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GASPAR OLIVER SERA EL NOU BARE SENSE EL VOT  D'AS!
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ILLA MOTORS, S. L.
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* Precio final recomendado. IVA y transporte incluidos.

Equipamiento: Reloj digital. Espejo retrovisor derecho. Cuentarrevoltic . 	 es. Cierre centralizado. Llantas
de aleac'	  Elevalunas eléctricos delanteros. Spoiler trasero. Cinturont s de seguridad traseros. Asie 	 de -

portivos. Ajuste I 	 bar. Asiento trasero abatible 60/40.
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Els resultats Electorals

Cap batle de Llucmajor no surt reele-
git, ni els partits són capaços de pactes
formals i estables basats en programes
o afinitats polítiques. Les aparents cap-
girades, els canvis sorgits d'aquestes
eleccions revelen, a poc que hi gratem,
més continuïtats que trencaments. El
PP, la dreta, recobra el primer lloc que
ha tengut sempre i que li havia furtat
l'atomització en grups que dividí els
vots centrista i conservador en passat
comicis, fent possibles quatre anys de
govern socialista en minoria. Tanma-
teix, la fictícia coalició PP-UM no aeon-
segueix igualar els resultats que. ver se-
parat, obtengueren fa quatre anys AP,
PDP i UM. L'exclussió de Miguel Ciar i
Miguel Martí són elements a tenir en
compte.

El PSOE no supera els seus set regi-
dors de sempre. Joan Monserrat manté
el mal fat dels seus predecessors i ha de
cedir la vara a una altra persona i a un
altre partit. Llucmajor és, en aquest as-
'pecte, un municipi estrany, que castiga
electoralment els seus batles i vota sem-
pre pels nouvenguts, just al contrari
d'altres pobles, quasi tots, on haver
estat el batle és la més segura garantia
per a tornar-ho ser. La gent vota més el
batle que no l'oposició, perd cap alcalde
llucmajorer no s'ha imposat mai sobre
els seus competidors, aspirants a la
vara. Ara, Gaspar Oliver va presentar-
se, des del primer moment, com el ca-
vallet guanyador. L'optimisme i la in-
tensa campanya dels populars segur
que els han ajudat en l'obtenció del seu
bon resultat.

Tanmateix hi ha canvis, pert) són de
fons. La sopresa d'aquestes eleccions, la
irrupció d'ASI amb tres regidors, dóna
la clau de la derrota socialista i revela
mudances tra3cendentals en el cens
electoral del rnunicipi. Llucmajor ja no
és la vila i S'Arenal. S'Arenal i les urba-
nitzacions ja tenen el mateix pes electo-
ral que la ciutat estricta. El par::- popu-
lar ha treballat L,ns les urbanitzacions

hi ha obtengut la victòria. AS!, de la

seva banda, ha escapçat les perspecti-
ves de creixement del PSOE a S'Arenal,
ha pres un grapat significatiu de vots
als socialistes i s'ha alçat com la prime-
ra força política del nucli turístic. Els di-
rigents del PSOE han minusvalorat Ra-
basco i ara dos anys de feina -o agita-
ció?- intensa i des de la base li han
donat la clau de les majories.

Tot i que ASI no té res a veure amb
aquell CIA, grup arenaler segregacio-
nista que sorgí devers l'any 78, ha mar-
xat com una força essencialment arena-
lera. Rabasco mateix reconeix que Lluc-
major li ha girat l'esquena. Perd no
massa, els més de dos-cents vots obten-
guts a la vila revelen que una part dels
llucmajorers han confiat en el to altiso-
nant, l'oposició destralera i les prome-
ses fàcils del regidor arenaler. Els bons
resultats d'ASI plantegen encara una
qüestió indefugible: ¿que ha votat, la
gent? ¿La preocupació de Rabasco, ver-
gonyosament en solitari, per alguns
problemes reals i urgentíssims? ¿O el
sistema de fidelitats i el to demagógic
que han fet d'ASI una secta? Volem
creure que la resposta encertada és la
primera, els independents s'han mos-
trat com un grup amb il.lusió i empenta
que parlava dels problemes de la gent
amb la que ningú no parla.

Tres constatacions finals, o quatre.
Primera, el PSM ha obtengut el resultat
d'una campanya apàtica: li ha mancat
un vot per revalidar el seu regidor.
Tanmateix és la tercera força política de
la vila i ha consolidat un electorat di-
vers. Ara haura de demostrar, si no vol
desaparèixer, que els seus quatre-cents
vots no s'han perdut. Segona: ¿on és
l'esquerra a l'esquerra del PSOE? Terce-
ra, el fracas sense paliatius de l'enèssi-
ma aventura personal i per separat de
dos veterans de la política local. Quar-
ta, l'abstenció és el partit més votat,
sobre tot a S'Arenal. Pot ser els votants
del PSOE també aquí optaren per la
platja.



Els elegits fan balanç

Gaspar Oliver, batle electe (Partit
Popular)

LOCAL

Ha estat una campanya
neta, sense insults ni des-
qualificacions personals,
com és habitual, d'altra
banda, a Llucmajor. Els
ciutadans han respost bas-
tant 136 a l'hora de les elec-
cions, no he trobat ningú
que tengués una actitud de
rebuig a l'hora de donar-li
una papereta o propagan-
da electoral, cosa que suc-
cela encara el 83. S'ha
avança t en democracia, ara
pots donar la teva propa-
ganda a l'afiliat a un altre
partit i no la tirara a terra.

Ha estat també una cam-
panya molt dura, ni a
Llucmajor ni a S'Arenal no
se recordava tanta de pro-
paganda, tantes pancartes,
cartells o banderes.

Pel que fa als resultats
estam contents. Com tots,
sempre en voldriem una
miqueta més, però som

conscients que els resultats
han estat molt bons tant a
Llucmajor com a S'Arenal.
A les anteriors eleccions
varem perdre davant el
partit socialista per deu
punts, i ara li hem guanyat
de tres punts i mig.
Aquesta recuperació esta
en la inércia del partit po-
pular tant a nivell nacional
com autonòmic. L'impor-
tant per a nosaltres era
esser la llista més votada, i
ho som. Tenim set regi-
dors, i en teniem sis. D'al-
tra banda ha esta t una sor-
presa, per a alguns espera-
da i per a altres no tant, la
formació independent de
S'Arenal, amb tres regi-
dors i un desset per cent.
Ningú apart d'ells matei-
xos, no esperava uns resul-
tats tan bons, i ASI ha
xupat vots de tots els par-
tits politics i no únicament
del PSOE com deien. ASI,

per tant, no té un vot ma-
jorment d'esquerra sinó un
vot molt repartit, de dreta,
de centre i de centre es-
querra.

Pel que fa als pactes,
tenc la «tranquil.litat»
d'esser la llista més vota-
da. No sé que farà ASI al
respecte, no hem tengut
cap contacte apart en no
ser que el dia de les elec-

Joan Monserrat, batle
en funcions (PSOE)

La campanya electoral
són quinze dies, però no-
saltres hem estat aquests
quatre anys fent feina a l'a-
juntament. La nostra cam-
panya va començar l'any
87 i són les obres que s'han
fet aquests quatre anys
allé que ha de jutjar la
gent. Els vots no se guan-
yen o se perden per un
castell més o manco. La
campanya és, en aquest
sentit, testimonial.

Nosaltres hem davallat
una mica, no tant com pa-
reixia al principi. Ens man-
tenim amb set regidors,
que sembla el nostre nú-
mero fatídic, cada vegada
ens en surten set. Hem de
tenir en compte que a S'A-
renal ha sorgit aquest par-
tit nou, que ens ha pres
vots, pocs o molts, devers
dos-cents, i que, a més, ha
estat votat per molta de
gent.

Els resultats no ens han

dons, quan anava cap a
Palma, me vaig aturar a
Can Pelin a donar-los l'en-
horabona. Esper que el
senyor Rabasco no doni al
vot al Partit Socialista, tal i
com ha dit durant la cam-
panya. Fer-ho seria una
mica incongruent, tant
amb la campanya que ha
duit com amb els quatre
anys que ha estat a l'oposi-
ció.

agradat. Nosaltres ens
pensàvem, en principi,
pujar una mica el llistó. Se
veu que no hem conven-
çut, com pertoca, el votant
de centre, la nostra feina
intensiva aquests quatre
anys, amb unes inversions,
l'any 88, com mai no s'ha-
vien fet, no ha arribat a la
gent com ens pensàvem.

Possibles pactes, no n'hi
ha. El PP no voldrà pactar
amb nosaltres i amb l'altre
partit som nosaltres que,
de cap de les maneres, no
volem pactar amb ells. No
ens agrada com han fet la
campanya ni podem ad-
metre les coses que hi han
dit. Amb el Partit Popular,
podriem parlar-ne d'igual
a igual, però això no sera
possible, porque ja ho va
manifestar el seu cap de
llista, Gaspar Oliver, a una
taula rodona. Per tant no
hi ha pactes, en Gaspar
Oliver sera el batle i nosal-
tres estarem a l'oposició.
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Joaquin Rabasco, regidor (AS!)

D'entrada, la campanya
ha estat relativament posi-
tiva, i dic relativament
perquè a S'Arenal hi ha
hagut una gran abstenció,
cosa que ha perjudicat tot-
horn però sobre tot ASI.
Pensem que a S'Arenal hi
ha hagut quasi un 48'5 per
cent d'abstenció, que és
molta. A nosaltres ens han
fallat alguns afiliats, pocs,
que no han anat a votar, i
segons els nostres comptes
ens han faltat dotze vots
per treure el quart regidor;
i això és trist pero és així.
L'Agrupació Social Inde-
pendent, que va nèixer fa
dos anys, ha tengut uns re-
sultats òptims si ho com-
param amb les anteriors
eleccions, quan no existia,
i això s'ha degut a la capa-
citat de treball de totes les
persones que composen
l'agrupació, òbviament,
quan les persones se pre-
senten, se presenten per
obtenir la majoria absolu-
ta, però mal de muchos con-
suelo de tontos si ho compa-
ram amb els resultats de
Convergència Balear o el
CDS que han gastat milio-
nades en publicitat i no
han fet més de dos-cents i
tants de vots, aleshores no-
saltres deim que sí, que
hem triomfat evidentment.

També he de reconèixer
públicament que el poble
de Llucmajor, la ciutat es-
tricta ens ha girat l'esque-
na perquè Rabasco -a més
de ser foraster, que crec
que això és un pecat mor-
tal, depèn des d'on se
miri- no ha fet res que des-
digui del seu pundonor
politic i de la seva honra-
desa política. Per tant no
sé si ha estat perquè és Ra-
basco, perquè es el mal de-

nominat «partit dels foras-
ters»... vull que sàpiguen
que aquí hi ha de tot, i
amb una candidatura de
sis persones de Llucmajor
poble a part de la quantitat
de mallorquins que duim a
les llistes. Els resultats per
Llucmajor no han estat tan
òptims corn hauríem vol-
gut, però tampoc no ens
hem equivocat de molt. Jo
donava un minim de 350
vots, no molts més, però
almanco aquests cent vots
més sí, perquè haurien im-
plicat el quart regidor, com
a mínim.

En resum han estat unes
eleccions positives, ho sent
pel PSM, perquè no se me-
reix el PSM no haver sor-
tit. Renconec que en Ma-
ties Garcias, encara que
discrepem en algunes
coses, ha fet molta de feina
per la joventut, i això ho
sap qui vertaderament ha
estat ficat a l'Ajuntament i
crec que la joventut
devia un pagament. Pere),
tanmateix, l'han pagat a ell
de la mateixa manera que
m'han pagat a mi: No
l'han votat prou persones
per obtenir un regidor i de
mi també han passat... pu-
blicitat, premsa, coses...
però a la fi ens hem trobat
amb que la gent pareix
que no ha confiat en nosal-
tres. Ho sent per En Maties
Garcias. Esper que dia 2,
amb una reclamació en
regla, pugui entrar. Jo tenc
totes les actes i a mi els
comptes em surten. Inde-
pendentment que en Ma-
ties després vulgui dimitir
perquè reconegui que la
joventut no li ha fet costat,
jo, com a amic, estaré sem-
pre a la seva disposició i si
no obté representació a l'a-

juntament . vull que ens
posem en contacte per a
que jo pugui ser la seva
veu en un moment deter-
minat. Hem coincidit en
moltes coses, a lo millor no
en totes, pelt, sí en les pri-
mordials.

Pel que fa als pactes. Jo
em votaré a mi mateix
corn ho vaig fer fa quatre
anys. Aleshores vaig donar
així el govern al PSOE. I si
ara el PSOE vol un govern
de dretes el batle sera Gas-
par Oliver. Si el PSOE,
abans que un govern de
dretes, vol que sigui Joa-
quín Rabasco, doncs
m'haurà de votar a mí. I
això és una cosa que tenc
clara, i amb el vot incondi-
cional i unanime del meu
comité. Això ho vaig dir
abans de les eleccions que,
passàs allò que passàs, em
votaria a mi mateix. Tam-
poc no hem tengut contac-
tes però durem a terme
una política constructiva a
l'ajuntament de Llucmajor.
Esper que la força política
que governi doni a ASI al-
guna parcel.la de poder,

perquè esta ben represen-
tada a l'ajuntament, i més
quan no hi haura majories
absolutes en no ser que
dues forces s'uneixin. Jo si-
guin PSOE i PP o PP i ASI
o PSOE i ASI. La realitat és
aquesta i Montserrat no
sera el batle, perquè jo em
votaré a mí mateix. Per
tant, tendrem un govern
conservador els pròxims
quatre anys i prec als mit-
jans de comunicació que
no diguin que som jo que
els he fet costat. Perquè ja
ho feren l'any 87, quan em
vaig votar a mí mateix per-
que m'ho ordenaren.

Votarem per nosaltres
mateixos perquè conside-
ram que amb el vot de l'e-
lector no s'hi pot jugar.
Creim que farem molt pel
nostre poble. No es desma-
drarà ningú i s'acabaran
els interessos creats. I se
revisaran algunes coses de
les que s'han fetes aquests
anys, perquè volem saber
per que l'ajuntament de
Llucmajor esta endeutat en
500 milions de ptes. I tran-
quils perquè ni la cultura
ni la joventut no quedaran
desemparades.

Farem una política de
poble independentment
que els altres partits vul-
guin fer una política nacio-
nal, defensarem el nostre
poble i, per exemple, si es
planteja el tema de S'Esta-
lella votarem no! Però són
mil coses les que hi ha que
fer per aquest poble.
Donam les gracies a l'elec-
torat que ens ha votat i
confiem en el Senyor per-
que d'aquí a quatre anys
tornem a fer un paper al-
manco tan digne com el
que hem fet fins ara.
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Dinar de quintos i quintes del 54

El passat mes d'abril es va celebrar
el dinar de companyia dels quintos i
quintes nascuts l'any 1933 al Club
Nàutic de Sa Ràpita. La majoria de

participants havien acudit abans a la
celebració de la missa al Convent
dels Pares Franciscans.

Després del dinar hi va haver festa

i sarau a rompre i també llargues
converses per recordar els temps
passats.

Foto: Clar

Dinar de quintos i quintes del 70
Dies passats els quintos i quintes

nascuts l'any 1949 es reuniren al Res-
taurant Ca's Carboner de Montuïri
per celebrar el dinar anual de com-
panyia i per recordar i reviure els
temps passats d'infantesa i primera
joventut.

Hi va haver bulla i sarau, gloses,
acudits i ball a rompre amb l'actua-
ció musical del Duo Aria. De tot aim)
se'n va fer ressó la Televisió de Lluc-
major. I com a anécdota s'ha de dir
que en Gori Andreu va venir expres-
sament del seu lloc de residència a
Tiana, un poble de Catalunya, per
poder participar d'aquesta festa i per
retrobar-se amb els seus estimats
companys.
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El llucmajorer Toni Catany va parlar de Mallorca i de la Mediterrània

Presència de personatges mallorquins al
«Magazine» «La Palmera» de TVE/Catalunya

El programa líder en audiència de
l'hora de dinar a Catalunya, «La Pal-
mera», que es veu a les 111es Balears
per iniciativa de Voltor, «fa propa-
ganda» freqüentment del nostre Ar-
xipèlag al Principat, tot dient que
l'àmbit de recepció inclou la nostra
Comunitat.

A més a més, hi apareixen
al.lusions, noticies i personatges de
Ia nostra terra. Aquesta setmana fou
un altre llucmajorer (deprés d'Anto-
ni Mir, Secretari Gral. de l'OCB) qui
hi fou llargament entrevistat. Es trac-
ta del fotògraf Toni Catany, que
acaba de publicar el libre de foto-
grafies «La meva Mediterrània» (em-
prant el femení ja que parla més de
la «regió» que del «mar»).

Toni Catany explica que significa

històricament el mar per als mallor-
quins (via de comunicació amb altres
pobles de la conca) i digué que
només passa a ser «banyera» dels
pobles rics europeus fa 50 anys (amb
el risc d'esdevenir «claveguera»).
Respecte a la degradació ecológica,
es va parlar de com de ser bres de la
civilització podria esdevenir tomba.

«La Palmera», una revista televisi-
va d'allò mes variat, s'emet de di-
lluns a dijous de 13'30 a 14'30 hrs.
per la freqüència del Canal 33. In-
clou entrevistes, cuina, música, ter-
tulia, xafardeig, invents i l'inevitable
concurs, però tot amarat d'una
intel.ligència, tolerancia i sentit de
l'humor que fa que tengui molts de
seguidors a les nostres Tiles.

Concert d'alumnes de l'Escola de Música

El diumenge, dia 2 de juny, al Convent de Sant Bona-
ventura dels Pares Franciscans es celebrà el Concert de
Fi de Curs dels alumnes de l'Escola de Música, organit-
zat per l'Associació «Amics de la Música» i patrocinat
per l'Ajuntament.

El Concert consistia en l'actuació d'alumnes dels dife-
rents instruments: guitarra, flauta, piano, violí, violencel
i contrabaix. Foren molt aplaudides també les actuacions
del conjunt de violins i de l'Orquestra de Cambra, amb-
dós dirigits per Blai Justo Sampedro, les Corals Infantils
dirigides per Pilar Noguera i Antoni Aragón i el Conjunt
Instrumental dirigit per Joan Ramirez.

Un altre any poguérem deleitar-nos d'aquest concert i
poguérem comprovar que l'Escola de Música ha anat
creixent i consolidant-se.

El calendari de preinscripció per al curs vienet és del
dia 1 al 30 de juny i del dia 1 d'agost fins el 15 de setem-
bre els dimarts i divendres de les 16'30 a les 22 h. I la
matrícula per als antics i nous alumnes, del dia 15 al 30
de setembre els dimarts i els divendres de les 16'30 a les
22 h.
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Nomenament dels pregoners 1.991
La Comissió de Govern celebrada el passat abril acor-

da designar oficialment els pregoners de les festes d'en-
guany. Com a pregoner de les Fires de Llucmajor 1.991
horn ha elegit Pere Gabriel i com a pregoner de les Festes
de Sant Cristòfol, de s'Arenal, horn ha nomenat Gabriel
Janer Manila.

Vos oferim unes notes biogràfiques de les persones de-
signades.

PERE GABRIEL I SIRVENT va neixer a Terrassa l'any
1.945. Va estudiar ciències econõrniques a la Universitat
de Barcelona i s'ha especialitzat en  història contemporà-
nia de Catalunya i de Mallorca, fonamentalment del mo-
viment obrer. Es professor de la Facultat d'Història de la
Universitat de Barcelona. Autor de l'important llibre El
moviment obrer a Mallorca (1973), ha format part de l'e-
quip de redacció del diccionari Ictineu i de la Bibliogra-
fia dels moviments socials a Catalunya, Pais Valencià i
les Illes Balears. També ha publicat la História gràfica
del moviment obrer, així com un bon nombre de treballs
de la seva especialitat, entre altres llocs a «Recerques», a
«Randa» i a «Lluc».

Quant a la seva relació amb la nostra ciutat hem d'es-
mentar que hi passa els estius ja que es casat amb la lluc-
majorera Margalida Tomas.

GABRIEL JANER MANILA va neixer a Algaida l'any
1940. S'ha dedicat a la narrativa, a l'assaig i a la pedago-
gia. S'inicià com a novel.lista amb la trilogia formada per
L'Abisme, El Silenci, i La capitulació. A aquestes n'han
seguides una sèrie mes (Han plogut panteres, Els ali-
corns, La cerimónia), i tambe llibres de narracions (El ce-
mentiri de les roses, L'agonia dels salzes, La meva
terra) i d'assaig (Biografia apassionada de Cristina
Valls, Sexe i cultura a Mallorca, Cultura popular i eco-
logia del llenguatge). La seva narrativa sovint es de re-
volta i frustració amb tendència, en les dan -eres obres,
cap a l'intimisme i el simbolisme. Un apartat específic de
la seva producció es dedicat a la literatura infantil (El rei
Gaspar, Les aventures de Pere Pistoles, La princesa em-
bruixada).

Gabriel Janer Manila passa els estius a s'Arenal.

A tots els seguidors del Diver-Concurs
d'Espigolàndia!!!

Vos recordam que amb motiu del fi de curs d'aquest
any el dia 29 de Juny tendrem una festa amb sorpreses i
regals per a tots els que heu anat participant al Diver-
Concurs del programa «Espigolandia» de Radio Espigo-
lera. Continuau sintonitzant-mos al 107.8 de la F.M. cada
dissabte de les 11 a les 13 h. i vos anirem informant amb
més detalls. Moltes gracies.

Els guanyadors del sorteig del mes d'abril dels partici-
pants al «Diver-Concurs» dei programa «Espigolandia»
de Radio Espigolera varen ésser Maria del Mar Llom-
part i Andreu Bujosa amb una motxilla cada un com a
primer premi, Bartomeu Manresa i Magdalena Manresa
amb un joc d'escacs com a segons premis i Jaume Mon-
real i Maria Magdalena Rigo amb una cartera billetera
corn a tercers premis. L'entrega de tots ells va ésser el
passat dia 4 de maig a les Oficines de Sa Nostra de Lluc-
major, entitat patrocinadora del concurs i del programa.
A més dels sis guanyadors podeu veure a la foto davant
el «Diver-Cajero» a les dues femines d'Espigolandia,
n'Antònia i na Catalina.

S'Estanyol

Tomeu Sbert, pregoner de festes
El nostre col.laborador i amic Tomeu Sbert sera el pre-

goner de les festes de Sant Pere, organitzades pel Club
Nàutic de S'Estanyol en col.laboració amb l'Ajuntament
de Llucmajor.

El pregó, amb el títol «S'Estanyol, entre el romanticis-
me i el progrés» es realitzarà el dissabte 22 de juny al
Club Nàutic de S'Estanyol.

VVVVV VIVVV VVVVV VVVVV VVVVVVVVVV::VI
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S'Arenal

Una fillola de forro mata un turista

Tomeu Sbert
El desprendiment d'una fillola de

forro (mares de picar) del 7è pis d'un
edifici del C. de Miramar va causar
la mort instantània al turista al
pegar-li de ple en el cap quan es pas-
sejava del braç de la seva esposa ca-
minant per damunt la voravia.

El mort tenia 61 anys, era natural
de Saragossa i s'allotjava a l'hotel
«Oasis».

Aquest desgraciat fet ha tengut
com a conseqüència una immediata
reacció municipal, on els serveis tèc-
nis estan valorant totes i cada una de
les finques de pisos que a S'Arenal
de Llucmajor tenen col.locat forro de
mares a la respectiva façana i en cas
de perill de desprendiment, pren-
dran les mesures oportunes.

Fa devers un any recordam que de
tres edificis situats al C. de Sant
Cristòfol sofriren idèntic desprendi-
ment de filloles pegant damunt
algun cotxe però sense matar ningú.

Feines fetes de pressa els anys de
«boom» turístic i de vegades a esca-
rada i les moltes pluges actuals, s'a-
punten com a causes principals dels
desprendiments. Faria falta també
que l'ajuntament de Ciutat fes el ma-
teix.

ELECCIONS MUNICIPALS

Després de la intensa campanya
de propaganda electoral feta a S'Are-
nal de Llucmajor per part de tots els
partits politics, arribats al recompte
de vots sortien regidors electes els
arenalers següents: Manolo Valen-
zuela, Joaquin Rabasco, els quals re-
peteixen la legislatura; Rafael Mora-
les, Francesc Ferré i Jordi Mulet, els
tres darrers, nous al Consistori. Ces-
sen com a regidors els també arena-
lers Manuel Rodriguez Valencia, Al-
fred Titos així com també el presi-
dent del Club Nàutic S'Arenal, Joan
Miguel Ca tany.

NOVA JUNTA ELECTORAL A
L'ASSOCIACIÓ DE VEINATS
«S'UNIó DE S'ARENAL»

L'associació de Veinats S'Unió de
s'Arenal ha anomenat nova Junta Di-
rectiva, la qual ha quedat així:

President: D. Joan Riera.
Vicepresident: D. Sebastià Balles-

ter
Secretari: D. Jaume Vaguer
Secretari Juridic: D. Pere Siquier
Secretari Tècnic: D. Pau Cerezo
Tresorer: Arturo Para
Vocals: D. Pere Canals, D. Fran-

cesc Ferré, D. Miguel Mas, D. Mateu
Perelló, D. Josep. Luna, D. Lluís Fer-
nández, D. Rafael Gómez, D. Tolo
Sbert, D. Antoni Perelló, D. Joan
Albs, D. Llorenç Ballester, D. Josep
Navarro i D. Llorenç Caldès.

El local social és al Bar «Derbi» del
C. Trencadors, n° 57.

CAMPIONAT DE BALEARS

Els dies 11, 12, 18, 19, 25 i 26 de
maig, i organitzats pel Club Nàutic
S'Arenal, es disputaren a la nostra

Badía les proves del Campionat de
Baleas de Vela classe 420 i Finn.

En 420 varen triomfar els germans
González seguits de Miguel Salva-
dor-Pep Moscardó i Enric Patifio-
Collado.

En Finn va guanyar Lluís Garcia
seguit de Biel Dolç, Pere Amengual i
Guillem Roig.

NOTÍCIES BREUS

-Pere Gost continuara una tempo-
rada més com a entrenador de l'UD
Arenal.

-La temporada turística es manté
irregular i ja es dóna pe segur que
no sera de les bones.

-Joan Bauça Barceló, director des
de fa temps d'un hotel de les Mera-
velles, sera el nou tinent de batle de
Turisme de l'Ajuntament de Palma.

-Mes d'un centenar de palmeres
s'han mort de les dues fileres sem-
brades a primera línia entre el camí
de «Sa Síquia» i Riu Center.

-S'està efectuant una ampliació del
C. Sant Cristòfol a l'entrada de S'A-
renal des de Llucmajor, davant la
benzinera.
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Guillem Rosselló i Bujosa, el nou capellà

Fa, poc més o manco, cinc anys, en
Guillem Rosselló, encara era semina-
rista, vengué a Llucmajor, amb l'ob-
jectiu d'anar tastant un poc més la
vida parroquial d'un poble, per tal
que la seva estada entre nosaltres
fos complementaria als estudis de
teologia i la formació del Seminari
Major.

Va néixer a Bunyola un 15 de no-
vembre, ara fa 31 anys. Li agrada
molt escriure i conversar. Es mol afi-
cionat a l'esport: li agrada mirar el
bàsquet i el futbol, i es un gran juga-
dor de pin-pon, tot i que se queixa
que en aquests moments li manca
molt de temps.

Ara ja és capellà. Fou ordenat de
prevere pel Senyor Bisbe, don Teo-
dor Ubeda i Gramaje, el passat dia 1
de juny, a les set de l'horabaixa, en-
revoltat del seus familiars, amics i de
la nostra comunitat parroquial de
Llucmajor.

-Ens podries contar un poc, a
grans pinzellades, la teva vida
abans d'entrar al seminari?

-Després d'estudiar Formació Pro-
fessional, vaig fer feina a un taller
d'electrònica devora el camp del Ma-
llorca, al llarg de tres anys. Vaig fer
el servici militar, i quan vaig tornar,
aquella empresa ja havia tancat, i
vaig fer feina a una empresa de
construcció, fins els 23 anys. Llavors
vaig entrar al seminari.

-Com i quan et sentires cridat a la
vocació sacerdotal?

-Crec que la vocació és un procés;
pens que no hi ha un moment deci-
siu. Hi influeixen un caramull de
coincidències i una llarga tira de per-
sones que vas trobant al llarg del teu
camí. En el meu cas, puc agrair la to-
pada, quan tenia setze anys, amb un
grup religiós, Verbum Dei; amb en
Joan Parets, amb don Miguel Lladó;
amb en Julia Cifre i altres capellans
que em varen contar la seva expe-
riència i em varen animar.

-Què és per a tu un capellà?
-Essencialment, és aquella persona

que fa present enmig de tots els
homes que Déu ha salvat, i intenta
fer realitat aquesta salvació estimant
els altres, especialment els més po-
bres.

-Què és el que més valores de la
teva experiència en el Seminari

Major de Mallorca?
-Valor molt la meva estada dins el

Seminari Major perquè alla, vertade-
rament, aprens a conviure amb els
altres f vas descobrint Jesús dins els
germans, no un Jesús estrany, sinó
un Jesús ben concret. Aprens a valo-
rar l'experiència de comunitat: de

compartir, d'ajudar, de conviure...
L'experlencia més bella del seminari
és que te fa sensible al problema de
l'altre que tens al seu costat. Per a mi
el seminari és un temps molt impor-
tant i essencial.

-Què destacaries de la teva expe-
riència pastoral a altres grups o pa-
rròquies, abans de venir a Llucma-
jor?

-Durant els tres primers cursos de
teologia, els caps de setmana, anava
a Sa Vileta, i alla compartia el meu
temps reduït amb joves i gitanos. Va
ser una experiència molt positiva.
Amb els joves férem un grup i amb
els gitanos fèiem el que podíem: de
fet, s'ha de dir que muntarem una
escola d'alfabetització, entre altres
coses.. Crec que va ser una experièn-
cia molt interessant i me va enriquir
moltíssim.

A partir d'això, he col.laborat a
«s'hospital de nit» amb els marginats
i també un estiu vaig anar a la lle-
proseria de Fontilles. Mai no valora-
ré tant molt com he après amb els
pobres. Ells són els qui t'obrin els
ulls a moltes de realitats, te fan
veure moltes d'injustícies, que si
estas tranquil.lament assegut dins
una rectoria o altre lloc no veus, i
quant t'hi acostes veus moltes de
realitats i descobreixes a qui has
d'estimar mes.

-Quina és per a tu la gran diferèn-
cia entre un poble i una ciutat, res-
pecte la comunitat cristiana, és clar?
Com veus la gent d'ambdues reali-
tats?

-A una barriada la gent no viu tan
pendent de tu com en un poble. A
dins la barriada ets mes anònim. Són
gent d'un estil de vida molt distint al
nostre. Els habitants d'una barriada
tenen, baix aquest punt de vista, un
caracter molt més obert. I jo som de
Bunyola i en el meu poble també
passa aixó. Se tracta de dues realitats
completament diferents totes dues
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amb aspectes molt satisfactoris i
qualque inconvenient.

-Quina es la teva opinió sobre la
presencia dels laics dins l'Església?

-La presencia dels laics per a mi es
essencial dins l'Església, i sobretot el
laic amb responsabilitats. Nosaltres,
aquí a Llucmajor, ho intentam fer: hi
ha gent que ens ajuda en l'animació
dels matrimonis joves, hi ha joves
que fan catequesi... aquí de fet, in-
tentam implicar el laic dins la pasto-
ral...

Clar que cal tenir en compte la
mentalitat de les persones. Practica-
ment molta de gent esta mentalitza-
da que l'única funció que té dins
l'Església es anar a missa, i després
defora intentar esser bones persones
i bons cristians, la qual cosa fan i
esta molt be. Encara es el capella que
ha de fer totes les coses. El laic en
aquest moment de la història té una
responsabilitat i l'ha d'agafar. La
seva presencia dins l'Eglésia es es-
sencial i cada vegada ho sera més.
No podem limitar la vida dels
creients a la vida celebrativa, sinó
que cal que s'obri més per tal d'anar
convertint la fe en el centre de la
nostra vida, i no en una dimensió

puntual i circumstancial.
Crec que l'Església esta fent un es-

forç per canviar aquesta mentalitat.
Basta llegir el Concili Vaticà Il o les
cartes del Papa Joan Pau II. Són con-
vidades molt serioses al laic envers
la responsabilitat eclesial.

-Com veus l'Església de Mallorca?
-Molt be! La veig com totes, amb

aspectes més positius i altres de més
negatius. L'Església es segons les
persones que la formam, i com que
les persones que la formam tenim
qualitats positives i qualitats negati-
ves, l'Església n'és un reflexe. L'Es-
glésia de Mallorca, la veig beníssim:
quan una persona surt defora se n'a-
dona del que jo estic dient. Es una
Església oberta als problemes, i cada
dia intenta obrir-se més. La veig crí-
tica i amb l'intent d'esser activa i
crec que ho som actius. En aquests
moments crec que esta en una postu-
ra vertaderament constructiva. N'es-
tic ben content i orgullós.

-Que es el que satisfà més i costa
més d'una comunitat parroquial?

-El més satisfactori es veure que la
gent va fent un procés de conversió
cap un estil de vida més cristià, a
l'estil de les benaurances. El que

costa més es veure que hi ha gent
que fa el sord a la necessitat d'arris-
car-se a fer un compromís. Així i tot
vull dir que estic convençut que qui
converteix el cor de la persona es
l'Esperit Sant. I aixt• cal tenir-ho molt
clar...

-Com veus el poble i la comunitat
cristiana de Llucmajor?

-Crec que a Llucmajor l'Església
no es el centre del poble, i això esta
be, perquè no es necessari que l'Es-
glésia tengui o assumeixi segons
quins protagonismes, més be hem
d'esser humils i discrets.

Crec, així i tot, que la comunitat
cristiana de Llucmajor té bones pers-
pectives de futur. El rector que
tenim ara es un capella que té una
idea molt clara de comunitat, una co-
munitat responsable, en camí, ober-
ta, en procés... i a la llarga se veuran
els fruits de tot aquest esforç. Hi ha
un bon grup de gent que vol fer
feina. També es vera que molta de
gent ni tan sols ens coneix. Entre els
joves, crec que hi ha gent que co-
mença a ser sensible al missatge de
l'Evangeli. Pens que de cara al futur
hi ha una bona perspectiva.

-I els joves...?
-Els estim molt! Veig la joventut

llucmajorera com pertot. Els joves ho
han tengut tot molt fàcil, i els costa
dur activitats, comprometre's: mol-
tes de vegades s'estimen més mirar
els toros de darrera sa barrera. Així i
tot hi ha gent que ha començat a ca-
minar: hi ha gent que s'ha compro-
mes: hi ha joves que fan feina a AS-
MILL, altres fan catequesi, amb al-
tres hem compartit l'experiència de
comuna... s'han compromès... Els
joves tornen cercar uns valors que
donin un sentit a la seva vida, que
els motivi a fer feina i a dur enda-
vant projectes i curolles... això es
molt bo. Hi va haver un temps que
la joventut era més passiva que ara.
Avui comencen a ser un poc més cri-
tics, fins i tot amb la seva pròpia co-
moditat. Tot i això, els veig un poc
embullats, la qual cosa es normal per
l'edat i el temps que vivim, amb la
moguda que hi ha pel món.

-I ara, després d'ordenat, què...?

No-
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-D'això no en puc dir res, perquè doiet, però de fet te poses en mans
la meva situació depèn del Bisbe.	 del Sr. Bisbe, i ell decidira que he de
Quan promets obediència, pareix un 	 fer. El Bisbe ha de respondre a les

necessitats que té i d'això
depèn la meva situació. La lògica ens
fa pensar que possiblement quedaré
a Llucmajor. Pert, l'Església de Ma-
llorca en alguns moments pot tenir
necessitats més urgents... Llavors no
hi ha lògiques que valguin.

-Com yetis la possibilitat d'anar
de missions?

-Realment molt bé: m'agradaria
fer una experiència de servir les co-
munitats cristianes del «tercer món»,
perquè crec que amb els pobres se
pot sentir realment el batec del Crist
Mort i Ressucitat de les Benaurances.

Deies, Guillem a la fulleta parro-
quial, que al principi «tot era un
somni, el d'arribar a ser prevere». Ja
ho veus ide), avui ja ets capellà. El
somni s'ha fet realitat. Des de la re-
vista «Llucmajor de pinte en ample»
et volem donar l'enhorabona i enco-
ratjar-te a continuar comunicant la
Bona Notícia que Déu és Pare de tots
els homes. Molts d'anys!

Toni Vadell
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«La cuca de Hun: digue a les estrelles:
qualque dia vos apaguereu; les estrelles
no respongueren»

(R. TAGORE)

EL VADELL D'OR

Els egipcis tractaren molt mala-
ment el poble d'Israel, varen esser
molts d'anys que visqueren oprimits
al servei del gran Faraó. Durant
molts de dies varen esser considerats
ciutadans de segona, en front dels
egipcis a qui feien totes les feines
contribuint així a mantenir tot el seu
esplendor amb els braços i la suor
dels homes d'Israel.

Va esser necessari que Déu envias
a Moisés, príncep d'Egipte, per
poder sortir de dintre del pou de llot
en qué estaven aficats, també va
esser necessari enviar-hi les famoses
set plagues perquè els egipcis dei-
xassin sortir els israelites d'Egipte.

Un cop salvats del jous, els allibe-
rats varen esser sotmesos a una
prova més i Moisés els va dir que
l'esperassin als peus del puig del
Sinai. Va passar el temps i el poble
d'Israel que tans d'anys havia sofert
el nefast govern d'Egipte, es va co-
mençar a impacientar per haver d'es-
perar un temps el que havia estat el
seu salvador.

Fou així com els egipcis enviaren
uns missatgers disfressats d'israeli-
tes i començaren la reconquesta d'un
poble que necessitaven per poder

La cuca de llum

continuar essent grans. De les in-
fluències d'aquests emmascarats va
sorgir el famós VADELL D'OR, un
Idol al qual s'havia d'adorar.

Les paraules verinoses del que era
l'emmascarat més gran varen co-
mençar a fer efecte dins un poble in-
culte, poble i desagraït. Finalment
Moises amb tristor baixa de la mun-
tanya i va veure com la ingratitud
del seu poble havia oblidat tan aviat
els temps en qué treballaven dins el
llot.

Molts d'ells quan veren Moisés
tornaren al seu costat, pert) els altres
varen esser castigats i caigueren fi-
nalment en desgracia, com els egip-
cis morts baix les aigües de la mar
roja, els israelites hagueren de pur-
gar durant quaranta anys la seva
errada, per poder arribar finalment a

la terra promesa que els havia de
donar la felicitat.

Els llucmajorers tractaren molt
malament el poble de s'Arenal,
varen esser molts els anys que vis-
queren discriminats al servei del
poble de Llucmajor. Durant molts de
dies varen esser considerats ciuta-
dans de segona, eren els que feien
bona part de la feina que donava
prosperitat al poble de Llucmajor.

Varen esser necessaris molts
d'anys perquè uns homes per prime-
ra vegada començassin a deixar treu-
re un poc el cap als arenalers i po-
guessin començar a gaudir d'uns

drets i d'uns avantatges que ja feia
molts d'anys que els llucmajorers les
gaudien.

La desgracia va tornar quan els
arenalers varen esser, com els israeli-
tes, sotmesos a una prova més: la
prova de la gratitud. Com abans s'A-
renal va errar i els llucmajorers dis-
fressats d'arenalers enviaren un VA-
DELL D'OR, es tractava de tornar
conquerir unes conciéncies i uns bra-
ços que durant molts d'anys havien
estat seus. Les paraules foren les ma-
teixes, els arguments i les promeses
Lambe i L'IDOL un cop més va
triomfar sobre els que en realitat ha-
vien esta els seus salvadors. Com és
natural molts d'ells no seguiren L'I-
DOL, pen5 aquests foren vilipen-
diats pels altres. En la llunyania els
perdedors veien com el poble havia
estat ingrat i com els llucmajorers de
sempre tornaven controlar la situa-
ció.

Fins aquí ho coneixem, el que pas-
sara a partir d'ara ja no sembla gens
clar, esperem pel nostre gran muni-
cipi, que ni els llucmajorers morin
baix les aigües de s'Arenal, ni que
els arenalers hagin de purgar qua-
ranta anys els seus errors. Però el
que cap de nosaltres no pot discutir
es que un poble que oblida la seva
història esta comdemnat a haver-la
de tornar a reviure.

La cuca de llum

BAR CA'N NADAL
(Nova direcció)

En Jaume i Na Catalina

Especialitats: TAPES I
BERENARS

Nicolau Taberner, 36 - Tel. 66 00 43
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Un dia especial per a minusvàlids a la Fira del Ram

Les persones que el matf del pas-
sat divendres 15 de març varen pas-
sar per la Fira del Ram, pogueren
contemplar un espectacle dantesc, en
el qual els personatges principals
eren els minusvalids de la nostra co-
munita t.

De que parlam?
De TITELLES que podem manejar

d'una forma totalment fictícia, per
així alleujar i mantenir la nostra
consciència benpensant neta davant
aquest acte «humanitari».

Realment ens hem plantejat, do-
nant suport a aquest tipus d'iniciati-
va: ¿Quina imatge social estam do-
nant de les persones disminuïdes?

Creim que la gent que desconeix
el món de les minusvalies pensara
que són éssers que no poden desen-
volupar-se d'una forma normalitza-
da i autónoma a la vida quotidiana.

Hem de reparar que amb aquests
actes seguim amb una linea caritati-
va i benèfica (corresponent a d'altres
perfodes històrics dels Serveis So-
cials a la Comunitat), castrant una fi-
losofia més integradora.

Es lloable l'aportació de les perso-
nes voluntaries per a acompanyar als
nins i joves a aquestes atraccions,
però creim més convenient que
aquesta tasca es vegi dia a dia, per
així evitar el muntatge de FANTAS-

TICS DIES ESPECIAIIS.
La nostra experiència ens demos-

tra que les persones amb dificultats
poden gaudir de la fira en qualsevol
moment del seu horari habitual al
públic.

No és tant difícil assolir la integra-
ció si realment estam motivats per
arribar-hi.

Es sarcastic que amb actes com
aquest es pretengui lluir l'insiginia
de la normalització i la integració; es
pot arribar a esser tan hipócrita!!.

Signat: Un col.lectiu de professio-
nals per a la integració

FRUITS SECS
CONGELATS

POLLASTRES A L'AST
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LLISTES
NAIXEMENT

Plaça d' Espanya, 46 - Tel. 66 18 59
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CLINICA DENTAL
Dr. LI. Galmés Ferrer

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

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

P)ou t ique

c Impremta n 1 I Pas d'en Quint I
Tel ( 9 71) 72 40 98 07001 Palma de Mallorca     

EL SALO DE PERRUQUERIA

I BELLESA DE LES

GERMANES
PUIGSER VER 

ELS OFEREIX EL SEU HORARI:

De dimarts a divendres

de 9 a 12 i de 15 a 19

I els dissabtes de 9 a 19

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

SOCIETAT 15      

Un «pastel» per a Déu
-Ha esta t gros...!
-Qui es que ha tret la grossa?
-Home... hem referesc al resultat de les eleccions.
-En aquest cas el qui ha tret la grossa ha estat en Ra-

basco.
-Es ben ver perquè ningú esperava que tingués tants

de vots...
-Tres regidors!
-Jo crec que ells, els d'ASI n'esperaven més, perquè

diuen que no estan sa fisfets.
-Idõ sí que en tenien de coratge.
-Es clar que sí, perquè ben pensat, encara que sia un

partit nou, fa molt de temps que treballen per captar i
agrupar molta de gent i tenir més representa tivitat a l'A-
juntament de Llucmajor.

-Es veu que han fet molta de feina.
-Sí, no s'han limitat a repartir bombons i encenedors a

la campanya electoral...
-Els que se n'han duit un bon porro han estat els altres

partits.

-Sí, sobretot el PSM, Convergencia Balear i CDS, que
no han tret cap regidor.

-Tot el <pastel», perquè ha estat un bon «pastel», el se
repartiran, ja ho veuràs, els populars i en Rabasco.

-Com no n'hi ha hagut cap que hagi tingut majoria ab-
soluta, no tindran més remei que entendre's amb ASI per
així poder fer un Ajuntament que no sigui un galliner.

-Jo no ho veig tan clar...
-El més fotut pels socialistes es que, com va prometre

el Batle damunt plaça, pactarien amb tots manco amb en
Rabasco...

-Diuen que quedà escalivat.
-Així que esta ben clar, nomes poden entendre's el po-

pulars, UM i els d'ASI.
-Ja veig una altra vegada en Rabasco Comandant Su-

prem de S'Arenal de Llucmajor.
-Pobres «trilleros» i carteristes, no en quedara cap.

Un que escoltavi

LCDA "    
C/ MELIÀ, 3 LLUCMAJOR



16	 ELECCIONS

Eleccions Municipals 1.991
LLUCMAJOR (CIUTAT)
Taules AS! PSM PP-UM PSOE CB TU CDS BLANC NULO ABST
1-1-A 12 21	 167 96 10 4 7 3 3 127
1-1-B 17 38	 209 103 17 2 11 0 8 114
1-2-U 28 45	 170 170 35 8 25 9 3 260
2-1-U 26 25	 113 155 5 1 12 3 2 148
2-2-U 37 28	 215 184 8 2 10 2 3 157
3-1-U 22 47	 317 220 34 0 17 6 9 203
3-2-U 24 42	 309 154 15 2 13 5 0 178
3-3-A 14 24	 150 120 28 2 12 5 0 186
3-3-B 19 29	 202 157 21 2 10 5 3 198
4-1-U 22 45	 310 148 28 0 14 8 4 188
4-2-U 34 38	 294 220 32 1 22 7 9 278

Totals 225 382	 2.456 1.727 233 24 153 53 44 2.037
Regidors * 1 9	 7

* Suposant Llucmajor (Ciutat) com a municipi amb 17 regidors.

N° Votants: 7.364

S'ARENAL
Taules ASI PSM PP-UM PSOE CB LU CDS BLANC NULO ABST
4-3-U 229 3	 74 214 4 7 16 4 7 398
4-4-A 162 4	 67 158 5 5 6 0 1 273
4-4-B 186 9	 80 158 7 8 2 4 2 296
4-5-A 144 6	 64 124 1 8 2 5 1 336
4-5-B 156 3	 90 131 1 9 11 11 0 319
4-6-A 121 10	 33 150 3 2 4 1 1 179
4-6-B 100 5	 53 164 5 9 2 0 1 203
4-7-U 149 10	 258 73 4 3 19 9 9 369

Totals 1.247 50	 719 1.172 30 51 62 34 22 2.373
Regidors * 7 4 6

*Suposant S'Arenal com a municipi amb 17 regidors

N° Votants: 5.760

Els vots de s'Arenal permeten a ASI treure tres regidors i convertir-lo així en grup fontissa de gran importancia a
l'hora de governar l'Ajuntament.

La pèrdua del regidor del PSM, a falta d'un vot per obtenir el 5% necessari que exigeix la llei electoral per optar a
regidor, (Vegeu quadre de l'aplicació de la hei d'Hont) ha permès que el PSOE mantenguès els mateixos regidors
que les passades eleccions i que de cara a la galeria no es notas la pèrdua de vots que ha patit.

La coalició PP-UM ha estat la llista més votada però no s'ha salvat de la pèrdua de vots com podeu veure als qua-
dres adjunts, també s'ha de dir que a Llucmajor ha augmentat un parell de vots.
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El CDS ha seguit a Llucmajor la tònica de tot l'estat obtenint tan sols 215 vots.
El CDS tampoc no ha esta t un partit amb sort.
La nota més característica d'aquestes eleccions ha estat l'augment d'un 12'9% del cens repartit de manera molt de-

sigual ja que a s'Arenal ha estat d'un 28'4% i a Llucmajor d'un 3'3%. Per la nostra banda creim que aquest canvi en el
cens i la menor abstenció a s'Arenal han estat la causa de l'èxit d'ASI. En definitiva, el que es diu cantar victòria, no
ho pot fer cap partit llevat del del Sr. Rabasco, a no esser que fes comptes de treure mós vots que els que ha trots.

LLUCMAJOR (CIUTAT)

Vots a les eleccions municipals de
1987

Augment del vot * 0'2% Vots a les eleccions municipals de
1991

PP

UM

1942
589

1846 (2436)
590

2456 (+20)

PSOE 1743 1747 1727 (-20)

PSM 362 363 382 (+19)

CDS 192 192 153 (-39)

PDP 398 399 - (-399)

IU 92 92 24 (-68)

CB 233 (+233)

ASI - 255 (+255)

*El 02 % és l'augment de vots que hauria d'haver tengut cada partit tenint en compte l'augment del cens i la variació de
l'abstenció respecte a les eleccions de 1987.

S'ARENAL

Vots a les eleccions municipals de
1987

Augment del vot * 29'5 % Vots a les eleccions municipals de
1991

PP

UM

557
71

722
(914)

92
719 (-95)

PSOE 1416 1835 1172 (-663)

PSM 64 83 50 (-33)

CDS 296 383 62 (-321)

PDP 91 118 - (-118)

IU 76 98 51 (-47)

CB - - 30 (+30)

ASI - 1247 (+1247)

El 29'5 % es l'augment de vots que hauria d'haver tengut cada partit tenint en compte l'augment del cens i la variació
de l'abstenció respécte a les eleccions de 1987.



FOTO CLAR
Perfumeria

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

OFERTES EN CAMERES FOTOGRÀFIQUES
VENDA DE CARRETS

Carrer Nou, 8 - Tel. 66 06 32 - LLUCMAJOR

Cl. Sant Miguel, 46 - Llucmajor
Tel. 66 02 30 - 26 14 71

ESPORTS
LLOMPART

Espardenyeria

GRAN VARIETAT
D' ESPARDENYES,

PRENDES ESPORTIVES
I ARTICLES DE PESCA

C/. Estrella, 21
Tel. 66 05 78
LLUCMAJOR
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Aplicació de la I lei d'Hont al resultat total del terme de Llucmajor:

Partit
drvisoons

vots
obtinguis

2 3 4 5 6 7 8

PP-UM

PSOE

ASI

PSM

CB

CDS

IU

3175

2899

1502

432*

263

215

75

1587

1449

751

1058

966

500

793

724

375

635

579

529

483

453

414*

396

362

• El PSM, no té el regidor n2 17 perquè amb els 432 vots obtinguts li falta un 0005% (cinc milsimes) per arribar al
5% que li permeti optar a regidor.

/ CENTRE OPTIC
C.X0 EXPO LENT

LENTS DE CONTACTE
CONTROL ASO

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

M. Paloma Carl
Optica Optometrista

Contactèloga

S'A RENAL
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Per poder tenir una idea de l'aportació de cada taula al resultat final de les eleccions de 1991(em fet la suposició que cada
taula és un poble amb 17 regidors.

Així podem conéixer quines són les taules o barriades més conservadores o més esquerranes. Els resutats d'aquesta
suposició són els següents:
---...

Potts ASI PSM PP-UM PSOE CB IU CDSTaules

11 a C/ Constitució 0 1 10 6 0 0 0

11 b C/ Constitució 0 2 10 5 0 0 0

1 2 u C/ Ciutat 1 1 7 6 1 0 1

2 1 u Institut 1 1 6 9 0 0 0

2 2 u Ca Ses Beates 1 1 8 7 0 0 0

3 1 u Col.legi Sant Bonaventura 0 1 9 6 1 0 0

3 2 u Sant Llorenç 0 1 11 5 0 0 0

3 3 a La Cuna 0 1 8 7 1 0 0

3 3 b La Cuna 0 1 9 7 0 0 0

4 1 u Sagrats Cors 0 1 11 5 0 0 0

4 2 u Ses Escoles 1 1 9 6 0 0 0

4 3 u Marineta 8 0 2 7 0 0 0

4 4 a Club Nàutic 7 0 3 7 0 0 0

4 4 b Club Nàutic 8 0 3 6 0 0 0

4 5 a Col.legi Públic 8 0 3 6 0 0 0

4 5 b Col.legi Públic 7 0 4 6 0 0 0

4 6 a Vicaria 7 0 1 9 0 0 0

4 6 b Vicaria 5 0 3 9 0 0 0

4 7 u Urbanitzacions Badia Blaua 5 0 10 2 0 0 0

Miguel Barceló
Joana Font

Miguel Janer
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Gent de la vila

Arnau Tomàs, una vida dedicada a la
informació i al teatre
Aquest mes l'elegit per a ser entrevistat en aquesta

secció ha estat el Sr. Arnau Tomàs Oliver, llucmajorer
de 69 anys d'edad, casat i amb dos fills, jubilat, corres-
ponsal del diari Última Hora i col.laborador de la revis-

ta «Llucmajor de pinte en ample» des de la seva funda-
ció, del qual es pot dir que ha dedicat el seu temps
d'oci a la tasca de la informació, de l'esport i del teatre.

-Sr. Arnau, ens podria explicar
quan va començar aquesta afecció
per la feina de la informació?

-A la meva joventut, com a mem-
bre de la joventut Seràfica, en com-
panyia del meu inolvidable amic
Antoni Cardell (E.P.D.), varem fun-
dar una revista anomenada «La ver-
dad resplandeciente» on criticàvem
tot el que, en aquells temps de la
dictadura, podíem criticar. Més tard
com afiliat a Acció Catòlica , escrivia
a una altre revista amb un atrevi-
ment inusual en aquell temps. Re-
cord que a una conferència donada
per un tal Rovirosa, es presentaren
els membres de Falange per contro-
lar-nos, i el resultat va esser que els
férem resar el rosari i cantar cançons
religioses, gens subversives, i no el
que ells esperaven.

Per l'any 1960 vaig començar a
tenir la brusca com a corresponsal
lliterari del «Diario de Mallorca», en
cróniques esportives, a l'època que
«L'Espanya» jugava a Tercera Divi-
sió Nacional. Unes cròniques llar-

gues, critiques i per tant molt llegi-
des. Record que amb l'Espanya hi ju-
gava un tal Cadena, que festejava
una llucmajorera, i a un dels «Balo-
nazos» vaig escriure: «Cadena hace
oposiciones a Cadena Perpetua» i es
va armar la «marimorena».

Ja com a corresponsal efectiu de
«Diario de Mallorca» a arrel d'una
crònica sobre els mals serveis metges
a LLucmajor, el Col.legi de Metges
va obligar al Diari a rectificar, em
feren rectificar, però aixel va signifi-
car la meva renuncia com a corres-
ponsal de l'esmentat diari, i després

en digueren per esser-ho de «Ultima
Hora», que en aquells temps només
tenia uns deu subscriptors a lLucma-
jor. Actualment som el corresponsal

més antic de «Última hora», ara el de
més tirada de Mallorca. Anècdotes
en tenc molts, però tal volta la més
bona es la que en una crònica vaig
dir, sense anomenar noms, que dos
homes llucmajorers s'havien anat a
casar a Anglaterra, i va venir sa
mare d'un, plorant, dient que havia
deshonrat el seu

Des de fa uns anys tambo som
col.laborador d'aquesta revista.

VAIG ESSER UN DELS
FUNDFADORS DEL
C.D. ESPANYA

-Segons tenc entès la seva afecció

esportiva nasqué al mateix temps
que l'anterior, al final de la Guerra
Civil. Ens podria contar en què ha
consistit la seva aportació al camp
de l'esport?

-Aquesta tasca esta, nomes, centra-
da en el futbol. Vaig jugar a l'equip
de la Joventut Serafica i vaig esser
un dels fundadors del C.D. Espanya.
Més tard a anel de la desaparició del
Camp de Sant Francesc, l'Espanya va
estar uns anys sense equip, camp de
joc, ni socis. En aquestes condicions,
vaig prendre la tasca, com a nou Pre-
sident del Club, de cercar socis de
casa en casa i ajudar també al condi-
cionament del nou Camp Municipal
d'Esports, amb el suport de l'Ajunta-
ment i del batle Ma teu Monserrat
Calafat. Vaig esser President de l'Es-
panya durant tres anys i Secretari al-
tres tants, a les ordres del que ac-
tualment tambo ho es, en Pep Mõjer.
Tenc l'escut d'or del Club i crec que
merescudament.

ELS MEMBRES DEL GRUP DE
TEATRE DE LA TERCERA EDAT
SÓN ANTICS COMPONENTS DE
LA COMPANYIA DE SARSUELA

-Ara que hi torna haver al nostre
poble un ressorgiment teatral i es-
sent vostè Director d'una de les
Companyies Teatrals amateurs lluc-
majoreres, ens podria explicar com
va començar a practicar aquesta
afecció i com era en aquell temps el
teatre a LLucmajor?

-Aquesta afecció arrelà també des
del temps de la Joventut Serafica, en
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la seva secció de la catedra de Decla-
mació, que dirigia en Mateu Monse-
rrat Pastor, actual regidor del P.P.
Representàvem una obra cada mes,
unes vegades amb exit i altres no
tant. Record que representarem «La
venganza de Don Mendo» d'en
Muñoz Seca, a Ses Catequessis avui
Teatre Principal, tancat, i el públic
va anar sortint del teatre i quan aca-
barem ja no quedava ningú a les bu-
taques.

Jo més seriosament i amb la pro-
tecció del propietari del Teatre Mata-
ró, i en companyia del mestre pianis-
ta Mateu Monserrat Puig i Antoni
Cardell, fundarem una Agrupació de
teatre i Sarsuela, representant moltes
sarsueles tan conegudes com «La del
manojo de Rosas», «La Dolorosa»,
«Los Gavilanes», «La canción del ol-
vido», «La Capitana». I escrites i mu-
sicades pels esmentats Cardell i
Monserrat, posarem en escena «La
Duquesa Mina», «Ha vingut un ins-
pector» i «Sols Quanita m'has de
dir» això en un temps que parlar ca-
tala era molt conflictiu. Per aixó
també representa rem altres come-

dies en castellà, entre elles una, difí-
cil, d'en Jardiel Poncela, titulada
«Una noche de prima vera sin
sueño», censurada perquè hi havia
un llit damunt l'escena.

Tot això des del punt de vista mu-
sical i cultural, representa, crec una
epoca encara no superada ni iguala-
da a LLucmajor, perquè a més de
tenir un bon planter de cantadors,
com en Julia Garau, Llorenç Tomas,
Margalida Tomas, Antònia Oliver,
Francesca Picornell, Andreu Nogue-
ra, Catalina Rangel i molts d'altres
que no record, hi havia també una
orquestra nombrosa, dirigida per
l'esmentat Mateu Monserrat i Mi-
guel Janer.

Actualment, com a Director de
l'Agrupació Artística de l'Associació
de la Tercera Edat, cal dir que els qui
formen part d'ella, són en la majoria,
antics components de l'esmentada
companyia de sarsuela, essent per
això un grup de «joves» de més de
60 anys, que superam la falta de me-
mòria a força d'assaigs, paciéncia,
rialles i ajuda de l'apuntadora Jet-6-
nia Vidal, anima també del Grup.

El nostre repertori no es gens ex-
tens. Tenim representades les come-
dies de Tous i Maroto, «El Tio de
l'Havana» i «Mestre Lau es taconer»,
i una altre de Bartomeu Ferra, «Es
calçons de Mestre Lluc».

Actualment estam assajant, i estre-
nam pròximament, la comedia de
Miguel Puigserver, «L'amo en Sion».
Crec que es l'obra més difícil que re-
presentarem de totes les esmentades,
perquè alterna escenes còmiques
amb dramatiques, amb molts de can-
vis de matisos. Fa molt de temps que
l'assajam per poder representar-la
dignament.

Aquesta obra també conté bons
alicients per a l'espectador Ilucmajo-
rer, ja que m'han dit que l'autor, Mi-
guel Puigserver era de descendencia
llucmajorera, i tracta d'un tema polí-
tic, d'un cacic de Llucmajor. I així
pareix que ho era, porque els mals
noms que hi ha en el repart, com
Sion, Busca o Boter, els he sentit ano-
menar pel nostre poble. Esperem idà
que aquesta obra sia agradable per a
tots.

Ignasi Barceló
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FORA VILA

Enguany i a causa d'aquestes circumstancies metereo-
lógiques que fins ara i actualment encara ens acompan-
yen ha fet que a la foravila no hi falti  pràcticament gens
d'aigua; cosa que farà que en gener hi hagi una bona an-
yada.

L'anyada de farratge («heno») havia partit molt bé,
però hi ha hagut zones que degut a les pluges tan fortes i
continuades que va fer dins la primera quinzena de maig
no l'han pogut segar i s'ha podrit; ara alla on pogueren

14.

CARNISSERIA s XARCIITERIA

ZANOGITERA
GARCIAS

--"111111n•

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

A la finca de Bun/ferri una ovella va tenir quatre xotets negres

segar d'hora va retre.
Del que si hi ha hagut anyada ha estat de faves, que al

llarg de la temporada hem pogut veure uns sementers
ben poblats i unes faveres ben carregades de bejoques
que feien mirera, on l'únic inconvenient, segons ens han
dit, ha estat una mica de rovell a alguns llocs.

Pel que fa a l'altre gra, ordi, civada, blat, també van
ben bons i generalment duen una espiga que fa mirera,
perõ encara són bastants verds, i si continua plovent és
quasi segur que seran tardans.

L'úni que pràcticament fluixegera un poc seran les
ametles i les garroves, ara que pel preu que han duit fins
ara segurament més d'un n'estarà content per allò de no
haver-les de tomar.

Pel que fa a les pluges, dir que encara no s'ha aturat
de ploure, per març va ploure 39'9 litres, dins l'abril fou
el mes que menys plogué i en tot el mes caigué un total
de 19'9 litres, i dins el mes de maig, fa molts d'anys que
no s'havia vist ha plogut 156'3 litres per metre quadrat,
on pràcticament va ploure quasi cada dia fins dia 18, i
destacant per sobre els altres els dies 2 i 6 amb 50 litres
cada dia.

Amb una paraula, ha plogut quasi tant enguany en
cinc mesos que altres anys tots sencers.

CAÇA

Quan a la caça s'ha de dir que solament falta un poc
més d'un mes perquè se llevi la veda i poguem anar a
pegar escopetades. De moment ja se veuen quatre conills
ben etxeravits i vivarratxos, pert) també se n'ha vist
qualcun de mort, pareix esser víctima d'una d'aquestes
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malalties que els solen pegar.
També s'han vist perdiuons, pert) la llàstima és que

com que hi ha vegades fan els niarons dins voreres hi ha
gent que quan cerca caragols no s'hi mira massa i els
molesten.
ROBATORIS

No fa molt va tenir lloc un robatori bastant curiós,
aquest es va produir a la caseta dels caçadors de Cala Pi,
on resulta que l'amo o la madona havia anat a cercar ca-
ragols per fer qualque vega, al cap d'uns dies els va bu-
llir i els va deixar a la caseta pel se'n demà fer-ne bon
compte, però algú va fer-ne una visita i la madona el
se'n demà demati trobà part dels caragols per terra i tre-
pitjats i altres que ja no hi foren,  així com unes botelles
de licor.

Altres robatoris ja més corrents foren dos porcells a
Llucamet, i un anyell que guardaven per mercià a S'A-
guila.

Pràcticament podem dir que per primera vegada els
preus de les ametles ha variat des que les tomaren l'any
passat, i aquesta vegada ha estat per pujar, encara que
sigui poc és tota una esperança.

El quilo de bessó es paga damunt les 260 ptes. i les ga-
rroves entre les 20 i les 25 ptes. per quilo.

De moment el mercat està estabilitzat damunt aquests
preus, pert) hi ha resperança que més envant puguin
pujar ja que enguany en els Estats Units l'anyada de l'a-
metia és dolenta i aleshores tenguem l'oportunitat de
treure la nostra.

Pert) com que els pagesos no ho poden tenir tot bé, els
preus dels animals aquesta vegada ha baixat, a més amb
baixades bastant importants com es el cas del xot, ja que
n'hi ha molt d'emmagatzemat i actualment es consumeix
poc xot i molt de pollastre.

Els preus dels animals en viu són aproximadament:
xots 170 a 240
porcelles 270 a 340
bous 500

Tampoc no ha duit gens bon preu la llana, ja que s'ha
pagat entre les 20 i les 25 ptes. el quilo, cosa que ha fet
que no ha bastat per pagar les toses a aquelles persones
que han hagut de llogar tonedors perquè tenen una
guarda un poc grossa.

CENTRE DE PREPARACIÓ
MATERNAL

ATES PER COMARES

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

Tel. 66 17 98 (pa rt icular)

FERROS ARTÍSTICS
I FORJATS

ESPECIALITAT EN
TREBALLS D'ALUMINI

CERRAJERIA

ir dcibi	 v-v-4.
LLUCMAJOR
(MALLORCA)

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



TALLERS CAS1ELLAS - ROTGER

SERVE! rim
OFICIAL "FM

fil Tempra 1.4
Motor 1.372 c.c. de 78 CV DIN.
Velocidad máxima: 172 Km/h.

.T Tempra 1.6
Motor 1.581 c.c. de 86 CV DIN.
Velocidad máximo: 177 Km/h.

Tempra 1.9 D
Motor 1.929 c.c. de 65 CV DIN.
Velocidad máxima: 162 Km/h.

Tamara 1.4 SX
Motor 1.372 c.c. de 78 CV DIN
Velocidad maxima 172 Km/h

Tempra 1.6 SX
Motor 1.581 c.c. de 86 CV DIN.
Velocidad máximo: 177 Km/h

Tamara 1.8 i.e. SX
motor 1.756 c.c. de 110 CV DIN.
Inyección electrónica MPI
Velocidad máxima : 190 Km/h.

Tempro 1.9 T ds SX
Motor turbodiesel intercooler.
1.929 c.c. de 91 CV DIN.
Velocidad maxima: 178 Km/h.

C/. Hispanitat, 19 - Tel. 66 06 47 (Llucmajor)
Plaça Reina Maria Cristina, 12-B - Tel. 26 89 12
S'A RENAL
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So N'Antelm: Una nova urbanització a sa Marina
DE LA DESTROSSA DEL LITO-
RAL A L'INTERIOR

Els darrers trenta anys s'han carac-
teritzat per l'ocupació i la destrucció
massiva del litoral de Mallorca a
causa d'urbanitzacions, hotels, ports
esportius, etc.
Ara, amb una costa en gran part des-
trossada, les darreres inversions im-
mobiliàries es dirigeixen cap a l'inte-
rior cercant terrenys més barats,
grans espais oberts, escassessa de
competencia...

Es el cas de la possessió Ilucmajo-
rera de Son Antelm, on aquestes da-
rreres setmanes s'ha començat a
construir una nova urbanització ca-
muflada de Centre de Salut.
UN COMPLEX TURÍSTIC DESCO-
MUNAL

Sobre el que fins ara són conradis-
sos, garrigues i pinars de Son An-
telm s'hi vol construir un hotel, més
de 30 blocs d'apartaments amb una
capacitat per a 1.500 places turísti-
ques, dos camps de golf, un centre
d'hípica, centre geriatric, piscines,
tennis,.. , una autentica urbanització
camuflada amb la denominació de
«Centre de Salut».

A tot aixe, li hem d'afegir tota la
infraestructura i serveis necessaris
per a dotar aquest complex, com les
xarxas d'aigua potable, xarxas de
clavegueram, exteses elèctriques,
vials...
COMPLICITAT I RESPONSABILI-
TAT DE
L'AJUNTAMENT

L'Ajuntament de Llucmajor pot
esser còmplice i responsable de la
destrucció d'un altre espai natural i
rural si s'arriba a executar aquest
projecte.

L'indissimulat entussiasme amb
que el Consistori ha acollit aquest
projecte no ha tengut en compte fac-
tors tan importants com l'excés d'o-
ferta turística, la manca d'aigua que
en l'estiu pateixen gran part dels
municipis mallorquins, l'augment
del consum electric, la destrucció
d'un espai natural, etc...
SON ANTELM, UNA «CHAPUZA»
LEGAL

L'aprovació d'aquest projecte s'ha
produit incomplint, des del nostre
punt de vista, tot tipus de normati-
ves tals com la Llei del Sòl, la Llei de
Procediment Administratiu, la Llei
del Patrimoni, el Decret d'Evalua-
cions d'Impacte Ambiental.

A tot això hi hauríem d'afegir el

fet que s'ha modificat a darrera hora
el projecte sense cap nova exposició
pública i no s'ha fet cap Estudi d'Im-
pacte Ambiental tal com exigeix la
normativa vigent.
PROU D'URBANITZACIONS

Es hora de dir prou. No hem de
permetre amb el nostre silenci la
destrucció passa a passa del nostre
municipi. S'ha de denunciar un

doble llenguatge de les nostres auto-
ritats que per una banda no volen
una nova central tèrmica a S'Estale-
lla i per altra banda aproven la cons-
trucció d'un polígon industrial a Son
Noguera, un Centre de Simulació de
Vol, noves urbanitzacions i construc-
cions a Son Ven, Cala Pi, i ara a Son
Antelm.
Coordinadora en defensa de Sa Ma-

rina GOB



HAMBURGUESES
«PERROS»

«PINCHOS»
«PEPITOS»

RESTA RAM

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

Obert tots els dies

Servei de begudes i menjars
de qualitat a preus raonables

Avinguda Cartes V - Tel. 66 11 17 - LLUCMAJOR

[Do ) ETERNA, S.A.

ETERNA ASISTENCIA

[00 ETERNA, S.A.
	 Compañía de Seguros

Obre noves oficines per estar prop de vostè i
oferir-li els nostres serveis amb la major pro-
fessionalitat.

Aprofiti la nostra proximitat i s'informi
sobre els nostres productes. Són del seu in-
terès

SERVICIO 24 HORAS
900 14 15 16

SIEMPRE A SU SERVICIO

Yegtuto
Naie-4 69/0

Famdap
Funerària Nostra
Senyora de Lluc

Santa Maria

ACOSTAU-VOS
Informació: SEBASTIÀ SALVA BALLESTER
C/ Mateu Monserrat, n° 19. Tel. 66 13 38
(Llucmajor)

PREMI «NOMINA VIVA»
La guanyadora del passat sorteig NOMINA VIVA,

realitzat per la Caixa de Balears «SA NOSTRA» fou
na Jerônima anaves Cardell.

El premi consisteix en un viatge a escollir entre les
següents capitals euporees: Londres, Amsterdam o
Atenes.

A la fotografia veim la premiada juntament amb el
Delegat de «Sa Nostra» a Llucmajor, D. Llorenç Clar
i el Gestor Comercial de Zona, D. Santiago Oliver.

Enhorabona!

FUNERARIA
Nostra Senyora de Lluc

A SASTRE
C/ Revetla 9 i ll. Tel. 62 01 46 (Santa Maria)

A partir del 12 de maig el Sr. Sastre de

Santa Maria, gerent de la Funerària Ntra.

Sra. de Lluc, ha nomenat un representant
per a tendre qualsevol servei funerari, per in-
formar sobre els preus, per poder concertar
el servei que es desitgi amb antelació i per

poder evitar qualsevol sorpresa.
El nostre representant atendrà serveis par-

ticulars i de la nostra Companayia d'assegu-
rances les 24 hores.

C/ Ciutat, 127-1r. Tel. 66 18 62
(Llucmajor)
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Acadèrnia d l icilomes
Carrer ReL Tame II 18 LI ucmcjor Td 66 -I-133

FABRICA DE JOIERIA GARAU
(Ca'n Cajeta)

Fabricant Illes Balears 030

Només es fabrica amb or de primera Hei (18 K)

FILIGRANES, CORDONCILLOS,
GRANET I REPRODUCCIONS DE

JOIES ANTIGUES MALLORQUINES
ESPECIAL COMUNIONS

Llistes de Noces, Comunions i Naixements
C/ Born, 29 (Llucmajor)
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Gloses i cançons
Qui té ribells que
adobar...? Cossi o ribell!

Els nins de fa quaranta anys, i per
ventura no tants, de tant en tant, so-
bretot qualque horabaixa, en sortir
d'escola queda vem parats a un cantó
o a un portal davant la visió d'un
home que, provist d'un objecte prou
voluminós feia forats i posava gafes
a greixoneres cruiades i les cordava
de fil de ferro, aquella visió ens era
familiar; una olla, una greixonera o
un ribell no es podien tirar així com
així, no, aquella enfusta s'adobava i
quedava com a nova.

El cordador, es passejava pel ca-
rrer i duia penjat a l'esquena una
«baldufa» i una senalleta amb fil de
ferro, un martell i unes tenalles, això
era tot el seu ormeig. La «baldufa»,
de forma similar a la que tenien els
al.lot emperò que el piu era la punta
d'un trepan, dos llistonets formaven
una creu damunt la baldufa i duien
una llandera enrevoltillada, de
forma que en pitjar la baldufa agues-
ta voltava sobre si mateixa i la punta
del trepan feia el forat per allorjar la
punta de la gafa. Per mi, com al.lot,
Ia resta ja no tenia importància, el
que m'agradava era veure ballar la
baldufa.

El meu padrí em deia una glosa
que es referia a un cordador que
vivia a Llucmajor emperò que des-
cendia de Manacor, era mestre Anto-
ni Cortès. Aquesta glosa, al temps
que, d'una forma un poc enrevessa-
da compta les excel.lències del mes-
tre, diu el seu domicili. Diu així:

Toni Cortès, a Manacor,
carrer de l'Àngel, s'estufa,
sap fer ballar sa baldufa
i és un cordador molt bo;
número quinze és sa flor
de ca n'estira-i-arrufa.

Guillem Oliver



RESTAURANT

NOCES BANQUETS- COMUNIONS
I BATEDliS

Informació: Tel. 66 03 17- LLUCMAJOR
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Ses
Escoles

C/. Metge Francesc Aulet, 82

Teléfon 12 02 68

LLUCMAJOR (Mallorca)
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a ha passat el 26 de maig i la política local va
donar la darrera bullidora i, vatua el món! quin
cuinat que va sortir!. El mussolet se'n fa creus i

iu que no en va endevinar ni una i a la travessa electo-
ral va foradar per les quatre rodes pel que no és d'estran-
yar que setmanes abans de les eleccions els seus com-
panys de «sa penya» diguessiu que feia celles i és que
veia venir la tormenta.

I ara queda el segon plat de la constitució del nou
Consistori, on el cuinat del dia 26 pot acabar com un
tremp6 que ara resulta molt difícil de definir i concretar,
sempre recordant el que va succeir fa quatre anys, quan
la sessió plenaria podem dir que es va iniciar pensant
que el batle seria del PP i va acabar amb un batle socia-
lista.

ots pensar, mussolet, «set i tres són deu», amo-
lla l'òliba, la qual fa més d'una setmana que no
perd calada de tot el que passa per devers plaça.

Segons diu aquesta privilegiada observadora i que ara
no dorm ni de dia ni de nit, en Gaspar Oliver tendra els
vots dels tres regidors d'ASI i, per tant, més que majoria
absoluta.

El mussolet no ho veu tan clar -qualqú ja diu que és
un mal pensat i que no se creu el que li diuen- i pensa
que encara haurem d'esperar més dies per conèixer la
solució definitiva. Posa messions que els independents
votaran el seu número u, Joaquin Rabasco, i que el can-
didat de la coalició PP-UM sortirà elegit batle com a cap
de la llista niés votada.

D
J

 queda la incògnita de si en Gaspar Oliver
optara per governar en minoria o si se confirma-
ran els pronòstics dels que asseguren que tot ja

estava ben fermat entre el PP i ASI abans de conèixer-se
els resultats electorals o inlús abans d'iniciar-se la cam-
panya.

Una campanya per cert -així com ja ho assegurava un
mitja de comunicació de Palma- va tenir un caire clara-
ment gastronòmic. I és que demanar el vot amb panades,
cocarrois, coca amb verdura i vi sempre té més poder de
convocatòria que si solament s'escolta el monòton serrn6
dels candidats, els quals no acaben mai de fer promes-
ses.

més, si s'ofereix teca als possibles votants, els
possibles votants s'estalvien el sopar i els partits
politics estan contents perquè ha acudit rnolta

gent als seus mitings. El descontent arriba en el moment
de computar els vots i pagar la factura de la manduca
ofenda, la qual inclosa en el pressupost de la campanya
com si es tractas de cartells o fulletons.

Segur que a niés d'un responsable de campanya no li
quadraven els números dels vots i de les panades i coca-
rrois montres desitjava un petit mal de ventre a tots els
que no els menjaren després o no acudiren a votar o do-
naren el seu vot a un altre partit perquè ja se sap, el su-
fragi és secret i els votants podeu dir el que voleu i tots
contents.

a nit electoral, una llàgrima queia dels ulls del
falc6 quan els resultats començaren a presagiar
que el PSM perdia per molt poc el regidor acon-

seguit per primera vegada en la passada legislatura. I és
que el falcó considera que Maties Garcies ha efectuat un
bon treball com a responsable d'Educació i Cultura.

El Mussolet, malgrat que feia unes bones celles, inten-
tava de consolar-lo rnentres pensava «ara només falta
que els responsables d'ASI puguin imposar els seus cri-
teris en política cultural -recordant algunes intervencions
d'en J. Rabasco en els plenaris- i segur que el procés de
normalització lingüística sofrirà un gir complet, per tant
i de nou la «lengua del imperio».

ra només queda esperar uns dies i sabrem com
parteix la nova singladura municipal. Al cap i a
la fi, no es pot oblidar que els resultats de les

urnes, la nit del 26 de maig, reflectiren la voluntat dels
ciutadans llucmajorers manifestada mitjançant el vot. I
aquest resultat -ara sense bromes i amb tota la serietat
del món- indica que els llucrnajorers no continuaren amb
la confiança que tenien dipossitada en els socialistes i es
decidiren pel candidat popular -l'argument de vots de la
coalició PP-UM ho confirma- i també per la novetat que
la candidatura independent, montres que CDS i CB no
conecta ven amb l'electoral.

Ara queden quatre anys per endavant, després arriba-
ra el moment de rectificar si així ho veuen oportú els ciu-
tadants.
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I Preferent

El C.D. Espanya entre els millors
Joan Quintana

Al moment d' escriure
aquestes línies el C.D. Es
panya ha acabat de jugar
la Higa i es troba immers en
la Iligueta d' ascons a Ill Di-
visió.

Com que el Son Roca ha
quedat campió de Prate-
rent, li va tocar pujar direc-
tament; essent Espanya,
Esporles, Llosetenc, Pollen-
ça, Calvià i Constancia,
juntament amb el Ciutade-
lla de Menorca i el Formen-
tera els que s' han de dis-
putar les dues places, una
de cada grup, per pegar
el bot a la divisió nacional.
El sorteig va aparellar en el
grup A els següents equips:
Formentera, Pollença, Llo-
setenc 1 Constància. I el
grup B: Calvià, Espanya, Es-
porles i Atc. de Ciutadella.
Com que quan feim
aquest comentad encara
ho ha acabat aquesta IH-
gueta d' ascens, ho deixa-
rem per al proper número i
ara passarem a comentar-
vos els partits que manca-
ven de la I ligo 1990-91 que
ha estat la miller del C.D.
Espanya durant els darrers
deu anys.

Ses Salines, 1
Espanya, 2

Aquest partit es va jugar
entre setmana i el C.D. Es-
panya aconseguia reco-
brar els dos positius que
havia perdut anteriorment,
a casa contra el Calvid. Els
gols visitants varen ser mar-
cats per Sebastià Marti i
Raul Jiménez. Amb agues-

C.D. Espanya, temporada 1990-91

ta victòria l' equip dirigit
per Joan Pérez es tornava
a situar al front de la classi-
ficació general.

Espanya, 2
Pollença, 1

Espanya: Pedro, A. Marti,
Marín, Cosme, Jiménez,

Raul, S. Marti, Roca, Riutort
(Cardell), Bussi (Salom) i
Garau.

Gols: 1-0, m. 35, S. Marti;
2-0, m. 56, Riutort i 2-1, m.
85, Garcías, de penalty.

La millor entrada de la
temporada amb molts se-
guidors del Pollença 1 un
gran gol de Riutort de mós
de 25 metres.

Andratx, 1
Espanya, 1

Espanya: Pedro, Janer,
Morin, Roca, Cosme, Raul,
S. Marti, Cardell (Saiam).
Riutort, BussilGarau.

Gols: 0-1, m. 64, Bussi; 1-1,
m. 73, Juanjo.

Amb aquest partit, en el
camp de «Sa Plana», s' a-
cabava la primera volta

del campionat	 Espanya
obtenia el títol honorific de
campió d' hivern.

II VOLTA
La Unió, 1
Espanya, O

Espanya: Pedro, Simó,
Janer, Cosme, Jiménez,
Marín, S. Marti (Garau),
Roca, Riutort, Bussi (Car-
dell) i Raul.

Gols: minut 12,1-0, Llisto.
Un gol de prest que va

enfonsar Espanya i el va
portar a realitzar un mal
encontre sense capacitat
per aconseguir al menys,
empatar.

Espanya,
Esporles, 1

Espanya: Pedro, Corba-
lán, Janer, Cosme, Jimé-
nez, Marín, S. Martí, Roca,
Slmó (Bussi), Riutort i Raul.

Gol: 0-1, m. 52, N. Lázaro.
El gol de l' equip visitant

va ser l' única cosa desta-
cable d' aquest partit que
va enregistrar la pltjor en-
trada de la temporada.

Porto Cristo, 1
Espanya, 2

Espanya: Pedro, Corba-
lár , Janer, Cosme, Jimé-
nez Marín, S. Marti, Roca
(Corou), Simó, Riutort
(Bussi) i Raul.

Gels: 0-1, m. 12, S. Martí;
0-2, m. 35, Simó; 1-2, m. 70,
Casals.

L' Espanya va dominar
els primers 45 minuts i fruit
d' aquest domini varen sor
els dos gols. El segon temps
va ser més igualat, l' equip
Ilucmajorer va jugar bé a la
defensa i va poder acon-
seguir els dos positius.

Espanya,
Murer, 0

Espanya: Pedro, Corba-
lán, Janer (Romero),
Cosme, Jiménez, Marín, S.
Marti, Roca, Simó, Raul i
Bussi (Corou).

Domini de l' Espanya que
va arribar amb facilitat a la
porteria del Murer pare>
que no va transformar en
gol les nombroses ocasions
que va tenir. Molt de fred
en el camp i molt poc pú-
blic assistant.

Margalida,
Espanya,

Espanya: Gad, Corbalán,
Roca, Cosme, Jiménez
(Morin), Romero, S. Marti,
Raul, Simó, Salem (Bussi) I
Corou (Riutort).

Gols: 0-1, m. 60, S. Marti;
0-2, m. 75, S. Marti.

['Espanya va jugar prou
bé davant del darrer classi-

ficat i al final hagués pogut
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ANTONI ROSSELLO RAMIS

Carrer Navarra, 4-6 - Tel. 66 09 28
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guanyar per mes avantat-
ge.

Espanya,
Constancia, 1

Espanya: Gait Corbalán,
Roca, Cosme, Jimenez, Ro-
mero, S. Marti, Raul, SIrnõ
(Malin), Salom (Riutort) I
Garau (Bussi).
Gol: 0-1, m. 42, Sampol.

Els Constáncia, amb una
defensa compacta, se' n
va dur els dos positius amb
justicia ja que l' Espanya
només va tirar un cop a
porta al llarg dels noranta
minuts de parfit.

Son Roca, 3
Espanya, 1

Espanya: Gari, Corbalán,
Janer, Cosme, Jimenez (A.
Marti), Romero, S. Marti
(Marín), Roca, Rlutort
(Simó), Raul I Garau.

Gols: 1-0, m. 5, Mayans;
1-1, m. 47, Janer; 2-1, m. 63,
Mayans, de penalty; 3-1,
m. 84, Fernández.

L" Espanya amb aquesta
nova derrota, la segona en
dues setmanes, va passar
al sole Hoc de la classifica-
ció.

Espanya, 2
Santanyí,

Espanya: Garí, S. Marti,
Janer (Romero), Cosme, Ji-
menez, Roca, S. Marti
(Marín), Simó, Magaña,
Raul I Garau (Riutort).

Gols: 1-0, m. 32 . Simó; 2-
0, m. 52, S. Marti.

Els locals milloraren ac-
tuacions anterlors amb el
debut d, M. Magaña que,
d' aquesta manera torna-
va al club dels seus origens.

Espanya, 3
Pobler, 2

Espanya: Gari, A. Marti,
Janer, Cosme, Jimenez, Ro-
mero, S. Marti (Roca), Simó,
Magaña, Raul i Garau
(Marin).

Gols: 1-0, m. 2. A. Martí;
2-0, m. 40, Magaña; 3-0, m.
49. Raul; 3-1, m. 62, Fuen-
tes; 3-2, m. 80, J. Lluís.

Un partit en el qual I' Es-
panya tenia clarament o-
portunitat de guanyar I al
final se li va complicar amb
la reacció de l' equip blau-
(Tana
Felanitx, 1
Espanya, 2

Espanya: Garí, A. Marti,
Janer, Cosme, Corbalán,
Romero, S. Martí, Simó
(Roca), Riutort, Magaña,
Raul I Garou (Marín).

Gols: 0-1, m. 40, Roca; 1-
1. m. 55. Agustí; 1-2 m. 70,
Janer.

Encontre jugat a Algalda
perquè el camp del «To-
rrentó» de Felanitx es troba-
va clausurat per un partit.
Important victòria de l' Es-
panya enfront d' un difícil
rival.

Espanya, 5
Sencelles, 1

Espanya: Pedro, A. Marti
(Jimenez), Janer, Cosme,
Corbalán, Romero, S. Marti,
Morin, Magaña, Raul I
Garau (Riutort).

Gols: 1-0, m. 30, Magaña;
2-0, m. 35, S. Marti, de pe-
nalty; 2-1, m. 44 . Balaguer;
3-1, m. 55 . Morin; 4-1, m. 86,
Magaña; 5-1, m. 88, Raul.

A una primera part molt
igualada, va seguir-ne una

segona que va ser total-
ment local.
RN La Victòria, 3
Espanya, 1

Espanya: Pedro, A. Marti,
Jimenez, Cosme, Corba-
Ión, Romero, S. Martf,
Marín, Riutort, Raul, I Simó.

Gols: 1-0, m. 5 . Mestre; 1-
1. m. 66, Romero; 2-1, m.
68 . Mestre; 3-1, m. 87 . Mes-
tre de penalty.

En aquest partit l' dirbitre,
Sr. Coll Tortella, va expulsar
tres jugadors visitants quan
faltaven cinc minuts per fi-
nalitzar el joc.

Espanya, 2
Xilvar, 2

Espanya: Gari, A. Marti, J.
Lluís, Cosme, Janer, Rome-
ro, S. Marti, Marín, Simó,
Raul I Riutort (Ruiz).

Gols: 1-0, m. 24, S. Marti,
de penalty; 1-1, m. 30 Va-
Hod; 2-1, m. 35. Marín; 2-2,
m. 90, Munar de penalty.

Joc realitzat en molt
males condicions a causa
de l' estat del camp per
mor de la pluja.

MontuTri, 3
Espanya, 1

Espanya: Pedro. A. Marti,
J. Lluís, Cosme, Jimenez,
Romero, S. Marti (Riutort),
Simó, Magaña, Raul I
Marín.

Gols: 0-1, m. 56 . Marín; 1-
1, m. 77 . Rafa; 2-1, m. 85,
Capellà; 3-1, m. 87, Rafa.

El MonturrI es va aprofitar
de la superioritat numérica
el seu rival el qual va aca-
bar momés amb nous
homes.

Espanya,
Lloseta, 1

Espanya: Pedro, Jimenez
(Corbalán), J. LILA, Cosme,
Janer (Ruiz), S. Marti
(Mõjer), Roca, Magaña,
Raul i Marín.

Gol: 0-1, m. 87 . Mora de
penalty.

Només dos xuts a porta
en la primera meitat, un
per banda, I molt de joc
aeri en el segon temps,
que sempre va afavorlr els
defensors visitants.

FINA

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



SA PERXA, S.A.
CARNISSERIA

FABRICA D'EMBOTITS

SOBRASSADA, CAMAIOT,
BOTIFARRA, BOTIFARRONS,

SALSITXA FRESCA, PINXOS, etc.

4,47>	 '40
( AK\ Ikt''

dvd. Caries 1/, 6 , ;/ LlucmaJor (Tol. 66 20 64)
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Pep Wier Noguera, president
del C D. Fspanya

Calvià, 1
Espanya, 1

Espanya: Pedro, Corba-
lán, J. Lluís, Janer, Roca,
Romero, A. Marti, Marín,
Magaña, Raul i Mõjer
(Ruiz).

Gals: 0-1, A. Martí; 1-1, m.
45 . Miguel, de penalty.

Just repartiment de punts

en el Municipal de Calvià.

Espanya, 3
Ses Salines, 1

Espanya: Pedro, Corba-
lán, J. Lluís, Cosme, Janer,
Marín, S. Martí, Roca (Ro-
mero), Magaña, Raul i Ruiz
(Mõjer).

Gols: 1-0, m. 15, Janer; 1-
1, m. 21, Rosselló; 2-1, m.
50, Raul; 3-1, m. 64, Maga-
ña.

Dos equips joves cara a
cara que varen Iluitar del
començament al final
sobre un terreny molt en-
fangat a causa de la pluja
que va fer durant gairebé
tot el temps.

Pollença,
Espanya, 2

Espanya: Pedro, Corba-
lán, J. Lluís, Cosme, Jime-
nez, Marín, S. Martí (Ruiz),
Janer (Riutort), Magaña,
Raul i Romero.

Gols: 0-1, m. 10, Romero;

0-2, m. 28, Raul.

i Romero (Mõjer).
Gols: 1-0, m. 40, Roca; 2-

0. m. 64, S. Martí; 3-0, m. 67,
Raul; 4-0, m. 73, Mõjer; 4-1,
m. 76, Cuti; 5-1, m. 87, Riu-
tort; 6-1, m. 90, Riutort.

Comiat triomfal de la
Iliga amb una golejada
que ho diu tot. La classifi-

Ión,	 J.	 Lluís, Cosme, Jime-
nez, Marín, S. Martí (Riutort),
Janer, Magaña (Ruiz), Raul

cació de la Iliga 1990-91 ha
quedad d' aquesta mane-
ra:

P	 QC	 Ponies

Son Roca 	 38 20 11 7 70 46 51	 +13
Esparto 	 38 19 10 9 67 43 48+10
Espartos 	 38 19 10 9 60 39 48 +10
Lloseterise 	 38 19 10 9 55 41 48+10
Pollenw 	 38 16 15 7 62 34 47	 +9
CâY 	 38 17 12 9 69 41 46	 +8
Condo 	 38 17 11 10 SO 44 45	 +7
Porto Cristo 	 38 19 7 12 78 45 45	 +7
Fetanitx 	 38 17 9 12 62 44 43	 +5
Andratx 	 38 14 12 12 52 50 40	 +2
Ses Sohnes 	 38 13 12 13 61 54 38	 +1
X ihror 	 38 13 12 13 51 50 38
Morduiri 	 38 13 12 13 56 62 38
R.La Victoria 	 38 13 8 17 65 57 34	 -4
La Unión 	 38 1 1 10 17 49 69 32	 -6
Mumma 	 38 9 12 17 43 54 30	 -8
Santonyi 	 38 10 8 20 42 63 28-10
Poblense 	 38 7 11 20 38 68 25 -14
Sencelles 	 38 4 14 20 42 81 22-16
Margoritense 	 38 5 4 20 26 113 14-24

L' Espanya va aconseguir
una victòria en un camp
on cap equip de Preferent
ho havia fet en aquesta
lliga.

Espanya, 6
Andratx, 1

Espanya: Pedro, Corba-

Dr. PEDRO GARAU LLOMPART
ACUPUNTURA

Dilluns, dimecres i divendres,
cita prèvia

Tractaments de:

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

Ca - rer d Es Born, 11 - Tel 66 05 16 - LLUCMAJOR
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II Regional

C.F. Llucmajor, un final de lliga digna

Quintana
Han millorat molt les

coses des de la nostra da-
rrera informació el passat
mes de març fins a acabar
en un final de Iliga que es
pot considerar bastant
digne. Un cop acabada la
compefició ja s' ha co-
mençat a treballar per a la
propera temporada, espe-
rem que el president Biel
Panissa sàpiga envoltar-se
de les persones adients per
tal que no es torni a come-
tre els errors d' aquesta da-
rrera compefició. Ara us
comentarem breument els
partits que quedaven per
completar aquesta lliga
1990-91.

Puigpunyent,
Llucmajor, 1

C.F. Llucmajor: Gari Quin-
tana, Reina, Cordell, Janer,
Jaume, Agullo, Eusebio,
Servera, Cano III, Gari No-
guera (Salom) I Cantero
(Llompart).

Gol: 0-1, m. 74, Gail No-
guera.

Després de quatre en-
contres sense guanyar, els
Ilucmajorers varen aconse-
guir la victòria contra un
dels pitjors equips.

Llucmajor, 2
Ferrloler, 1

C.F. Llucmajor: Gari Quin-
tana, Reina, Janer, Cardell,
Jaume, Eusebio, Cano III,
Gari Noguera (Martorell),
Agullo (Sempere), Cantero
i Servera.

Gols locals: G. Noguera I
J. Sempere.

En la primera part va co-
mençar marcant l'equip
local. En el segon temps,
va empatar el conjunt de
Son Ferriol I, finalment, els
al.lots de S. Feliu varen
destacar I aconseguiren
els dos punts.

Biel Pan issa Bat/e, president
del C.F. Llucmajor

Algaida, 2
Llucmajor, 2

Llucmajor: Cali Quinta-
na, Reina, Cordell, Eusebio,
Jaume, Janer, G. Noguera
(Salom).

Gols visitants: G. Nogue-
ra1J. Sempere.

Important empat per al
Llucmajor el qual va fallar
un penalty quan el marca-
dor assenyalava empat a
Zero.

Llucmajor, 2
Pia de Na Tesa, 0

Llucmajor: Gari Quinta-
na, Reina, Janer, Cardell,
Jaume, Sempere (Agullo),
Eusebio, A. Sempere, Can-
tero, G. Noguera (Salom) I
Servera.

Gols: J. Sempere i G. No-
guera.

En aquest partit A. Sem-
pore, germei de Jaume
Sempere, va debutar. És un
jugador que havia jugat a I
Divisió Juvenil amb
I' «ilicitano».

Valldemosa, 1
Llucmajor,

Llucmajor: G. Quintana,

C.F. LlucmaJor, temporada 1990-91

Reina, Castell, Eusebio,
Jaume, Janer, G. Noguera,
Agullo, Cantero, Servera i
Salom.

L' órbitre de torn, Sr. An-
toni Arbona, va perjudicar
amb les decisions proses
I' equip visitant el qual va
merbixer, com a minim,
arribar al final del temps re-
glamentari, amb empat al
marcador.

Llucmajor,
Santa Maria, 2

Llucmajor: G. Quintana,
Reina, Cardell, Eusebio,
Jaume, Janer, J. Sempere,
A. Sempere, Cantero, Ser-
vera (Mora) i Salom (Llom-
part).

A la primera part l' equip
de Llucmajor hagués
pogut anar davant si un tir
de Cantero no hagués
estat tornar per la fusta. La
segona meitat va ser un
desastre per a l' equip
local I el Santa Marla va ser
superior i va vèncer meres-
cudament.

Marier, 4
Llucmajor, 5

Maria de la Salut, un re-
sultat sorprenent perquè no
es veuen cada dia, partits
amb nou gols. Els homes
de Gabriel Panissa, en un
partit extrany, varen vèn-
cer al Marier amb gols de
Gari Noguera (2), Manuel
Cantero (2) i Eusebio Alva-
rez el qual va aconseguir el
gol quan va transformar
una pena máxima.

Llucmajor, 6
S'Horta,

Liucmajor: G. Quintana,
Reina, Cardell, Eusebio
(Guasp), Jaume, Janer, J.
Sempere.

Gols: Janer, J. Sempere,
A. Sempere, Servera i Can-
tero (2).

Un dels pitjors equips que
ha passat aquesta tempo-
rada per Llucmajor se n va
dur una golejada que
pada per si mateixa.

Montaura, 2
Llucmajor, 2

Llucmajor: G. Quintana,
Reina, Cardell, Janer,
Jaume, Eusebio, A. Sempe-
re, Agullo (J. Sempere), Ser-



Enriqueta Mas I Jaume Adro ver, Presidenta sortint i President
entrant
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vera, Saiam (Guasp) I Can-
tero.

Gois visitants: M. Cantero
I A. Servera.

Un dels millors resultats
aconseguits enguany si
tenim en compte la Identi-
tat del rival.

Uucmajor, 1
Bunyola,

Llucmajor: G. Quintana,
Reina, Cardell, Euseblo,
Jaume, Janer, Salem (J.
Sempere), A. Sempere,
Cantero, Servera I Agulla
(Guasp).

Gol: E useblo.
Els locals, malgrat jugas-

sin gran part de l' encontre
amb deu homes, per ex-
pulsió de Joan Jaume, va
guanyar a un difícil rival
com és el J. Bunyola.

CIDE, 1
Llucmajor, 1

Llucmajor: G. Quintana,
Reina, Carden, Alvarez,
Agulla (Uompart), Janer,
Saiam (Mora), Guasp, Can-
tero, Servera i J. Sempere.
Gol visitant: Cantero.

Partit final de temporada
un altre positiu Important

aconseguit contra l' equip
col.legial del CIDE. Amb
aquest encontre, el CF

Llucmajor ha estat cinc
	

Després de 32 jornades,
partits	 sense	conèixer 	la
derrota.

la	classificació
quedat aixi:

final	 ha

1. SANTA EUGENIA 	 32 20 8 4 72 36 48 14
2. Cide 	 32 18 9 5 60 25 45 13
3. Genova 	 32 19 7 6 68 32 45 13
4. Port Soller 	 32 20 4 8 77 40 44 14
5. Montaura 	 31 19 4 864 36 42 12
6. Ferriolense 	 31 16 7 8 65 42 39 +7
7. Algaida 	 32 12 11 9 50 43 35 +5
8. Validemosa 	 31 13 9 9 44 34 35 +4
9. Juv. Bunyola 	 32 14 6 12 57 45 34 +4

10. Llucmajor 	 32 14 5 13 47 46 33 +1
11. Porreras 	 31 11 7 13 41 45 29	 -1
12. Pla Na Tesa 	 32 11 6 15 56 73 28	 -4
13. Santa Maria 	 32 8 5 19 43 56 21	 -9
14. S'Horta 	 31 7 5 19 51 88 19-13
15. Puigpunyent 	 32 6 6 20 48 75 18-14
16. Playas Calvia 	 32 4 6 22 41 95 14 -20
17. Mariense 	 32 3 7 22 33 99 13-21

Bàsquet
Joventut de Llucmajor

C i P. Pascual conserva la categoria
L' equip Senior Masculí

que aquestes setmanes
darreres va participar en el
torneig d' ascens a II Cate-
goria Autonòmica va quo-
dar classificat en quart Hoc,
per damunt els altres dos
equips mallorquins, ampe-
re' darrera els tres equips de
Menorca, aixf que conti-
nuard jugant a Ill Autonò-
mica.

Les directrius marcades
?el nou president duen a
fer un nou replantejament
de l' equip. I alxí ja hl ha
hagut contactes amb ex-
jugadors que volen tornar
a Jugar amb l' equip princi-
pal I que darrerament no
havien encaixat dins de

estructura que marcava
entrenador Manolo Gar-

cia.
En Nuñez I en Ginés,

entre d' altres, segurament
tornaran a formar part de
I' equip. Pareix essor que
en Batty era l' únic jugador
Ilucmajorer que jugava ha-
bitualment.

NOVA DIRECTIVA AL CLUB
JOVENTUT

D' acord amb els °status,

a principi del mes de maig
es va convocar Junta de
sods, durant la qual, la
junta directiva encapçala-
da per Enriqueta Mas, pre-
sentava la dimissió, al
temps que quedava ober-
ta la presentació de candi-
datures I se senyalava com
a data d' eleccions el dia
31 de maig.

A la mencionada data
tan sols una candidatura
havia estat presentada, la
qual automeiticament que-
dava elegida: no obstant
porqué quedàs ben clar si
hl havia oposició o no per
part dais sods assistants se
procedia a la votació se-

creta.
Deis 64 vots en drat a vot,

tan sols 23 hi eren presents.
El resultat va ser el segúent:
18 vots afirmaflus, 4 en
blanc I una abstenció la
del propi candidat.

I així en Jaume Adrover
fou proclamat president
electe. Segons les seves
pròpies paraules la Ilista de
directius quedava oberta I
s' admetlen oferiments por
treballar pal Club. Així ma-
teix elegit va presentar al
moment l' assessor espor-
tiu: Tomeu Miralles I l' asses-
sor administratiu: Guillem
Manresa. A partir d' aquí ja
queda tot per fer dos
d' una altra perspectiva.

La directiva entrant no
dóna tanta d importeincia
al fet de tenir un primer
equip d' envergadura i sí
en dóna molta a l' atenció
als equips de nins I nines.

Se volen mantenir totes
les categories, masculines I
femenines, no so volen in-
vertir diners en sous I sí es
volen Invertir en formació.
La teoria as molt bona, les
paraules excellents: el
plantejament d' abalx cap
a dalt, des d' els minis I for-
mant equips sempre
comptant amb jugadors
de la pròpia cantera.

Enhorabona a en
Jaume, I que hl hagi sort.

Guillem Oliver



                     

Clio 16v.                  

EN
SENTIRAS VERTIGO.

Vive el vertigo. Vive el nuevo Renault Clio 16 válvulas.
Con 140 caballos de potencia, único en su categoria y una
velocidad punta de 210 kms. hora. El coche que estabas
esperando. Preparado para ser fuerte con su alerón
aerodinámico y sus aletas delanteras ensanchadas y
reforzadas en material macromolecular.

Con el equipamiento de un auténtico deportivo: volante
revestido en cuero, asientos anatómicos , cuadro de mandos
de visera prolongada con todos los instrumentos para un
perfecto pilotaje, incluyendo indicadores de nivel, presión
y temperatura de aceite.

Vas a saber lo que es vivir a fondo.
Con dirección asistida, ABS y llantas de
aleación ligera opcional.
Prepárate para sentir vertigo.

11.1111111111111111.11111111 	 NUEVO RENAULT

Clio 16v.
MATERIA VIVA

Ven a sentirlo a

()

RENAULT
EL PLACER
DE VIVIRLOS

BARTOMEU JAUME NADAL S.A.
Ronda Migjorn, s/n. Tels. 66 01 40 i 66 00 41
Sant Cristòfol, 6. Tel. 26 00 01 (S'Arenal)

ENTRE NOL TROS
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NAIXEMENTS
-Maria Nicolau i Gaya; filla de Pere i

Margalida, nasqué el 18-4-91.
-Robert Bonet i Tomas; fill de Robert i

Margalida, nasqué el 30-4-91.
-Guillem Aulet i Garau; fill de Barto-

meu i Catalina, nasqué el 24-4-91.
-Andreu González i Pocoví; fill d'An-

dreu i Pedrona, nasqué el 5-5-91.
-Yesica Catalán i Canaves; filla de

Rafel i Maria, nasqué el 14-5-91.
-Marina Alcalà i Mena; filla de Domin-

go i Maria Francesca, nasqué el 14-5-91.
-Xavier Garcia i Navarro; fill d'Eloy i

Rosari, nasqué el 17-5-91.
-Joan Antoni Palou i Solano; fill d'An-

toni i Elionor, flasque el 20-5-91.
-Natalia Domínguez i Gualda; filla de

Jesús i Maria Lluïsa, nasqué el 21-5-91.

MATRIMONIS
-Bartomeu Mayol Rosselló i Aina Mar-

tínez Abrines, es casaren el 6-4-91 a l'Es-
glésia de Sant Miguel.

-Sebastià Adrover Barceló i Jernnia
Llompart Noguera, es casaren 1'11-5-91 a
l'Església de Sant Bonaventura.

-Jaume Jaume Feminies i Maria Isabel
Bonnín Muñoz, es casaren el 27-4-91 a
l'Església de Sant Bonaventura.

-Josep-Ramon Fernández Remolina i
Maria Magdalena Pou Amer, es casaren
el 28-4-91 a l'Església de Nostra Senyora
de Gracia.

-Maties Osuna Dorado i Magali-
Martine Bernadette Delaunois, es casa-
ren el 23-5-91 al Jutjat de Pau.

-Angel Alemany Ramon i Dolors dels
Angels Jara Saura, es casaren el 20-4-91 a
l'Església de Sant Miguel.

DEFUNCIONS
-Margalida Piza i Sbert; morí el 27-4-91

als 83 anys.
-Jaume Mut i Ballester; morí el 29-4-91

als 80 anys.
-Miguel Tomas i Cardell; morí el 29-4-

91 als 82 anys.
-Pere-Antoni Noguera i Taberner; morí

el 30-4-91 als 80 anys.
-Llorença Pando i Machie; morí el 3-5-

91 als 83 anys.
-Catalina Barce16 i Barceló; morí el 5-5-

91 als 88 anys.
-Antònia Vinagre i Gallego; morí el 9-

5-91 als 81 anys.
-Miguel Julia i Gallart; morí el 10-5-91

als 75 anys.
-Antònia-Aina Romaguera i Cardell;

morí el 12-5-91 als 88 anys.
-Carme Carvajal i Montilla morí el 13-

5-91 als 72 anys.
-Maria Amengual i Adrover; morí el

21-5-91 als 83 anys.
-Antònia-Aina Jaume i Monserrat;

morí el 21-5-91 als 77 anys.
-Joan Tejada i Velasco; morí el 23-5-91

als 83 anys.
-Bartomeu Vanrell i Roca; morí el 26-5-

91 als 85 anys.
-Maria Rafal i Caldés; morí el 25-5-91

als 86 anys.



P'es forat d'es moix
El Sr. Rabasco diu que posarà ordre!
Si davant les eleccions actua d'aquesta manera, que

farà amb les seves promeses quan hagi trobat la truja?
Veritablement per a certa gent és més bo de fer recep-

tar que prendre.
Es AIXÍ com dóna exemple d'ordre AS!?

s e r Historiador Terrasa, 37

Teléfono 66 04 69

LLUCMAJOR (Mallorca)
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Troba els vuit vents del món als dos quadres
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o
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Solució del mes passat

1. - treball. 2.- Terrassa. 3.- atlas. 4.- meravelles. 5.- inerme. 6.- trauria. 7.- puntaire.
8.- assassins. 9.- enveges. 10.- boques. 11. pobrament. 12.- Empordà. 13.- faries. 14.-

puces. 15.- Esteve.
«Posa el cap, rei, a la sina / olorosa a tarongina. / Posa el cap en el meu pit, / com si
fos coixí de l l it «.



Compatible XT des de 99,000 pis
AT-12 20 Mb des de 181.900 pis

386-SX 20 Mb des de 239,000 pts

OFERTA
Programes de facturació

i comptabilitat
Ordinador AT 20 Ivilb
Impressora Panasonic
Too per 400.000 pts. 

Joan Ramon

PEUGEOT-TALBOT	 C/. Marina, 104 - Tel. 66 05 21
ExposlcI6 I Venda: Ronda Mlgjom, 80

Agent Oficial	 LLUCMAJOR

(12)-1:7) LA GRAN CREACIÓ

Tallers MARINA

Software

Programes
Comptabilitat

Facturacid

Stocks

Tallers

Programacid

a mida

C. Mdor 171 Llucmdor Tel. 66.17.15



Rubi Automóviles

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

BOSCH
Emes

Venda i assistência
técnica dels productes:

BOSCH
Automòbil

AUg_ ELECTRIC

•

Calentadors
JUNKERS

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

LA PRIMAVERA AL SEU AUTOMÒBIL TOT L'ANY!

awl • Li. SEAT TOLEDO uw Cohoo

AIMPLAI 0, YOWL°. 0.411111.1
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roc. rat ar rrar

• NUM. CON C.L.00

• n•	 L. GA.10C11.
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SERVEI OFICIAL MITCHELL
Montatge i reparacions AIRE ACONDICIONAT

RADIO TELÈFON AUTOMÒBIL I EMBARCAOló
Preu: 185.000 ptes.




