
LU .0MAI O
de pinte en ample

•641.11101k
,

arç 1992 - N° 121 - 125 Ptes.

,s

• 	 t••	 • \

DARRERS
DIES

92

S'ESTALELLA: ARA O MAI



•Cubiertas Móviles Para Piscinas

LA CONQUISTA DEL ESPACIO

r
	

4)6

000.0

•Carpinteria Mixta 	 • Acristalamientos Plegables 	 • Cúpulas
Aluminio & Madera
	

Transparentes

• Techos Deslizantes

E3 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

Sábados de 1000h. a 1330h.

SOLICITE PRESUPUESTO

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-

Ea 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.

E..3 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

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 lleva anos 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 Marratxt 07141 Marratxi Mallorca Fax 79 71 88
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Una treva necessària

L a moda que impera entre els
nostres politics de desqualifi-
car, censurar i criticar les ac-

tuacions dels partits contraris duu carni
de consumir totes les energies necessa-
ries per dur endavant la qüestió i en-
vestir les realitzacions que precisa el
municipi. Aixi, les darreres setmanes,
les pantalles de la televisió local han
estat l'escenari de la batalla, succeint-se
les entregues a mesura que es reeplaça-
ven les emissions, quedant a la cinta de
video alguna esperada réplica.

Els membres del Partit Popular, jun-
tament amb els representants d'ASI,
amb els quals tenen la responsabilitat
del govern municipal iniciaven la bata-
Ila pregonant als quatre vents que «ha-
vien trobat les argues plenes de teranyi-
nes». Immediatament, els socialistes de-
manaven que una auditoria aclarís la
qüestió i abans de produir-se qualsevol
veredicte, les acusacions són el pa de
cada dia, així es va poder comprovar a
la darrera sessió plenaria.

L'opinió ciutadana (manifestada en
nombrosos comentaris populars) refle-
xa un estat d'ànim bastant saturat de
tantes acusacions i critiques que, inevi-

tablement donen pas com a resposta
immediata en el sentit contrari. Són cos-
turns i mètodes que, inevitablement,
han presidit les darreres campanyes
electorals però que, amb la legislatura
en marxa, haurien de quedar al baül
dels records.

No intercedim per una «taula rasa» i
«tornar a començar». Si s'han comès
irregularitats o actuacions que no s'a-
justen a la legalitat, per això hi ha els
Tribunals. Qualsevol atac a la fama o a
la honorabilitat de les persones, ha de
ser demostrat amb proves concretes o si
no és millor callar. No val això de tirar
la pedra i amagar la ma. Creim que ha
arribat el moment de soLlicitar una
treva i acabar aquest joc que fa massa
temps que dura.

De moment, la dialéctica de l'acusa-
ció, la critica o la recerca de pressump-
tes responsabilitats són arbres que no
deixen veure el bosc. Govern i oposició
municipal haurien de baixar el teló al
seu enfrontament en una batalla que, en
els termes plantejats, no tendra ni ven-
cedors ni vençuts. Minor dit, l'únic per-
dedor sera el ciutadà.
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Plenari de l'Ajuntament (24-H-92)

600 milions per a instal.lacions esportives

Arnau Tomas
Entre els temes més importants

aprovats en el Plenari Ordinari cele-
brat el dilluns dia 24 de febrer, per
l'Ajuntament de Llucmajor, hi figu-
ren la inclusió en els Plans d'equipa-
ments esportius del CIM, de les
obres en el Camp Municipal d'Es-
ports de Llucmajor, per un valor de
124 milions, i la construed() d'un
Conjunt esportiu a S'Arenal, amb la
Conselleria de Sanitat i Seguretat So-
cial, per l'ampliació del Centre de
Salut de Llucmajor.

Encara que en el projecte de cons-
truccions i equipaments esportius el
grup socialista al final va donar la
conformitat, l'acord va ser precedit
per un llarg debat, com sempre, pro-
tagonitzat per Tomas Garcias i per
Rabasco. El regidor T. Garcias, enca-
ra que va dir que votarien Si als pro-
jectes esmentats, va manifestar que
no podrien dur-se bon terme en els
de S'Arenal, perquè per tal d'obtenir
les subvencions del CIM s'han de
tenir els terrenys en propietat, i l'A-
juntament no els hi té, ja que pertan-
yen a Antoni Roses i aquest, en
canvi, allô que pretén és que els re-
valoritzin com a rústics, que en són
ara, en urbans, obtenint així un bene-
fici considerable dels solars que que-
darien com a propietat seva.

El regidor d'ASI, Rabasco, va con-
testar que els terrenys esmentats no
són rústics, sinó que són urbanitza-
bles no programats, que a S'Arenal
existeixen 2.300 al.lots en edat esco-
lar que no poden practicar esports
perquè l'actual Camp Municipal
s'empra gairebé exclussivament pel
Club de Futbol UD Arenal, per la
qual cosa aquest projecte es farà el
més aviat possible.

RAJOLES CONFLICTIVES

El punt núm. 8 relatiu al coneixe-

ment de la sentència del Jutjat de P
Instancia núm. 8 de Barcelona, en la
qual es condemna l'Ajuntament de
Llucmajor al pagament de quatre mi-
lions més les despeses judicials, per
la compra d'unes rajoles no pagades,
va tenir un tens debat entre els pro-
tagonistes. Rabasco va contar la seva
histõria dient que el regidor socialis-
ta Tomas Garcias i l'ex-batle Joan
Monserrat, quan governaven, se n'a-
naren a Barcelona per comprar les
rajoles, amb les despesses pagades
pel consistori, rajoles el cost de les
quals s'incloïa en el pressupost de la
reforma de les voravies del carrer
Miramar de S'Arenal, que no han
estat satisfetes per l'empresa conces-
sionaria, per la qual cosa «l'Ajunta-
ment haura pagat dues vegades les
rajoles», Rabasco va sollicitar que es
formas una comissió d'investigació
per si hi hagués algún delicte de
connivência.

Tomas Garcias va replicar que se
n'anaren a Barcelona a comprar les
rajoles perquè era hora de posar-les i
no les havien enviat, pert) va assegu-
rar que l'empresa Construccions Pas-
cual tenia intenció de pagar-les, i per
això no hi pot haver cap delicte, per-
que l'Ajuntament no cal que pagui
dos pics les mateixes rajoles». Abans
d'acusar -va manifestar el regidor
socialista- s'han de tenir proves, per-
que per haver-hi connivència han de
ser dos, per la qual cosa deman que
es retiri aquesta acusació».

El batle va procedir a retirar
aquesta paraula, encara que va asse-
gurar que si es presenta l'ordre del
Jutjat per al pagament d'aquests
quatre milions objecte de la sentèn-
cia, de manera irremisible s'hauran
de pagar.

AMPLIACIó DEL CENTRE DE
SALUT

Sense problemes i per unanimitat,
es va aprovar el conveni amb la Con-
selleria de Sanitat. i Seguretat Social,
per a l'ampliació del Centre de Salut
de Llucmajor, amb unes reformes
per tal de convertir-lo en comarcal,
des del juliol d'enguany, poder pres-
tar una atenció continuada les 24
hores del dia. Convocació a concurs
per a la concessió del «Club d'Estiu
de Badia Blava», el projecte reformat
de recollida pluvials del ca-
rrer de Miramar. Coneixement de
l'habilitació de la Sra. Rosa Salva
Garcias com a Secretaria General de
l'Ajuntament. Amortització d'una
plaça d'Assistenta Social i creació de
dues places de treballador familiar.

LIQ'UIDACIó DEL PRESSUPOST
DE 1991

El tema de la liquidació del pres-
supost municipal de l'any passat va
ser molt discutit, entre l'actual res-
ponsable d'Hisenda, Lluc Tomas, i
l'ex-batle, Joan Monserrat. Lluc
Tomas va dir que s'havia tancat l'es-
mentat pressupost amb devers 260
milions de superavit, gracies a un
préstec de 425 milions per tal de
pagar els deutes pendents deixats
per l'anterior consistori.

Però els comptes de Monserrat no
quadraven amb els de l'actual res-
ponsable, Lluc Tomas, ja que aquell
va assegurar que amb aquest supera-
vit no calia endeutar-se per la quan-
titat de 425 milions, i menys els 600
promesos, a la qual cosa va replicar
el responsable d'Hisenda que mante-
nia la seva tesi, i encara li pareixia
que feia unes previsions curtes, que
poden arribar als 700 milions». I si
no -va finalitzar- ja veurem quê dira
l'Auditoria».
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«PINCHOS»
«PEPITOS»

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

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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Nova escola a Son Ferriol

El passat dia 16 de gener el director provincial del Mi-
nisteri d'Educació i Ciència, Dn. Andreu Crespi, va en-
tregar una placa com a reconeixement de mèrits per part
de la Comunitat escolar del Col.legi Públic de Son Fe-
rriol, al llucmajorer Sebastià Guasp i Pons, qui ha estat
16 anys director d'aquest centre (1975 - 1991) i el que va
fer les negociacions pertinents per dur endavant el pro-
jecte de convertir l'edifici del Col.legi Públic de Son Fe-
rriol en el mós modern i sotisficat de Mallorca.

Vaga de comerços a Llucmajor

El passat dimecres dia 19 de febrer es va aturar pràcti-
cament la totalitat del comerç llucmajorer; només algu-
nes botigues d'alimentació i carnisseries no secundaren
la vaga, però així i tot el percentatge de comerços que ho
feren s'acosta a un 90%.

Possiblement la proximitat a Ciutat fou un dels factors
decisius per als botiguers de Llucmajor a l'hora d'afegir-
se a aquesta vaga, per tal de demanar una llei de comerç
i una regulació del rector.

La jornada de vaga va transcórrer sense cap tipus d'in-
cidència i que els <piquetes» no feren acte de presència a
Llucmajor.

Vè Aniversari de la Banda de Cornetes
i Tambors

El passat 21 de març la Banda de Cornetes i Tambors
de Llucmajor va celebrar la seva festa anual amb el seu
padri, el cantautor Tomeu Penya. La festa va consistir en
un sopar a un conegut restaurant de Llucmajor, en una
actuació musical de Tomeu Penya i en el sarau que orga-
nitzaren una parella de pallassos amb els components de
la Banda.
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Pla d'Educació Nutricional del
Farmacèutic

El Consell General de Col.legis Oficials de Farmacèu-
tics ha organitzat un cicle de sis conferències sobre Edu-
cació nutricional els dies 3, 5, 6, 9, 11 i 13 de març a les
20 hs. a la Sala d'Actes de l'Ajuntament.

El Curset orientatiu per a mestresses de casa i totes les
persones que vulguin millorar la nutrició familiar, es a

càrrec de Maria F. Ramon i de Joan Mir. L'assistència de
públic és molt bona i aquest fet demostra l'encert de la
convocatòria. Així, els apotecaris llucmajorers ens ensen-
yen a conservar la salut de la manera més natural i eco-
nòmica: mantenir una alimentació sana i equilibrada.

V Diàlegs fe-ciència
El Consell de Pastoral Parroquial de Llucmajor ha or-

ganitzat per cinquena vegada els Diàlegs FE-CIENCIA,
els dies 12, 19 i 26 de març a les 21 hs a la Sala d'Actes
de l'Ajuntament amb el títol «La Drogodependència» Té
solucions? Quines?

El dijous, dia 12, es realitzarà la ponència «El món de
Ia Sida» (realitat, prevenció i actitud de vida) a càrrec de
la Dra. Catalina Comais, R. de Toxicomania del CIM i de
Mn. Tomeu Català, director del «Projecte Home».

Dijous, dia 19, la ponència «El drogodependent» (psi-
cologia i prevenció), a càrrec del Dr. Amador Calafat,
psiquiatre i cap del Servei de Promoció de Salut del CIM
i del testimoni d'uns pares afectats.

Dijous, dia 26, es conclouran els diàlegs amb la ponèn-
cia «Rehabilitació i reinserció» a càrrec del Sr. Joaquim
Mejuto, director de la presó, i del Sr. Tomas Martin, tera-
peuta i del Sr. Antoni Capó, reinserit.

Presentara els diàlegs i els ponents, la Sra. Catalina Gi-
nart, directora de ¡'IB Maria A. Salva.

RELLOTGERIA
TROFEUS

7.ant
Agència Oficial Benetton

C/ Font, 5	 Tel. 66 14 17 	LLUCMAJOR



RENAULT TRAFIC Y RENAULT MASTER

El trabajo que menos pesa.
Todas las ventajas de las Renault Trafic y Renault Master responden

rotundamente a las más avanzadas exigencias de vanguardia.
A su volumen de espacio y confort interior, hay que añadir

Ia maxima accesibilidad de carga. Para trabajar sin esfuerzo.
Para hacer ligera la carga mas pesada.

Renault Trafic
• 14 versiones.

• Capacidad de carga dei .100 a 1400 kgs.

• Diversidad de volúmenes :
2 techos (normal y sobreelevado)
2 longitudes (normal y larga).

• Amplia posibilidad de adaptaciones
(isotermos, ambulancias, etc.)

• Versiones combi para el traslado
de personas y mercanclas.

• Nuevo minibtís confort de 9 plazas
para viajes de placer.

• Gran confort en la zona del conductor.

Renault Master
• 7 versiones.

• Motores Diesel de 76,5 CV. y turbo de
94 CV.

• Dirección asistida de serie.

• Distintos modelos para carrozar,
(Isotermos, grandes volúmenes, etc .l

• Diversidad de volúmenes.
2 techos (normal y sobreelevado).
2 longitudes (normal y larga).

• Nuevo modelo minibús con 17 plazas.

• Nueva versión caja abierta, para traslado
de mercancias

Benefictese de todas las ventajas del Leasing Operativo que le of rece Renault Overlease.

Renault. Ng 1 en Europa en vehículos industriales ligeros.
VEN A COMPROBARLO A

BARTOMEU JAUME NADAL S.A.
Ronda Migjorn s/n. Tels. 66 01 40 i 66 00 41

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

LOCAL
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Miguel Vanrell, el primer centenari d'enguany
mai, sempre feia feina, però va morir
molt jove i va deixar tres butzetes:
les meves germanes i jo».

Diu que no era dels més balladors
però sí dels que anaven al velòdrom
de la seva barriada del Monestir, on
va veure construir la fàbrica de Ca'n
Guixa i les cases dels voltants.

Recorda com un fet important el
que els llucmajorers traginassin ca-

nos carregats de palla cap a Palma
amb un bon grapat d'«estraperlo»
amagat... però la seva ment se'n
torna cap a França.

I amb una punta d'ironia diu que
voldria celebrar una altra festa quan
torni complir 100 anys més. No sé si
cent seran molts però es que quedin
que siguin bons mestre Miguel.

C.J.

Miguel Vanrell i Caldes va com-
plir 100 anys el passat dia 20 de fe-
brer i per aquest motiu es va organit-
zar una bona festa al seu domicili
particular, amb la banda de cornetes
i tambors, la presencia del batle i
d'altres regidors, la celebració d'una
missa, l'entrega d'obsequis per part
de l'Ajuntament, la Caixa d'Estalvis,
la Caixa de Pensions i una berenada
per a tots els assistents.

Mestre Miguel viu amb el seu fill i
Ia seva nora, assegut a la seva cadira
de repòs i recorda la seva llarga vida
de sabater per terres de França i de
Llucmajor.

Devers l'any vint va anar a Marse-
lla per fer l'anomenada «feina blan-
ca» de sabater, quan aqui la feina es-
cassejava. «Vaig fer sabates per a
Napoleó Bonaparte, eren sabates
fetes a mà, moltes fortes, jo les co-
mençava i les acabava».

A Llucmajor va treballar a les fà-
briques de Ca'n Pep d'es Cafe, de
Ca'n Sumpulí i de Ca'n Ramon
Pares; pea) ell se'n recorda de les
seves curtes estades a França, perquè
alla guanyava molts doblers. «Vaig
dur monedes d'or dins el doblec dels
calçons».

També recorda que no va anar mai
a l'escola, perquè n'hi anaven pocs i
que jugava a bolles i a teia, però va
jugar poc. «Mon pare no se cansava



Una mostra del carnaval d'enguany a s'Arenal
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S'Arenal

oXVIè Carnaval platja de Palma»
Tomeu Sbert

La gran diada carnavalesca, en la
seva XVI edició es celebra amb es-
plendor, una vegada més. Organitza-
ció de l'Associació d'Hotelers amb
especials col.laboracions dels Ajunta-
ments de Ciutat i Llucmajor i altres
entitats i cases comercials. Milers de
persones presenciaren la desfilada
dels nombrosos participants, en una
caravana llarguissima amb sortida
de Son Veri a la Plaça de les Merave-
lies.

Bon nombre de premis. Un jurat
composat per Joan Fageda, Eduard
Camero, Joan Bauça, Jordi Mulet,
Miguel Amengual, Miguel Vidal
entre altres, atorgaren premis a
«Tuareg», cavallistes: disfressats a
«Los Novios», «Expo 92», «La Sireni-
ta y el Rey Tritón», «Cleopatra» i els
primers classificats foren «Vivan los
novios».

En comparses triomfaren «La es-
trella de la felicidad», «Drogas, no
nos manipulen», «Ximbombes i cas-
tanyetes», «Pulpos contagiosos» i
premi major per a «Réquiem por
Granada».

En carrosses premis per a «Carta
astral», «Ca Nostra», «Ojalá que llue-
va café», «Ximbombes i castanyetes»
i especial per a «Circ fantasies».

En definitiva molta originalitat i
bon gust, coses noves, extravagancia
i excentricitats incloses i que, en de-
finitiva, feren les delicies de tothom.
Per contrapartida, falta, creim, més
música, més sonoritat musical al
llarg de la vistosa caravana.

MARACANA

El vetust hostal Maracana esta es-
sent fet net de tones i tones de fems
de tota mena col.locades per gents
estranyes a l'extensió de les seves
quatre plantes d'altaria, baixos i so-
terrani. El Maracana, inaugurat es-
plendorosament el 3 d'abril de 1.966,
amb 100 places hoteleres, ampliades
a 210 dos anys després, fou tancat el

1.975 per motius d'una capritxosa
subhasta. Després, la decadència

major impera dintre les seves fortes
columnes o parets. Un establiment
pioner dins el seu ram, quan S'Are-
nal canviava la pell, entrant en un
món nou ple de vida i progrés.

Avui, si miram el Maracana, po-
driem dir que aquell gran imperi,
sense ésser romà, també es veu
aba ix.

Aquesta neteja, iniciativa munici-
pal llucmajorera, tira enrera un greu
perill per a la salut pública. I això
que encara hi habiten o hi habitaven
dues o tres families, la qual cosa po-
driem dir que és un fidel exponent
d'una de les majors misèries.

EUROCLINIC



FABRICA DE JOIERIA GARAU
(Ca'n Cajeta)

Fabricant IIles Balears 030

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

FILIGRANES, CORDONCILLOS,
GRANET I REPRODUCCIONS DE

JOIES ANTIGUES MALLORQUINES

Llistes de Noces, Comunions i Naixements

C/. Born, 29
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Contrapartida de l'anterior és la
inauguració, dies passats, a Son Verí
Nou, d'un «Euroclínic», això és,
posar en funcionament un centre de
tractaments de cirurgia estètica, plas-
tica i microcirurgia d'allò mês avan-
çat d'Europa. També conté serveis
de laboratoris, radiologia, centre d'o-
peracions artroscõpiques; quatre qui-
ròfans amb els darrers avançons tec-
nològics dins el seu ram.

Antoni Ceramon, director, digué:
«Encara que es tracta d'un hospital
de luxe, vull aclarir que no tots els
tractaments seran cars. Consultes ex-
ternes seran econòmiques com
poden ser accidents de transit, labo-
rals, deportius, cremades o d'altres.
Euroclínic atendrà aixímateix pa-
cients assegurats per companyies
privades».

L'edifici és ubicat en un solar de
4.000 m2, 30 Hits distribuïts en 30
cambres.

NOTICIES BREUS

-Continuen a bon ritme les obres
de millora del carrer de Miramar,
part llucmajorera. Pressupost inicial
de 161 milions de pessetes.

-Andreu Caballero, arenaler d'a-
dopció, participa amb èxit a la prova
«Pujada al Kilimanjaro», una de les
proves d'atletisme que mês duresa
acumula dins el món. El temps em-
prat, sempre amunt, fou de 10 hores,
35 minuts i 59 segons.

-Des de S'Arenal ens alegram de la
classificació del jovenet llucmajorer,
Joan Quintana Oliver pel Campionat
d'Espanya que es disputara a San-
tander en categoria cross. Enhorabo-
na i sort.

-L'equip futboler de l'U.D. Arenal
va perdre per 0-1 davant el Platges
de Calvià, després de 8 jornades de
no conèixer la derrota. L'entrenador
Pere Cost continua tenint alguns en-
frontaments verbals amb la directiva
arena lera.

-Es complí el primer aniversari de
la mort de Bartomeu Adrover Feliu,
molt conegut com a rapsoda, en es-
pecial de les poesies de Maria Antò-
nia Salva. Passa els darrers anys de
la seva vida a S'Arenal i participa en
el recital poètic del «Pont de les Set
Bogues».

-Jaume Alzamora, director de sa
revista «S'Unió de S'Arenal» passa
per Cuidats Intensius a una clínica
de Palma. Li desitjam un prompte i
total restabliment.

-Manolo Santolaria, resident els
estius a Badia Gran, ha estat guardo-
nat amb el premi «Andratx 91» amb
el treball titulat «Semblanza de un
andritxol tenaz», per un treball sobre
mestre Tomeu Esteva.

-A la sala de convencions de l'edi-
fici dels hotelers, carrer Marbella,

tingué lloc un concert de piano a cà-
rrec del «Trio Shostakovich», inter-
pretant obres de L. Van Beethoven.

-Paco Pinar encapçala la classifica-
ció de golejadors «Trofeu Axa-Mare
Nostrum Agència S'Arenal». El se-
gueixen Pol, Bussi, Izquierdo entre
altres.

-Es publica el primer número
d'una revista titulada «ASI contigo»
butlletí informatiu de l'Agrupació
Social Independent.

-I fins dintre d'una mesada, amics.
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Taula rodona sobre els problemes de s'Arenal
Amb la participació dels dos batles

Arnau Tomas
Organitzada per la revista «S'Unió

de S'Arenal», va tenir lloc el passat
dimecres, una taula rodona en un co-
negut restaurant de s'Arenal, amb la
presència dels batles dels termes de
Palma i de Llucmajor, Joan Fageda i
Gaspar Oliver.

El local, replet de gent interessada
a plantejar als dos batles els nombro-
sos problemes per resoldre en agues-
ta població turística, des de les asso-
ciacions de veins, comerciants i de la
tercera edat. El representant de l'As-
sociació de Veinats de Son Sunyer,
es pot dir que va exposar i va dema-
nar solucions als problemes més se-
riosos que sofreix s'Arenal, com són
la inseguretat ciutadana, amb més
vigilancia, Sanitat amb un centre de
salut, una ambuláncia permanent,
erradicació dels focus de venda de
droga, deficient il.luminació, remo-
delació de les places dels «Nins» i
del consultori, i un complexe espor-
tiu a la zona de Palma.

Per part els comerciants, es va ex-
posar la competencia deslleial que
fan els Balnearis dels restaurants de
la primera línia de la platja, conver-
tint-los en segona línia, un altre es
va queixar dels autocars turístics que
s'emporten la gent de s'Arenal com
si fos una barriada més de Palma i
no com al que és, una població turfs-
tica xapada en dues zones, que com
que els falta la coordinació necessa-
ria en múltiples aspectes, genera si-
tuacions lamentables.

El batle de Palma, Joan Fageda,
després de manifestar que esta com-
plint la promesa d'escoltar tots els
veins de Palma, amb reunions periò-
diques, per tal d'obtenir-ne informa-
ció directa amb els problemes i ne-
cessitats, també va afegir que a
causa de la manca de doblers que hi
ha a les argues del consistori ciuta-

dà, amb un deute de més de 275 mil
milions, no els queda altre remei que
reduir despeses i planificar bé les
obres necessaries i portar-les a terme
per ordre de prioritat, ja no és possi-
ble fer-les totes en temps tan breu.
Va recordar que ja s'acaba la remo-
delació i l'embelliment de la primera
línia de la platja de la zona de Ca'n
Pastilla, i quant a la inseguretat ciu-
tada «hem augmentat i augmenta-
rem la plantilla de policies, pet-6 tot
sols no podrem resoldre totalment el
problema, ja que necessitam la
col.laboració de la policia de l'Estat».

El batle de Llucmajor, Gaspar Oli-
ver, al començament de la seva in-
tervenció va voler parlar en mallor-
quí, però va ser interromput per un
grup de castellanoparlants que pro-
testaren i amenaçaren amb sortir del
local, per la qual cosa va rectificar i
ho va fer en castellà, posant en evi-
dència un altre problema que, ben

segur, no va ser tractat a la reunió.
La intervenció de Gaspar Oliver

—en espanyol— es va centrar en la
manifestació que el pont que separa
els dos termes, més que no separar,
els ha d'unir per a la resolució de
tots els problemes comuns. Que l'A-
juntament de Llucmajor va netejar el
torrent sense demanar comptes a
Ciutat, i que remodelara el Torrent
dels Jueus, convertint-lo en pas pea-
tonal, també sense ajuts de Ciutat ja
que del mateix només hi ha un
metre i mig que pertany a la seva ju-
risdicció. Va manifestar que estan
confeccionant un decret sobre medi
ambient, per tal de sancionar tots els
que atentin en contra, en forma de
renous i de contaminació, i multant
els que depositin els ferns fora d'ho-
rari i de lloc habitual. Va assegurar,
a més a més, que el proper estiu es
comptarà amb un nou servei de la
Creu Roja, «naturalment, per als dos
termes».
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Llucmajor té tres refugis de caça
Són unes zones on esta prohibida la practica de qualsevol activitat cinegètica

Set finques particulars integren la
xarxa malorquina de Refugis de
Caça. De vegades es tracta de pos-
sessions i d'altres d'un conjunt de te-
rrenys de diferents propietaris.
Quasi tots coincideixen en les creen-
ces ecològiques però també és que
estan farts que les seves propietats
siguin envaides pels caçadors.

L'article 11.2 de la llei de Caça vi-
gent defineix els Refugis de Caça
com «uns terrenys de règim cinege-
tic especial on queda prohibit l'exer-
cici de caça. La seva creació pot ser
promoguda per entitats privades de
tipus científic i cultural. L'autoritza-
ció es competencia de la Conselleria
d'Agricultura, amb la petició previa
conjunta del propietari i de l'entitat
promotora».

Tres dels set llocs on es prohibida
la practica d'activitats cinegètiques
es troben al terme de Llucmajor: Cal
Sireno, Can Verdigo i el conjunt inte-
grat per Son Mulet i Son Gabriela.

La cota elevada de pressió que so-
freixen les espècies cinegètiques ha
propiciat la campanya empresa pel
GOB l'any 1984 perquè els «Refugis
de Caça constitueixen una treva per
a la nostra maltractada fauna».

El propietari de Cal Sireno afirma
que des que els terrenys passaren a
ser Refugi de Caça pot passejar tran-
quil.lament per la finca, ja que
abans, per la temporada de caça es
necessitava un casc per sortir de la
caseta.

El Refugi de Caça de Son Mulet i
Son Gabriela té una extensió de més
de 30 quarterades. Llorenç Socias i
els altres 15 propietaris justifiquen la
decisió afirmant que «a la finca hi ha
un lloc per a la fauna i aim) brindava

l'ocasió de concretar l'afició ecologis-
ta».

Tots coincideixen a calificar d'ex-
cessiva la pressió cinegetica que pa-
teixen nombroses especies autòcto-
nes, les quals fóren fumigades sense
control. «Cada és més nombrosa la
presencia de caçadors amb arma-
ment sofisticat sobretot la temporada
dels tords».

Quasi tots han tengut problemes o
enfrontaments amb alguns caçadors,
els denominats «escopeters» que no
respecten ni les propietats ni les es-
pecies, protegides o no.

Posicionaments ecològics i postu-

res d'autodefensa enfront a determi-
nats caçadors són, sense cap dubte,
les causes que han propiciat aquests
Refugis de Caça. Uns petits oasis on,
per imperatiu legal, es prohibit dis-
parar un tret.

De moment, la iniciativa de crea-
ció de nous Refugis de Caça rep una
resposta positiva i ja han donat la
primera passa per posar-se en con-
tacte amb el GOB i demanar-los
ajuda per formular les sol.licituds.
Ecologistes de conveniencia o con-
vençuts marquen uns límits on les
especies cinegètiques tenen albert.

Francesc Verdera



SA NOSTRA li vol donar la
benvinguda amb una atenció especial

4i(Viale y
G.A.T. 687

EXCURSIONS
Galicia: 46.900 pts.

Venècia: 69.900 pts.
Paris: 64.500 pts.

Lisboa: 54.800 pts.
Sicilia: 69.900 pts.

Vall d'Aran: 42.000 pts.
Costa Azul: 43.500 pts.

I ara també al
SUPERMERCAT PROHENS

de dilluns a divendres de les 19 a les 21 h.
Tel. 12 01 64. Llucmajor

C/ Maria Antònia Salvà, 38. S'Arenal
Tels. 26 74 50 - 26 54 58
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Aina Maria Luna
Pub Odeón

-Com valores l'ambient nocturn
de Llucmajor?

-És molt bo i molt sà. De cada ve-
gada hi ha mes gent, sobretot els dis-
sabtes, que es quan els joves tenen
doblers per gastar. Durant l'hivern la
marxa es limita ales als caps de set-

mana, però en arribar l'estiu la gent
surt cada dia.

-Hi ha una forta competència amb
els Ares pobles?

-Crec que no. Pobles com Campos
i Algaida tenen la seva propia clien-
tela i aquí ve gent de la vila i, de

cada vegada mes gent de Palma. Ara
Ia gent de Ciutat s'ha tirat molt cap
als pobles.

-De cada vegada són més joves
els qui surten?

-Sí, comencen a partir dels 14 anys
i formen una clientela que surt i es
retira prest. Llavors, després de les
dotze i mitja, ve una gent major.
Tant uns com altres m'agraden per-
què jo em trob molt be entre la gent.

-Quina música s'escolta al pub i
quines begudes són les de més des-
patx?

-Sobretot, la música pop-rock es-
panyola; la salsa i altres músiques
ballables a un local com el nostro no
hi peguen tant. Les begudes més
consumides de dia són els cafès, la
cervesa i la coca-cola i de nit el
whisky, la ginebra, el wodka i els
«chu pi tos».

Maties Garcias
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Per què vàreu tancar dia 19?
tres, ningú no ens va obligar ni
ningú no ens va avisar de la vaga.

per tancar els diumenges i ara ja
torna ser el mateix. La competència
esta bé, sempre que sigui sana, però
quan perjudica molta gent, ja no és
positiu.

Antònia Lladó Cardell
(Papereria - Perfumeria
CA N'ALEGRIA)

Per mor de l'horari i per mor de la
possible construcció de «El Corte In-
glés». S'ha lluitat molt per tenir tan-
cat els dissabtes horabaixa i els diu-
menges i ara això torna ser diferent.

Varem tancar per ser com els al-

Magdalena Reinés Lladó
(PETITONS)

Perquè no volem «El Corte Inglés»
(si pot ser). «El Corte Inglés» no ens
afavorirà gens ja que tenen calitat
com nosaltres... «la roqueta)) es peti-
ta i amb els comerços que hi ha, ja en
sobren. Una altra qüestió és la de
l'horari; quan s'ha lluitat anys i anys

Gaspar Monserrat Salas
(MODES MONSERRAD
(«Ca's Paguet»)

En primer lloc, per solidaritat amb
la resta de petits comerciants. En

TALLERS CAÑELLAS ROTGER
SERVEI OFICIAL

Durant el mes de març FIAT vos dóna el finançament més avantatjós de l'any.
Si voleu comprar un cotxe no dubteu de visitar-nos.

C/ Hispantat, 19 - 	 Tel. 66 06 47
	

(Llucmajor)
Plaça Reina Maria Cristina, 12 - B

	
Tel. 26 89 12
	

S'A RENAL
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segon lloc, perquè crec en la defensa
d'aquests interessos respecte de l'ho-
rari, per exemple. No és que no es
puguin posar grans superfícies com
és el cas del futur «Corte Inglés»,
pert, és que a aquests grans magat-
zems se'ls donen uns privilegis que
han negat a molts d'altres. Ells, fins i
tot, poden edificar una animalada de
metres... Quant als horaris, som no-
saltres els perjudicats respecte de
«Continente», «Pryca» o «Galerías»
ja que tenen obert a tota hora i això
fa que els altres hagin d'obrir-hi
també.

Paula Oliver Bauzá
(CALÇATS CA'N GRAMET)

Varem fer vaga perquè volem un

horari igual per a tothom i és això
que anàrem a defensar. Volem po-
tenciar la petita i mitjana Empresa
perquè es quedara a «no res».

Volem que els doblers quedin
aquí. Si es fan els grans magatzems,
els doblers no quedaran aquí.

Concepció Guerrero
(Supermercat ALDE)

Per poder tenir un horari tots
igual, grans i petits. Perquè hi hagi
una mica d'igualdat, al manco, en
això: petits comerços i grans superfí-
cies.

Lluc Ordinas Gelabert
(GANIVETERIA ORDINAS)

Varem decidir que farfem vaga per
ser com la resta i perquè trobà vem
clue les nostres reivindicacions eren
raonables. A Llucmajor hi va haver
quasi la totalitat de comerços tancats

senzillament, ho varem fer perquè
la gent sabés per què protestàvem.
La vaga es va fer, sobretot, per acon-

seguir més igualdat entre els petits
comerciants i les grans superfícies.
La Ilei ha de ser igual per a tots.

Margalida Rigo Ballester
(ELÈCTRICA CALAFAT)

Varem fer vaga, en primer Hoc,
perquè en Tõfol és membre de la Di-
rectiva de PIMEM i creim en les rei-
vindicacions de la vaga. L'horari i la
creació de noves grans superfícies, el
«Corte Ingles», d'una banda, i el pro-
jecte de construir un nou «Pryca»,
són també uns altres motius. No
creim que la creació d'aquests grans
magatzems beneficiï en absolut els
comerços ni la gent ja que això supo-
sarà, no la creació de nous llocs de
treball (com diuen), perquè són con-
tractes provisionals, sempre, sinó
que suposarà el tancament de moltes
botigues i el comiat de molts treba-
lladors. En la qüestió de l'horari hi
ha mil maneres de solució, perquè
ens podríem posar d'acord i, per sec-
tors, fixar un dia a la setmana per
tancar i això no seria gens desbaratat
i la gent s'hi acostumaria. D'altra
banda, és necessari tenir tancat
algun dia perquè tots necessitam
temps per fer altres coses a més d'es-
tar darrera d'un taulell.

CENTRE
DE
RECONEIXEMENT
MEDIC - PSICOLOGIC

ANTON! ISERN OLIVER
LLUCMAJOR

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

certificats
mèdics per a

permis de conduir i
Ilicència d'armes

HORARI:
Dilluns i Dijous de 16,30 a 21 h.
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Els quaderns del fum major

El molí famós

Desguarnit d'arbres i parets, el
molí apareix despullat, nu, mostrant
tota la seva sòbria bellesa, serena,
quasi elemental. El contrast amb les
disforges columnes de metalls, l'en-
reixat i el nou trespol de grava hi
afegeix una urgència de clam, que fa
que aquesta bellesa esdevingui com
una ferida, com si el molí fos un bell
ésser salvatge empresonat dins un
zoològic, lluny del seu habitat natu-
ral o com si Llucmajor fos ja un su-
burbi i en qualsevol moment hagués
d'aparèixer Mad max pel camí de
Campos o Robocop estas a punt de
surtir de la Sae de Nuite de Can
Taleca.

Tornen a mi les velles reflexions
sobre el poble que anam fent i des-
fent entre tots, sobre la fragilitat del
patrimoni cultural, arquitectônic,
sobre els paisatges urbans que, un
cop perduts, ja són irrecuperables
per sempre, sobre la imatge d'un
municipi que es considera turístic a
les portes de l'europeu any 93. D'es
d'una petita rajola sobre les dovelles
del portal d'arc una xifra em parla

de segles: fet l'any 1.709.
Després d'uns dies d'estar aturada

l'obra, dos picapedrers hi tornen, fei-
nejar. Pens que si hi ha unes normes
que ens permetin de protegir i de
salvar aquest mut i bell testimoni
d'allò que hem estat no fa tants
d'anys, les institucions públiques les
hauran d'aplicar amb tot el rigor. I
que si no hi són, politics i ciutadans
ens haurem de posar davant el mira-
II de la responsabilitat i prendre
llum de Na Pintora.

Tal vegada aquesta malifeta, que
no és la primera ni prop fer-hi ( molt
em tem que no sera la darrera) haura
servit si més no, per desxondir cons-
ciències i sensibilitats fins ara indife-
rents i conformades. Al manco el re-
bumbori i el xep-a-xep ha estat de
val-nou i joc fora.

Trànsfugues editorials, manoles
exaltades i altres amics, parents i be-
nefactors de la dreta local, com un
eixam enfurismat han envestit a res-
ponsables i col-laboradors de «Lluc-

major de Pinte en Ample», fregant-
se les mans com la bruixa de la ron-
dalla, amb cara de mal dissimulada
satisfacció, de «je, je, ja vos hi hem
aplegat, meam si ara que n'hi ha dels
vostres pel mig acanareu la feta amb
una altra vara», denunciant el fet i
exigint tractaments informatius i pri-
meres pagines. Sobtat interés, tan de
cop en sec, encisadora conversió, de
gent que no s'ha distingit per la seva
voluntat de col•laborar ni de fer
feina. D'altra banda, tampoc no crec
que els preocupi la manca de difusió
del fet: alguna de les seves llengües
té més tirada que qualsevol altre
mitja de comunicació del poble.

Rabasco, el führer d'ASI, ho va
amollar a la televisada sessió plena-
ria. Una nova exhibició de la manera
de fer d'aquest personatge. I ja
sabem que don Joaquin no seria res
sense el suport de la dreta local de
tota la vida. Tal vegada no han
pogut trobar una manera millor de
tirar terra damunt tot un grup de
gent que fa anys defensam dins la
vila unes idees que hem procurat
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deixar ben clares, i en concret sobre
el meu amic Macia Garcies, funda-
dor d'aquesta revista, amb molts
d'anys d'activitat social i cultural
dins Llucmajor i antic regidor d'es-
querra nacionalista. Perquè, en el
fons, em fa la impresió que, més que
d'un molí, més que d'un fet denun-
ciable i que s'ha d'evitar si és possi-
ble, es tracta de tornar jugar al linxa-
ment moral. I si no hi ha arguments
ni fets, n'inventan i endavant les
a txes.

Vull dir que si existeix una res-
ponsabilitat, atribuïu-la a qui la té, o
si la voleu atribuir, demostrau-ho.
Pert) el que ja es l'últim, el que no es
pot fer és intentar desacreditat una
persona a través de familiars seus,
senzillament perquè és un recurs mi-
serable i innoble.

I si ens hem de posar a xerrar de la
família i altres intimitats enlloc de
tractar els problemes de forma clara i
practica, podem alçurar el galliner,
però no sé si se'n desprendrà cap be-
nefici per el poble. Podem començar
a mirar si hi ha parents de la nova
majoria que han entrat a fer feina a
l'Ajuntament els darrers mesos, cap
cosina del batle, per exemple; o a
treure comptes de quants i quins
llucmajorers han entrat els anys pas-
sats a la plantilla de la Conselleria
d'Indústria, per acabar fent bugada
de temes tan trascendents com si el
«caudillo» Rabasco paga o deixa de
pagar el lloguer de casa seva o el fo-
tógraf que el retrata donant sang...

Em sembla que hi ha coses molt
més necessàries i dignes de fer que
la calúmnia i la insinuació indemos-
trable. Que es demostri el que hi ha,
i es calli el que no hi ha. I que cada

responsabilitat sigui de qui és.
Tal vegada tot haura estat per 1,6

si resulta que s'han despert cons-
ciències i sensibilitats. Ho repetesc.
Llàstima que no hagués commogut
tot aquest personal neopatrimonia-
lista el fet que un informe del Go-
vern Balear assenyalas que, de les
creus de terme llucmajoreres, n'hi ha
tres o quatre que necessiten restaura-
cions i mesures protectores imme-
diates i urgents des de fa anys. O la
destrucció i encimentada per part de
xaleters de nombrosos trams d'una
obra d'enginyeria popular tan Riga-
da a la nostra història com «La si-

quieta» que duia aigua de Randa els
segles abans de Sogesur; o la matei-
xa balearització de foravila per lus-
tres de construcció il.legals o camps
de golf d'interès social; o quan la te-
lefónica contamina amb fils i canona-
des de plastic negre les façanes de la
vila sense perdonar ni la de la recto-
ria; o quan es continuen serrant les
dovelles dels nostres portals d'arc; o
quan, a cop d'atarracat i emblanqui-
nada es va esborrant dels nostres ca-
rrers aquest color de pa torrat del
marés, la pedra, el fang de terra roja
colrats pel sol, o quan es repiquen
(com ara a un cantó de Plaça, belles
parets de pedra per aferrar-hi rajoles
de marès d'inferior qualitat... O quan
el molí de la llengua amb que el nos-
tre poble ha molt la seva vida de
Ramón Llull a Maria antônia Salva
és deformat amb ligues i bloquets de
llengua forastera, amb la complicitat
inactiva dels qui ara comanden...
quan quilòmetres de paret de pedra
seca desapareixen sense dir ni pruna
víctimes de l'abandó o de la palera
autonómica somniadora d'una Ma-
llorca autopista...

Des de la regiduria de Cultura,
Macia Garcies va promoure la realit-
zació d'un catàleg de patrimoni ar-
quitectònic de la vila. La seva finali-
tat era servir de base a un ordena-
ment legal que el protegís. Probable-
ment es podreixi dins algun calaix.
On eren tots aquests nous defensors
de molins? I, sobretot, on seran
demà? Pot ser ara, ells que tenen bo i
poder, ens faran costat i Llucmajor
disposarà d'una normativa porquê
barbarits impresentables com la que
ens ocupa no es tornin repetir.

Miguel Cardell
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EL MOLI I QUESTIONS COL.LATERALS,
0 VICEVERSA

Regnar després de morir! Encara no tancat l'afer
successori en la parcel.la ideològica corresponent, el
nom d'un servidor recobra actualitat entre els estadans
del poder local, que m'envien "missatges" per les dues
bandes de la seva testa bicéfala, tan ben compenetrada i
harmonitzada, d'ASI i PP.

Diuen que la secció femenina del PP té una ala
senyorívola i desvagada que contínuament tragina ça i
enllà. Amb posa elegant i distingida, l'ambaixada de la
"beautiful people" local presta un renovellat servei
social a la causa gasparista, amb dedicació plena i
rendiment constant. Una de les darreres accions que ha
emprès -amb pretensions d'usurpar tasques de
periodista pert) sense fer-ne la feina- ha consistit a
recomanar qué havien de dir les planes de la present
revista. L'objectiu era assegurar un atac contra la meva
persona a fi d'invalidar qualsevol actuació crítica o
política que jo pugui emprendre.

D'altra banda, el portaveu del sector pirotècnic de
l'Ajuntament -molt de tro però poca substância-, aquell
qui exhibeix llinatge que justament rima amb "asco",
va gosar públicament de fer-me responsable d'uns
malfets que em són aliens: pretendre atribuir-me culpes
per les obres d'una propietat sobre la qual no tenc
poder decisori ni capacitat de gestió, no pot ser més
que fruit d'intencions intoxicadores i set incontenible
de venjança.

Sobre l'afer puc escriue públicament que no estic
d'acord amb Ns temporal que aguarda el molí d'en Sala
com a establiment comercial ni m'agraden els impactes
estètics -per sort reversibles- d'algunes obres que se'n
deriven. Sempre he estat, i som, contrari a qualsevol
maltracte i enviliment del patrimoni  arquitectònic i
monumental. Aquesta és una riquesa que les autoritats
han de fer conservar i mantenir amb el rigor de la Ilei i
la generositat de les ajudes

MACIA GARCIAS

Cr'O7 
CENTRE OPTIC

EXPO LENT

LENTS DE CONTACTE
CONTROL vISIO

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

M. Paloma Carl
Optica Optometrista

Contact6loga

S'ARENAL

FUNERÀRIA
Nostra Senyora de Liu
A. SASTRE

Revetla 9 i 11.
Tel. 62 01 46 (Santa Maria)

OTUlf
Ite i<ei\

A partir del 12 de maig el Sr. Sastre de
Santa Maria, gerent de la Funerària Ntra.
Sra. de Lluc, ha nomenat un representant
per a tendre qualsevol servei funerari, per in-
formar sobre els preus, per poder concertar
el servei que es desitgi amb antelació i per
poder evitar qualsevol sorpresa.

El nostre representant atendrà serveis par-
ticulars i de la nostra Companayia d'assegu-
rances les 24 hores.

C/ Ciutat, 127-1r. Tel. 66 18 62
(Llucmajor)

ETERNA ASISTENCIA
SERVICIO 24 HORAS

900 14 15 16
SIEMPRE A SU SERVICIO

[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

E.) 
ETERNA, S.A.
E.— ,,,,i, i., de Seguros

Seputo
Nale/leitgesgo

Funerària NostraNostra
Senyora de Lluc

Santa Maria

ACOSTAU-VOS
Informació: SEBASTIA SALVA BALLESTER
C/ Mateu Monserrat, n° 19. Tel. 66 13 38
(Llucmajor)
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INDUSTRIES SEMAR, S.A.
C/. Tomàs Monserrat, 6 - 8

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

....:..._........:

P*131.r0.12.7
ARTICLES
INFANTILS

LLISTES
NAIXEMENT

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

FRUITS SECS
CONGELATS

POLLASTRES A L'AST

Plaça d'Espanya, 8- Tel. 66 24 06 - LLUCMAJOR

FORMATGES
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L 1 	 SENA LLA
DEIS OUS

-liwarSei 	DOS
VERFIEL1S

. ".,....4.4.0.,4

1 -L'èxit de la Rua i del Carnaval pel que fa a
animació, participants, originalitat i bulla.
S'ha vist que les rialles, quan la gent s'hi posa,
no tenen aturall.

2-La importancia que ha agafat la televisió
Ilucmajorera en el debat politic local, oberta a
totes les tendencies i opinions.

3-La possibilitat que tendrem de convertir-
nos en persones noves de cap a peus amb la
clinica de cirurgia plastica de Son Veri i la
universitat privada internacional. Doblers hi
hagi!

4-La bona tasca dels tallers de minusvalids
del centre Migjorn, ara instal.lats al moli d'en
Gaspar.

5-Els 	 exits 	 esportius 	 del 	 jove 	 Joan
Quintana Oliver, que dia catorze de marc ha de
córrer el campionat d'Espanya de camp a través
a Santander.

6-Els nous llibres de poemes que trauran a
Ia Burn els dos Miquels poetes de Llucmajor en
Cardell ha de publicar TBO a can Moll i en
Bezares 	 veurà editat Crònica del 	 desfici a
Columna. Tot, abans de Sant Jordi.

f	 )

ous

fl IA S

1-Les telefonades, passes i gestions que fa el
regidor de cultura devers el "Baleares" i "Ultima
flora" perquè li publiquin l' autobiografia a la Gran
Enciclopedia de Mallorca. La Ilegirem en sortir la
M.

'	 2-El perillós racisme que pot esclatar a s'Arenal
si les autoritats municipals no val alerta amb la
forma de fer i explicar la neteja de l'antic hotel
Maracana

3-L'exhibicionisine 	 d'en 	 Rabasco fotografiat
damunt la camilla de donant sang. ¿Tan gran i tan
llenguallarg i encara no sap que les bones obres
liomés ho són si es fan amb humilitat i sense
manipular-les, fent-ne bandera partidista?

4-Les informacions que de tant en tant ens
adverteixen dels perills que suposa rebre una
transfusió de mala sang. Si vos veis arribats al cas.
sol.licitau-ne garanties de qualitat.

5-La savia explicació que dóna el refranyer
popular sobre l'extensió d'ASI per Calvià: "Tots els
mals s'encomanen" "No s'apleguen que no
s'assemblin" i "Hostes vengueren que de casa ens
tragueren".

6-El 	 secretisme 	 que 	 envolta 	 les 	 finances
d'Ifebal, nick's el sou de Gaspar Oliver com a
president d'aquesta empresa pública. Per ara, ni
l'oposició parlamentaria ni l'opinió pública tenen
control sobre aquests doblers de la Comunitat
Autònoma.
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aquest borrador, perd el dia 20 d'a-
quest mes un cotxe es va aturar al
mig del carrer d'Orient davant la
casa núm. 8, hi anava un matrimoni,
crec jo, de mitjana edat, i només
feien donar voltes a un plànol;
veient-los en dificultats, hi volia anar
i preguntar: per quina TRAVESSIA o
TRAVESIA volen anar? per la que
indicava per amunt o per la que in-
dicava per avall?

NIKITHU-NIPONGHU

surd, que l'amo de l'amarrador no
ho sigui del seu ús, com és absurd
que quan un compra un amarrador
el President se'n cobri un deu per
cent.

Tal vegada aquests absurds són
els que motiven al President haver
d'ampliar el Club amb el doble d'a-
marradors que l'actual.

Bon negoci a la vista, Sr. Presi-
dent.

C.B.V.

Del color dels meus
fanals

Se que no sóc cap autoritat en la
matèria, i que més de quatre em
diran: «zapatero, a tus zapatos!»
tampoc no criticaré, només opinaré,
opinar tan sols.

La setmana passada, sortint a ca-
minar pel poble, vaig trobar per al-
guns caps de cantó que hi havia una
espècie de míssils enfonsats damunt
Ia voravia, la seva finalitat va ser la
de fer de suport a un rètol molt
maco, per cert, que serviria per
orientar els pobres conductors d'au-
tombbils que han de TRAVESSAR
els polits carrers de Llucmajor que
encara tenen dues direccions... per
gastar benzina i ajudar a la contami-
nació.

Em sembla que aquesta vegada no
calia escriure'ls en dues llengües,
potser hagués sortit inclús un poc
més econòmic al cap i a la fi per dir i
pronunciar el mateix, o si no, ja ho
direu vosaltres mateixos, ¿quina per-
sona castellana o estrangera no com-
prendria que TRAVESSIA vol dir
TRAVESIA? Si tenien intenció de fer
lluir el català, sí que podien escriu-
re'ls en dues llengües, doncs per tra-
duir TRAVESSERA ja era més neces-
sari posar TRAVESIA.

I pens que per ventura el millor de
tot era, que una via que TRAVESSA
el poble al menys s'hi afegís on es
pot arribat tot TRAVESSANT.

NOTA: les columnes que aguan-
ten les TRAVESSIES no són per fer
força sinó perquè els que vulguin fer
alguna modificació no les dobleguin.

MES NOTES: no volia entregar

Sra. Directora: li prec que publiqui
aquesta carta que consider d'atenció
per a tots els lectors. Gràcies.

EL PRESIDENT I EIS AMARRA-
DORS DEL C.N. S'ESTANYOL

Desitjava comprar un amarrador
en el Port Esportiu del C.N. S'ES-
TANYOL i ja havia arribat a un
acord amb el venedor quan em vaig
adreçar a les oficines del club per tal
de complir la primera exigencia, és a
dir, adquirir la condició de soci de
número per a la qual cosa em varen
exigir el pagament d'UN MILIO DE
PESSETES AL COMPTAT.

No esperava haver de pagar
aquesta quantitat, ni molt menys es-
perava les següents imposicions:

1.-Que, un cop comprat l'amarra-
dor, solament n'era el propietari,
però no ho era per disposar-ne de
l'ús. M'esplicaré: segons el Presi-
dent, l'amo de l'amarrador és l'únic
que el pot usar, per quant li és prohi-
bit de cedir-ne l'ús a cap amic que
no tengui la condició de soci de nú-
mero del Club, ni que sigui el fami-
liar més proper si no té l'esmentada
condició; en canvi, amb el permis de
l'amo de l'amarrador, el Club en pot
cedir l'ús a qui vulgui, encara que no
sigui ni soci de número, ni soci del
propi Club.

2.-Que a més d'haver de pagar el
preu de l'amarrador al venedor així
com el milió de pessetes per alta de
soci, el Club exigeix el pagament del
DEU PER CENT del preu de l'ama-
rrador, el preu del qual ha de ser
real ja que el Club té preferencia
sobre el comprador.

Desconec les Heis sobre el particu-
lar, però crec que no és moral ni
legal tot això que queda exposat,
doncs a mi em sembla que és ab-

Carnaval...i que?
Un afany d'alegria que fa falta en

els cors. I la cercam en coses falses.
Justament... un passeig de falsetat
que encobrim amb la disfressa.
Volem gaudir d'aquella serenor, d'a-
quella pau que dóna la vertadera
alegria, pert) no, no ens hem d'en-
ganyar; això no és alegria, això és
bulla.

Tenim avinenteses al costat nostre,
que, aprofitades, ens donarien mo-
tius més que suficients per tenir
aquesta alegria que cercam esboja-
rrats amb el no res.

No estic en contra d'aquesta mani-
festació de festa del carrer (vosaltres
ja m'enteneu) porque aim) és bulla
sana i s'ha d'admetre, encara que et
faci mal de cap, igual que som tole-
rants quan un nét es posa amb dues
cassoles d'alumini i dues culleres de
menjar sopes, a tocar i repicar com si
tingués un timbal.

L'esbarjo desenfrenat és el que fa
donar voltes al meu pobre cap; se'm
carrega de xispes pensant: per que hi
haurà tanta dilapidació de doblers?
volem disfrutar mentre altres plo-
ren? No ho entenc. Es clar, nosaltres
ens ho hem guanyat, ho podem gas-
tar de la nostra realissima gana,
diran alguns, no tots.

Que deuen haver gastat cada una
d'aquestes mils i mils de persones
que, a més a més de fer plorar algú
de casa seva i que sap el per que,
deuen haver anat de Rua?

Es podria estalviar un poc perquè
a prop nostre hi ha miseria i d'a-
questa faisó eixugarfem algunes 116-
grimes d'alguns ulls, que ens farien
conèixer all() que és la vertadera al&
gria.

I.F.
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1.992 S'Estalella definitivament salvada
Coordinadora per a la defensa de S'Estalella

L'any 1.992, a més de l'any de les
macrocelebracions d'importants cen-
tenaris i de les Olimpíades, haura de
passar a la història de Llucmajor i de
Mallorca com l'any de la definitiva
salvació de S'Estalella i d'uns nous
plantejaments en relació a la produc-
ció i al consum d'energia (de les di-
verses energies) per als propers vint
o trenta anys.

Ni s'ha fet, fins ara, un debat glo-
bal ni s'ha informat exhaustivament
a la població ni els diferents partits
politics s'han definit clarament, com
hauria estat recomanable en relació a
aquesta important qüestió (esperem
que aquestes properes setmanes no
quedi cap formació política sense
fer-ho).

La COORDINADORA PER A LA
DEFENSA DE S'ESTALELLA no vol
insistir en aquest tema com si es
tractas d'un assumpte sols dels lluc-
majorers sinó tot el contrari. Es trac-
ta d'un assumpte tècnic, econõrnic,
politic, urbanístic i ecològic que afec-
ta al futur de tota Mallorca i en rela-
ció al qual es mouen molts d'interes-
sos i punts de vista massa enfron-
tats.

Per això, ens ha semblat conve-
nient recordar breument algunes de
les notícies que aquestes darreres
setmanes o dies s'han publicat a la
premsa i que, d'una forma o altra,
estan relacionades amb el macro-
projecte que GESA té pensat per a
S'Estalella, perquè tothom hi refle-
xioni, en tregui les oportunes conse-
qiiencies i se senti compromés a ma-
nifestar-hi una clara oposició.

1.-E1 president de GESA, Felicia
Fuster, havia estat acusat, com a pre-
sident d'ENDESA, d'un delicte  eco-
lògic per part del fiscal de Castelló,
que havia anunciat la seva decisió de
demanar un any de presó per a ell.
El fiscal general de l'Estat, Leopoldo
Torres, va ordenar a l'esmentant fis
cal que no inclogués al Sr. Fuster
entre els acusats. La Unió Progressis-
ta de Fiscals va lamentar aquesta
ordre per considerar que, malgrat
s'ajustas estrictament a la legalitat,

no era conforme amb «la necessària
potenciació democràtica dels órgans
col.lectius del Ministeri Fiscal, ni
amb l'especial vigil.lancia que me-
reix el medi ambient, tan desprotegit
socialment i jurídicament en el nos-
tre país».

2.-La Comunitat Autónoma de les
flies Balears ha obert expedient san-
cionador a GESA (a més de CAMP-
SA) per una actuació incorrecta a la
seva Central térmica de Maó. L'ex-

ient ha estat trames al Ministeri
d'Indústria per tenir competencies
per a l'aplicació de sancions de
major quantia.

3.-L'organització ecologista
GREENPEACE ha denunciat la cam-
panya de publicitat d'ENDESA en
relació a la seva protecció del Medi
Ambient, per considerar-la no ade-
quada al seu comportament real.

4.-El batle de Campos manifesta
que no tendria inconvenient en ac-
ceptar en el seu terme municipal la
central projectada per GESA a S'Es-
talella, mentre no s'hi construis el
superport.

5.-GESA promou uns estudis i una
campanya de divulgació en relació a
l'estalvi d'energia i presenta una pu-
blicació conjunta amb la Conselleria

de Comerç i Indústria sobre noves
tecnologies per a la producció d'e-
nergia.

La primera pregunta podria esser:
¿I si GESA ho hagués fet durant els
darrers deu anys, haguéssim arribat
a la situació actual?. ¿Per que no ha
posat tant d'interès en l'estalvi d'e-
nergia i la divulgació d'aquestes tec-
nologies com ha posat i seguiex po-
sant en la campanya de propaganda
a favor del projecte de S'Estalella?

Una altra pregunta seria: ¿Tal ve-
gada es fa tot això per tranquilitzar

l'opinió pública, sense la más mini-
ma intenció de canviar els planteja-
ments de fons i continuar pressio-
nant a favor del projecte de S'Estale-
lla?

6.-Per part de GESA, i per boca del
Sr. Miguel Pocoví, el seu director ge-
neral, es manté la mateixa actitud
que el primer dia: S'Estalella és la
millor alternativa. Quan falten po-
ques setmanes perquè acabi el termi-
ni imposat per la Conselleria de Co-
merç i Indústria a GESA per a la pre-
sentació d'una documentació més
completa i amb algunes altres alter-
natives estam allá mateix.

Això no ha d'estranyar a ningú, ja
que sembla que la decisió estava
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presa per part de l'empresa que mo-
nopolitza el subministrament d'ener-
gia a les IIles Balears i, en lloc d'a-
portar altres alternatives a S'Estale-
lla, el que ha fet ha estat cercar supo-

sats arguments que reforcin la seva
primera decisió.

7.-Sembla que una directiva de les
Comunitats Europees ens imposarà
Ia conservació d'un determinat nom-

bre de zones, entre les quals s'hi
troba la Marina de Llucmajor.

Quina vergonya si havia d'esser
una directiva d'organismes de fora,
d'un parell de milers de quilòmetres
lluny la que ens obligAs a conservar
allò que és nostre i que alguns, i al
capdavant de tots GESA, no dubta-
rien en destruir!! De totes formes
més val així.

8.-Aquesta COORDINADORA
PER A LA DEFENSA DE S'ESTALE-
LLA no pot comprendre de cap ma-
nera el premi «IMAGEN PUBLICA»
que ha estat atorgat pel Consejo Ge-
neral de Asociaciones de Profesiona-
les de Relaciones Públicas de España
al Sr. FeliciA Fuster «por su sobresa-
liente imagen pública creada y man-
tenida por si mismo». Creim que el
projecte de S'Estalella no li ajuda
gens.

Ens trobam en el darrer mes del
termini imposat per la Conselleria de
Comerç i Indústria del Govern Ba-
lear a GESA per a la presentació
d'una més Amplia documentació que
inclogui altres alternatives, a més de
S'Estalella. I ens trobam a l'any de
l'elaboració del Pla Energétic Global
per a la nostra Comunitat Autòno-
ma. I sembla que hauria de córrer
més informació i s'hauria de notar
una major participació de tothom,
tant a nivell particular com
col.lectiu, i una més clara definició
de tots els partits politics i de molts
altres col.lectius.

Per tot això, la COORDINADORA
PER A LA DEFENSA DE S'ESTALE-
LLA anuncia que ben aviat organit-
zarà diversos actes informatius i rei-
vindicatius, amb participació de tèc-
nics i politics, per tal de mobilitzar
l'opinió pública en contra d'un pro-
jecte innecessari i negatiu per a Ma-
llorca, i sols derivat dels planteja-
ments economicistes de GESA.

Si fa uns mesos podia semblar a
algú que part de l'opinió pública
s'inclinava a acceptar amb fatalitat i
impotència la central i el superport a
S'Estalella, ara sembla que ni la da-
rrera paraula al més alt nivell està
dita ni tots els partits politics ho
veuen clar. Els propers mesos seran
decisius i, més que mai, s'han de
sentir les veus de tots en contra d'a-
quest projecte.

SALVEM S'ESTALELLA!!!



CARNISSERIA	 XARCI1HRIA

ZANO GUE RA
GARCIAS

■111//

Plaça Espanya, 62 - Tel 66 13 02
LLUCMAJOR (Mallorca)
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Futbol i politica rapa...
-Tant en el futbol com en la política, s'han de saber

untar les corrioles...
* * *

0 ue farà l'«Espanya»?
-Pareix que va de cap a la Regional Preferent.
-Idb digués que aquest canvi d'entrenador ha

estat una pèrdua de temps.
-I de doblers.
-Sí, perquè els entrenadors on no n'hi ha, que no n'hi

cerquin.
-Sí, perquè els entrenadors, si no tenen materia

prima...
-Fan el oprimo».

* * *

-Diuen que en el nostre Ajuntament li han posat, des
de Barcelona un plet per no haver pagat les rajoles que
posaren en el passeig Miramar de s'Arenal.

-Aquesta és bona! Jo em pensava que això només suc-
cela als pobres que fan una casa nova i quan arriben a
l'enrajolatja han acabat els doblers.

-Idb ja ho veus, els Ajuntaments milionaris com el nos-
tre tampoc no poden pagar les rajoles.

-I devien ser unes rajoles molt especials perquè les ha-
guessin de comprar a Barcelona, amb tantes com en
venen, aquí...

-Ah...! això és una cosa que s'està investigant.
-Més se'n mereixen, per anar a empaltar moneies per

devers Barcelona.
-Com que som dels Països Catalans...

* * *

-Diuen també que el President del «Llucmajor» envia
peix fresc, cada setmana, a un cronista esportiu perquè
l'ensaboni en cos i Anima, a cada crònica.

-I bé que fa, perquè els periodistes de segona, si no és
«a base de menjua»...

-Ja ho deia el batle Ramon, que d'això en sabia una

-Pareix que el Centre de Salut de Llucmajor  sofrirà una
reforma important.

-Ah sí? i en que consistirà?
-Diuen que l'engrandiran i el posaran en condicions

per poder rebre més gent d'altres pobles i donar una
atenció durant tot lo dia.

-I ja no estaran quinze dies per poder tenir el resultat
d'una simple anàlisi?

-D'això, no en parlen.
digués que no haurem aclarit res.

* * *

-També es comenta que el nostre Ajuntament es vol
gastar 600 milions amb instal•lacions esportives.

-Em deixes astorat. Però... no deien que els necessiten
per pagar deutes d'enrera?

-Sí, però deuen confiar treure'n molts del Govern d'en
Ca nyella s. Com que són amics amb el batle...

-I no en podrien deixar uns quants per salvar
l'oEspanya» del descens?

-Sembla que ja és massa tard, maldament canyfin altra

vegada d'entrenador...
* * *

-I del Poligon Industrial, que?
-Després de l'agafada de les tortugues, encara no he

sabut més noves.
-Tanmateix diuen que els industrials de Llucmajor, no

hi pensen anar.
-I manco hi aniran els altres si no el construeixen aviat.
-Diuen que a Inca ja en volen fer un altre.
-Idb pareix que ho tenen més bo de fer que nosaltres.

Un que escoltava

CLINICA DENTAL
Dr. LI. Galmés Ferrer

HORARI:
Dilluns, dimecres i divendres (9 a 14)
Dimarts (9a 13 i 170 19). Dijous (90 13)
Divendres horabaixa (16,30 a 20 h)

Carrer Major, 77- Tel. 66 20 17- LLUCMAJOR
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Carnaval '92

El programa de l'Ajuntament ja ho
era garrit i suggerent, amb plànol in-
cluït de tot l'itinerari de la X Rua
Llucmajorera.

Ja el dijos llarder, els més jovenets,
i no tant joves, l'horabaixa ja s'en-
diumenjaren amb el millor que te-
nien per dissimular uns, per brevejar
uns altres, perquè se volien sentir un
poc traslladats de personalitat, per-
què volien ser una altra cosa, o 136
perquè volien accentuar més la seva
pròpia personalitat no repararen en
feina ni en despeses per huir-se d'a-
116 més en un dia que així ho reque-
reix i que per això hi diu.

Un Cercavila amb Banda de Cor-
netes i Tambors va ser l'anunci de la
bauxa. Els nins acudiren majoritària-
ment a la plaça i disfrutaren de la
seva pròpia desfressa i de la dels al-
tres. S'ho passaren d'allò minor; ten-
gueren música en viu i de franc amb
el ritme que volgueren. Paperins i
caramels a rompre.

El dissabte, dia 29, la ja anunciada
X Rua Llucmajorera. Noltros no ens
desfressarem, emperõ dsfrutarem de
la visió de l'espectacle. Sana alegria
per tot arreu. Què en direm?...Sols el
repassar mentalment els estols que
hi acudiren ja és motiu de goig.

Hem de dir, francamente, que els
militars i el clero, varen arrasar. Pas-
sant per mosques vironeres, foras-
ters just acabats d'arribar a la vila
per fer les meses, families senceres,
cada qual al seu gust, rebossant d'i-
maginació, passaren i ens feren pas-
sar una bona estona.

Devers les cinc ja estaven concen-
trats a l'estàtua i més o manco d'ho-
ra començaren el següent itinerari:
carrer Bisbe Taixequet, Plaça Espan-
ya, Font, Jaume I, Convent, Orient
cap a Jaume II, Major, Sindicat, altre
cop Bisbe Taixequet i Plaça, allà amb
l'actuació del grup Ilucmajorer Aria.
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Els quintos del 63 representaren
tot un esquadró vestits de soldats,
encara que alguns ni tan sols havien
fet el servici. Mos anaren represen-
tant una paròdia de cerdadors de
mines soterrades que feien exploçio-
nar d'adesiara amb gran renou i
bulla, amb un «tanque» que dispara-
va fum, paperins i farina per totes
les façanes.

El papa» i el seu sèquit repetiren
Ia sortida que havien fet fa un parell
d'anys. També anaren a Ciutat i ob-
tingueren un merescut 2on premi
dins la seva categoria.

Que m'en direu d'una nineta que
anava saltant per tot arreu? Amb un
vestidet de dauatins color de cel que
feia goig de mirar-la. I la seva famí-
lia quê? Dones i nins, barca i bolic i
tira per envant.

I animalets, i més soldats, i més
nins i més dones, magres, grasses,
amb cara tapada, destapada, pintada
o cara vista. Mestres d'escola, alum-
nes, més animalets, més nins... Una
generació...

I música? Sí que n'hi havia, i
pitos... i trons... i de tot...

I després, els vegetals. I la part
ecológica... Anticontaminants. Valga
que no muntaren un judici a un que
jo sé i que tots tenim al pensament,
que aquesta sí que haguera estat
grossa...

I més paperins i caramels. La nine-
ta que saltava me'n va donar un.

Per ventura l'arribada a la Plaça sí
que va ser un poc freda. Cadascú
cap a ca seva i envant. No me n'en-
tenc, pert) hi hagués pogut haver al-
guna cosa així com una traca final o
cosa parescuda.

Llavors el dimarts, darrer dia, la
Rueta i l'enterrament del carnaval. I
el dimecres, Quaresma.

No hi feren falta algunes cançons i
gloses fent referência a tal cosa, com
aquesta que vaig aplegar:

Dia del dijous llarder,
Aní a cercar l'estimada
I la vaig trobar colgada
Amb el fill del llanterner.

Guillem Oliver
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Alexandre Bibiloni, el rellotger de la vila
N'Alexandre Bibiloni i Negre va

néixer a Barcelona fa 49 anys, però
quan en tenia 9 va venir a Llucmajor
per fer de rellotger amb son pare al
seu taller del carrer d'es Gats, on en-
cara el podeu trobar amb la seva
lupa d'observador concentrat i en-
voltat de rellotges.

-Per què vos féreu rellotger?
-Ja ho era mon pare, ell va ser el

primer rellotger de la fain-ha i jo de
petit ja culejava... vaig provar un pa-
rell de coses i al final això va ser el
que em va anar bé, m'agradava ado-
bar un rellotge.

-En què consisteix la vostra feina?
-En repassar els rellotges, les coro-

nes, en retocar les peces degut al
desgast. Els rellotges moderns es tre-
ballen amb recanvis.

-Era molt diferent la feina que
fèieu abans de la que feis ara?

-La feina ha canviat molt, abans se
treballava d'una manera més artesa-
na, eren rellotges mecànics, d'a-
quests de donar corda. Sobretot els
més grossos eren els més complicats.
Antigament s'havien de fer més
peces i s'usava molt el torn, es feien
dues o tres hores de feina al torn de
rellotger i ara se fa un eix cada mig
any.

Llavors va venir l'electrònica i
molts de recanvis.

-Quines eines empra un rellotger?
-Les més usuals per a totes les fei-

nes són: les pinces, els descargola-
dors, els engrassadors, la lupa. Des-
prés hi ha peces que s'usen en deter-
minades ocasions com: el torn de re-

llotger, el regulador d'escaps, l'apa-
rell de treure pla tons, el banquillo de
forat, la rebladora, els punxons, les
llimbes, el buit de xifra (quan s'ha
clavat un eix de volant s'ha de cen-
trar amb l'ull de xifra perquè vagi
pla), també se diu compas de volant.

DE CADA DIA HI HA MANCO
RELLOTGES MECÀNICS

-Quin tipus de rellotges heu ado-
bat?

-Els rellotges que treballàvem
abans eren: els ulls de bou, els
«morés» (de caixa i amb dos pesos),
els carrillons de pesos o de corda (de
caixa i amb tres pesos, perquè to-

cluen les hores i els quarts) i els de
corda penjats.

Un rellotge elèctric només el
vèiem un pic cada dos anys i ara es
pot dir que la meitat de la meva
feina consisteix en reparar rellotges
electrònics. De cada dia n'hi ha
manco de rellotges mecànics perquè
tenen més complicacions. Les repa-
racions electròniques queden més li-
mitades, perquè es canvies plaques
senceres.

-Quin és el pitjor enemic dels re-
llotges?

-Es la humitat, però cada maquina
és un món i té els seus defectes. Els
rellotges antics tenen un mal general

s :I INVIN VVVVV VVVVV VVINV MAN INVVV::

PASTISSERIA

Calm 'Clue
Sant Llorenç, 78 - A - Tel. 6606 69

. 	 LLUCMAJOR (Mallorca)
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i es el desgast, els pot afectar el rove-
11, la resseca dels olis, la brutor...

ELS PREUS DELS RELLOTGES
ELECTRONICS HAN FET MAL
ALS RELLOTGERS

-L'electrònica ha estat un impedi-
ment per als rellotgers d'ofici?

-L'electrònica no ha estat un impe-
diment, l'impediment per a la pro-
fessió de rellotger han estat els
preus, han tirat al terra la feina de
reparació perquè són baratíssims.

-Quins avantatges tenen els re-
llotges elèctrics?

-Són molt mes precisos, l'horari
pot variar dos o tres segons al mes,
fins i tot els més barats. Es impossi-
ble que els rellotges mecànics siguin
tan precisos, si fos possible els suïs-
sos no haguessin tirat tantes fàbri-
ques seves al terra.

Amb l'electrònica els japonesos es
repartiren un mercat que abans el te-
nien només els suïssos.

-Com veis el futur d'aquest ofici?
-Com a ofici de reparació el veig

malament, un ofici va bé quan hi pot
haver molta gent que hi fa feina i de
cada dia n'hi ha manco, perquè no es
rentable.

A Llucmajor només qued jo i feina
n'hi ha de denies. Mentres hi hagi
rellotges antics i gent que els aprecii
hi haurà feina.

Ara es fan rellotges mecànics a
preu de caprici. A Mallorca fa 9 o 10
anys que se tornen imitar els rellot-
ges antics, les maquinàries.

La veritat es que jo tenc feina de
denies i només m'ajuda un poc la
meva dona. Jo no vull influir perquè
el meu fill sigui rellotger, si no li in-

teressa ja no importa forçar-lo, per-
qua a la força no ho serà mai.

I amb una destresa immensa n'A-
lexandre intenta poder realitzar totes

les tasques encomanades com a re-
llotger de la vila. I que sigui per
molts d'anys!

Coloma Julia

expert
El ECTIIICA

aodmfdp.,

CRISTOBAL CALAFAT JUAN   

INSTAL.LACIONS - SERVEI TÈCNIC - ELECTRODOMÈSTICS
OBJECTES DE REGAL - CLUB DE VIDEO

C/. Sa Fira, 3 - Tel. 66 19 01 Particular: Ronda Migjorn, 90 - 2n. - Tel. 66 06 08
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Gloses i
cançons

La paciència franciscana i l'estima-
ció per la terra, endemés d'un conei-
xement del poble de Llucmajor i el
seu terme s'han escrit damunt pa-
pers.

Confegir paraules per fer cançons
no és tan fàcil... Si les paraules que
manejam són noms propis, és difícil.
En aquest cas són els noms de la to-
ponímia llucmajorera relacionat amb
possessions i establits.

No volem entrar a fer una valora-
ció sobre la selecció dels noms ni sí
són possessions, establits, rafals,
llocs o lloquets; tot això ens va bé,
senzillament perquè és la nostra
terra i l'estimam.

Aquestes gloses, que per mi confi-
guren un petit poema, només poden
esser el fruit d'una compostura mi-
nuciosa i de bon gust.

Molt bé, pare Rosselló, i molta de
pau, ens inspira la lectura del vostre
escrit. Gràcies per haver-lo fet. Pau i
bé.

Guillem Oliver

Possesions de Llucmajor
Son Mesquideta, Marola,
Sa Talaia Romanina,
Son Ramis, Son Gordiola,
Son Mut Aliardo, Miner,

Son Alegre, Can Ca meta,
Son Mendívil, Son Munar,
Son Marrano, Cortadeta,
Ses Arnaules, Son Sarnà,

Son Mut, Son Bonaventura,
So n'Hereu, Son Galileu,
Ses Teringades, Can Cura,
Buniferri, Son Fideu,

Son CAnaves, Albanyeta,
Sa Tala ia, Son Mult,
Vista Alegre, Vernisseta,
Son Ponç Cardaix, Llucamet,

Purga tori, Son Boscana,
Son Gabriela, Tió,
Son Genovoi, Sa Cabana,
Cas Rossos, So n'Eriçó,

Son Ganxo, Son Velardell,
Garonda, Son Monserrat,
Es Pedregar, Son Cardell,
S'Aguila, Binificat,

Son Ferretjans, So n'Eixida,
Binilegant, So n'Avall
i So n'Amunt, Son Mesquida,
Son Monjo, Son Coll, Son Gall,

Son Moro, Son Dalabau,
Sa Maimona, Son Grauet,
Son Cresta, Son Mas, Son Grau,
Es Ponta rró, Son Peixet,

Son Misser6, Tolleric,
Guiarnarà, Sa Bassola,
Ferrutxelles. Solleric.
Son Conill i Sa Mussola,

Son Verinet, Es Masdeu, (Maideu)
Son Pieres, Cala Pi,
Son Garcies, Son Ma teu,
Son Campanet, Son Verí,

Galdent, Frígola, Vernissa,
Son Taixaquet, Son Reviu,
Betlem, Capocorb, Païssa.
Es Ra falet, Son Perdiu,

Son Cases Noves, Gomera,
Es Puig de Ros, Son Fosquet,
Son Rafeló, Vallgornera,
Ses Comes i Ca s'Elet,

Son Pere Ponç, Son Caldés,
Cugulutx, So n'Alberti,
Son Fullana, Son Reinés,
S'Estelella, Can Ferri,

Son Ballester, Cats Aulets,
Son Catany, Son Ponç, Cortada,
Can Garra-seca, Es Llobets,
Son Bieló, Son Granada,

Ses Males Cases, Sa Bassa
Plana, Son Font, Can Maset,
Cas Frares i s'Allapassa,
Son Vic, Guiamaranet,

Es Pèlag, Son Servereta,
So Noguera, Son Vidal,
Son Felip, Sa Guitarreta,
Son Bou, Pèrola, Es Rafal,

Son Muletó, Son Cortera,
Son Pocos, Son Marió,
Son n'Antem, Cap Blanc, Son Pere
Negre, Bennoc, Son Simó,

S'Aresta, Es Pas, Son Mutet,
Es Masroig i Son Seguí,
Son Saleta, Son Monget,
Sa Torre i Torratxí.

Es còpia d'un paper
amagat dins una gerra
trobada dins un claper

esbaldregat dins Son Serra
Llucmajor, 30 gener 1992

P. Sebastià Rosselló, t.o.r.

BAR CA'N NADAL
(Nova direcció)

En Jaume i Na Catalina

Especialitats: TAPES I
BERENARS

Nicolau Taberner, 36 - Tel. 66 00 43
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Baleares, 11 de Febrero de 1992

La agrupación ASI
publicará un boletín
informativo cada mes

C.R.G.
Foto: Vima

La Associació Social
Independent (ASI) pre-
sentó ayer de forma of i-
cial el boletín informativo
ASI, contigo. «La agrupa-
ción pretende informar
mensualmente a los afi-
liados sobre nuestros
proyectos», subraya Joa-
quin Rabasco, presidente
de ASI y teniente de alcal-
de de Urbanismo en el
Ayuntamiento de Llucma-
jor.

La revista, que se pu-
blicará cada mes, preten-
de no ser exclusivamente
política sino también so-
cial: «Queremos que a
través del boletín haya un

intercambio de ideas. Es-
tará abierto a colabora-
ciones de nuestros afilia-
dos», dice Rabasco.

AS!, contigo será gratui-
to: «No pretendemos
tener superávit, sino
mantenernos con la publi-
cidad».

Presentación

La presentación del bo-
letín tuvo lugar en los lo-
cales del grupo, y a ella
acudieron numerosos af
liados del grupo. Por otra
parte, en los próximos
días se ultimará la forma-
ción de ASI en el munici-
pio de Calvià; allí llegará
también la publicación.

Don Mateu Monserrat i Pastor, i «ASI, contigo»
Dia 10 de febrer es va presentar al

local social del partit «Agrupación
Social Independiente», la revista
«ASI Contigo», que es pensa publi-
car per a la Informació dels seus
socis.

La foto i l'escrit que sorti al Diari
Baleares ens ha creat uns quants
dubtes que volem manifestar.

-Qué hi pinta el Sr. Mateu Monse-
rrat, a la inauguració d'una revista
d'un partit politic dirigida als seus
afiliats?

-S'está preparant el jaç per si s'ha
de canviar la jaqueta o es que el PP i

ASI són el mateix?
-Hi aniria, igualment com a regi-

dor de cultura, a presidir l'acte, si es
tractàs de presentar una revista del
PSOE o del PC locals?

A la foto, el Sr. Mateu Monserrat
es veu cap baix, pensatiu i distanciat
dels altres regidors que presideixen
l'acte. ¿Es que se sent incòmode del
paper que fa o està pensant com es
deu arreglar el Batle per poder pegar
una becada, si, com es diu a la revis-
ta, necessita les 24 hores del dia per
poder complir amb les tasques que
l'acumulació de càrrecs (President

d'IDEFEBAL, President del PP de
Mallorca, Conseller del Sr. Cariellas,
Batle de Llucmajor li exigeix?

Segons diu la nova revista, al seu
interior, ha de tenir una tirada de
cinc mil exemplars. Al Diari Baleares
diu que «AS! Contigo» «pretende in-
formar a nuestros afiliados sobre
nuestros proyectos». Davant agues-
tes dues noticies, i tenint en compte
que el partit, segons diuen els res-
ponsables, té un milenar d'afiliats, o
bé alguna informació és equivocada
o tocaran cinc revistes per cap.
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Cada moviment, pipelleig o badall dels senyors regidors
és controlat. Abd coneix el costum del batle que, quan
posa la directa, anomena diputats als regidors.

També diu que és a punt de crear-se una nova comis-
sió municipal: de les «pastilles juanola», amb un candi-
dat assegurat, Ma teu Monserrat. Les seves qualitats i
bones maneres quedaren patents a la darrera sessió ple-
naria.

* * *

parlant de novetats, sense deixar de banda el da-
rrer ple, els ciutadans presents assistiren a la inau-

guració d'un afegit a l'ordre del dia: L'autoorgull. J. Ra-
basco va utilitzar el punt «precs i preguntes» per recor-
dar a tothom que la comissió d'Urbanisme funciona a la
perfecció. Quasi va parèixer el Magic Andreu, només
faltava penjar-seia medalla.

* * *

E 1 mussolet és un bon coneixedor dels costums i co-
neixements dels homes de la nostra fora vila i no

dubta d'afirmar que la seva aplicació li resulta d'una
gran utilitat en moltes ocasions. Quan els senyals del
temps tenien vigència, els nostres padrins deien que
«quan el Puig de Randa duu capell és senyal d'aigua» i
el mussolet diu que quan hi ha ple a l'Ajuntament i la
plana major i tota la cohort d'ASI va a la Casa de la Vila,
amb tota seguretat al cap Rabasco en té qualcuna de pre-
parada.

I el pronõstic no falla, com va quedar demostrat a la
sessió plenaria del passat mes de febrer. El punt de l'or-
dre del dia referent a una sentència per una factura no
pagada a una empresa catalana de rajoles fou l'ocasió
perquè J. Rabasco donas lectura a tot un protocol (prepa-
rat amb cura, possiblement pels seus assessors) on posa-
va de volta i mitja els socialistes i de forma molt especial
a Joan Monserrat, Tomas Garcias i Manuel Valenzuela.

* * *

A questes fogoses intervencions del regidor d'ASI
són la causa que la llista de tants de treballs que té

el nostre batle s'hagi vist incrementada amb un de nou.
Gaspar Oliver s'ha vist obligat a exercir de censor al ma-
teix temps que presideix els plens. Així va quedar de-
mostrat després de la lectura de l'esmentat escrit a càrrec
de J. Rabasco ja que el batle va ordenar a la secretaria
que eliminas part del vocabulari que, minuts abans,
havia pronunciat.

El treball d'home de tisores del batle no es redueix als
plens, el mussolet diu que els dies que acudeix al seu
despatx de l'alcaldia revisa els escrits que Rabasco hagi
deixat amb ordres, avisos o suggeriments als funcionaris.

I és que, segons diuen, alguns textos necessiten amb
urgència una bona «escapçada».

f òliba, endemés de controlar tot el que succeeix a
plaça, els dies de ple s'amaga devora el rellotge de

la Casa de la Vila i no se perd detall de les sessions.

E 1 mussolet diu que li sap molt de greu que algunes
persones de l'Ajuntament s'empipassin pel que fa

a la Banda de Música. Diu que no se varen entendre i
que tots dos tenen raó.

Aquesta vegada la Banda forma un únic grup, com
deia el mussolet; després vengueren altres bandes, o més
ben dit, minibandes, perquè les contractaren quasi a da-
rrera hora. Després, qualque virus informàtic (potser el
«Michelangelo») va jugar amb els textos. De totes mane-
res, el mussolet esta molt content que «Sa Penya» merei-
xi tanta d'atenció.

* * *

E 1 Camp Municipal d'Esports duu camí de conver-
tir-se en una reserva botanica. No sigueu malpen-

sats els que acudiu a practicar esports en el complexe
llucmajorer. Es tracta d'una reserva com déu mana, on,
de moment, la darrera novetat correspon als ullastres de
Son Noguera.

Han arrabassat alguns dels arbres i els han substituït
per exemplars d'aquests ullastres tan caracteristics de Sa
Marina. El recimpte també té una col.lecció de xiprers
petits (devora les pistes de tennis) i una llarga llista de
les més variades espècies. No tot se redueix a la flora,
perquè la fauna amfíbia també ha aparescut a les bases
que el dia de demà seran piscines ja que les obres duen
molts de mesos aturades.

1 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
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CD Espanya - III Divisió

No és el moment de cercar culpables
Joan Quintana

La classificació és a la vista, l Espanya és en penúltim
Hoc a l' hora d' escriure aquestes !hies, amb deu nega-
tius, I Ja duu quatre mesos sens guanyar a Llucmajor, des
del 10 de novembre de l' any passat quan es va vèncer
al Portmany de dos a zero. No cal dir que la situació és
critica I s' haurà de millorar molt en pròxims encontres sl es
vol salvar la categoria.

No és moment de cercar culpables, sl as que n' hl ha.
La plantilla és gairebé la mateixa que la passada tempo-
rada, només s' hl han incorporat Felipe del B. Linenc I
Nunez de la UD Arenal I alguns dels juvenils que acaba-
ren edat encara que només un parell d' ells -Janer I
Ruiz- han jugar regularment amb el primer equip. Aixi
estan les coses, en una categoria superior que fins el mo-
ment els ha vengut molt gran i si no basta mirar els altres
equips, que, juntament amb Espanya, varen pujar a Ill°
Divisid, la temporada passada, el Uosetenc I Son Roca, el
primer amb sis negatius I el segon amb vuit I és que una
cosa és la Primera Preferent, I una altra, la Tercera Divide).

J. PEREZ, SUBSTITUIT PER J. TAULER

El passat dia 2 de febrer es va jugar a Llucmajor el partit
Espanya-Manacor, que va acabar amb vicidria visitant,
assent aquest el darrer partit dirigint oficialment per Joan
Perez, deixant el club amb 16 punts I amb vuit negatius. A
Alaior, una setmana mes tard, va dirigir l' equip el segon
entrenador, Marti Llompart 1 dos dies després, era Joan
Tauler qui es feia càrrec de la plantilla espanyista. Desde
Ia marxa de Pérez, al moment de fer aquest comentarl,
s' han jugat quatre encontres -Alaior, Seislón, Son Roca,
Ferrioler- I l' equip continua amb els mateixos punts I dos
negatius mês per la qual cosa queda demostrant que
tampoc no era un problema d' entrenador.

UN VOT DE CONFIANÇA

-Perd crec que mantra hl ha lliga hl ha esperança,
molts dies veig enfrenar el nou mister Joan Tauler I he ob-
servat que hl posa voluntat, s' ha de dir que aquest home
desconeixia completament la majoria dels jugadors que
té sota les seves ordres 1 que només un pic havia vist jugar
I' equip durant la temporada present. Podria dir «se II ha

Marti Llompart Joan Pérez, un que queda I Pere que se'n va

de donar temps», pare) en queda molt poc per la qual
cosa és millor donar-II un vot de confiança I desitjar-li
bona sort.

I també mereixen aquest vot de confiança Joan Bauzd,
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«Bussi», el qual s' ha reincorporat a l' equip i el juvenil An-
toni Clar Isern. Tots dos varen debutar contra el Ferrioler I
encara que perderen la seva actuació va ser bastant ac-
ceptable. «Bussi» es un bon jugador, ho va demostrar en

Ferreries, 3- Espanya, 2 (Cantos I S. Marti)
Espanya, 1 (Magaña) - Platges de Calvidi, 4
Mallorca Atc., O - Espanya, 1 (Cantos)
Espanya, 1 (Magaña) - Atc. Balears, 2

I' etapa anterior encara que II va mancar conlinuilat I An-
toni Clar té al seu costat el seu pare, gran jugador que va
ser, Jaume Clar Catany, el qual com a conseller, es el ml-
llor que podria tenir I segur que II recordarà, en mês
d' una ocasió, que el que es di ficil no es arribar sinó man-
tenir-se.

Il VOLTA

Espanya, O - Sóller,
Elvissa, 2 - Espanya, 0
Espanya, 0 - Manacor, 2
Alaior, 3 - Espanya, 1 (Ruiz)

RESULTATS I CLASSIFICACIONS Espanya, O - Seislán, 2
Son Roca, 2- Espanya, 0

Aquests són els resultats I la classlflcacló de l' Espanya
quan s' han disputat 25 jomades de campionat de Iliga
de Ill" Divisió en el grup Balear.

Ferrioler, 1 - Espanya,

TERCERA DIVISIO

I VOLTA Lett/KA. 	  26 22 4 0
2. Manacor 	  26 19 	 0	 7

64
44

9
23

48
38

+24
+12

3. At. Baleares 	  26 15 	 5	 6 41 22 35 +11
Sóller. 4 - Espanya, 1 (Magaña) 4. Mallorca At. 	  26 13 	 7	 6 36 22 33 +9
Espanya, 1 (Janer) - Eivissa, 2 5. P. de Calvia 	  26 12 	 7	 7 38 21 31 +7
Manacor, 3- Espanya, 6. Portmany 	  26 13 	 5	 8 26 17 31 +3
Espanya, 1 (Cosme) - Alaior, 7. Cardessar 	  26 12 	 7	 7 33 31 31 +5
Seislán, O - Espanya, 2 (Cantos I Magaña)
Espanya, 2 (Nuñez ¡ contrarien  p.p.) - Son Roca, 0

8. Soller 	  26 11	 6	 9
9. Ferrerias 	  26	 9	 9	 8

10. Alayor 	  26 10 	 7	 9

38
37
31

25
24
25

28
27
27

+4
+1
+1

Espanya, 1 (Felipe) - Ferrloler, 11. B.Cala Millor 	  26	 9 	 7 10 30 28 25 -3
Badia CM, 2- Espanya, 12. P. Deportiva 	  26 	 8	 9	 9 26 27 25 -1
Espanya, 1 (Magaña) - Uosetenc, 13. Ferriolense 	  26	 9	 7 10 31 33 25 -3
Cala d' Or, 1 - Espanya, 1 (Ruiz) 14. Llosetense 	  26	 7	 8 11 32 40 22 -6
Espanya, 2 (Felipe i Magaña) - Portamany,
P.D. Santa Eulàlia, O - Espanya,

15.Arena!   26 	 6	 9 11
16. Seislan 	  26	 7 	 4 15
17. Son Roca 	  26 	 6	 6 14

23
21
16

26
33
34

21
18
18

-5
-8
-8

Espanya, O - Cardassar, 2 18. Poblense 	  26	 5	 7 14 24 35 17 -9
Pobler, 2 - Espanya, 19. España 	  26	 6	 4 16 19 40 16 -10
Espanya, 1 (Cantos) - Arenal, 2 20. Cala D'or 	  26	 1	 2 23 10 105 4 -24

Futbol Sala
El S.D. Salon, l' equip mes representatiu del nostre

poble, disputa actualment dins la 1° divisió de la catego-
ria Senior a nivell Regional el «Play off» pel

Dels 8 equips que disputen aquest «play off» com són el
Buades electricista, Talleres Mago, Monteslón, Elèctrica El
Gauxo, Xarxa Porto Cristo, Policia Local, Casa Camena I
S.D. Salón; ascendeixen els tres primers classificats a Cate-
goria Nacional.

Una vegada acabada la primera volta d' aquest «play
off», el S.D. Salon es trobà classificat en 56 Hoc, amb 5
punts, 2 partits guanyats, 1 empatat I 4 perduts, a només
1 punt del 3er. classificat.

Els resultats del S.D. Salon, a la primera volta d' aquest
play off, foren els següents:
12 gener.- Policia Local, 0 - S.D. Salon, 3
17 goner.- S.D. Salon, 0 - Buades Electricista, 8
29 goner.- Casa Camena, 5- SD Salon, 2
2 febrer.- S.D. Salon, 3- Xarxa Porto Cristo, 3
12 febrer.- S.D. Salon, 5- Montesion,
16 febrer.- Talleres Mago, 8 - S.D. Salon, 1
20 febrer.- S.D. Salon, 3- Elèctrica el Gauxo, 4

Els partits que juga el SD Salon es disputen a la Pista del
Poliesportiu Municipal de Llucmajor, els dijous a les 9 del
vespre.

Esperem que en un pròxim número d' aquesta revista
poguem disfrutar tots de l' ascens del S.D Salon a la Cate-
goria Nacional.

Anim i endavantl
Llorenç Mascaró
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I Challenge Volta Ciclista a Mallorca

La tercera etapa va començar i va acabar
a Llucmajor

La tercera etapa de la I
CHALLENGE VOLTA CICLIS-
TA A MALLORCA, va tenir la
sortida 1 la meta a Llucma-
jor, després que els partici-
pants recorreguessin gran
part del sud de l' 111a, I
d' haver fet 177 quilòme-
tres sense cap port puntua-
ble per la qual cosa els ro-
dadors tengueren I oportu-
nitat perquè el vent va difi-
cultar les escapades en so-
litari.

La sortida va tenir Hoc a
les 11' 05 del matí 1 la serp
multicolor, en la qual hl fi-
guraven Pedro Delgado I
Mikel lndurain, tots dos
guanyadors del Tour de
França, va rodar en &cc-
cló a S' Aranjassa, Creuer
d' es Control, Algalda,
Montuiri, Vilafranca, Mana-
cor, Felanitx, Creuer de
Porto Colom, Calonge,
S' Alqueria Blanca, Santan-
yí, Es Llombards, Ses Sali-
nas, Campos, Sa Rõpita,
S' Estanyol, Cas Busso, Cap
Blanc, S' Arenal, arribant a
Llucmajor, amb retard res-
pecte de l' horari previst.

Les dues metes volants,
situados a Vilafranca (km.
45) i a Campos (km. 105)
Juntament amb els sprints
especials, a Manacor (km.

54) I a Ses Salinas (km. 91).
El punt més alt de l' etapa
va ser Es Coll de Sa Grava,
entre Montuirl 1 Vilafranca
que quasi no sobrepassava
els cent metres d' altória.

LA PELLICULA DE L'ETAPA

Km. 0: 151 corredors,
entre elles, els coneguts
Mikel Induraln I Pedro Del-
gado, I el mallorquí Joan
Llaneras, passen pel con-
trol de firmes. Abans de la
sortida es retira Pag-
nin (Lotus) porqué no es
trobava bé.

Km. 21: El Jove corredor
de Porreres, Joan Llaneras,
el qual continua tenint mo-
lèsties amb el genoll, es re-
tira.

Km. 45: El pilot (I' esca-

mot) compacte arroa,
amb retard, a Vilafranca
on es disputa el primer
sprint especial 1 el lido(
d' aquesta classiflcack5
s' imposa; es tracta del
portugués J. Marques
(Lotus), per davant de Zou-
vovIde Manouylov.

Km. 56: A la primera
meta volant, a Manacor .

guanya Esparza (Wigarne),
seguit de Chabalkine
(Lotus) 1 de Gonzalez
(Keime).

Km. 67: Escapada neu-
tralitzada de Martinez Oli-
ver (Keime).

Km. 69: Segona meta vo-
lant per a Esparza (WIgar-
me).

Km. 116: Marques (Lotus)
venç el darrer sprint espe-
cial.

Km. 177: González Salva-
dor (Mairsa) llança un atac
final pert) és superat en el
sprint per Alfonso Gutiérrez
(Antich) el qual es procla-
ma, d' aquesta manera,
vencedor de l' etapa.

CLASSIFICACIÓ

Tercera etapa: ler. Gu-
tiérrez (Artiach) amb un
temps de 04 hs, 41' , 36" .
2on.: G. Salvador (Mavlsa),
3er.: Dominguez (Cias),
4at.: Kenneth Welt (ONCE),
56: Guenetxea (Artiach),
66: Olano (CHCS), 76:
Americo Silva (Artiach), 845:
Pruden Indurain (Banesto),
96: Luis de Santos (Banesto)
I 106: G. González
(Amaya), tots ells amb el
mateix temps del vencedor
fins un total de 150 corre-
dors.
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Joan Quintana, primer corredor Ilucmajorer que
participa en un Campionat d'Espanya de Cross
Component de la Selecció Balear que correrei a Santander el 14 de Març

El passat 8 de febrer, a l'hipòdrom de Son Blal, de Muro,
es va disputar la final de Balears de Cross per a la cate-
goria de cadetes que va servir per tal de designar els sis
atletes, tant en la categoria masculina com en la femeni-
na, que representaran Balears en el Campionat d'Espan-
ya que tendra Hoc a Santander del 12 al 15 de Marg.

Per poder-se classificar per a aquest campionat, en
Joan Quintana Castel l havia de quedar entre els millors
de Balears ja que només els sis primers i dos reserves
tenen plaça per anar a la final espanyola. El corredor
Ilucmajorer va quedar en quart Iloc i va coronar d'aques-
ta manera una bona temporada de cross en la qual
havia guanyat la majoria de proves en què havia pres
part.

D'aquesta manera Joan Quintana esdevé el primer co-

rredor Ilucmajorer que participa en un Campionat d'Es-
panya de Cross, amb la particularitat que a la próxima
edició té moltes possibilitats de repetir el triomf porquê
aquest és el primer any com a cadetes i li queda, per
tant, una altra temporada per figurar en la categoria es-
mentada.

Aquest corredor del Club Atletisme Llucmajor, des que
va ser seleccionat sota la direcció del romanès Ion.
Puika, manté un fort tren d'entrenaments de cinc dies per
setmana i a més a més, de divendres a diumenge, tal I
com va succeir des del 28 de febrer a I'l de març, con-
centració a la Porciúncula per ultimar el seu Hoc a punt
fins el dia de la partida cap a Santander per disputar en
el circuit de La Alberca, aquest Campionat d'Espanya
des del 12 al 15 de marg.

El curriculum atlètic d'a-
quest jove corredor Iluc-
majorer de quinze anys és
el següent:

-Més d'un centenar de
trofeus I medalles d'attetis-
me aconseguits en els da-
rrers dos anys.

-Més de quinze carreres
populars guanyades
també en aquests dos da-
rrers anys.

-Guanyador de les milles
de Calvià i Andratx (1991).

-Participant en els anys
1990/91 -varen ser convi-
dats els millors atletes de
les II les Balears- en el Me-
morial Rafe! Coll.

-1991: 3er. classificat en
pista -3.000 m- en el Cam-
pionat de Balears.

-3er. classificat en cross
-3.500 m.- en el Campionat
de Balears.

-1991/92: ler. classificat
en totes les proves comar-
cals en quê ha participat.

-1992: 4at. classificat en
cross -5.000 m.- en el Cam-
pionat de Balears (opció a
participar al Campionat
d'Espanya).

Si pegam una ullada en

aquesta llista de premis I
distincions ens adonarem
que Joan Quintana Castel!,
encara que només sigui un
adolescent, va per molt

bon carni en l'esport de
l'atletisme I per tots els mip-
rits que ha aconseguit en
qüestió de tan poc temps,
hem cregut convenient fer
una xerrada amb ell I
poder saber, de boca
seva, quines són les aspira-
cions I fins on li agradaria
arribar.

-Per començar, ens po-
dries parlar una mica dels
entrenaments: com són,
quin temps hi dediques...

-Normalment, l' entrena-
ment és de quatre dies set-
manals, pore) ara que
m' estic preparant per al
Campionat d' Espanya en
faig cinc dies per setmana,
de dilluns a dissabte. Solem
entrenar pel cap de futbol
pore> ara com que l' entre-
nament és mês fort també
vaig a córrer per darrera
ca nostra, porqué només
donar voltes al camp s' a-
rriba a fer molt feixuc.

-Com és de dificil com-
paginar aquests entrena-
ments tan durs amb els es-
tudis de primer de batxiller,
que són els que curses
ara?

-No és gaire fdcil. La pri-
mera avaluacló no em va
anar massa bé, encara
que ja ho he recuperat.
Ara, m' he fet un horari de

Joan Quintana, primer corredor
ilucmajorer que pren part en un
Campionat d'Espanya de Cross

tres hores d' estudi diari
abans de començar els
entrenaments I em va bas-
tant millor. Naturalment, no
tenc temps per Jugar o per
sortir.

Si NO GUANY, NO PASSA
RES

-I no trobes que almi és
un gran esforç?

-Sí que ho és, però ho he
de fer així sl vull que tant
I' atletisme com l' escola
em vagin la& Ja tendré
més temps a l' estiu...

-Qui ha influll més direc-
tament en els èxits espor-
tius que han tengut, qui et
dóna més coratge?

-En primer Hoc I sobretot
I' entrenador, en Joan No-
guera, també els meus
pares I tota la gent que
forma part del Club.

-Fins aquí has guanyat
més que no has perdut,
estas avesat a ocupar els
primers llocs de les classifi-
cacions. Aquest guanyar
habitual, quê significa per
a tu? Com et fa sentir?

-Estic molt content quan
guany, però si no és 014 no
passa res. Els meus comen-
çaments no varen ser br-
liants I com que és una
cosa que ha vengut a poc
a poc, si no guany pens
que havia d' haver entre-
nat més o millor i que m' he
d' esforçar mês parqué no
ha bastat. Allò que estd
fet, ja estd. I no s' hl pot fer
res.

-Si alguna vegada no
has corregut com calla,
has pensat, encara que fos
per un segon, deixar-ho
anar?

-No, mai. Una derrota



Cesar Roduiguez (Se/c. Eivissa-Form.), David Ordoriez (C.A. Colonya-Pollença), Josep Roman
Escribano (C.A. Palma), Albert Mudarra (C.A. Colonya-Pollença), Joan Quintana (Club Llucmajor
Att.), Ramón Fuster (C.A. Palma), Adrià López (C.A. Palma), Pablo Vallejo (C.A. Colonya-Pollença).
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només m' ha fet entendre
que el guanyador s' havia
entrenat millor que jo.

-Què opinen els teus
companys, a l'escola, dels
teus èxits?

-Aquesta darrera vega-
da, després del Campionat
de Balears de Cross, quan
vaig entrar a classe tots els
companys Ja sabien que
m' havia classificat. També
estan contents I n' hi ha al-
guns que segueixen les ca-
rreres en quê particip.

-Com et sents ara que
saps que has de prendre
part en un Campionat tan
important com és el d'Es-
panya?

-Abans de classificar-me
estava nerviós pore) ara no
hi estic gaire. Segurament
és porquê no crec que ten-
gui moites possibilitats Ja
que hi haurá corredors
molt bons de tot el pas.

De totes maneres inten-
tare fer-ho el milldr possible I
si l' any que ve hl uc tornar
pentura m' anird mês bá.
Es molt dificil fer previsions
però em conformaria si
quedava dins els cinquan-
ta primers, per a mi, això
seria un triomf,

L'ATLETISME HA PRES

FORÇA, PERÒ ENS FALTEN
IN

-Darrerament, a Llucma-
jor, l'atletisme ha assolit un
nlvell bastant acceptable I
compta amb un gran nom-
bre de corredors. Quina en
deu ser la causa?

-L' atle tisme Os un esport
que ja es pot començar a
practicar des de ben petits
es comença dins el que
s' anomena Esport Escolar,
però una vegada acaba-
da escolaritat, si voiles
continuar anant a atletis-
me t' havies incloure en un
club de fora poble (Palma,
Felanitx...). Per aim!), es va
crear a Llucmajor, el Club
Atletisme Llucmajor, per-
qué els corredors mês
grans poguessin continuar
en aquest esport. Tal vega-
da slgul per això que avui
a Llucmajor hl ha molts nins
1 nines que es dediquen a

esport de l' atletisme.
-Tenim instaliacions ba-

siques per practicar aquest
esport?

-A Liucmajor no. Hi falta
una pista, es parla de
construir-la però no sabem
quan serà. També falta
material com per exemple
matalassos per botar I
coses així.

-Qui creus que ha d'a-
portar les soluclons a
aquestes deficiències?

-Això crec que és com-
petencia de l' Ajuntament I
també de la Conselleria
d' Esports.

-Quin temps és el millor
per fer curses d'aquest
tipus?

-La primavera i la tardor,
perquè és quan fa mes
bon temps. Per córrer en
bones condicions no ha de
fer massa sol ni massa fred.
A Cantábria, per al Cam-
pionat d' Espanya, segura-
ment hi haurà fang porqué
és un Hoc on hi plou molt.

-Quines perspectives
tens dins l'atletismo?

-De moment les moves
perspectives són de contl-
nuitat. Per ara m' agrada
molt 1 no ho deixaria per res
I intentaré continuar fins
que pugui. Havia comen-
gat Jugant a futbol, després
em vaig passar al básquet,
però ni una cosa ni l' altra
m' agradaven com m' a-
grada atletisme. També
havia anat a Judo I vaig ser
campió d' Elvissa.

-T'ha succeTt alguna
anècdota quo recordis al
llarg dels anys com a co-
rredor?

-Record una cursa que
várem fer a Conseil I a la
sortida n' hi va haver un
que em va for la traveta I
vaig caure: sang pel cap,
pals colzes, però no va ser
res greu. El mês greu va ser
que Ja no vaig poder partir.
Quan va acabar, aquell
que m' havia fet caure em
va dir que m' ho havia fiat
aposta perquè no guan-

-Quants d'anys fa que
corres?

-Ara fa tres anys, aquesta
anécdota que he contat
em va passar el primer any,
quan en tenla dotze.
Abans, Ja havia participat
a curses populars (Santa
Cándida, S Estanyol, Sa
Retpita...) pelò inclòs en un
club, com ara, és el meu
tercer any.

-Qua hl ha més: corre-
dors o corredores?

-Ai principi, quan són pe-
tits, hi ha moitissimes nines,
però a mesura que tornen
grans, queden mês nins
que nines.

-Si no hl hagués Club
d'atletisme a Llucmajor,
què fades?

-Me n' aniria a una altra
banda. De fet, si no s' ha-
gués fundat el Club a Lluc-
major, ja tenia previst fitxar
per un equip de Palma.
Pere, allò que és segur 6s
que continuaria dins l' atie-
tisme.

-Tu has fet caner tota la
familia; darrera tu ja han
posat els calçons curts ton
pare, ta mare I la teva ger-
mana, coneixes altres fa-
milies en quê els seus com-
ponents siguin atletes?

-No sé si hl ha d' altra fa-
milla de corredors, pore) no
en conec cap. Es bastant
curiós que a tots ens agradi
el mateix esport.

Des d'aqui felicitam en
Joan Quintana Oliver per
tots GIs seus èxits I II desit-
Jam sort en aquest Cam-
pionat d'Espanya. Tant de
bo aconsegueixi una òpti-
ma classificació.

Catalina Font
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Febrer de 1992

Notes Colombõfiles
En aquest mes de febrer,

parlor de coloms es pariar
de les amollades d' Eivissa,
els entrenaments des de
Ciutat I dels primers colo-
mins que a hores d' ara Ja
es caen als nostres colo-
mers.

De les amollades des
d' Eivissa que ja s' han duit
a terme, podem dir moltes
coses, però d' aquestes
n' hi ha ben poques de
bones, Ja que tots hem per-
dut molts de coloms. Les
raons d' aquestes pèrdues
són diferents segons amb
qui parlam: per a uns la raó
es «el temps», els vents de
'levant I xaloc carregats
d' humitat i terra roja difi-
culten la visibilitat dels co-
loms I amb molts casos els
fan perdre l' orientació,
també un temps canviant,
com el d' aquest mes de
febrer en el qual els co-
rrents d' aire dulen direc-
cions distintes segons I' al-
tura, mentre el penell do-
nave una direcció, les bol-
res cordon en una altra,
alx6 també dóna Hoc a
pèrdues: per a uns altres les
raons que argumenten són:
els agrupaments que el
grup «Mallorca» ha fet dels
coloms (els ha dividit en
dos grups: a) Mures: coloms
que no han fet cap viatge
coloms viatjats. I b) viatjats:
coloms que varen viatjar
l' any passat com a minim
una vegada des d' Elvissa)
això ha fet que els colomis-
tes duguessin els colomins
del 1991 al grup primer i els
coloms ja viatjats al segon
grup. El que ha fet que els
colomins una vegada
amollats a Eivissa . I sense
uns coloms viatjats que es
col.locassin davant I do-
nassin la direcció, cosa a la
qual els colomins estaven
acostumats Ja que en els
entrenaments havien anat
barrejats amb coloms vlat-
jets, es perdessin el el seu
recorregut cap a Mallorca;
per a uns altres la raó d' a-

questes pèrdues es troba
en la gran quantitat de fal-
cons que avui hi ha: fal-
cons que viuen als penya-
segats I que escometen els
esbarts en el moment de

arribada a la costa I que
fa que l' esbart per fugir
del falcó s' endinsi altra ve-
gada a la mar I perdi o-
rientacIó o s' allunyi massa
I no pugui tornar; per a uns
altres el motiu es la gran
quantitat de coloms que
s' engabien sense condi-
cions; I per a d' altres les
raons són el conjunt de les
exposades. La realitat es
que enguany Elvissa ha
estat un «Calvari» per a tot-
hom que tots hem deixat
més coloms que els que
feiern comptes.

Les classificacions d' a-
questes EivIsses són:

1. Eivissa: distancia 141
km. Data: 2-2-92. Grup Lliu-
re.

Classificació Social. Velo-
citat.
1)Joan Barceló, 1009 mxm.
2) Janer & Tomeis, 916
mxm.
3. Joan A. Agulló, 911 mxm.

Designats. Velocitat.
1)Joan Barceló, 1009 mxm.
2) Joan M. Agulló, 844
mxm.
3) Janer & Tomàs, 844
mxm.

A la primera «Eivissa»
d' uns 280 coloms en torna-
ren el primer dia 56, men o
manco, es a dir un 20%.

2. Eivissa: distancia 141
km. Data: 8-2-92. Grups:
Lliure i viatjats.

Grup Lliure. Classificació.
Social. Velocitat.

1) Janer I Tomeis, 1121 mxm
2) Joan Barceló, 1119 mxm.
3) Anton' Coll, 1110 mxm

Designats. Velocitat.
1)Joan Barceló, 1119 mxm
2) Antoni Coll, 1110 mxm
3) Bernet Bonet, 1096 mxm

Grup Viatjats. Classifica-
ció.

Social , Velocitat.

1) Miguel Mulet, 1257 mxm
2) Janer & Tomas, 1246
mxm
3) Llorenç Socias, 1237
mxm

Designats. Velocitat.
1) Miguel Mulet, 1257 mxm.
2) Llorenç Socias, 1237
mxm.
3) Joan A. Agulló, 1152
mxm.

3. Eivissa: distancia 141
km. Data: 15-02-92. Grup
Lliure.

Classificació Social. Velo-
citat.
1) Antoni Oliver, 1449 mxm.
2) Joan A. Agulló, 1444
mxm
3) Bernet Bonet, 1442 mxm

Designats.

Eivissa: distancia 141 km.
Data: 29-2-92. Grup Lliure I
Viatjats.

Grup Lliure. ClassIficació.
Social. Velocitat.

1) Julie' Monserrat, 975
mxm.
2) Joan A. Agulló, 957 mxm.
3) Janer & Tomeis, 956 mxm

Designats. Velocitat.
1)Julie' Monserrat, 975 rrixrn
2) Joan A. Agulló, 957 mxm
3) Bernet Bonet, 940 mxm

Grups Viatjats. Classifica-
ció.

Social. Velocitat.
1) Llorenç Socias, 1037
mxm.
2) Joan A. Agulló, 993 mxm.
3) Jeronl Tomen, 990 mxm.

Designats. Velocitat.
1) Llorenç Socias, 1007
mxm.
2) Jeroni Tomas, 990 mxm.
3) Joan Jaume, 986 mxm.

Classificació General en
el mes de Febrer:

Socias -Trofeu Insdustrias
SEMAR S.A.»
1)Joan A. Agulló, 68 punts.
2) Janer & Tomeis, 68 punts.
3) Joan Barceló, 60 punts.

4) Bernet Bonet, 58 punts.
5) Juliel Monserrat, 57 punts.

Classificació	 General
Designats

«Trofeu Fruites el Molí«.
1) Joan A. Agulló, 104
punts.
2) Janer i Tomeis, 100 punts.
3) Joan Barceló, 96 punts.
4) Bernet Bonet, 89 punts.
5) Germans Ballester, 78
punts.

Els entrenaments: Els en-
trenaments que tenen la fi

-nalitat de preparar els co-
loms per poder dur a terme
les amollades de concurs,
han seguit el seu atme I
s' han fet des de «El Port.
de Ciutat, setmanalment.

En aquest moments són
importants Ja que en cas
contrarl el colom estaria
massa temps aturat entre
«Eivissai I «Eivissa».

També en aquest mes
de febrer els colomistes
han començat a criar els
primers colomins d' aquest
any, colomins nascuts en el
mes de gener o principis
de febrer que en els mo-
ments d' ara únic que
fan es aprendre a conèixer
els voltants del seu colo-
mer, alguns no seran capa-
ços d' aprendre-ho I es
perdran, però nomós seran
una minoria I tots ja comp-
tam amb aquestes per-
dues.

Per acabar hem de par-
lor dels berenars que s' han
fet en el «Bar Pou» local so-
cial de la colombófila Uuc-
majorera. Aquests bore-
nars, fels per Na Carme,
han estat per xupar-se els
dits, quan deixaven els
plats de sípia, ronyons, frit I
d' altres pareixia que pe-
gava el falcó I després tots
recordeivem tan bo com
era, quan els plats ja eren
buits.

J. Jaume
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ENTRE NOL TROS

NAIXEMENTS
-Joan Miralles i Vich, fill de Joan i

Catalina nasqué el 28-1-92 (mes de
gener).

-Isabel Salvà i González, filla de
Rafel i Isabel nasqué el 7-2-92.

-Tomás Bario i Gonzalez, fill de
Tomás i Maria Rosa nasqué el 6-2-92.

-Francesc Servera i Rosselló, fill de
Jaume i Margalida nasqué el 26-2-92.

-Carolina Rigo i Bauzá, filla de
Bartomeu i Catalina nasqué el 26-2-
92.

-Jaume Mas i MorIA, fill de Jeroni i
Maria-Concepció nasqué el 27-2-92.

MATRIMONIS
-Antoni-Josep Dieguez Hidalgo i

Maria-Presentació Vallejo Marín es
casaren el 8-12-91 a l'església de Sant
Bonaventura. (Mes de desembre)

Alfons Nogueras López i Alicia

Rubio Abis es casaren el 13-2-91 al
Jutjat de Pau.

-Francesc Navalón Llull i Maria -
Antònia Bagur Solivellas es casaren
el 20-2-92 al Jutjat de Pau.

-Josep-Maria Ojeda Navío i Saray-
Maria Talero López es casaren el 20-
2-92 al Jutjat de Pau.

-Joan-Josep Montenegro Ariza i
Margalida Antich Tomás es casaren
el 27-2-92 al Jutjat de Pau.

Joan Olmo Cariellas i Francesca
Naranjo Pérez es casaren el 12-1-92 a
l'esglesia de la Lactància. (Mes de
gener)

-David Pereira Ramonell i Aina-
Maria Domínguez González es casa-
ren el 22-2-92 a l'església de Sant Mi-
guel.

-Bernat Amengual Vidal i Maria
Cantallops Manresa es casaren el 2-

2-92 a l'esglesia de Ntra. Sra. de GI-A-
da.

DEFUNCIONS

-Catalina Noguera i Cardell, morí
el 6-2-92 als 95 anys.

-Maria Tomás i Cardell, morí el 9-
2-92 als 83 anys.

-Sebastià Gamundí i Caldés, morí
el 10-2-92 als 64 anys.

-Francesca Llinàs i Planisi, morí
1'11 -2-92 als 88 anys.

-Concepció Torruella i Casals,
morid 15-2-92 als 89 anys.

-Aina-Maria Munar i Amengual,
morí el 17-2-92 als 78 anys.

-Bartomeu Virias i Pastor, morí el
21-2-92 als 95 anys.

-Bartomeu Durán i Company,
morí l'1-3-91 als 83 anys.
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P'es forat d'es moix	 Sopa de lletres

Els fanals del carrer Constitució fa més de sis mesos
que estan posats i encara no funcionen. És ben segur que
si no els haguessin posat els socialistes o si fossin del ca-
rrer de l'Estrella ja s'haurien connectat a la xarxa eléctri-
ca.

6 animals Invertebrats

A LBCDOZTEJ

FIORfriXENSPX

GLLIMACUTB

KHDDNAKI0r1

PPCGRIUGOG

IXOAMAPSHL
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Solució Sopa de lletres del mes passat
-Canca
-Falua
-Góndola
-Llanxa
-Barcassa
-Xalana
-Piragua
-Bot



En Rafel Medina s'ho mira des del setial taulellat del seu ofici
amorós. Per travessar la porta, el temps ha de fer dos copets amb el
puny nu sobre el vidre claríssim de la frontera entre el renou i el silenci.
En Rafel sap i reconeix entre el fum mentider de l'atmosfera densa que
no és necessaria la magia per veure-hi, per saber els liquids vessant
abans dels llavis, per servir un instant de plaer que no és  només una
paraula, ni una calada espessa de fum de colors sobre el gris, ni el nèctar
que condiciona l'aire, ni és una música que acondueix els mots, el suc i
el foc a un túnel sense una última sortida. Perquè Tom Waits li ha dit
que encara que no sigui necessaria la magia, el temps, tanmateix, haurà
de fer dos copets amb la nuesa de la ma sobre la transparència
inequívoca del vidre si vol irrompre en el seu domini.

II

Y,DICCIONARI DAME I OfICISÁ



Ordinador AT 16 Mhz amb disc dur de
44 Mb..monitor VGA i 1 Mb. de RAM.

C. Major 171 Llucmajor
Tel. 66 17 15

Impressora laser 8 p.p.m.
IFIRVIRMDIMit

20:SOCtry.A. 199.900+1. V.A.

Ordinador 386-25 amb disc dur

139.900 pts. +

ft =Min

Consulti preus

trimpressores.,monitors

i subministres.

de 84 Mb.,2 Mb. RAM I monitor

VGA en color

+I.V.A.	 269.900+I.V.A.or	 '

C/. Marina, 104- Tel. 66 05 21
Exposició I Venda: Ronda Migjorn, 80

LLUCMAJOR
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SERVICIO TECNICO HERRAMIENTAS

TALLER:
Ronda Ponent !In • Tel 66 01 70
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TIENDA:
PA Hater& 55 • 7911 66 01 70
LLUCA4AJOR

S COrraxair,

Puta es lu motor oporturudad para regalarle ergo Oue desea y todavia no Se ha
atrevido a comprarse. Algo que usara siempre y le recordara con carino este dia cada vez
que lo haga Aprovecha esta magnifica Mena sosas para quedar muy Men
con tu papa o tu Pope. con muy poco dinero

Taladradora de percusion Bosch. Manejable con gran cotenco

TALADRO PS8 400
Ise 	 r..43 Z46 (rt.
400 Veeps polenas

A0t
1.1V

Promoción
especial
BOSCH #1:51°''°

s‘efl

SAN JOSE
Día del Padre

Lijadora excéntrica de Bosch. Incluso para supe. Robusto mecanismo de percusidn por encastre Lijadoras orbitales Bosch. Para	 , do hnisuno.

TALADRO OSE 550.2
N tie 0,1-450 1 00 N.7 10t/
050 'Mon dit r1.16, la
IrOn Atbc.91e5n

LIJADORA PSS 23
`■ reo ,50 ty 403 N :

tttt 	 tr.p..- 	 61.9

OFERTES D'EINES ELÈCTRIQUES A PREUS REBAIXATS

CAMPANYA (4DIA DEL PADRE»

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-
ferencia por su línea 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.

Rubi Automóviles
Llucmajor, S.A.

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

POLO

ZEA. •
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