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'5111'  NOSTRA'
CAIXA DE BALEARSüff

Aquest passat mes d'octubre na Catalina Rosselló Oar
fou una de les agraciades del sorteig que mensualment SA
NOSTRA fa entre els perceptors dc la Nómina Viva.

A la fotografia, Llorenç Clar li fa entrega del justificant
que l'acredita com a guanyadora d'una cadena musical.
Enhorabona!

.)(alokissa.
G.A.T. 687

PONT DE LA INMACULADA
Excursió a Galicia

Sortida: dia 5 de desembre a les 22'30 h.
Tornada: dia 8 de desembre a les 24 h.

36.900 ptes.

I ara també al SUPERMERCAT
PROHENS de dilluns a divendres de

les 19 a les 21 h.

Tel: 12 01 64 LLUCMAJOR
C/ Maria Antònia Salvà, 38

Tels: 26 74 50 - 26 54 58 S'ARENAL

___ Viajes
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Què passa amb les ràdios?

E 
nguany, com ja deu saber
celebram el 75è aniversari
de la concessió del títol de
ciutat a Llucmajor. I una de
les coses que ha de tenir

una ciutat que es vulgui tenir com a tal
és una oferta ampla, variada i sòlida de
mitjans de comunicació. En aquest sen-
tit, sembla que a Llucmajor no ho tenim
malament: hi ha premsa («S'Arenal de
Mallorca», «S'Unió de S'Arenal», «Ac-
tual Llucmajor» i aquesta mateixa revis-
ta) i televisió («Llucmajor TV»), tots ells
amb continuïtat i bona resposta de pú-
blic. Sí, sembla que no ho tenim mala-
ment... o al manco no del tot. Perquè
també és evident a primera vista que
manca una cosa: rádio.

Què passa amb les ràdios? De fa més
o manco un any i mig cap aquí, han
aparegut a Llucmajor dues associacions
—Associació Cultural i Recreativa
Ràdio Espigolera i Associació Cultural i
Recreativa Llucmajor enfoca-
des, sobretot, a fer ràdio. Però ja fa des
de principis del passat estiu que no
emeten. El motiu és simple: l'aparició
recent d'una llei que estableix el tanca-

ment de tota emissora local que no es
trobi sota titularitat municipal.

És a dir, que l'única entitat autoritza-
da a crear i mantenir una emisora de
rádio local es l'Ajuntament del propi
poble o ciutat per a què després hi par-
ticipi tota associació o persona que així
ho desitgi, sempre i quan es trobi esta-
blerta en el poble o ciutat en qüestió. I
es aquí on anàvem: ara com ara, les
dues associacions abans esmentades
potser alguna altra que contemplás dins
els seus projectes el de fer rádio— s'han
quedat, literalment, amb les ganes i es-
perant. Esperant a què el nostre Ajunta-
ment es decideixi a demanar —o no— a
Rádiotelecomunicacions la llicencia ne-
cessária per a la creació d'una emisora
de ràdio municipal.

Nosaltres creim que és necessari que
l'Ajuntament es decideixi, i que ho faci
aviat i positivament, perquè estam par-
lant d'un buit que cal omplir. La plura-
litat i la possibilitat d'escollir i compa-
rar, en tot allò que sigui informació,
cultura i esbarjo no poden ser més que
bones per a tothom. Ràdio a Llucmajor?
Sí, per favor, i ja!
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Plenari de l'Ajuntament

Llum verda al segon projecte de So N'Antelm

Arnau Tomis
L'informe de declaració d'interès

social a les modificacions que exis-
teixen entre el projecte de llicència
de les obres de So N'Antelm i l'ante-
rior, aprovat per la Comissió Provin-
cial d'Urbanisme, i la realització
d'una auditõria a l'Ajuntament, pro-
posada en una moció del PSOE,
varen ser els temes més destacats i
aprovats al Plenari que tengué lloc
en sessió ordinaria, dilluns passat.

La declaració d'interès social de
les modificacions del segon projecte
de So N'Antelm, que havien estat
objecte de polémica i d'anul.lació de
la llicència perquè no es trobava ava-
lada per la Comissió Provincial d'Ur-
banisme i, en aquest darrer plenari,
varen ser donades com a bones i
traslladades a aquesta comissió, va
ser explicada pel tinent de batle
d'Urbanisme Sr. Rabasco, el qual va

dir que era la minor solució i encara
que li sabia greu ja que això havia
originat culúmnies sobre la seva per-
sona. «Qui digui que he cobrat un
cèntim en aquest projecte, que s'ai-
xequi, o si no que calli».

El PSOE havia proposat una moció
referent a la realització d'una auditõ-
ria a l'Ajuntament, i aquesta moció,
després de ser estudiada per la Co-
missió d'Hisenda va ser aprovada,
amb les condicions estipulades en
l'esmentada moció, és a dir, que si
l'auditõria demostra que la gestió
económica de l'anterior consistori va
ser correcta, es divulgui a tots els
mitjans de comunicació, per a conei-
xement general.

ESCORXADOR

Amb el vot en contra del grup so-
cialista, va ser aprovada la convoca-

tbria a concurs de l'adjudicació dels
serverins d'explotació de l'Escorxa-
dor Municipal.

La negativa del grup de l'oposició,
va ser justificada per Tomas Gardas,
al.legant que les normatives que re-
geixen el funcionament dels escorxa-
dors són en fase d'estudi i de modifi-
cació, per la qual cosa els semblava
prematura aquesta concessió d'ex-
plotació, abans que sortissin les
noves normes, amb el perill de cos-
toses rectificacions, i que l'actual es-
corxador no esta en condicions de
suportar major nombre d'animals
fora de l'àmbit local. Rabasco va con-
testar que l'actual escorxador no pot
continuar funcionant d'aquesta ma-
nera, amb moltes pérdues  econòmi-
ques, tant per manca de cobrament
dels serveis, com per la seva mala
administració, i el batle, com ja és
costum, va tancar el tema dient que
d'acord amb les normes de la Direc-
tiva Comunitaria «estam en condi-
cions legals per regularitzar una si-
tuació irregular».

Finalment, en el capitol de precs,
esmenes i qüestions, Tomas Gardas
va demanar al batle per qué no es
convoquen les normals i estipulades
comissions de govern, a la qual cosa
va contestar Gaspar Oliver que es
convocaran quan siguin necessaries i
hi hagi diners a les argues munici-
pals, i que no és bo fer perdre el
temps als regidors. Tomas Gardas
va replicar dient que hi ha temes que
no necessiten diners per a la seva so-
lució i també que «existeix un regla-
ment de règim intern que s'ha de
complir o s'ha d'anul.lar».

436, -va concloure el batle- vosal-
tres feis oposició, i nosaltres gover-
narem».
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Conferència col.loqui sobre Astronomia	 El llucmajorer Toni Catany, premi
internacional de fotografia

Organitzada per l'Obra Cultural Balear de Llucmajor,
en col.laboració amb la Societat d'Astronomia Balear i
amb el patrocini de l'Ajuntament, es va realitzar al Saló
d'Actes de la Casa de la Vila una conferència col.loqui
sobre astronomia, dissertant el senyor D. Ramón Compte
Porta, astrònom, sobre la visió actual de l'univers, que
fou completada amb una projecció de diapositives a cà-
rrec de Salvador Sánchez, president de l'esmentada So-
cietat, i tot seguit d'un col.logui mogut.

L'acte fou presentat per Miguel Font, membre també
de la Societat i el presidí el regidor de Cultura D. Mateu
Monserrat i Pastor.

Estava emmarcat dins el programa de Fires i de la ce-
lebració del 756 aniversari de la concessió pel Rei Alfons
XII del títol de CIUTAT a Llucmajor.

Llucmajor, 75 anys ciutat

Autoritats locals, autonòmiques i provincials al Saló
de l'Ajuntament el dia de l'acte institucional commemo-
ratiu del 756 Aniversari de Llucmajor ciutat. Hi feren
de la paraula el Sr. Mateu Monserrat i Pastor, el Dr. Bar-
tomeu Font i Obrador, Mn. Baltasar Coll i Tomás, el Sr.
Batle, Gaspar Oliver i Mut i el M.H. Sr. Gabriel Caiiellas
i Font. (3-X-1991).

Toni Catany, el fotògraf mallorquí amb major projecció
internacional, ha estat guardonat a la ciutat holandesa
d'arles amb el premi mundial al millor llibre de fotogra-
fia.

Aquest premi prestigiós li ha estat concedit pel seu lli-
bre «La meva Mediterrània», on recolleix 150 fotografies
de diferents palsos del Mare Nostrum.

Hem de recordar que aquestes fotografies foren pre-
sentades fa uns mesos a una magna exposició organitza-
da al palan Solleric. Amb aquest premi en Toni queda si-
tuat entre els millor fotògraf del món i Europa reconeix
la calitat del nostre mós personal captador d'imatges.

II Jornades de Teatre
El mes de novembre es realitzarà una Mostra de Tea-

tre dels grups llucmajorers, els divendres a les 21'30
hores al Teatre Recreatiu.

El divendres dia 8 l'Associació Taller de Teatre «Pica-
dís» escenificarà l'obra «Blanca: vídua d'un viu» de Nica-
si Camps i Pinós.

El divendres dia 15 l'Agrupació Artística i Cultural de
la Tercera Edat escenificarà «L'amo en Sion» de Miguel
Puigserver.

I el divendres dia 22 l'Agrupació Artística de Sant Bo-
naventura escenificarà l'obra «Can Miquetes» de Xesc
Forteza.

Segon Aniversari d'ASI
El passat dissabte dia dos de novembre, l'Agrupació

Social Independent del terme municipal de Llucmajor va
celebrar el segon aniversari a la Plaça Major de S'Arenal.
Com sempre va acudir un bon nombre de militants i
simpatitzants d'aquesta agrupació. Entre els convidats
s'ha de destacar la presència del batle de Llucmajor Gas-
par Oliver.
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L'«Alzina»: de restauració històrica d'un llaüt
a escàndol politic del PP

La restauració del ilailt palangrer
anomenat «Alzina», duita a terme
per un grup de llucmajorers afeccio-
nats a la marineria, ha deixat de ser
motiu d'elogi i admiració populars
per convertir-se en significatiu cas
d'escàndol politic que afecta els més
destacats dirigents del PP de Lluc-
major.

L'origen dels fets es remunten a
quan quatre llucmajorers compraren
aquest Ha -at de mês de 50 anys de
vida, greument afectat per un tem-
poral ocorregut a s'Estanyol. A partir
d'aquell moment, i durant més d'un
any, els nous propietaris de la barca
la tornaren posar a punt de navega-
ció i la restauraren segons els models
històrics dels iiaüts tradicionals ma-
llorquins. Durant tot el procés de
restauració del cos de la nau, del
velam llatí i del motor de 7 Hp, han
estat molts els llucrnajorers que han
pogut veure el ressuscitat «Alzina»
en unes improvisades drassanes del
passeig de Jaume III o en aigiies de
s'Estanyol.

ESCLATA LA POLEMICA

La polèmica ha esclatat quan s'ha
fet públic que aquest llaüt l'ha llogat
el Govern Balear per ubicar-lo en el
pavelló balear de l'Expo '92 de Sevi-
lla. El motiu de l'escàndol radica en
el fet que un dels copropietaris de

l'embarcació és Lluc Tomas, director
general de la Conselleria d'Indústria
del Govern Balear i primer tinent de
batle de l'Ajuntament de Llucmajor.

El denunciant de tot l'entramat
politic ha estat el diputat del PSM
Pere Sampol a través dels mitjans de
comunicació. El politic nacionalista
ha demanat explicacions oficials
sobre les raons que addueixen els
responsables illencs de l'Expo '92
per proposar el lloguer de la barca
del director general per un cost de 5
milions de pessetes.

Segons l'acta oficial de la sessió ce-
lebrada pel Comitè Organitzador de
la participació de Balears a l'Expo '92
el passat 12 d'agost, va ser el presi-
dent de l'organisme i alhora director
executiu d'IFEBAL i batle de Lluc-

major, Gaspar Oliver, el qui va pro-
posar el lloguer de l'«Alzina». L'acta
de la reunió literalment deixa ben
clar que «El propietario del Wilt es
D. Lucas Tomas, Director General de
Promoción Industrial del Govern Ba-
lear», segons paraules atribuïdes al
propi Gaspar Oliver.

Després de la sortida a Hum de la
polèmica, diversos mitjans de cornu-
nicació audiovisuals i escrits se
n'han fet ressò.

Entre la gent de Llucmajor el cas
ha estat motiu de molts de comenta-
ris, especialment crístics per l'ami-
guisme politic que posa en evidência
protagonitzat per politics Ilucmajore-
res amb altres responsabilitats dins
el PP.

CENTRE
DE
RECONEIXEMENT
MEDIC - PSICOLOGIC

ANTONI ISERN OLIVER
LLUCMAJOk

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

certificats
mèdics per a

permis de conduir i
Ilicència d'armes

HORARI:
Dillunsi Dijous de 16,30 a 21 h.
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Jornades musicals en temps de fires

El dissabte passat dia 5 d'octubre, va tenir lloc la pre-
sentació del Grup de vent Joves Intèrprets de Llucmajor.
Comprès dintre la programació de Fires 1991, aquest
grup de joves oferiren un concert a la capella dels SS.CC.

L'acte va esser presentat pel Tinent Batle d'Educació i
Cultura Sr. Ma teu Monserrat i Pastor.

Com bé va dir el senyor Monserrat, era la primera ve-
gada que oferien un concert en públic com a músics, ja
que de tots és sabut que la gran majoria d'aquest estol de
joves músics, provenia de la Banda de Música de Lluc-
major.

Aquest concert va esser dividit en dues parts. La pri-
mera es dedicà a l'actuació de solistes i la segona a l'ac-
tuació de tot el conjunt.

A la primera part interpretaran obres de: W.A. Mozart,
J. Bouffil i Carl Nielsen. Actuaren com a solistes: Bernat
Amengual, Joan Láinez, Maria Cantallops, Andreva
Puig, M. Vanrell i Damiá Molada.

I a la segona, interpretaren obres de: Grieg, Albinoni,
Boccherini i W.A. Mozart. Aquestes obres foren interpre-
tades per tot el grup de vent.

Dirigí el Grup, en Joan Láinez, que s'estrenava com a
director. Aquest jove está cursant estudis de direcció
d'orquestra.

Al finalitzat el concert ens va oferir com a plus, la re-
petició de la Dansa d'Anitra, que, cal dir-ho, va sortir
millor que la primera vegada.

Esperem que aquests concerts es repeteixin per bé de
la cultura i la joventut del nostre poble.

També, seguint dintre l'àmbit musical, el dijous dia 10
d'Octubre a les 9'30 del vespre, la Banda de Música oferí
un segon concert monogràfic dedicat a la sarsuela espan-
yola.

En aquest concert s'interpretaren seleccions de sarsue-
les de: Barbieri, Chueca, Vives, Alonso, Guerrero i Serra-
no.

Amb aquesta actuació, es va poder comprovar la bona
conjuntació i la facilitat que té la Banda de Música de
canviar d'estils musicals si comparam el concert de Santa
Cándida i el darrer d'aquesta nit.

S'ha de tenir en compte que un concert de música de
sarsuela comporta moltes dificultats, ja que té molts de
canvis de ritmes i tonalitats -balls regionals, romanços- i
es necessita molt de temps per preparar-lo i assajar. Tal
vegada aquest sigui el motiu de les petites «errades»,
que ha tengut el concert.

Per finalitzar el concert, la banda interpretà un pasdo-
ble compost per Tbfol Barros, titulat: Miguel Monserrat.

Aquest pasdoble, va ser dedicat pel seu compositor a
mestre Miguel Monserrat (a) Rumbo. Segurament la mi-
llor fermança que li hagin fet mal a mestre Miguel du-
rant tota la seva vida; una vida dedicada al seguiment
entusiasta a tota l'activitat musical de la Banda de Músi-
ca.

També volem donar l'enhorabona al director de la
Banda, ja que ha estat nomenat Director de la Banda de
Ia Federació de Música, càrrec que compartirà amb la Di-
recció de la Banda de Llucmajor.

Redacció
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S'Estalella a la palestra
El passat 10 d'octubre es va realit-

zar una taula rodona a la sala d'actes
de la Casa de la Vila, organitzada
per la Coordinadora de «Defensa de
S'Estalella».

Hi participaren el Sr. Josep Ramon
Berqueiro, professor titular de la ca-
tedra de química de la U.I.B., el Sr.
Ferran Morell Brotaid, cap de penu-
monologia de la Residència Sanitaria
de la Vall d'Hebron, el Sr. Josep Fe-
rragut Canals, Arquitecte i Secretari
del Col.legi d'Arquitectes, i el Sr.
Josep Lluís Garcia Ortega, físic, en
representació del Greenpeace. Va ac-
tuar com a moderador, el Sr. Albert
Saoner, professor titular dttica de la
U.I.B.

Hi eren convidats però no hi parti-
ciparen:

GESA, La Conselleria d'Indústria i
el CIM (Organisme que té les com-
petències d'Ordenació del Territori).

Durant el col.loqui els participants
analitzaren la problemàtica de la
construccid de la central electrica i la
seva ubicació.

Mentre s'estava d'acord amb el
punt que una central mês gran que
les actuals produiria més contamina-
ció atmosfèrica i que un superport
també seria motiu de contaminació
al triangle més preservat de Mallorca
-S'Estalella, Cabrera, Es Trenc- es
dubtava que, malgrat s'aconseguís
un creixement urbanístic «0», no hi
hagués increment del consum ener-
gètic, ocasionat per l'increment de

l'ús d'electrodomèstics i aire condi-
cionat que la societat de consum de
cada dia empra mês.

La intervenció del públic va donar
una altra vessant al col.loqui que es
va parlar que l'elecció per part de
GESA d'aquest indret era per qües-
tions purament econòmiques, sense
tenir en compte l'impacte que sofri-
ria una zona que el Govern Balear té
declarada com a ANEI (Area Natural
d'Especial Interès).

S'apunta que la central i el port no
seran niés que la punta de l'iceberg
que ens dura a la descongestió del
port de Palma (carburants, mercade-
ries) i a la creació d'un polígon, si no
de transformació, sí d'amagatzement
que a través del seu port controlaria,

si no era seu (recordem que es de-
manen devers 2.000.000 de m2 quan
la central cap dins una dècima part).

El representant del Greenpeace,
ens parla de la possibilitat de reduir
el consum elèctric en mes d'un 30%
emprant energies alternatives: cale-
facció de gas, plaques solars per a
l'aigua calenta, bombetes de baix
consum, etc...

L'acte va despertar gran interès
perquè la sala d'actes era plena i el
públic ocupava gairebé tota l'escala.
Esperam que les iniciatives per sal-
var S'Estalella continuïn ja que sem-
bla que la mobilització popular és
l'única que podrà aturar la construc-
ció d'aquesta central.

Redacció

SDI AR
INDUSTRIES SEMAR, S.A.

C/. Tomàs Monserrat, 6 - 8
Tel. 66 01 57 - Fax: 66 29 01 (LLUCMAJOR)
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S'Arenal      

Trobades de Camioners de Balears,
d'arenalers, de jubilats i altres actes

Tomeu Sbert
Dies passats es celebra la «II Tro-

bada de Camioners de Balears», amb
una interessant participació, malgrat
el matí de pluja, on es celebraren
concursos diversos a l'ampla expla-
nada del «Aquacity»; proves dife-
rents: jocs per a petits i grans i a pri-
meres hores de l'horabaixa, dinar de
companyonia en el mateix recinte,
restaurant «Dos Pins».

Elecció de «Miss Camió». Entrega
de plaques en testimoni de gratitud
als representants de l'Ajuntament,
Gaspar Oliver per Ciutat i Jordi
Mulet per Llucmajor, com també la
direcció de l'«Aquacity». Parlaments
de costum i paraules d'agraïment a
càrrec del president del «Club 10
rodes», que coordinava, Miguel
Bonet.

ARENALERS

També s'anuncia una trobada d'a-
renalers, iniciativa, aquesta vegada
de la revista «S'Unió de S'Arenal».
Abans del dinar d'amistat, hi haura
visita al museu de La Porciúncula, al
Fort d'Enderrocat, a la indústria Ile-
tera «Palmacrem», visita a «Aqua-
city» i dinar al mateix lloc, amb en-
trega de plaques als assistents més
yells.

Aquestra trobada d'arenalers, ja es
celebra en tres ocasions. La primera
a l'Hotel Solimar, la segona al Club
Nàutic Arenal i la tercera al Santuari
de Cura.

Aquesta serveix per reforçar amis-
tats, estretes de mans, besades a les
galtes amigues, conversar dels fills,
dels néts, de nosaltres mateixos. Es
un dia entranyable, emotiu, on are-
nalers que viuen a altres indrets
també aprofiten per venir.

AGENCIES DE VIATGES I TT.00.

Un dos centenars de representants
d'agencies de viatges i tours-

operators es reuniren, també al lloc
de moda, en sopar de companyonia i
com a fi de temporada turística. As-
sistència de Gaspar Oliver, batle de
Llucmajor, el qual rebé una placa de
mans del director Tomeu Sbert. La
primera autoritat municipal va fer
entrega aixímateix d'una placa que
diu «A Aquacity, per la positiva
labor en favor de la zona. Octubre
1991».

GENT DE LA TERCERA EDAT

Dia 24 d'aquest mes de novembre
es celebra la «I Trobada de Jubilats
del terme de Llucmajor». Lloc:
Aquacity. Assistência d'unes 700
persones. Es realment bell veure
com aquesta gent major viu i disfru-
ta satisfactòriament d'una especia de
sana segona joventut.

CAMPIONAT DE BALEARS

Està anunciat per als dies 2 i 3 de
novembre, la disputa del campionat
de Balears d'Aeromodelisme. La mo-
dalitat es de vol circular. Fora de
concurs, hi participaran especialistes
estrangers, per la qual cosa es podria
dir que té caracter internacional.

NOTICIES BREUS

*La llum elèctrica al camp munici-
pal d'esports arribarà ben prest, se-
gons es desprèn de l'acord munici-
pal llucmajorer de dis. 30 d'octubre,
en que s'aprova la cessió a GESA de
l'ús del local on s'ubica l'estació
transformadora del mencionat po-
liesportiu, a Son Verí, i concessió de
servitud de pas fins a la dita estació.

*La campanya «Un invierno en
Mallorca», promoció turística esta a
punt de començar. L'Associació
d'Hotelers de la zona, que presideix
Josep Oliver, coordinarà els actes
competents a la Platja de Palma i
S'Arenal.

*L'U.D. Arenal (futbol), III Divisió,
triomfà contra el Mallorca Atlétic, 1 -

0, amb gol de Paco Piiiar. Pere
aquest és l'únic partit guanyat pels
homes que entrena Pere Gost. 9 par-
tits, un victoria, quatre empats i qua-
tre derrotes.

*El que funciona a tota pastilla es
l'equip juvenil de l'U.D. Arenal. Una
de les seves victòries fou per 0-11;
són entrenats per Keke Ogazón.

*En dels establiments hotelers pio-
ners a S'Arenal, hotel Son Ved, que
ha estat tancat tota aquesta tempora-
da, hem sabut que ha estat venut.
¿En quê l'emprarà el nou propietari?

*El Banc Internacional «Bankinter»
tanca l'oficina del carrer Miramar el
dia 30.

Qualquna altra entitat bancaria
pensa també tancar la seva oficina
arenalera.

*El servei municipal d'assistència
social torna a funcionar, després
d'uns mesos en que la cosa estava
atcsa des de Llucmajor. Ara, hi Cs,
novament Antònia Maestre, ja cone-
guda a la zona, al Carrer Bcrga (Ofi-
cines de l'Ajuntament).

*Un altre servei instal.lat a S'Are-
nal (durant una mesada), es el de l'I-
NEM. Tota la gent que necessita ser-
vei per apuntar-se a l'atur ho pot fer
al Carrer Sant Cristòfol n° 45, edifici
municipal.

*Les obres del Carrer Mar de Aral,
part de Ciutat, van amb una lentitud
difícil de superar. Aquesta via de co-
municació descongestionara en part
la primera i la segona línia.

*Allò que fou antiga línia de ferro-
carril, trajecte que compren entre els
carrers Sant Cristòfol i Berga, sera
ordena t per l'Ajunta ment.

*Es celebrà, damunt la platja, a la
part de la zona llucmajorera, el «I
Trofeu de Voleibol Platja». Triomfa
Ia parella Alvarez-Calvo.
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Homenatge a Benet Clar i Font, Tamborer,
darrer vinater de Llucmajor. Reflexions al
voltant d'una exposició

Jaume Oliver, Secretari General de
la Fundació Cultural PREMAFA

El passat dia 31 d'octubre, a les
19'30 hores, fou inaugurada la doble
exposició «El vi en el món de la pin-
tura» i 0E1 vi: eines i feines». El
marc no podia ésser més adient ja
que era l'antic Celler de Can Jaqueta,
al carrer del Convent, 25, obert l'any
1867 i actualment pertanyent al
Col.legi de Sant Bonaventura i res-
taurat l'any 1991. La inauguració es
convertí, tal com s'havia projectat, en
un homenatge de Llucmajor a Benet
Clar i Font, Tamborer, darrer vinater
de Llucmajor, propietari del celler
del carrer dels Angels, número 9,
que obrí l'any 1889 el seu padrí
Boner Clar i Amengual i continuara
el seu pare Miguel Clar i Cardell.

La vetlada havia estat organitzada
per la FUNDACIO CULTURAL
PREFAMA i La Caixa, amb el patro-
cini de l'Ajuntament de Llucmajor,
que inclogué aquesta celebració dins
el conjunt d'actes commemoratius
del 756 aniversari de la concessió del
títol de Ciutat a la Vila, i amb l'eficaç
collaboració de la Delegació a Lluc-
major d'Obra Cultural Balear.

A la primera part de la vetlada, i
després d'una breu presentació de
l'acte a càrrec del Secretari General
de la Fundació, es projecta un audio-
visual referit al procès de l'elabora-
ció del vi, dissenyat i realitzat per
l'Escola Municipal de Mallorquí de
Manacor, i un vídeo, editat especial-
ment per a aquesta vetlada pel labo-
ratori de vídeo BORDOY de Santan-
yí, referit a diversos aspectes del cul-
tiu de la vinya, la vermada i l'elabo-
ració del vi, a partir d'imatges de la
Televisió Felanitxera, de la Fundació
Cosme Bauça de Felanitx, de la pro-
ducció de Mateu Calmés <Mallorca:
lila Mediterranea», i del programa
de TV a Balears «POBLES: LLUC-
MAJOR» que conté una llarga i inte-
ressant entrevista a l'homenatjat.

A la segona part, el Regidor de
Cultura, Sr. Mateu Monserrat, dirigí
unes paraules als assistents i feu en-
trega a Benet Clar d'un obsequi com-

memoratiu. Igualment, la secretaria
d'Obra Cultural Balear a Llucmajor,
Sra. Catalina Font, entrega al darrer
vinater un diploma.

La doble exposició, que pogué
ésser visitada els dies 1, 2 i 3 de no-
vembre, es integrada per una valuo-
sa col.lecció de quadres que ha reu-
nit la Confraria d'Amics del Vi, de
Porreres, amb temàtica al.lusiva al
món del vi, des de la vinya fins a la
taula, amb variades tècniques i es-
tils, i d'una qualitat ben notable, tito-
lada «Ei vi en el món de la pintura».
A mes, l'exposició «El vi: eines i fei-
nes», presenta un conjunt d'elements
emprats tradicionalment als cellers
per a l'elaboració del vi o pertan-
yents a les diverses destil.leries de
Llucmajor. Els cellers foren represen-
tats pels de Can Jaqueta i Can Benet

Tamborer. Les destil.leries presents
foren: Licors Sastre Garau, Can Ripo-
n, Destil.leries Oliver, Destil.leries
Vicenç Salva-Ca N'Alicia, Des-
til.leries F. Vidal Catany, Destil.leria
Insular i Destil.leria Jaume. Un con-
junt de panells amb textos històrics i
imatges, completen l'exposició. No
hi fatlà un ram de pi a la porta.

Per bé que tothom a la Vila tengui
alguna informació sobre la tradició
vinatera i licorera de Ilucmajor, enca-
ra es pendent de fer un estudi rigo-
rós sobre aquest tema des de la pers-
pectiva geogràfica, històrica, econò-
mica i cultural. Per als interessats en
un major aprofundiment o investiga-
ció, a mes de les fonts orals encara
possibles, pot resultar útil aquesta
bibliogra fia inicial:

1.- História de Llucmajor. Barto-
meu Font Obrador.

2.- Las Islas Baleares. Mallorca. El
Sur i Sureste. Vicenç M Rosselló
Verger.
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3.- Problemática de la agricultura
de Lluchmajor en la Edad Moderna.
Pregó de Fires 1976. Josep Juan
Vidal.

4.- Llucmajor de pinte en ample.
Març, 1991. Entrevista a Benet Clar i

Font a cura de Colonia Julià i Catali-
na Font.

5.- Els nostres arts i oficis d'an-
tany. Estudis monogràfics del
Museu de La Porciúncula. Joan Lla-

brés Ramis i Jordi Vallespir Soler. En
el tom III es poden consultar els ofi-
cis següents: Vinater, (l'entrevistat
és precisament Benet Clar i Font),
Alambiner, Cellerer. En el tom IV
s'hi troba: Vermador.

Aquest mateix número de «LLuc-
major de pinte en ample» conté una
col.lecció amb el títol «La cultura del
menjar i del beure: el refranyer po-
pular» (II), que fa referencia a alguns
dels aspectes de l'elaboració del vi i

dels seus derivats a Llucmajor. De
forma molt especial, els Arxius de
diverses institucions i els arxius pri-
vats dels propietaris dels cellers i
destil.leries (algunes de les quals re-
cullen una interessant correspondèn-
cia amb països d'Amèrica, on expor-
taven) han de proporcionar les dades
que ens fan falta per a una anàlisi
d'aquesta activitat tan important en
el desenvolupament contemporani
de Llucmajor.

JOIERIA
	

RELLOTGERIA
OBJECTES DE REGAL

	
TROFEUS

Savant
Agència Oficial Benetton

C/ Font, 5	 Tel. 66 14 17 	LLUCMAJOR
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OPINIÓ

LLucmajor, 75 anys Ciutat
Celebrau enguany el 75è aniversa-

ri d'ença la concessió reial del títol
de Ciutat per a la lleial vila de Lluc-
major, que guarda a les denses pàgi-
nes de la seva història capitols he-
ròics de Mallorca. No m'extendré en
recordar-vos el que succeí quan la
desfeta de la Batalla de Llucmajor
del 1.349, exemple de defensa fins a
la mort de les nostres institucions
histbriques, malgrat la tristesa que,
al capdavall, inspira la data. Com a
President del Parlament de les Ines
Balears -avui, representació cimera
dels drets i les esperances de la nos-
tra comunitat- m'hi vull aplegar amb
voltros de bon cor. La fita s'ho val.

Recordar i solemnitzar les efemèri-
des d'un poble és una forma culta de
fer país, i també de refermar-ne all()
clue basteix la nostra consciència
col.lectiva. Es per això que li he d'a-
tribuir la màxima significació a la ce-
lebració que us anima i al voltant de
Ia qual sé que sentiu legítim orgull.

L'any 1.916 esdevé de digna me-
mbria per als llucmajorers, en coinci-
dència amb la qual fou atorgat el
títol de Ciutat. Els molts esdeveni-
ments transcendents que llavors es
visqueren no poden passar-nos mad-

vertits; més aviat, es tracta d'un any
significatiu envers la modernització i
els progrés de la vila. Ens ho afirmen
els historiadors actuals, per') ja ho
testimoniaven clarividentment els
periodistes de l'època. En repassar
els diaris de 1.916, com ara «La
Última Hora» del 16 d'octubre, lle-
gim cròniques que deien: «La ciudad
de Lluchmajor (sic), en pocos arios, ha
sufrido un cambio radical en su modo de
ser. El ansia de progreso que sus nobles
hijos han sentido en sus venas les ha lle-
vado al estado de explendor (sic) que hoy
presenta. Al esfuerzo de la compañía de
ferrocarriles llevando a Lluchmayor la
línea férrea, ha contestado el vecindario
por medio de su representación genuina,
el Ayuntamiento, con la construcción de
una soberbia avenida desde la magnífica
estación ferroviaria al casco de la pobla-
ción (...)». Pert) no acaben aquí les
consideracions periodístiques: «Bellos
jardincillos han sido construidos en la
plaza de Antonio Maura; los nuevos y
magníficos hoteles «Universo» y «Espa-
ña», con todo el confort moderno, han
sido abiertos al público en la calle de La-
vaderos; un soberbio mercado para expe-
dición de carne ha sido también abierto
al vecindario; se han derribado numero-
sas casas para ensanche de vías; (...) y,

en fin, se va caminando a pasos agigan-
tados hacia el progreso, dando con ello
un elevado ejemplo de laboriosidad de
sus hijos y del cariño que sienten éstos
por su antigua villa, hoy con justícia
convertida en ciudad».

Efectivament, hem de creure que
la concessió del títol de Ciutat fou la
lògica conseqüència al procés de de-
senvolupament que llavors experi-
mentava la vila.

Ara, a les noces de diamant estant,
ens pertoca a les generacions actuals
tenir un gest de lloança per aquells
llucmajorers que Iluitaren de valent
per aconseguir-ho. El reconeixement
s'acullí amb força alegria entre la
gent del poble: la mateixa que vol-
dria que avui sentíssiu en reviure el
75è aniversari. Començareu el segle
XX, amb fe, gaudin el títol de Ciutat,
i ara, a la frontera del XXI, comme-
morau l'aniversari de la fita. Perme-
teu-me que us demani que renoveu
aquella fe per guanyar-vos, una ve-
gada més com una constant de la
vostra personalitat col.lectiva, el
futur de progrés que mereixeu.

Cristòfol Soler i Cladera
President del Parlament de les Ines

Balears

FERROS ARTÍSTICS
I FORJATS

ESPECIALITAT EN
TREBALLS D'ALUMINI

CERRAJERIA

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

4c9- 	NZ. 11'1 GrIl *111 ZIP

LLUCMAJOR
(MALLORCA)
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*INSTAL LACIONS ELECTRIOUES
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Instal.lacions d'energia solar
Muntatge de quadres elèctrics
Antenes TV

* INSTAL.LACIÓ DE COMPTADORS
Canvis de tensió

Contractació de comptadors
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Uno, grande y libre
NO cal dir que es realment preo-

cupant el resorgiment viscut i la
força presa en els darrers temps per
grups neonazis i neofeixistes per tot
areu: a Alemanya la situació ja es
alarmant, a Barcelona està a punt de
ser-ho i a Ciutat haviat ho serà si la
cosa no canvia. Però desgraciada-
ment, sembla que no cal moure's del
nostre terme municipal per constatar
fets i conductes que suposàvem des-
terrats de la vida pública des de la
mort del tio Paco.

Efectivament, vas un dia com un
altre a prendre un cafetet al teu bar
habitual i veus un fullet informatiu
damunt la barra. L'agafes, el Ilegei-
xes i comproves que la incompeten-
cia, les ganes de figurar i l'agressió
cultural segueixen ben arrelades
entre nosaltres. Jo ho val.

El fullet en qüestió anunciava la
«XVI Subida Arenal-Llucmajor» pro-
gramada pel dia 20-X-91. Ara anirem
punt per punt, perquè aixímateix hi
ha arròs per treure:

a)Nosaltres pensàvem que el nos-
tre era l'Exceldentíssim Ajuntament
de Llucmajor, no l'«Excelentísimo
Ayuntamiento de Llucmayor» que es
el que, segons el fullet, patrocinava
aquest acte. Voldríem fer notar als
responsables que els noms d'institu-
cions i topònims són intraduibles:
només tenen un nom, que en el nos-
tre cas es l'escrit en la nostra llengua.

Això de les traduccionetes estava
molt be en altre temps —altre cop el
tio Paco—, però ara ja no s'usa. Jo
sabem que n'hi ha que els agrada
quedar be amb tothom, per?) això no
sempre es possible. I un Ajuntament
que permet que el seu nom i el de la
ciutat que governa siguin escrits de
qualsevol manera —Ines en un acte
que ell mateix patrocina—, es un
Ajuntament lingüísticament incom-
petent.

b)També teníem entes que tot acte
patrocinat per qualsevol Ajuntament
de la nostra C.A. havia de ser anun-
ciat, com a mínim, en català i en cas-
tellà. Doncs be, el famós fulletó ha
estat editat únicament en castellà. I
ja que hi eren, al manco s'hi podien
haver mirat un poc a no cometre fal-
tes d'ortografia ni d'expressió. Per-
què es que n'hi ha, i no poques ni
petites. Coses com «tambien», «re-

cord», «el que vata el record», «Me-
dico presente en la prueba será el Sr.
Eduardo Mendoza» i encara més que
n'hi ha, farien rialles —o plorera— a
un nin de parvulari.

c)Finalment, i aquesta es la més
bona, el que mai no haguéssim pen-
sat es que l'egocentrisme barat i les
ànsies de sortir a la foto de l'inefable
senyor Joaquín Rabasco arribassin
mai tan lluny com ho han fet aquesta
vegada. Sí, perquè el premi al primer
corredor que arribAs a la meta rebia

enguany -el nom de, i aferrau-vos
<<Gran Premio Rabasco»!! Quasi res.
Als premis se'ls sol posar el nom de
persones amb provats merits i res-
pectabilitat. I que nosaltres sapi-
guem, l'únic que ha demostrat
aquest bon senyor al llarg dels seus
anys a Llucmajor ha estat tenir una
llengua massa esmolada i falaguera,
la seva indefinició en tots els Ambits
i una aborronadora capacitat de po-
lemica i provocació, les més vegades
amb cap o molt poc fonament. Sí,
senyor: ha de ser tot un honor i un
privilegi rebre —molt millor si es de
les seves pròpies mans— el «Gran
Premio Raba sco».

El que nosaltres suggerim a tal
líder natural i mecenes de l'esport
per antonomàsia per a la pròxima es
que es faci muntar un bust ben afa-
vorit al bell mig del Passeig Jaume
III amb una inscripció que digui
«Uno, Grande y Libre», «lino», per-
que realment no n'hi ha d'altre com
ell; «Grande», perquè es evident i
«Libre», perquè pocs com ell fan el
que els passa pels nassos sense con-
sultar ni escoltar ningú. I al redactor
(a) del text del fulletó que demani
pels Reis un bon diccionari i un lli-
bre de gramàtica i ortografia. Ah! i a
L'Ajuntament-Ayuntamiento, un poc
mes de vivor, que la bona voluntat
es veu en els details petits.

Col.lectiu Cultura Aina Cohen
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El gas natural com a alternativa a S'Estalella

Pel seu interès reproduïm (traduit
integrament) un escrit que fou publi-
cat el passat dia 17 d'octubre a les
pàgines de l'ESPECIAL URBANIS-
MO, de Diario de Mallorca, i que
planteja la possibilitat que l'ús del
gas natural sigui una alternativa va-
lida a la projectada Central de S'Es-
telella.

Aquest suplement especial es edi-
tat setmanalment per la ASOCIA-
CIÓN EMPRESARIAL DE PROMO-
TORES-CONSTRUCTORES DE BA-
LEARES i per la ASOCIACIÓN PA-
TRONAL DE ALBAÑILERÍA, EDIFI-
CACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS DE
BALEARES, i es el coordinador in-
formatiu Bernardo Deya. Creim que
cal remarcar-ho be, ja que aquestes
associacions ni tenen cap especial re-
lació amb Llucmajor ni amb els
grups ecologistes, sinó que consti-
tueixen entitats de caire patronal,
empresarial i, per tant, amb una in-
tencionalitat prioritariament econò-
mica i de promoció de llurs activi-
tats.

Doncs be, en aquesta breu
col.laboració es manifesta l'estranye-
sa pel fet que a la nostra Comunitat
Autònoma no siguin adoptades les
directrius del Pla Energetic Nacional;
s'explicita que el gas natural es una
energia neta i de futur, tot el contrari
de les centrals de carbó que contami-
nen; i, en resum, no sols es posa en
dubte la necessitat de la central de
S'Estalella sinó que sembla conclou-
re que els plantejaments que l'any
1990 i 1991 ha divulgat GESA (l'es-
crit, com veureu, no cita explícita-
ment aquesta empresa, això ho feim
nosaltres) no són coherents amb el
PEN ni amb el fet de que les Balears
constituesquin un arxipèlag.

Aquest es el texte integre:
«Energia. Per què no es preveu el

gas natural per a les Balears? Seria
necessària S'Estalella?

Ens consta que la CAEB i l'arqui-
tecte Paco Castro han realitzat un
profund estudi sobre les necessitats
de gas a les Balears. Una vegada més
ens demanam, per que les Balears
han estat altra vegada discrimina-
des? Vegem-ho.

El passat dia 26 de juliol fou apro-
vat pel Govern, per a la seva poste-
rior discussió en comissió i en amb-

dues cambres, el nou PEN (Pla Ener-
getic Nacional). El nou PEN es basa
en les següents directrius energèti-
ques:

*Mora tòria nuclear fins a l'any
2.000

*Major potenciació del gas natural
*Major diversificació de les fonts

d'energia.
*Un pla d'estalvi

*Allargar la vida útil de les cen-
trals elèctriques, i

*Un pla d'enmagatzement de resi-
dus radiactius.

Crida especialment l'atenció, en
relació al gas, el fet que les Balears
hagin quedat fora del PEN, tota ve-
gada que la seva condició d'arxipè-
lag exigeix un tractament diferent al
de la península; es a dir, necessiten
ésser autònomes en materia d'ener-
gia i apostar per una energia neta i
de futur, com es el gas natural.

El gas natural es l'energia idònia
per a:

1.- Generar electricitat, com a al-
ternativa a la central tèrmica d'hulla
(contaminant), que al mateix temps
exigeix la construcció d'un port ener-
getic, amb els conseqüents impactes
ambientals, a mes d'una franja terri-
torial tan sensible com la litoral.

2.- Gas canalitzat, com a font ra-
cional d'energia per servir les àrees
urbanes en:

a) Usos domestics:
-Aigua calenta sanitària
-Calefacció
-Clima tització

b) Usos industrials, de producció
de fred i/o calor.

Fins aquí el text. Consideram que
s'haurà de tenir en compte l'estudi
de l'esmentat arquitecte a l'hora de
debatre el Pla Energetic de la nostra
Comunitat Autònoma i prendre una
decisió definitiva.

Per a aquesta Coordinadora, el
futur energetic de les Illes Balears no
passa per S'Estalella, en no ésser per
anar a passejar pel pinar o per anar a
nedaro a pescar.

Això si que aporta energia a tot-
hom de bon de veres...!

Coordinadora en Defensa de S'Esta-
lella
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Rellotges d'or tipus JOIA
UNIVERSAL

C/ Born, 29 Te1.66 04 04	 (Llucmajor)



16
	

ENTREVISTA

Entrevista a Margalida Salvà, regidora de
l'Ajuntament

Na Margalida Salvà Mora té trenta-quatre anys, és
professora d'EGB i casada amb el Senador Antoni Gar-
cías, actualment forma part del Claustre del CP Joan

Miró, a Ciutat, regidora per part del PSOE des de les
darreres eleccions (Maig/91) és la segona dona a la his-
tória del nostre Consistori.

Hem tengut l'oportunitat de fer
una xerrada amb ella i aquí la vos
presentam.

-Quina ha estat la teva trajectória
política?

-Fa 4 anys que estic afiliada al
PSOE, pert) des de l'any 80 faig feina
dins el grup sectorial d'Educació d'a-
quest partit. He estat la coordinado-
ra i també he format part del grup
sectorial de Serveis alhora que som
del Comitè Insular de FETE.

-Que són aquests grups secto-
rials?

-Són grups de gent tècnica dins un
mateix sector: sanitat (metges, ATS),
educació (ensenyats) i aquesta gent
pot ser afiliada o simplement, sim-
pa titzant.

Normalment alit) que feim es de-
senrotllar les resolucions d'un Con-
grés respecte d'uns temes concrets,
dur a aquestes reunions els temes de
la Comunitat, es tracten, i, si hi ha
algún conflicte es porta a l'Executiva
i d'allà es pot traslladar a Madrid, si
es necessari. Dins aquests grups hi
ha gent que treballa directament
dins el sector, regidors del PSOE que
tenen una incidencia sobre un grup
d'aquests, diputats que també por-
ten algunes d'aquestes branques...
Dins el grup d'educació, per exem-
ple hi forma part el Delegat Andreu
Crespí, a sanitat hi tenim el metge
Antoni Gómez, a agricultura, el se-
nador Antoni Garcia s, etc...

LA GENT S'HA D'IMPLICAR EN
LES QÜESTIONS POLÍTIQUES

-Per què et vares presentar a les
darreres eleccions?

-No ha estat únicament perquè
tengués ganes de presentar-me. Hi
ha un parell de coses per explicar:
primera, el famós 25%, no es obliga-

tori que em presenti jo perd aquest
tant per cent s'ha de complir en la
llista; segona, són 17 persones que es
presenten (a part dels suplents) i d'a-
quests 17, amb les previsions que es
fan de guanyar o no, un sap quants
n'entraran, i quí es sabia perfecta-
ment que només n'entraria una. A
part d'això no es pel fet de ser dona
que m'he presentat però passa que
moltes vegades all?) que feim sempre
deim la nostra respecte a la política
en vigor (Ajuntament, Govern, Co-
munitat) i si no t'hi impliques, sem-
bla que estàs veient els «toros». Al-
guna vegada t'has de tirar enmig.
Com que feia bastants d'anys que
treballava dins el Partit, vaig consi-
derar que les meves aportacions po-
drien ser positives, almenys dins els
Ambits que conec mes (educació i
serveis socials).

A més a més, les coses no es
veuen igual de dins o de fora, en
l'aspecte educatiu i cultural tenia
una idea ben diferent, i amb això
vull dir que a la passada legislatura
en aquest tema es va fer una tasca
molt bona. Particularment, fins ales-

hores no havia vist mai el nostre
poble despert culturalment i varen
ser els únics anys que vaig veure la
cultura al carrer.

CAL UNA PARTICIPACIÓ
CIUTADANA

-Que creus que pots fer, concreta-
ment tu, des de l'oposició i com ha
de ser aquesta oposició?

-En principi, crec que l'oposició es
una tasca molt mala de fer, gairebé
mós que la de governar, però crec
que ho tenim mal entes, això de fer
oposicions, tant per part dels qui go-
vernen com dels qui la fan. L'oposi-
ció constructiva es demanada insis-
tentment pel poder perd gairebé per
«vici» es diu que NO a les propostes
de l'oposició i si no es nega oberta-
ment, es cerca alguna manera per tal
de negar-ho (l'abstenció). Normal-
ment oposició es igual a fer contrari,
encara que per a mi no es així. Hi ha
temes en els quals s'hi està d'acord
encara que siguin persones d'ideolo-
gies diferents i si l'oposició es siste-
màtica el poble hi surt perdent. Opo-
sar-se a una cosa per sistema, em
sembla absurd. Als plenaris sembla
que s'hagi d'aguantar el tipus (un
tipus PP o un tipus PSOE) i també
sembla que la gent «demani guerra».
De totes maneres pens que l'oposició
feta amb ètica es sempre positiva.

-Que vols dir amb «el públic de-
mana guerra»?

-A les sessions plenAries, normal-
ment hi ve poca gent i all?) que em fa
ràbia es que el públic disfruti amb
els enfrontaments d'alguns regidors,
del gust que passa quan algú d'un
partit «empeny» fort. La gent que as-
sisteix als plenaris sol ser de dife-
rents classes: gent que ve a informar-
se, d'altres que vénen per donar su-



Sra. Directora de «Llucmajor de
pinte en ample»

Els professionals del Col.legi pú-
blic Rafal Vell davant l'intent de les
autoritats i caps dirigents de G.E.S.A
de fer la central de s'Estalella, i la
manipulació de l'opinió pública per
fer-nos creure que tal cosa es impres-
cindible; volem denunciar que
nomes un desenvolupisme especula-
dor llançat contra la nostra terra i
contra la personalitat del nostre
poble empeny cap a la construcció
de l'esmentada central. Que no ens
cnganyin més amb aturades de llum
innecessAries.

Els sistemes d'estalvi energetic i la
reconversió de l'economia mallor-
quina, juntament amb la potenciació
deis sistemes alternatius en petites
unitats de producció, l'adaptació
dels edificis a tal estalvi, etc. basten
per a les necessitats dels mallor-
quins. Les necessitats dels especula-
dors i les multinacionals que les s'a-
rreglin dins cl corral de casa seva.

Els professors del Col.legi Rafal Vell
(Segueixen 18 signatures)

***
Sra. Directora
Li agrairia si ho creu oportú, pu-

blicAs aquesta nota a la revista que
voste dirigeix.

La setmana després de fires, mi-
rant la T.V. Llucmajorera, vaig veure
la comitiva de les autoritats locals i
provincials desfilant pchs estants de
la Fira i els presidents dels dos clubs
Nàutics del terme de Llucmajor, el
de S'Arenal i el de S'Estanyol. No hi
vaig veure presidents d'altres Clubs
esportius ni els de futbol, ni els de
bàsquet, ni els de pesca, ni eis de co-
loms, ni els d'atletisme. Segons tenc
entes ni un ni l'altre són regidors lo-
cals ni politics provincials.

Per això em deman que hi devien
fer darrera, darrera les autoritats.

Curiosa
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port a algún grup i la gent que ve a
l'oespectacle» i a mes es queixen si
no hi ha trui.

Particularment, l'oposició la faig a
les Comissions, m'interès pels temes
educatius, de serveis socials, medi
ambient i agricultura, que són les co-
missions a les quals pertany. El que
passa es que tenim un portaveu i és
ell qui diu públicament allò que hem
discutit i acordat.

-Com veus el tema de Cultura, ac-
tualment?

-No sé com s'enfocarà pert) de mo-
ment, la meva manera de fer cultura
no es la que ara veim, en absolut.
Pens que la cultura s'ha de fer des
de baix, es el poble qui l'ha de de-
manar, com es fa a Italia. Primer de
tot, si pogués, implicaria totes les es-
coles en l'Ajuntament. Tots els alum-
nes han d'estar convençuts que
tenen un Consistori que respon per
ells.

A part d'això hi ha un altre tema
importa ntíssim que és el de Partici-
pació Ciutadana: per a mi aquesta es
bàsica i ja no la tenim. Si l'Ajunta-
ment és el poble, ho han de fer creu-
re. Com a oposició, aquest punt s'ha
de demanar a cada sessió plenaria i
de fet es demana d'una o altra mane-
ra. El batle sempre diu que té les
portes i jo no ho dubt pert) la manera
de canalitzar les coses i d'arribar al
poble no es una cua perquè les coses
funcionen en ventall. A partir d'a-
questa participació ciutadana es po-
dria fer una bona oposició ja que és
el mateix ciutadà que fa les deman-
des i la gent del poble, tota, es valida
per fer-les. Me fa por que passin
quatre anys així com n'han passat
tants mes, que es facin coses especta-
culars peró que la gent continuï
exactament igual.

-Quins problemes més greus té el
Consistori segons la teva opinió?

-Primer de tot vull fer una referèn-
cia al sistema de creació de les co-
missions: se'n crearen deu per a deu
persones i això és massa. Una comis-
sió com és, posem per cas, la de
Medi Ambient no cal que estigui
tota sola, ha d'estar inclosa dins Ur-
banisme, dins Serveis Socials, en una
paraula, dins el poble.

Fins ara les comissions no s'han
convocat mensualment (com hauria
de ser) i a mes a més no es convo-
quen totes a la vegada. Quan es con-
voquen es fa la lectura de l'acta ante-
rior i aprovació d'aquesta, d'un tema
concret (generalment, no massa im-
portant per discutir) i llavors l'apar-
tat final de precs i questions.

Jo voldria que aquests temes hi
entrassin però que, a in& a més, n'hi
hagués d'altres perquè tothom hi po-
gués aportar coses.

Un altre problema que veig és que
la gent que té ara el poder, no es po-
pular, encara que no vol dir que d'a-
quí a quatre anys no ho siguin pet-6
crec que el poble necessita un altre
tipus d'actuació per part del batle i
regidors.

-El fet de ser l'única dona, ha su-
posat alguna dificultat?

-No m'he sentit mai un objecte de
decoració; no m'hi han fet sentir
pet-6 jo, des del principi no he posat
cara de decoració. No he intentat
mai fer aquest paper, ni aquí ni en-
lloc. De vegades, pert), tampoc no
em sent ni una ni un d'ells, supôs
que, en part es perquè som novella
en el Consistori i n'hi ha molts que ja
fa bastants d'anys que hi són. Aix?)
fa que, temes tan sabuts, se'ls pren-
guin d'una manera bastant casolana
quan a mi m'interessaria Ines incidir
de manera més seriosa sobre uns
temes concrets.

-De quina manera ha influït An-
toni Garcias sobre la teva situació
política i actual càrrec de regidora?

-Es clar que ha influït; quan vaig
començar a relacionar-me amb ell,
quan era secretari de les Joventuts
Socialistes, mes o menys pensàvem
per un estil.

La nostra ideologia va ser la que
ens va unir i aims) es gairebé evident.
He de dir, pert) que ell ni em va ani-
mar perque em presentàs ni em va
desanimar perquè no ho fes, va estar
content que pogués fer una bona
tasca a l'Ajuntament, però res Ines.
Jo també sempre li he donat suport
perquè ens tenim en compte però
tampoc no l'he empès perquè pujàs
cap escala.

Catalina Font
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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 atendre 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.
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(Llucmajor)
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Repàs General

om acabarà això de So n'Antelm?
-Acabarà bé, corn les pellicules d'un temps
-Amb dos camps de golf?

-Segurament, i, ben pensat, qué té mês, un o dos?
-Es vera, com que jo no hi jugaré...
-Ni jo tampoc, i si això ha de servir per dur turisme de

duros, endavant les atxes!!!
***

-Has anat a veure l'exposició d'objectes antics per fer
vi, al celler de Ca'n Jaqueta?

-Sí, i m'ha agradat molt
-I a mi també. L'homenatjat, en Benet <<Tamborer», no

hi cabia de satisfacció...
-Això de ser el darrer vina ter sembla que li ha donat el

«rango» que es mereixia...
-En aquell temps del cellers de vi i de bótes congren-

yades, era millor el vi que l'embotellat d'ara?
-Això és mal de saber, perquè crec que tot el temps el

ba tia ven
-Però en Benet, no crec que ho fes...
-Jo tampoc!!

***

-Què no vendràs a l'excursió de ma tances de La Terce-
ra Edat?

-I, que donaran de menú?
-Ves que! frit de porc i arròs brut.
-M'agrada, però la tensió ens pujarà una animalada...
-Es igual, l'endemà prendrem pastilles.
-Si hi som a temps...

***

-Diuen que han de posar un nou supermercat.
-Un altre? aviat hi haurà més supermercats que com-

pradors

-Això és bo, corn més competència hi hagi, millor esta-
rem els consumidors, i més que diuen que aquest nou
vendrà els articles més barats que a «Continente».

-Veurem si serà tant com diuen...
-Saps si l'Ajuntament ja té els sis-cents milions de pes-

setes que havia de manllevar?
-No, no ho sé, per que ho demanes?
-Perquè fa més d'un any que tenc una factura i no hi

ha manera de poder cobrar-la.
-Sí que els deixaren arreglats els socialistes als

<Tepes».
-Es normal, perquè les herències polítiques en diners

no són mai abundants.
-Però aquesta vegada ha estat gros.
-En no haver de pagar dels seus...

***

-Les Fires d'enguany varen ser més liuïdes i concorre-
gudes que mai,

-Això ho deim cada any, perquè de cada vegada ve
més gent.

-Però la «Mostra llucmajorera» va ser molt millor que
les altres vegades.

-Sí, és cert, però en té la culpa el batle Oliver, que com
a President d'IFEBAL, va poder modi ficar la «Mostra»
de manera més bona.

-I barata...
-Això no ho sé...

Un que escoltava



Els Tallers de la Impremta Moderna després de l'ampliacki del 1954 (foto Salas)

A

Els tallers de la Impremta Moderna en l'actualitat
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La Impremta Moderna, 50 anys d'història
El novembre del 1941 la Imprem-

ta Moderna era traslladada de Cam-
pos a Llucmajor, al carrer de Sa Fira
n. 10 i allà ha romàs 50 anys, ferma i
incansable. Ha sobreviscut mentres
anaven desapareixent una darrera
l'altra quasi totes les indústries que
s'havien iniciat els anys quaranta i
per a les quals havia treballat la Im-
premta.

Era l'any 1934 quan el llucmajorer
Jaume Mut (a) Pastera va decidir
d'instal.lar una impremta a Campos
i el novembre del 1941 la va traslla-
dar a Llucmajor. Era la Impremta
Moderna, nom que es va conservar
quan va ser adquirida per Miguel
Barceló Tomàs l'any 1944.

Miguel Barceló Tomàs va treba-
llar les Arts Gràfiques tota la vida,
fins que es va jubilar fa sis anys, i
per aquest motiu la impremta va
passar en mans del seu fill Miguel
Barceló Garcias.

Per tal de poder conèixer una
mica la história d'aquests 50 anys
de la Impremta Moderna hem de-
manat a Miguel Barceló Tomàs que
ens l'explicAs.

-Com ve ser que vos introduíreu
en el món de les Arts Gràfiques?

-Quan tenia 13 anys vaig començar
a fer feina a la impremta de Ca's
Capser, a ca'n Jaume Salvà d'es
Born. Era l'any 33 i si hi vaig anar ve
ser per casualitats de la vida... Ma
mare era amiga de la madona de
Ca's Capser i aquesta un dia li va
din «I en Miguel podria venir.., i jo
quan vaig acabar l'escola hi vaig
anar per fer feina tot Vestiu i a l'hi
vern anava a escola els dematins i
l'horabaixa tornava una estona a la
Impremta. Erem set o vuit que hi
fèiem feina.

També vaig aprendre l'ofici quan
feia el servei militar perquè vaig
estar 5 anys a la impremta de Capi-
tania.

-Què fèieu a la impremta de Capi-
tania?

-Editàvem l'ordre que sortia cada
dia, la capçalera dels impresos, car-
tes i sobres, fulls de mèrits per as-

cendir a generals, targes per a tots
els capitans generals i d'altres alts
càrrecs. Tot relacionat amb l'exèrcit.

També vaig editar programes per
al músic Joan Maria Thornàs perquè
la Capella Clàssica venia a assajar a
Capitania.

A més de tot això de vegades
anava qualque hora lliure a la im-
premta PizA de Palma.

-La Impremta Moderna sempre ha
estat al mateix Hoc?

-A Llucmajor sí, però primer havia
estat a Campos. L'any 34 en Jaume
Mut, un que també havia fet feina a
Ca's Capser va voler instal.lar una
impremta a Campos perquè allà no
n'hi havia cap i un farmacèutic li va
assegurar que li donaria molta feina.
Però l'any 41 va voler traslladar la
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Impremta Moderna a Llucmajor,
aquí mateix, al carrer de Sa Fira, n.
10, on hi havia hagut fins feia poc la
Fonda de Ca'n Barret.

Poc temps després, l'any 1944 en
Jaume se'n va voler anar a Ciutat i jo
vaig adquirir la impremta i no li vaig
canviar el nom. Quan la vaig com-
prar encara em quedava per fer mig
any de servei militar, llavors en
fèiem molt de temps —jo en vaig fer
7 anys— i anava i venia de Ciutat
amb bicicleta. Miguel Barceló Gerdes I el seu pare Miguel Barceló Tomàs

TEMEM CINQUANTA
SABATERS CLIENTS

-Quina era la vostra feina? Què
imprimíeu al principi?

-A la primeria que vaig agafar la
impremta ferem molta feina per als
sabaters. A Llucmajor teníem una
cinquantena de sabaters clients i els
fèiem etiquetes, cartes i sobres, fac-
tures...

Fèiem bosses per a sabates, com
unes fundes de paper de seda. Hi
havia tendes de Palma que per qües-
tions d'higiene exigien una funda
per posar als peus quan es provaven
les sabates.

També fèiem bosses per posar sal,
de paper gruixut. En féiem per a en
Toni Saliner, per al Molí d'en Boet...
i també per a Palma i Sa Pobla.

Férem també les darreres bosses
per als capells de Can Natzare per-
què de cop i resposta s'acabaren els
capells i les gorres.

Cada setmana imprimíem els pro-
grames per als cinemes de Ca'n Ma-
taró, Ca's Coix i el teatre Principal. I
els programes de les verbenes que
organitzava en Toni Llompart (a)
Matalasser al velòdrom.

També fèiem una mica de feina
per a l'Ajuntament i un full parro-
quial, «sa fulleta», cada setmana.

-Teníeu dificultats per treballar

els anys de la postguerra?
-Sí, teníem problemes per adquirir

paper, només hi havia una casa o
dues en tota Palma que en servia.

També teníem moltes dificultats
amb la hum, perquè cada dos per
tres s'aturava. Fins i tot, quan hi
havia alguna feina urgent usàvem la
maquina que podia anar amb pedals
i amb la llum d'un quinqué l'acaba-
vem.

Hi havia deficiencies en tot.

VAIG ADQUIRIR UNA
MAQUINA DEL PARE
CALDENTEY

-Quantes persones treballaven a
la Impremta?

-Al principi érem dos, mestre Joan
Xamena i jo, llavors solíem esser tres
o quatre (passaren per la impremta
n'Ignasi, en Martí, en Jaume...)
També va fer feina amb nosaltres,
dos o tres anys, na Margalida de
Miró, una al.lota que havia treballat
al Patronat amb el Pare Caldentey.

Hi havia set o vuit dones que feien
feina a la impremta del Pare Calden-
tey. Ell havia creat «El instituto de la
mujer que trabaja» i quan va desapa-
rèixer aquesta impremta jo Ii vaig
comprar una màquina, una Minerva,

i na Margalida va venir per manejar-
la.

-Durant tot aquest temps hi ha
hagut períodes d'activitat mks in-
tensos que els alla-es?

-No, sempre hem tengut més o
manco la mateixa feina. Ara usam
més paper i els clients varien, pet-6 el
ritme de feina més o manco sempre
ha estat el mateix.

Hem treballat per a moltes indús-
tries ja desaparescudes. Nosaltres
som dels pocs supervivents.

Pentura es podria dir que fèiem
molta feina per a la fabrica d'embo-
tits de C_a'n Castell (etiquetes, cartes,
sobres...). La sobrassada de Ca'n
Castell va arribar a tenir etiquetes
d'unes trenta marques diferents.
També férem molta feina per a la fa-
rinera de Ca'n Seu «La Lealtad».

-Com ha evolucionat la imprem-
ta?

-Fins ara hem treballat tipogràfica-
ment. A la primeria les maquines
eren més manuals i ara més automa-
tiques i més rapides —encara que
sabem que n'hi ha que van a molta
més velocitat i que encara no hem
adquirit—. Nosaltres tenim maqui-
nes de tipografia i als darrers anys
hem introduit l'ordinador per fer les
composicions i el disseny.

n-• LOA,
11 C/ MELIA, 3 LLUCMAJOR
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El nom de la impremta l'hem
mantengut sempre, l'únic que can-
viàrem va esser l'anagrama, el pintor
Mandilego ens va dissenyar un ana-
grama nou, quan férem una amplia-
cio i reforma al local el 1954.

-I la perfumeria quan es va fer?
-Quan vaig comprar la impremta

ja hi havia un perfumeria i al cap de
dos anys també hi va haver una pa-
pereria, ambdues s'han reformat en
dues ocasions. Des del primer dia va
venir la meva germana per ajudar-
me a despatxar i encara hi es. Des-
prés em vaig casar i la meva dona
també va venir per dedicar-se com
tots a aquest negoci familiar.

-Què imprimiu actualment?
-Sobretot imprimim programes,

propaganda, cartells, etiquetes per a
vins i embotits, fulletons...

MESTRE JOAN XAMENA
COMPONIA UNA PARTITURA
DE MÚSICA MENTRES
TREBALLAVA

-Recordau alguna anècdota?
-Sempre me'n record de mestre

Joan Xamena i de la seva facilitat per
fer una partitura de música
paral.lelament a la seva feina d'im-
premta. Anteriorment ja em cridava
l'atenció quan editàvem «La Sema-
na» a Ca'n Salvà, perquè ell escrivia
els articles de fons impresos directa-
ment, mai no escrivia els originals.

Però la millor anècdota és sense
cap dubte la presència constant de
Maria Antònia Sall/A. Ella tenia un
gran interès per les coses gràfiques i
ens encarregava targes per Nadal o
per qualsevol motiu i després m'en-
viava una nota d'agraïment. Era una
dona molt detallista, tenc moltes
notes escrites per ells i una diu: «Al
Rei dels impressors» amb data de
1955.

I aquesta es una pinzellada de la
història dels primers 50 anys de la
Impremta Moderna, una història
que evidentment haurà de conti-
nuar —per poder-la contar d'aquí 50
anys— en Miguel Barceló Garcias,
amb la mateixa fermesa i entusias-
me dels seus progenitors.

Coloma Julia
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Important participació a les Fires 1991

Com es pogué comprovar hi va
haver una gran collaboració per part
dels comerciants per conseguir una
important exposició de maquinaria
agrícola, on tots els pagesos i els no
tant pagesos pogueren veure tot
tipus de maquinaria, des dels po-
tents tractos a les arades, passant
pels cultivadors, sembradores, em-
baladores, segadores, etc...

Pert' tal vegada als pagesos el que
in& curiositat els fa és el concurs de
bestiar que té lloc cada any, enguany
la XVIII edició. Concurs organitzat i
patrocinat per l'Ajuntament de Lluc-
major i amb la col.laboració del Go-
vern Balear, Conseil Insular, «Sa
Nostra», «La Caixa», Cambra Agrari-
ca Local, etc... La participació va
estar a l'altura d'anys passats, hi
hagué 60 corrals que acumularen un
total de 250 exemplars i hi participa-
ren 20 ramaders.

L'exposició va ser molt bona per la
gran varietat de races que s'hi troba-
ren i el gran nombre d'exemplars,
com abans ja hem dit; de totes mane-
res cal remarcar la important partici-
pació que hi hagué en l'exposició de
cabres, reafirmant així la gran accep-
tació que tornen tenir aquests ani-
mals.

Els premis dins el concurs de bes-
tiar oví es repartiren de la manera
següent:

Mallorquina Blanca: Bestiar adult.
Primer premi a la ramaderia de Se-
bastia Sampol, segon a la d'Antoni
Sureda i tercer a la de Jaume Llom-
part.

Bestiar jove. Primer i tercer premi
a la de Jaume Llompart i el segon
fou per la de Sebastià Sampol.

Semantals. Primer premi per la de
Miguel Tomas, segon per la d'Anto-
ni Sureda i tercer per la de Sebastià
Sampol.

Mallorquina Pigmentada: Bestiar
adult. Primer premi a la de Monse-
rrat Sitjar, segon a la de Rafel Adro-
ver i tercer a la de Jaume Ferretjans.

Bestiar jove. Primer premi a la de
Monserrat Sitjar i el segon fou per la
de Rafel Ad rover.

Sementals. Primer premi a la de
Climent Noguera i el segon per la de
Monserrat Sitjar.

Manchega: Bestiar adult. Primer
premi per la de Miguel Vives, segon

premi a la de Margalida Puig i el ter-
cer a la de Bernat Barceló.

Bestiar jove. Primer premi a la de
Miguel Vives.

Sementals. Primer i segon premi
foren per la de Miguel Vives.

Ille de France: Primer premi per la
de Gil Panades.

Sementals. El premi fou per la
d'Andreu Bujosa.

Churra: Bestiar adult. Primer
premi per la de Ca'n Montes i el
segon per la de Bernat Tomas.

Bestiar jove. Primer premi a la de
Berna t Tomas.

Sementals. El primer premi fou
per la de Bernat Tomas i el segon per
la de Ca'n Montes.

Merina: El primer premi fou per la
de Fernando Escobar.

Landschaf: El primer premi fou
per la de Rafel Ad rover.

Soriana: El primer premi torna a
ser per la de Rafel Adrover.

Berrinchon: El primer premi fou
per la de Margalida Puig.

Sulffok: El primer premi fou per
la de Llorenç Payeras.

Els trofeus a les millors ramade-
ries foren per les d'Antoni Sureda, la
de C'an Montes, la de Climent No-
guera (Cala Pi i Llucament) i la de
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en tant sols dos dies se va passar
d'una temperatura màxima de 18
grams a una de 15, i d'una minima
de 14 a una de 8.

Quant a l'anyada de l'ametla, ara
que els que les han tornades ja han
acabat, podem dir que no ha estat
bona, només n'hi ha hagut a redols;
en canvi pel que fa a la garrova ge-
neralment n'hi ha haguda.

En el que de moment s'està un poc
dubtós es en l'anyada dels esclata-
sangs, tothom hi diu la seva, n'hi ha
que diuen que n'han trobats, altres
que no, allà cert es que quan fou el
moment poc mes o manco va ploure
pee) pareix que no acaben de sortir.

Rafel Adrover (Son Grauet).
També remarcar que l'any vinent

seran obsequiats amb l'estatueta del
Rei Jaume III la ramaderia de Sebas-
tià Sampol per guanyar cinc anys al-
terns dins la raça Mallorquina Blanca
i bestiar adult, i la de Llorenç Paye-
ras per haver guanyat tres anys se-
guits dins la raça Sulffok.

L'ANYADA

En aquest segon mes de l'any agrí-
cola les pluges no han acompanyat
així com pareixia que havia de ser.
De totes maneres amb el que va
ploure el mes de Setembre i la mica
de l'Octubre ha fet que hi hagi una
bona saó pels qui els agrada sembrar
un poc prest.

El mes de Setembre va ploure un
total de 75'1 litres per metre quadrat,
destacant dia 13 amb 51 litres. Per
l'Octubre, com abans hem dit, la
cosa va canviar un poquet, i només
ha plogut 14 litres. El gran canvi fou

amb les temperatures, feia molts
d'anys que no hi havia un canvi tant
gros de cop dins el mes d'Octubre,

ELS PREUS

Aquest mes no hi ha res de l'altre
món que destaqui, els preus poc mes
o manco se mantenen per l'estil.

Dins la ramaderia només remarcar
la lleu pujada dels xots, del demés
tot segueix per l'estil. Els preus al
viu són:
xots  250 a 320
porcelletes  250 a 350
bous  400 a 450
truges  90 a 100

Pel que fa al mercat agrícola es pot
dir que hi ha hagut lleus pujades,
tant de l'ametla com de la garrova.
El bessó està entre les 330 i les 360
ptes., i la garrova entre les 28 i les 33
ptes.

bout que
Impremta. n°1- Pas d'en Quint I

Tel: (9 71) 72 40 98 - 07001 Palma de Mallorca
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La vegetació del terme de Llucmajor

Angels Alvarez Gari
Joana M. Tomàs Cardell
Francisca Vidal Rebassa

ESTEPA BLANCA 0 D'ESCURAR
(Cistus Albidus)

Arbust de 30-90 cm., rami ficat i
poc olorós. El seu nom es degut a les
fulles blanquinoses i també perquè
un temps la gent del camp l'empra-
va per a escurar.

Es distingeix de les altres estepes
pel color rosat de les seves flors, de 4
a 6 cm. de diàmetre, solitàries a l'ex-
trem de les branques, de 5 petals
molt mastegats amb l'ungla groga.
Floreix entre els mesos de març i
maig. És l'estepa més abundant de
«Sa Marina».

ESTEPA LLIMONENCA
MORISCA
(Cistus monspeliensis)

Mata d'un metre o més d'altura,
molt olorosa i viscosa, sobretot a les
fulles i brots tendres.

Les tiges són bastant dretes, rami-
ficades, peludes i vermellenques.
Les seves fulles són estretes, una
mica viscoses al tacte i amb una forta
olor de resina que perfuma tota «Sa
Marina», sobretot en els mesos de
forta calor. Les flors són blanques i
bastant més petites que les de les al-
tres estepes. Es menys abundant que
l'estepa blanca.

CIPRELL O XIPRELL
(Erica multiflora)

Ma teta de fulla perenne, amb tiges
de 20-80 cm. d'alçada, dretes i rami-
ficades. Les fulles tenen un color
verd fosc i semblen agulles, quasi
com les del pi però, en aquest cas, la
forma d'agulla es deu a l'enrodilla-
ment dels marges cap a baix fins que
gairebé es toquen. D'aquesta manera
redueix la transpiració i frena la per-
dua d'aigua.

Les flors són color de rosa, rara-
ment blanquinoses, en forma de pe-
tites campanetes, bastant oloroses i
agrupades en raïms terminals, curts i
densos. Floreix de setembre a gener,
però quasi tot l'any en podem trobar
de florides.

ESCANYA-CABRES O OLIVELLA
(Cneorum tricoccon)

Planta perenne que forma una ma-
teta d'uns 30-80 cm. d'alçada i que té
unes fulles molt semblants a les de
l'olivera, allargades i girades cap
amunt.

Les seves branques són llenyoses i
ramificades. Les flors són hermafro-
dites i de color groc; les càpsules
compostes de 3-4 coques, primer són
verdes, després vermelles i final-
ment, quan es sequen, groques o ne-
grenques. Floreix durant els mesos
de febrer i març i es emprat com a
purgant molt actiu. També serveix

per rebaixar la sang, però s'ha d'em-
prar en petites quantitats i amb
molta precaució.

GARLANDA 0 LAVANDA
(Lavandula dentata)

Arbust o mata llenyosa, ramifica-
da, d'un a dos metres d'alçada i amb
les branques dretes. Les seves fulles
són dentades i les flors són petites i
blavoses, mig amagades entre unes
bràctees de color violeta que formen
espigues i que es confonen amb la
flor.

Floreix entre els mesos de març i
ma ig.

L'olor que desprèn és molt agrada-
ble i s'utilitza per aromatitzar les al-
gides de colònia i de bany. Les flors
en infusió són tòniques i antiespas-
mbd igues.

Es localitza a llocs bastant àrids, al
peu de les penyes que miren al Sud i
al Sudest del Puig de Randa.

ROMANI
(Rosmarinus officinalis)

Arbust perenne, d'uns 50 cm. a 1
m. d'alçada. Les seves tiges estan
molt ramificades i les fulles enrodi-
llades, com les del ciprell. Les flors
són blaves o roses i més excepcional-
ment blanques, agrupades en rdirns
espessos i terminals. La floració es
produeix en primavera, però quasi

1 EL SALO DE PERRUQUERIA
BELLESA DE LES

GERMANES
PUIGSER VER

ELS OFEREIX EL SEU HORARI:
De dimarts a divendres
de 9 a 12 i de 15 a 19
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tot l'any en trobam de florides. Creix
per tota «Sa Marina», però especial-
ment en els terrenys que es troben
més aprop de la mar.

El fet d'ésser una planta molt olo-
rosa i medicinal fa que els seus usos
siguin diversos. Així sabem que la
infusió de 30 grams de brotets florits
bullits amb un litre d'aigua, actua
com a estimulant i digestiu. També
es emprat contra la debilitat, les fe-
bres intermitents, la gota, el reuma-
tisme, infeccions de les vies respira-
tbries i per rebaixar la sang.

Se'n pot fer també el «vi de roma-
ní»: es pica un brotet i es mescla amb
vi, i després s'exposa al sol durant

24 hores.
Macerat en alcohol és bó per fre-

gues contra el reuma, i amb rom
diuen que evita la caiguda dels cabe-
Ils.

Aquesta planta es pot cultivar als
jardins, i és utilitzada en perfumeria.
A més, des de sempre, ha estat ano-
menada en rondalles i cantada pels
poetes.

LA GATO VA
(Genista Lucida)

Arbret d'un o dos metres d'altaria
molt espinós, amb petites fulles poc
abundants i amb flors grogues en

raïms de 4 a 7 flors. Floreix pel mes
d'abril.

Es troben al peu de la muntanya
de Randa, a l'Est, i només creixen a
terrenys d'altitud inferior a 300 me-
tres.

ARITJA
(Smilax aspera)

Es tracta d'una liana que s'enfila
per les parets, arbres, rogues, etc.
Arbust verd de tiges primes i enfila-
disses que poden créixer fins a 10 o
15 metres.

Les fulles són petites i estretes
quan creixen a llocs exposats al sol,
amb agullons als margs i als nervis
de la faç interior.

Les flors són blanques o groguen-
ques, oloroses, disposades en raïms
terminals. A la muntanya, on hi fa
vent, adopta la forma d'un coixinet
molt espès, perdent les seves fulles
quasi totalment.

L'arrel s'empra com a depuratiu,
sudorific i diurètic. També és
contra la sífilis. La infusió és de 40
grs. per litre d'aigua.

L'ESPARREGUERA VERA
(Asparagus Stipularis)

Planta perenne semblant a un ar-
bust d'un verd obscur. Les tiges són
llenyoses i les més tendres, els espà-
rrecs, són comestibles. Forma mates
espinoses perquè les seves fulles han
estat reduïdes a espines proveïdes a
la base d'un esperà espinós d'uns 4
mm. Les flors són solitaries i viola-
cies.

La floració és pels mesos de març i
abril i pels de juliol i octubre. Es la
que té les pues més gruixudes, més
llargues i més picants de tota la seva
familia. Es molt abundant a «sa Ma-
rina».

LA MATA
(Pistacia lentiscus)

Aquest arbust el trobam tant a l'al-
zinar com a la garriga. Es una de les
plantes més adaptables de les illes i
a «sa Marina» és un dels més co-
muns i coneguts, encara que no es
pot dir que sigui una espécie domi-
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nant.
Arbust que pot arribar a tenir 1-3

m. d'altAria. Les seves fulles són per-
sistents, fluentes per la part superior
i mates per la part inferior.

Les flors són petites, formant
raïms compactes. La floració es pro-
dueix en el mes de març i el fruit es
petit i glorbulós, vermell al principi i
negre quan madura. Es l'anomenada
llentrisca, tant bona per als tords.

A l'estiu desprèn una olor resinosa
molt agradable. Les fulles tendres i
el fruit contenen tani, són astrin-
gents, tònics i estomacals. A més, de
la llentrisca, antigament els pagesos
n'extreien un oli que usaven per a
llum, concretament pels hums de
cruia.

L'ALBO
(Asphodelus microcarpus)

Planta vivaç amb nombroses arrels
fibroses. Les fulles són nargues i pla-
nes. La flor és solitària, blanquinosa
o rosada, i la floració és de febrer a
juny. Com totes les altres, no és una
planta exclusiva de la garriga, però
si que li es molt peculiar, fins al punt
que la trobam gairebé per tota «sa
Marina».

Es diu que, antigament els tuber-
cles dels albons servien d'aliment als
homes i que s'empraven per a curar
la ronya. A mes, tubercles, rics en
midó per fer la pega, eren usats pels
sabaters i enquadernadors. Aquesta
planta té tres noms populars: porras-
sa quan la planta se'ns presenta
sense espiga florar, albo quan te la

tija en flor i caramuixa quan la tija
està seca.

La vegetació de la zona costera

La vegetació costera de la zona de
«sa Marina» coincideix amb la que
fins ara hem descrita. Per això, ben
aprop de la mar hi trobam es de la
mata, a l'esparreguera; des de l'albó
fis al ciprell; des de les estepes fins a
l'aritja.

S'ha de dir que, altre temps, quan

con fatowa..

aerodlnáltild0

la platja de s'Arenal encara era
verge, segurament s'hi podien trobar
espècies com el lliri blanc de marines
o assutzena d'arenal (Pancratium
maritimum), el card mari (Eryngium
ma ri ti mum)...

Es per això que, dins aquest apar-
tat, només n'anomenarem una, per
considerar-la la més significativa i
abundant, el fonoll mari, perquè els
penyasegats fins als 10 m. de l'aigua,
solen estar pelats, és a dir, sense cap
tipus de vegetació.
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CULTURA

La cultura del menjar i del beure: el refranyer
popular (II)
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Jaume Oliver
En el refranyer popular ha crescut

un bon caramull de refranys i modis-
mes referits al vi, ja sigui per Hoar
les seves exccellències, per deixar
constancia dels menyspreu que me-
reix l'aigua o per donar consell per
fruir millor de les begudes espirito-
ses.

Tot això ben arrelat en la cultura
popular que ha crescut, ben rica i va-
riada, al voltant del cultiu de la
vinya i de les tasques própies de l'e-
laboració del vi o d'altres begudes
que se'n deriven o que l'empren com
a ingredient.

Quan aquestes linies puguin ésser
llegides, si no ha hagut cap novetat,
s'haurà celebrat a Llucmajor una
doble exposició referida al vi: «El vi
en el món de la pintura» i «El vi:
eines i feines», i s'haurà retut un
senzill pert) ben merescut homenat-
ge a Benet Clar i Font, (a) Tamborer,
darrer vinater de Llucmajor, en el
marc incomparable del Celler de Can
Jaqueta (actual Col.legi de Sant Bo-
naventura), l'horabaixa de dia 31
d'octubre.

A Llucmajor, el cultiu de la vinya i
l'elaboració de vi és tan antic com els
inicis de la Vila. La intensa plaga de
fil.loxera que es declara en el nostre
terme l'any 1981 (concretament dia
20 de maig a la possessió de Miner),
feu perdre moltes de quarterades
que tradicionalment havien estat de
vinya, substituïda després per ame-
tiers.

I /
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Des de l'Edat Mitjana eren nom-
brosos a la Vila les vinyes, els cellers
i vinaters. Encara ara trobam a la to-
ponimia testimonis d'aquell antic es-
plendor (Camps de sa Vinya, a Cor-
tadeta; Tanca de Sa Vinya, a Ca
l'Oro, Can Cantó i Cortadeta; Sa
Vinya, a Es Masdeu, Son Ballester,
Son Boscana, Son Cardell, Son Seguí;
Vinya Fonda; Vinya de na Forana, a
S'Allapassa; Vinya Jove i Vinya
Vella, a Es Masdeu; Sa Vinyeta, a
Son Garcies d'en Ferretjans i a Son
Servereta; Vinyet d'en Canals, etc...)

Durant el segle XIX se n'obriren
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un bon esplet (per exemple, el de
Can Jaqueta, al Carrer del Convent,

número 25, l'any 1867 i el de Can
Benet Tamborer, al Carrer dels An-
gels, número 9, l'any 1889), de tal
forma que al voltant de l'any 1900
n'hi havia una trentena. Entre d'al-
tres, els següents:

Can Tamborer al carrer dels An-
gels, Can Vilaret, La Penya, Can Po-
maret i Can Sbert al carrer de la
Unió, Cas Color i Can Jaqueta al ca-
rrer del Covent, Can Barbera al ca-
rrer de Jaume I, Can Rubert al carrer

/
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de Campos, Can Bernat Carro al ca-
ner de Gracia, Can Cota al carrer de
sa Font, Can Contestí al carrer de
Jaume II, Can Giiells i Biniferri al ca-
rrer de Sant Miguel, Can Lluquet al

carrer de Sant Pere, Can Tomas
Carro al carrer de sa Fira, Posada de
Son Reus a Es Born.

Cal afegir-hi els establiments que
elaboraven altres begudes espirito-

29

ses, que constituïren un important
aspecte del nostre procés contempo-
rani d'industrialització: així els noms
de Can Ripoll, (a) Frontet, fundat
l'any 1874, Can Sastre (a) Llopis, Can
Oliver (a) Ciril.lo, j, més moderna-
ment, altres entitats comercialitzado-
res, són associats a l'elaboració d'ex-
quisits palos, rons, misteles, herbes,
canyes, aiguardents, caçalles, etc...

Les feines pròpies de la vinya, de
la vermada, de l'elaboració del vi,
les característiques i incidències del
seu consum i de les altres begudes
espiritoses han omplit de dites, re-
franys, cançons i balls (recordem el
Ball de les Vermadores) la parla i la
vida quotidianes.

Podem esmentar:
*Amb pa i vi se passa el camí.
*A bon bocí, bon glop de vi
*El vi vol coixí
*El bon vi fa bon llatí (destrava la
llengua)
*La taula que no té pa fa plorar, la
que no té vi fa patir.
*Beure més amb un alambí.
*Beure com un clot d'arena
*Aigo com a xots, vi a poc a poc.
*Amic i vi com mós yell mes fi.

*S'aigo fa granots.
*El de dedins crida al de defora.
*El vi entra dolcet i surt ama rguet.
*Vespres de vi, ma tines d'aigua.
*Qui sopa de vi berena d'aigua.
*Dona jove i vi yell.
*La carn fa carn i el vi fa sang.
*El vi fa sang, l'aigua fa fang.
*Els caragols i els peixos neixen amb
aigua i moren amb vi.
*El vi es el brou dels pobres.
*El vi es la llet dels yells.
*El vi de casa no emborratxa.
*Quan aniràs de camí no hi vagis
sens pa ni vi.
*Per Sant Martí escura la bota del
bon vi.
*Qui fa vi no pot dormir.
*El bon vi no necessita ram.
*Un poc de vi pa pairei verí.
*Qui té bon vi se'l beu i no el dóna al
seu veí.
*Poquet i sovintet fa el vi profitoset.
*Vi massa dolç fa el cor agre.
*El vi fa dormir.
*Home valent i bota de vi, aviat s'a-
caben.
*Llenya d'alzina, vi de sarment, oli
d'oliva i pa de forment.
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Gloses i Cançons

Una altra dècima desbaratada

Ara no s'empra tant l'expressió «mal te pegas un
llamp», «mal li pegas un llamp» o «mal me pegas un
llamp». Moltes de vegades vaig sentir, quan jo era al.lot
aquestes expressions. Era quasi habitual, quan un feia
una feina i li sortia malament o s'equivocava deia «mal
me pegas un llamp».

Aix?) ve a compte avui perquè he recordat una dècima
que comença amb aquesta frase i que se suposa posada
en boda d'un novici o frare jove, diu així:

Mal m'hagués tocat un liam
quan vaig prendre tal ofici
sense deuma ni primici
pa tint raccions de fam.
Bon refotra quin estam
per posar dins un arxiu!
Pare Joan escriviu
que el Sant Pare viu a Roma;
per tinter hi teniu sa poma
i per ploma sa perdiu.  

Guillem Oliver 

VENDA DE MOSTRES
PARELLS SOLTS

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

Sant Llorenç, 78 - A - Tel. 660669
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Destacant el seu interès per assídua presència als mitjans de comunicació 

Voltor ret homenatge a Ma Aurèlia Capmany i
demana a TVE i TV3 la reposició i confecció
de programes monogràfics sobre l'escriptora i
política

Aurèlia Capmany, d'acord amb
la seva condició de «dona finestrera,
i no escriptor de laboratori», com ha
dit Espinàs, va dedicar una gran
atenció a tots els mitjans de comuni-
cació, i amb l'auxili de la seva
intel.ligència, capacitat, curiositat i
interès per tot, la facilitat d'utilitza-
ció d'un català molt ric i expressiu,
on hi havia moltes formes pròpies de
la Mallorca que tant estimava i so-
ventejava, sortia prou a programes
de ràdio i TV, on ràpidament capta-
va l'interès de l'audiència.

L'Associació Voltor, com a Entitat
per a la normalització lingüística als
mitjans de comunicació, vol retre ho-
menatge a la gran escriptora i lluita-
dora desapareguda, i ho faria amb
les paraules del Batle de Barcelona,
tan difoses per TV, exaltant la «cria-
tura urbana, enamorada de la mar,
nedadora del Mal Pas, amiga d'altres
ciutats» que fou Capmany i citant el
vers «Del mar ets reina encara, ton
ceptre és lo trident».

Voltor demana també a TVE-Sant
Cugat la reposició d'una interessan-
tíssima entrevista feta a M.A.C. el
Juliol de 1988, en forma de «sessió

de psicoanàlisi», a la sèrie «El divan
d'Ivan», del teòric i periodista Ivan
Tubau, on la veina d'estiu, vacances
i caps de setmana de Mallorca, des-
vetlla la seva rica personalitat i parla
sense embuts i molta gràcia de la
seva vida, de la relació amb el seu
homo, el també recentment desapa-
regut escriptor i polemista manacorí
Jaume Vidal Alcover, de l'amor i de
Ia mort.

Finalment, Voltor demana a Tele-
visió de Catalunya i Televisió Espan-

yola la preparació d'algun programa
resumit i divulgat la gran feina i
l'extraordinària personalitat de
Maria-Aurèlia Capmany, i també la
reposició de programes monogràfics
o intervencions destacades. A TVE-

Balears es demana un programa
sobre les relacions de Capmany amb
Mallorca i les Illes.

Al moment de tancar l'edició la
Pla ta forma Cívica per l'Au togovern
ha anunciat la seva presentació pú-
blica el dilluns dia 4 de novembre a
les 20'30 al Teatre Principal de
Palma. A l'acte hi intervendran els
representants de les entitats promo-
tores i alguns personatges populars i
Lambe es projectarà una pel.lícula
sobre la Gran manifestació per l'Au-
tonomia del 29 d'octubre de 1977 i hi
haurà una actuació musical.

Palma, 4 d'Octubre de 1991
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f òliba que ha tornat una fervent admiradora dels
«culebrons» de la televisió, diu que el maremag-

num de Son N'Antelm ja s'assembla a «La dama de
rosa»; «Rubí»; «Vientre de Alquiler» o «Topacio» i vol
demanar a la TV-Llucmajor que no perdin l'oportunitat i
filmin un serial que ben be podria titular-se: «El enigma
del balneario».

El primer capitol, tendria com escenari un conegut res-
taurant de la carretera de S'Arenal, En Carlos Mata
—l'actor hauria de deixar-se créixer la barba— rodejat de
plànols explica una especie de pel.lícula d'espies i asse-
gura, com a defensor de la justicia, que aturarà les obres
del balneari i camp de golf.

* * *

U na segona entrega del «culebrón» llucmajorer, ja
seria mês dramàtica. Com que tot s'ha embullat

molt més, per aclarir-lo anirem als Tribunals. Com en Pi-
lats, els protagonistes del serial se'n renten les mans i,
per all?) que la «telenovela» ha d'esser llarga hi afegirem
unes quantes escenes que xerren de milions, influencies,
interessos, indemnitzacions i també amenaces.

Afirmacions tan lapidàries com: «el ladrón cree que
todos son de su condición» i altres semblants apareixen
en els diàlegs que s'allarguen i allarguen esperant el mo-
ment del veredicte i que el Gran Tribunal digui qui es el
culpable i qui l'innocent.

* * *
esprés d'una bona passada d'anuncis: «Salvem les
tortugues de Son Noguera»; «Candados el asegura-

do para negociados de Urbanismo» «Dos per dos, una
empresa d'auditories infal.lible» o «Per no esperar, de-
mani hora per telèfon», arriba a la fi, el darrer capitol, de
moment.

Les escenes violentes han desaparegut, no hi ha crits
ni remeulos, com si tot s'hagués arreglat. Si els plànols
del balneari no són els mateixos que varen esser objete
de la declaració de «interès social», no vos buideu el cap.
Hi declararem els altres. I na Janette Rodriguez (ja no tan
jove) llegeix el nou acord i tots escolten sense tenir res
que dir.

* * *

E 1 falconet diu que els foravilers no han tengut gens
de sort amb el canvi de comandament a l'Ajunta-

ment. Pareix que els regidors del gremi no se'n recorden
de les promeses electorals i els camins de foravila cada
vegada tenen més i més clots i les voreres mes brutes,
quasi arriben de banda a banda.

Diuen —sempre es la mateixa cançoneta— que no hi
ha doblers pert) més d'un foraviler ja està cansat que li
facin sermons i veu la cosa molt negra. Pareix que hi ha
hagut restriccions de personal devers la casa de la Vila,
especialment a la brigada de caminers, i si es així, ja me
direu qui arreglarà els clots i les voreres, digui el que
digui es regidor de foravila.

L I il.lustríssim batle de Llucmajor, Sr. Gaspar Oliver,
es va notar a faltar a la taula rodona sobre la cen-

tral de S'Estalella.
A la passada manifestació hi va assistir, si be no com a

conseller d'Indústria al manco a títol personal. A aquesta
taula rodona, no tan sols a títol personal. Deure's a Ciu-
tat i a Llucmajor, servir a dos senyors al mateix temps,
en qüestions encontrades es impossible. Esperem que se
senti més batle de Llucmajor que no aspirant a president
del PP balear, perquè si no difícilment defensarà com a
batle o simplement com a ciutadà el que la majoria de
llucmajorers volen.

* * *

E nguany la carpa d'IFEBAL, com a recinte de fires
ha estat una monada. Pere) el que ha sorprès al

mussolet, segons ens ha dit ha estat la lentitud amb que
s'ha adesat el carrer que va a Ses Escoles, després d'ha-
ver-hi fet la mostra de bestiar. Va passar quasibe una set-
mana i les barreres de ferro i els caramulls de palla enca-
ra eren enmig, amb el consegüent perill que suposa per
als escolars mês petits. Es veu que els fills dels regidors
que estan al poder no assisteixen als col.legis públics.
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IR T/
CLASSIFICACIONS
Femení

TROFEO RULIAN IMPAR

Bàsquet

Joventut Llucmajor
Classificació Trofeu Ciutat de Llucmajor

1. J. CAPO P.	 5 3 2
2. truyols inca	 4	 3	 1
3. collerense 	  5 2 3
4. san Os° 	  3 3 0
5. imp. bahia 	  3 3	 0
6. j. mariana 	  4 2 2
7. san jose b. 	  3 2	 1
8   4 1	 3
9.san cayetano 	 4 1 3

10. son oliva 	  3	 1	 2
11. son servera 	  4 0 4

J.MARIANA-B. INCA 	
J. LLUCMAJOR-SANJOSE
ESCOLAR-COSTA CALVIA
JOAN CAPO-EL DORADO

45-43
30-95
14-82
13-37

1. J.MARIANA ... 4 4 O 207 177	 8
2. el dorado 	 4 3 1 200 134	 7
3. san jose 	 4 3 1 258 178	 7
4. b. inca 	 4 2 2 232 142	 6
5. costa calvia 	 4 2 2 222 147	 6

	  38-33  	 41 3 137 240	 5
	 54-48 7. loan capo 	 4 1 3 74 152	 5

42-40 8. escolar 	 4 0 4 56 216	 4

72-75
108-29

335
179

303
179

8
7

JORGE JUAN IMPAR

242 326 7 J. LLUCMAJOR-SAN JOSE 	 36-70
258 100 6 J MARIANA-SANTA MONICA 	 63-57
223 174 6 UD.COLLER ENSE-BONS AIRES 15-124
229 188 6
211 210 5 1.8. AIRES  	 6	 5	 1 421 188	 11
206 276 5 2.san jose  	 5	 5	 0 339 142	 10
182 253 5 3. j.mariana  	 4	 3	 1 325 142	 7
175 146 4 4. santa monica	 5	 2	 3 211 211	 7
172 257 4 5.campanet  	 5	 1	 4 135 280	 6

6. j. Ilucrnajor  	 4	 1	 3 196 197	 5

0	 416

 	 65-48
61-66
66-51

259 8

INFANTIL FEMENINOA

CIDE-BONS AIRES 	
SAN VICENTE-CAMPOS 	
COLON VA-SANTAMONICA 	
LLUCHMAJOR A.-PORCIMCULA 	

49-35
46-30
34-46
49-30

2	 312 271 8 SANTA MARIA-SAN JOSE A. 	 Sup.

1	 314 251 7 JOVENT-S. CORAZON 	 Sup.

3	 345 391 7
2	 197 200 4 1. LLUCH. A 	 1 1 0 49 30	 2
2	 183 219 4 raiinTcen t e 	 1 1 0 46 30	 2
4	 196 362 4 3. cide 	 1 1 0 49 35	 2

4 , santa monica 1 1 0 46 34	 2
5. colonya 	 1 0 1 34 46	 1
6. bons aires 	 1 0 1 35 49	 1

 	 42-45 7.campos 	 1 0 1 30 46	 1

81-72 8.porcimcula 	 1 0 1 30 49	 1

94-35 9. san lose a. 	 0 0 0 0 0	 0

78-39 10.1ovent 	 0 0 0 0 0	 0

55-60 11.s. corazon 	 0 0 0 0 0	 0

52-28 12.santa maria 0 0 0 0 0	 0

Sup.

JUVENIL 8-2

TRUYOLS INCA-SON SERVERA
UD.COLLERENSE-SONOLNA
SAN CAYETANO-J. MARIANA 	
SAN JOSE B.-JOAN CAPO P. 	
SAN JOSE-J. LLUCMAJOR 	

JUNIOR A-1

JOAN CAPO-JOAN CAPO P.
B. D'INCA-LA GLORIA  
J. MARIANA-J. LLUCMAJOR

1 . C. CALVIA 	  4 4
2. joan capo 	  5 3
3. la glona 	  4	 3
1.1.1N_Unator 	  5 2
5. b. d'inca  	 3	 1
6. j mariana 	  3	 1
7. joan capo p.	 4 0

CADETE B-2

P.MANACOR B.-P.MANACOR A.
COLLERENSE-COLONYA 	
P. PORRERAS-LA SALLE B. 	
IMP. BAHIA-SON SERVERA 	
SA POBLA-LLUCHMAJOR 	
B.INCA B.-CAMPOS 	
JUAN CAPO FE-B.INCAA. 	

Després dels dos partits
jugats el dia 9 d' octubre,
Ia classifIcació definitiva va
quedar així:

1 er. Impremta Bahia
2on. Joventut Llucmajor
3er. Perles Manacor
4. Magatzems Femenias

LLIGA
Després d' un mes de

I liga -Els primers que co-
mençaren varen ser els ju-
venils-, encara no totes
les categories han jugat
algun partit, I així el cadet
femení ha de començar el
dissabte dia 9. El dia 2 han
començat els infantils fe-
mení, A I B, així com el ca-
dete masculí.

Guillem Oliver

CLASSIFICACIONS
Mascua

TERCERA B

1.PORRERAS 	 1 1
2. imp. bahia  	 1	 1
3. b Inca b.  	 1	 1
4. collerense  	 1	 1

Iluctimajor  	 1	 1
6. p.manacor a.  	 1	 1
7.p.manacor b.  	 1	 0
8. sa pobla 	  1	 0
9. colonya 	  1	 0

10. campos 	  1	 0
11 son servera  	 1	 0
12. la salle b.  	 1	 0
13.juan capo te. 	  O	 0
14. b.inca a 	  0	 0

94
78
52

35
39
28

2
2
2

INFANTILFEMENIN013-1

81 72 2 LLUCHMAJOR 8.-LA SALLE I. 	 32-33
60 55 2 SALINES-SAN PEDRO 	 19-24
45 42 2 SINEU-SANTA MONICA 	 31-29
42 45
55 60 1 1.SAN PEDRO	 1	 1 0 24 19	 2
72 81 1 2. sineu  	 1	 1 0 31 29	 2
28
39

52
78

1
1

O

1

3. la salle 	 1	 1
4 Iluchma or b.  	 1	 0

0
1

33
32

32
33	 1

35 94 1 5. santa monica .	 1	 0 1 29 31	 1
O o o 6.salines  	 1	 0 1 19 24	 1
O O 7. san jose b.  	 0	 0 0 0 0	 0

CIDE-IMP. BAHIA 	 81-83
J. LLUCMAJOR-RTE.PEKIN 	  110-65
ANDRAITX-MODASJOGGING 	 88-76
GESA ALCUDIA-C.D.CAMPANET 	 73-44

1.M.JOGGING	 6 4 2 448 398 10
2.andraibt 	  5 4	 1 419 361	 9
3.g-hispania 	  5	 4	 1 356 314	 9
4. imp bahia 	  5 4 1 387 342 9
5 i Ilucmajor 	  5 3 2 417 327 8
6. gesa alcudia	 5 2 3 348 336 7
7.cide 	  6 2 3 378 374 7
8.campanet 	  6 0 6 291 483 6
9. rte. pekin 	  5 0 4 232 341	 4
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Notes colombõfiles
Avul parlor de coloms mIssatgers és recordar el reparti-

ment de premis de la temporada 90-91 on el «Tandem
Janer & Tomas» fou el gran guanyador, ja que coparen
totes les classificacions.

Els premis aconsegults foren els següents:
-Dia 2/2/91 1° d' Eivissa 147 km. premi patrocinat per

Joan Ramon «Agenda Peugot - Talbot».
-Dia 23/2/91 2° d' Eivissa 147 km premi patrocinat per

Ferreteria Can Janer
-Dia 16/3/91 3° d' Alcol 305 km. amb el colom 80.840

Cendras m. premi patrocinat per «Bar Espanya».
-Da 29/3/91 4° d' Alacant 320 km. Colom pardo 80.802/

90 f. premi patrocinat per «Sa Nostra*
-Dia 26/3/91 2° de Valdepeñas 550 km. colom pardo

80.822/90 m. premi patrocinat per *Joan Servera».
-Da 7/4/91 4° de Puertollano 610 km. colom 42076/89

pardo m. premi patrocinat per «Ajuntament de Llucma-
jot**.

-Dia 19/4/91 3° de Castuera 732 km. colom 80.822
pardo m.premi patroclant per «Banc de Credit Ba

60 de Castuera 732 km. 92260/88 pardo m. premi patro-
ciant per Miguel Tomas

-Dia 27/2/91 3° de Baza 549 km. colom 42076/89 pardo
f. premi patrociant per «Banco March».

I quedaren primers a les classificacions de:
Dessignats patrocinada per Fruites «El Molino».

Percentatges patroclanada per «Cerrajeria Maimó y Al-
macenes ALUMSA»

Anella d' or patrocianda per PRE FAMA SA amb el
colom pardo n°80.822/90 muscle

2/3/91 Alcol 305 km a 754 mxm Hoc 27
26/3/91 Valdepeñas 550 km a 1017 mxm lloc 2
19/4/91 Castuera 732 km a 846 mxm Hoc 3

1587 km a 872 mxm
I la general patrocinada per «INDUSTRIES SEMAR S.A.

SI volem una explicacló raonada de la «SORT* (en
aquest cas sabrás que han fet del colomer de Janer &
Tomas el número «U* del Club colombeAll Llucmajorer)
hem de recordar mirk o manco les paraules d' En Joan
Janer el dia del repartiment de premis, després del sopar i
bevent cava a l' «Odeon* per a celebrar-ho.

«Aquesta temporada es el fruit de l' adquisicó d' un
bon conjunt de coloms reproductors I la rigurosa selecció
que s' ha fet d' ells mlijançant provar els colomins a les
curses de velocitat, tons I gran fons: si els resultats no eren
els esperats, els reproductors, per molt ben fetes que fos-
sin, han estat eliminats del quadre. En el cas dels coloms
de ca nostra la selecció ha estat encara més rigurosa i no
han passat al quadre de reproductors fins que no han
vengut no una, sine> unes quantes vegades de Gran Fons,
per molt bon pares que tenguessIn. Això fa que avui ton-
guem unn conjunt de coloms que més o manco marxen.
També, la sort d' engabiar els coloms I de forçar el
«pardo* (un colomí del 90 n° 80. 822) a la prova de Valde-
peñas de Catuera. Però tot, aim!) ha estat possible porqué
els coloms estaven fets «bombes* I, alx46 ha estat feina
d' en Llorenç».

Amb aquestes paraules donava a entendre que si ha-
vien estat els números «u» en les diferentes Classificacions
Ia raó no era la sort sine) la rigurosa aplicació dels quatre

principis basics que tot colomista ha de tenir en compte.
1) Tenir coloms de qualitat
2) Disposar d' un colomer ben ventilat, orlentat I tranquil

I no massa massificat on quant a coloms.
3)Una alimentació equilibrada d' acord amb aquests

punts:
a) Activitat de colom: cria, muda, repôs i curses
b) Temperatura ambient
c) Exercici dad dels coloms

4) La higiene general en el colomer
Aixa I una bona planificació de l' exercici progressiu

dels coloms, mitjançant vols.
a) En torn al colomer, començant amb vols Mures I aca-

bant en vols forçats d' una horeta, amb l' ajuda de la
senyera, en l' epoca de curses.

b) De vols d' aprenentatge, primer en grup i de molt
aprop i més tard de forma individual i de Iluny.

c) I de vols individuals de confiança per aquells coloms
que han d' anar a les proves de fons i gran fons.

Han fet possible l' exit.
L' exit sobretot a la classificació per percentatges, clas-

sificació a la qual es té en compte el tant per cent de co-
horns que han tornat al colomer en el temps reglamentari
a les proves de velocitat, fons i gran fons que s' han duit a
terme a la temporada de curses. I que té un dels trofeus
més desitjats pets colombõfils, un «COLOM D' ARGENT»
(aquesta classificació ester patrocinada per «CERRAJERIA
MAIMO I ALMACENES ALUMSA».)

Des d' aquestes pagines vos desitjam sort per la tempo-
rada 91-92 que ara comença I a veure si els exits es repe-
teixen.

Avul també s' ha d' escriure sobre les activitats colom-
baffles que ja han començat per a aquesta temporada
91-91 amb amollada del dia de la Darrera Fira i que són
les amollades conjuntes d' entrenament i les amollades
en petits grups d' entrenament per a la cursa de Nadal
«Trofeu Bernat Vadell»

De tot aixa i de més, informaré en el pròxim número.
J. Jaume
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Club Atletisme LLucmajor

Villa Milla Urbana «Sa Fira '91»
Catalina Oliver I Jaume Queflges guanyadors absoluts

a la seva categoria.
Categoric Masculí: a)-Absoluta (75 al 52)
1015 classificat, Pep Cortès amb un temps de 5' 21
Categoría Femení c)-Absoluta (77 i anteriors)
10° Classificat, Maria Peset, temps, 7' 04

Classificat Maribel Oliver, temps 8' 00
Veterans B2 9del 40 al 51)

MASCULI
6° classificat: Joan Quintana, amb un temps de 5' 44

Categoria C Masculí. Nascuts en el 75-76-77
4'' Classificat: Joan Quintanta. Temps: 4' 49

Classificat: Xavier Peset. Temps 5' 09
6' Classificat Antonl Mota. Temps: 5' 10
7° Classiflcat Guillem Bibiloni. Temps: 5' 13
10° Classificat Pau Tomàs. Temps: 5' 38
11' Classificat Miguel A. Cantallops. Temps: 6' 09

Categoria D Masculí. Mascuts en el 78 I 79.
9° Classificat: Josep A. Martinez. Temps: 5' 37
12' Classificat Pere J. Lobo. Temps: 5' 50
21' Classificat David Serra. Temps: 6' 29

Categoria H. Femeni. Nascudes en el 78-79
1° Catalina Oliver. Temps: 5' 44
6ena. Agustina Manresa. Temps: 6' 04
9ena. Margalida Grimalt. Temps: 6' 19
15ena. Eva Hidalgo. Temps: 6' 52

17ena. Joana Maria Quintana. Temps: 6' 55
Categoria E Masculí (80 I posteriors)

1°' Jaume Quetglas. Temps: 5' 29
13' Mateu Mulet. Temps: 6' 22
14" Oscar Tejero. Temps: 6' 23
19° Antoni Cruzado. Temps: 6' 54
25° Andreu Escales. Temps: 7' 43

Categoria I Femení (80 I posteriors)
18ena. Maria Isabel Galmés. Temps: 7' 40
20ena. Loll Tomás. Temps: 8' 03.

Uorenç Mascaró
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Curs de gimnàstica de manteniment Restaurant «Tropical», una
femení	 campanya insuperable

Com podeu veure ha començat amb molt d' exit el
curs 91/92 de gimnàstica de manteniment femení.

Les classes s' impartelxen els dilluns, dimarts I dijous de
20h . a 21 hores al pollesportiu.

Per a mês informacló, dirigiu-vos a les oficines munici-
pals de l' Ajuntament.

A títol d' Informació I Iluny d' entrar en dades concretes:
alineacions, resultats, equips, etc. volem, en línies gene-
rals, inforamr de la gran campanya Insuperable I creim
que Irrepetible, que l' únic representant d' empreses de
Llucmajor esta desenvolupant en el torneig empresarial
del Conseil Insular de Mallorca.

Amb una puntuació de 14' 7 partits jugats, 7 victõries,
més de 36 gols a favor amb una mitjana per partit supe-
rior als 5 gols, solament sis gol en contra I havent jugat
amb el segon classificat «El Porvenir», amb resultat favora-
ble de 7-2, creim que són dades a considerar 1 per treu-
re' s el capell.

Al darrer encontre, jugat al Coll d' En Rebassa contra
«Casa Regional de Murcia», el Tropical va vencer I va
convencer per 2-7 gols de Leo (3), Gomila (2), Jaume I M.
Vicens.

En Miguel Vicens, antic jugador de Ses Salines, ha pas-
sat actualment a la plantilla del Tropical I amb la seva
col.laboració, l' equip té un altre jugador que sense cap
dubte al Ilarg del campionat ajudarà a continuar agues-
ta trajectória «de cinema» que ara per ara manté el Tro-
pical.

Jaume Manresa

Concurs de caça amb ca eivissenc

Com es habitual en el
programa de les nostres
Fires, es realitzà un concurs
de caça amb cans eivis-
sencs. Com també sabeu,
aquesta prova es fa en di-
versos vedats privats en els
quals són distribuidos les
colles de participants.

L' encontre, una vegada
mes, fou als talalots de Ca-
pocorb, allá esperava als
concursants un fogueró per
poder torrar la ventresca,
la IlonganIssa I els botifa-
rrons, mentre es sortejaven
les finques on anar a
caçar.

Un plc panxa plena I ca-
dascú sabla a quin vedat
havia tocat se dóna la par-
tida, ja es preveuen els pri-
mers «nyecs-nyecs« de les
cusses I la cridòria dels ca-
çadors animant la persecu-
ció.

Quan arriba la fosca es
dona per acabat el con-
curs i tots a tornar-se a tro-
bar una altra vegada per
fer el recompte, treure els

percentatges per determi-
nar qui ha estat el guanya-
dor.

Després de tenir tots els
resultats I saber qui ha estat

el primer I qui el darrer, tots
a sopar plegats per aca-
bar de fer la bauxa I fins
I' any que ve.

Els participants d' en-
guany foren nou parelles . I
els tres primers foren els se-
güents:

1r. Hoc per Miguel Clar-
Blal Nadal, amb 20 conilis
trobats I 14 d' agafats. En
total 82 punts.

2n. Hoc per Antoni Tomás,
amb 15 conIlls trobats I 11
d' agafats. En total 80
punts.

3r. Hoc per Joan Janer,
amb 11 conills trobats I 7
d' agafats. En total 66
punts.

La cussa que obtingué el

premi per haver-ne agafats
mês fou na Tilo que n' aga-
te' 6, perteneixent a Antoni
Torness.

J. Soc ias



TALLERS CASIELLAS - ROTGER

SERVE! irm
OFICIAL MAW AM

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

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

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

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

Motor 1.581 c.c. de 86 CV DIN.
Velocidad máxima: 177 Km/h ,

Tempra 1.8 i.e. SX
Motor 1.756 c.c de 110 CV DIN.
Inyección electrónica MPI
Velocidad máximo: 190 Km/h.

Motor turbodiesel intercooler
1.929 c.c. de 92 CV DIN.
Velocidad maxima: 178 Km/h

•

CI Tempra 1.6 SX	 Tempra 1.9 T ds SX

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

-Francesc Gonzalez i Cuevas, fill
d'Isabel, nasqué el 13-9-91

-Miguel Gálvez i Ramos, fill de
Miguel i Emilia, nasqué el 24-9-91.

-Joan Garau i Alvarez, fill de Joan
i Cristina, nasqué el 30-9-91.

-Sara Díaz i Barios, filla de Josep-
Pere i Rosari, nasqué el 3-10-91.

-Sophie Hodkinson, filla de Phi-
llip-John i Jane-Ann nasqué el 10-10-
91.

-Xavier Solano i Trujillo, fill d'A-
drià i Barbara, nasqué el 17-10-91.

-Victor Ponce i Bakker, fill de
Josep-Lluis i Jeannette-Anne, nasqué
el 16-10-91.

-Aina-Maria Oliver i Noguera, filla
de Joan i Joana, nasqué el 14-10-91.

-Benet Sastre i Oliver, fill de Josep-
Gregori i Francesca, nasqué el 14-10-
91.

MATRIMONIS

-Rogeli Otero Meiritio i Maria Flo-
rinda Fernandes, es casaren el 26-9-
91 al Jutjat de Pau.

-Frances-Xavier Valentí Aguiló i
Antònia Amengual Fullana, es casa-
ren el 14-7-91 a l'església de Ntra.
Sra. de Gracia (mes de Juliol).

-Joan-Antoni Expósito Montes i
Joana Sanchez Ruíz, es casaren el 12-
10-91 a l'església de la Lactancia.

-Maurici-Marcel Fabia Falconi i
Elizabeth Noemi Manzano, es casa-
ren el 17-10-91 al Jutjat de Pau.

-Antoni Boyer Ferrer i Margalida
Obrador Julia, es casaren el 5-10-91 a
l'església de Sant Bonaventura.

-Francesc López Picón i Marta de
la Tajada Burgos es casaren el 28-9-
91 a l'església de Sant Bonaventura.

DEFUNCIONS

-Miguel Tomas i Ca tany, morí el
14-5-91 als 57 anys.

-Catalina Ponsetí Manjon, morí el
12-9-91 als 69 anys.

-Catalina Vidal i Llompart, morí el
18-10-91 als 94 anys.

-Margalida Burguera i Salom, morí

el 20-10-91 als 89 anys.
-Antoni Sastre i C_ardell, morí el

15-10-91 als 81 anys.
-Joan Julia i Gallard, morí el 27-1-

91 als 67 anys.
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-Porta
-Columna
-Teulada
-Rampa
-Terrassa
-Xemeneia

-Parallamps
-Cornisa
-Finestra
-Enrajolat
-Passamà
-Porxo

P'es forat d'es moix

Als penya-segats que es troben entre la fossa i Punta
Llobera, on hi ha les urbanitzacions de Badia Blava i
Badia Gran, hi ha algun ciutadà que resol el problema de
les aigiies residuals tirant-les a la mar.

Aquesta taca negra als penya-segats, a més d'antiestè-
tica per als navegants, no ajuda gens mantenir netes les
aigües de la zona.

Dr. PEDRO GARAU LLOMPART
ACUPUNTURA

Dilluns, dimecres i divendres,
cita prèvia

Tractaments de:

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

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

Sopa de lletres

6 òrgans del cos humA.

Solució sopa de lletres del mes passat

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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W STYLE
EL CAMBIO

Ya puedes disfrutar de algo nuevo.
Ha llegado el cambio que estabas
esperando:

SEAT IBIZA NEW STYLE.

NUEVO POR FUERA
• Frontal de nuevo diseño.

• Nueva óptica delantera.

• Nuevos espejos retrovisores en
color carrocería (según versiones).

• Nuevas llantas de aleación o
tapacubos integrales.

EA. Rubi Automóviles

Llucmajor, S.A.

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

C. Major 171 Llucmajor -

Tel. 66 17 15

IFiRrentrandif ottamilindi

ft =Rik

Consulti preus

Ordinador AT 16 Mhz amb dise dur de

4-4 Mb.,monitor VGA i 1 Mb. de RAM.

139.900 pts. + I.V.A.

Impressora laser 8 p.p.m.

• .A. 199.900+I.V.A.
„ono.

Ordinador 386-25 amb disc dur
de 84 Mb.,2 Mb. RAM i monitor

Wimpressores,monitors_ 	 VGA en color

I suininistrcs 	3 +I.V.A	 269.900+I.VA.
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OFERTA ESPECIAL NADAL

-1q_ ELECTRICAU 

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

NOUS TELÈFONS MOB ILS
UNIA PRIVADA DE BOSCH
UNA NOVA VIA DE DIÀLEG

Venda i assistencia
técnica dels productes:

BOSCH
Automòbil

BOSCH
Eines

BLAUPUNKT

Calentadors
JUNKERS

\\444
 122.000 + IVA

Muntat al seu vehicle

Telèfon Mail Bosch
Model M 1




