de tots aquells objectes
religiosos propis d'una Parròquia: custòdies, reliquiaris,
casulles brodades amb fil d'or i d'argent, copons, calzes,
mantells d'altar... que va des d'elements del Segle XV
fins gairebé als nostres dies.

Es una exposició que ha merescut tots els elogis per
part d'un nombrós públic que durant quinze dies ha ten-
gut l'oportunitat d'admirar la bellesa i qualitat del nostre
patrimoni tresor.

Miguel Martí encapçalarà la llista de
Convergència Balear

La junta local de Convergència Balear, ha acordat de
presentar com a cap de llista, al qui fou tinent batle d'ur-
banisme, Miguel Martí Truyols i el seguiran en els pri-
mers llocs: Josep M. Luna, Joan Salva, Llorenç Ginart,
Rafel Gómez i Sonia Ruiz; aquest són en principi els sis
primers de la llista i en dates pròximes es donara a co-
neixer la llista completa, la qual comptarà amb: Guillem
Barceló, Pere Alov, Pere Marti, Arturo Para, etc.

Maria A. Noguer Barceló exposa a
Santanví

L'artista llucmajorera Maria A. Noguer Barceló ha
aconseguit un altre notable èxit, en aquest cas a la vila
de Santanyí, on durant la Setmana Santa mostra la millor
part de la seva obra al Casal de Cultura de «La Caixa».

Ja són un bon nombre d'exposicions duites a afecte i
bastants els premis aconseguits a Maria Antònia.

B.S.Enhorabona.
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Estudiants de filologia catalana de les dues
alemanyes visitaren Llucmajor

Un grup d'universitaris centreeu-
ropeus visitaren Mallorca el passat
mes de març per realitzar un viatge
cultural organitzat per la Conselleria
de Turisme de la Comunitat Autòno-
ma.

Tots ells eren estudiants de Filolo-
gia Catalana, i venien de la Repúbli-
ca Democràtica Alemanya, de la Re-
pública Federal Alemanva i d'Aus-

Dinar de quintos i quintes del 55

tria.
Realitzaren diverses visites cultu-

rals als municipis mallorquins de
Campanet, Aldidia, Inca, Manacor,
Llucmajor.... A Llucmajor foren re-
buts a la Sala d'Actes de l'Ajunta-
ment on sostingueren un col.loqui
amb el regidor de Cultura Maties
Garcies i s'interessaren especialment
per la situació Política del municipi.

El passat dia 17 de març es reuni-
ren al club Nàutic de S'Estanyol els
Quintos i Quintes nascuts l'any 1934
per celebrar un dinar de companyo-
nia i de sarau i de festa. Tots acudien
convidats amb la glosa de n'Antoni
Garau la qual deia així:

Es gust de convida-vos tenim,
de dinar se tracta,
quintos i quintes del cinquanta-cinc
nats l'any trenta-quatre.
per recordar tal recordança
per que no hi veniu?

amb paella, si en teniu,
per celebrar-ho amb alegria i esperança.
Una missa se celebrara
al Convent devers migdia
per a qui vulgui honra
els qui han passat a millor vida.

Candidats a llista electoral del PSOE
Amb gran profusió d'aplaudi-

ments va acabar l'Assemblea de l'A-
grupació Socialista de Llucmajor
PSOE en la qual es va decidir la llis-
ta de components que els representa-
ran a les pròximes eleccions munici-
pals. En aquesta Assemblea celebra-
da el passat 2 de març es va veure
que no hi havia cap problema en la
discusió de la possible llista i si que
hi havia moltes ganes de continuar
convencent al poble de Llucmajor
que una bona gestió de l'Ajuntament
Socialista justifica en gran mesura el
seu vot.

La llista aprovada va ser la se-

giient:
1.-Joan Monserrat
2.-Tomas Garcias
3.- Manuel Valenzuela
4.-Margalida Salva
5.-Domingo Aguiló
6.-Joan Caldés
7.-Rafael Morales
8.-Joan Gamundi
9.-José Oliva
10.-Antoni Crespi
11.- Manuel Pozo
12.-Magdalena Garau
13.-Francisca Garau
14.- Isabel Romo
15.- Elias Lucena

16.- Julia Pacheco
17.-José Sacares

SUPLENTS:
18.-Francisco Jaume
19.-Joan Garau
20.- Jerônima Tomas.

Unes emotives paraules del batle
de Llucmajor, i un altre cop candi-
dat, Joan Monserrat, varen posar
punt final a l'Assemblea; va animar
a tots a participar en la próxima
campanya electoral per continuar
treballant en una transformació so-
cial on el ciutadà la sent més a prop:
en el seu Ajuntament.

M. Garau
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La ministra de quefers socials a Llucmajor

Matilde Fernández, ministra de
quefers socials, quasi recent confir-
mada en el càrrec després de la da-
rrera remodelació del Govern duita a
terme per Felipe González, va via tjar
dilluns dia 25 de març a Mallorca.
Quasi al final de jornada de l'estan-
cia mallorquina va efectuar una atu-
rada a Llucmajor, anant de camí cap
a l'aeroport de Sont Sen Joan.

A darrera hora de l'horabaixa, sota
una pluja incessant, Matilde Fernán-
dez va arribar a l'Ajuntament on va
ser rebuda pel batle, Joan Monserrat,
membres del consistori, el senador
Antoni Gardas i responsables del
col•lectiu de la tercera edat. Després
d'uns moments de conversa devora
els gigants, En Miguel i Na Candida,
es va decidir a causa de les adverses
condicions metereolbgiques, suspen-
dre la visita al solar que albergara el
futur edifici de Serveis Socials.

Seguidament, i quasi a contra-
rellotge, la ministra es va dirigir al
carrer Historiador Terrassa. En les
dependéncies del Centre de Forma-
ció Ocupacional «Migjorn» va re-
córrer totes les aules departint amb
l'equip educatiu i amb els alumnes
—nins i joves amb disminució psí-
quica— als quals es forma i educa
per a integrar-los laboralment.

Matilde Fernández va ser informa-
da dels detalls de la creació del cen-
tre per iniciativa de l'INTRESS, amb
una subvenció del ministeri de Que-
fers Socials i amb la col•laboració de

l'Ajuntament de Llucmajor. La insti-
tució es comarcal, i abarca al mateix
temps que omple una llacuna en una
zona que no tenia cap tipus de recur-
sos per als minusvalids.

La ministra, malgrat les reiterades
indicacions dels seus secretaris re-
cordant-li la pròxima sortida de l'a-
vió amb destí a Maó, va trobar uns
minuts per intercanviar opinions
amb els responsables educatius del
centre i quasi amb tots els alumnes.
El batle va explicar a la ministra de
Quefers Socials que es tractava dels
locals d'una antiga fabrica de sabates
i que ara complien funcions d'aules-

taller per a la formació dels minus-
valids psíquics.

La jornada mallorquina de Matilde
Fernández havia començat a Palma
per visitar també Manacor, Felanitx i
finalment Llucmajor. La ministra es
va acomiadar del batle i va lamentar
el dia tan plujós que havia trobat
quan esperava un dia assolellat i
agradable i, seguidament, sortia rà-
pidament en el cotxe oficial i així va
posar punt final a la visita de rampe-
llada a la nostra ciutat.

Francesc Verdera

CENTRE
	  DE

RECONEIXEMENT
MEDIC - PSICOLOGIC

ANTONI ISERN OLIVER
LLUCMAJOk

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

certificats
mèdics per a

permfs de conduir i
Ilicència d'armes

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

S'Arenal consolida la seva romeria
Tomeu Sbert

La nostra zona arenale-
ra, eminentment turística,
s'uneix a tants de pobles
de l'illa que aquestes pas-
sades festes de Pasqua o
Día de l'Àngel, celebran
una romeria, diada de
pancaritat, un peregrinatge
on tot és festa i diverti-
ment. Per això, s'Arenal,
l'any passat a iniciativa de
la revista «S'Unió de S'A-
renal» i amb l'empar de la
Parroquia i moltes de
col.laboracions d'entitats i
grups culturals, celebrà
per primera vegada agues-
ta diada. Unes trescentes
persones acudiren a la cri-
dada dels organitzadors.
També tenia lloc un recital
de poesia.

El Hoc elegit per acudir a
aquesta jornada de bulla i
esparciment, fou els en-
torns del «Torrent de Ses
Set Bogues», a un mig qui-
lèmetre del casc urbà, lin-
dant els terrenys de l'A-
quacity i caminant per
l'antiga linea fèrria. Un
pont arquitectònic conjunt
d'arcades construit l'any
1915 i inaugurat, per al pas
del tren, un any després.
Dies en que també d'abril.
En sortir al carrer aquesta
revista, la festa ja estarà
feta. Falta que acompanyi
el bon temps. Perquè el
que es diu la part organi-
zativa esta funcionant al
maxim i tot indica que
l'esmentada romería s'està
consolidant i que de cada
any anirà a mês.

Si la festa del Santuari
de Gracia té més bé un
caire d'actes el dematí,
aquí a S'Arenal la major
part es fa l'horabaixa.

Si bé tot comença amb
una missa a l'esglèsia pa-

rroquial a les 11'30 hores.
Després de l'acte religiós,
a peu, sortida desde la
Plaça de l'Estació, camí del
Hoc esmentat, amb acorn-
panyament de les típiques
xeremies.

Jo al «Pont de Ses Set
Boques» jocs per a nins i
nines i ball de bot a rom-
pre. I ¡novetat!, enguany
dinar per a tothom (amb
un tiquet), una paellada
per devers cinc o siscentes
persones, postres i sorte-
jos. «Una vegada feta la di-
gestió, com diu el progra-
ma, i sense fer horeta», «II
Recital de Poesía», coordi-
nació confiada a aquest in-
formador. Actuació, a mês,
del «Cor Mixt de Llucma-
jor» i recitació de poemes a
càrrec de Jaume Alzamora,
Tia Vallespir, Sandra Te-
ruel, Aina Garcia, Adolfo
de Villarroya, Mateu Mon-
serrat, Magdalena Servera,
Paquita Catiellas, Marta
Jaume, Bartomeu Sbert,
Carme Martínez, Juan Pe-
relló, Damià Tomas i algun
altra.

En el transcurs de l'acte
poètic, entrega d'una placa
donada pel Consell Insular
de Mallorca, a Joana Mes-
tre Caldentey per haver
estat anomenada persona
destacada a s'Arenal, en
una festa de la Premsa Fo-
rana.

NOTICIES BREUS
Un finlandes, Hari Kols-

tinen, fou el triomfador del
«XII Marathó Platja de
Palma», en un temps de 2
h. 33 m. 20 s. en una diada
de vent i pluja, la qual
cosa resta participació a la

carrera 1 assistència de pú-
blic.

En veterans guanya An-
toni Jurado (Mallorca) en
un crono de 2-39-09 i en fe-
menins era primera una
estrangera afincada a Ma-
llorca, Verna Lynnwill en
3-18-19. Sortida i arribada
a la Plaça de les Merave-
lles ciutadana.

La perllongació del ca-
rrer Mar de Aral, part s'A-
renal-Ciutat, Se segueix re-
trassant. El preu sol.licitat
per als afectats ha estat de-
sorbitat i l'Ajuntament de
Ciutat opta per expropia-
cions d'algunes parcel.les.
Son Ven Nou disposarà el
1992 d'un centre de cirugia
plàstica. Andreu Caballero
de Segovia que dues vega-
des ha participat a la
prova-a ventura Pa rís-
Dakar s'està preparant per
acudir per tercera vegada
¡a peu!. Ja ha començat els
entrenaments. Enguany, el
desembre, el final d'aques-
ta carrera sera a Ciutat del
Cabo i no a Dakar com
sempre. Les obres previs-
tes per aquest hivern a pri-
mera línea no s'han rea lit-
za t.

No hi ha notícia sobre la
possible construcció d'un
nou port esportiu a l'altura
de Son Verí Nou i carrer
Recalde de Cala Blava.

Les obres del centre de
salut i camp de golf de
«Son Antem» segueixen a
bon ritme. Un complex
d'important magnitud.

L'equip del U.D. Arenal
no es recupera i esta ron-
dant actualment els llocs
propicis a baixada de cate-
goria o promoció. Els da-
vanters són quasi total-
ment ineptes davant la

portena contraria. Nou
partits, el U.D. Arenal, ha
perdut per 1-0. Llamenta-
ble això de la baixa classi-
ficació.

Jo que l'Ajuntament de
Llucmajor construí un bon
terreny de joc: s'estan mi-
llorant les instal.lacions i
quasi acabada una tribuna
coberta per devers 800 per-
sones comodament asse-
gudes.

La finalització de la gue-
rra del Golf Pèrsic significa
moltes bones esperances
per una bona temporada
turística...

L'anunci de vagues per
devers l'aeroport de Ciutat
ha refredat aquelles lògi-
ques il.lusions. La gent sap
quan arriba a Mallorca,
pelt, no pot estar ben se-
gura de quan podrà retor-
nar a ca seva.

Antoni Font Fluixa, un
dels components en la re-
modelació gerencial de
l'Associació d'Hotelers de
la nostra zona, es troba
greument malalt i amb po-
ques esperances de recu-
peració. Ho llamentam i
feim pregaris per la seva
recuperació. Deu ens es-
colti.

Dia 1 de maig obrirà no-
vament les portes Aqua-
city, el major parc aquacity
del món, ubicat precisa-
ment al terme de Llucma-
jor.

Els comentaris sobre el
futur polígon industrial
llucmajorer són de diferent
tipus. El lloc elegit es Son
Noguera i Son Hereu,
entre s'Arenal i Llucmajor.

Maria Teresa Rattier ha
estat guardonada per
Radio Mallorca.

I fins d'aquí una mesa-
da, estimats amics.



lo 	REPORTATGE

Llucmajor, 75 anys com a Ciutat
El 3 d'octubre de 1916 Alfons XIII

atorgava el títol perquè reconéixia
«el creixent desenvolupament de l'a-
gricultura, indústria i comerç».

El Reial Decret del Ministeri de la
Governació on el Rei Alfons XIII
atorgava el títol de ciutat a Llucma-
jor deia textualment:

«Queriendo dar prueba a mi Real
aprecio a la Villa de Llucmayor pro-
vincia de Baleares, por el creciente
desarrollo de su agricultura, indus-
tria y comercio y su constante adhe-
sión a la Monarquía, vengo en conce-
derle el título de Ciudad. Dado en
Palacio a tres de Octubre de mil no-
vecientos diez y seis. Alfonso. El Mi-
nistro de Governación: Joaquin Ruiz
Jimenez. De orden de S.M. lo comu-
nico a V. para su conocimiento, el de
la Corporación de su presidencia y
demás efectos. Dios guarde a V. mu-
chos arios. Madrid 3 de Octubre de
1916, J.R. (Rubricado) Sr. Alcalde
Presidente del Ayuntamiento de
Llucmajor».

En aquell 3 d'octubre del 1916, la
corporació municipal llucmajorera
era presidida per Antoni Catany. El
politic lliberal veia com la petició i
les gestions que, sense cap dubte,
foren ben realitzades per Alex Rosse-
116, diputat per Mallorca i titular del
Govern Civil de Madrid.

Es podria afirmar que les relacions
de Llucmajor amb el monarca s'ha-
vien iniciat 12 anys abans, quan Al-
fons XIII, després de dos anys de la
seva coronació, el 22 d'abril del 1904,
va viatjar al terme municipal llucma-
jorer per visitar la fortificació militar
del Cap Enderrocat.

A les 3'45 va desembarcar al mo-
llet de S'Arenal, acompanyat pel pre-
sident del Conseil de Ministres, An-
toni Maura (fill adoptiu de Llucma-
jor) i pels titolars dels ministeris de
Guerra i Marina. El Monarca fou
rebut amb tots els honors i un arc
triomfal on figurava una inscripció
al.lusiva per expressar l'adhesió del
municipi al Rei d'Espanya.

Tota la corporació municipal espe-
rava impacient a la instal.lació nàuti-
ca del mollet, amb el batle Miguel

Puig Salva al front, mentre que una
multitud de llucmajorers i curiosos
aclamava el Monarca. La fugacitat
d'aquella visita fou objecte de múlti-
ples comentaris, reflectits també a la
quarteta popular recordada encara:

«Quan el rei desembarcà
a sa punta des Mollet,
va prendre es carruatget
i no se deixa mirar».

Els anys que precediren a la con-
cessió del títol de Ciutat, les cròni-
ques municipals assenyalen d'altres
capitols de la petita història que rela-
ciona la persona del Monarca amb
Llucmajor. Així, el 20 de maig del
1906 per indicació del batle, Antoni
Catany Salva, s'acordava de celebrar
festes públiques amb motiu de les
projectades noces del Rei i de repar-
tir als pobres una ajuda extraordina-
ria en efectiu.

El 20 d'abril del 1913, el batle, Llo-
renç Cirerol Pons informava a la cor-
poració municipal de l'antemptat
que el dia 23 del mateix mes sofria
Sa Majestat d'haver dirigit un tele-
grama al majordom de Palau, pre-
gant que transmetés la seva humil
felicitació per haver sortit ii.lès, amb
enérgica protesta pel lamentable suc-
cés i manifestant la inquebrantable
adhesió de Llucmajor al trono.

Per altra banda, el 18 de juliol del
mateix any Llucmajor rebia amb en-
tusiasme popular la visita de dona
Isabel de Borbó, tia del monarca, la
qual arribava a la ciutat acompanya-
da de Nicolau de Cotoner i de Veit
la Senyora Margot Beltran de Lis i el
compte de Sallent. Isabel de Borbó
va inaugurar l'estació telegràfica
en el petit despatx, escrivia a ma el
telegrama següent, dirigit al Rei: «S.
Ildefonso. El pueblo de Llucmajor te
ofrece su lealtad al inaugurar su ga-
binete telegráfico. Isabel».

I després que Llucmajor estrenas
el títol de Ciutat i amb motiu del no-
menament dels Reis com a Baties
Honoraris de Madrid, Pere Antoni
Mataró com a batle formulava al
Consistori la proposta d'atorgar-los
aquest mateix nomenament per part
de la corporació llucmajorera.

L'acta de la sessió diu textualment
que «el acuerdo se adoptó por una-
nimidad y aclamación, rindiéndose
con ello una prueba de estimación y
adhisión sincera a los Monarcas». El
nomenament es va comunicar als
Reis mitjançant un pergamí, i fou en-
tregat per una representació de l'A-
juntament integrada per Antoni
Salvà Sal1.4 i Miguel Munar Calafat,
els quals es desplaçaren a Madrid.

Francesc Verdera
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Eh, jove! Abo5 t'interessa... El règim
«Au-Pair»

La feina d'Au-Pair és una de les més utilitzades per
poder passar una temporada més o menys llarga en un
país estranger per tal d'aprendre o aprofitar el coneixe-
ment de la seva llengua.

A Europa, el sistema «Au-Pair» esta regulat per unes
normes fixades pel Consell Europeu de Joventut. També
existeix un acord europeu sobre la col.locació «Au-
Pair», aprovat a Estrasburg, el 24 de novembre de 1%9, i
signat per varis palsos, entre ells Espanya. Aquest acord
va entrar en vigor a Espanya el 12 de setembre de 1988.

Esser «Au-Pair» consisteix en passar una temporada
amb una familia estrangera la qual proporcionara allot-
jament i manutenció de forma gratrata a canvi de que
el/la jove que seguesqui aquest règim tengui cura dels
nins i s'ocupi d'algunes tasques doméstiques.

Per esser «Au-Pair» s'han de reunir una série de con-
dicions, segons les normes fixades pel Conseil Europeu
de la Joventut, de les que cal destacar;

-Tenir una edat preferible entre els 17 i els 30 anys,
limits que poden variar segons el país;

-és aconsellable tenir coneixements de l'idioma parlat
al país escollit;

-duració minima de 3 mesos, encara que, pel general,
les families prefereixen una estancia superior.

Com a qualsevol treball, els/les Au-Pair tenen uns
drets i unes obligacions.

De les obligacions cal dir que, a canvi de l'estancia a
la casa, el/la jove ha de participar en les tasques do-
méstiques i ha de tenir cura dels infants, amb un
maxim de dedicació de cinc hores diaries, i també si els
pares surten el vespre.

Deis drets cal destacar que es té dret a l'allotjament
gratrat així com a la manutenció. Sempre que sigui pos-
sible, el/la jove ocupara una habitació individual i
menjarà amb la fanula. Es té dret també a percebre una
remuneració mensual. Disposarà d'un dia lliure a la set-
mana com a minim, havent d'esser, al menys un al mes,
en diumenge. També disposarà de temps suficient per
assistir a cursos de llengua.

Darrerament, degut a l'increment de joves que desit-
gen acollir-se al règim Au-Pair i als descens de places
ofertades, es dóna preferéncia als/a les joves que reu-
neixen les següents condicions, molt més concretes que
les fixades pel Consell Europeu de Joventut:

-coneixement de l'idioma;
-edat preferible entre 18 i 22 anys;
-dispots a acceptar qualsevol zona del país;
-amb experiencia provada de treballs domèstics i cura

d'infants;
-no fumar o estar disposat a deixar-ho en el sí de la

familia acollida;
-estar disposat a treballar amb qualsevol tipus de fa-

milia;
-sol.licitar l'estancia ininterompuda per 6 mesos.

En darrer Hoc, és aconsellable- fer-se amb una assegu-
rança particular de malaltia i accidents, encara que en el
país receptor odstesqui conveni amb la Seguretat Social.

Per fer-se Au-Pair cal adreçar-se a una agéncia que
gestioni aquest servei. Si s'escolleix una agencia d'Es-
panya, aquesta tramitara tots els papers necessaris i se'n
cuidara de cercar la familia a canvi d'una retribució
entre les 10.000 i les 20.000 pts, segons l'agéncia. Els  trà-
mits duren un parell de mesos. Les despeses del viatge
sempre corren a càrrec de la/el jove.

Si voleu més informació sobre aquest tema, podeu
posar-vos en contacte amb el CIJ (carrer de Sa Font, 18
Llucmajor, T. 66 25 12).

Joana M Xamena Matamalas
Centre d'Informació Juvenil
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ESPECIAL COMUNIONS

Llistes de Noces, Comunions i Naixements
C/. Born, 29
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Gaspar Oliver: candidat del Partit Popular

De Palma a la vila
Gaspar Oliver Es la cara jove del

Partit Popular a Llucjamor. I tanma-
teix ben proveïda d'experiència.
Vuit anys al front de la primera
Conselleria d'Indústria d'un Go-
vern Balear autònom l'avalen. Ara
torna al seu poble amb la dedicació
de qui vol ser-ne el balte. I possibi-

litats no en manquen a aquest
home, que afirma conèixer les limi-
tacions inherents a la política muni-
cipal en un país on els ajuntaments
ostenten unes competències i uns
pressuposts ben magres. Tanmateix,
afirma, sempre queda la gestió. I en
aquest camp pensa que l'elector pot

detectar les diferències entre les dis-
tintes ofertes electorals. Demostrar
que els socialistes han gestionat ma-
lament la cosa municipal i convèn-
cer-nos que ell i el seu equip ho fa-
rien bastant millor serà la seva feina
durant el mes i mig que ens separa
de les eleccions.

Antoni Llompart

-Quan decidires presentar-te com
a candidat a l'alcaldia?

-La decisió la vaig prendre a prin-
cipis de febrer de l'any 90, durant un
viatge a Brussel.les amb el president
Canyelles. Durant una conversa amb
el president, en un vol de dues
hores, parles de moltes coses, del
futur de Llucmajor i de la Comuni-
tat. Aleshores vàrem creure de mutu
acord que seria positiu que vengués
a assumir aquest repte de l'alcaldia
de Llucmajor. Fa vuit anys que me
dedic al govern i crec que ja ha arri-
bat el moment de poder-me dedicar
al meu municipi amb tota la meva
marxa i tota la meva il.lusió. Encara
que això no vol dir que jo limiti tota
la meva futura vida política dins del
terme de Llucmajor. Per?) sí que era
una cosa que me feia molta
d'il.lusió, perquè hem de recordar
que jo me vaig veure en política
anant a les generals del 82, vaig con-
tinuar a les autonòmiques del 83 i
me vaig veure de Conseller d'Indús-
tria sense tenir cap tipus d'experièn-
cia política. I això no només jo, per-
qué aleshores la gent del partit poca
experiència de govern teníem. Per
tant, jo no he passat mai per un ajun-
tament i me fa molta d'il.lusió venir
aquí a l'Ajuntament de Llucmajor.

-Diuen que hi ha un gran interés,
en el PP, per recobrar i guanyar els
ajuntaments de la badia.

-És cert que hi ha interés per part
del PP en recobrar i guanyar els
ajuntaments de la badia, el de Lluc-
major, el de Palma, i el de Calvià.
Pert, també altres ajuntaments on els
batles eren del PP i que vàrem per-
dre per mocions de censura, com el
d'Alcúdia.
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ELS SOCIALISTES NO HAN
SABUT GESTIONAR ELS
PRESSUPOSTOS

-Has enviat una carta a tots els
electors del terme de Llucmajor.
Allà dius que des de la Conselleria
sempre has mirat per Llucmajor. En
que se traduiria aquest interés pel
teu poble?

-Encara que faci feina a Palma, a la
Conselleria, i hagi viscut els primers
anys de casat a S'Arenal, ja en fa més
de cinc que visc a Llucmajor. Som el
president del Partit Popular de Lluc-
major des de l'any 82 i lògicament
conec els problemes no només del
Municipi sinó també de l'Ajunta-
ment, ja que aquests darrers quatre
anys hem participat molt activament
de tota la problemàtica de l'Ajunta-
ment, molt units amb el grup muni-
cipal. Aleshores, amb aquesta carta
alla que he volgut fer ha estat anun-
ciar als electors de Llucmajor que
havia pres aquesta determinació de
deixar el Govern i els dic que a par-
tir d'aquest moment me pos a la
seva disposició per fer feina a l'A-
juntament.

-Com veus el consistori que ara
surt, en podries fer un balanç?

-Tal vegada no me correspón a mi
fer un balanç del que ha estat aquest
consistori, perquè no hi ha estat. Per
a mi la gestió de l'Ajuntament ha
estat qualificable per la mateixa falta
de gestic.). Hem denunciat que les in-
versions, pressupost darrera pressu-
post, anaven disminuint quan el
pressupost anava augmentant, i per
una altra part creixia la despesa co-
rrent.

Entenem que Llucmajor, amb el
terme municipal més gran de Ma-
llorca, té vint-i-dues urbanitzacions,
amb unes necessitats d'infrastructu-
ra molt importants. L'Ajuntament,
per resoldre problemes greus de
qualitat de vida, hauria de fer la re-
cepció de moltes d'aquestes urbanit-
zacions, de mutu acord amb l'urba-
nitzador, i dotar-les de les infrastruc-
tures necessàries, sobre tot aigua i
clavegueram.

Per?) sobre tot s'han de conservar
les infrastructures existents, com per
exemple la de S'Arenal, on cada
estiu donam aquest espectacle tan

deplorable quart- se romp el clave-
gueram i surt aquesta aigua bruta,
per no dir una altra cosa, a la prime-
ra linha.

També podriem parlar de moltis-
sims de temes que no s'han duit a
terme, com el polígon de Llucmajor,
Ia inversió que hi ha prevista a S'A-
renal, que difícilment no se podrà
dur a terme perquè no s'han cumplit
els plaços, i moltes d'altres que han
quedat a mig fer perquè els projectes
han quedat adormits i els papers no
s'han fet córrer.

EL BATLE HA INCOMPLIT UN
CONVENI AMB INDÚSTRIA

-Has parlat del polígon industrial.
Des de l'Ajuntament han criticat
l'actuació de la conselleria d'Obres
Públiques dient que havia posat
més emperons al projecte dels que
realment eren necessaris i justifica-
bles.

-He de dir amb rotunditat que
això no és així. L'Ajuntament va pre-
sentar el pla a la Comissió Provincial
d'Urbanisme, per ses exactes, el mes
de juny de l'any 90. Alla detectaren
una serie de de ficiencies del Pla, que
varen ser subsanades j el projecte se
va aprovar definitivament el novem-
bre del mateix any amb una pres-
cripció, i era que havien de fer un
pla de trasllat de les tortugues abans
d'iniciar les obres.

-Ha sortit tots aquests mesos la
qüestió del simulador del vol de
Son Noguera. Hi ha hagut fregades

amb l'Ajuntament per questions
d'electoralisme?

-Electoralisme? Per la meva part
no. Friccions? No n'hi ha hagudes,
pert) n'hi podria haver: Perquè no-
saltres, al Govern, varem firmar un
conveni amb el batle pel qual es
comprometia a incloure els terrenys
el simulador dins del poligon, i això
no s'ha fet. Igualment se comprome-
tia en el termini d'un any a donar
accés directe al complexe a través
del polígon i no de la carretera; això
es evident que no s'ha fet perquè el
polígon no esta. I el batle també se
comprometia del cap d'un any a
dotar el simulador de tots els serveis
d'infrastructura, de vial, d'electrici-
tat, d'aigua depurada i d'aigua co-
rrent, i això tampoc no s'ha fet. No
obçta nt això nosaltres varem fer la
deptiradora, per evitar qualsevol
problema de contaminació i poder
tirar aquestes aigües ja depurades.
De totes formes no hem denunciat el
conveni, però si que podem dir da-
rament que l'Ajuntament no ha com-
plit el conveni que tenia signat amb
la conselleria i , més concretament,
amb Foment Industrial.

DEDICACIÓ TOTAL I PLENA
A LLUCMAJOR

-El fet que deixis la conselleria
per presentar-te com a batle de
Llucmajor deixa una mica enlaire el
teu futur politic. Si no sortissis
batle, que faries?

-Jo tenc la il.lusió i el convenci-
ment de sortir batle. En el cas hipo-
tètic que no hi sortis, jo quedaria a
Llucmajor. Es a dir que jo estic dis-
posat a fer tota la meva feina com a
politic a Llucmajor i a dedicar-m'hi
amb plenitud, perquè entenc que
estic assumir t un compromis. Jo el
que no faria de cap de les maneres
seria, en el cas hipotètic de no sortir
batle, dimitir; o bé no dimitir i dedi-
car-me a fer feina en el Govern o a
una altra institució. Es a dir que jo
vénc a Llucmajor amb el compromis
de no estar a la pròxima legislatura
dins del Govern sinó a dedicar-me,
únicament i exclusivament, al que és
Llucmajor. Dedicació total i plena a

Llucmajor, no hi haura cap altre cà-
rrec politic.
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Joan Monserrat, cap a la reelecció

Joan Monserrat i Mascaró, l'actual batle de Llucmajor de govern i per aim!, creu que és oportuna la seva pre-
se sent molt satisfet de la tasca realitzada aquests anys skncia com a cap de llista del PSOE.

1.- Ens podríeu fer un balanç d'a-
quests 4 anys de govern municipal?

-Crec que la nostra gestió ha estat
clara, com ha de ser la gestió munici-
pal, i fortament positiva.

Per una banda s'han creat una
serie de serveis inexistents que aju-
den el desenvolupament de la vida
ciutadana. Recordem: Centre Jovent,
C. Migjorn, Serveis Socials, transport
de minusvalids, ajuda a domicili,
Promoció esport (cursos), biblioteca,
assessoria lingüística, Servei d'Acció
Cultural... tots ells dins l'apartat de
benestar social.

Per l'altra, podem anomenar una
llarga llista d'obres ja finalitzades o
be encara en procés: Creu Roja, guar-
deria infantil de s'Arenal, llar de la

edat de s'Arenal, piscines, amplia-
ció ronda, asfaltat de carrers de Lluc-
major, S'Arenal i urbanitzacions, i 10
obres més d'embelliment de la zona
de s' Arenal realitzades en
col•laboració amb Ia Conselleria de
Turisme.

Esper que el poble coneixerà i ten-
dra en compte la feina feta de cara a
les properes eleccions.

EL MEU EQUIP ÉS COMPETENT I
REPRESENTANTIU DE LA
NOSTRA SOCIETAT

2.- Com vos sentiu personalment?
I el vostre equip?

-Jo em sent be, entusiasmat per
veure el final de les obres comença-
des. Això seria per a mi una gran
alegria. Quatre anys són curts per
dur a terme tots els projectes; per
això pens que es menester fer esfor-
ços per aconseguir la confiança del
poble, que ja ens coneix, i repetir
una nova legislatura.

El meu equip es competent i re-
presentatiu de la nostra societat. Un
cop més esta disposat a treballar i
continuar en la línia de sempre, fer

les coses ben fetes.
3.- Quins problemes heu tengut

per governar en minoria? (l'afer Ra-
basco, la fuga d'en Manresa...)

-Governar en minoria requereix,
com es natural, el suport d'altres
partits, en el nostre cas PSM i UM. Jo
crec que s'ha format un bon grup, el
qual sempre ha participat de les ini-
ciatives del nostre partit, sense per-
dre cap dels dos les seves caracterís-
tiques ideològiques, que hem sabut
conjugar entre tots per fer una bona
gestió municipal.

El tema de les persones que pas-
sen d'un partit a l'altre i de les fric-
dons que he tengut, el deix perquè
el jutgi la història.

4.- Com valorau la tasca de l'opo-
sició?

-No m'agrada jutjat els altres par-
tits politics; crec que qui els ha de
valorar es l'electorat. Se que sovint
els partits politics tenen el costum de
criticar els altres per donar realç a la
seva obra. Jo no juc amb aquestes
cartes, preferesc que sigui el poble

qui jutgi.

TENIR UN CAMP DE GOLF NO
ÉS UN ABÚS

5.- Com és que un batle ecologis-
ta, defensors de s'Estalella no se
pronuncia sobre el camp de golf de
So n'Antelm?

-Defensor la natura, l'entorn es
una necessitat que he manifestat
moltes vegades i continuu pensant
de la mateixa manera.

Quant al camp de golf i el centre
geriatric de So n'Antelm, supbs que
es dóna per fet que qui em fa la pre-
gunta esta en contra dels camps de
golf. Pens que tenir dins el nostre
municipi un camp de golf no es un

tampoc no ho seria que en
aquests moments hi hagués cinc ur-
banitzacions.

Les prestacions que ofereix (aigua
depurada per regar, assistències gra-
tuites, preservació al maxim de l'en-
torn, restauració de contruccions ve-
lles, barraques, cases, porxades, etc.)
són interessants, i a més hi ha una
certa demanda d'aquestes activitats
esportives. Pens tambo que sera una
manera més de promocionar el turis-
me de certa qualitat.

6.- Confiau de tornar esser batle?
-Hi ha un refrany que diu: «Els

confiats van a l'infern»
Jo no diria mai «confiar» sinó «de-

sitjar». Efectivament, ho desig, entre
altres coses i com he dit al principi,
per continuar les obres començades i
veure-les acabades i en funciona-
ment.

7.- Vos fan por els partits nous? I
l'estirada d'ASI a s'Arenal?

-Por no crec que hagi motiu ja que
si surten nous grups sera l'electorat
qui votara en pro o en contra.

Catalina Font
Coloma Julià
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Maties Garcias:     

«Si el PSM no existís, l'hauríem d'intentar»
Maties Garcias Salva és el candidat del

PSM a la batlia de Llucmajor per a les
pròximes eleccions municipals. A més,
ha estat durant quatre anys regidor de
l'actual consistori i Tinent Batle de Cul-
tura. Aquest personatge politic es, doncs,
indicat per a fer balanç, per una banda, i
per a parlar del futur ajuntament, per
l'altra.

-Després de quatre anys de gestió
municipal en Párea de cultura, quines
coses han canviat en el poble?

-El PSM ha intentat demostrar que la
gestió cultural i educativa és important
dins la vida d'un poble i d'un Ajunta-
ment. Des de la cultura i l'educació es fa
feina perquè un poble tengui una perso-
nalitat prOpia i un comportament més ci-
vilitzat. Aquestes coses, a la llarga, per-
duren i conformen la fesomia collectiva.
A més, no sempre es fa una feina per a
les sinó que des de l'àrea de
cultura de l'Ajuntament s'organitzen les
festes populars, les fires, les cavalcades
de reis, els carnavals... i això té molta
d'incidència sobre un públic nombrós i
variat. Com a regidor també he treballat
amb les escoles dotant-les de millores
materials en el cas dels col.legis públics i
oferint serveis pedagògics, subvencions
per a activitats, publicacions i videos di-
dactics, etc.

-Quan vos presentàreu a les eleccions
fa quatre anys éreu coneguts com »els
joves». Des de llavors, ha canviat res en
el partit que representes?

-Crec que bastanta gent pensava que el
PSM seria un partit que només veuria la
part negativa de les coses i que, des de
l'oposició, sempre diria «no» sense pre-
sentar alternatives. Durant aquests qua-
tre anys s'ha volgut demostrar que el
PSM també sap governar i que si es pre-
senta a les eleccions es per treballar en
favor del poble, sense deixar de dir «no»
quan fa falta.

S'HAN INICIAT OBRES I
REALITZACIONS DE CAIRE SOCIAL
MOLT IMPORTANTS

-Com	 avalues	 la	política	de
l'Ajuntament durant l'actual
legislatura?

-En general pens que ha estat bona.
S'han iniciat obres i realitzacions de caire
social molt importants i necessaries. El
Consistori no ha quedat paralitzat per
disputes internes, si be no tothom —fins

i tot dins els partits amb responsabilitats
de govern— ha treballat amb la
dedicació que era necessària. No tot

quan s'ha fet representa la unia del PSM
però hem de tenir en compte quins eren
les circumstancies: només un regidor
nacionalista, necessitat d'equilibri amb la
dreta, populisme demagogic d'un
regidor, etc. Per altra part, s'ha de dir
que els regidors amb responsabilitats de
govern hem de compartir la nostra
activitat professional amb la política i
això sempre lleva dedicació a
l'Ajuntament, que s'ha de suplir amb
altres esforços personals.

-Quins aspectes han quedat pendents
tant a Llucmajor com a S'Arenal?

-Acabar la major part de les obres
començades o projectades: ronda de
Llucmajor, pla d'embelliment de
s'Arenal, centres de la tercera edat a
Llucmajor i s'Arenal, guarderia infantil a
s'Arenal, etc. Dins les seves
competencies ha quedat enllestida la
biblioteca pública de s'Arenal i la sala
d'actes culturals i l'arxiu municipal de
Llucmajor que eren les obres que
m'havia proposat, a part de les activitats
i altres feines fetes durant el meu

mandat.
-Quins creus que són els punts

diferencials del PSM respecte als altres
partits que concorren a les eleccions?

-Si el PSM no existís, l'hauríem
d'inventar. A Mallorca es imprescindible
tenir un partit mallorquinista,
d'esquerres i ecologista per tenir mes
capacitat d'autogovern, sense dependre
de Madrid, i per fer fora el caciquisme i
evitar la destrucció de l'entorn i el medi
ambient de l'illa. Llastimosament hi ha
gent que simpatitza amb aquests
postulats, perd que no té coratge o
possibilitat de defensar-los públicament,
i això limita la nostra acció. Dia 26 de
maig no nomes votarem per a les
eleccions municipals, sine que també ho
farem per al Parlament Balear, on el PSM
ha d'estar ben representat i, fins i tot, ha
d'intentar conformar un govern
nacionalista, ecologista i socialista.

S'HA DE RESOLDRE EL PROBLEMA
DE L'AIGUA RESIDUAL

-Quines són les prioritats que s'hau-
rien d'escometre en el pròxim govern
municipal?

-S'han de dur a terme els projectes co-
mençats i se n'han d'emprendre de nous.
Crec que s'hauria de dur a terme un pla
d'embelliment i de dotació de serveis a
Llucmajor: creació de zones verdes, res-
tauració de façanes i monuments, elimi-
nació de bassiots i cables elèctrics, etc.

Tampoc s'ha d'oblidar la qüestió ecológi-
ca ï urbanística: hem de continuar defen-
sant s'Estalella, s'ha de posar fi a la cons-
trucció de casetes de foravila, no s'han
de propiciar més urbanitzacions i s'ha de
resoldre el problema de l'aigua residual

tant de la depuradora de Son Gall com la
de s'Arenal, així com els femers incon-
trolats. Pel que fa a la cultura, hem d'a-
conseguir una Casa de Cultura ben dota-
da i ben activa i s'ha de treballar l'arca
de joventut. Hauria d'haver una regido-
ria encarregada de temes de medi am-
bient i patrimoni arquitectònic amb mit-
jans tècnics i humans per ser influent.
També es necessari facilitar que la gran
massa de castellano-parlants que hi ha a
s'Arenal no desconeguin l'idioma de
Mallorca col-laborant amb el Govern, el
MEC i altres associacions. En definitiva,
pensam que la gestió municipal ha de
ser democràtica i fruit d'un equip de go-
vern, sense personalismes.
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Sra. Catalina Font, Directora de la
Revista «Llucmajor de pinte en
ample»

Sobre la crítica que hizo D. Ma-
nuel García sobre la política social y
laboral de este Ayuntamiento, los re-
presentantes sindicales de este
Ayuntamiento quieren hacer constar
que el mes de octubre hubo convoca-
toria electoral y el mes de noviembre
hubo las votaciones de los represen-
tantes sindicales de este Ayunta-
miento y nosotros.

Como representantes sindicales le-
gales queremos decirle a este buen
señor que para hablar hay que saber
que se habla y si no se sabe mejor
que se calle y sobre los contratos la-
borales están a disposición de quien
lo quiera saber ya que se pone una
pizarra durante 15 días en el Ayun-
tamiento para que la gente se pueda
apuntar y todo se hace así como esti-
pula la ley.

También quisiéramos decir que
hace 4 años que tenemos convenio
en este Ayuntamiento y si lo tene-
mos es gracias a este Consistorio.

Atentamente:
Los Representantes Sindicales 

11. 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 29 08 - 66 11 12
LLUCMAJOR     



Ja s'atraquen les eleccions

PEGASO

TALLER AUTORITZAT

ANTONI ROSSELLO RAMIS

Carrer Navarra, 4-6- Tel. 66 09 28

major
rc---7detfrt

PERRUQUERIA UNISEX

C/. Major, 7 - Tel& on 66 13 59
LLUCMAJOR (Mallorca)
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-Qué tal les festes de Pasqua?.
-Molt be, les panades i els robiols

no m'han fet mal.
-I les processons?
-Com sempre, més o manco. I tu?.
-Jo com sempre, no en vaig veure

cap. Donaren molts de confits?
-No molts, perquè es recomanava

que no en donassin a les processons.
-No em venguis amb romanços,

perquè si a les processons de Setma-
na Santa no donen confits i llevam el
sermó de S'Enganaia, que mos que-
daria de típic, per aquestes festes a
Llucmajor?.

-El via crucis me va agradar
molt....

- segons vaig llegir, el feren
un grup de fora.

-Si, i molt be que ho feren, encara
vaig passar pena de veure aquells
homos quasi nuus, amb aquell fred
que feia, vaig tremolar per ells.

-També ha estat molt celebrada
l'exposició dels objectes de la Parrò-
quia.

-Jo encara no l'he vista.
-No?, idõ hi has d'anar, perquè ès

de veure.
-Saps si hi havia els canalobres

que llevaren de l'altar major?.

-No me'n record.
-Idõ convendria que ho recordem,

perquè tenen molt de valor, segons
diuen...

-No sies mal pensat, i parlem d'un
altra cosa.

-Ido parlem de les properes elec-
cions municipals.

-Això mateix, perquè les mesions
per endevinar qui sera el nou batle,
de cada dia seran mes nombroses.

-Si, la cosa ja comença a encalentir-
se....

-No hi haura nou batle, perquè
sortira el mateix.

-Això ho diras tu, perquè jo crec
que ès molt dificil que es produeixi
la sorpresa de l'altra vegada.

-Quina sorpresa?
-0 no te'n recordes?. En Rabasco

havia de votar com a batle en Joan
Miguel i a darrera hora girà la truita
a favor de l'altre Joan, en Monserrat.

-Tens raó, perquè ara en Rabasco,
amb lo cabrejat que esta en contra
dels socialistes, no els votara ni a
tirs.

-A mes, que com que ha fet un

partit per a ell tot sol, no rebrà or-
dres de ningú.

-També hi ha el partit de Conver-
gencia Balear, d'en Martí de la carn,
que pot decidir a favor d'un o de
l'altre.

-Aguets són regionalistes indepen-
dents, com el partit d'en Maties, vo-
taran a a favor dels socialistes.

-I en Manolo i en Maestre?.
-Aquests no fera n res.
-Homo...! tu que saps tant, ja mos

pots dir quins tendran més vots.
-Jo, els oPepés», perquè en Gaspar

Oliver, com a conseller,ha agafat
molt de prestigi i se'n dura molts de
vots.

-Jo crec que serà al contrari, que
guanyaran altra vegada els sociales-
tes, encara que això no vol dir que
treguin el batle...

-I, en Miguel Clar, què farà?.
-Com que li ha fuit n'Alberti, no sé

cap on es girara....
-Perquè no li demanam?
-Altres feines!
-Saps que pens?, que entre uns i

els altres, tot anirà igual de bé i de
malament.

-No fotis!, que si tots pensassim
igual, no vo tariem.

-Tal vegada n'hi haura molts , que
no votaran....

-T'ho penses! jo crec que en aques-
tes eleccions votaran mes del vuitan-
ta per cent.

-El teu nas...!

UN QUE ESCOLTAVA



Ram ón Tous

consells per a consumidors

COLOR/NS
MODA

INFANTIL
C/. D'es Vall, 107 	 66 27 26

LLUCMAJOR - MALLORCA

SANEAMIENTO

CALEFACCION

GABRIEL OLIVER

INSTAL.LACIONS SANITARIES
CALEFACCIó
ENERGIA SOLAR

Exposlció I Vendes: C/. Born, 2 - Tel. 66 06 52
Taller: Melia, 26- Tel. 66 16 37 - LLUCMAJOR
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ECOLOGIA

És evident que la societat de con-
sum no és la manera més ecològica
de viure en societat pert), ara per ara,
sembla que hi estam condemnats a
mig o llarg termini. Per això va bé de
saber les regles d'aquesta societat de
consum i poder aprofitar al màxim
els nostres recursos i defensar-mos
de la millor manera possible dels
prejudicis que se'n puguin derivar.

Una qüestió important en aquest
camp és l'etiquetatge, presentació i
publicitat dels productes alimenticis.
L'alimentació és una part molt im-
portant de les nostres vides i val la
pena de dedicar-hi una mica d'aten-
ció. Les regles d'etiquetatge dels
productes esmentats estan sotmesos
a unes normes legals rigides que les
empreses han de respectar. Analitza-
rem alguns aspectes d'aquesta qües-
tió que cal conèixer i recordar a l'ho-
ra d'anar a comprar:

-Es obligatori el nom del producte
d'una manera precisa i sense possi-
bilitat de confusió. Aquest nom no
pot coincidir amb el de cap marca,
ha de ser un nom genéric. També

s'hi ha d'indicar l'estat fisic del pro-
ducte (natural, torrat, mòlt, fumat,
congelat...).

-Un altre apartat obligatori es la
llista d'ingredients. Han de ser indi-
cats amb l'ordre decreixent dels seus
pesos. A continuació hi ha d'haver la
llista d'aditius (conservants, colo-
rants, estabilitzants, perfumadors...)

Hi ha ima série de productes que
no han de menester legalment la ills-
ta dels ingredients: fruites, hortalis-
ses, patates, aigües, vinagres, for-
matges, mantegues, llets i nates.

-Un altre aspecte que s'ha de con-
signar necessàriament és el del pes o
el volum (depenent de si el producte
és liquid o no). També s'hi ha d'indi-
car les porcions, les unitats o les
parts que formen aquest producte si
és pertinent. Es obligatori especificar
el pes real i el pes escorregut en el
cas de productes amb liquid de co-
bertura.

-Des de l'any 1984 també es neces-
sari que les etiquetes indiquin la
data de caducitat (a partir de la qual

el consum del producte és perillós) o
de consum preferent (a partir de la
qual el producte no és perillós pert)
pot haver perdut les seves qualitats
Optimes).

-Hi ha una série de productes que
no necessiten indicar la data de du-
ració minima: pa, pastisseria, fruites,
hortalisses, patates, vi i begudes al-
cohòliques de més de 10% d'alcohol,
vinagres, sal, sucre, caramels i for-
matges exceptuant-ne els frescs i
fosos.

-També s'hi han d'indicar les con-
dicions de conservació (a la gelera, a
un lloc fresc i sec, al congelador...)

-El mode d'ús s'ha d'especificar en
cas de ser pertinent (encalentiu, ser-
viu fred...)

-L'empresa fabricant ha d'iniciar a
l'etiqueta el seu nom, la marca i el
seu domicili així com el número de
registre sanitari, el lot de fabricació i
el pais d'origen si es tracta d'un pro-
ducte important.

-Totes les dades d'etiquetatge obli-
gatori han de ser escrites com a
minim en castellà pen!) també poden
a paréixer en altres lengües.

-Totes aquestes normes canvien
una mica si es tracta de productes
amb una superficie igual o inferior
als 10 centimetres.

-Si algún producte no conté totes
aquestes informacions o creus que
les dades indicades no són certes
pots reclamar al venedor i al fabri-
cant.

-En cas de reclamació també et
pots dirigir a una série d'associa-
dons:

*Departament de consum de la
Comunitat Autònoma

*Associacions de consumidors
*Institut Nacional del Consum



Cicle de debats sobre ecologia des de
la perspectiva cristiana

El Consell Parroquial ha organitzat durant el mes
de marc tres actes públics consecutius entorn de la
qüestió ecològica i les seves repercusions dins la vida
quotidiana des de la perspectiva de l'Església.

Aquests actes, emmarcats dins les IV Jornades Fe-
Ciència que se celebren cada any, es varen obrir amb
l'exposició del teòleg Jordi GayA sobre els fonaments
cristians de la preservació del medi ambient i la inte-
gritat de la naturalesa, tal com recorda, entre d'altres
documents eclesiàstics recents, la pastoral signada
pels tres bisbes de les diòcesis de Mallorca, Menorca i
Eivissa, basada en textos doctrinals interpretats pels
nous corrents teològics actuals.

Posteriorment, el Doctor en Ciències Físiques i me-
teoròleg Climent Ramis va exposar la problemàtica
dels canvis del temps provocats per l'acció de l'home

i les possibles conseqüències que aquest fet pot com-
portar, sempre des de l'òptica cientifica i poc procliu a
alarmismes infunda ts.

Per acabar, el cicle es va tancar amb una taula rodo-
na moderada per Antoni Llompart, en la qual partici-
paren el catedràtic d'Ecologia de la Universitat de les
Illes Balears, Miguel Morey; el president del Gob,
Francesc Avella; el diputat nacionalista Sebastià Serra,
i el Dr. Climent Ramis.

ECOLOGIA
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L'esport de competició

L'esport de competido ha esdevin-
gut un dels protagonistes de la socie-
tat moderna. Els centres de poder
del món occidental han fomentat
aquesta situació per crear un nou
«opi del poble» que allurtyàs els pro-
blemes socials, les deficiències sindi-
cals o les reivindicacions politiques.
Tots han contribuit una mica a crear
aquesta situació privilegiada de l'es-
port: els particulars, els governs, les
multinacionals, les cases publicità-
ries, les entitats d'estalvi...

La demagògia, en parlar d'esport,
és bona de vendre: la salut, el dese-
volupament del cos, l'olimpisme,
l'activitat suposadament ecológica,
la fraternitat universal...

Tot això no són més que mentides
o veritats a mitges i ens hem avesat
a sentir-ho i a creure -sense reflexio-

nar-hi gaire- que l'esport és bo i
l'hem de fomentar a tots els nivells.

Pep!) en aquesta qüestió s'han de
tenir en compte una série de coses:

-No s'ha de confondre l'esport de
competició amb l'exercici físic mode-

rat i saludable sense intenció compe-
titiva ni afany de superado.

-L'esport mou milions de (Wars
anualment i s'hi barregen perillosos
interessos comercials, industrials i
politics (construcciones y Contratas,
Cubiertas Mzov, la batlia de Barcelo-
na...)

-La pràctica d'un esport en exclu-
siva i a nivell d'alta competició sol
provocar un desenvolupament poc
harmònic del cos i un forçament in-
necessari dels Organs respiratoris i
cArdio-vasculars.

-Per aconseguir un major rendi-
ment, molts esportistes condicionen
la seva vida a la competició -règims,
horaris, concentracions... i recórren a
vegades a mitjans perillosos com el
&ping, la droga o les alteracions
hormona Is .

-La majoria d'esportistes cerquen
en l'esport la fama o el lucre derivats
directament de l'esport o be de la
publicitat que s'hi relaciona.

-Els diferents governs dediquen a
l'esport d'alta competició quantitas
milionàries que s'aprofitarien millor
dins resport de base, l'educació físi-
ca dels escolars, la formació per a la
salut i el consum, la millora del
medi ambient, etc. w.-

rm 1
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-Els programes de foment de l'es-
port només beneficien una part molt
recluida de la població mentre que la
resta hi participa a través d'activitats
poc saludables com mirar la TV, Ile-
gir els resultats als diaris o assitir a
les competicions des de les tribunes.

-Els grans esdeveniments espor-
tius necessiten una gran infraestruc-
tura que sovint ataca el medi am-
bient: grans estadis, augment dels
desplaçaments, increment del con-
sum d'energia, foment de l'activitat
turística, intensificació de la xarxa de
comunicacions, aparició de noves in-
dústries, desplaçament de l'atenció
informativa...

-Un esdeveniment proper i actual
com el dels Jocs Olímpics de Barcelo-
na crea notables contrapartides nega-
tives: desenvolupament urbanístic
irracional, una ciutat inhabitable per
obres durant quatre anys, despeses
incalculables en concepte d'organit-

zació, equipaments i infraestructura,
creació d'indústies parAsites relacio-
nades directament amb el consumis-
me (publicitat, regals, imatge, souve-
nirs...), desaparició de formes de
vida tradicionals (petits comerços,
restaurants de la Barcelona, petites
vies urbanes...) grans beneficis publi-
citaris i comercials, pressuposts mi-
lionaris per als esportistes d'alt es-
tanding concentrats durant anys amb
l'única finalitat d'aconseguir una
medalla, etc.

-L'esport ha creat en moltes oca-
sions una excessiva competitivitat
entre nacions o regions provocant en
molts de casos esclats de violència i
rivalitat que acaben en destrosses
materials, morts, assassinats, acci-
dents, etc.

-Alguns governs intenten sublimar
la imatge dels seus estats a través de
l'esport donant Hoc a injustícies i de-
sequilibris que es posen de manifest
des de la democratització de l'Euro-
pa de l'Est: atletes ben alimentats en
pesos que patien fam, privilegis i
luxes per als esportistes i les seves
famílies, amiguisme i tracte de favor
al Dínamo de Bucarest, etc.

-Els governs occidentals també
creen desequilibris valorant més una
marca, una victòria o un récord que
la investigació, la docència, la tasca
ecològica, l'estudi, el civisme, Yes-
port de base o la cultura. Aquests
governs es neguen a perdonar el
deute exterior que ofega els paisos
pobres mentre gasten autèntiques
barbaritats en política esportiva.

-L'esport competitiu s'organitza en
base a la distribució estatal dels dife-
rents territoris sense respectar les di-
ferents nacions o minories que inte-
gren aquests estats. Així, s'intenta la

40
identificació dels ciutadans amb Es-
panya a través dels històrics partits
de la selecció al Benito Villamarín i
es nega el dret dels catalans a tenir
les seves federacions, els seus comi-
tés olímpics o a participar sota la
seva bandera.

En definitiva, quan ens parlin de
la necessitat de fomentar l'esport
hem de pensar que hi ha coses mes
importants al món. Mentre s'organit-
zen grans concentracions esportives
hi ha homes i dones que pateixen la
guerra o la fam molt a prop
-recordau si no el Faris Dakar o el
Mundial de Futbol d'Argentina sota
la dictadura dels militars- i el món
continua amenaçat per problemes
ecològics més preocu pants.

VETERINARI
G. Rubí GiiellsA

Cl. Sant Miguel, 46 - Llucmajor
Tel. 66 02 30 - 26 14 71
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Domingo Aguiló, regidor d'hisenda i tècnic de
GESA. A GESA FEIM LES COSES 13t

Sebastià Rubí
Antoni Llompart

En Domingo Aquiló és regidor a l'Ajuntament de
Llucmajor per les llistes del Partit Socialista Obrer Es-
panyol. En els moments de més eufòria proteccionista,
quan se va alçar el debat per la construcció d'una cen-
tral tèrmica a s'Estalella, se va abstenir de votar les res-
solucions del consistori que demanaven la protecció

d'aquell indret En Domingo Aguiló, expert en ques-
tions energètiques, fa en aquesta entrevista una crida
per la coherència en els actituds i per un debat racional
sobre el nostre model de creixament. El regidor d'hisen-
da lliga la qüestió de s'Estalella a les actituds quotidia-
nes dels llucmajorers amb l'electricitat. El deixam par-
lar.

ENERGIES ALTERNATIVES:
DIFUSES I MALES
D'EMMAGATZEMAR.

Molta gent diu que usant les ener-
gies alternatives podríem evitar la
construcció d'una nova central elk-
trica a Mallorca. Aix?) no es del tot
veritat, i dit d'aquesta manera no ho
és gens. Les energies alternatives o
renovables tenen dos grans inconve-
nients. Un és que són difuses, si no
fos això no sortiries al carrer perquè
quedaries torrat. N'hi ha un altre,
d'inconvenient, gravíssim: i es que
no hi són sempre, no les tens quan
vols. L'energia solar només la tens
de dia i, sobretot, els dies clars d'es-
tiu que és quan menys necessites en-
calentir aigua.

Això mos mena a una altre proble-
ma. La tècnica actual no ha resolt els
problemes de l'emmagatzament d'e-
nergia. Basta dir que les bateries són
les mateixes que va inventar Edison,
en tot aquest temps no hem avançat
res.

Basta veure l'embalum d'una bate-
ria de cotxe, grosa i feixuga, només

per 35 ampers. Mirau si no, els em-
magatzaments tèrmics, els termos de
qualsevol casa el poc temps que
mantenen la calentor: tot i la gran
quantitat d'aïllaments que duen in-
corporats, l'endemà ja trobam una
altra vegada l'aigua freda.

En canvi hi ha un emmagatzema-

dor natural d'energia perfecte, que
és el petroli. El petroli és el més gran
emmagatzemador d'energia solar
que hi ha en el món.

Aquests problemes esmentats,
l'excesiva difusió de les fonts ener-
gètiques renovables, i la seva incons-

V.-
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ancia, unit a les deficiencies tècni-
ques de l'emmagatzament, fan que
dins el conjunt del consum energetic,
pensin encara molt poc.

LES PLAQUES SOLARS
La constant solar, la radicació del

sol, dóna una potencia de 100 watis
per metre quadrat, a les dotze del
migdia d'un dia d'estiu dels més ca-
lorosos pot donar 700 ó 800 watis per
metre quadrat. Una cèl.lula fotovol-
taica de les més desenvolupades ofe-
reix un rendiment del deu per cent.
Això significa un rendiment de 70
watis per metre quadrat en els mo-
ments punta. ¿Quants de metres
quadrats per alimentar Mallorca amb
plaques solars?. Podríem tapar l'illa.
¿I això no pol.luciona?. I no pari de
la contaminació visual, que la don
per suposada. El més greu es que
deixes de donar energia a una part
important del sól. Si això no te can-
via el clima no sé que el te farà can-
viar. Estàs matant la terra que hi ha
baix la placa solar. A l'ombra no hi
sobreviuen les plantes, no hi ha re-
novació d'oxigen.

Amb això no vull dir que les ener-
gies renovables no siguin bones i no
les hàgim d'emprar. Allò que no me
va bé es comparar una base de pro-
auccio energetica, un centre capaç
d'abastir una illa, amb una placa
solar. Les plaques solars serveixen
per donar-te aigua calenta, per
donar-te llum a un Hoc aïllat, a una
caseta a foravila, etcetera, pet-6 no
són una alternativa a les centrals
convencionals.

A més, les plaques solars també

són grans consumidores d'energia.
Duen molta d'energia incorporada.
¿Sabeu l'energia que consumeix la
fusió del silici per a convertir-lo en
cristalls amorfs per les cel,lules foto-
voltaiques?. Segurament és més
energia que la que estalviarem amb
la placa al llarg de tota la seva vida.

Tot i això, hem de procurar posar
energies alternatives. Hem de posar
plaques solars per encalentir l'aigua.

LES BOMBETES DE BAIX
CONSUM

Parlem, per exemple, de les bom-
betes de baix consum, diuen que es-
talvien molta d'electricitat. Pere,
d'una banda, duen molta més ener-
gia acumulada que les corrents, i
tota aquesta despesa sembla que no
la volem tenir en compte. Aixi, l'únic
que feim es desplaçar el problema a
una altra Area geogràfica, que ha de
consumir molta d'energia per fabri-
car unes bombetes per a que nosal-
tres en poguem estalviar. Ah! I des-
prés hi ha tota l'energia consumida
pel transport, que tampoc no la
tenim mai en compte.

Hem d'afegir-hi, encara, que les
bombetes de baix consum resolen un
problema a l'estiu, però no a l'hi-
vern, perquè a l'hivern la gent nor-
malment té calefacció, i tot alit) que
en la bombeta no es llum se'n va en
calor. I a una habitació l'encalentei-
xes tant amb les bombetes que hi
tens enceses com amb la calefacció.
Si poses bombetes de baix comsum,
com que no desprenen calor, el ter-
mostat nota un descens de la tempe-
ratura a l'habitació i reforça automA-
ticament l'activitat del calefactor. Es

a dir que tot all?) que estalvies de
Hum ho gastes en calefacció. Pensa
que en una bombeta convencional, el
vuitanta per cent de l'energia es
calor i el vint per cent es llum.

ELS ELECTRODOMÈSTICS
Es cert que hem de cercar electro-

domestics que no gastin tant. Pere
els electrodomèstics només poden
reduir el seu consum energetic fins
un cert punt. Un electrodomèstic
gastarA el minim possible si té un
funcionament perfecte; per tant, si tu
hi gastes en manteniment. Pere això
té un limit: Ara imagina't que vols
encalentir aigua per fer marxar una
rentadora. Suposem que hi fiques
cinc litres d'aigua i que per fer neta
la roba vols pujar la temperatura
d'aquesta aigua a vuitanta graus.
T'hi posis com t'hi posis, l'energia
que necessites per encalentir cinc li-
tres d'aigua a vuitanta graus es sem-
pre la mateixa. L'únic estalvi el pots
fer millorant el rendiment de l'apa-
rell i procurant que no se tudi ener-
gia per mal funcionament. Pere aims)
demana una cura exquisida de la
maquina.

L'ESTALVI FÀCIL
En canvi, si que podem estalviar

usant els electrodomèstics de mane-
ra racional. Rentant dos pics per set-
mana en comptes de fer cinc buga-
des amb la rentadora mig buida, po-
sant la dutxa a trenta-vuit graus en
comptes de a quaranta-cinc, apagant
els llums quan no els necessitam en-
cesos i posant bombetes de més baix
consum.

'Lambe es important concentrar

Sant Llorenç, 78 - A - Tel. 6606 69

LLUCMAJOR (Mallorca)
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tota la il.luminació en una sola bom-
beta. Una sola bombeta de 200 watis
té consum molt menor que deu bom-
betes de 20 watis, això es important
saber-ho. No per posar bombetes de
menor potencia consumim menys
energia si tanmateix en posam més,
de bombetes.

PERO INSUFICIENT
Tot això són coses molt petites

però que poden ajudar a tenir un
creixement del consum d'energia
elèctrica que ja no sigui del cinc per
cent, sino del tres o del dos o de l'u
per cent.

Tanmateix, a GESA tenim estudis
fets que demostren que amb un crei-
xement del 4 per cent, menor al que
hem teneut en els darrers anys, la
nova central haura d'estar operativa
cap a l'any 2.002. I si el creixament
en el consum d'energia elèctrica es
del sis per cent, aleshores la central
sera necessària el 1998. Fixa't en una
cosa que es molt important: La dife-
rencia entre un creixament del 4 per
cent i un creixament del 6 per cent es
molt important. I no es fàcil recluir
dos punts els índexs d'increment del
consum. Ide amb això només conse-
guim retardar quatre anys la cons-
trucció de la nova central elèctrica.

Hem de tenir en compte, a més,
que són necessaris 5 ó 6 anys per
construir una central nova, això fent
molta de via. Un temps deien que
feien falta deu anys per construir
una central, això tenint en compte el
temps de redaccció del projecte i el
que es passa seguint els tràmits ad-
ministratius.

I encara pensem, com deien els

economistes francesos, «que l'any
que va com l'any que ve les tenden-
cies actuals de creixament encara
durin un parell d'anys més.

JO NO VULL FOTRE MALLORCA
És important que la gent ho sàpi-

ga, crec que no ens hem d'autoenga-
nar. Hem de fer un esforç en un sen-
tit determinat conscients d'allò que
feim. Jo no vull fotre Mallorca, no
vull crear més centres d'aquest tipus
-encara que això seria bastant impos-
sible-. Pere aixe té un preu.

I no es fàcil. Precisament, els anys
compresos entre el 1973 i el 1975 hi
va haver a molts de països d'Europa
Occidental una presa de consciencia
molt gran de la fragilitat per a les
seves economies que comportava la
dependencia dels combustibles fes-
sils, pert) a mesura que anava bai-
xant el consum total d'energia crei-
xia la proporció corresponent al
comsum d'energia elèctrica. A l'altre
extrem, esta comprovat que a mesu-
ra que avança el benestar d'un pais
avança el consum electric, especial-
ment en moments de crisi. La parti-
cipació de l'electricitat en el consum
final d'energia només ha fet creixer, i
aquest creixemet relatiu s'accentua
en temps de crisi, perquè les cam-
panyes de conscienciació ens fan
usar amb mesura el coltxe, o la cale-
facció, però no els petits electrodo-
mèstics.

PERO NO ES GESA QUE HA DE
PRENDRE LES DECISIONS

És cert que paralitzar la construc-
ció de noves urbanitzacions ajudaria
a fer més lent el creixament del con-
sum electric. I jo seria el primer en

estar-hi d'acord, i no només per mo-
tius energetics, sino perquè ja esta bé
de no poder anar a passejar per en-
lloc. Pere tot això no ho pot decidir
una empresa elèctrica. Pot haver-hi
una restricció del consum energetic,
pen) això ho ha de demanar el poble,
aim) no ho pot suposar mai l'empre-
sa. La fundó de l'empresa elèctrica
es servir la demanda pert) mai no te
pot dir «a partir d'avui ja no te'n do-
naré més»

En qualsevol cas una missió de
GESA pot ser informar, donar les
dades que hi ha, conscienciar la gent,
ajudar... pere mai no ha de succeir
que tu vagis a posar l'interruptor en
marca i el Rum no s'ha d'encendre!.

Encara més, l'empresa elèctrica ha
de ser capaç de preveure les necessi-
tats que tu tendras el dia de demà. I
GESA no pot fer curt en les seves
prediccions, perquè si fa llarg és ella
que ho paga, però si un dia faltas po-
tencia elèctrica ho pagarfem tots.

EL FUTUR EL DECIDIM CADA
DIA

No es GESA que ha de decidir
quin creixement del consum d'ener-
gia elèctrica hem de tenir, ho hem de
decidir nosaltres, entre tots. Pere
això se decideix essent conseqüent i
actuant cada dia en un sentit deter-
minat, no fent manifestacions amb
pancartes. Hem de tenir consciencia
energètica i saber que en encendre
inútilment una bombeta no cremam
només uns doblers de la factura, que
això no surt tan car i ens ho podem
permetre, sinó que hem de saber que
tudam un be que es de tots, que pot-
ser no durarà sempre i que l'hem
d'administrar. Per això no es malgas-
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NUCLEARS? NO GRACIES
Si a la fi resulta que no som capa-

cos de modificar ràpidament el nos-
tre modo de viure, que no podem
canviar en uns anys el model de so-
cietat, se farà inevitable la construc-
ció d'un nou centre producoro d'e-
nergia eléctrica.

La nova central no sera nuclear,
ningú no ho vol. Tots som conscients
del riscs que té una central nuclear.
Pensem en Txernóbil, pert) també en
Villa de les Tres Milles, en Asa) i
Vanden& i ens altres accidents,
grans i petits, que hi ha hagut.
Podem tenir una avaria, i la infalibi-
tilat es un do que l'home encara no
té. Per molts de sistemes de segure-
tat que hi posem qualsevol maquina
pot cascar.

CREMAR EL PETROLI ÉS UNA
ANIMALADA

Hi hauria l'alternativa del fuel.
Però no en podem garantir ni el preu
ni el subministrament. El petroli esta
molt concentrat en mans d'uns pocs
països i a una regió molt inestable.
Recordem la pujada de preus que va
provocar la guerra Iran-Irag, i això se
pot repetir qualsevol dia.

Pens, a més, que no podem cremar
un producte tan noble com es el pe-
trol Es una animalada cremar un
material que és limitat, que serveix
per a mil coses i que es present a la
major part dels objectes que em-
pram, acrílics, roba, vaselines, capsu-
les de medicaments, plastics en ge-
neral, asfaltats, etcetera. Mentre en

tenguem, no haurfem de cremar-lo,
sino d'aprofitar-lo al maxim en la in-
dústria petroquímica.

També hem de tenir en compte
que el transport del petroli es cent
vegades més perillós que el del
carbó. Tens un accident a un petro-
lier, se foraden els tancs del combus-
tible i vesses petroli a la mar i ja has
provocat una catàstrofe ecològica. En
canvi, forades la bodega d'un carbo-
ner i res, cauen tres o quatre pedres
a la mar.

NO ÉS FACIL MANEJAR EL GAS
NATURAL

També podrtem optar pel gas na-
tural. Avui hi ha una tendencia molt
extesa a usar aquest combustible. Té
grans avantatges: l'oferta es molt
dispersa, no esta concentrada en uns
pocs països, i la seva combustió es
molt neta.

En canvi, no estic segur de l'exis-
tència d'una tecnologia prou desen-
volupada per treure tot el rendiment
del gas. A més, el transport del gas
natural és molt dificil: El gas se
transporta en forma líquida i s'ha de
mantenir a 170 graus sota zero de
temperatura. Al port on el desem-
barcassim hi hauríem de construir
unes instal.lacions per mantenir-lo
en aquestes temperatures, amb l'im-
pacte paisatgístic que suposarien
aquestes edificacions. Després l'hau-
rfem de transportar en camions, que
no vull dir que fossin bombes ambu-
lants, pert) vaja... i si ho hauriem de
construir un gasoducte. Tot això su-
posa molts d'inconvenients, econò-
mics, tècnics i paisatgístics.

AVANTATGES DEL CARBÓ

Ens queda el carbó. No es molt
net, pert) es molt disponible, molt
abundant i molt dispers. Si podem
dir que hi ha petroli per cent anys
més, de carbó en queda per 300 o
500 anys, encara.

Que es contaminant? Tots els com-
bustibles ho són. Pere l'altre dia me
digueren una cosa que me va cridar
molt l'atenció. En cremar el fuel des-
prenem 0'3 unitats de sofre per cada
termia (1 termia són 1000 kilocalo-
ries), en canvi el carbó desprèn 0'1
de sofre per termia. Pel que fa a les
emissions de sofre, doncs, el carbó es
tres vegades menys contaminant que
el fuel.

És cert que el carbó desprèn partí-
cules sòlides. Pere aquest problema
ja l'ha resolt la tecnologia. De la cen-
tral tèrmica del Murterar, a Alcúdia,
no en surts amb la camisa bruta, no
hi veus cap boira de polsim de
carbó, ni tan sols no veus sortir fum
per la xemeneia. Una vegada hi vaig
menar el batle, al Murterar, i va que-
dar al.lucinat. A GESA feim les coses
be.

Sant Joan de Deu, en canvi, es
molt contaminant perquè funciona
amb una tecnologia antiquada. Per
això i perquè amb el creixement de
Palma ha quedat dins del casc urbà
la desmantellaremabans del 1995.

Alb) que han de fer els ciutadans
es insistir en un control rigorós de la
contaminació, han de exigir que s'a-
pliquin les normes anticontaminants
vigents, que són molt estrictes, i a
més han d'exigir que les noves ins-
tal.lacions se construeixin amb crite-
ris de respecte al paisatge i de pro-
tecció de l'entorn. 

FIN   

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

CLINICA DENTAL
Dr. LI. Galmés Ferrer

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

Carrer Major, 77- Tel. 66 20 17- LLUCMAJOR
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Llucmajor i la seva indústria (1870-1936)

Llucmajor durant gran part de la seva
història ha estat un nucli eminentment
agrícola, on la major part de la seva po-
black!, activa es dedicava als treballs del
camp. Ara be, dins aquest entorn indus-
trial va poder-se desenvolupar una acti-
vitat industrial, la qual assoliria amb el
temps una importància considerable.

Els origens del sorgiment de la indús-
tria a Llucmajor els podem trobar en el
fet que Llucmajor, ha disposat d'un 931
agrícola deficient que li va impedir el
poder desenvolupar fortament el sector
agrícola. Aquesta baixa qualitat del sOl
obligava el pages a disposar d'uns peno-
des d'inactivitat, amb la consegiient min-
vada dels ingressos de les llars. Davant
això el treball a la indústria, sobre tot al
sector del calçat, va possibilitar, al pages,
l'obtenció d'uns ingressos complementa-
ris i necessaris, donada la situació de fo-
ravila.

Un dels períodes mes interessants de
la indústria a Llucmajor es el de 1870 a
1936 en el qual els sectors industrials  pa-
teixen una transformació incorporant- la
mecanització i abandonant antics siste-
mes artesanais. En aquest perfode cada
sector passara per diferents circunstan-
cies, de tots ells a mes a més del sector
sabater hem de destacar el fariner i el
textil.

El sector fariner al 1870 figurava al
capdavant de la indústria amb 42 molins
de vent inscrits a la Matrícula Industrial;
pero en els últims 30 anys del S. XX pati-
rá una crisi que el dura a la quasi desa-
parició, quedant al 1902 un sol molí fari-
ner en funcionament. A la primera déca-
da del segle XX sorgeixen els molins fari-
ners moguts per gas que seran el prece-
dent de les farineres que als anys vint
existien a Llucmajor.

El sector textil fou un dels sectors de

més canvis va patir entre 1870 i 1936. En
un principi s'articula com una indústria
complementaria on els seus titolars a
més a més d'extreure rendes de la terra
augmentaven els ingressos amb la fabri-
cació de peces de roba de lii o llana. A la
dècada dels anys vuitanta del segle XIX
el cotó va substituint, fins fer desaparèi-
xer, el Ili i la llana. El canvi de teixit
també comporta la desaparició de nom-
brosos tallers ja que dels 16 teixidors que
consten a la Matrícula Industrial de 1869,
al 1890 en resten nomes tres. Dins els
sector textil destaca el taller de «Can
Guixa», que fou el primer que va intro-
duir el cotó, al 1876; el que inicià la con-
centració de telessos, l'únic que va meca-
nitzar la producció i que va introduir-hi
una tintoreria textil.

D'altres tallers també intentaren con-
solidar-se i augmentar les dimensions
dels tallers pert) fracassaren, només «Can
Guixa» fou capaç d'assolir la consolida-

ció.

Al costat de la fabrica ementada so-
breviviren, al primer terç del S. XX, al-
guns petits tallers tèxtils d'un o dos te-
lessos manuals que s'han d'entendre
com a activitats industrials complemen-
tàries dins un entorn agrícola.

El sector del calçat es el més destacat
per la magnitud que va arribar a assolir.
Al segle XIX, la producció s'estructurava
a partir del taller familiar el qual anava
incorporant o acomiadat ma d'obra a
mesura que la demanda ho exigia. El tre-
ball sabater s'havia especialitzat en l'ex-
portació, sobretot als mercats colonials,
per la qual cosa les crisis socio-polítiques
antillanes es feien sentir negativament en
l'economia llucmajorera. Tot i això el cal-
çat va saber-se refer i al primer terç del
segle XX va iniciar una recuperació amb

la -qual cosa posaria les bases a una es-
tructura industrial la qual entraria en
crisi fa un poc més de deu anys. Una
prova dels grans canvis que en el perfo-
de de 1870-1936 varen produir-se la
tenim en la incorporació de la dona al
treball sabater: Al Padró d'habitants de
1887 no hi consta cap obrera sabatera i
molt poques ribateres i, per altra banda,
hi figura un alt nombre d'al.lotes ¡oyes,
d'entre 15-30 anys, que treballen de cria-
des a Ciutat. En canvi al Padr6 d'habi-
tants de 1924 el nombre de criades ha
quasi desaparegut i el nombre d'obreres
sabateres i de ribateres es força alt. En el
primer quart del segle XX el propi de-
senvolupament del sector del calçat pot
absorbir aquesta mã d'obra femenina
que en un altre temps havia d'anar a
Ciutat a fer feina.

També a la dècada de 1910-20 el calçat
inicià la mecanització, amb la introduc-
ció de les maquines de tallar soles, que si
be en un principi eren manuals, llavors
foren mecàniques. De totes maneres la
introducció de la mecanització fou gene-
ral sinó que només s'aplicà als tallers
que serien o foren les grans fabriques de
sabates: primer a Can Pola i Can Reus, i
més tard a Can Claret i Ca Sa Randilla.

En definitiva, Llucmajor va disposar
d'una estructura industrial que a tenir
un considerable pes dins l'Illa. Una in-
dústria molt lligada al món agrícola
fos per ma d'obra o per capital, que
patir un procés de transformació, al pir-
mer terç del segle XX, que no fou unifor-
me a tots els sectors sine, que alguns
quasi desaparegueren o quedaren re-
d uïts  i d'altres iniciaren una important
expansió de la qual el nucli en va gaudir
fins no fa gaire.

Antoni Vidal i NicolausEMBOTITSE
A I t

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

Tel. 66 01 57 - Fax: 66 29 01 (LLUCMAJOR)
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Poderse permitir un motor de 172  cc de
inyección electrónica multipuntos a este precio.

Disfrutar de la potencia que desarrollan sus
107 CV. a 5.500 revoluciones por minuto.

Comprobar como acelero de Da 100 Km/h.
en 10,3 segundos y alcanzo hosto 190 Km/h.

Coches de lineo depurada, motores potentes
y de ajustado consumo, aptos poro utilizar gasolina
sin plomo.

Con los nuevos Renault 19 TXE inyección,
5 puertas o Chamade, una nueva generación de
vehículos Renault traerón consigo estas y más ventajas

Ventajas que empiezan o ia hora de adquirir tu
nuevo Renault 19, Tenemos paro ti condiciones muy
especiales de financiación yotros ofertas personalizadas
que se adoptan perfectamente a tus intereses,
Para más información llama al 900 100 500.
Toda una inyección de potencia y economía.

Desde 1.895.000ptas
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OPINIÓ

Dia del caçador... i qualque cosa més
El dia 2 de març es va organitzar

un sopar de companyonia, «Dia del
cazador», per la Societat de Caçadors
de Llucmajor.

La festa va discorre en un ambient
de bulla i ti-ui provinent de l'alegria,
la despreocupació i l'ànsia de passar-
ho bé. Fruit d'aquesta situació són
les bromes, les rialles per tot arreu.

l'ambient cobra calor amb el fume-

jant arròs brut, el dorat rostit i el
gustós vi; la dolça coca i el fi gelat; el
café aromatic i els destijats licors;
tots barrejats dins l'estómac, que ple
com un ou proclama: No en vui pus.

Es caldeja encara més amb el dis-
curs del President de la Federació
Balear de Caça. Panxa plena no cal

més que xubecar i escoltar i surten
llavors els acudits dels assistents: «El
President fa honor al seu càrrec, en-
verga cada escopetada» -resposta:;
«Molts de trons en l'aire, però n'en-
certa poques»; i les bromes: «Amb la
boca tan de temps oberta no li entra-
ria una mosca» i les veritats: «Que es
de pesat. Si callas ara mateix. Xerra
tant que ja no sap que diu».

Creim tots que s'ha arribat al punt
maxim quan sentim ridiculeses com:
«Los anticaçao «Els nostros contraris
del GOB», atacs verbals als verds,
burla als ecologistes, pen) no, el
punt àlgic no era aquell sinó aquests,
llevat de noves sorpreses: «I si ens
priven de la caça, jo vos promet que
formaré una Societat de furtius».

Senyor President jo vos deman:
Als que hi ha ara que els feis, es que
tenen el vostre beneplàcit i protecció
o tal volta només comprensió?

Tots hem sentit o llegit les vostres
manifestacions, critiques i persecu-
cions al furtivisme, circular de dia
25-9-90.

0 es que vos gui-au sa camisa tan
fàcilment com amollau bestieses?.
Repassau les vostres circulars passa-
des i assebentau-vos del contingut
que heu signat, especialment les de
data 21-5-90 que envers d'una bona
direcció, que hauria de ser fruit de la
vostra gestió, sembla més una oració
d'un jueu davant la murada de les
Ilamentaciones,alla a Jerusalem.

Si això es el vostre quefer tots els
caçadors estan ben arreglats.

De totes meneres la festa continua
en gaubança de tots es sortejaren di-
versos obsequis de varies firmes co-
mercials i el final arriba amb rialles i
satisfacció, perquè les festes són per
disfrutar d'uns moments que ens
alliberin del pes de les preocupa-
dons de la nostra vida quotidiana.

«Qui te veu i qui te sent»
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p
er cert, diuen que qualcun no ha quedat molt con-
tent quan ha vist que el seu nom no hi figurava,

ni davant ni darrera de la llista dels «peperos». Si es ve-
ritat que ha protestat, el mussolet assegura que no ha
trobat padrins ja que el president Cafiellas ha donat
carta blanca a Gaspar Oliver per fer i desfer, o millor
dit, triar a qui vulgui per aconseguir instal.lar-se a la
casa de la Vila. Segons l'esmentada llista, també es con-
firma la tornada de Joan Puigserver a la política munici-
pal com a resultat del pacte que fa uns mesos firmaren
el PP i Unió Mallorquina.

S altre dia el falconet tremolava com una fulla de
poll quan va tornar a la penya. Quasi no li sortia

cap paraula i deia que havia vist una bubota damunt la
plana del puig de Cura. El mussolet i l'òliba anaren a
donar una volta i tranquil.litzaren a tots els seus com-
panys. La bubota, o més ben dit, la gran bolla que han
fotut alla dalt es una estació de radar per millorar les
comunicacions de la torre de control de Son Sant Joan.
La bubota no fa por als ocells pert) han decidit posar-se
en vaga com fa tothom en protesta de les moltes ante-
nes i punxes que omplen tot el curucull del puig.

Tantes n'hi ha que les aus no tenen ni un metre de
lloc per volar i si ho gosen fer, tenen un gran perill de
quedar aspirats i sense plomes per aquella gran ferra-
malla.

***

1. a ministra Matilde Fernandez, visita Mallorca i va
L fer una petita aturada a LLucmajor. Feia una bona
brusca i per això no va anar a veure el solar on s'ha de
construir el nou centre de Serveis Socials. Pert) sí que
va tenir uns minuts per reunir-se amb els responsables i
alumnes del Centre de Formació Ocupacional «Mig-
jorn». Tots els alumnes esperaven l'arribada de la mi-
nistra que va parlar amb quasi tots mentre escoltava les
explicacions del batle. El mussolet que més d'un de la
comitiva tenia esment i l'ull posat no precisament en la
ministra sinó a una de les secretaries del Governador
que duia minifalda, molt mini.

***

E
1 candidat del partit Popular a la batlia, Gaspar

  Oliver, abans que comenci la campanya electoral
ja s'ha presentat a disposició dels ciutadans llucmajo-
rers i quasi quasi ja ha començat a demanar el vot.
Cada casa ha rebut una carta del número 1 del PP.
Amb quatre retxes, conta la vida i miracles del Conse-
ller d'Indústra i ara aspirant a batle que ja té decidida
la llista on hi ha alguns dels seus actuals collaboradors
a la Conselleria.

***

Una de les incògnites que el falconet encara no ha
pogut desvetlar es si en Miguel Clar, actual regidor
d'Esports, trobarà un Hoc a algun partit politic per in-
tentar continuar ficat dins l'Ajuntament.

El mussolet diu que ha tengut propostes i aquesta ve-
gada podria ser a la Hista del CDS. Pere) tot pareix que
no esta molt disposat a presentar-se com a centrista i
que el primer batle democratic de Llucmajor després de
la dictadura franquista deixara per primera vegada la
política municipal.
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U no es el pequeño, gran "berlina compac-
ta" de los años noventa. Agil y confortable.
Económico, brillante y deportivo. A la van-
guardia en tecnología, calidad y seguridad.

U no es el único coche de su segmento que ha
incorporado un confort interior y un placer de
conducción que antes sólo se ofrecíañen coches
de categoría muy superior.

U no es único en funcionalidad, pero también
elegante y personal. Pequeño por fuera y
grande por dentro. De sorprendente habitabi-
lidad y armonía de proporciones, posee una
excelente aerodinámica (Cx = 0,30).

C/. Hispanitat, 19 - Tel. 66 06 47 (Llucmajor)
Plaça Reina Maria Cristina, 12-B - Tel. 26 89 12
S'ARENAL
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IR T/
Juvenils C. D. Espanya

Final de la Iliga de I Regional

En el núm. 106 de la nos-
tra revista, pertanyent al
mes de novembre, parlà-
vem dels Juvenils del C.D.
Espanya que aquesta tem-
porada han estat dirigits
per DeIff Janer, quan enca-
ra no s' havia arribat a l' e-
quador del campionat.
Ara que Ja ha acabat la
I liga 1990/91 podem com-
pletar aquella Informació
perquè per aquesta tem-
porada ja ha finalitzat tota

activitat dels juvenils per-
quê no es pensa prendre
part en el Torneig Primave-
ra per manca de Jugadors
(uns han passat a reforçar
I' equip de Preferent, 1 uns
altres, en edat de cadet-
tes, acabaran la lliga en
aquesta categoric). Els
partits que ens mancaven
aquesta temporada per
comentar, són els segúents

perquè els deu primers ja
els verem resumir en l' es-
mentat núm. 106:

!VOLTA
MURER, 2
ESPANYA, 2

Espanya:	 Mesquida
(Saliva), Nadal, Server
(Veny), Segura, Vicens,
Adrover, Ruiz, Lucas, Clar,
Bonet II, Cosme I Bonet I.

Gols: Lucas I Clar.

ESPANYA, 5
BINISSALEM, 1

Espanya:	 Mesquida
(Salvei),	 Janer	 (Nadal),
Veny,	 Segura,	 Vicens,
Adrover, Ruiz, Bonet II (Ser-
ver), Lucas (Julie), Ciar
Bonet I.

Gols: Lucas, Ruiz, Clar I
Bonet 1(2).

POLLENÇA, 2 •
ESPANYA, 2

L' entrenador,	 Delfí
Janer, va convocar per a
aquest partit els següents
jugadors: Salve], Nadal, Ser-
ver, Segura, Vicens, Adro-
ver, Ruiz, Tomas, Lucas,
Juanito, Janer, Veny,
Cosme, Bonet I Clar.

Gols: J. Veny I Joan
Bonet.

11 VOLTA
ESPANYA, 6
MANACOR, 2

Bon començament de la
II Volta de Campionat juve-
nil per al C.D. Espanya que
va vencer amb claredat al
Manacor.

Gels: Lucas (2), Clar, Se-
gura, Ruiz I Bonet I.

FELANITX, 1
ESPANYA, 1

Espanya: Salvd, Janer II
(Veny), Server, Segura
(Nadal), Vicens, Adrover,
Bonet II, Lucas, Janer I I
Bonet I.

Gd de l' Espanya: Janer

ESCOLAR, 2
ESPANYA, 2

L' entrenador' espanyista
se' n va dur a Capdepera
els següents Jugadors con-
vocats: Salve], Francisco,
Nadal, Segura, Vicens,
Janer II, Veny, Lucas, Juani-
to, Jaume, Clar, Bonet,
Adrover 1Cosme.

Gols: Lucas (2).
ESPANYA,
POBLER, 2

Espanya: Salve] (Francis-
co), Nadal, Segura, Vicens,

CENTRE DE PREPARACIÓ
MATERNAL

ATES PER COMARES

Carrer Rig°, 73- LLUCMAJOR
Tel. 66 24 90 (Dlmarts I DIJous horabaixa)

Tel. 66 17 98 (particular)

BAR CA'N NADAL
(Nova direcció)

En Jaume i Na Catalina

Especialitats: TAPES I
BERENARS

Nicolau Taberner, 36 - Tel. 66 00 43



Juvenils C.D. Espanya. Temporada 1990-91

El BlnIssalem va tornar la
moneda a l' Espanya per-
quê a l' encontre de la I
Volta els del Delfí Janer
tombé havien marcat cinc
gols (5-1).

ESPANYA, 2
POLLENÇA, 4

Damer partit de Iliga per
al C.D. Espanya penúltim
del Campionat, perquè en
la darrera Jornada I' equip
blau descansava.

Gols de Espanya: Ruiz I 1

Bonet I.
La classificació final ha

quedat així:

	26 19 - 3 4 82 27 41
26 16	 4 6 64 31 36
	 26 13	 9 4 39 29 35

25 15	 2 8 62 46 32
26 12	 7 7 62 42 31
26 11 	7841 24 29
26 11	 6 9 46 32 28
26 10	 5 11 43 56 25
	 28	 9 	611 59 58 24
	 26	 7 	712 36 38 21
	 26	 7	 4 15 42 71	 18

.26	 6	 6 14 33 74 18

.26	 3	 7 16 25 52 13
26 4	 5 17 38 91 13

Text I foto: Joan Quintana

	J. Sailli A	
SON, 	
Bada. 	
Bru	
Mammy 	
Padma 	
Campos. 	
PoNsua, 	

Birmaism
Hume 	
E salir 	
Para. 	

HAMBURGUESES
«PERROS»
«PINCHOS»
«PEPITOS»

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

Obert tots els dies

Servei de begudes i menjars
de qualitat a preus raonables

Avinguda Caries V - Tel. 66 11 17 - LLUCMAJOR

GAL 68

___Viajes

BITLLETS D'AVIÓ
amb reserva I
confirmació
immediata a
frayés del nou
equip
Informatitzat

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

preu oficial

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

30
	

ESPORTS
vs--
Ruiz II (Salve ) , Adrover,
Lucas, Veny, Juanito
(Cosme), Clar I J. Bonet.

Feia set Jomades que els
Juvenlls no perdlen perd) un
gol blaugrana en el primer
temps I un altre en el
segon, acabaren amb
aquesta imbatibilitat.
J. SALLISTA, 4
ESPANYA,

Espanya:	 Mesquida
(Francisco), Vicens, Salvá,
Segura, Adrover, Vicens,
Clar, Veny, Ruiz I, Bonet 11
Cosme.
Gois: Clar 1 Veny.

BARRACAR, 6
ESPANYA, 3

Espanya,	 Mesquida
(Francisco), Salve], Server
(Nadal), Segura, Adrover,
Vicens, Clar, Veny, Ruiz I.
Bonet Il (Ruiz 11)1 Bonet I.

Gois: Clar (2) 1 Ruiz I.

ESPANYA, 2
CAMPOS, 1

Espanya:	 Mesqulda,
Salve], VIcens, Server, Adro-

ver, Veny, Juanito, Segura
(J. Ruiz), Bonet I, Cosme (A.
Clar) 1 Ruiz I.

Gois: Cosme i Ruiz I.

BADIA, 3
ESPANYA, 1

El C.D. Espanya va per-
dre a Cala Millar contra un
dels millors conjunts del
campionat que al final
quedada el tercer de la
classiflcacle) general.

Gol de l' Espanya: Ruiz I.

ESPANYA, 10
MURER, 0

Espanya:	 Mesquida
(Francisco), Nodal, Vicens,
Server, Adrover, Salve],
Bonet II, Segura, Bonet I,
Cosme (Ruiz II) I Ruiz I.

Gois: Ruiz I (7) 1 Bonet I
(3).

BINISSALEM, 5
ESPANYA,

Espanya: Francisco (Mes-
guida), Nadal (Veny), VI-
cens, Server, Adrover,
Salve', Bonet Il (Ruiz II), Se-
aura, Bonet I, Cosme i Ruiz
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Infantils C.D. Espanya

Campions!!

Després de 16 jornades
de Ilu Ito, eis Infant-Hs del
C.D. Espanya es procla-
men campions de lliga de
II Regional, grup B., de la
temporada 1990/91. Enca-
ra que al final tres equips
(Espanya, Avanç i Felanitx)
acabassin empatats a
punts, els Ilucmajorers ob-
tenien el primer Hoc porqué
havien assolit la major
suma de punts, únicament,
en mirar els resultats entre
els tres implicats és com es
resol en cas d' empat entre
tres o més equips.

Volem donar la més sin-
cera enhorabona a tota la
familia Infantil per aquest
Campionat, als directlus,
jugadors, entrenadors (S.
Barceló I A. López) i Joan
Llompart el qual va relevar
els dos anteriors quan
només mancaven quatre
jornades per acabar el
campionat. A tots ells, des
d' aquestes planes, la nos-
tra felicitació.

La Primera Regional es-
pera per a la propera tem-
porada, però abans trac-
tarem de resumir el que ha
estat aquesta Iliga que
acaba de finalitzar.

I VOLTA
ESPANYA, 2
PORRERES, 2

La primera Ilista de con-
vocats en aquest primer

partit de la temporada va
ser formada per: Pedro,
Bernat, José, Felipe, Alma-
gro, Pau, Félix, Biel, Muñoz,
Peter, Tropi, Maimó, Cerdó,
Ferragut, Toni I Vadell.

D' aquesta sortiren els
que varen Jugar I empata-
ren contra el Porreres.

AVANÇ, 3
ESPANYA, 7

Espanya: Bernat, Jose,
Pau (Almagro), Tomeu, Feli-
pe, Biel (Félix), P. Muñoz,
Peter, Vadell, A. Mut i Ferro-
gut.

Cols: Félix (2), A. Mut (2),
Peter, Ferragut I P. Muñoz.

ESPANYA, 9
S' HORTA, 3

Espanya: Vidal, LagOela,
Veny (Garcia), Gelabert,
Jaume, Muñoz, Moragues,
Ferragut (Maimó), Vadell
(Cordà), Mut I Peter.

Cols: P. Muñoz (2), A. Mut
(2) I Ferragut (5).

MANACOR, 1
ESPANYA, 3

Espanya: Pedro, José,
Tomeu, Felip, Pau, Peter,
Vadell, P. Muñoz, Ferragut,
Cerdd (Malmó) I Biel
(Tropp.

Gois: Cerdel I P. Muñoz
(2).

ESPANYA, 4
MARGALIDA,

Espanya: Bernat, José,
Pau, Tomeu, Felip, Vadell,
Biel (Almagro), P. Muñoz, A.
Mut, Ferragut i Peter.

Gois: Tomeu Gelabert i
Toni Ferragut (3).

ALGAIDA, 1
ESPANYA,

Espanya: Bernat, José,
Vadell, Almagro, Pau,
Maimó, P. Muñoz, Peter, Fe-
rragut, Felip i Tomeu.

Partit de rivalitat comar-
cal I primera derrota de la
temporcda.               

RESTAURANT               

outique     

C Impremtarr 1 (Pas d 'en Quint)

Tel. I 9 711 72 40 98 - 07001 Palma de Mallorca NOCES BANQUEIS COMUNIONS
I BATEIGS

Informació: Tel. 66 03 17- LLUCMAJOR                       



El PSM-Nacionalistes de Mallorca pre-
sentarà una candidatura a les eleccions mu-
nicipals del 26 de maig amb l'objectiu d'in-
crementar la seva presència a l'Ajuntament
de Llucmajor.

A fi d'ajudar a les despeses de la cam-
panya electoral, els amics i simpatitzans del
PSM poden ingressar les seves aportacions
econòmiques a la llibreta núm. 01-017474-
17 de «La Caixa» de LLucmajor.

Moltes gràcies
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ESPORTS

ESPANYA, 8
FELANITX,

Espanya: Bemat, Jose,
Pau, Tomeu, FeIlp, Felix, P.
Munoz, Ferragut (Malmo),
Vadell, A. Mut I Moragues
(Peter).

Gols: Felip, Felix (2), Ferro-
gut (2)1A. Mut (2).

SANTANA, 0
ESPANYA, 8

Espanya: Bernat (Pedro),
Jose, Tomeu Felip, Pau,
Peter, Vadell (Tropi), Biel,
Cerdà (Maim6), A. Mut I P.
Muñoz.

Gols: A. Mut (3), Gela-
bert, Felip, Cerdà, Mora-
gues I Tropi.

II VOLTA
PORRERES, 1
ESPANYA, 4

Espanya, Pedro, José,
Pau, Tomeu, Felip, Biel, P.
Muñoz, Ferragut, Vadell, A.
Mutl Peter.

Gols: Biel, Moragues (2),
P. Muñoz I A. Mut.

ESPANYA, 6
AVANÇ, 3

Espanya: Pedro, José,
Tomeu, Felip, Pau, Peter,
Moragues, Cerde], Muñoz,
Ferragut I A. Mut.

Gois: Ferragut (5) I A.
Mut.
S' HORT, 1
ESPANYA, 1

Aquest partit va ser sus-
pès dia 2-11-91 a causa de
Ia pluja 1 quan es va jugar,
un mes després, ja no figu-
raven com a entrenadors
S. Barceló i A. López per-
qué havien estat substituits
per Joan Llompart.

El gol de l' Espanya va
ser marcat per P. Muñoz.
ESPANYA, 3
MANACOR,

Espanya: Pedro (Bernat),
José (Gelabert), Pau
(Malmo), Tomeu, Felip, Mo-
ragues, Munoz, Ferragut,
Vadell, A. Mut I Peter.

Gels: Fe11p, Moragues 1 A.
Mut.

MARGALIDA,
ESPANYA, 4

Espanya: Pedro (Tropi),
Jose, Pau, Tomeu, Fellp,
Biel Moragues, Muñoz
(Maimó), Cerdet (Chino),
Vadell (Ferretjans), A. Mut 1
Peter.

Gols: Cerdei, Felip, Pau 1
Tomeu.

ESPANYA, 16
ALGAIDA, 1

Espanya: Pedro Janer,
Lagüela (J. Ferragut), R.
Gelabert (J. Malmo), T. Ge-
labert, Felip, Jaume, B. Mo-
ragues, P. Muñoz (Jose Mi-
guel, «Tropi»), A. Ferragut, J.
Vadell (J. Cerdel), A. Mut I
J. Peter.

Gols: Toni Ferragut (5), A.
Mut (5), T. Gelabert, B. Mo-
ragues, P. Muñoz, J. Peter,
J. Cerdei i «Tropl».

FELANITX, 3
ESPANYA, 2

Segon partit de la tem-
porada que perd el C.D.
Espanya, contra un dels
més difícils rivals del grup.
Els gols d' A. Mut, que va
aconseguir els totals del
seu equip no varen ser sufi-
dents per aconsegulr, al
menys, un empat.
ESPANYA, 2
SANTANYÍ,

Com que el C.D. San-
tanyf no es va presentar, el
Comité Territorial dõna per
guanyat el partit al
C.D.Espanya pel resultat
de 2-0 descomptant tres
punts al visitant. Després
d' aquests partits, la classifi-
cock!) general final ha que-
dat aixi:

Text I foto:
Joan Quintana

España	 16 12 2 2 n 19 26
Avance	 16 12 2 2 75 30 26
Felanitx	 16 13 0 3 61 29 26
S'Horta	 16 7 2 7 59 54 16
Margaritense	 16 7 2 7 36 38 16
Porreras	 16 7 1 8 32 32 15
Algaida	 16 5 2 9 25 64 12
Santanyi	 16 2 0 14 18 84 4
Manacor	 16 1 1 14 13 46 3 

JAIME LLULL RODRIGUEZ 

* INSTAL. LACIONS ELECTRIQUES
Enllumenat
Instal.lacions d'energia solar
Muntatge de quadres elèctrics
Antenes TV

* INSTAL.LACIÓ DE COMPTADORS
Canvis de tensió

Contractació de comptadors   

C/. Gómez Ulla, 45- Tels. 66 17 92 - 24 22 86      

ARTICLES
INFANTILS

De 0 a 10 anys

LLISTES
NAIXEMENT 

Plaça d' Espanya, 46 - Tel. 66 18 59
LLUCMAJOR
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NAIXEMENTS
Alba Loreto Carrero i PlaneIls, filla

de Joan i Josepa flasque el 7-3-91.
Joan Francesc Moll i Entrena, fill

de Guillem i Maria Isabel flasque el
7-3-91.

Maria Apol.lônia Catallope i Gual,
filla de Tomas i Apol.16nia nasqué el
9-3-91.

MATRIMONIS
Miguel Angel Sanchez Palmer i

Isabel Torres Porte11 es casaren el 22-
12-90 a l'Esglesia de Sant Bonaventu-
ra.

Llorenç Fullana Janer i Maria Do-
lors Reolio Planei es casaren el 2-3-91
a l'Esglèsia de Sant Bonaventura.

Angel Sanchez Blanqué i Maria del
Pilar Guisol Torres es casaren el 7-3-
91 al Jutjat de Pau.

DEFUNCIONS
Magdalena Quintana i Horrach

morí el 3-3-91 als 88 anys.
Antônia Aina Garau i Garau morí

el 8-3-91, als 76 anys.
Joan Vich i Torrijos morí el 10-3-

91, als 67 anys.
Joana Aina Moragues i Más morí

el 9-3-91, als 82 anys.
Sebastià Artigues i Adrover morí

I'l 1-3-91, als 77 anys.
Francesc Adrover i Noguera morí

el 13-3-91, als 62 anys.
Apol.lánia Vidal i Radó morí el 14-

3-91 als 84 anys.
Catalina Mulet i Mayol morí el 21-

3-91, als 65 anys.
Francesc Sastre i Pons morí el 21-

3-91 als 65 anys.
Francesca-Aina Ros i Roig mori el

22-3-91

FERROS ARTÍSTICS
I FORJATS

ESPECIALITAT EN
TREBALLS D'ALUMINI

CERRAJERIA

1'111	 Zip

LLUCMAJOR
(MALLORCA)

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



IFFLLER MECANICO,

CUERA 

DEL MOTOR I DE L'AUTOMÒBIL
Pedro Noguera Ensefiat

Servei Automòbils

itZ1/
	 e

C/. RipolL 30 - TeL 66 22 13
	 pave motof
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PASSATEMPS

P'es forat d'es moix

Fins i tot en la construcció de pisos es essencial el bon gust.

Sopa de lletres
Cerca catorze paraules en aquesta sopa de lletres. Sàpi-
gues com a pista que totes tenen la mateixa terminació.

D UVIDUT	 I	 SS AL

U DTUV ADODM I

TUDMIMULUDD

I	 TMV A P T	 I	 TUD

P ILAILETITD

E NIST	 I	 IUNIU

RECT I	 TUDETT

CL	 I	 I	 VUOULC	 I

E P T TUDVDP AX

D UUUD	 I	 M	 I	 MT A

D BDDUT	 I	 TNEL

Solució anterior
Cistell, cove, panera, got, gerro, porró, càntir, bota, selló,
galleda, bocoi, barril, carbassa, panistra, ampolla, cabàs,
senalla, sàrria, pot, cubell, tina, àmfora, garrafa, portado-
ra, fiasco, gibrell, banastra, bol, pelangana, tupí, fiola,
setra, pitxer....

íSA F LOA

ti
C/ MELIÁ, 3 LLUCMAJOR



Joan Ramon

PEUGEOT-TALBOT	 Ol. Marina, 104 - Tel. 66 05 21
Expos1c16 1 Venda: Ronda Mlgjom, 80

Agent Oficial	 LLUCMAJOR

* VIVENDA COM UN DRET
* SEGURETAT CIUTADANA COM UN DEURE
* DOTZE MESOS DE TREBALL COM UNA

GARANTIA
* L'ESPORT COM UNA FORMACIÓ
* L'ENSENYAMENT COM UN PRINCIPI

FONAMENTALMiquel Marti Josep Manuel Luna

PUBLICITAT

LA GRAN CREACIÓ

L) PEUGEOT

Tallers MARINA



SEAT IBIZA   NEW STYLE  

ZEAt'T Rubí Automóviles

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

EL CAMINO
To eat... de To mud° SEAT No solo Ao
tudTWo un pun dance en °mom d Tug.

moudoiddon 1, n.o ge, powcro de
Tddo

EL SEAT IBIZA NEW STYLE

Ed nude nab repac on r on a
en • io• b000.000 Ildokdrom Tod comm.
MI *Todd* modedn de onnumso o hO

nu.vo th..To *deem lo ran,rucld en

ToMod NWTTN, PI**, eodlsonuedo
c. axon.°

NUEVO DISENO MAS
A ERODINAMICO

LINEA MAS ACTUAL

To sum.* Modem° d parse ou ,
rs* SEAT 18ILIs New Side
Sus ,Idsdd SdNus Newhe
oho re** enoumNord on* de s
dos* Tod/au*

MOTOKS STS11M POISON
MOTOINS KOLOGICOS

INISK A PINCIO DE GASOLINA
Potado olio SEAT not odd, suck. euldu
odo *Audo o. Ndoho de 'ho dos duLM

Paolo el ow, pone. conga,.
toumoolsso S TILLA No.	 un sus Id....

px. retproo o Los ouwwod

CI% o Tr* pund on Id mod.
peoduoo 	...ccelo Can NM. los
co** pod todeoN doe bevonuddo

doo de*
uo es en deludd el LEM IBIZA Now WIe

cork. du mdhos es* dodos& lo
unieus de do Tied.o de mod, que se undro
eu dos *hem

It CANSO

Venda assistència
técnica dels productes:

BOSCH
Automòbil AU	 ELECTRIC
BOSCH
Eines

BLAUPUNKT

Calentadors
JUNKERS

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

BOSCH '1"," . MITCHELL
BLACKSTONE EUROPEAN CROUP

AIRE ACONDICIONADO
SISTEMA ELECTRIC AUTOMOBIL

INJECCIÓ DE BENZINA

• BLAUPUNKT
Bosch Telecom

ALTA FIDELITAT

TELECOMUNICACIÓ    

Bertiofix 

Bendix: Especialista mundial de frenos




