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Ea En vísperas del

tercer milenio, el

hombre se ha asomado a

Ia era de los nuevos ma-

teriales. Sus prestaciones

son tan asombrosas que

prometen cambiarlo casi

todo La industria entró en

un proceso de imagina-

ción inagotable y así, por

ejemplo, sus productos

dan respuesta a las ten-

dencias más actuales

aplicadas a la construc-

ción. Ge-Ele lleva años

comprobándolo.

El desarrollo forma parte

ABIERTA EXPOSICIÓN

Sobados de 10 . 00h. a 1330h.

SOLICITE PRESUPUESTO

&3 del espíritu de su

naturaleza. Te-

chos y acristalamientos

móviles fabricados con

materiales cuyas propie-

dades han sido minucio-

samente estudiadas.

Tecnología de vanguar-

dia para espacio. La ex-

periencia ha sido todo un

éxito. En lo que a Ge-Ele

respecta, se acabaron los

esquemas inútiles, las re-

formas intermi-

nables. Sin ne-

cesidad de obra, Ge-Ele

construye con eficacia.

Con rapidez , diseño y

limpieza. Decididamente

lo más práctico y actual

de todas las instalacio-

nes móviles que se

ofertan en el mercado.

Instalaciones resistentes

al calor y a la corrosión.

De aspecto impecable,

&3I con amplia di-

versidad en sus

acabados aislantes del

ruido y de las inclemen-

cias climatológicas, per-

mitiendo disfrutar el

máximo de luz natural.

Sistemas económica-

mente rentables, capaces

de rebajar costes en

cualquier presupuesto.

Ganar espacio. Transfor-

mar el que ya se tiene

Ea dotándole de

múltiples funcio-

nes. Proteger el interior

disfrutando del entorno.

Abrir perspectivas. Este

es el reto que Ge-Ele ha

dominado con tecnología

y a base de imaginación.

Por eso le sugerimos que

reflexione acerca del re-

sultado que nuestros te-

chos y acristalamientos

móviles pueden ofrecer-

le. Tenga en cuenta que

Ge-Ele Ile .va años cum-

pliendo su deseo de con-

quistar espacio.GE ES ELE
TECHOS Y ACRISTALAMIENTOS MOVILES
TELEFONO 79 72 27-79 71 79
Calle Celleters, Parcela 131. Pol ind. de Marratxi. 07141 Marratxi. Mallorca Fax. 79 71 88
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1992, un moment per a la
reflexió

ant han repicat el clau de la
propaganda amb tots els
medis a l'abast del poder,

que convendrà pensar aquest mitifi-
cat any que ja vivim amb totes les
precaucions a l'abast per evitar que
els arbres del telediari i els cartró-
pedra institucional no ens deixin
percebre el bosc canviant i complex
de la realitat que ens ha tocat viure.

Uns Jocs Olímpics que no podem
deixar de veure amb la certa simpa-
tia que ens desvetlla el fet que es
facin a la nostra capital europea -que
ho és per geografia d'àrees d'influèn-
cia tant com per història i tradició.
Malgrat la realitat imposada, qual-
que cosa de la nostra oprimida reali-
tat nacional i cultural pot trascendir
al món d'aquesta manera entre les
exhibicions publicitàries i político-
musculars... Una Madrilenyitat cul-
tural capitalera que ens caurà molt
més lluny del que els mitjans de
ideologització de masses donen a en-
trendre... Una Expo Sevillana de la
qual ens n'arriben esquitxos nàutics
anecdòtics o la competència que,
com a municipi, ens veim mantenint
amb l'esdeveniment, a veure qui es
queda amb la penyora de les preocu-
pacions i el temps del nostre batle,
responsable alhora d'un pavelló ba-

lear del qual poca cosa en sabem en
clar i menys n'esperam en resultats,
excepte pel que tocarà a la butxaca,
condemnada la nostra a finançar su-
pertrens sevillans i altres excessos
propagandístics, mentre els malalts
de cor mallorquins s'han d'anar a fer
proves a Barcelona perquè sembla
que no hi ha pressUpost per comprar
la màquina necessària, per posar un
exemple... Són notes de passada, que
podrien referir-se a l'onada de triom-
falisme i nacionalisme espanyolista
que acompanya l'edició extraordinà-
ria de la festa de la «Rau»: en
aquest sentit, per damunt estampe-
tes missioneres i heroiques, torna-
rem a desaprofitar en bona mesura
l'oportunitat de reflexió històrica i
política, l'oportunitat d'estudiar
l'ahir i aprendre per avui de la histò-
ria...

Però el que haul-fern d'evitar és
pensar l'any actual en aquests ter-
mes poc menys que obligatoris: El
món va veure l'any passat la Guerra
del Golf i l'esbucament definitiu
d'un dels estats i mites de l'Europa
de fins ahir. Ara, aquest nou ordre
mundial que ens anuncien es vesteix
d'armament nuclear descontrolat -ja
han desaparegut dotzenes de <Caps
nuclears» de les instal.lacions ex-
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EDITORIAL

soviètiques, mentre l'islamisme ens
torna a posar en primera línia de
frontera com ja hi érem fa uns segles:
l'Alger islàmic es a qua tre passes...

No podem pensar un any que
se'ns planteja com a portalló del
futur sense pensar com l'organitza-
ció política i econòmica del planeta
ens afecta i ens pot afectar a curt o
mitjà termini; no podem aspirar a
que el nostre pensament sigui realis-
ta si no inclou els problemes centrals
per a la vida humana en el planeta:
el drama mediambiental, que ens
condiciona la supervivència física, i
la tragedia de la cada cop més feres-
ta divisió del món en dos blocs: rics i
pobres. D'això en diuen nou ordre
mundial, i sembla que ja tenen ben
decidida la via colonial i europea
que ens hi pertoca. D'això en diuen
nou ordre municipal, i sembla que ja
tenen ben decidida la via colonial i
europea que ens hi pertoca. Mentre,
a Europa, queda dar que, enfront i, a
vegades, com a conseqüència dels
nacionalismes inventats a la mesura

d'uns estats, els pobles sense un
estat propi no volem esser exclosos
del futur i demanam el respecte que
el fet d'existir ens fa merèixer: el
dret a sobreviure com a pobles, a de-
cidir el nostre futur pel nostre comp-
te, digueu-li autodeterminació, inde-
pendencia, elecció de les pròpies de-
pendencies i solidaritats...

En aquestes estant, el 92 ens mena
a un 93 d'unificació mercantil d'Eu-
ropa: Corporacions, gremis, patro-
nals, estats i regions analitzen el seu
cabal socioeconibmic, les eines amb
que s'enfrontaran a aquests canvis,
la pròpia situació en la graella de
sortida, basteixen plans i projectes
per aguantar la sambatuda, fer tole-
rable l'impacte dels canvis, traçar ca-
mins de supervivència pròspera en
el nou mapa: a Llucmajor sembla
que, ensopida la societat, massa en-
tretenguts la majoria de grups poli-
tics en la disputa eterna del magre
gavet, el futur es deixi en mans de
l'imponderable. En aquest mateix
número de Llucmajor de Pinta en

Ample, importants veus de l'empre-
sariat llucmajorer es fan sentir preo-
cupades. No fa gaire, amb motiu de
la Commemoració dels 75 anys de la
concessió del títol de Ciutat a Lluc-
major, demanàvem ja un debat sobre
el present i el futur del municipi.
Ara hi hem d'afegir el clam d'una
altra evidencia: la necessitat d'un
projecte de futur per Llucmajor. Un
projecte debatut entre la pluralitat
de persones i grups que són la vila,
que establís, si es possible, donat
que és necessari, les grans línees d'a-
quest projecte, unes grans línies de
prioritats fruit del debat i per neces-
sitat i, al manco, per aquesta vegada,
del consens entre uns grups socials i
politics que s'esforçassin per posar
els interessos del grup per damunt
els propis.

Perquè, sens dubte, és un camí mi-
llor que l'alternativa de deixar-nos
empènyer, desarborats i desapare-
llats, pels vents i els corrents d'una
Història que no sembla disposada a
aturar-se.

JOIERIA
OBJECTES DE REGAL

RELLOTGERIA
TROFEUS 

culiffoint
Agència Oficial Benetton

C/ Font, 5	 Tel. 66 14 17	 LLLICMAJOR



Clases de cómic. JOSEP BERROCAL
Classes pràctiques de cemic
Dibuix d'historieta
Dibuix realista
Dibuix d'humor
Caricatura

P.

Per a totes les edats Ides dels 6 anys)
Inscripcions al Tel 66 22 59. De les 12 fins a les 3 o al Carrer
Orient, 88

LOCAL
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Plenari de dia 27-1-92

Reforma del projecte d'embelliment de la
primera línia de s'Arenal

Arnau Tomàs
En el Ple Ordinari de l'Ajuntament

de Llucmajor, va ser aprovat el pro-
jecte de reforma i embelliment de la
primera línia de la platja de s'Arenal,
en el carrer Miramar, i la seva execu-
ció per l'Empresa «Entrecanales y
Tavora», la qual ha acceptat les mo-
dificacions introduïdes en relació al
primer projecte, que porta un pres-
supost de cent seixanta-un milions
de ptes. Aquest fou aprovat amb el
vot en contra del grup socialista, el
qual va justificar a través del porta-
veu Tomas Garcias va manifestar
que no estan conformes amb el pro-
cediment utilitzat ni amb les modifi-
cacions, que el consideren il.legal i
per tal motiu pensen presentar un
contenciós davant els tribunals co-
rresponents.

Va dir T. Garcias que aquestes re-
formes no poden passar del 20 per
cent del pressupost del projecte ini-
cial que era de 237 milions, i com
que l'actual es de 261, la diferencia
sobrepassa el tant per cent permes,
per la qual cosa s'ha de redactar un
nou projecte i una nova adjudicació.
També va afirmar que, en contra del
que va explicar el Sr. Rabasco, es va
enviar el primer projecte a la Jefatura
de Costes i va donar-ne conformitat,
exceptuant un amfiteatre, que va ser
suprimit, i enviat un altre cop a Cos-
tes, encara que «varen arribar les
eleccions municipals i Costes encara
no havia contestat». En l'actual pro-
jecte, va afegir el regidor socialista,
s'ha suprimit una zona verda, a més
del pont peatonal i en l'actualitat
,,només queda ciment».

L'actual regidor responsable d'Ur-
banisme, Rabasco, va defensar el
nou projecte i al.legacions del seu
rival polític Garcias, dient que el pri-
mer que es va aprovar no era de 237
mitions sinó de 180, per la qual cosa
els 161 de l'actual permeten la seva
execució sense tràmits nous.

Va denunciar les irregularitats i la
inviabilitat i retard del projecte so-
cialista, al.legant que l'aprovaren
sense el vist i plau de la J. de Costes,
com es preceptiu, que no incloïa el
dispensari de la Creu Roja, ni la so-
lució de les aigües de pluja. Va afe-
gir que era inexacte en la supressió
de les zones verdes i bancs de fusta i
va denunciar unes altres despeses i
obres de difícil i costosa execució,
com els 55 milions per al muntatge
de dunes, la qual cosa significava
«tirar els doblers».

El debat va ser tancat pel batle
Oliver, el qual va explicar que el
grup socialista té dret a presentar un
contenciós, pet-6 va afirmar que el
nou projecte de remodelació del ca-
rrer Miramar de s'Arenal, a més de
legal es urgent perquè ja fa dos anys
que es retarda, i que s'ha d'acabar
pel mes d'abril d'enguany.

CANVIS DE DESTÍ

Un altre tema que no va tenir l'a-
provació socialista, el qual es va abs-
tenir, fou el referit a la solicitud de
l'Interventor per incorporar-se a la
Comissió de Serveis de la Conselle-
ria d'Economia i Hisenda del Govern
Balear. Tomas Garcias va comentar

que resulta molt sospitós que un
funcionari que, després d'estar
nomes quatre dies a l'Ajuntament de
Llucmajor, sol.liciti un nou trasllat, i
per això, s'hauria de mirar abans
cada cas, per evitar els transtorns lò-
gics en l'administració. El Batle li va
replicar, que encara que lamentant
aquests trasllats, no s'hi podia opo-
sar ni per Llei ni en consciencia a les
justes conveniències del funciona-
ria t.

Entre els altres assumptes apro-
vats figura el canvi de competencies
de regidors en les comissions infor-
matives, la convocatòria d'una plaça
d'Enginyer Tècnic Municipal, la
sollicitud de la Secretaria General
de Trasllat pel seu nomenament com
a Oficial Major de l'Ajuntament de
Calvià, i l'aprovació del projecte de
conducció de les aigües del pou de
Son Delabau al depesit de Son Verf.

RODES DE PREMSA

En l'apartat de precs, esmenes i
qüestions, Tomas Garcias va dema-
nar si les despeses de les rodes de
premsa convocades els polítics
poden ser presentades amb càrrec a
l'Ajuntament i el batle va contestar
que cadascú ha de pagar alle que li
pertoca...



El passat dia vint-i-nou de gener va morir en Biel
Surier i Corantí, persona coneguda per quasi tot el
poble de Llucmajor.

Durant molt d'anys es va guanyar el respecte dels
qui el varem conèixer exercint la seva professió de ta-
xista.

Amic dels seus amics, sempre alegre i dispost a
donar una ma per ajudar, així era en Biel.

Des de aquestes línies volem fer arribar el nostre
condol a la seva familia per aquesta, tan sentida, pèr-
dua.

Ja no el tornarem a veure més passejar pels carrers
del nostre poble. Descansa en pau, amic Biel.

PP-Llucmajor
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LOCAL

Amb motiu de la commemoració del traspàs de
dona Maria Antònia Salva de l'Allapassa i Ripoll, Mn.
Baltasar Coll i Tomas exposa, amb profunditat i rigor,
una analisi de la presencia i funció del color en l'obra
poètica de Maria Antònia. Un estudi estilístic acurat i
ple de suggeriments que mostra facetes amagades de
la poesia de l'autora d'El pi ver.

El conferenciant fou presentat pel professor Jaume
Oliver i Ja urne.

El grup de «Sonadors de Llucmajor» interpreta
composicions musicals amb lletra de la poetessa i mú-
sica dels mestres Joan Xamena, Toni Salva i Miguel
Janer.

El PSM al.lega contra el golf de Son Antem
El PSM-Nacionalistes de Mallorca ha presentat

al.legacions contra la declaració d'interès social, recent-
ment aprovada per l'Ajuntament i ara en fase d'exposi-
ció pública, del camp de Golf de Son Antem i el complex
hoteler i turístic afegits. D'aquesta manera el PSM reitera
la seva oposició al projecte, que en una primera fase ja
va aprovar el consistori anterior amb l'únic vot en contra
del regidor nacionalista. Ara, després dels problemes de-
tectats respecte de la no adequació dels plànols en poder
de l'Ajuntament i els de la Conselleria d'Urbanisme de
Govern Balear, el nou consistori, a través del batle i el re-
gidor d'urbanisme, Sr. J. Rabasco, han decidit la declara-
ció d'interès social per a una nova fase de les obres. Amb
les seves al.legacions el PSM denuncia l'incompliment
de diversos aspectes de la Llei de camps de golf (manca
de títol de poprietat, absència d'estudi d'impacte am-
biental i d'informes de diverses conselleries, no justifica-
ció de la suficiencia d'aigua). També fa avinent que la
construcció d'un anomenat centre de salut i geriatric, a
part de no comptar amb l'aprovació de les autoritats  sa-
nitàries, es una excusa per a la urbanització turistica
d'una zona rústica.

Per una altra part, el GOB també ha presentat
al.legacions en idéntic sentit contrari a la urbanització de
Son Antem.

El PSM promou les «Tertúlies
Nacionalistes»

El PSM de Llucmajor ha iniciat una campanya de de-
bats sobre temes d'actualitat amb el títol generic de «Ter-
túlies nacionalistes». Aquests actes tenen una periodici-
tat mensual i congreguen afiliats i simpatitzants del par-
tit. La primera de les tertúlies es va fer el 4 de gener i hi
va participar Damià Pons, membre de l'executiva del
PSM, escriptor i professor que ha impartit classes a l'ins-
titut de Llucmajor. El tema del debat va ser el nacionalis-
me i el dret de l'autodeterminació. El pròxim 14 de fe-
brer el PSM celebrara un nou sopar-tertúlia amb la parti-
cipació del diputat Pere Sampol. La política econòmica i
fiscal sera objecte de la discussió.



HAMBURGUESES
«PERROS»

«PINCHOS»
«PEPITOS»

Prov in la nostra
CUINA RAPIDA, ÉS TROPE..

Obert tots els dies

Servei de begudes i menjars
de qualitat a preus raonables

Avinguda Carles V- Tel. 66 11 17 - LLUCMAJOR
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Curs d'iniciació al ioga terapèutic
Els dies 8 i 9 de febrer es realitzarà un curs d'iniciació

al ioga al Santuari de Ntra. Sra. de Cura, dirigit per San-
tiago Pazlin, profesor de ioga titulat al Canada, diplomat
en Salut Integral i creador del mètode «Salut i vida Inte-
gral».

El programa consisteix en un conferencia previa i una
classe practica de relaxació el divendres dia 7 sobre el
Ioga terapèutic al gimnàs «Escorpión».

Al Santuari de Cura el curs es dividirà de la manera
següent:

Ciencia de la respiració natural
Relaxació terapeutica
Exercicis adients
L'alimentació adient
Cultura de la ment
El ioga i la seva missió mundial.
La organització es a càrrec d'Esteve Montalvo, monitor

de ioga i delegat de C.E.Y.S.I. a Mallorca, i les inscrip-
cions al Centre de Rehabilitació de Llucmajor i al gimnàs
«Escorpión».

lion premi de Baleart 91 a «Sa
Teulera»

Miguel Alberti de «Sa Teulera» va aconseguir a IFE-
BAL el segon premi de BALEART 91 al Concurs de «Re-
gals d'Empresa» patrocinat per la Camara Oficial de Co-
merç i Indústria.

Els objectes que en Miguel havia presentat eren: una
safata, una ximbomba i un espelmatori.

No es la primera vegada que aquestes distincions d'I-
FEBAL es donen a un llucmajorer i es per això que ens
alegram de tenir a la vila tan bons mestres artesans. En-
horabona i endavant!

Excursió al Castell d'Alaró
El passat diumenge dia 26, cent quarante persones de

totes les edats partiren d'excursió al Caste11 d'Alaró.
Aquesta caminada va ser organitzada pel grup de cate-
quistes de Llucmajor i, malgrat el fred, un nombrós grup
de nins, pares i padrins emprengueren la marxa cap als
paratges de la muntanya. La diada fou un exit i esperam
que iniciatives com aquesta es tornin a repetir.

ÍRA li- LOA

LC, MELIÀ, 3 LLUCMAJOR

SA NOSTRA li vol donar la
benvinguda amb una atenció especial
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El dia de la Pau a Llucmajor
Dia 30 de gener se celebra el dia de la pau i la no-

violència. Amb motiu d'aquesta celebració, els centres esco-
lars de Llucmajor i s'Arenal organitzaren diversos actes in-
formatius i simbòlics —amollada de coloms, dibuixos
al.lusius, cançons infantils, escrits sobre la pau i altres actes
col.lectius.

L'institut Maria Antònia Salva, en concret, organitza una
conferència sobre la pau a càrrec de Joan Buades.

Joan Buades és un conegut ecologista i paci fista que ha
participat en nombroses movilitzacions com la campanya
anti-OTAN, o la campanya per la desnuclearització de la
Badia de Palma. Políticament, forma part de Els Verds i ha
estat candidat d'aquesta organització al Senat i al Parlament
de les illes Balears.

La conferència repassa diversos moments històrics sobre
la guerra i la pau i els conflictes actuals. També comenta al-
tres aspectes relacionats amb la violência al marge de la
guerra: la fam, la pena de mort, l'explotació del tercer món,
el neocolonialisme...

La intervenció de Joan Buades acaba amb una reflexió
sobre les alternatives que tenim davant la violência genera-
litzada i la progressiva destrucció del món.

Els alumnes de tercer i COU que participaren en l'activi-
tat es mostraren molt interessats i intervingueren activa-
ment en el debat que després s'enceta.

Paral.lelament, el seminari de plastica d'aquest institut
organitza la confecció d'un gran mural per la pau amb els
alumnes de primer de BUP.

Així no anam
Durant el passat trimestre, l'Institut Maria Antònia Salva

de Llucmajor inicia unes gestions per tal d'organitzar un
curset d'informatica.

Molts de professors d'aquest centre estaven interessats en
aquest curs ja que la informatica ha començat a formar part
de la dinamica escolar —avaluacions, registre de faltes, pro-
jede Atenea, dades administratives...—

El centre sol.licità un curs de 20 hores i es va presentar un
pressupost per coordinació, docència i material. Es profes-
sors s'havien d'encarregar de cercar els professors, l'horari,
el local i altres detalls organitzatius.

El CEP —Centre de Professors depenent del Ministeri
d'Educació— va considerar que havia d'oferir una petita
quantitat econòmica en concepte de coordinació per() que el
professor que havia de fer les classes ho podia fer per devo-
ció, per tant, no havia de cobrar les classes. La resposta afe-
gia que el CEP no podia fer-se càrrec de les despeses de ma-
terial i que, conseqüentment, els professors assistents o el
centre haurien de pagar la part corresponent.

Evidentment, no ha estat possible trobar cap professor
per impartir 20 hores de classes durant dos mesos i mig
sense cobrar ni un duro i, lògicament, s'ha hagut de suspen-
dre l'activitat.

És curiós, perk que el CEP i el Ministeri d'Educació es
pengin gante mecalles de tant en tant i facin propaganda
dels seus cursos, reciclatges o activitats diverses. Sembla
fàcil parlar de formació permanents del professorat, de
noves tecnologies a l'escola, de cursos multimédia, d'activi-
tats interdisciplinaris, etc.

Tanmateix, tot acaba amb quatre papers de coloraines, un
parell de calendaris d'activitats i unes memòries molt flori-
dos al final de l'exercici.

Així no anam.
R.T.



Amb Viatges Xaloki evitaràs aquestes situacions.
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S' Arenal

Des del Club Niutic a l'Expo/92 de Sevilla
Tomeu Sbert

A trenc d'alba, pluja fina i bon
temps a la mar, el llaüt mallorquí
«Alzina», el 12 de gener solcava les
aigües de la nostra badia arenalera
cap a l'Expo/92 de Sevilla, on sera
degudament col•locat al pavelló ba-
lear a partir del 20 d'abril. Dos dies
abans es va oferir una roda de prem-
sa encapçalada pel batle llucmajorer
Sr. Gaspar Oliver, el qual manifesta-
va que «l'Alzina és una mostra evi-
dent de la nostra tradició històrica i
cultural».

El patró des de S'Arenal fins al riu
Guadalquivir va ser Ante1m Tomas
acompanyat per Antoni Catany, Mi-
guel Janer, Miguel Cirera, Agustí
Salva i Damià Tomas. Arribaren
sense greus incidències a Sevilla, el
dia 21 després de fer algunes escales
pel litoral peninsular. Així deixam
constancia d'una emproada que,
sense dubte, sera històrica.

SES «BENEiDES»

«Ses Beneïdes» de Sant Antoni es
tornaren celebrar amb esplendor i
nodrida concurrencia de participants
i molt de públic. L'escenari, en
aquesta ocasió fou a la mateixa en-
trada de la platja (junt al Club Mu-
tic). La benedicció, a càrrec del rector
P. Jordi Perelló TOR.

La coordinació organitzadora a ca-
me de l'Associació de Veïns. Exhibi-
ció diverses de doma i munta a la
mateixa platja, amb la participació
d'un centenar de cavalls. Entrena de
trofeus, medalles i distincions amb
l'assistència dels regidors Ferré,
Monserrat i Manresa. «Ses Beneïdes»
de S'Arenal han tornat recobrar la
bellesa i vistositat d'èpoques passa-
des, no molt llunyanes. Enhorabona.

OFICINA DE TURISME

A prop d'on es celebraren «Ses Be-
neïdes» i formant part de les obres
d'embelliment de la primera línia, es

posara en funcionament una oficina
de turisme, segons va explicar el re-
gidor llucmajorer Jordi Mulet, presi-
dent d'aquesta Comissió. Una ofici-
na d'informació turística es necessà-
ria en aquesta zona, que és practica-
ment l'única indústria que es desen-
volupa.

OFICINA DE TURISME

A prop d'on es celebraren «Ses Be-
neïdes» i formant part de les obres
d'embelliment de la primera línia, es
posarà en funcionament una oficina
de turisme, segons va explicar el re-
gidor llucmajorer Jordi Mulet, presi-
dent d'aquesta Comissió. Una ofici-
na d'informació turística es necessa-
ria en aquesta zona, que es practica-
ment l'única indústria que es desen-
volupa.

ELS REIS MÀGICS

Una gentada va acudir a rebre els
Reis Màgics d'Orient al Club Nàutic
de S'Arenal. Una festa ben lluïcla i
que va aconseguir moure tot el
poble, en la qual nins i nines reberen
joguines i obsequis.

Idèntic a la tradició llucmajorera,
un nin va recitar una poesia al.lusiva
feta per Jaume Alzamora, el qual,
des de fa una temporada, es dedica a
glosar. La va recitar el nin Miguel
Pastor i una nina, Matilde Sans& va
llegir una carta dirigida als Augusts



FABRICA DE JOIERIA GARAU
(Ca'n Cajeta)

Fabricant IIles Balears 030
Només es fabrica amb or de primera llei (18 K)

OR EN PES
Cadenes a 1.650 pts. gr.

Aros llisos a 1.500 pts. gr.
Pulseres Isabelines o Calatrava a 1.650 pts. gr.

Aliances llises per a casaments des de 3.500 pts. cada una
Cordoncillos mallorquins des de 32.000 pts.

Clauers de plata des de 1.500 pts. unitat
Plaques de plata des de 700 pts. unitat

Cadenes de plata des de 1.000 pts. unitat
Pulseres Esclaves de plata d'home des de 1.900 pts. unitat

Amb gravat gratuit i al moment

Llistes de Noces, Comunions i Naixements
C/ Born, 29 (Llucmajor)	 Tel. 66 04 03
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Persona tges.

NOTÍCIES BREUS

-Joaquin Vermeulen, director de
l'hotel Metropolitan, de 28 anys d'e-
dat, va morir assassinat dia 8 de
gener. Que descansi en pau.

-Truc!! Del grup de petanca Son
Verí han estat campions Joan Oliver i
Tomeu Tabemer i els segons classi fi-
cats, Carles Moreno i Josep Capella.
Pel club «Tennis Arenal», els cam-

pions han estat Joan J. Tizón i Lluís
Terrades i, en segon Hoc, Miguel
Mas i Jordi Mulet, i tots passen a la
següent eliminatória.

-Un petit grup de gent del turisme
a S'Arenal va assistir a FITUR (Fira
Internacional del Turisme), celebra-
da a Madrid la setmana passada.

-A la Porciúncula i, formant part
de la campanya «Un invierno en Ma-
llorca va tenir Hoc un concert d'or-
gue a càrrec d'Arnau Reinés, el qual

va interpretar obres de Bach, Men-
delsshon, Franck, Alain i Caba nulas.

-Pere Cost, entrenador de l'U.D.
Arenal es troba a la corda fluixa.

-Pepin, defensa de la U.D. Arenal,
va sofrir una greu lesió jugant contra
el Santa Eulalia, partit empatat a un
gol.

-L'equip arenaler de categoria ju-
venil encapçalada la classificació,
destacat, de segona divisió camí de
l'ascens. Entrena Kique Ogazón.

-Al carrer Mar de Aral (zona de
Ciutat), creuer amb la carretera Mili-
tar, a prop de Ses Cadenes, s'hi han
instal•lat alguns semàfors. Creim que
es una bona mesura.

-Llorenç Caldentey va ser el triom-
fador de la prova de pesca de cala-
mar, des d'embarcació, organitzada
pel grup «Cap Roig». El delegat a
S'Arenal és Joan Sampol i tenen el
local social al bar «Cabrera».

-Vicenç Mateu va coordinar una ti-
rada al plat, organitzada per ASI. Els
primers llocs varen ser ocupats pels
tiradors Canyelles, Gaia i Palacios.
Els trofeus foren entregats pels regi-
dors Rabasco i Ferré així com el
propi Vicens Ma teu.

-Des de S'Arenal volem donar el
condol per la mort de Lluc Tomas
Morla, funcionari municipal durant
47 anys, distingits amb la Medalla al
Treball. L'amo en Lluc fou en vida
un bon amic de la nostra zona arena-
lera.

-El grup «Picadís» de teatre conti-
nua triomfant. Les darreres actua-
cions es varen realitzar al Teatre
Principal de Palma.

-A partir del 16 de febrer, cancres
ciclistes diverses a la Platja de Palma
i S'Arenal. Coordina el Foment de
Turisme de Mallorca i organitza el
Club Ciclista Arenal, que presideix
Pep Dols i té en Pere Canals com a
«Anima del tema».

-Després de 14 anys com a presi-
dent del Reial Mallorca, Miguel
Constestí va presentar la dimissió.
Contestí, és, dins la història, un dels
arenalers que més ha destacat com a
dirigent esportiu.

-L'equip de bàsquet «Imprenta
Bahía» es va classificar per jugar el
«Play-Off» o campionat de Mallorca.
Una campanya altament destacada.



Porque GI te tomas las cosas
otra forma, aqui tienes la nueva serle
exclusiva Clio Graffiti.

El Clio que sólo tú podrías llevar.
Tal para cual.
• 60 cv. de potencia. • Radio Cassette
estéreo Philips DC 552 extraible de
serie. • Completo cuadro de
instrumentos con cuentarrevoluciones.
indicador de temperatura del agua
e indicador de nivel de aceite.
• Cristales tintados. • Techo solar
opcional. • Nueva tapiceria y
colores de
carroceria	 NUEVO
exclusivos.

QUATRE MOTS
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P. Salvador Cabot, Tor
dependència ha estat un poc precipi-
tada: per ventura havien d'haver
anat més a poc a poc i més segurs.
Això no justifica la guerra.

-La religió ha estat un motiu d'en-
frontament entre els croats catòlics i
els serb is ortodoxos?

-Crec que no, hi ha altres motius.
Sèrbia i Croacia han viscut una gran
i antiga tensió que ara ha esclatat.

Només el dirigent comunista Tito
mantenia la unitat, però la diferència
de mentalitats, d'història, de llengua
i d'opinió política era molt gran. A
més, l'economia no funciona i l'en-
darreriment era notable. Tot aim') ha
determinat la desintegració de l'estat
de Jugoslavia en desaparèixer el co-
munisme.

M. Garcias

-Per què els pares franciscans han
fet una campanya d'ajuda a Croà-
cia?

-A Croacia tenim germans francis-
cans que formen la província de Sant
Jeroni, una de les més antigues del
TOR. El nostre Pare Provincial va
rebre una carta del seu homòleg
croat exposant les penúries del seu
país a causa de la invasió dels serbis
i la guerra. Així vàrem sebre que
molts de convents s'han convertit en
refugis, dormitoris i menjadors de
gent que no té res. Sabem que la des-
trucció ha estat gran i que les neces-
sitats difícilment poden ser ateses.

-En què ha consistit la campanya
d'ajuda? Quina resposta ha tengut?

-Varem voler respondre amb fets.
Realitzarem una col.lecta, obrírem
un compte i hem cercat ajudes. A tot
Espanya s'ha recollit més de 7 mi-
lions. A Llucmajor la col.lecta de les
misses ha estat de 39.700 ptes., i amb
altres donatius hem arribat a les
140.000. Ara encara rebem ajudes a
través dels convents.

-Els franciscans estan a favor de
la independència de CroAcia?

-Dins el nostre orde hem detectat
poques simpaties per Sèrbia. Jugos-
lavia era un conglomerat de pobles
que no funcionava, encara que la in-

Ven a verlo a:  

	 Ven a verlo a 	

BARTOMEU JAUME NADAL S.A.
Ronda Migjorn,	 'leis. 66 01 40 i 66 00 41

Sant Cristòfol, 6 Tel. 26 00 01 (S' Arenal)



Festa al logueró del Bar Ca'n ToniFogueres del Bar Ca 'n Nadal

•
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Foguerons de Sant Antoni

Foguerd del Bar Ca 'n Toni
	

Fogueni del Carrer Major

CENTRE
DE
RECONEIXEMENT
MEDIC - PSICOLOGIC

ANTONI ISERN OLIVER
LLUCMAJOR

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

certificats
mèdics per a

permis de conduir i
Ilicencia d'armes

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



Fogueró de Sa Plaça d'es Convent

Foguercí de Ses Forques

ELik_C(2- I D 1 0./AAS

Ci'<■

4cottilea, zdhoztf oink 	 /no&riff°
itaf	 fAofrietd/az1i91#4/2ciai

Yfffzi	 lic .ailzcia4

Aca.dèrnia. ol i icifornes
Carr"- Re-Jai-tale- II 18 Ducmaior Tei 664433
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ser del mateix parer i el vent i el fred
que hi feia allà no permetia que la
gent s'hi estàs quieta un moment, en
no esser damunt el foc. Finalment les
actuacions foren dins una portassa
bastant ampla. L'entaulat quedava al
carrer ben totsol.

I tomant al que deia en principi, jo
d'al.lot no havia vist mai foguerons
al carrer, realment la festa era a ses
beneïdes, els animals, les cançons, i
després el sopar de Sant Antoni, a la
Parrbquia on hi acudien els pagesos.
Era ua festa pels pagesos, el poble en
si, poc en participava, els vilers no la
consideraven com a festa pròpia era
sols una festa per a la gent del camp.

Avui en dia, els foguerons són
més propis dels pobles del Raiguer i
el pla de Mallorca que no el migjorn
i llevant. Es logic que a pobles com a
Sa Pobla la gent hi participi molt
perquè tothom depon del camp i ho
viuen. A Llucmajor, poble més in-
dustrial ja no es el mateix. Hem de
tenir en compte que aquí més festa
que per Sant Antoni es feia per Sant
Crespí, patró dels sabaters. Actual-
ment la festa de Sant Crespí ja no se
fa.

Tant si és de vilers com foravilers,
nosaltres ens apuntam a totes. Sant
Antoni, cuidau dels nostres animals,
que amb més festa o més poca, no-
saltres vos tenim present, i la vostra
porcella també.

Fins l'any qui vé si Déu ho vol!
G. Oliver

Mai no ha tengut aquest costum
dels foguerons una forta anelada al
nostre poble. I així, en desigual
quantitat cada any els hem vist, i de
la mateixa manera, en desigual con-
currència de gent.

El passat divendres dia 17, el ma-
teix dia del Sant, a la Cafeteria de
Ca'n Maimó, a la placeta del Con-
vent, davant el cafè de Ca'n Nadal,
torrades i qualque cançó; en aquest
darrer, després, ball d'aferrat,

La proposta més important s'havia
feta per dia25, el dissabte de la pro-
pera setmana. Amb la collaboració
de molta de gent, en Joan Gelabert
havia organitzat un grandiós fogueró
a Ses Forques, amb ball de bot de
bon de veres, inchis amb l'actuació
de grups de fora poble; la idea era
bona i no mereix sinó el nostre
aplaudiment, emperò el temps no va
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Quaderns del fum major
Miguel Cardei!

1. Immensitat de delicadeses, l'hi-
vern ens ha tornat a dur la florida
dels ametlers que esper cada any, sa-
bent que en fruire com d'un comiat o
un record, que qualsevol d'aquests
ametlers que es retorça en una con-
torsió animalesca, vinclat pel temps i
la incúria pot esser el pròxim en
esser arrabassat: paisatges que visit
com en la memória, com si, urbanit-
zat a les males i amb permís tacit de
l'autoritat, amb la complicitat de
tants, fos el nostre un paisatge tancat
de bardisses de plantes exòtiques,
sense nom conegut.

De la mateixa manera, la varietat
de la florida, flors vellutades, molt
dobles, blanquíssimes, lleus flors ro-
skies... m'evoca els tremolors d'uns
noms, els de les varietats d'ametlers
que, fora de la quotidianeitat de
molts de nosaltres, ja no hem aprés:
es una altra de les cultures de la Vila
que naufraga en els temps, en la me-

Les lentes gusrdes em fan pendar
en les ovelles de la patagtinia, que
tornen cegues: debilitada la capa
d'ozó, res no les protegeix de les ra-
diacions solars. Abans de cinquanta
anys, segons les previsions de
Greenpeace, una tercera part de l'es-
toig d'ozó s'haurà esvait sobre Euro-
pa... Tal vegada abans, el paisatge
submarí dels nostres fons pot haver
canviat dràsticament: una alga tropi-
cal va arribar, per descuit, a la mar
des d'un laboratori de Mónaco. Dos
anys després, s'ha adaptat al nou
clima i s'estén: no fa mal als humans
ni embruta l'aigua, pert) les seves se-
crecions són tòxiques per les espè-
cies animals i vegetals de la Medite-
rrània...

2. Maria Antònia Salva, 34 anys
després. El passat dia 31 era a fora
Mallorca, no vaig poder, per tant, as-
sistir a l'acte municipal de comme-
moració mariantoniana. Hauré d'es-
perar a la seva publicació per conèi-
xer les estadístiques cromatiques i
demés valoracions de la seva obra
que em conten que va fer, després
d'una extensa introducció autobio-
grafica, Mn. Baltasar Coll, qui, per

cert, en mig any de govern del PP,
ha participat ja en dues solemnitats

institucionals... una certa flaire d'an-
tigor molts anys 60 i 70 que (vist el
poc cortès tracte al pregoner de fires,
tal vegada massa «obrerista» pel
gust de la majoria) em fa advertir
contra el perill de fer tornar al camp
de l'autocomplaença localista un
cicle de commemoracions que inau-
gurava Jaume Vidal Alcover.

Amb aquestes, i mentre els parat-
ges i el poble dels seus versos esde-
venen inexorablement geografia de
la memòria, una selecció d'aquests
versos, ha estat traduïda a l'anglès i
publicada als USA, dins una antolo-
gia de cinc poetesses catalanes, per
Anna Muria, a qui vaig coneixer
quan, devia esser l'any 76 o 77, con-
vidat per l'amic Joan Capella, vaig
tenir el privilegi de visitar a qui fou
el seu marit, el poeta Agustí Bartra,
al seu domicili de Tarrassa.

3. En Tomeu i s'Estalella. Ja he
pogut sentir les cançons que ha enre-
gistrat Tomeu Penya pel que sera,
ara tot d'una, el seu nom i, sense
dubte, exitós LP, i ja deu anar per la
dotzena. El seu títol sera «Sirena», i
inclou una cançó firmada pel mateix
Tomeu i per dos ben coneguts mú-
sics llucmajorers: En Bergues i en
Xamena. Es titula S'Estalella, i diuen
els entesos que pot esser el nou exit
mallorquí del vilafranquer. Com
podeu suposar, es un cant a aquest
bell paratge que no volem veure
tudat. I no em puc estar de dir que
em pareix una adaptació del «Bole-
ro» que ja coneixiem.

4. Crònica de famoses navega-
cions. Enravanats de fred, pert) sans,
estalvis i supbs que satisfets arriba-
ren a Sevilla els argonautes de l'Alzi-
na. Una singladura que, sens dubte,
passara als annals de la marina local,
tot i que, ja abans de partir, ha hagut
de superar tormentes periodístiques.
No se si consideraran descortès re-
treure un antecedent nàutic que va
tenir Hoc, segons relata Antonio
Campaner al seu «Cronicón majori-
cense» el mateix any 1492 que ara
tant es commemora. Aquell gener, ja

n'han passats cinc-cents de llavors
ença, un altre llaüt, pagat per la Pra
curació Real, tripulat pel «guardia de
la mar» Antoni Mascaró i set homes
més, va navegar devers les penyes
del Capblanc, on s'havia amagat el
llucmajorer Jaume Pastor, acusat,
entre altres delictes, de la mort de
Bartomeu Roig. L'expedició va atan-
yer el seu objectiu, donat que captu-
raren al malfactor, que moriria pen-
jat, tot i que de la captura, els motius
i circumstancies del crim, les darre-
res paraules del reu i molts d'altres
detalls, les cròniques no en donen in-
dici.

Una altra navegació, que no esta
tan dar que arribi a bon port es la
del pavelló Balear a la Expo sevilla-
na, on ha d'exposar-se el restaurant
Alzina. La confusió financera i orga-
nitzativa sembla aferrada com una
paparra a aquest projecte del qual es
responsable el nostre cada cop
menys exclusiu batle. Que no sigui
res, amb la falta que fan els doblers
per tantes necessitats imperioses de
la nostra comunitat, o en tot cas, que
no sigui tant com el fracas en la ges-
tió del que fou una de les «nines dels
ulls» de l'etapa de Conseller de Co-
merç de Gaspar Oliver; l'exposició
«Un segle de joieria i bijuteria» no
l'ha volguda ningú, vull dir que el
problema no rau tant en els 60 mi-
lions de deficit com en l'escassa ren-
dabilitat que el fracas de gestió sig-
nifica.

5. Els Reis, D. Mateu, el Batle, el
papa i la mama. Ja comença a sem-
blar llunyana en la roda dels mesos,
pert) no puc deixar de retreure aquí
una altra celebèrrima navegació que,
enguany també, va arribar a bon
port, venc a dir a Cala Pi, la dels
ferns a l'arena i el nou cimbell d'abo-
minació urbanística. Es tracta, certa-
ment, de la sempre accidentada peri-
pecia dels màgics Reis d'Orient, que
tornaren a arribar a Plaça demostrant
que hi ha en la seva magia una capa-
citat superior, un eco més profund
que les induccions al consum dels
preceptes publicitaris.

La densitat d'emoció, la vibració
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El pavelló Balear a l'EXPO de Sevilla

colectiva de festa de participació es
un d'aquests moments on la vida del
poble s'eleva o es condensa, trascen-
dint-se, i esdevé cristall utòpic.
Quasi teatre, quasi litúrgia, no seria
possible sense la il.lusió de tantes
persones confluint: des dels padrins
que han contat la llarga peripecia de
l'espera fins als músics, carrossers,
patges, camions i, sobretot, l'esforç
dels voluntariosos repartidors i orga-
nitzadors d'una extensió de la joia
casa per casa que cada any funciona
amb creixent precisió i promtitud.

Tot succeeix segons l'ordre previst
al balcó consistorial: les poesies d'En
Tomeu Sbert que reciten els nins
preparats per Magdalena Servera, el
discurs en macarrónica parla d'un
Rei negre que podria fer un curset
de lectura, i la veu, esfrocegada, del
mantenidor de l'espectacle.. fins que,
com un disc que es retxa, una estri-
dencia em fer la sensibilitat: nins i
nines, padrins i padrines, PAPAS I
MAMAS(!!!)... Pens en un personstge
tan poc sospitós com el Director de
la Real Academia de la Llengua Es-

panyola recordant que quan s'empo-
breix la parla d'un poble aquest veu
mancabada la seva eina per interpre-
tar el món i expressar-se ... No és en
heis o acords normalitzadors d'obli-
gat compliment que pens, no, es en
la sorpresa que tal manca d'elegàn-
cia, de sensibilitat, d'orgull d'allò
que ens és més propi i íntim, venint
de persones com el Sr. Monserrat o
el Batle em causa. Certament, tal ve-
gada no hi hauria per tant, en el sen-
tit de que «segur que no ho feren
aposta, és la força del costum...»,
però és precisament pel que deixa
translluir sobre els nostres usos lin-
güístics que m'escarrufa.

6. Els vostres fills seran nenes.
Parlaran en el bon mallorquí que els
ensenyam i ara s'usa. Diran aquesta
estufa no calenta res, diran me call o
me caic...

Tendran papas i mamás i madri-
nas i abuelos, aniran de paseo fins
als columpios, amb pantalons, men-
jaran pollo i sopita perquè seran
buenos, jugaran amb munyeques i
pelotas, aniran a classe amb senyori-

tas... no tenc cap dubte que ho aeon-
seguirem, entre tots: els vostres fills
seran nenes, tal vegada el meu i tot,
que deu esser una especie de relí-
quia sociolingüística, un dels últims
llucmajorers que té un «mumpare» i
una «mumare», tal vegada porque jo
dec esser un fanatic catalanista o al-
guna cosa igualment extravagant i
extemporània.

7. Font Obrador i el Centenari.
Vull dir el Cinque Centenari que
aquest 92 patim i que pel nostre cro-
nista oficial deu haver de significar
un moment «cum laude» de les
seves principals curolles historiogrà-
fiques. Així, va presidir una de les
sessions de feina del Congrés Histõ-
ric sobre les Ines Balears i America
que organitzà la comissió autonómi-
ca del Centenari famós. La sessió es-
tava dedicada al tema de la dita
Evangelització d'America, entre el
segle XVI i el XVIII, si no ho record
malament.

També dins la celebració de la
conquesta d'America, la Comissió
pertinent edita una col.lecció de Ili-
brets, igualment dedicada a les rela-
cions entre el nostre arxipèlag auto-
nòmic i les terres d'ultramar, d'ultra-
mar de lluny vull dir. El nostre cro-
nista obria la col.lecció amb un
volum dedicat a un dels seus temes
predilectes, la figura del beat petrer
Juniper Serra, i hi té prevista la pu-
blicació d'un altre volum dedicat al
llucmajorer, i il.lustre, Pare Boscana.

No deixa de tenir gracia tancar
aquesta pagina del quadern, on s'ha
mostrat sovint que la identitat d'un
poble consisteix en esvair-se, i es
troba en una regió de la consciencia
que es disputen memòria i oblit, no
deixa de tenir gracia deia, tancar-la
amb la figura de l'Historiador local
per excel.lència, mentre esperam,
com qui espera veure una Casa de
Cultura a l'actual runa-caserna de la
Guardia Civil espanyola, veure un
manual de la nostra història per a ús
escolar. Amb la imatge del nostre
cronista, convertida així en estampa,
que, com una variació sobre el tema
de la creu i l'espasa podríem afigu-
rar amb l'estampeta juniperiana i el
volum biogràfic en una ma i, en l'al-
tra, el bitllet per a la peregrinació,
forfait tot inclòs, fins la visita a Dis-
neylandia o l'aturada a Las Vegas...
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La finestra
EL PP EMBULLA LA TROCA DE S'ESTALELLA

El 3 de juny de 1990, tres mil persones s'aplegaren a
s'Estalella per reclamar-na la preservació com a espai
natural. L'oposició davant les pretensions de GESA
prenia aires multitudinaris: ha via fruitat l'esforç
d'una Coordinadora plural i mancada de tota apropia-
ció sectària.

Tot i això, no hi faltaren intents d'apropiar-se'n in-
justament l'èxit, que era de tots i que no era de ningú.
Record que a l'hora de desplegar la pancarta que en-
capçalava la marxa, els cappares del PP local
—reiteradament absents de la feina preparatòria—
s'apressaren a fer oli entre la presidència de la mani-
festació: es col.locaren just a punt per sortir a la foto.

Els diaris de l'endemà es feren ressò de la  insòlita
presència de tot un conseller d'indústria al front
d'una protesta ecologista. Les manifestacions poste-
riors de qui ara és el batle de Llucmajor relatives a la
seva dimissió en cas de guanyar GESA també han ten-
gut un destacat eco informatiu.

M'imagín doncs, que les paraules d'acceptació de la
central que ara ha deixat córrer el batle de Campos, el
conservador Sebastià Roig, no deuen haver agradat
gaire al nostre Gaspar Oliver, que així ha vist contra-
dita des de les pròpies files la seva imatge pro-
Estalella verge.

No se m'escapa que les opinions de Sebastià Roig,
ahir jove impressor nacionalista i ara polític professio-
nal a l'ombra del poder que més empara (UCD, PL,
PP...), no són només les del batle d'un poble veïnat.
Darrera Sebastià Roig hi ha tot un poder polític ben
instal•at dins l'administració autonómica i el Partit
Popular. Si Gaspar Oliver és el missus de Cariellas,
Roig ho es de l'influent i superconservador Gilet.

Pens que tots els qui volen mantenir intacte s'Esta-
lella mereixen el respecte d'una clarificació de postu-
res dins el Partit Popular. ¿O les presents ambigüitats
per ventura només són maniobres que aplanar el camí
a GESA i els seus interessos energètics?

MACIA GARCIAS

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

El germà Llop de la vila
-Quan l'Ajuntament de Llucmajor anirà al dia en

l'expedició de llicències d'obra i d'activitats classifica-
des?

Uuuuuu.... hhhhh
-Quan s'acabaran les obres del Polígon Industrial?
Uuuuuu.... hhhhh
-Quan es repararan i es mantindran en bon estat de

conservació els fanals de fundició del carrer Dos de
Maig de s'Arenal?

Uuuuuu.... hhhhh
-Quan es trobaran encesos tots els fanals d'enllume-

nat públic de les Rondes de Llucmajor?
Uuuuuu.... hhhhh
-Quan es comunicarà la Ronda Ponent amb la Ca-

rretera d'Algaida?
Uuuuuu.... hhhhh
-Quan s'acabaran les piscines del camp municipal

d'Esports?
Uuuuuu.... hhhhh
-Quan tendrem enllumenat públic a la Plaça Rufino

Carpena?
Uuuuuu.... hhhhh

Dr. PEDRO GARAU LLOMPART
ACUPUNTURA

Dilluns, dimecres i divendres,
cita prèvia

Tractaments de:

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

Carrer d'Es Born, 11 - Tel. 66 05 16 - LLUCMAJOR
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1.- La continuïtat de la celebració de la festa de Maria An-
tenia Salva i l'edició dels «Papers de Sa Llapassa», junta-
ment la bona forma retòrica i declamativa del nostre popu-
lar canonge lletraferit.

2.- Les denúncies urbanístiques i ecologistes dels valents
allots i al.lotes del 60B contra el golf de Son Ante1m i la pe-
drera de Son Alegre.

3.- Els articles que publiquen Sebastià Cardell i Miguel
Sbert a la revista Lluc sobre cançons populars mallorquines,
amb especial atenció al glosat de la mort d'en Miguel Mulet
a les penyes de Llucamet.

4.- La perícia i l'agosarament dels mariners que han duit
a bon port el famós Data fins a Sevilla per via marítima i

fluvial i aprofitant les calmes de gener.
5.- Les gestions que es fan perquè surti un diari mallorquí

d'informació general totalment redactat en català. Ara co-
mençam a anar!

6.- El retorn de les emissions de radio local d'aquí a poc
temps si fructifica la unificació de les dues emissores abans
existents i ara inactives. Coratge i davant el micro!

1.- La planta que va fer el cotxe del batle (per cert, matrí-
cula AP) aparcat entre marxandos i venedors del Lloc Sa-
grat durant tot el primer divendres de l'any nou.

2.- La impossibilitat que Maria del Mar Bonet pugui fer
un recital a Gracia al.legant motius econòmics per part de
l'Ajuntament.

3.- La cançó de moda entre alguns capitost del PP local:
«Dime quién maneja mi barca». Amb aires de sevillana, és
clar.

4.- El victimisme de certa publicació arenalera que en
nom de la normalització lingüística justifica els generosos
ingressos publicitaris obtinguts gracies al pas de Gaspar
Oliver per la Conselleria d'Indústria. ¿Com s'explica que
totes les altres revistes foranes també escrites en català i que
fan tanta o més difusió de la llengua no hagin rebut ni un
duro de tot aquest secret pastís publicitari?

5.- La mala pata de la regidoria de cultura a l'hora d'or-
ganitzar exposicions: de les dues que va preparar per
Nadal, la que s'anunciava com a «Exposició d'instruments
musicals» en realitat era la mostra «La música en temps de
Tirant lo Blanc», i la de fotografies antigues de Llucmajor
no va estar oberta ni un sol dia.

6.- Fiasco? Borrasco? Xurrasco? Carrasco? Del frasco?
Tant se val perquè en el fons sempre és igual: demagògia,
incompetencia, histrionisme, lerrouxisme, oportunisme, ve-
detisme, filofeixisme... En parlarem, vaja si en parlarem!

CENTRE DE PREPARACIÓ
MATERNAL

' ATES PER COMARES

Carrer Rigo, 73 - LLUCMAJOR
Tel. 66 24 90 (DimartsIDIJous horabaixa)

Tel. 66 17 98 (particular)
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Mig any de PP-ASI. Urbanisme: parole, parole, parole
PSM. Llucmajor

El primer mig any de govern del
PP i de l'ASI a l'Ajuntament de Lluc-
major deixa un balanç ben magre en
el capítol urbanístic. Les grans pro-
meses del regidor Rabasco durant la
campanya electoral han quedat, de
moment, aparcades i ara que té
poder per fer coses diu que necessita
deu mil milions (10.000.000.000.-) de
pessetes per arreglar S'Arenal! Fins
ara el govern que presideix amb les
obres iniciades per l'anterior consis-
tori: centre de la tercera edat i guar-
deria a S'Arenal, polígon industrial,
etcétera; unes obres que varen patir
més d'una vegada els atacs torpedi-
ners dels grups que ara governen
Llucmajor. La creació d'una regido-
ria de medi ambient no sembla
haver despertat una especial preocu-
pació ecològica. Aquesta comissió
encara no s'ha reunit i no li conei-
xem altres feines que la publicitada
deportació de tortugues de Son No-
guera: Valenta manera de protegir
un ecosistema, salvar part de la
fauna i arrassar el bibtop!

No, la preocupació ambiental d'un
govern no se demostra creant comis-
sions i comissionetes de medi am-
bient, que tanmateix no fan altra
cosa que entrebancar feines que són
d'urbanisme, d'ordenació del territo-
ri, de sanitat o d'obres. Ja ho deia
Napoleó: si voleu que una qüestió
no se resolgui, creau una comissió.
Els ecologistes pensam que una poll-

tica ambiental decidida ha d'inspirar
no únicament el treball d'una part
marginal de l'administració sinó la
tasca de tot el govern municipal. No
és defensor del medi ambient aquell
que crea comissions de medi am-
bient sinó aquell que fa una política
general respectuosa amb el medi
ambient des de tots els departaments
de l'administració.

SON ANTEM: CANTEN PAPERS

-I és aquí on ha fallat el pacte PP-
ASI. D'entrada, Joaquin Rabasco ha
mudat la seva inicial oposició a la
declaració d'interès social d'un camp
de golf i una urbanització a Son
Antem per un vot favorable a la de-
claració d'interès social de dos
camps de golf i una urbanització alla

mateix. N'hi ha de passes, Rabasco,
de Cas Paguet al Salón, del banc de
l'oposició al despatx d'urbanisme!
L'espectacular roda de premsa de-
nunciant canvis en els plànols ja de-
nunciats mig any enrera no aconse-
gueix encobrir, malgrat les dots his-
triòniques del president d'ASI, la ve-
ritat: Rabasco abans era contrari a
l'interès social del projecte i ara n'és
el defensor. I de l'aigua, què en
direm? Els papers dels urbanitzadors
canten més clar que les barbes d'al-
gun regidor: Son Antem podrà esser
regat amb l'aigua dels pous de Ca
Ets Aulets, si un dia fa falta —i si fan

els vint-i-quatre forats en farà falta,
d'aigua!—. Diguin el que diguin, En
Rabasco i el batle no seran qui per
impedir que els urbanitzadors re-
guin la gespa de Son Antem amb el
liquid d'uns pous inscrits com a
pous d'aigua per l'abastecimiento
urbano.

CONSTRUCCIONS ILLEGALS:
PERDIDO EN MI HABITACION

Rabasco, el tribú de la plebs que
podia allargar durant minuts i mi-
nuts una plenaria clamant contra
qualsevol clot de la calçada o crull
de la voravia no fa sentir, ara que té
despatx, les queixes dels veins de
Son Antem que han vist els seus
conreus coberts per la pols de les
obres. El president d'ASI, martell in-
fatigable de la Ilei, habitual dels tri-
bunals, caçador de bruixes corrup-
tes, deu haver perdut l'olfacte: Com
així ara ell, que és regidor d'urbanis-
me, no veu els gols que li marquen,
un dia sí i un altre també, amb les
construccions il.legals? Com així
dóna el vist i plau a una pedrera
que, segons la premsa i el GOB, és
dins una area natural protegida pel
Parlament? El trobador de plànols ha
embullat la cartografia.

(continuarà)

SEMI
INDUSTRIES SEMAR, S.A.

C/. Tomàs Monserrat, 6 - 8
Tel. 66 01 57 - Fax: 66 29 01 (LLUCMAJOR)
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zCreis que és important la creació i posada en
marxa del Polígon Industrial de Llucmajor?

Julia Puig Manresa
Refrescos Mallorquins S.A.

-Hagués estat interessant que el
Polígon s'hagués fet abans, perquè hi
havia ganes de fer, de comprar.
Avui, tal i com estan les empreses no
sé de Llucmajor qui hi pot anar. Fa
uns anys m'havia plantejat la possi-
bilitat de comprar-hi algún solar
però ara, la veritat, és que me n'han

fugit les ganes.
De moment, haurem de procurar

mantenir el que tenim i veurem el 93
que ens durà Europa.

Gregori Jaume Carbonell
Magatzems Femenias

-Crec que el tema del Polígon va
tenir el seu moment i ara haurà d'es-
perar. No són temps d'eufòria, la in-
dústria haurà de fer una remodelació
total i el Polígon de Llucmajor, per
una serie de circumstàncies que no
se sap ben bé quines són, s'ha anat
retardant i sembla que en aquests

moments li ha passat el temps. Espe-
rem, però que es torni a reactivar el
tema econòmic perquè tot gira en
torn seu. Aquest és un problema ge-
neral d'Europa i ens afecta lógica-
ment. Pens que és important que es
faci perquè és posar messions per al
futur i hem de ser optimistes; sem-
pre vendran mous temps i les indús-
tries i comerços es van regenerant en
tots els aspectes i el Polígon és una
sortida important. Resumint, hau-
rem d'esperar un poc i s'haurà de co-
mençar des de zero, ja que fa cinc
anys haguéssim partit amb una car-
tera amb mes comandes.

Miguel Marti Truyols
Carniques «Semar» S.A.

-La meva opinió és que és interes-
sant que es faci, però si duen tant de
retard, ja no importarà. Quan es va
iniciar, per ventura hauria anat 1)6,
però el que no comprenc és aquesta
demora a fer-se ni sé quins proble-
mes hi ha. Si els altres duien el camí
dolent, sembla que els d'ara van per
allà mateix perquè no arreglen res.
Les empreses llucmajoreres avui
estan en un mal moment; hi havia
una sèrie d'empreses fortes que ara
ja no ho són tant i hi ha una crisi ge-
neral que afecta molt directament el
nostre terme. A nosaltres, per exem-
ple, no ens interessa traslladar-nos-
hi i ja em direu quina indústria de
Llucmajor hi anirà. Si l'haguessin fet
fa tres o quatre anys, segur que no
haguessin bastat els terrenys.

Joan Meijer Noguera
Germans Mójer

-Crec que el Polígon ha d'anar en-
vant. Som un empresari que no em
mouré d'aquí, pelt, crec que és inte-
ressant que es faci, i no ara, ja fa vint
anys que hauria d'estar fet. Al pas
que anam Llucmajor nomes serà una
ciutat dormitori, hi ha quatre indús-
tries en tot un poble que fa vint-i-
cinc anys en tenia cinquanta. No vol
dir que el Polígon compongui tot
això, perquè serà més un Polígon de
serveis més que no d'indústria i no
sé si només farem criats per servir
els altres o si farem feina per a nosal-
tres. Una cosa és que sigui necessari
i l'altra, que sigui rendible per a
Llucmajor.

Miguel Capella Tomas
Assessor Fiscal

-Ja s'havia d'haver fet fa un parell
d'anys (quatre o cinc) perquè ara no
ens trobam en la mateixa situació
económica. Que val més fer-lo ara
que no mai, això és indubtable i que
pot ser molt bo per al poble, és evi-



Joan Ramon

PEUGEOT-TALBOT
Agent Oficial

C/. Marina, 104 - Tel. 66 05 21
Exposició I Venda: Ronda Migjorn, 80
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dent perquè d'empreses, ja no ens
queda gairebé res. Es possible que es
muntin indústries noves i de fora
perquè no crec que les que tenim es
traslladin.

Ara, aprofitant si ve algú del Mer-
cat Comú s'ha de fer alguna cosa
perquè empresarialment Llucmajor
queda ben mort.

Joan Sastre Garau
Empresa Gregori Clar

-El Polígon es interessant perquè
és la manera que venguin indústries
al poble. Les indústries que tenim
aquí, actualment, difícilment s'ins-
tal.laran al Polígon. Problemes: so-

bretot el desplaçament del personal;
aquí la gent va a treballar amb bici-
cleta, a peu o amb algún cotxe. Però
alla, a part que ès una carretera con-
flictiva, s'ha de pagar un desplaça-
ment i apart de ser un perill és una
despessa gran.

Ara, en general, ho veig bé, triés
que res per a indústries noves i ès
una manera de reindustrialitzar el
poble que es trobe a baix de tot.

Julia Salieras Salva
Fabrica de Pintures Mallorquímica

-La meva opinió ès que s'havia
d'haver fet fa una sèrie d'anys, per-
que aquí, entre uns i els altres, uns
deien una cosa i els altres l'altre...
res, qüestió política.

Maldament la situació actual no
sigui molt alegre, perquè hi ha una
crisi, no hi ha bona situació de feina,
però crec que el Polígon s'ha de fer,
ja. Si torna venir una situació de
canvi ja estarà fet, perquè aquestes
coses no es poden fer en dos dies (ès
niés bo de fer canviar la ubicació
d'una església que no d'un polígon).
El que s'ha de fer ès un Polígon amb

futur: carrers amples, voravies, apar-
caments. S'ha d'anar a donar servei.
El Polígon hauria de ser mixte, d'in-
dústries i de serveis, s'ha de fer al-
guna acció al poble per augmentar
els llocs de treball. Es evident que

les empreses tanquen i en necessi-
tam de noves.

Quan el batle G. Ramon volia fer
el Polígon, un senyor li va dir que a
foravila els ametlers eren per collir
ametles i els garrovers, per collir ga-
noves, i des de llavors tanmateix no
se n'han collit. Si li haguessin deixat
fer faria 20 anys que el tendríem.
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S'Arenal de Mallorca
He llegit amb enorme sorpresa la

carta escrita per na Margalida Palou,
persona que consider assenyada, i
que es va presentar en una llista
electoral del PSM-NM, per tant que
coneix el partit, com en general la
gent que el composa. No entenc sin-
cerament com s'ha pogut creure
aquesta «histeria» del pacte amb
n'Antoni Alemnay. Que el PSM s'ha
afegit a una campanya per aconse-
guir que s'Arenal de Mallorca deixi
de tenir publicitat institucional. En
primer Hoc el PSM-NM té moltes al-
tres preocupacions molt més impor-
tants que el oculebron» de s'Arenal
de Mallorca i els seus personatges. I

segona el PSM mai ha sol.licitat que
es retiràs publicitat institucional, que
això sí ho ha dit aquesta publicació i
que, per tant, menteix. El PSM-NM,
l'únic que ha fet, ha estat demanar
informació al Govern de les despeses
en publicitat, com sovint ho havia fet
anteriorment, de la qual encara que-
den algunes Conselleries pendents,
on pentura ens trobarem alguna altra
sorpresa.

D'aquesta informació rebuda s'ha
pogut comprovar un tracte de favor
cap a s'Arenal de Mallorca. Una de
les bases de la democràcia es la
transparencia de la gestió pública i
dels seus recursos, i els personatges
del «culebrón» no s'haurien de posar
tan nerviosos per aim), si es que
tenen les mans netes.

Atentament:
Joan Antoni Salas Rotger

S'Arena! a 17 de Gener de 1992

Al President del C.N. de
s'Estanyol

Sra. Directora: vos agrairia que

publicassiu aquesta carta a la vostra
revista.

Després de visitar les oficines del
Club, no hi ha hagut forma humana
que algú m'expliqui el següent:

L El motiu o la raó perquè no me
tornen, després dels anys transcorre-
guts, ni el capital ni els seus interes-
sos respecte a la suma que vaig en-
tregar a compte del preu total d'ad-
quisició d'un amarrament en el nou
Port Esportiu, el qual construirà el
president, malgrat d'haver estat re-
butjada aquesta construcció el 1990
pels partits politics PSOE, PSM, UM,
i Grup Mitx.

2. I si el Club remitirà a la Delega-
ció d'Hisenda les relacions necessà-
ries on figuraran els noms i llinatges
així com el domicili dels compradors
d'amarraments i el preu milionari
satisfet per tal que Hisenda tengui
constància de les dades de cada com-
prador.

Això es tot i li prec Sr. President
que me contesti públicament, si es
possible mitjançant aquesta mateixa
revista. El salut atentament.

M.Q.J.
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De Llucmajor a Sevilla

Llaüt pescador palangrer

Diumenge dia 12 de Gener, a les
4'30 h. de la matinada el llaüt Alzina
salpa del Club Nàutic de s'Arenal
rumb a Sevilla on estarà al Pavelló
de Balears a l'Expo.

L'Alzina és un llaüt palangrer
d'uns 45 pams d'eslora i uns 14 de
màniga. Les característiques pecu-
liars del llaüt han estat la causa que
el Govern Balear el llogas per estar
al pawn() formant part de la repre-
sentació balear. Els quatre propieta-
ris: Ignasi Barceló, Toni Catany, Ma-
ties Salva i Lluc Tomas han duit a
terme una tasca de restauració de
l'embarcació més que lloable. La
feina ha estat ben feta i sobretot ben
documental.

L'Alzina, 1991

Els bocells, els casanells o qualse-
vol aparell per manejar les veles han
estat fets a ma, els trossos espatllats
foren sustituïts per peces noves, cò-
pies fidedignes de les espatllades. El
resultat d'aquesta feina ha estat la
recuperació d'una imatge perduda:
un llaüt palangrer de tres pals (Trin-
quet, arbre i mitjana) amb botalo, i
patafora, armat amb vela llatina
torna a navegar per les aigües ma-
llorquines.

L'Alzina ha demostrat la qualitat
de la seva restauració arribant a Se-
villa sense contratemps i, segons ens
han contat els tripulants d'aquesta
singladura donant la talla com a
barca molt marinera i una navegació

envejable. Aquests tripulants foren
Toni Catany, Miguel Cirera, Miguel
Janer, Agustí Salva, Damia Tomas i
el Capita de Iot Tem Tomas.

En principi el viatge a Sevilla
s'hauria dividit en 12 etapes, si 136
degut a la bonança de la mar queda
només en 10. Aquestes etapes foren
les següents:

1) S'Arenal - Eivissa-. Duració 13
hores, vent de ponent que va fer can-
viar el port d'arribada (Eivissa en
Hoc de Sant Antoni) per poder apro-
fitar l'arrecés de l'Illa.

2) Eivissa - Calp.- Sortida a les 8'10
hores i arribada a les 17'50, Mestral i
mar plana. A aquest port s'incorpora
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Un instant de la travessia
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El moment de la particle

en Jaume xifoner, sete navegant.
3) Calp - Tomás Maestre (La

Manga del Mar Menor).- Sortida a
les 8'20 i arribada a les 17'10. Mitja
de velocitat 7'2 nusos, tot el temps la
mar va empènyer lleugerament l'Al-
zina.

4) Tomás Maestre - Aguilas.- Sorti-
da a les 9 i arribada a les 16'15. Vent
de Tramuntana rolant a Gregal i
mitja 7 nusos. Quan l'Alzina era a
l'altária de Cartagena es va poder
presenciar l'abordament d'un iot an-
gles per part d'una motora de dua-
nes.

5) Agulas - Aguadulce (Almeria). -
Partida a les 7'15 i arribada a les
16'45. L'Alzina tombà el Cap de Gata
sense cap novetat i, com sempre,
amb mar plana. La distância de 72
milles.

6) Aguadulce - Marina del Este
(Almuriecar, Granada).- Sortida a les
8 i arribada a les 16 hores. Fou un
dia sense vent i mar plana. A l'altura
d'Adra una manada de dofins atlàn-
tics fou companyia de navegació per
uns moments de l'Alzina.

7) Marina del Este - Puerto Banús
(Marbella).- 61 milles, sortida a les 8
h. i arribada a les 16'15 h. A Puerto
Banús, malgrat la forta competencia
dels iots Arabs, l'Alzina desperta ad-
miració entre els curiosos quan entrá
al port amb l'antena de la major his-
sada. A l'arribada, n'Agustí Salva va
haver de deixar l'expedició i tornar a
Mallorca.

8) Puerto Banús - Barbate (Cádiz).-
Sortida a les 7'15 i arribada a les 16
h. Fou el dia de passar l'Estret i
degut a les previsions de mal temps
del dia abans, es prengueren totes
les precaucions. Afortunadament les L'AlzIna al moll d'espera de Puerto Banat
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noticies del temps eren que anava
mancant i a les 10'30 entrarem dins
l'Estret (Punta Europa) amb mar
quasi plana. La travessia fou un
xalar.

9) Barbate - Puerto Sherry (Pto. de
Santa Maria).- El mati en Jaume
Marti va abandonar l'Alzina per mo-
tius laborals i parti cap a Girona. La
sortida fou a les 7'20 i arribada a les
13'30. L'Alzina va entrar dins la
Badia de Cadis amb una boira molt
espessa que va fer navegar amb pre-
caucions. La velocitat registrada fou
de 7'2 nusos.

Arribada al Club Nautic de Sevilla

Periodistes d'EFE, el diari ABC! «El Correo»

10) Puerto Sherry - Sevilla.- Els
mariners de la zona, aconsellaren al
Capita de l'expedició que navegàs
aprofitant la marea. Seguint els con-
sells, l'Alzina salpa a les 8'20 i a les
11'30 va entrar al Rio Guadalquivir,
un poguet abans que la marea co-
menças a pujar. La pujada del nivell

ajuda a fer una bona mitja
de velocitat. A les 17'30 la barca va
quedar abarloada a una draga pel fet
que no va poder passar, per mor de
l'altaria, el pont d'Alfonso XIII.

retraten l'Alzina leis tripulants

Aquest pont només s'obri a les 10
del mati i això va fer que el sen
demà a les 10 la tripulació es torna
embarcar per recórrer els dos-cents
metres que manca en per arribar al
C.N. de Sevilla, on l'Alzina estarà
amarrada fins que es col.loqui al Pa-
velló.

En definitiva un viatge agradable i
sense entrebancs ni complicacions.
Que totes les travessies de l'Alzina
siguin com aquesta.

Joana Font
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Aigua dolça i salada

A la fi ha plogut?
-Ja era hora.

-Diuen que els embassaments d'aigua d'Es
Gorg Blau, han pujat molt, pert!) que encara no és sufi-
cient.

-Saps que en gastam, d'aigua!
-Sí, entre les rentadores automàtiques i les cambres

de bany tan maques que ara s'usen, conviden a tirar-
nos cada dia dins la banyera.

-Diràs a baix de la dutxa, perquè crec que, encara que
en tenguin, la major part l'empren a la banyera.

-Bé, el que és cert és que la gent ara va molt neta i es
consumeix molta d'aigua.

-I per beure, fins i tot més que vi.
-I mira quina cosa, el terme de Llucmajor, que sem-

pre havia estat pobre d'aigua, actualment no tenim pro-
blemes d'abastiment, com en tenen Palma i altres mu-
nicip is.

-Es que la quantitat d'aigua que necessita Palma, com-
parada amb la nostra, es una rialla.

-No tanta, perquè entre Llucmajor, S'Arenal i urba-
nitzacions, es consumeix molta d'aigua.

-Es veritat, s'ha de reconèixer que des del temps del
batle Monserrat «Barril» que s'esforça inútilment cercant
aigua per tot el terme, els altres Ajuntaments s'han preo-
cupat d'aquest important problema, i actualment el

tenim assegurat.
-Sf, i amb aigua bona, i no salada, com a Palma.
-I ara diuen que n'han de dur del pou de Son Delabau

al depbsit de son Verf.
-Idò digues que a s'Arenal tendran l'aigua segura.
-A s'Arenal, pert), el que no acaba de marxar són les

reformes d'embelliment de la primera línia de la platja
del carrer Miramar.

-I què li passa a aquesta platja?
-Diuen que l'altre Ajuntament socialista va posar en

marxa un projecte massa ambiciós, i ara els altres l'han
canviat, i entre un i l'altre, no han fet res.

-Bé, els politics quasi sempre tiren en terra allò que
han fet els del partit contrari per demostrar que ells ho
fan millor.

-Ara no en mancaria d'altra que tirassin en terra les
palmeres tan airoses que varen sembrar a la platja...

-No, diuen que només han de suprimir la construcció
d'un pont sobre el Club Nàutic, perquè al president del
Club li fa nosa, i unes dunes massa costoses.

-I que ens costarà tot això?
-Diuen que devers seixanta milions de pessetes.
-Una pixerada si tenim en compte que en devem qua-

tre-cents d'enrera.
-I que tot serà en benefici del turisme de S'Arenal.
-Sobre el qual, mes o manco, hi mamam tots.
-I no, precisament, d'aigua potable...

Un que escoltava.
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La cultura del menjar i del beure:
el refranyer popular (IV)

CULTURA 

Jaume Oliver
En el refranyer popular hi podem

trobar un gran grup de refranys o
modismes que, a partir d'una signifi-
cació inicialment ben concreta i refe-
rida a l'àmbit de l'alimentació o de
la beguda, han assolit una significa-
ció metafòrica, pert) molt grafica i
expressiva, referida a l'àmbit del
comportament quotidià o de la ges-
tió dels assumptes públics o privats i
que, sovint, descriuen una situació,
avisen d'un parell o constitueixen,
en si mateixos, un consell per a una
correcta actuació o per a una bona
interpretació dels esdeveniments.
Per exemple:

*No hi ha peix sense espina ni
carn sense ossos.

*No hi ha pa sense crosta.
*No hi ha taronja sense cloveia.
*Qui se menja sa carn que roegui

ets ossos.
*Qui vol peix que se bany es cul.
*Qui vol menjar sa pruna ha de

cagar es pinyol.
Aquests sis refranys recorden que

tot té un emperò, que tota rosa té es-
pina i que no hi ha res, per bo i agra-
dable que sigui, que no ocasioni o
comporti algun inconvenient o es-
forç.

*Cercar Na Maria per sa cuina:
ficar-se un on no el demanen.

*Trempar, pastar o enfornar una
cosa: organitzar-la, preparar-la i
posar-la en condicions de que acabi
be.

*Estar que bull una cosa: estar en
el moment de major intensitat o peri-
ll o a punt de prendre's una decisió.

*Pa per a avui i fam per a demà:
una falsa solució a curt termini que
deixa el problema sense resoldre.

*Cada cosa a son temps i per
Nadal neules.

*Cada cosa a son temps i ses fi-
gues pes gos t.

*La gallina no ha post l'ou i ja té
l'oli a la pella.

*No passar s'arada davant es bou.
Aquestes quatre expressions recor-

den que cada cosa s'ha de fer quan
es hora, no abans ni després.

*Menjar poc i pair be: Més val poc
i ben fet que molt i mal fet.

*Posar tota la cant dins l'olla: es-
forçar-se molt en una cosa.

*Esser faves comptades: esser una
cosa clara i bona de fer.

*Qui té pa fa sopes: qui té recursos
per a una cosa li anirà be.

*Estar cuita una cosa: estar acaba-
da.

*Amb dos bulls són cuites: durar
poc una activitat o feina, o necessi-
tar-se poc temps per a fer-la.

*No diguis blat fins que està dins
es sac i ben fermat: no donar una
cosa per acabada o segura fins que
es comprovi, amb certesa, que hi
està o que ho es.

*Aquesta figa no es per a aquest
paner: aquesta persona, objecte o es-
deveniment no es adequat per a una
altre element al qual es vol associar
o encarregar.

*Qui té sa pella pes mànec fa anar
s'oli allà on vol.

*Més val esser cap d'arengada que
cosa de pagell.

*Es peix gros es menja es petit.
*Tallar es bacallà.
Aquestes quatre expressions re-

marquen la força del poder real i
d'una bona situació jeràrquica en re-
lació als altres.

*Per massa pa no hi ha mal any:
més val que una cosa sobri a que no
basti.

*Deixau fer el qui sap i matava es
porc pes cul: es diu quan qua Icú
creu fer una cosa correctament i la fa
molt malament.

*Quan el moix no hi es les rates
van per la cuina: quan no hi ha auto-
ritat o qualcú que dugui el timó
d'una cosa, tot va malament.

*La cuina tancada i el moix de-
dins: semblar que una cosa ha estat
suficientment controlada o prepara-
da i hom s'ha oblidat del mes impor-
tant.

*No menjar per no cagar: esser ex-
tremadament avaro poc gastador.

*No menjar ni deixar menjar: es
refereix a les persones que no fan
una cosa ni treuen profit d'una situa-
ció ni deixen que els altres la facin o
que se n'aprofitin.
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Actuacló dels sonadors de LlucmaJor a la Sala d'actes de l'Ajuntament, amb motiu de la
presentació del ¡libre .Cançons Populars Mallorquines. de Sebastià Cardei! (setembre
1988)
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Gent de la vila

Els sonadors de Llucmajor
Miguel Janer i Mora és el capdavanter dels Sonadors

de Llucmajor i de moites altres iniciatives en el camp
de la música. Bastaria observar l'entrevista que ens va
dedicar a la nostra publicació el febrer del 1982 per
veure la seva trajectória i per comprovar que els proje-
tes que tenia en aquell moment s'han realitzat en bona
part.

Fa deu anys que ens parlava dels seus inicis musi-
cals, dels seus mestres, de la Coral (dels seus èxits ob-
tinguts i de la seva desaparició immediat.), del seu pro-

jecte d'engrescar gent jove i sobretot de la necessitat de
fomentar l'afició musical als escolars, com element es-
sencial de l'educació.

Hem cregut oportú de centrar l'entrevista especial-
ment pel que fa als Sonadors de Llucmajor, per la seva
ja llarga trajectória i per haver actuat recentment als
actes de cloenda del 75é Aniversari de la concessió de
títol de ciutat a Llucmajor i per la participació a l'acte
del 34 aniversari del traspàs de Maria  Antònia Salvà.

-Com va sortir la idea d'engrescar
els Sonadors de Llucmajor?

-Era l'any 1983 quan s'havia for-
mat l'Escola de Dansa i el seu mes-
tre, en Tomeu Bergas, ens va reunir
als quatre desenfeinats perquè acorn-
panyassim els balls i en principi for-
marem un grup grosset, perd des-
prés es va dissoldre en dos, sorgiren
problemes perquè també havíem de
tocar amb l'altra agrupació de ball
de bot i de vegades coincidien les ac-
tuacions.

LA FINALITAT DE L'ORFEO ERA
D'ARRIBAR A FORMAR UNA
GRAN CORAL

-Tot això va coincidir amb la de-
saparició de la Coral?

-Sí, una mica abans trobarem que
la Coral s'havia de dissoldre, perquè
ja havia complit la seva funció.

Jo vaig anar pels col.legis perquè
volia formar un Cor infantil, «L'Or-
feó infantil llucmajorer», amb la fina-
litat de crear vocació de cantadors i
cantadores per arribar a fer amb el
temps una gran coral.

Aquest Orfeó va durar fins el 1987.
Varem fer una partida de festivals
amb la Banda de Música, també
varem cantar música moderna. Va
venir na Donna Hightower per ani-
mar la situació...

Vaig arribar a tenir un grupet molt
bo perd els al.lots tornaren grans i
els caps de setmana tenien proble-
mes per assajar, mentrestant jo havia
agafat una faringitis i ho vaig deixar
anar.

Amb l'Orfeó sempre assajàvem de
dia i per això els vespres em podia
dedicar als Sonadors. Aviat actua-
rem tots sols i batiarem el grup. «I
que li hem de posar?». «I què sé jo
que li hem de posar?», «Sonadors de
Llucmajor», i ja va estar batiat.

-I quina música interpretau?
-Jo duia idea de fer un cançoner

per a escolars, de musiqueta fàcil,
amb lletres de poetes mallorquins,
perd quan vaig veure que no faria
res amb els al.lots vaig decidir de
transformar una sèrie de melodies
antigues més seriosament (per a
quartet i solista) destinades als Sona-
dors.

Fa poc que vaig posar música al
romanç «Don Joan i don Ramon»,
perquè vaig trobar una melida a la

Col.lecció de cançons populars d'en
Josep Massot i Planas i no me va pa-
rèixer massa dinàmica. Aix?) mateix
em va passar amb «Coses d'enamo-
rats», cançó de glosat antiquíssima,
cantada a la part d'Andratx. Jo la
vaig adaptar amb poca melodia, el
seu encant ès la monotonia.

La veritat ès que he posat música
a molts poemes de Maria A. Salva:
«Cacauets i avellanes» «Jo voldria, jo
voldré», «Rústica padrina»... i també
a la tonada de la ximbomba, al cant
de la Sibil.la, al «Fandango reposat»
de Llucmajor, tret del 'libre d'en
Massot i un altre del Die Balearem,
el «Fandango a leg re».

A finals del segle passat a Llucma-
jor ballaven molts de fandangos (ho
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sé per ma mare, ella era molt balla-
dora) i basta escoltar les melodies
que canten les persones majors de 85
anys, quasi sempre són fandangos.

La veritat es que m'empagueesc
quan veig repetidament als progra-
mes: música de Miguel Janer.

HEM INTRODUIT
COMPOSICIONS DE MÚSICS
LLUCMAJORERS

-Es per aim!) que a les darreres ac-
tuacions heu introduit composi-
cions d'altes músics?

-Si, per nadal a la Capella dels Sa-
grats Cors i aquests dies a l'Ajunta-
ment varem interpretar una cançó de
bresol amb música de Simó Coll,
«Dorm angelet» i «sol ixent» musi-
cats per Joan Xamenta. Varem tenir
la sort de trobar una peça d'en Xa-
mena i això que jo la donava per ben
perduda, «el rebosillo i gipó». En
Joan Xamena l'havia presentada
l'any 40 a un concurs de cançó ma-
llorquina al Cercle de Belles Arts i
varen donar un premi.

També hem interpretat «Primave-
ral» amb música de Toni Salva, a
més de les meves composicions.

-Actuau molt sovint?
-No, perquè no tenim un gran re-

pertori per poder fer moltes actua-
cions (ens repetim). Podríem dir que
feim música quasi de minories, no
anam a cercar l'aplaudiment ni a
lluir-nos, anam a passar gust i ja
esta. Ens veim un pic o dos a la set-
mana per assajar i repassar, es del
que realment passam gust.

El temps del passat Consistori so-

feliç del món.
Tenc unes col.leccions de música

per revisar, precioses, peces anti-
quíssimes i necessiten aire nou. Si
aconseguís ampliar el grup podria
presentar coses de meravella.

A nivell individual voldria tenir
temps d'estudiar i composar coses
de més envergadura.

-Hi dedicau molt de temps a la
música?

-Si, m'hi pas bona part del meu
temps lliure. La composició musical
es molt enredosa i molt complicada
perquè si no surt be fas el ridícul i
aquesta es la por que tenim els com-
positors, perquè tot està fet.

-I que en pensau de la música
moderna?

-Jo no sé per on ho he d'agafar. Ni
ho entec ni sé com algú ho entén. Hi
ha cada cosa... sobretot allõ mes ul-
tramodern. No pareix ver que tengui
tan d'exit.

-Com veis l'ambient musical a
Llucmajor?

-El veig bastant be. El públic es
respetuós amb la música. Sempre
ens han fet molt de cas.

La Banda de Música fa una feina-
da extraordinaria i treu molts de
joves cada any.

L'Escola de Música fa una tasca
parel.lela al Conservatori i hi assis-
teixen molts d'al.lots, supbs que
aviat en veurem el fruit. M'agradaria
molt que això atlas envant.

I a nosaltes també i a veure si es
possible el somni de l'orquestreta
per augmentar el ventall de possibi-
litats musicals cada vegada més ex-
tens a Llucmajor.

Coloma Julià

líem acompanyar el programa de
festes de Santa Candida, de S'Estan-
yol... i ara seguirem fent el mateix.

-Qui forma part d'aquesta agrupa-
ció? Quins instruments tocau?

-Na Francisca M. Tur, es la solista,
toca el guitarró i canta. Na Maria
Mataró, na Miquela Artigues i en
Pere Garcias toquen la guiterra i can-
ten. En Miguel Mut toca el violí i en
Damià Garcias la flauta. En Llorenç
Pons toca el llaüt i canta; també toca
el tamboret, es l'encarregat de la per-
cussió. I Miguel Janer, servidor, el
violoncel i el llaüt.

VOLDRIA DISPOSAR D'UNA
ORQUESTRETA

-Teniu més projectes per al futur?
-Jo voldria ampliar el grup i dispo-

sar d'una orquestreta: els mateixos
d'ara més dues flautes, dos clarinets,
una trompa harmónica i al manco un
quartet de veus. Si jo pogués tenir
això me pens que seria l'home més
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NAIXEMENTS
-Daniel Garcia i Kühn, fill de

Josep-Antoni i Sabina nasqué el 8-12-
91.

-Aina Catany i Mir, filla d'Andreu
i Francesca, nasqué el 10-1-92.

-Bartomeu Coll i Vaguer, fill d'An-
toni i Esperança, nasqué el 12-1-92.

-Francesca Adrover i Capó, filla de
Bartomeu i Catalina, nasqué el 19-1-
92.

-Joan-Bartomeu Garcia i Mas, fill
d'Antoni i Pedrona nasqué el 10-1-
92.

-Antònia Bibiloni i Fuster, filla de
Gabriel i Antònia nasqué el 21-1-92.

-Maria -Antònia Vich i Sbert, filla
de Joan i Francesca nasqué el 18-1-
92.

-Laura Vinseire i Gutiérrez, filla
de Vicenç i Dolor nasqué el 25-1-92.

-Aina-Isabel González i Moreno
filla de Francesc i Aina nasqué el 12-
1-92.

-Antoni Coll i Figuerosa, fill de
Rafel i Maria-Teresa nasqué el 26-1-
92.

-Antoni Vidal i Gelabert, fill d'An-
toni i Maria nasqué el 22-1-92

-Maria-Teresa Sastre i Canals filla
de Joan i Teresa nasqué el 27-1-92.

MATRIMONIS
-Francesc Torres Heredia i Pilar

Saez Villafuente es casaren el 27-12-
91 a l'Església de la Lactància.

-Manel Tell Sauret i Coloma Puig
Prohens, es casaren el 7-12-91 a l'Es-
glésia de Ntra. Sra. de Gràcia.

-Antoni Mesquida Noguera i Joana
Maria González Sánchez es casaren
el 14-12-92 a l'Església de Ntra. Sra.
de Gràcia.

-Antoni Torres Cano i Catalina Vi-
cens Carbonell es casaren el 21-12-91
a l'Església de Sant Miguel.

-Francesc Marc Coll Rodriguez i
Obdulia Cozar Herrera es casaren el
14-12-91 a l'Església de Sant Miguel.

-Francesc Oliver Salvà i Margalida
Vicenç Tomàs es casaren el 21-12-91
a l'Església de Sant Bonaventura.

-Bartomeu BennAsser Juan i Maria-
Josep Ortiz Pérez es casaren el 14-12-
91 a l'Església de la Lactància.

-Fulgencio Romero Martinez i Vi-
centa Solano Campos es casaren el 7-
9-91 a l'Església de Sant Bonaventu-
ra. (Mes de Setembre).

DEFUNCIONS
-Gaspar Monserrat i Oliver, morí

el 4-1-92 als 80 anys.

-Margalida Gamundí i
morí el 10-1-92 als 86 anys.

-Miguel Mas i Vaguer, morí 1'11-1-

92 als 81 anys.

-Margalida Femenias i Polar, morí
el 19-1-92 als 84 anys.

-Maria-Teresa Durán i Escobar
morí el 20-1-92 als 90 anys.

-Coloma Puigserver i Llompart,
morí el 22-1-92 als 89 anys.

-Jaunie Oliver i Ferretjans, morí el
27-1-92 als 90 anys.

-Gabriel Sutler i Cora nti, morí el
29-1-92 als 49 anys.

-Joan Oliver i Sastre, morí l'1-2-92
als 77 anys.

NOTA DE REDACCIÓ.- Degut
a les incorreccions esmentades al
mes gener sobre dos matrimonis,
a continuació s'expressa el que to-
caria haver dit:

-Francesc Llabrés Martinez i
Maria del Mar Pablos Isidro, es
casaren el 30-11-91 a l'Església de
la Lactància. (mes de novembre)

-Jesús de la Cruz López i Ga -
brida Martinez Munera, es casa-
ren el 7-12-91 a l'Església de la
LactAncia.

DISCULPAU LES POSSIBLES
MOLÈSTIES OCASIONADES.

C. Major 171 Llucmajor
Tel. 66 17 15

IFIRtenumusit at/inmate:11:

sa midis

Consult' preus

d'impressores„monitors]

i subministres.

Ordinador AT 16 Mhz kunb disc dur de

44 Mb. .monitor VGA i 1 Mb. de RAM.

Ordinador 386-25 amb disc dur

de 84 Mb.,2 Mb. RAM i monitor

VGA en color

+I.V.A.	 269.900+I.V.A.

139.900 pts. + I.V.A.

Impressora laser 8 p.p.m.

.2	 V.A. 199.900+I.V.A.
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Entrevista a Antoni Barceló

Hem aprofitat l'ocasió d'entrevis-
tar a Antoni Barceló, regidor d'agri-
cultura de l'Ajuntament de Llucma-
jor pel partit A.S.I., perquè ens expli-
cAs un poc quines són les idees que
hi ha de cara a foravila.

-Quins projectes teniu pensat rea-
litzar?

-En primer lloc els projectes que
tenim són d'adobar els camins del
terme de Llucmajor que estan tots
molt malament, el primer de tot i
que ja hem començat a fer a 15 o 16
camins ha estat llevar-los la llenya
amb una maquina, que es de la Man-
comunitat de sis pobles, i a Llucma-
jor ens toca 15 dies ara i 15 dies més
envant, i en total ens arriba a tocar
tres mesos a l'any, pert) si descomp-

tam totes les festes i tots els dissab-
tes ens quedam amb uns dos mesos
de feina, i ens resulta molt poc.

Seria tal vegada necessari, com-
prar-ne una, ja que tendria feina tot
l'any, el que passa es que com que
ara estam en un epoca on a l'Ajunta-
ment hi ha molts pocs doblers, si ens
interessa i ens decidim haurem d'es-
perar més envant.

N'hi ha que diuen que es necessari
tapar els clots i que els camins no ha-
vien estat mai tant malament com
ara; tapam els clots possibles dels ca-
mins asfaltats, pert, es també molt
necessari posar-los una passada a
tots d'asfalt, ja que molts d'aquests
camins fa 10 o 12 anys almanco que
estan fets, i l'asfalt amb el temps s'ha
anat menjant i surten els clots que

tots veim.
Si ara en haver aprovat el pressu-

post d'enguany hi hagués possibili-
tats podríem adobar un parell de ca-
mins, no tots, perquè dins el terme
n'hi ha molts. En tenim molts d'as-
faltats i n'hi ha un parell que els
hauriem d'asfaltar com són els ca-
mins del Palmer, camins importants
ja que travessen de carretera a carre-
tera i poden ser molt útils, encara
que hi hagi gent que digui que no hi
passa ningú, pere no hi passa ningú
perquè la llenya d'una part i de l'al-
tra pràcticament se toca i es impossi-
ble passar-hi. i el primer que farem
sera fer-los nets perquè s'hi pugui
passar i després si podem asfaltar-
los.

També tenim vàries 	 sol.licituds
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fetes per asfaltar alguns camins on
els veinats estan disposats a pagar el
50%, i això seria una gran millora i
un gran honor per a l'Ajuntament si
poguéssim asfaltar aquests camins,
ja que apart que els veins ajuden els
fas contents.

Això és el més necessari i les nos-
tres intencions són adobar-los de bon
de veres ja que acaben tots i hem de
fer qualque cosa.

Allò que desitjaria és que els qui
tenen la finca a veïnat d'un camí i té
qualque entrerrossall que l'aixequi
perquè quan passin pel camí per fer
les voreres netes no hi haurà molès-
ties, perquè sinó les pedres que
vegem que sien d'enterrossalls les ti-
rarem dins la finca i per això, ja he
dit abans, agrairia que els aixecassin;
i les altres pedres que hi hagi quan
passem ja ens encarregarem de dur-
les a tirar allà on sia.

Igual que els qui tenen arbres, ja
he rebut queixes si la maquina ha
mossegat qualque arbre, però hi ha
arbres que les seves branques fre-
guen els cotxes o caminons quan
passen pel camí, que estarien més 136
tallades amb un xorrac!, ja ho sé cert
que hi estaria, però millor seria que
els amos de la finca tot el que va a
dins els camins ho tallassin, perquè
nosaltres només podem tallar a la
cara de la paret, i és més guapo si ho
tallen alla on toca.

-Com està el tema de l'escorxa-
dor?

-Quan vaig mirar com anava vaig
veure que hi havia molts de prejudi-
cis, pareix que hi havia un contracte
verbal entre l'Ajuntament i diuen
que era el d'abans, i el carnisser més
gros, o sia, el que mata més número
d'animals, que en aquest cas és
Semar; en que pagarien totes les de-
pesses com el butà, que n'empren
molt, i les possibles reparacions de
màquines, pet-6 el que sé jo és que
l'Ajuntament de factures just de buta
té un deute molt gros, i per tant no
va així com toca.

Tal vegada no s'hauria de fer així,
perquè abans hi havia una ordenan-
ça municipal que deia que havien de
pagar 8 ptes, per quilo de cada ani-
mal que matassin, i clar, tampoc

ningú no ha pagat res.
I ara miram d'aclarir tot aquest

tema; vaig cridar tots els carnissers,
ja que també n'hi ha un que mata
fora de l'horari marcat per un decret.
Fa uns dos mesos va demanar al
Batle actual un nou decret per matar
amb un nou horari i ara en torna a
demanar un altre per començar a
matar a una altra hora.

Degut a tot això, ja hi ha denún-
cies fetes, de moment estan atura-
des, pert, el que voldria és que tot-
hom respectAs les normes que hi
hagi, perquè sinó morta; i és que
sempre he sentit dir: «respecta i
seràs respectat».

-Hi ha serveis de vigilància a fo-
ravila?

-Cuidar-me'n dels serveis de vigi-
lância no em pertany a jo, pert, seria
bastant interessant que per foravila
hi hagués certa vigilancia. Pràctica-
ment bastaria una parella de munici-
pals i que un dia a la setmana fessin
volta, una vegada per un Roc i un
altre per un lloc diferent, pert) que
no els poguessin controlar, així crec
que seria una cosa molt bona i
guapa.

-La depuradora, altre temps no
funcionava, i quan plovia l'avenc
no bastava i l'aigua i el ferns pegava
al mig de la carretera; com esta ara?

-Aquest assumpte tampoc me per-
tany, i tampoc no està solucionat.
L'altre Ajuntament hi va fer moltes
despeses i no es va solucionar, ara
nosaltres estam estudiant les formes
d'arreglar-ho perquè és més que ne-
cessari, pert) en partir hem de tenir
la seguretat que quedara bé, per tant
cercarem les solucions necessàries, ja
que de la manera que esta no pot se-
guir.

Com sempre sol passar en aquesta
época de l'any, ens referim un pic
passat festes, els preus sempre solen
tenir tendència a la baixada.

Durant les festes de Nadal el mer-
cat dels animals ha estat molt ani-
mat, hi ha hagut bastanta de deman-

da, principalment de porcelletes,
cosa que ha fet que els preus fossin
més o manco bons.

Els preus dels animals en viu ac-
tualment i aproximadament són:

pts
xots 	  220 a 270
porcelles 	  300 a 350
bous 	  400 a 450
truges 	  a 100

Quan a l'altre mercat, el de les
ametles i garroves, dir que tot se-
gueix poc més o manco igual, les va-
riacions que hi hagi hagut o hi pugui
haver són mínimes. L'ametla (bessó)
va damunt les 270 ptes., el quilo,
sempre a la prova, i les garroves se
paguen entre les 24 i 25 ptes.

No gaire 136 ha començat l'any
agrícola pels pagesos pel que fa a la
pluviometria, que al cap i a la fi, és
la base perquè l'anyada sia bona o
dolenta.

De totes maneres és encara un poc
prest posar-se pessimistes a l'hora de
pensar quin resultat podrem tenir a
final de temporada, hi ha temps per-
què tot se pugui solucionar, tant sols
hem tengut temps de sembrar, i els
ametlers solament han començat a
treure la flor, i això que «flor de
gener no omple es paner» quasi
segur no importara tenir-ho molt en
compte.

Tornant a la pluviometria, dir que
durant el mes d'Octubre va ploure
40 litres per metre quadrat, dins el
Novembre tant sols foren 23'7 litres,
pel desembre només va fer 20'7 li-
tres, i finalment dins aquest mes de
Gener ha arribat a ploure uns 40 li-
tres, quasi tots dins la segona quin-
zena.

Com podem veure són unes quan-
titats bastant baixes comparades
amb les d'altres anys.
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Conferència al Convent de Sant Bonaventura
El dia 29 de desembre de 1991, tin-

gué Hoc, al Convent de Sant Bona-
ventura, de Llucmajor, la cloenda
del 756 aniversari de la concessió de
ciutat a la nostra vila. Hi pronuncia
una conferència el Sr. Sebastià Car-
dell i Tomas que duia per títol: Con-
tribució de les Comunitats de Frares
Franciscans del T.O.R. del Convent
de Sant Bonaventura, de Llucmajor,
al progrés espiritual, cultural, social
i material des que la nostra vila
rebé la concessió del títol de Ciutat
(1916-1991).

El guió d'aquesta conferència era
el segiient:

1. PRELIMINARS

-Fundació del Convent de Sant Bo-
naventura.

-Continuïtat de l'ensenyament del
Gramàtic dels Observants en la per-
sona del P. Ripoll i dels seus succes-
sors.

2. EL CONVENT DE SANT
BONAVENTURA

-Embelliment del temple
-Peregrinacions franciscanes a

Llucmajor
-Festes
-Associacions pietoses i de forma-

ció espiritual.

3. COL.LEGI DE SANT
BONAVENTURA, PATRONAT I
ESCOLA PROFESSIONAL DE LA
DONA DEL PATRONAT SOCIAL
FEMENÍ

-Col.legi de Sant Bonaventura
-El Patronat
-Escola Professional de la dona del

Patronat Social Femení

4. CONCLUSIÓ

El conferenciant desenvolupa cada
un d'aquests punts dels quals
donam un resum molt breu.

La fundació del Convent de Sant
Bonaventura té el seu origen el 20 de

gener de 1598 al Hoc que en deim
«Monestir vell».

L'any 1608, els PP. del Monestir es
traslladaren on avui esta ubicat el
Convent. La Comunitat havia contret

l'obligació de tenir un predicador,
un Mestre de Gramàtica i d'assistir
els moribunds.

Secularitzats els béns dels religio-
sos -desamortització de Mendizábal
(1835)- els nostres frares es veuen,
obligats per l'exclaustració, a deixar
el Convent. Però el 1887 hi trobam, a
l'antic convent de Menors Obser-
vants, la llavoreta de la Província
Franciscana Espanyola del T.O.R.:
Antoni Ripoll i Salva i els seus pri-
mers companys, encoratjats pel Cus-
tos del Convent, Mn. Gabriel Mir.

L'ensenyament del Gramàtic dels
Observants tingué continuïtat en la
persona del P. Ripoll i dels seus suc-
cessors amb l'Escola dels denomi-
nats «Lluïssons» que el 1882 fou ins-
crita oficialment com «Collegi de
Sant Bonaventura».

La desamortització de Mendizábal
(1835) suposa una transformació pro-
funda per als béns que pertanyien al
Monestir (Convent). Una de les pri-
meres reformes que feren el PP.

Franciscans va ser la capella del Sa-
grat Cor. Abans era el portal que do-
nava accés des de l'Església, al claus-
tre. L'embelliment del temple ha
estat, a través dels anys, molt nota-
ble i continuat.

Les peregrinacions franciscanes a
la nostre vila han estat nombroses.
Cal remarcar-ne les següents: la del
1882 -setè centenari del naixement
de Sant Francesc- i la del 1926 -setè
contenari de la seva mort-. En aques-
ta es baixà per primera vegada la
Mare de Déu de Gracia. També hem
d'esmentar la del 1943 -trasllat de les
despulles del P. Ripoll, des d'Artà, a
la nostra ciutat; la de l'any 1957
-honrament al llucmajorer P. Barto-
meu Salva i commemoració del ter-
cer centenari del final de les obres
del Nostre Convent; i, finalment, la
de l'any 1991, el 756 aniversari de la
mort del P. Antoni Ripoll. En aquest
mateix any hi hagué una funció reli-
giosa al Convent, presidida pel Rev.
P. General dels Franciscans en me-
mòria del nostre paisà, P. Ripoll.

Les festes celebrades amb més so-
lemnitat a l'església de Sant Bona-
ventura són o eren: el Quinzenari de
la Mare de Déu de Lourdes, el mes
de Maria i la processó de les Filles
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de Maria, les Tres Hores o Sermons
de les Set Paraules, el sermó de s'En-
gania i la processó de s'Encontrada,
per Pasqua de Resurrecció, les Mati-
nes de Nadal amb el cant de la
Sibil.la i el sermó de la Calenda, la
novena de la Immaculada, etc.

Entre les associacions pietoses i de
formació espiritual citarem: el Terç
Ordre Secular, la Joventut Serafica,
les Filles de Maria, Adoració Noctur-
na i Tarcisis, confraria de la Puríssi-

ma, confrares de Ntra. Sra. del
Carme, Concordants de Jesús, Maria
i Josep, Pia Unió de Sant Josep, Pia
Unió de Sant Antoni de Padua.

El col.legi de San Bonaventura del
que dèiem de P ensenyança, al seu
domicili actual, carrer des Convent,
núm. 25, ha de ser considerat com
una continuació d'aquell que havia
funcionat a les sales del Convent. La
fundació de l'Associació Catòlica de
PP. de familia (1933) i altres circums-

tancies contribuïren eficaçment al
seu trasllat.

L'any 1939, el 24 de maig, es reco-
neix oficialment el Col.legi de Batxi-
llerat «San Buenaventura» on hi fun-
cionaven dues seccions: una mascu-
lina i l'altra femenina, gracies al di-
namisme del P. Joan Caldentey
T.O.R. i a les bones amistats que
tenia a Madrid.

Amb motiu del 50è aniversari del
Col.legi a Can Jaqueta carrer des
Convent, núm. 25 -es publica un lli-
bret on el lector podrà informar-se
entre altres coses prou interessants,
sobre aquest Col.legi i la fundació
del Patronat Social Femení-.

L'Escola Professional de la Dona
s'establí a Llucmajor com a filial i a
despeses del Patronat Social Femení,
fundació del P. Joan. Tot el regla-
ment, redactat pel mateix P. Calden-
tey, ès una mostra viva de la seva
preocupació pedagògica i social en-
vers de la dona.

Cal esmentar també l'Ateneu
«Ramon Llull» com a coronament de
totes les altres Institucions.

I com a conclusió ens cal a tots no-
saltres esser continuadors de tants
esforços i crec que l'exemple dels qui
ens han precedit ens exigeix entu-
siasme, generositat i donació de les
nostres bones qualitats perquè les

generacions que han de regir un dia
les seves families, els destins de la
nostra ciutat o altres càrrecs siguin
persones responsables de les seves
obligacions i tampoc no poden obli-
dar, com a cristians, una oració per
aquelles qui ja traspassaren el llindar
de l'eternitat.

El cronista,
X.X.X.

EL SALO DE PERRUQUERIA
I BELLESA DE LES

GERMANES
PUIGSER VER

ELS OFEREIX EL SEU HORARI:
De dimarts a divendres
de 9 a 12 i de 15 a 19
I els dissabtes de 9 a 19
C/. Orient, 8
Tels, 66 20 08 - 66 11 12 - 64 05 14
LLUCMAJOR

CLINICA DENTAL
Dr. LI. Galrnés Ferrer

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

Carrer Major, 77- Tel. 66 20 17- LLUCMAJOR
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E Is funcionaris i funcionaries de la Casa de la Vila,
des d'ara tendran una nova feina per complir al

peu de la lletra sempre que el responsable municipal
d'Urbanisme, Joaquin Rabasco, decideixi anar de viatge
o tengui vacances. Dies passats, pel motiu que fos, ja se
sap que les persones importants de vegades no van al
despats (cosa que, segons conta el mussolet, passa sovint
al nostre Ajuntament), el regidor d'ASI no va anar al seu
lloc.

Idõ bé, tot d'una que va tornar, va donar un arrambat-
ge d'allò més fort als funcionaris per haver-se oblidat de
cridar-lo per telèfon i «passar-li les novetats». Ja ho sap
el nostre funcionariat: sempre que el despatx d'en Rabas-
co estigui a les fosques, cridada a la vista, o, sinó, arram-
batge segur.

***

o uan sembla que la crisi de la zona turística de S'A-
renal ha tocat fons, els responsables municipals de

Llucmajor acaben de donar el vist i plau a l'espectacular
projecte de remodelació de la platja. Tot sembla indicar
que poc resoldrà el futur porque en què es convertirà
l'extensió d'arena que es troba abans del Club Nàutic en
no ser amb un goteig continuat dels establiments i locals
comercials que col.loquen el cartell de «tancat».

Per ventura seria minor conservar els projectes que ja
es troben acabats i tenir cura del manteniment dels dife-
rents serveis. I si no, que ho demanin als residents de
Son Verí Vell, els quals amb els carrers plens de síquies
es varen quedar dies i dies a les fosques esperant que els
arreglassin l'enllumenat públic.

***

-r 	parlant de les zones residencials de prop de S'Are-
I nal, ara resulta que una de les més desencertades i
que pitjor imatge ofereix de la franja costanera ha estat
elegida per allotjar un hospital que es dedicara només a
intervencions de cirurgia plàstica.

Tots els llucmajorers que no estiguin conformes amb el
físic que els ha tocat en sort poden reservar número. No
hi ha pressa porque la clínica tendrà quatre quiròfans,

vint-i-dues suites de luxe i un total de trenta Hits. Les
senyores que tenguin enveja de na Sabrina o de na Mi-
chelle Pfeiffer ho tenen xupat i, com que el mussolet no
vol ser tractat de masclista, els homes poden sol.licitar
un servei a la manera de Don Johnson o Mickey Rouke.

***

I continuant amb els projectes que en els pròxims
anys es pensen realitzar al nostre terme municipal,

aquí teniu el darrer: La Universitat privada que es cons-
truirà devers la carrera del Cap Blanc. Si es cumpleixen
els projectes dels promotors, obrirà les aules el curs
1994/95 i per tant, res no haurem d'envejar a Ciutat ja
que tendrem, darrera el cantó, centres d'ensenyament de
tots els nivells.

El mussolet diu que alguns dels politics que tenim ja
tirat la instancia per a la corresponent reserva de plaça
universitaria, encara que s'Oliba que coneix la Casa de la
Vila palm per palm, no comparteix aquesta opinió i re-
corda aquell refrany llatí que assegura «quod natura non

dat, Salamanca non prestat» (que vol dir: «allà on no n'hi
ha, que no n'hi cerquin»).

***
a Rua ja esta per arribar i per això col.legis i com-
parses ja treballen a escarada per ultimar els detalls

de les disfresses per a una desfilada que un any i un
altre, manten un elevat nivell. En aquesta ocasió, els res-
ponsables de la comissió municipal de Cultura han deci-
dit suprimir la presència de bandes de música, així que,
si una comparsa necessita ritme, que se cerqui la vida o
instal.li un aparell megafônic a la carrossa.

Això sí, la decisió no és que vulgui una Rua silenciosa
i sense animació. Per això, les comparses que vulguin in-
corporar músics, tendran una subvenció més elevada.
S'Ibliba assegura que els integrants de la Banda de Músi-
ca han hagut de tancar la bústia per mor de la gran
quantitats d'invitacions que reben.
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Joan Quintana

Després de tres mesos de
no estar amb el futbol
base, per motius professio-
nals, tornam a aquestes
planes, i ho feim amb l' e-
quip que es troba millor
classificat de tots els que
formen l' horitzó Ilucmajo-
rer. Una temporada més al
front d' aquests juvenils
tenim aquest gran entrena-
dor que és en Joan Llom-
part, un estudiós del futbol,
que posa els set sentits al
servei dels equips que en-
trena. Recordem el seu his-
torial: Infantil Mallorca, s' A-
renal a Preferent i Juvenils
Algaida a 1° Regional i el
Juvenil espanyista en tres
temporades.

I VOLTA

1 0 Jornada 25 d'agost 1991
Manacor 6- Espanya 1

Alineació Espanya: Joan,
Adrover, Blai (Bonet II), Mi-
guel, Tõfol, Ramon, Tico,
J.Antoni, P. Muñoz (Ruiz),
Bonet li A. Clar.

Gol Espanya: A. Clar

Partit jugat malament, a
partir del segon gol contra-
ri, sense motivació, itlusió ni
ganes. Es nota bastant la
falta d' en Jaume Clar.
2 0 Jornada 1 setembre 91
Espanya 4 - Murer 1

Alineació Espanya: Joan,
Adrover, Juanan, Tgfol, Mi-
guel, Ramon (Ruiz), Tico, P.
Muñoz, J. Clar, Bonet i Ruiz

Partit on es va Iluitar molt
i varen fer 20 minuts de
cada part molt bé. Física-
ment els joves que entrena

en Llompart començaven
a estar en una línia ascen-
dent.

3 0 Jornada 8 setembre 91
Pollença 2 - Espanya 3

Alineació Espanya: Rafel,
Adrover, Tõfol, Juanan, Ser-
ver, Ramon (Ruiz), Tico, J.
Clar, Muñoz, Bonet I, (Bonet
II) i A. Clar.

Gols Espanya: J. Bonet I
A. Clar (2)

Partit jugat amb molt fe,
sobretot a la segona part

on només amb 10 jugadors
varen remuntar el resultat.
Físicament varen fer molta
feina i la d' equip va ser
molt bona.
40 Jornada 15 setembre 91
Espanya 3 - Gesa Alcúdia

Alineació Espanya: Rafel,
Miguel, Tõfol, Muñoz, Adro-
ver, Ramon, Tico, J. Clar,
Juanan (Server), Ruiz
(Bonet I) i A. Clar.

Gol Espanya: A. Clar,
Ramon i Muñoz (p).

Partit en línia ascendent
jugat davant un bon
equip. La victória va costar
molt. Físicament i táctica-
ment es va assimilar el siste-
ma de l' entrenador i es va
millorar en molts aspectes.
Sena Jornada 22
setembre 91
Espanya 1 - Petra 0

Alineació Espanya: Joan,
Miguel, Tõfol, Juanan,
Adrover, Bonet I, J. Clar,
Tico, Ramon, A. Clar i Ruiz
(Bonet II)
Gol espanyista: A. Clar.

Encontre bastant difícil fi-
sicament estaren bé pelt)
falta concretar les jugades
de gol que es varen tenir.
6ena jornada 29
setembre 91
Binissalem - Espanya (partit

Juvenils C. D. Espanya - l a Regional

Una bona campanya
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ajornat per al 10-1 1 -91)
lena Jornada 6 octubre 91
Espanya 2 - Badia C. M.0

Allneacló espanyista:
Rafel, Adrover, Miguel (Ser-
ver), Tófol, Muñoz, Juanan
(Ruiz), Tico, Ramón, J. Clar,
Bonet I (Bonet II) I A. CLar
(Cosme).

Gols Espanya: A. Clar I
Ramon.

Partit ben jugat tdictica-
ment perd jugadors com
Tico I Juanan tècnicament
han de millorar. Tots els ju-
gadors varen posar moltes
ganes I varen córrer molt.
Físicament, en linla ascen-
dent.
8ena Jornada 13
octubre 91
Barracar 2- Espanya 2

Alineació: Rafel, Miguel,
Muñoz, Adrover, Tdfol,
Ramon, Tico (Cosme), J.
Ciar, Juanan (Ruiz), Bonet I,
(Bonet II) i A. Clar.
Gols: A. Clar I Ruiz

Encontre on varen tenir
la primera part dues bones
ocasions que no es varen
resoldre 1 després ens feren
dos gols. Fisicament, bas-
tant bé, encara que Tico I
Juanan estaren per balx
de les seves possibilitats.
9ena Jornada 20
octubre 91
Espanya 3 - Sóller 3

Alineació: Joan, Miguel,
Munoz, Táfol (Cosme),
Adrover, Ramon, Tico, J.
Clar, Juanan (Ruiz), A.
Bonet (J. Bonet) i A. Clar.

Gols Espanya: A. Clar, J.
Clar I J. Bonet

Partit d' ocasions perdu-
des, fins a cinc, després de
tres despistades a la defen-
sa, dues a pilota aturada,
costaren tres gals. Fisica-
ment 1°6, no s' entregaren
massa però saberen re-
muntar.
10ena Jornada
Pobler 2 - Espanya 1

Alineacló Espanya: Joan
Adrover, Tõfol (Ruiz), P.
Muñoz, Miguel (Server),
Ramon, Tico (Cosme), Jua-
nan, J. Clar, J. Bonet (A.
Bonet) I A. Clar

Gols Espanya: Jugador

contrari en p.p
Partit on no saberen

adaptar-se al camp.
Mancò mofivacló I ganes,
sobretot a alguns jugadors.
Físicament, jugadors com
Tico I J. Bonet han d' anar
a mós.
Ilona Jornada 3
novembre 91
Espanya 4 - P. Pollença 1

Alineacló espanylsta:
Rafe!, Adrover, Tõfol, P.
Muñoz, Miguel, Ramón, J.
Clar, Juanan, Cosme (Ruiz),
A. Bonet (A. Clar) I J. Bonet
(Server).

Gols Espanya: Cosme,
Ruiz (2) i Juanan

Encontre on va costar
tenir concentracló, manca
de confiança i solament
va anar bé el joc dels deu
primers minuts i dels darrers
vint. El més positiu fou el re-
sultat.
bona jomada 10
novembre 91
Binissalem 2 - Espanya 5

Alineació Espanya: Joan,
Miguel (Server), P. Muñoz,
Tõfol, Adrover, Ramon
(Ruiz), Tico, J. Clar (Cosme),
Juanan, J. Bonet (A. Bonet)
i A. Ciar

Gois Espanya: A. Clar (3),
Tico I defensor contrari en
p.p

Partit ben jugat sobretot
durant la segona meitat on
varen desbordar totalment
al contrari creant moltes
ocasions d' augmentar els
gols. Fisicament bastant
bé, fifIctIcament millor.
12ena Jornada 17
novembre 91
Felanitx 2 - Espanya 2

Alineació espanyista:
Rafel, Adrover, Tõfol,
Muñoz, Miguel, Juanan,
Tico, J. Clar, Ramon, A.
Bonet (Cosme) i A. Clar

Gols Espanya: A. Clar I
defensor contrari en p.p.

Es va perdonar massa I
després ens varen fer dos
gols beneits, el primer, una
badada i el segon, cap ju-
gador dels nostres va anar
viu I tragué la pilota des-
prés que en Rafel no
pogué bloquejar-la. Bona

entrega.
13ena Jornada 24
novembre 91
Espanya 1 - Campos 1

Alineació espanylsta:
Joan, Adrover, P. Muñoz,
Tõfol, Mas (J. Bonet), Jua-
nan, Tico, J. Clar, Ramon
(Ruiz), A. Clar i Joan
(Bonet)

Gol Espanya: J. Bonet
Encontre on va mancar

concentració 	 disciplina
tàctica, alguns jugadors
acusaren una forta baixa-
da fisica. No varen fer allá
que els pertocava 1 no ju-
garen al ritme de sempre
sinó al ritme del contrari
14ena jornada 1
desembre 91
J. Sallista 2 Espanya 1

Alineació espanyista:
Joan, Adrover, Tõfol, Mi-
guel, Server (P. Muñoz),
Ramon (Corbalán), Jua-
nan, J. Clar, Tico (Ruiz), J.
Bonet I A. Bonet (Cosme)

Gol espanyista: A. Bonet.
Tdicticament, disciplina I

entrega molt bona, es va
jugar un sistema nou, el re-
sultat en sl mateix va ser
prou acceptable, en
Ramon va entrar poc en
joc ofensiu. Juanan va
estar per baix del seu rendi-
ment I físicament es va
notar que no es trobava al
nivell dels seus companys.
Va mancar veterenia du-
rant els darrers minuts.
15ena Jornada 15
desembre 91
Espanya 1 - Escolar 1

Alineació espanylsta:
Rafel, Adrover, Tòfol, Mi-
guel, P. Muñoz (A. Bonet),
Ramon, Tico, Juanan, J.
Bonet i A. Clar

Gol espanyista: J. Bonet
Partit on es va provar un

nou sistema de joc, falta
pulir-lo. Entrega bastant
bona. Juanan I J. Bonet
baixaren molt el seu rendi-
ment final.

Il VOLTA

16ena Jornada 22
desembre 91

Alineació Espanya: Rafe!,

Miguel, Juanan, Telfol
(Cosme), Adrover, Tico,
Ramon, J. Clar, J. Bonet
(Ruiz), A. Bonet I A. Ciar

Gol espanylsta: A. Bonet.
Encontre ben jugat

quant a disciplina I amb
mala sort, es varen fer mél-
rits per aconseguir millor re-
sultat. Físicament, bastant
bé, així com tdicticament.
17ena Jornada 5 gener 92
Murer 2 - Espanya 4

Alineació espanyista:
Joan, Adrover, Tófol,
Muñoz (Server), Miguel,
Ruiz (Caries), Ramon, J.
Bonet, J. Clar, A. Bonet
(Loren) I A. Clar.

Gols espanyistes: J.
Bonet, A. Bonet (2) I A. Clar.

Encontre on no es va
notar l' absêncla de dos ju-
gadors ja que l' equip no
es va descompensar sinó
que va Iluitar molt I el resul-
tat haurla d' haver estat
més elevat. El primer gol va
venir d' una falta totalment
Inexistent. Físicament, bas-
tant bé. Uns jugadors mi-
Hors que d' altres.
18ena Jornada 12 gener 92
Espanya 5- Pollença 3

Alineació Espanya: Joan,
Adrover, Tõfol, Miguel,
Muñoz (Juanan), Ramon,
Tico, J. Bonet, J. Clar, A.
Bonet I A. Clar

Gols Espanya: Adrover,
A. Bonet (3) I A. Clar

Encontre que es va Jugar
bé I. en 'hies generals, bas-
tant centrat, ens varen fer
tres gols I dos d' ells foren
de penalti
19ena Jornada 2 febrer 92
G. Alcúdia O - Espanya 2

Alineació espanylsta:
Joan, Adrover, M. Mas,
Tõfol, Munoz (Loren),
Ramon, Tico, J. Bonet, Jua-
nan, A. Clar, A. Bonet
(Cosme)

Gals espanyistes: A.
Bonet I A. Clar

El millor encontre de la
temporada encara de la
baixa de J. Clar. S' hagués
pogut guanyar de més
gals.
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L'hivern és temporada de cros

Components del grup d'atletisme S'ARENAL-Llucmajor, amb Ion i Maricica Puica (Directors de l'Escola Balear).

B. i C.
Estant de ple a la tempo-

rada d' hivern de cros, dins
Ia campanya «L' ESPORT
PER A L' EDAT ESCOLAR»,
s' han duit a terme tres
des de cros. A. «Son Vert»,
dia 30 de novembre, es va
obrir la temporada pel que
fa la Comarca on partici-
pen els atletes dels col.legis
de Llucmajor, després va
ser el cros «Terra, Mar i
Pins», que ja és tradicional
que es disputi dins les festes
de Nadal i va tenir Hoc el
dia 21 de desembre a Sa
Ràpita, per a després de
«Reis» anar a Felanitx el dia
11 de goner.

Es obligació per poder
accedir a la Final, haver
participat al menys a tres
proves de cros comarcal
més una de cros comparllt,
així com també a la final
comarcal, que havia de
disputar-se al circuit de
«Son Vert», on ja s' havia fet

el primer, però el temps va
impedir aquesta prova pre-
vista per al dissabte dia 25.
Degut a això la classifica-
ció per anar a la final Insu-
lar Territorial que es dispu-
tarà als terrenys de l' hipò-
drom de «Son Blai» de Muro
el dissabte dia 8 de febrer,
es farà a una reunió de de-
legats d' equips/ Col.legis
que encara no han tingut
Hoc quan entregarem
aquest article per a la pu-
blicació.

Els atletes Ilucmajorers ja
tenen un bon prestigi dins

alletismo balear i tant els
del Club Llucmajor Atltetis-
me que preparen en Joan
Noguera i en Josep Cortés,
com els de S' Arenal que
preparen na Sigrid Leinpin-
sel, n' Alex Studer i en Vi-
cente Ogazon, aixi ho de-
mostraren a les jornades
que es disputaren i per
això, el millor es veure els
requadres de classificació.

Miguel Mcnresa
Mateu Caldes Vcnrell
Rafel Pwelló Gabes
Fco. Venero Balester
Jucn Martinez Roelofsen
Tomeu Blanch Navarro
Miguel Barceló
Antorti Febrer Roig
Gil Gaau Jaume

BENJAMI FEMENI (82  '83)
Categaia/Affeta
Antoria Oiver Tomas
Catdina Manresa Mayd
Damiana Gomez
Sonia Fuentes Ruiz
Inmaculada Garcia
Elisabet Narvaez
Ana M° Gomez
Lode Guerra Pedrosa
Araceli Mdina Henares
Maria Cada Mascunan
Ines Julia Oliver

BENJAMI MASCULI (81-83)
C.ategoria/Atieta
.10011 Cud Feliu
Miguel A. Mall Cerdà
Andres Santomaria Chacón
Dcnie Jitert Espirdt
Fco. Garcia Sanchez
Antony Harlot Gibscn
Pedro Gálvez Soler
Aberto Campos Perez
Jose Mo Roldan Alba
lobe Roctiguez Palacios
Datiel Riek de Paz
Bcrtolom6 Martinez Feliu
Jaume Tomas Fever

	Llucmaja A	 1r	 2n	 2n

	

Llucmaja A	 3(	 4t	 3r

	

Llucmaja A	 4t	 66

	

Llucmaja A	 56	 56	 66

	

Llucmaja A	 76	 46

	

Llucmaja A	 86	 96	 96

	

S' Arena'	 -	 76	 56

	

Llucmla A	 104	 106

	

Llucmaja A	 116

	

Entai	 Son Veri La Rápita	 Felanitx

	

Llucmla A	 1°	 1°	 1°

	

Liucmaja A	 3°	 4°	 56
	S' Arenal	 14°	 3°	 66

	

S' Arena!	 126	 76	 146

	

S' Arenal 	 186	 -

	

S' Arenal	 196

	

S' Arenal 	 206

	

S' Arenal	 216.

	

S' Arenal	 116

	

S' Arenal	

-	

156

	

LkJcmaja A	

-	

186

	Entitat	 Son Veri La Ràpita	 Felanitx

	

Llucmajor A 	 2n.	 Ir.	 Ir.

	

Uucmda A	 66	 56	 3r.

	

S' Arenal	 76	

-	

2n.

	

Uucmaja A	 96	 56

	

S' Arenal	 106	 66	 66

	

S' Arenal	 126

	

iluanaja A	 146	 86	 96

	

S' Arenal	 176	 -

	

S' Arena'	 206	

-	

136

	

S' Arenal	 216	 -

	

S' Arend	 226

	

Llucmaja A	

-	

136	 146

	

Llucmajor A	 146	 156

INICIACIó FEMENI (84' 65)
Categoria/Atieta Entitat Son Veri 	 La Rapita Felanitx
FA° Mar Blanch Navarro Lluarlaja A 1°	 3° 1°
Mcite Noguera Luna Llucmajor A 2°	 2°
Sandra Barceló Mena S' tonal 4° 4°
Miriam Guerra Pedrosa S' keno' 6°

INICIACK5 MASCULI (84-4)
Categoria/Atleta Entitat Son Veri 	 La Rapita Felanitx
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Maria Ramon Garda 	 S' Arend 	 256 	 246
Verónica Gonzalez	 S' Arend 	 176 	 236

Jaume Quetglas (ale VI) del Club Llucmajor Atletisme, ha guanyat
totes les proves de cros d'enguany.

Alf14 FEMENi (80-81)
Categoria/Atleta Entitat Son Verí 	 La Rápita Felanitx
Ldi Tomas Escarnila Liucmaja A 16 	 96
Mcria Luisa Grada Ruiz S kenal 8è 76
M° Isabel Galvez So4r Llucmaja A 96 	 106 116
Virghia Artés GI S' kenal 146 126
Suscna Maeno iménez S' Arend 236 	 - 226
Mcrgorita López Crowe S' Arenal 246 	 196

C/ Guillem Forteza, 6
Tels. 20 00 07 - 20 07 61
Telefax: 20 04 01
07010 PALMA.

AGENCIA INMOBILIARIA
ESTATE AGENTS

A. P.1

ALEVI MASCU Li (80-81)
Categaia/Atieta 	 Entitat 	 Scri Vert La Rápita 	 Felanitx
Jaume Quetgas Coldés 	 Uucmaja A	 Ir	 1r 	 1r
Joume Cantollops Mcirota	 Llucrnaja A.	 2n 	 3r
Bcrtomeu Cal6s Burguera 	 Uucmaja A 	 56 	 3(	 41
Miguel A Ccntdlops 	 Uucmaja A	 66 	 -	 66
Fernando Taviro 	 S' Arend 	 16 	 56 	 56
Roberto Tirados Tomas	 S' Arend 	 86
Esteban Unan Rimmer 	 S' Arend 	 116 	 -
Mateu Mulet Sitjar 	 Uucmaja A	 116 	 -	 146
Juan M. Vriseiro Ros	 Llucmaja A.	 216 	 -	 176
David Salvatierra Ruiz	 S' Nenal 	 -	 64 	 136
Ancreu Escales Tomas 	 Uucmaja A.	 -	 166 	 166

INFANTIL FEMEM (78-79)
Categoria/Atleta 	 Entitat 	 Son Verí La Rápita 	 Felanitx
Catalina Oliver Tomas 	 Llucmaja A.	 la	 la	 la
V' Carmen Ruiz Noguera 	 Llucmcia A	 2a 	 66	 2a
Margarita Grime Trujillos 	 Uucmoja A.	 56 	 96 	 4b
SiMa Tcmás Escamilla 	 Llucmoja A.	 86 	 -
Joan M° Quintana Oliver 	 Uucmaja A. 	 106 	 126 	 56
lima Herriot Gibson 	 S' Arend 	 186 	 -
M° José Tomas Segura 	 S' kend 	 206 	 - 	 -
Eva lidalgo Tenon 	Uucmaja A.	 164 	 7 6
Agustin() Monresa Mayd 	 Uucmaja A.	 56 	 -
Ccrmen Gacia Mascunan 	 S' Arend 	 - 	 226 	 116
Marta Jiménez Pérez 	 S' Arend 	 - 	 126
Ruth Senzaa Costello	 S' kend 	 216 	 -
Cdoma Ramon Gacia 	 S' Arend 	 226
Katina Rayó giver 	 S' kend 	 234
Francisco Adrover Garau 	 Uucmaja A.	 246
Fca. Amengual Scntcncieu 	 S' kend 	 256
Fida Bano Rodriguez	 S' kend 	 266
Raquel NOV070 	 S' kend 	 - 	 236

INFAN711 MASCUti (78-79)
Categaia/Atieta 	 Entitat 	 SCR Vert La Rápita 	 Felanitx
Pere Jocn Lobo del Cid	 Uucmaa A 	 46	 66
Eliseo Garda Gdlardo 	 S' Arend 	 64 	 -
Juan J. Morino López 	 S' Arend 	 86 	 -	 66
Isidao Naranjo Pérez	 S' Arend 	 96 	 96
David Serra Hemáiz	 Llucmaja A.	 116	 -
Luis Gcrcia Callado 	S' Arend 	 156 	 - 	 -
Arnada Pena Flecha 	 S' Nona' 	 206 	 164 	 -
Juan A. Santamaia Chacón 	 S' Arend 	 -	 -	 76

CADET FEMENI (76-77)
Categoria/Atieta 	 Entitat 	 Son Verí la Mph 	 Felanitx
Aroa Guerra Pedrosa 	 S' Arend 	 46

CADET MASCULI (76-77)
Categoric/Aft eta 	 Entitat 	 Son Vert La Rápita 	 Felanitx
Joan Quintcra Oiiver 	 Uucmaja A.	 1r	 Ir 	Ir
Antonio Mota Siguier 	 Llucmaja A	 2n
&idiom Bibiloni Arnenguol 	 Llucmaja A	 3r	 2n	 -
Pau Tomas Escarnilla 	 Llucmaja A	 66 	 66 	 46
Manuel Ccrnacho Poez	 S' kend	 16 	 -
Juan A. Martinez 	 S' kend 	 86
Francisco Rangel Bdivar 	 S' Arend 	 96	 -	 -
Miguel A Cantallcps 	 Uucmaja A	 56
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Joventut Llucmajor
Equip juvenil femení

Alna Wailes, Maria A. Mestre, Tomeu Miralles, Marga Puig, Jero
Adrover, Mercedes Burguera, Iolanda Lirola, Llúcia Juiià,  Antònia
Bibiloni, Cati Villalba, Bárbara Clar, i M Ant6nia Alzamora

ESPORTS
LLOMPART

Espardenyeria

GRAN VARIETAT
D' ESPARDENYES,

PRENDES ESPORTIVES
I ARTICLES DE PESCA 

C/. Estrella, 21
Tel. 66 05 78
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Bàsquet

Joventut Llucmajor
El club dona de baixa l'equip cadete femení

Ja feia un temps que la
desgana i la falta d' entre-
naments serlosos havia cri-
dat atenció de la directi-
va i als altres entrenadors.

El dia 24, divendres va ser
Ia gota que va fer vessar el
tassó.

El responsable esportiu
entrenador de l' equip ju-
venil femení va esser con-
testat per tot l' equip, in-
clós I' entrenadora, en el
sentit que cap ni una sola

jugadora va voler anar a
jugar amb les juvenils per
reforçar doncs estavan fal-
tes d' elements. El vice-
president, en nom de la di-
rectiva que li dóna suport,
va donar l' equip de baixa.

Com sempre, és molt do-
lorós prendre una decisió
com aquesta que no fa
sing malestar a uns i als al-
tres peró les repetides fal-
tes de disciplina i aquest
enfrontament de les juga-

dores amb els directius del
Club no podria acabar
d' altra manera. Es una
Ilástima, perrò no se podia
permetre per més temps
que l' equip tireis pel seu
vent contradient la directi-
va.

En Tomeu Miralles va
haver de prendre una de-
cisió rápida davant una
contrarietat tant seriosa.
Equip i entrenadora, n' An-

tônia Matamalas, II varen
donar l' esquena I volgue-
ren que prevalesqués el
seu criteri part damunt els
interesos del Club

Ja no hi ha equip Cade-
te Femení. L' any qui ve
tampoc.

Sap molt de greu a tot-
horn, però sense cap
dubte s' han acabat les
discussions, les pressions i el
fer les coses de mala gana

G. O.

De la Iliga, dins el grup B,
de quatre partits jugats,
tres victòries. La primera
derrota, a casa, contra l' e-
quip d' Inca

Abans havien jugat el
Trofeu Germanes lulIán, en

Burguera (pivot), blanda Li-
rola (delegada), Llúcia
Julie] (base), Antònia Bibilo-
ni (der) i Cati Villalba
(pivot). Normalment l' e-
quip era reforçat per dues
cadetes, Bárbara Clar
Maria Antònia Alzamora

Són un equip que prové
d' un que com a infantil
fou campió de Balears,
Quatre d' elles venen del
dit equip, les demés són
més joves. No tenen totes
les fitxes completes, per
això s' ajudaven de les ca-
dotes. A més han tengut le-
sionades i baixes per malal-
tia, això ha duit que el seu
tarannà últimament no fos
molt regular.

Aquestes al.lotes són
molt serioses en els entre-

naments, fan la feina amb
moltes de ganes, però en
els partits, no s' han pogut
fer els canvis necessaris per
falta d' elements.

El seu entrenador, Tomeu
Miralles, està molt content
del comportament de les
jugadores, són un equip
conjuntat, i normalment
s' entenen la&

Endemés na Marga Puig i
na Jere Adrover cuiden
l' equip infantil femení B
corn a monitors, la qual
cosa fan amb molt d' es-
ment. N' Aina Miralles
cuida l' infantil femení amb
en Fede Todelo, des que
en Taboada ho ha haugt
de deixar.
Coratge i endavant.

Guillem Oliver

el qual, de nou participants
quedaren en el sisé lloc.

Elles són: Aina Miralles
(base), Maria A. Mestre,
(aler) que és la capitana,
Marga Puig (der), Jero
Adrover (pivot), Mercedes
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«L'esport per a l'edat escolar»

Equip BENJAMI del Collegi Públic Rel Jaume

B. I C.
Quan Ja s' han disputat dues jornades d' esports

col.lectius (Basquet I Futbol Sala), els resultats dels equips
de Llucmajor han estat diversos, uns bons I uns altres no
tant, pera si el que tenon en compte I així ho fan tots els
components dels equips, des dels monitors fins al darrer
component, es que el mes important es la participació,

activitat física reglada i sobretot un sentiment de supe-
ració.

Fent un repas, un per un, dels resultats obtinguts, ens
trobam que l' equip Infantil masculí de basquet del Jo-
ventut Llucmajor, que entrena en Ramon Nadal, va jugar
el passat dia 18 contra l' equip de S' Arenal que entrena
en Fernando Fontana I al final del primer temps ja es
podia veure una major efecfivitat per part dels de S' Are-
nal que amb un resultat de 8 a 23 s' anaren al descans.
La segona part no va variar molt i al final un 21 a 46 re-
flectia al Pavelló el que havia estat.

Els punts del J. Llucmajor, foren: López 6, Vidal 2, Nadal
8, Taberner 3, Tomas 2 I també jugaren Moragues, Rubio,
Parera i Company.

Per part de S' Arenal: López 7, Moll 13, Rubio 8, Peña 2,
Garcia 8, Fontana 2, Marcos 4 i Llompart 15, també juga-
ren Ballester, Garcia I López.

Passant a l' activitat de futbol sala o futbolet, al Pavelló
el mateix dia 18 hi va haver 1 partit i 1 altre a la pista exte-
rior.

Al Pavelló hl jugaren els nins d' Iniciació del Collegi
Nostra Senyora de Gràcia que entrena en Miguel Jaume,
i varen tenir una bona sortida al campionat, ja que guan-
yaren al C.P. Ses Salinas per 7 a O.

Els gels dels Llucmajorers: Fernandez 5, Oliver D. 1 i Vich
1, també jugaren en Perelló, Oliver M., Hugueras, Puigser-
ver, Martinez, Servera I Podes.

El partit que va tenir Hoc a la pista exterior, enfrontava
el Llucmajor infantil entrenat per Francisco Ramos i l' A-

Equip ALEVI Llucmajor, amb nins del C.P. Re! Jaume iii ¡dei
Col.legi Nostra Senyora de Gracia.

riany (aquesta temporada juga a la nostra Comarca per
falta d' equips a la de Montuiri). El resultat final 3 a 7 a
favor dels forans.

Els 3 gds del Llucmajor els va aconseguir en Romero i
tambo jugaren Almagro, Martí, Antequera, Llaneras, Bar-
celó, Honrrubia, Adrover I Suñer.

A la mateixa jornada 6 equips de futbol sala de l' esport
escolar de Llucmajor, jugaven a Campos, amb els se-
gOents resultats:

Iniciació (ler. 1 2on.)
S' Arenal «A», 1 - F.J. Ballester «B», 1

Gol d' en López.
S' Arenal «B», 9 - F.J. Ballester «C»,

Gols: Muñoz, 3 Padilla 3 I Gómez, 3.
S' Arenal «C», 1 - C.P. Joan Veny, 11

Gol d' en Barceló.

Benjamí (3er. 1 4t.)
S' Arenal, 2 - F.J. Ballester, 4

Gols de n' Iglesias.
C.P. Jaume III, 6 - C.P. Joan Veny, 3

Gols: Manresa 2, Mas 1 i Garcia, 3
Infantil
Cadet Llucmajor, 9- F.J. Ballester,

Gols: Peset 2, Peset Garcia 2, Cerda 2 i Gardas 3.

El dissabte dia 25 hi havia programats pocs partits
(només 2) degut a la Final Comarcal de Cross i així i tot no
se' n disputé cap a causa de la pluja, i es deixaren per
una data posterior, com va ser el dimecres dia 29 a las 5
a l' horabaixa al Pavelló que jugaren I' equip d' Iniciació
de Nostra Senyora de Gràcia d' en Jaume i el S' Arenal
«C», d' en Manolo Ginel. El resultat final va esser de 6 a 0
a favor del N.S. Grécia I els gols foren Oliver D 1, Fernan-
dez 4 i Vich 1.
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Notes Colombõfiles

Avui, parlar de coloms és parlar de la Temporada de
curses que se' ns acosta, ja que, comença dia 29 de
goner, en engabiar els coloms per la primera amollada
des d' Eivissa a 147 kms. de distància.

El pla de vols del Grup Mallorca, de la Federació Co-
lombófila Balear, és el següent:

PLA DE VOLS TEMPORADA 1992
Dates Eivissa Coloms

engabiar amollada Eivissa viatjats Mures
29/01 01/02 Eivissa
05/02 08/02 Eivissa Eivissa
12/02 15/02 Eivissa
19/02 22/02 Eivissa Eivissa
26/02 29/02 Eivissa Eivissa
04/03 07/03 Eivissa Calpe
11/03 14/03 Calpe
18/03 21/03 Orihuela
25/03 28/03 Eivissa Eivissa Calpe
01/04 04/03 Calpe
08/04 11/04 Valdepeñas
13/04 16/04 Alacant
22/04 25/04 Orihuela Valdepeñas
29/04 02/05 Calpe
06/05 09/05 Puertollano
13/05 16/05 Castuera Totana

El Club entregarà la relació dels coloms a la comissió
del Grup mallorca dia 27 de gener de 1992 i en aquesta
relació senyalarà amb una «V» els viatjats.

Per poder engabiar es compliran les condicions se-
güents:

1) Es considera colom viatjat aquell que l' any passat
va fer una «Eivissa».

2) Per poder engabiar a velocitat els coloms han d' ha-
ver fet dues «Eivisses».

3) Els coloms que feren Fons i Gran Fons, amb una «Eivis-
sa» poden esser engabiats lliurement.

4) Per poder esser engabiats a Fons, han d' haver fet
una velocitat.

5) En les curses de fons I gran fons, així com a les de ve-
locitat, els coloms amb anella «Derby» s' engabiaran en

esbart de coloms viatjats.
6) A les curses d' Eivissa es poden engabiar un 25 % din-

tre del container i fins un 33 % a la plataforma.
A mós de parlar de les amollades de velocitat, també

hem de parlar de les amollades d' entrenament que

s' han anat fent amb la finalitat d' anar adiestrant al
colom a tornar al seu colomer.

Amoliades d' entrenament a Mallorca en el mes de
gener:
Data:/Lloc:
03/01: Palma Nova
10/01: Casino Paladium
17/01: Cap de Mar
24/01: Cap de Mar
31/01: Cap de Mar

També aquest és el mes en qué la majoria de colom-
bõfils han posat les seves parelles en cria i a les hores ja
han començat a anellar els primers colomins. La majoria
han tengut en compte que d' una bona parella pot sortir
qualque colomí bo, però que, d' una parella regular o
dolenta no en surt res. Això ha fet que alguns dels socis
del Club anassin a Campos, a comprar coloms, així ma-
teix se compraren tretze coloms, que posaran a la cria es-
perant millorar la raga, i tenir millors resultats en les prope-
res campanyes.

Noms propis:
Avui hem d' escriure, no sobre un soci, sinó sobre una

família de colombófils, la família Bonet, Mestre Bernat, el
padrí, En Joan, el pare, i en Bernat, el fill, tots tenen la ma-
teixa afició pels coloms, el padrí ja tenia coloms a San-
tanyí fa molts d' anys i ja els cronometrava de ben Iluny.

Si un dia vos acostau a ca seva, vos n' adonareu que
apliquen els principis bósics de tot bon colombõfil:

El colomer: que són dos, un per a la cria, parelles i colo-
mins i altre per als coloms de vol, per a les cruses, està
ben orientat i ventilat i no existeix una massificació.

El menjar: en aquest moment «En Bernat» creu que el
millor, degut per ventura a la comoditat que suposa, és el
«KIKI» d' En «Gonzalo Zaragoza Manresa» d' Alacant, en
les seves varietats de «Mixtura, Sport, Cria, Muda» i «Picho-
nes» (Colomins), també als coloms els dóna compinyetes
d' Alcúdia, pedretes, grava i arena amb trossos de petxi-
na de S' Estalella, per possibilitar una millor digestió. Els
coloms fan dues menjades cada dia i sempre es vigila
que s' acabin tot el menjar.

La higiene: El colomer es neteja amb regularitat . I es de-
sinfecta, aigua amb Ileixiu, és el recurs mós emprat; a
I' aigua de beure quasi sempre hi ha un bon tros de Ilimo-
na; els coloms són desparasitats periòdicament i un pic a
I' any els donen pastilletes pels cucs i els vacunen, tant
de pigota ccom de Newcastel.

I els coloms: si bé no hi ha una unitat de caràcter din-
tre del colomer, ja que, se segueixen línies distintes, el que
sí hi ha són unes característiques mós o manco comunes:
són mitjans o petits de tamany, els ossos de darrera estan
molt junts i són forts, tenon poca quilla i molta ploma, i ei
mós important és que existeix una bona relació entre el
pes i el volum (pesen manco que el que ens pensam),
també la impressió que horn s' en duu dels coloms és que
estan alegres i sans.

Si parlam de les curses veurem que ja fa mesos que En
Bernat i el padrí els estan preparant mitjançant vols d' a-
prenentatge individuals i collectius a mós dels que du a
terme el Club, aquests vols tenen la finalitat de fer agafar
confiança als coloms i donar-los a conèixer els 'loos pels
quals poden entrar al colomer des d' uns punts de la
costa.

En el tema dels reproductors, En Bernat, és partidari de



00 ETERNA, S.A.
Compaiiia	 Segu ro.

[00] ETERNA, S.A.
	 Compañía de Seguros

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

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

ETERNA ASISTENCL1

SERVICIO 24 11011AS
900 14 15 16

SIEMPRE A SU SERVICIO
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Nakiititiesgo

Fandae
Funerària Nostra

Senyora de Lluc
Santa Maria

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

FUNERÀRIA
Nostra Senyora de Lluc
A. SASTRE
CI Revetla 9 i 11.
Tel. 62 01 46 (Santa Maria)

t
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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.

CI Ciutat, 127-1r. Tel. 66 18 62
(Llucmajor)
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que el Hoc de reproductor es una plaça a guanyar, els
coloms han de demostrar mitjançant les ourses les seves
bones característiques i la capacitat de rendiment.

Quan a les drogues per augmentar el rendiment i millo-
rar els rsultats, amb això no hi creuen, peu!) sí amb la utilit-
zació de complements vitamínics per suplir els que es per-
den en les ourses.

A continuació, una relació dels resultats obtinguts en la
darrera temporada a nivell social:

Curses 1991 -Família Bonet-
1 Alcoy: 02/03. 4 Hoc, Trofeu patrocinat per «La Caixa»

damunt una distância de 305 km. amb la femella Blanca
n° 72.231/89 amb una velocitat de 960m. X m.

1 Alacant: 29/02. 1 Hoc, trofeu patrocinat per «Sa Nos-
tra, sobre una distância de 320 km. amb el mascle perd
n° 85655/90 amb una velocitat de 917 m X m.

Curses de Fons:
1 Valdepeñas: 26/03. 1 Hoc, trofeu patrocinat per «Joan

Servera», sobre una distância de 550 km. amb la femella
n° 270.364/88 amb una velocitat de 1.033 m X m.

1 Baza: 27/04. 1 Hoc, trofeu patrocinat per «Banco His-
pano-Americano», sobre una distância de 549 km. amb el
mascle cendrés n° 71.336/89 i amb una velocitat de 734
m X m.

Curses de Gran Fons:
1 Castuera: 19/04. 5 Hoc, trofeu patrocinat per Pintures

Pacheco, sobre una distância de 732 km., amb la femella
parda n° 270.364/88 amb una velocitat de 511 m X m.

Classificacions:
Classificació per percentatges 3 Hoc, trofeu patrocinat

per «Cerrajería Maimó i Almacenes ALUMSA».
Anella d' Argent, patrocinada per PREFAMA S.A., con-

querida per la femella parda n° 270.364/88 que va dur a
terme les següents curses:

Data Cursa Distancia Velocitat Lloc g.
02/03 Alcoy 305 km. 662 mXM 38
26/03 Valdepeñas 550 km. 1.033 mXm 1
19/04 Castuera 732 km. 511 rnxm 5

1.587 km. 735 mXm
D' aquesta femella s' ha de dir que a km. va quedar

empatada amb el mascle perd n° 80.822/90, propietat
del Tándem Janer & Tomàs, que fou el guanyador de l' a-
nella d' OR, tombé patrocinada per Prefama S.A., degut
a una major rapidesa 872 mXm (es a dir 2 h. I 17 m. mes
aviat que la femella parda n° 270.364, molt poca cosa si
tenim en compte la distância recorregudas: 1.587 km.)

Classificació general 2 Hoc, trofeu patrocinat per Mallor-
química S.A.

Per acabar, hem de dir, que els socis del Club nomes
poden tenir bones paraules cap aquesta família ja que
basta dir que cal fer una feina per ells ser els primers a
I' hora de fer-la.

Esperam que en aquestes curses que \tenon la «SORT»
els somrigui.

NOTA: El Club Colombófil Llucmajorer ha canviat d' adre-
ça i ara es troba al «Bar Pou» a la Plaça Espanya, n° 10.
Tel. 66 00 08 de Llucmajor (07620)



ANTONIA ISERN, perruquera. Ja fa qua tre anys que viu entre el zum - zum nirviós
dels secadors de rrià i el tric trac feineret de les tisores. Havia de ser professora d'autoes-
cola però ho deixa tot per millorar el look de la vila amb tintures i permanents.

Ella, tota ufana, va muntar el local més «modern» del carrer Major. Un escenari de
còmic amb perspectives impossibles i colors molt contrastats. RAC 105 de música de
fons i madones que fan coa comentant les noces del dia o les inclemències del temps.

N'Antònia viu un món magic de rullos, pintes i raspalls i es col.lapsa quan hi ha unes
noces de pinyol vermeil o arriben ses Fires o Santa Candida.

L'espera és agradable entre revistes de moda, xafarderies impreses en tinta color de
rosa i algú que xep-a-xeja sobre afers quotidians -una recepta de ciurons, la nova mida
dels abrics o el preu del pa-.

Tothom admira n'Antònia, madona de rissos i cabells, amb el seu posat tranquil i els
seu «anar fent».

Es jove i té clients. Una clientela agosarada i unisex. Ha estat, des de sempre, valenta i
competent. Per les seves obres la coneixereu.

DICCIONAM D'AMORS I OfICISÁ



Bienvenidos
al Polo.

# A los inconformistas. A los in-
dependientes. A los innova-

=== dores. A los que buscan otro
punto de vista sobre coches, Volks-
wagen les dice: bienvenidos al Polo.

Bienvenidos a un coche con una
mecánica privilegiada. Con motores
desde 45 hasta 115 CV. Donde el
consumo y el mantenimiento no son
problema.

Bienvenidos a un coche que se di-
f erencia por su linea deportiva de
fuerte personalidad. Por un interior
cuidado al detalle.

Bienvenidos a una nueva forma de
entender los coches que sintoniza
perfectamente con tus deseos.

Bienvenidos al Polo.
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Rubí Automóviles
Llucmajor, S.A.

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

AUg. ELECTRIC

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

V JUNKERS
Grupo BOSCH




