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Temps d'espera
La gestió municipal que esta duent a terme l'equip de la majoria integrat per PP

i ASI ha arribat a un punt de total atonia. Des de les sessions plenàries que, llevat
de contades vegades, transcorren només amb la lectura dels enunciats dels punts
de l'ordre del dia, no arriben decisions importants excepte quan es tracta d'acords
puntuals sobre revisió (sempre sinònim d'augment) d'impostos, taxes o preus de
serveis ciutadans.

L'execució d'obres o també simples millores, sempre visibles per als adminis-
trats, brillen per la seva absència. I sempre torna sortir la mateixa justificació, que
ja pareix una excusa de la manca de dotació econòmica necessaria per executar els
projectes, tot i que s'ha fet una llista interminable d'operacions de credit de molts
de milions de pessetes.

Es pot afirmar que es tracta, des de l'òptica de l'administrat, d'una gestic') de su-
pervivencia, a l'espera que passin uns mesos abans d'arribar a la recta final de la
legislatura. Podria ser una estragègia dissenyada especialment per tal que el darrer
any tengui lloc la traca final que donaria pas a tota una serie d'inauguracions amb
l'objectiu que tots els ciutadans no tenguin temps d'oblidar, i així vagin a les urnes
gairebé a continuació.

Estrategia o no, la gestió municipal passa sense pena ni glòria, fins i tot amb un
cert grau d'indiferència ciutadana. Tot plegat fa semblar que el municipi esta en
temps d'espera.
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Plenari de l'Ajuntament
Joan Monsserrat va demanar la destitució de Rabasco

Arnau Tonas

El plenari ordinari de l'Ajunta-
ment de Llucmajor que es va cele-
brar el passat dilluns, dia 23 de març
va ser marcat, des del començament,
per la tensió i la polèmica, perquè a
l'ordre del dia figurava una mock')
del grup socialista, referent a la sen-
tència del Tribunal provincial de Jus-
tícia de Balears, en el qual és con-
demnat Joaquin Rabasco, a la pena
d'arrestament i d'indemnització de 5
milions de pessetes als senyors Joan
Monserrat i Tomas Garcias, regidors
d'aquest Consistori, i a Julia Pacheco
industrial, pel delicte de desacata-
ment i injúries.

Per aquest motiu, la sala era plena,
la majoria militants i simpatitzants
d'ASI, l'Associació política que lide-
ra J. Rabasco, amb exhibició de pan-
cartes al.lusives al tema, que varen
interrompre amb aplaudiments algu-
nes intervencions del seu líder.

Joan Monserrat, ex-batle, i actual-
ment portaveu del grup socialista de
l'oposició, en la seva intervenció, va
demanar al batle G. Oliver, la retira-
da de tot càrrec de confiança a J. Ra-
basco, perquè «mai al llarg de la his-
tòria, el consistori llucmajorer va
tenir un membre condemnat per cap
delicte». Va acusar també Rabasco
de donar una mala imatge del con-
sistori llucmajorer, «amb el seu llen-
guatge, maneres i formes, formes
ofensives, injustes i reiterades cap al
grup socialista i al poble de Llucma-
jor, quan va manifestar al diari «Ulti-
ma Hora» que «el poble és corrup-
te», quan l'únic corrupte és ell». Joan
Monserrat va demanar, finalment,
que Rabasco tengui l'honradesa de
dimitir i d'abandonar el municipi, i

va demanar al batle la seva destitu-
ció ja que, amb aquest comporta-
ment, no mereix la seva confiança, si
vol deixar en bon lloc l'Ajuntament
que presideix, així com ja el va desti-
tuir el propi J. Monserrat en temps
del seu govern.

Rabasco, en la seva intervenció, a
base de cites morals i polítiques, tals
com «les grans virtuts tenen dues
cares» i sobre les corrupcions del
PSOE, manifestant que «no es pot
demanar una dimissió quan dos dels
que la demanen no tenen cap credi-
bilitat política». «El socialistes -va
afegir Rabasco- no és que no ens pu-
guin veure, sinó que ens tenen por».

Referent a la sentència, Rabasco va
afegir que no és ferma, que es pot re-
córrer i esta «recorreguda» i que en
un principi, com a membre de l'opo-
sició tenia l'obligació de denunciar
allò que semblaven irregularitats,
negant a les seves manifestacions
que el pintor Pacheco pagas el viatge
a Monserrat i a Garcias.

El propi Joan Monserrat va repli-
car dient que «aquesta sentència és
l'única que hi ha i que a vostè el con-
demna, i no per bo, sin() per dolent».

Finalment, el batle va tancar el
debat, manifestant que no farà de
futge fins que no rebi la sentència de
forma oficial a l'Ajuntament.

URBANITZACIÓ DE REGANA I
LES PALMERES

Els punts 10, 11 i 12, sobre el pla
parcial de Regana i la qualificació
d'uns terrenys annexos a la urbanit-
zació de Les Palmeres també varen
ser polèmics.

Sobre la urbanització de Regana,
Tomas Garcias es va oposar tot

al.legant que es tracta d'una empresa
anglesa insolvent, que el pla presen-
ta moltes deficiències, amb un pro-
jecte de camp de golf i no se sap
amb quina aigua el regaran. Pel que
fa a la requalificació dels terrenys
annexos a la urbanització de les Pal-
meres, Garcias va explicar que all?)
que pretén el promotor és convertir
uns terrenys rústics en urbans i fer el
gran negoci.
El regidor Lluc Tomas va contestar,
sobre Regana, que el camp de golf
sera regat amb aigua de la mar pota-
bilitzada, que es troba en zona
verda, que les deficiències es troben
solucionades, i que aquest projecte
possibilitara un turisme de qualitat
«que ens fa molta falta». I, sobre el
tema de les Palmeres, Rabasco va
manifestar que, segons la llei, «qual-
sevol terreny que sigui de servei, es
considera sòl urbà».

CREMADA DE XERINGUES

En el capitol de precs i preguntes
el regidor d'ASI, Francisco Ferré, va
llegir un comunicat del partit sobre
l'acte esportiu celebrat el passat 28
de març, amb el lema «Esport sí,
droga no», oposant-se que s'utilitzi
el municipi llucmajorer per a cremar
quinze mil xeringues, ja que cap no
s'en va recollir dins aquest municipi,
i que, a més a més, «s'insti al Govern
Balear i a l'Ajuntament de Palma,
per tal que en les barriades de la So-
ledat, Son Gotleu i Polígon de Lle-
vant, es prenguin les mesures perti-
nents i de caracter urgent, perquè
deixin de picar-se en els 18 focus
d'infecció els 3.750 drogaadictes de
mitjana diaria, segons els recollidors
de xeringues».



Gabriel Flaquer, Empresari; Antoni Salas, Economista; Catalina Font, Moderadora ¡Ferran
Gomila, Advocat. (Foto: Coloma Julie)
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VI Diàlegs Fe-Ciència

Enguany s'ha celebrat la sisena
edició dels Diàlegs Fe-Ciència que
organitza la comissió de Pastoral de
la parròquia de Sant Miguel de Lluc-
major, a la sala d'actes de l'Ajunta-
ment i durant tres dijous consecutius
(4,11 i 18 de marq).

El lema d'aquests VI Diàlegs era
CRISI ECONOMICA I MARGINA-
CIO amb dos interrogants: Té solu-

cions? Quines?
El primer dijous comptàrem a la

taula amb un economista, un empre-
sari i un advocat laboralista per trac-
tar el tema de la realitat econòmica
actual. Tots tres, encara dels distints
punts de vista (val a dir que l'advo-
cat Sr. Ferran Gomila va ser prou
dur a atacar els seus oponents) coin-
cidiren a afirmar que patim una forta

crisi econòmica, malgrat la tesi de
crisi «psicològica» propugnada per
l'economista sr. Salas.

El dijous següent la pregunta era
obligada i molt mês implicadora:
Qué podem fer? Per parlar d'aquest
assumpte estaren amb nosaltres la
sra. Joana Gual, de l'escola de Tre-
ball social, el director de Caritas i un
animador socio-cultural de barriades
i ens varen demostrar com dels dels
seus respectius Ambits es treballa per
minvar aquesta marginació.

Per acabar aquests diàlegs, la pre-
gunta que s'esperava: Què s'està
fent? Aqui ja deixàvem de banda les
hipòtesis il.lusòries i s'anava a la
practica de la ma de dues germanes
Oblates que viuen en un pis al centre
del barri xinès de Palma i que aju-
den i assessoren a les prostitutes,
una altre religiosa que treballa a la
segona galeria de la presó de Palma,
un sacerdot coordinador d'Acció
Diocesana i la sra. Joana Vidal, re-
centment nomenada vice-presidenta
del Consell InSular de Mallorca i
coordinadora d'Acció Social del ma-
teix Consell.

La participació i assistència de
va ser bastant moderada però els

assistents i les assistentes durant
aquests tres dijous tingueren l'opor-
tunitat de conèixer quina és la situa-
ció actual i la relació crisi-marginació
i amb les questions plantejade- po-
gueren resoldre els dubtes que hi
podia haver.

C. Font

expert
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ELÉCTRICA     

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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Ha mort l'ex-batle Antoni Zanoguera Rubi.

El passat 14 de març va morir,
inesperadament, Antoni Zanoguera
Rubí, l'amo en Toni Gotleu, batle de
Llucmajor entre els anys 1983 i 1987.
El Sr. Zanoguera va presidir el con-
sistori en representació de la coalició
d'AP-PDP i va governar amb l'assis-
tència d'UM, aleshores encapçalada
-fins que en va sortir- per Miguel
Manresa. Durant aquest govern mu-
nicipal, Antoni Zanoguera es va
haver d'enfrontar amb fortes dissen-
sions internes dins els grups de cen-
tre i dreta que inicialment li donaven
suport: divergencies amb Miguel
Martí, llavors del PDP, dimissions
per afers peronals de JJ. Maestre i
Joana M Nadal, malaltia de G.
Aulet... Tot això va provocar que
l'acció de govern fos difícil i, fins i
tot, que s'hagués d'enfrontar a una
moció de reprovació en contra.
Aquesta moció va desqualificar el
batle, però no va dimitir.

A pesar de tots aquests entre-
bancs, el consistori que va presidir
Antoni Zanoguera va ser fructífer en
diversos camps d'actuació: es va
inaugurar la residência de gent
major, es va comprar el local de can
Company per fer-hi el centre de
salut i s'hi començaren les obres, es
realitzaren obres d'infraestructura en
la xarxa d'aigües, es va posar en
marxa la guarderia infantil, es va ne-
gociar la urbanització de Capocorb

amb el desaparegut Martí Ferriol,
etc.

Antoni Zanoguera ja havia estat
regidor durant els anys setanta, a les
acaballles del franquisme i sota la
presidencia del batle Gabriel Ramon.
En aquell temps, com que procedia
de la Hermandad de Labradores y
Ganaderos, va ocupar-se de qües-
tions referides a l'agricultura i als ca-
mins de foravila. També va destacar
per la seva oposició contra les inten-
cions del batle Ramon de construir
un polígon industrial en el Marroig.

L'any 1987, AP el va postergar da-
vant la convocatòria de noves elec-
cions municipals i el primer lloc de
la llista va ser ocupada per Joan Mi-
guel Catany, amb el qual la dreta va
perdre, per 4 anys, la batlia de Lluc-
major. Des d'aquest moment, Antoni
Zanoguera es va retirar del primer
plànol de l'activitat política Ilucma-

jorera i va centrar les seves activitats
en la presidencia de les Cambrers
Agràries de Llucmajor i Balears, així
com en la vocalia de la Junta d'Obres
del Port.

Antoni Zanoguera, de 76 anys, era
viudo i no tenia fills. Vivia en el seu
domicili del carrer Antoni Maura
sense gaire vincles familiars directes.
Era propietari de finques riltiques i
pages. També havia estat adminis-
trador de la senyora de Gomera.

CENTRE RECONEIXEMENT 	
MEDIC - PSICOLÒGIC
Antoni Isern Oliver

CENTRE OFT)iLMIC

Dra. Cristina Bofill

CERTIFICATS MEDICS
	

OBERT DILLUNS I DIJOUS
	

CITA PREVIA
PER AL PERMÍS DE
	

de 17 a 21 hs.	 Tel. 66 22 82
CONDUIR I D'ARMES

	
C/ Antoni Garcias 1-A
	

Dilluns i Dijous
Tel. 66 22 82 (Llucmajor)

	
de 17 a 20 hs.



Als TALLERS MARINA tots els clientes de les

assegurances
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Comunicat de la Guàrdia Civil
La Comandancia de la Guardia

Civil ha distribuït un comunicat en
el qual ens parla que en un cotxe
d'un delinquent s'hi troba un docu-
ment, que segons han constatat amb
persones que ja han estat robades,
els signes que hi ha són certs.

Els esmentats signes es pinten a
les parets i entrades de les cases amb
llapis, guix o amb un objecte pun-
yent.

En gran part són fets per delin-

qüents, captaires, revenedors, vene-
dors ambulants, etc.

A Llucmajor, en els casos dels que
tenim noticies fidedignes, s'han pre-
sentat com a revisors de les ins-
tal.lacions de buta.

S'ACONSELLA

1. No pensi que a vostè mai li to-
carà.

2. Abans d'obrir la porta asseguri's
de qui es. (No Js	 També saben
enganar per a que obri la porta).

3. Si observa qualque senyal nete-
gi-la, deixant la menor empremta
possible.

4. I el que és més important, pre-
gam la major difussió possible d'a-
quest comunicat entre familiars,
amics, etc...

Els signes amb qüestió són els se-
güents:

CASA DESHABITADA
, 0 OBRIN AMB CADENA 41rer
CASA JA ROBADA 1	 1 	 1 AQUI RES ram

DONA TOTA SOLA ,n, ALERTA POLICIA [i 	1).

INUTIL INSISTIR C) RES 	 D'INTERES e

DE VACANCES .42. CASA CARITATIVA Itio

ROBAR. 	INVALID \\ _\\ MOLT BONA o o o

RAPID , TORNEN PREST 1/1/ ALERTA! 	 HI HA UN CA 1111

USAR PALANCA J AQUI ES POT ROBAR IX
DISPOSADA PER ROBATORI NOMES 	 HI VIUEN DONES

NO ROBAR . Subnorma 1 BONA ACOLLIDA

Es 	 par la 	 de 	Du

(I — D

COMUNI DAD AMB GUARDA

Tallers
MARINA

PEUGEOT - TALBOT
Agent Oficial

C/ Marina, 104 - Tel. 66 05 21
Exposició i venda: C/ Marina s/n

LLUCMAJOR

obtenir un 20 % de descompte quan pagueu al comptat la mb
d'obra a les reparacions dels vostres vehicles
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Enhorabona a la Guardia Civil per la
seva eficacia
El passat dia 25 de març hi hagué un robatori a una
casa particular, a Llucmajor, un de tants els que suc-
ceeixen amb massa freqüència. Aquest ha tengut de
particular que, havent tingut testimonis, fent unes rà-
pides gestions la Policia Municipal sobre matricules i
noms i presentada una denúncia al quarter de la
Guardia Civil amb tot detall, al cap d'una hora i mitja,
ha eren detinguts els dos lladres i recuperades les
dues peces d'aram, objecte del robatori. Les accions
que dugueren a aconseguir tan ràpida solució foren
aconsellades pel nostre col.laborador i company Joan
Quintana.

La Guardia Civil es posa en marxa amb tota rapide-
sa, cercà per Llucmajor i altres indrets, abans d'una
hora estava detingut un lladre, seguidament el seu
company i mitja hora després aparagueren les coses
robades, que ja havien estat venudes a una tercera
persona. Tot molt rapid.

Des d'aquestes planes vull fer patent el reconeixe-
ment a la rapidesa, l'eficàcia i resolució que la Guàr-
dia Civil va tenir en aquest cas concret i expressar la
més sincera enhorabona. Tant de bo que tots els casos
se resolguessin tan bé; clar que per això hi ha d'haver
les oportunes denúncies que moltes de vegades no se
fan, 136 per ignorancia o bé per por.

Guillem Oliver

Nou llibre de poesia de Miguel
Cardell

El poeta, periodista i col.laborador habitual d'aquesta
revista Miguel Cardell celebrarà enguany la Diada del
Llibre amb la publicació d'un nou volum de poesia.
«Material de Calendario és el títol d'aquest llibre, escrit
immediatament abans del «Tebeo» que ens presentava
ara fa un any editat per l'editorial Moll.

Aquest nou volum formara part de la col.lecció «El
Turó» que, juntament amb la col.lecció «Tia de Sa Real»,
dirigeix l'escriptor manacorí Miguel Angel Riera.

«Material de Calendari», juntament amb les altres no-
vetats d'enguany d'aquestes dues col.leccions, que s'edi-
ten sota el patrocini de la Caixa de Balears «Sa Nostra»,
es presentara al públic, segons s'ha anunciat, el dia 22
d'aquest mes, al Centre de Cultura de Sa Nostra a
Palma.

Segons l'OCU, Aquacity és insegur

L'Organitzador de Consumidors i Usuaris considera
insegures les instal.lacions recreatives aquàtiques d'A-
quacity, a S'Arenal, segons les conclusions d'un estudi
sobre les condicions de seguretat a tretze parcs aquàtics
de cinc comunitats autônomes que va publicar fa poques
setmanes.

L'estudi, que acusa nou d'aquests parcs de no dispo-
sar de les adequades mesures de seguretat, qualifica de
poc apta la piscina infantil d'Aquacity, a causa de la ins-
tal.lació d'un tobogà.

Ja al moment de la seva inauguració Aquacity va esser
motiu de polèmica, per qüestions de seguretat entre d'al-
tres, pert) també sobre la realitat de les obres i la seva
posada en funcionament, a l'estiu del 1987. Polémica que
va ésser a l'origen d'un important debat i intercanvi d'a-
cusacions entre les forces politiques municipals, i va ori-
ginar un ordre de tancament (defensat feia temps pel re-
gidor del PSM) que acabaria per signar el llavors batle
Joan Monserrat. Va haver-hi fins i tot una manifestació a
Placa dels empleats del parc Aquacity, que acabaria tor-
nant a obrir, després de l'emissió d'informes favorables
per part de les conselleries d'Indústria, Sanitat, Ordena-
ció del Territori i Adjunta a la Presidència. (Per a major
informació consultau els números 71 i 72 de Llucmajor
de Pinte en Ample, corresponents a Setembre i Octubre
del 1987).
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Obres a Gràcia

La primera fase de les obres de Gràcia ha finalitzat, la
part de la casa del donat que era la que corria perill més
imminent, ja ha estat, com es pot veure a les fotos, realit-
zada.

Gràcies a l'ajuda de «La Caixa» 500.000 ptas. a l'apa-
raulada del Consell Insular de Mallorca 500.000 més i la
de l'Ajuntament de Llucmajor, no concretada però subs-
tancialment superior a les esmentades i les donacions
particulars s'han cobert les necessitats  econòmiques per
a la realització de la primera etapa.

Després de l'estiu es pensa seguir amb la consolidació
del terrat de la capella que també necessita arreglar.

Pels qui vulguin contribuir econòmicament a l'esmen-
tada tasca hi ha un compte obert a «La Caixa», oficina de
Llucmajor, on hi podran dipositar, nominalment o anôni-
ma ment el seu donatiu.

Junta General al Club Nàutic
s'Estanyol

A la Junta del Club Nàutic de S'Estanyol, entre altres
assumptes es parlà de la conveniència o no de l'amplia-
ció del Club, donat que la crisi actual podria causar pro-
blemes a l'hora del finançament de tan costosa empresa.

La crisi ha fet que a tots els clubs de les illes hi hagi
llocs venals quan abans de fa tres anys difícilment es do-
nava aquest fenomen. A més els llocs aquests anys só n .

menys cars que els anys passats i malgrat això no es
venen.

L'increment del cost de la construcció del nou club, en
relació a l'estudi anterior s'estima que és de l'ordre de
200 milions de pessetes, ja que la nova ubicació dels pan-
talans li donen molt més calat, cosa que fa preveure que
els nous amarraments seran mes cars que els que actual-
ment hi ha a la revenda.

També es comentà que s'havien donat de baixa un
10% dels que inicialment havien fet reserva de lloc d'a-
marrament.

Ara que es té el permis, el fantasma de S'Estalella es
dissipa, pareix esser que, el que segons els ecologistes
eren dos atemptats a l'entorn, no es produirà, almanco
d'immediat, gràcies a la crisi econòmica, que tristement
s'ha convertida amb la seva aliada. Menys consum elec-
tric i menys demanda de flocs d'amarrament. No hi ha
negoci a fer, no hi ha balearització.

ItSEHAR
INDUSTRIES SEMAR, S.A.

C/. Tomàs Monserrat, 6 - 8
Tel. 66 01 57 - Fax: 66 29 01 (LLUCMAJOR)
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EXCURSIÓ A TENERIFE
1 setmana. Pensió completa. Hotel***

Avió + trasllats + hotel... 38.000 PTA

I ara també al SUPERMERCAT
PROHENS de dilluns a divendres

dc les 19 a les 21 hores
Tel. 12 01 64. LLUCMAJOR

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

S'ARENAL

MODIA.1.)

Rover Ill L3P

Rover 214 Si 3 P

Rover 220 GTi 3 P

Rover 414 GSi

1.12ECIO•

1.091.4nn ptas.

1.645.000 ptas.

2.233.000 ptas.

1.993.000 ptas.

DIFIAII.NCIA 1991/92

—64.000 ptas.

—113.000 ptas.

—205.000 ptas.

—105.000 ptas.

GAMA—ROVER

TENEMOS PRECIOS
FUERA DE SERIE.

Ejemplo de nuevos precios tras desaparición de aranceles.

Venga a informarse sobre cualquier modelo de la serie Rover
y descubra sus precios fuera de serie.

• 1i11.11 rCflhIÌtIh litio. Pit Itilklo IVA. trati.porte 	 Imporsto 	 in.ttriculactiln    

ILLA MOTORS, S. L.	 Avemda Caballero Ramán Sammie, Va. "Melon° 66 01 46

07620 LLUCMAJOR (Mallorca) ROVER            
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La central elèctrica: de gas i prop del
major consumidor

La construcció d'una central elèctrica prop de Ciutat,
tal com ho recomanen les empreses que estan fent el Pla
Energètic de les Balears, és una Bum d'esperança per a
l'Area Natural d'Espacial Interès que els negociants de
GESA pretenien i segueixen intentant fer malbé amb la
construcció d'un macroport i una central i Area de ser-
veils de desenes de quarterades.

El canvi de directrius, quant al foment de les centrals
de carbó per part de la C.E.E. i essent com són menys
contaminants les de gas natural a més d'ocupar 0'1 part
d'espai de les altres, ens dóna unes certes esperances als
estanyolers, llucmajorers i mallorquins en general, quant
a la conservació del poc que ens queda verge a una illa
que cada dia més té abocada la seva subsistència cap al
turisme.

Segons declaracions del senyor Moreno al Diari de
Mallorca: «Una central elèctrica que utilitza el carbó
ocupa 10 vegades més espai que una de gas natural, cosa
que fa innecessari haver d'anar fins a S'Estalella per a
posar-li».

La nova central substituirà les instal.lacions de St. Joan de Déu
(Foto: D.M.)



A ca n'Aulet d'es Moll s'ubicarà una pista de cotxes motos (Foto: C. Julia)
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PP i ASI aproven més urbanitzacions i
construccions a la costa i a l'interior del
Municipi

L'Ajuntament ha aprovat durant
els darrers mesos diverses iniciatives
urbanístiques que afecten tant la
costa com l'interior del terme muni-
cipal. Es tracta d'actuacions de nota-
ble impacte sobre el terreny i de
gran inversió de recursos econòmics.
Totes compten amb el beneplàcit
dels dos grups que governen l'Ajun-
tament, el PP i AS!.

PISTA DE COTXES I MOTOS

La pista de proves automobilísti-
ques de motos ubicada a la finca de
ca n'Aulet del moll, a les costes de la
carretera de Llucmajor i s'Arenal, va
rebre l'aprovació municipal per l'oc-
tubre de 1992. Ara, la Comissió Insu-
lar d'Urbanisme del Consell Insular
de Mallorca que presideix Joan Ver-
ger li ha concedit la declaració d'in-
terès social perquè pugui construir-
se. D'aquesta manera, un indret que
avui són camps de cultiu abandonats
i garriga (on per cert, ja s'ha va para-
litzar una urbanització pirata fa uns
anys), ara podrà ser edificable.

La promotora d'aquest complex és
Circuitos del Motor Arenal S.A., una
empresa que té per portaveu el Sr.
Josep Campomar. L'extensió a fecta-
da per les obres és de 186.650 metres
quadrats i la llargària de les pistes a
construir pot arribar als 4 km. En
total hi haura 7.000 metres quadrats
d'edificacions. El pressupost de les
obres pot anar des dels 500 milions
als 1.000 milions de pessetes, segons
les fases del projecte inicial que es
realitzin.

El regidor d'Urbanisme, el Sr. Ra-
basco, ha declarat que Llucmajor -a
canvi de consentir la ubicació d'a-
questes intal.lacions que transforma-
ran el que avui és garriga i camps de
cultiu en una zona edificada i amb
renous- només tendra concessions
com «l'entrada gratuïta dels escolars
del terme a les instal.lacions» i «l'a-
parició del nom de Llucmajor i de

l'Ajuntament a la publicitat de les
proves».

Durant els anys anteriors del pas-
sat consistori, aquest projecte va ser
desestimat. Ara el nou govern l'ha
recuperat i impulsat.

GOLF AMB POTABILITZAD ORA
A REGANA

Per una altra part, el darrer ple
municipal va aprovar unes modifica-
cions del pla parcial de la urbanitza-
ció de Regana, situada en l'antiga
zona militar i aprovada fa aprop de
10 anys quan era batle el cap de llis-
ta de la UCD, Miguel Clar. Fins ara
aquesta urbanització no havia estat
executada. Les modificacions intro-
duïdes recentment se centren, sobre-
tot, en la construcció d'un camp de
golf que se situara en terrenys que
inicialment es destinaven a viven-
des. Per poder regar la gespa del
golf, i davant la manca d'aigua a la
marina, s'haurà de construir una
plana potabilitzadora que aprofiti

l'aigua de la mar.

REQUALIFICACIÓ DE TERRENYS
RÚSTICS

També en el plenari del mes de
març, el PP i ASI, amb l'oposició
dels socialistes, varen acordar requa-
lificar uns terrenys propietat de Mar
de Portals S.A., veïnats de Las Pal-
meras. Aquesta requalificació o
transformació legal implica que unes
terres rústiques ara seran edificables
sense necessitat de passar pels trà-
mits urbanístics reglamentaris i, per
tant, sense tant de cost per als pro-
motors.

Tota aquesta dinamica urbanitza-
dora coincideix amb unes declara-
cions fetes per Joaquin Rabasco amb
motiu del seu congrés, a través de
les quals deia que AST «defensarà a
ultrança tot els que ens queda (refe-
rit a espais naturals), perquè no
tenim interessos creats».
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S' Arenal

Esport en les altures i antidroga als baixos

Les xeringues a punt d'iosser cremades. “Esports sí, Droga no ,,, a S'Arena!. (Foto:
Valeriano).

Tomeu Sbert
La platja de S'Arenal de Llucmajor

fou escenari directe d'un acte espec-
tacular i altament significatiu. Amb
el lema «Esport sí: droga no» el
<Crup Falcons de Mallorca» que pre-
sideix el popular s'arenaler Sebastià
Barceló «d'es Bacomo», oferí davant
molt de públic, una vistosa demos-
tració exhibicionista d'aparells vola-
dors denominats ultralleugers.

Sobre la dotzena i mitja de pilots
en un dematí de sol però un poc
ventós, aprop del migdia i des de la
part del Cap Blanc solcant els aires,
aparegueren entre aplaudiments,
l'espècie de motocicletes voladores.
Amples ales, renou de motors, es-
pectacularitat, perícia, habilitat i risc
irrompien victoriosos escampats pel
blau cel arenaler i a moments reflec-
tits dins les poétiques blaves aigües
hivernenques de la nostra mar.

El motiu de la diada esportiva tin-
gué, a ras de terra (millor dit, d'are-
nes), la cremada de milers de xerin-
gues usades de les d'injectar-se he-
roïna.

Les xeringues en qüestió havien
estat replegades per membres de
«Falcons de Mallorca» i simpatit-
zants, per diferents punts de Mallor-
ca. Una iniciativa formidable i fabu-
losa, si amb la manifestació antidro-
ga que ens ocupa, s'ha aconseguit
més consciencització de les gents de
bona voluntat, per ajudar a tractar
d'erradicar el més possible aquesta
desgraciada lacra injectadora on el
jovent troba la malaltia terrible que,
a força de dosi, de vegades arriba a
la mort.

Milers de xeringues, dins dues
grosses llaunes de llautó, foren ence-
ses i cremades a la platja. Alla hi
havia en Gaspar Oliver, com a pri-
mera autoritat civil local encenent
misto per fondre en pocs moments la
xeringada mortalment traicionera.

Al vespre, en el transcurs d'un
sopar amb l'assistència de tots els pi-
lots i col•aboradors, presidit pel ma-
teix Gaspar Oliver, es féu entrega de
diferents distincions.

Es compta amb ajudes del C.I.M,
Govern Balear i Ajuntament de Lluc-
major entre d'altres col.laboracions.
En aquesta ocasió no es pogué
comptar amb la demostració atrevi-
da i de qualitat envejable del pilot
llucmajorer l'enginyer Jordi Amen-
gual, que amb el seu avió
col.laborava en ocasions anteriors a
l'esplendor de semblants diades,
també amb la coordinació de «Fal-
cons de Mallorca».

ASSEMBLEA TENSA 0 MOGUDA

L'Associació de Persones Majors
amb local social als baixos de l'esglé-
sia de S'Arenal, celebrà assemblea
general anual. Fou moguda i, a mo-
ments, tensa.

Tot es desenvolupava amb norma-
litat fins que en un punt de «precs i
preguntes» l'assumpte explosioná
per roters aleshores impensats. Fins i
tot un grup de socis encapçalats per
Pere Coll, demanaren la dimissió del
president Ruben Fermín Risso Cal.
Aquest manifestà en aquells mo-
ments no «estar dispuesto a dimitir».
I no dimití sinó que continuà cape-
jant el temporal de critiques que li
van caure damunt. Finalment el pre-

sident digué el següent: «Si se cree
que hay que adelantar elecciones
presidenciales, ustedes, los assam-
bleistas están en su derecho de soli-
ciarlas ello mediante escrito con
todas las firmas necesarias».

Un dels moments més tensos fou
quan la guerra dialéctica es centrà
entre el president local i aquesta
gran dama que es Maria Teresa Rat-
tier, la qual presidia l'assemblea junt
al senyor Risso Cal.

Moments mes tard arribá el batle
de Llucmajor senyor Gaspar Oliver
acompanyat del regidor Jordi Mulet.
El batle pronuncià un emotiu parla-
ment ple de paraules reconciliadores
i avançant que les obres del que será
nou local social per a les persones
majors de S'Arenal, ben prest estaran
acabades les obres. Dificultats finan-
ceres i altres han retrassat l'acabat.

Finalment se serví un «pa amb oli
amb cuixot i olives trencades i qual-
que bon tassonet de vi» als salons de
l'«Aquacity».

PROGRAMA D'ACTES D'UN
QUINQUENI

La revista arenalera S'Unió de S'A-
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renal complí el seu primer quinque-
na de vida el mes de gener d'en-
guany. Motius de salut del seu direc-
tor Jaume Alzamora, han fet que l'e-
fernèrides se celebri aquest mes d'a-
bril. Alguns dels actes programats,
des de dia 10 al 23 són: concurs de
redacció escolar, exposició de pintu-
ra local «Can Rei» a la Plaça dels
Nins i els exponents són: Maria A.
Noguera, Margalida Capella Sitjar,
Josep Alvarado i Miguel M. Morlà.

Hi haura aixírnateix una «Mostra
fotografica» i material de la revista
publicat aquests cinc anys a l'antiga
Capella, en el carrer Vicaria. Dia 10,
dissabte, «Taula Rodona» en el res-
taurant els Pins, amb participació de
Josep Oliver, presidents dels Hotels,
Antoni Gil, president de Restauració,
un membre d'AFEDECO, Manuel
Camara, delegat de la Unió de Tre-
balladors, Guillem Salva, secretari
de l'associació de veïnats de Son
Sunyer i actuara com a moderador
Tomeu Sbert (fill), president de l'As-
sociació de Joves Empresaris de Ba-
lears a les 20 hores.

DIA 18, PANCARITAT

El dia 18 (l'Àngel) «IV Dia de Pan-
caritat» al Pont de Ses Set Boques.
Acte religiós a l'església Parroquial,
caravana al so de les xeremies, per
l'antiga línia fèrria cap a l'arquitectò-
nic pont; ball de bot i jocs per a in-
fants; gran paella i després de dinar
«IV recital de Poesia» amb actuació
d'importants reconeguts rapsodes.
Sorteig de regals. Actuació dels «So-
nadors de Llucmajor» i tancament
del recital i la diada a càrrec del
batle Gaspar Oliver Mut.

NOTICIES BREUS

-A la Biblioteca municipal de S'A-
renal es dona una conferència a cà-
rrec del doctor Carlos Perla, la qual
resultà interessant. Tema: La droga-
dicció.

-El metge Joan Maria Irigoyen, co-
negut pel seu seguiment a la volta a
Espanya de Professional, dia 7 dona
una conferència sobre ciclisme al
saló de l'hotel Palma Mazas de S'A-
renal.

-La U.D. Arenal (Futbol) de III Na-

cional va triomfar amb el Llosetense
per 1-0, gol marcat per Toil°.

-A S'Arenal morí Antoni Garau
Mulet, comandant d'Artilleria, cava-
ller de l'Orde de Sant Hermenegildo.
La nostra més sentida condolència a
la seva família.

-Centenars d'embarcacions han
prest part al «Trofeu Princesa Sofia»
amb l'absència de la Família Reial
Espanyola, degut a la mort de Don
Juan de Borbón, pare del Rei Don
Joan Caries.

-L'Ajuntament de Llucmajor set-A,
enguany present a ABTA-93, fira tu-

13
rística que es farà al Passeig Marítim
de Palma. Des del 22 al 29 d'abril.

-També «Aquacity» acudeix a
aquesta fira, de caracter internacio-
nal i en especial, dedicada al món
britànic. La promoció i mostres posi-
tives són sempre una necessitat si es
vol vendre.

-Els actes religiosos programats a
la Parròquia de S'Arenal foren els
propis, però millorats amb participa-
ció popular i fervorosa, en Setmana
Santa, que en anteriors ocasions. Es
celebrà la Processó de «S'Encontra-
da».



La finca de Capocorb ha estat protegida per la Llei d'Espais Naturals (Foto: C. Julià).
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Els promotors de Capocorb demanen dotze mil
milions per la protecció
La Llei d'Espais Naturals va qualificar tots els terrenys de la finca com
«Element Paisatgístic singular»

Francesc Verdera
Els promotors de la macrourbanit-

zació de Capocorb han interposat un
recurs contra la desestimació de la
seva sol•licitud d'indemnització de
més de dotze mil milions de pesse-
tes per perdues que han sofert amb
l'aprovació de la Llei d'Espais Natu-
rals que declarava la Marina de Lluc-
major com Area Natural d'Especial
Interès i que inclou integrament els
terrenys de Capocorb, entre Es Cap
Blanc i Cala Pi:

Les societats promotores «Cala
Cristal» i «Capocorb S.A.» argumen-
ten que les actuacions urbanistiques
promogudes afecten uns quatre mi-
lions de metres quadrats dels més de
sis milions quatre-cents mil que con-
formen la finca de Capocorb i
aquests terrenys eren classificats en
el PGOU de Llucmajor aprovat a fi-
nals d'octubre de 1965 com a reserva
urbana.

El Pla Parcial seria redactat pels
promotors de la urbanització d'acord
amb l'esmentat PGOU i presentat a
l'Ajuntament per a la seva tramita-
ció. Pla parcial que rebia el vist-i-
plau de la CPU l'abril del 84, aconse-
guint el «Placet» el desembre del 85,
cumplimentades les prescripcions.

A la sessió plenària del gener del
86, la corporació municipal decidia

l'aprovació definitiva del projecte
d'urbanització corresponent a la pri-
mera fase. S'aprovava també la ces-
sió del 10 % de l'aprofitament mitjà
corresponent a aquesta primera fase
d'execució del projecte. Un tant per
cent que va resultar polemic ja que

l'Ajuntament es decantavar uns—

solars ubicats als voltants del cac
urbà de Llucmajor.

La declaració de la Marini com a
Area Natural d'Especial Interès esta-
blia que els terrenys de Capocorb



Tota una xarxa de vials recorre Capocorb fins els penya-segats de Cala Pi (Foto: C.
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passaven automàticament de ser re-
serva urbana a rústics, no urbanitza-
bles, sense poder dur a terme qual-
sevol tipus d'edificació ni tan sols les
d'ús agrícola forestal o ramader, per
ser qualificats d'«Element Paisatgís-
tic Singular».

VUIT MIL MILIONS

Els mós de dotze mil milions de
pessetes de la urbanització
sol•licitada pels promotors de Capo-
corb és la suma d'una valoració que
fixa uns vuit mil milions pel «mal
causat»; mentres que pels beneficis
que es deixaren d'obtenir per no

poder «promocionar, comercialitzar i
vendre els terrenys», se reclamen
uns tres mil cinc-cents milions de
pessetes, i finalment, per «despeses,
inversions, imposts...» els promotors
sol•liciten més de dos-cents setanta
milions de pessetes.

Els promotors urbanístics de Ca-
pocorb reclamen la milionaria in-
demnització al president del Consell
de Govern de la CAIB, no obstant,
els responsables municipals decidi-
ren prendre part en el recurs i a mit-
jan febrer nomenaren advocat i pro-
curador, aquests nomenaments foren
ratificats a la darrera sessió plenaria
de l'Ajuntament.

Pretenien construir una
macrourbanització de
deu mil habitants

F.V.
El projecte urbanístic de Capo-

corb des del principi va comptar
amb l'oposició dels collectius
ecologistes. Es tractava d'una ma-
crourbanització que preveia una
població de deu mil habitants,
promuguda i finançada per capi-
tal kuwaitià. El gran nombre de
població i l'abastiment d'aigua
potable foren els temes mós con-
testats pels ecologistes.

La iniciativa era promoguda
per «Cala Cristal» i «Capocorb
S.A.» i el responsable a Mallorca
era Martí Ferriol Font, en aquell
temps l'home de confiança del
banquer de Kuwait, Mubarak Ab-
delazif al Hassawi.

Martí Ferriol, actualment deten-
gut a Londres i concedida l'extra-
dició fou acusat d'estafa pel ban-
quer kuwaitià, però tot indica que
les dues parts arribaren a un
acord per solucionar el seu plet
particular i Mubarak Abdelazif ha
aconseguit recupear uns quatre
mil milions de pessetes i les seves
propietats, entre elles, Capocorb
Nou, Batlem i Cap Blanc. En el
moment que es paralitzaren les
obres, els treballs d'infraestructu-
ra estaven pràcticament executats.
La major part de Capocorb comp-
ta amb una extensa xarxa de vials.

ßoutique
C Impremta. n. 1 ( Pas d'en Quint )

Tel. (9 71) 72 40 98 - 07001 Palma de Mallorca
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ENTREVISTA

Quatre mots

Miguel Clar Lladó
Empresari d'estacions de servei
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-Com s'ha produït el pas des del
monopoli de Campsa a la liberalit-
zació actual?

-Fa devers un any va desaparèixer
Campsa com a companyia que sub-
ministrava derivats del petroli en
regim de monopoli. Les tres com-
panyies espanyoles amb refineries
l'han substituida. Aquestes compan-
yies són Repsol, que es una empresa
pública i que té el 65 % de les ac-
cions de la nova companyia; Cepsa,
que en té el 25 %, i BP, que en té el
10 %. A part, Repsol s'ha quedat
amb la marca Campsa, que continua
com empresa comercial, però sense
el monopoli. A més les companyies
multinacionals poden obrir estacions
de servei.

-Quines novetats comporta agues-
ta situació per a l'usuari?

-D'entrada els preus són lliures,
dins un limit que marca el govern.
Llavors influeix en la comercialitza-
cio dels productes, ja que aquestes
tres companyies o be compren benzi-
neres i n'obrin de noves o be arriben
a acords amb les empreses existents.
Aquest darrer es el nostre cas: les
tres benzineres que tenim han que-
dat associades amb Cepsa. El conve-
ni que hi tenim preveu la remodela-
ció de les estacions per potenciar la
marca de Cepsa i per fer-les més mo-
dernes i assequibles al públic. A par-
tir d'ara oferirem un servei de carac-
ter mixt, es a dir, amb possibilitat
d'autoservei per part del client, que
només haura de pagar a caixa des-
prés d'haver-se servit ell mateix.
Pere) també conservarem la possibili-
tat que els nostres operaris el serves-
quin i li cobrin al peu de l'assortidor.
A més, posarem una tenda amb be-
gudes, tabac, revistes, videos...

-La proliferació d'estacions de
servei pot dur un excés d'oferta?

-A les Balears es venen 500 mi-
lions de litres de benzina a l'any a
través de 90 benzineres. Ara està
previst que se'n facin de 30 a 40 de
noves i això pot dur a molts a la

ruina. Potser molts d'empresaris del
sector pequen d'excés de confiança i
no tenen en compte que una estació
de servei que vengui menys de 3 mi-
lions de litres es deficitaria. També
la venda directa de combustible a
través de camions que el reparteixen
a domicili a les grans empreses fa
disminuir les vendes de les estacions
de servei. Hem de tenir en compte
que a Europa, després de l'eufòria
inicial, tanquen de 7000 a 8000 benzi-
neres a l'any.

-Passant a un altre tema, com s'es-
tà introduïnt el consum de benzina
sense plom?

-Té una bona acceptació. Cada dia
se'n consumeix més perquè la gent
ha vist que es un bon carburant i que
redueix la contaminació. La que ara
es comercialitza es de 95 octans, però
aviat n'hi haurà de súper de 98. Les
nostres benzineres estaran prepara-
des per yendre'n. Ara ja en tenim a
s'Arenal i a la ronda Carles V.

Maties Garcias
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Estan nets els camins de foravila?
creix pels carrerons i ningú no la
talla. Jo devers ca nostra la tall per
no retxar el cotxe i corn jo n'hi ha
molts que també ho fan. Una vegada
tiraren llenya perquè havien duit
pals d'electricitat i vaig anar a l'A-
juntament a comunicar-ho, em varen
dir que no sabien que existis aquest
carni. Avui en dia l'Ajuntament no
se'n cuida de res de tot això, supbs
que tenen molta feina pet-6 és ben
necessari que hi tenguin esment. A
més a més la gent tampoc no
collabora, n'hi ha molts que es pas-
segen, cercadors de caragols, d'espà-
rees i el pitjor de tot, els caçadors.

Sebastià Artigues Boscana.
Regidor de Medi ambient.

-Com menys gent en passa, més
nets estan. A part d'aquesta berba he
de dir que allò que més em preocupa
és tot el que es tira (papers, plastics,
geleres, banyeres, waters...) hi

Els camins estan bastant mala-
ment. Abans hi havia un caminer i
aquell home feia esquerda, tapava
els clots i duia els camins nets. A
cada camí principal del terme de
Llucmajor hi havia un caminer.

A l'estiu feia esquerda amb una
maceta i llavors a l'hivern tapava si
hi havia un clot i netejava les yore-
res. Ara aquesta neteja no se fa.

La situació d'avui és molt diferent,
la gent no tirava papers ni res de tot
això que trobam avui: plàstics i bru-
tor.

Antònia Artigues Adrover.
Jubilada

-A mí m'agrada molt foravila i en-
cara que sigui jubilada hi he anat
tota la vida. Els camins estan mala-
ment, no els cuida ningú, del que
veig per devers ca nostra està mala-
ment. Per tot tiren brutor, tant els és
tirar una rentadora com una bicicleta
vella i nosaltres que estam a prop de
Ia carretera, ens ho tiren a la vorera
de les nostres finques, i això és una
cosa que m'empipa molt. Això és ri-
dícul. Per les voreres, més que l'her-
ba el que molesta és la llenya que
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podem trobar de tot...
De vegades tenim dificultats per

trobar-ho perquè s'amaga, malgrat
haver-hi contenidors fora dels ca-
mins, on ho poden tirar.

Gairebé tota la culpa es dels xale-
ters que aprofiten els caps de setma-
na per tirar tot allò que els fa nosa
del pis de Ciutat. La qüestió de vore-
res es troba resolta ja que les maqui-
nes i la brigada fan nets els camins,
però cal més educació dels vianants.
Consideram que els herbicides, si
parlam d'herbes, no són sempre una
bona solució perquè poden perjudi-
car el ramat.

Quant a la tasca de l'Ajuntament
val a dir que hi ha un servei perma-
nent de tres dies a la setmana (di-
lluns, dijous i dissabte) que passa

pels contenidors que hi ha per reco-
llir tota la ferralla però malgrat això
la gent fa el que vol. He d'afegir que
també passa un pic per setmana per
les urbanitzacions però realment la
demanda és molt grossa i supera les
nostres previsions perquè el que re-
collim setmanalment suposa un pro-
medi de cinc camions, és a dir, d'u-
nes 50 tones. Recollim tanta brutícia

,que no us ho podeu imaginar...

Gabriel Garcias Salva.
Delineant

-Actualment per un camí de fora-
vila tant pots veure pots tirats, plas-
tics, botelles com rentadores o ban-
yeres. Quant a vegetació també veig
que les voreres es troben descuida-
des, parets també per terra, no les

acaben- d'aixecar. En general es pot
dir que els camins estan bastant ma-
lament i que podrien estar molt mi-
llor.

Margalida Rossell Quetgles.
Treballadora de la matança

-És ben necessari que se'n cuidin
un poc més, perquè hi ha molts de
camins que són molt transitats i si no
fos pels amos de les finques que ta-
llen tots els romaguers i componen
els clots, seria un desastre. En tor-
nar-hi haver eleccions sempre dic
que votaré els qui ens arregli els ca-
mins, véngui qui véngui. Nosaltres
naturalment coneixem el camí que
dóna a la nostra finca però són tots
que estan per l'estil.
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Esport, sí! Droga, no!
Redacció.- La societat esportiva «Halcones de Mallor-

ca» el passat dia 27 de març va organitzar un acte públic
a la platja de s'Arenal de Llucmajor, on participaren
una vintena d'avions ultralleugers. Les condicions me-
tereoleigiques no aconsellaren que es tirassin paracai-
guistes com estava previst. L'acte fou organitzat pel Sr.
Sebastià Barceló i Barceló -persona molt coneguda pel
seu historial esportiu que caracteritza els actes que ell
organitza-.

Durant aquest acte es cremaren quinze mil xeringues
que s'havien recollit a distints punts de Palma i s'Are-
nal. Aquesta manifestació esportiva i de rebuig cap al
món de la droga va ser patrocinada per l'Ajuntament de
Llucmajor i el batle Sr. Gaspar Oliver hi assisti en qua-

litat de convidat d'honor.
Al passat plenari del 30 de març el Sr. Ferré, regidor

d'ASI, va llegir un manifest de rebuig contra aquest
acte que es va fer a s'Arenal i en les condicions en què
es va dur a terme. D'aquest manifest, també se'n feren
ressò alguns mitjans de comunicació provincials. Si
més no, desqualificant l'actual Ajuntament i indirecta-
ment el batle respecte a la seva actuació en aquest as-
sumpte.

Ens hem posat en contacte amb el Sr. Barceló, orga-
nitzador d'aquesta activitat per tal que ens parli dels
motius que l'induiren a fer-la i sobre com ha anat.
Vegem-ho.

-Quins han estat els motius pels
quals heu emprès aquest acte multi-
tudinari en contra del càncer de la
droga?

-Bé, com podeu veure, us he mos-
trat unes fotografies que da ten del 79
en què ja varem fer un acte sem-
blant, el que passa és que hi ha algu-
nes persones que se n'obliden. No-
saltres ja hem fet devers catorze
actes sota l'slogan de «Sport, M..
Droga, no!», perquè ja començàvem
a veure el problema de la droga.
Aleshores no hi havia la quantitat de
drogaadictes que hi ha ara. Amb
aquesta tasca hi han col.laborat altres
federacions com és per exemple la
de la Pilota basca, entre d'altres.

Això en un principi s'ha via de fer
a Palma ja que diferents societats ens

vengueren a veure vaig parlar amb
el batle G. Oliver i li va semblar un
acte meravellós. Les xeringues no
s'agafaren del mateix lloc, pet-6, com
és lògic, a s'Arenal n'hi ha, i moltes.

Cremar les xeringues no va ser
més que un acte simbòlic per demos-
trar a la joventut que cada xeringa
que es veia sobre aquella taula signi-
ficava una desgracia per a qualque
jove i per a la seva família.

LA DROGA ENS FA MAL A TOTS

-Què opina del manifest del Sr.
Ferré?

-La droga és un problema mundial
i dels països del Mercat Cormi Es-

El batle i el Sr. Sebastià Barceló a la cremada de xeringues 



Haviem de convertir s'Arenal en una tassa de plata
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panya és el número u i d'Espanya,
Mallorca en concret. Aquí a Mallorca
hi ha uns quants focus molt impor-
tants centrats a barris de l'eixampla
de Ciutat i també a s'Arenal. Basta
fer una mica de memòria referent a
les planes de successos dels diaris
per veure-ho. Per als lectors de
«Llucmajor de pinte en ample» puc
dir que quan torni a fer un acte d'a-
quest tipus, que en faré, aniré a certs
focus de s'Arenal acompanyat d'un
notari perquè doni fe que aquí també
tenim aquest problema, malgrat
sigui inferior al de barriades com
Son Gotleu, Santa Caterina o s'Hort
d'es Ca.

La droga ens fa mal a tots, sobre-
tot als pares, i el Sr. Ferré es pare, i
té uns infants preciosos i ben edu-
cats. Ha representat l'APA d'un
col.legi arenaler i crec que hauria
d'aplaudir aquest acte, i ha estat Fla-
nk que no ho ha fet. Tota la premsa,
la televisió, la radio, tothom ho ha
celebrat. Per això no puc entendre
que ell no ho hagi vist així i manco
entenc que sent presidit pel batle de
Llucmajor, amb qui governa, s'atre-
veixi a fer això.

Crec que l'actitud del Sr. Ferré no
ha estat coherent amb el càrrec que
ocupa. Volia fer una replica al seu
escrit però quan he vist un video que
ha arribat a les meves mans, video
del plenari on va Ilegir el manifest,
amb el ridícul que ha fet ha em puc
donar per satisfet.

GELOSIA POLÍTICA

A aquest senyor, quan començava
a estar a ASI, jo ii vaig fer tres actes
com aquest, iguals d'impressionats.
Aquella vegada es pogueren llançar
els paracaigudistes, també sortiren a
Ia TV i li varen encantar, fins i tot em
va felicitar. M'agradaria que explicas
a l'opinió pública aquest canvi d'ac-
titud perquè ningú no ho enter'. Crec
que el que més ha molestat el Sr.
Ferré ha estat que els altres tres te-
nien una missió política, eren a favor
d'ASI, del Sr. Rabasco i del Sr. Ferré
i aleshores es penjaven una medalla
davant del poble i els anava molt bé,
i, a més, eren ells que presidien els
actes. Aquesta vegada era el Batle de

Llucmajor i per consegüent, també
de s'Arenal qui el presidia. Ells no hi
eren i crec que això els ha molestat,
fent-los un mal moral i a més Ile-
vant-los una medalla. Si ho veuen
així com diuen, ho veuen molt mala-
ment, perquè la droga no porta me-
dalles, sinó víctimes.

Jo vull dir al Sr. Ferré, que ens
tracte de recollidors de xeringues,
que totes les presentacions de Palma,
de families afectades dugueren la
seva aportació. Hi va haver un sen-
yor que ens va dur sis, té sis fills i
tots són dorgats. També vengueren
capellans d'altres esglésies i mestres
d'escol i en dugueren una quantitat
simbòlica. La gran quantitat va ser

arreplegada per nosaltres i voldria
que aquestes persones haguessin Ile-
git el manifest del Sr. Ferré. Crec que
amb aquestes manifestacions l'únic
que ha aconseguit ha estat mostrar la
seva gelosia política i un no saber fer
res.

Pens que el fet de la coincidencia
d'aquest acte nostre i de l'Assemblea
general d'ASI i el fet que mentre no-
saltres ocuparem grans espais a les
primeres planes dels diaris, i en
parlà la radio i la TV, mentre a la
reunió d'ASI no s'en parla més que
com a cosa de poc relleu, els va afec-
tar.



Un any mós, aquesta estampa no atreurà al turisme

S. Barceló diu que els partits dolents s'aprofiten de la propaganda anti-droga (Foto: DM)
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L'EXTREMA DRETA SE
N'APROFITA

Per tot arreu hi ha propaganda es-
tatal contra la droga i també cartells i
pintades per les parets que aprofiten
de vegades els partits dolents com
l'extrema dreta, valent-se del rebuig
que la droga inspira a la societat per
fer ressurgir la seva ideologia.

També he d'afegir que les línies te-
lefòniques de «Halcones de Mallor-
ca» i la meva particular, quatre telè-
fons i un fax es bloquejaren per ma-
nifestar la solidaritat amb nosaltres
per aquest escrit que va llegir el Sr.
Ferré.

TENDREM BUNKERS TOT

L'ESTIU

-Essent vostè un ex-militant d'ASI
i un dels capdavanters de l'Associa-
ció social independent, com veu
aquesta escalada politica d'aquest
partit, a nivell provincial?

-Es una pregunta que m'agrada
perquè representa un dels motius
pels quals me n'he anat. ASI es va
comprometre amb mi i amb l'electo-
rat que es creava pel be de s'Arenal,
únicament i exclusiva per fer de s'A-
renal una tasseta de plata. Ara be, si
els problemes de s'Arenal encara no

mai. I les coses són així. Per exem-
ple, es va criticar molt la passada ac-
tuació del que era regidor d'urbanis-
me, el Sr. Tomàs Garcias i ara s'està
fent molt més que allò que criticaven
del Sr. Garcias. S'aturà una obra com
és el cmap de golf de so n'Antelm,
sense saber ben be si es podia dur a
terme o no. S'aturà un avió de 5.000
milions sense donar-li pista d'ate-
rratge. Va ser un desastre per als
subministradors, per a moltes perso-
nes s'aturaren credits, els bancs s'es-
pantare. A la fi tengueren la raó els
urbanitzadors. No sé com ho arregla-
ren pet-6 dic que si aquest esment
que posen a les coses d'atre, el po-
sassin a les seves, no hauria passat el
fet per exemple del bünkers de la
platja. El propi regidor d'urbanisme
atura una obra legal i en fa dues
d'il.legals. I a un d'ells, que es el del
balneari 9 hi torbàrem cinc o sis xe-
ringues, pots buits, roba vella...

Es mal d'entendre que un regidor
d'urbanisme que representa la legali-
tat (i a més que sempre presumeix
de legal i d'honest) amb una obra
que se sap que es il.legal, la fa, li
aturen, s'enfada i diu que mobilitza-
rà els arenalers fent una manifesta-
ció. Alló que hauria de fer es dema-
nar disculpes als perjudicats de la
primera línia i als arenalers en gene-
ral, i reparar el mal fet a la zona
quan més aviat millor.

estan resolts, com poden anar a solu-
cionar els de Manacor? si encara
tenim problemes a s'Arenal, per que
hem d'anar a compondre els d'Inca,
Calvià i Palma? Qui entén això?

Aquí es veu una ambició desmesura-
da per anar a un altre Hoc i després
oblidar-se per complet de s'Arenal.
Entenc que s'Arenal ha servit de ca-
tapulta per llançar políticament una
persona, per?) això no pot anar be
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Turisme de qualitat

s'Arenal hi faran un circuit per curses de cotxes
i motos.

-No ens mancava altra cosa per acabar de fer
renou.

-Per si no n'hi hagués prou amb les discoteques i els
puticlubs, que no ens deixen ni descansar.

-0 tu vas a s'Arenal per descansar?
-Es clar! 0 no en tenc dret? Els que fan renou i escán-

dol són els que van contra la llei.
-No em venguis amb lleis, tu, ara, perquè a s'Arenal i

altres Rocs turístics, són un món a part.
-Això vol dir que la llei es vulnera constantment?
-Eco! I si no mira els trilers, tiqueters i hoteliers de

platja que no hi a Cristo que els at-uri.
-Aquests no fan renou!
-Be, jo crec que capgirau tot l'asssumpte. En primer

lloc, aquest circuit sera fora del casc urbà de s'Arenal,
per la qual cosa els renous de cotxes i motos no molesta-
ran gens.

-I la con ta minació?
-Tampoc, perquè no en produira tanta com els vehicles

que circulen pels carrers, o la brutor que tiren les embar-
cacions per la badia de Palma.

-Pere) si ens diuen que aquestes aigües són de les més
netes que hi ha a la Mediterrània...

-Ido sí que estaran brutes les altres! basta veure allò
que surt a la vorera de la platja quan hi ha temporal.

-Be, el que és cert és que diuen que aquest circuit treu-
ra turisme de qualitat de s'Arenal.

-Aix?) es el que diuen els politics per justificar la decla-
ració d'interès social de l'edificació en sòl turístic.

-S'Arenal es troba tan degradat que ja no te remei.
-No sigueu tan pessimistes, perquè darrerament, mal-

grat les bregues dels politics, a s'Arenal s'han fet i es fan
moltes millores per llevar aquesta imatge de població
pobra, bruta i renouera.

-Basta veure el que han fet al Passeig Miramar, en el
Dos de maig i en altres indrets i places, per dir que es fa
tot quan es pot i es gasten molts milions per rentar la
cara al més important dels nostres llocs turístics.

-Tot el que volgueu, per?) quant a turisme de qualitat,
res de res. S'Arenal sempre sera un turisme d'esparden-
ya.

-I que no falti, perquè ara ja no queda res.
-Si, perquè de fábriques de sabates, ja quasi no en

queda cap i l'agricultura, per viure, ja ha passat a la his-

SOCIETAT

-Tal vegada sera un altre turisme que vengui a les
noves urbanitzacions de so n'Antelm i Regana.

-Sf, sembla que els camps de golf i les aigües termals
ens duran un turisme milionari...

-Tot això encara ha venir, el que és cert és que aquests
camps de golf ens poden eixugar les reserves d'aigües
subterra nies que queden al nostre terme.

-Diuen que els regaran amb aigua de mar o depurada.

-Crec que tot això encara és enfora.
-I per fer brotar les noves tanyades dels arbres de la

plaça d'Espanya i del passeig de Jaume III, amb quina
aigua comptarem?

-Vaja una esmotxada...!
-Vos dic que aquest estiu no en tendrem d'ombres, a

plaça...
-In hi posarem para-sols...
-I això també ens dura un turisme milionari?

Un que escoltava

A



Com és la cambra de
bany dels seus somnis?

Vegeu-la ara
a tot color.

Avui mateix, gracies
al nostre ordinador
podreu veure a
MASSANELLA la
vostra nova cambra de bany ROCA.
A tot color i en tres dimensions sense que
no hi manqui cap detall: banyera,
sanitaris, revestiments ceràmics, aixetes,
complements... Tot tal com ho havíeu
somniat i sense començar les obres.
Veniu a MASSANELLA i deixau de
somniar.
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De noms i de llocs (III)

Son Felip
Magdalena Rosselló Garcies

Madb Magdalena és una Ilucmajo-
rera més, encara que va néixer a
Campos dia 31 de desembre de 1917.
A ca seva no eren pagesos, son pare
feia de picapedrer i ens conta que
tingué poc temps per jugar, perquè
ben prest es va posar a fer feina,
tenia devers vuit anys quan comença
a aixecar ametlles a cas baldat Saleta
i a can Cosmet. Als catorze anys va
passar a fer feina a son Catlar, també
a Campos, hi va estar fins que es va
casar amb en Coleu de son Felip. Tot
d'una se n'anaren a Vallgornera per-
que hi estaven els sogres. Ella va fer
feina de sabates però no li va agra-
dar i posaren una guarda d'ovelles a
Galdent, amb «el senyor jove», diu
ella, que era el pare de don Toni, el
senyor d'ara.

-El vostre home i vós, a quines
finques estireu?

-Varem estar a s'Aresteta, a son
Felip i a Galdent, per?) totes aquestes
finques eren del mateix senyor. A
s'Aresteta hi romanguérem catorze
anys, quan es va morir don Toni, el
pare del senyor d'ara, passarem a
son Felip on hi estarem, primer deu
o onze anys, després, durant quatre
anys, estarem a una finqueta que
comprarem dins Bennoc, però torna-
rem a son Felip i hi estarem fins que
ens varem retirar.

-Què vós agrada més s'Aresteta o
son Felip?

-Hi ha molta diferència d'una a
l'altra. A s'Aresteta el terreny es més
fresc i més bo, no hi ha tanta roca
com a son Felip, on gairebé tot és
call vermell i aviat tanca. En canvi
per tenir animals, m'agrada més son
Felip, perquè tot esta tancat, a s'A-
resteta no i són molt més mal de
controlar.

-Com a majorala de son Felip, de
quines tasques éreu l'encarregada?

-Feia les feines de la casa, pert) si
necessitaven gent per segar, segava,
si per batre, a batre... Sempre havia
d'anar als sestadors, de bon mati i al

vespre, a granar i a arreglar els men-
jadors.

Durant un parell d'anys vaig fer
melons al sementer de l'Aljub i els
al.lots que venien a tomar les
ametlles, que eren de fora, s'inflaven
de menjar-ne.

-Son Felip té fama d'esclatasangs
i de conills, n'hi havia molts?

-Quan nosaltres hi anàrem no n'hi
havia de conills, n'hi amollarem de
corral per a fer cries i tambo fura ren
els clapers de s'Aresteta i els dugue-
ren a son Felip; al cap de poc temps
n'hi va haver molts.

Per esclatasangs té agres molt
bons, però si plou un poc se'n fan
per tot.

-A la tanca de sa Vinya, què n'hi
véreu de sembrada?

-A s'Aresteta ja no n'hi havia, a
son Felip sí, pert) poca, fèiem poc vi,
hi havia un bon cup per fer-lo, però
no hi havia celler. Li delen en Colau de Son Folio



TOPONÍMIA 	 25

Magdalena Rosselló va ser la majorals de
Son Felip (Foto: C. Julia)

-Hi havia moltes d'ovelles?
-Si, n'hi havia una bona guarda;

eren bordes, roges, no eren mallor-
quines. A l'hora de tondre, primer
venien amics i quan acabàvem fèiem
un bon dinar i un poc de festa; més
tard ja venien quatre o cinc persones
de fora a tondre amb la máquina i la
festa es va acabar de perdre.

-Si teníeu bastantes ovelles, què
fèieu amb la llet?

-Tant fèiem llet formatjada, com
brossat o forma tge i en Biel Murtera
venia a recollir-los.

-En fèieu moltes de peces?
-Ja diuen que «de pans i de peces

pot fer les que vols., per tant, segons
quant en fèiem més i altres vegades
manco, segons com ens interessava.

-Quans de forns de calç i barra-
ques hi havia?

-De forns de calç n'hi havia dos,
un dins ses Verdals i l'altre dins ses
Rotes noves, però jo ja no n'hi he
vista treure mai, de calç. De barra-
ques, hi havia una barraca que li
dèiem des Carboner perquè hi havia
una sitja on feien carbó.

-Ens podríeu dir alguns topònims
i el per què del nom?

-N'hi ha de ben curiosos: na Caga
Aixades, o el sementer de Sant
Martí, però no sé perquè es diuen
així. El de ses Rotes Noves abans era
pleta però el varen netejar. Sa tanca
des Garrover es diu així perquè hi
havia un garrover molt gros; els
Hortals perquè eren tanques petites
on hi tancaven els xots quan els se-
paraven de les ovelles; dins aquestes
tanquetes hi sembraven perquè els
xots hi tinguessin menjar. Un altre,
com ses Verdals era que hi havia fi-
gueres d'aquesta casta i dins el Fi-
gueral Vell hi havia figueres, però
poques, moltes ja s'havien mort.

-Quines herbes empràveu per
curar?

-Ja no en record moltes:
-per arenes i pedres: la trencape-

dres i l'herba de la Mare de Déu.
-per restrènyer: mores de batzer,

en posàvem dins una botella on hi
havia canya o aiguardent i quan en
necessità vem en bevíem un poc.

-per mal d'orella: diuen que va 1:16
posar julivert dins l'orella contraria.

-per la sang: la sanguinária que fa
unes floretes petites, blanques i pa-
reixen de paper.

-per les ferides: es pelàvem una
branca de pi i es posava la closca da-
munt la ferida.

-Per acabar, vos agradava estar a
fora vila?

-Si, i si no hagués estat que em
vaig fer coixa i ja no podia fer moltes
de coses hi haguéssim estat més
temps.

C. Calviiio
F. Capella
A. Ginard

F. Jaume
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Quaderns del Fum Major

Arbres mutilats i altres rituals i sacrificis
Primavera esclatant. El sol d'hora-
baixa posa or i aram a les llimoneres
i els lloreres que creixen als corrals
de la vila. Als camps que encara que
sobreviuen a la metastasi de xalets
fortificats, groc sudafrica de vinagre-
lles, groc com sabonera de ravenis-
ses, groc safra de falses margarides
de bõlitx; fors lila de paper de seda
de les estepes blanques; roselles, de-
licat cascall... Ufanor de vida que en-
lluerna i conhorta, que destaca bru-
talment la violència del contrast si
alçam als ulls cap als arbres del pas-
seig, de plaça, salvatgement mutilats
per mans inhàbils dirigides per cer-
yells carents de seny, de coneixe-
ment, de sensibilitat.

La nostra malmenada llengua té
un ample ventall de termes referits a
operacions que es poden practicar
als arbres: podar, esmotxar, espor-
gar, exsecallar... totes elles fan refe-
rència a feines tendents a millorar-ne
l'estètica o la rendabilitat fructífera,
fins i tot la més radical: coronar.
Pere) l'animalada que s'ha perpetrat
a la vila no té res a veure amb això.
Està ben demostrat que tals mutila-
cions debiliten els arbres, obligant-
los a un major esforç per reverdir, i
cicatritzen difícilment, romanent
com a accessos oberts a infeccions i
paràsits. Tampoc no serveixen per
tal de millorar-ne la planta: cicatrius
mal closes, propenses a la putrefac-
ció, que acaben produint bonys i de-
formitats a les branques.

Ens ho posen massa fàcil per con-
vertir aquesta imatge en paradigma
de la influència sobre la vida del
municipi d'una política sense imagi-
nació, antiparticipativa, de democrà-
cia fregant els minims, de nul•la
visió de futur, d'immunitat radical al
nostre patrimoni cultural i natural.
Massa lamentablement fàcil.

Hi ha una imatge més potent que
desvetlen aquests monyons arboris,
coincidint amb la celebració de la
Setmana Santa. Pens en les teories de
Robert Graves, quan situa a Jesús de
Nazaret en la dinastia de figures mí-
tiques —com Hèrcules, em sembla
recordar— relacionades amb el con-

Aixi han quedat els arbres de plaça

(Foto: C. Julia).

tacte i transició de cultures matriar-
cals a patriarcals: la reina-
sacerdotessa es casa amb un rei con-
sort, que, periòdicament, es sacrifi-
cat, donzell de dolors, penjat a l'ar-
bre ritual («aquest es l'arbre de la
creu...»), per «ressucitar» immediata-
ment en la figura d'un nou espòs,
que seguira la mateixa sort quan el
cicle es torni a cloure...

«... D'altres déus no va occir/el trist
léu cristal Crist es sols un deu mes,!
7otser aquell que mancava...» Escriu
Fernando Pesssoa, en paraules del
seu heterônim Ricardo Reis.

Escolt «Les Set Darreres Paraules
del Nostre Redemptor a la Creu»,
de Joseph Haydn, en la primera ver-
sió per orquestra que va enllestir cap
al 1787, enregistrada per Jordi Savall
i Le Concert des Nations. Haydn o
va escriure per encàrrec d'un canon-
ge de la Catedral de Cadiz, on cada
any, «en temps de Passió» és celebrava
una funció que el mateix compositor
descriu: «Els murs, de finestres i les co-
lumnes de l'església estaven completa-

ment coberts de domassos negres i una
gran llumenera solsament, penjada al
centre del retaule, venia a rompre agues-
tes tenebres solemnes. A migdia, les por-
tes estaven tancades i la cerimónia co-
mençava. Després d'un Preludi de cir-
cumstàncies, el bisbe pujava a sa cadira,
pronunciava la primera de les Set Parau-
les i la feia seguir d'un comentari, cabat
això, davallava de la cadira i s'anava a
prosternar davant l'altar. La pausa esta-
va ocupada per la Música». La cerimò-
nia es repetia per cada una de les Pa-
raules, fins al terratrémol (Presto con
tuta la forza) que seguia a la darrera
paraula.

Imagín que molts de lectors hau-
ran reconegut les coincidències amb
la funció que es celebrava al Con-
vent —em sembla que el diumenge
dels Rams— fins fa uns anys, ja que
em conten que ara ja no es fa, o no
així. Certament, la cerimônia era una
mica més modesta que la de la Seu
de la ciutat andalusa, però igual-
ment impressionant i escenogràfica:
la foscor, els domassos morats trans-
formant l'altar major en un Gólgota,
on tres al•lotes, (des tres Maries»
compartien la quietud dels tres ins-
truments de tortura. Hi havia també
els sermons i música. I el terratrèmol
final, Lambe «presto con tuta la forza»
posava, per cantadors i escolans, la
nota irrespectuosa i somerina: el
feien fent vibrar una gran planxa
metàl.lica, que acompanyaven amb
cops i potades...

El caracter cíclic i repetitiu de certes
festes —que, per això mateix, esde-
vénen mètode i símptoma de les
identitats col•lectives— les fa mo-
ments especialment sensibles, fines-
tres obertes a la geografia de la me-
mòria, de la continuïtat i la interrup-
ció. Aquests esdeveniments, són mo-
ments que, donant-nos sensació que
es mantenen, en la repetició ritualit-
zada ens fan conscients de la pròpia
durada, i fins ens remeten als que,
abans de nosaltres, existiren i feren
unes —les— mateixes coses. Ens
mostren el nostre ésser en el temps,
quasi fent palpable aquest transcó-
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rrer. Per això ens atempta a guaitar a
aquestes històries que ho són de la
Història, que ens ajuden a materialit-
zar imatges de proximitat i diferèn-
cia, a reflexionar sobre les formes en
que els homes i les dones de Lluc-
major som i hem estat l'Home —i la
Dona— en un lloc i en uns temps...,
sobre com la Història ens ha deixat
claus, signes, traces, enigmes... Ja
que, al cap i a la fi, tractant-se de ri-
tuals, de figures mítiques, s'han
anant elaborant, pulint i destil.lant
durant la Història, probablement des
d'abans, adquirint densitat simbóli-
ca, pagant simultàniament tribut
a l'oblit: el palimpsest cultural on
ens escrivim i ens esborram alhora.

Com es el cas del Sermó de l'Enga-
naia, una de les peculiaritats de la
Setmana Santa llucmajorera. La nos-
tra curiositat ja enquimerada troba
esperó i algunes respostes al llibre
.Risus Pascalis. El fonament teolò-
gic del plaer sexual», publicat fa un
parell d'anys per la teóloga italiana
Maria Caterina Jacobelli. En podem
extreure una primera definició d'a-
questes rialles pasquals: «provocar el
riure dels fidels per part del sacerdot du-
rant la celebració litúrgica, sobretot el
dia de pasqua».

La idea es, doncs, bAsicament la
mateixa que la del sermó pasqual
del convent, amb l'afegit en aquest
cas de la participació del cor —pero
es cert que els sermons més celebrats
tenen aquest component còmic que
es l'ambient general de la feta.
També les explicacions que més so-
vint n'he sentit donar (alegrar a la
gent, fer-li fer una rialla amb l'ale-
gria de la ressurrecció, després de
tanta quaresma i tants de sermons...)
coincideix amb les explicacions que
recull la teologa italiana, que docu-
menta risus Pascallis arreu d'Europa
—de Reims a l'any 852, fins a la Ga-
seta de Frankfurt el 1911, passant per
Florència, amb una citació de la Co-
media de Dant: «I avui un sermó es
fa de no re,/ tan se val la rialla que
congria,/ si inflant-se la cogulla se'n
fa plaer», Praga, Sicilia, i sobretot
l'Alemanya del segle XVI. Fins i tot
retreu un llibre de l'actual inquisidor
general, el cardenal Ratzinger:«El
risus paschalis abans formava part de la
litúrgia barroca. En el sermó de pasqua
hi havia d'haver una hist6ria capaç de fer

riure...»
Ens podem demanar com ha arri-

bat aquest costum a Llucmajor.
com hi ha durat. Més si comprovam
al llibre de Jacobelli com, des de
molt prest ha anat acompanyat
ens n'ha arribat informació a tra-
yes— de polemiques, desaconsella-
ments i prohibicions. En temps de la
Reforma, degueren usar-lo els pro-
testants per criticar els papistes.

Hi ha una altra important caracte-
rística d'aquestes rialles pasquals,
que destacar l'autora: el seu caràcter
o origen preferentment sexual i/o
obscé: basti l'exemple d'una carta es-
crita per un teòleg alemany del segle
setze on descriu com el predicador
«fa com qui es masturba... i posa davant
els ulls coses que els cânjugues solen
amagar a la seva cambra i que cal fer
sense testimonis». A partir d'aquí, Ja-
cobelli demostra —o intenta demos-
trar, són disputes d'un club que no
es el meu— una teoria així i tot her-
mosa i assenyada: resumint «...la cor-
pordtat de l'home, que en el plaer sexual
assoleix la seva maxima expressió, li per-
met d'atènyer quelcom de la insondable
Trinitat de Déu».

Al marge de la bella imatge poéti-
ca, jo ho deia per demanar si es pos-
sible imaginar un predicador, a un
templa de la vila, fent semblant actes
deshonests per distreure la parrò-
quia o comunicar una bella teologia
de l'amor físic entre rialles. 0 com la
cosa hagués pogut tombar. En tot
cas, aquest pressumpte, proper o
llunyà, predecessor il • lustre em cau
molt més simpàtic que les virulentes
i malaltisses estretors del woitilisme.

Aixel em remet a un dels més bells
poemes erõtic de la História (i es
sobre aquesta indiscutible realitat
que es basteixen les especulacions i
interpretacions teologistes del text,
el Càntic de Càntics, atribuït a un
Salomó que potser no sia més que
una figura mítica. El vaig a trobar en
la versió de Fray Luis de León, que
és alhora un dels més bells llibres de
Ia poesia en llengua espanyola: «Una
muy bella palma, y muy crescidal parece
tu presencia tan preciadad de unos raci-
mos dulces muy cetiidal que son tus lin-
dos pechos, desposada.! Dixe, yo subiré
en la palma erguidal asiré los racimos
de mi amada,I racimos de vid dulces y
hermosos/ serán tus pechos lindos y gra-

CiOSOS...»

El plaer sexual, l'arravat amarós,
com a expressió més intensa de la
vida. Es també un dels motius essen-
ciais en la poesia de Vicent Andrés
Estellés. Els seus lluminosos versos
en valencianíssim català manifesten
la unitat de la llengua amb més força
i profunditat de la que podran des-
mentir els cabotes cercadors de la
definitiva marginació del nostre
idioma —tant els qui defensen privi-
legis imperials espanyolistes com els
que dissimulen fingint baralles de si
llebreres o perdiguers: són els matei-
xos aquí que els que a València ata-
caren, insultaren i humiliaren al
poeta. Que prenguin nota Rabascos,
Alemanys i Cerdós.

Estelles és un poeta, per a mi en
particular, tant des del punt de vista
literari com de l'estrictament perso-
nal, si pogués establir partions d'a-
questes, un poeta importantíssim,
dels més estimats. Record perfecta-
ment (com deu fer-ho l'amic Tomeu
Jaume) els dos primers versos seus
que vaig llegir: «Oh la satisfacció ins-
tantània del mascle./ Tot és així d'ab-
surd, tot és així a la fi.» Si, em sembla
que eren aquests. Corrien els pri-
mers anys de la decada dels setanta.
El General encara vivia i don Mateu
era regidor de Cultura i Governació.
Anys de memòries «de labor munici-
pal» i plaques recordant la batlia de
Gabriel Ramon. Devia tenir quinze
dies, i vaig passar, fugaçment i cap a
un final amb polèmica, per la directi-
va del Club JJ. durant aquella época
organitzàrem un parell de concursos
literaris juvenils. Va esser a un d'ells
que l'amic M.S. (ja em perdonarà
l'indiscret homenatge) hi. presentà
un versos que he oblidat, per?) que
encapçala amb els que he citat fa un
moment de V.A.E.

Record, d'altra banda, que va
guanyar, i li donaren una copa com
de carreres de bicicletes o tir al plat:
hi veguérem xampany —flavors en-
cara no es deia cava—, l'exhibírem
en una surrealista volta a plaça em-
prenyenrt un cotxe que no volia par-
tir, i acabàrem al xalet del
—flavors— pintor V menjant truita
d'espArec entre una ximeneia de
pinte sostingut per dos angelots de
fusta i un rellotge de caixa vermell i
oripella t.
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Immediatament vaig comprar-me

el primer dels quatre exemplars que
he tengut de «Llibre de Meravelles».
Era una primera edició, amb una fo-
tografia d'un pont de Valencia a la
cuberta, i vaig comprar-la a Can
Roca. També record qui es quedaria
aquest exemplar, per?) aquest és una
altra història. Potser massa coherent
i tot amb el contingut del llibre, que
recoman al lector que es vulgui acos-
tar a l'obra estellesiana: una guia de
carrers, cinemes i racons de la Valèn-
cia d'una fosca, endolada postgue-
rra, on, malgrat tot, la vida malda
per sobreviure, treu ulls de desig i
plaer —i amor, no entes com un cos-
tum amable— entre tanta miseria.

Conversam poc. Amb el temps se-
grestat per uns horaris frenètics, mis-
satges d'inhumanes rellotgeries, em-
bambats davant la pantalla perdem
l'art de la conversa. I amb ell anam
oblidant tot el ric patrimoni de la
cultura oral, la mediterrània cultura
de l'Agora, l'art de collir móres de
conversa als romaguers —que potser
encara salvam aquests dies que la
festa dels calendaris, les litúrgies,
dramatúrgies i funcions, ens treuen
al caner col.lectivament,com a grup.

Un dels indrets on aquest art mig
xafarder sobreviu és a les barberies.
A la que jo vaig, aquests dies, l'amic
S m'ha contat que les mates de l'A-
Ilapassa es moren de set; que, a l'al-
tura de Son Julià de Ca s'Hereu, a
l'altra banda de la carretera, hi havia
un poblat talaibtic «més gran que
Capocorb», del qual, probablement,
el talaiot de Son Noguera n'era limit,
talaia o avançada. Segons el meu
contertuli, l'usaren per omplir el
talús de les vies del tren, fins i tot
feren una desviació d'aquestes que
hi arribava per tal de facilitar-ne el
transport...

Parlant de barberies, no em puc
estar de plantejar una preguntar que,
als anys de la SIDA esdevé dramàti-
ca, ja que està comprovat que una de
les vies de transmissió d'aquest
virus mortífer és compartir fulletes
d'afaitar: ho tenen en compte els
nostres barbers? Posar una fulleta
nova al raor abans d'afaitar o de re-
tocar el clatell és una mesura prou
fàcil, i fins i tot econbmic si la com-
param amb els riscs que comporta
no fer-ho. Al cap i a la fi no podem

saber qui ha segut abans de nosaltres
a la cadira, amb qui s'ha colgat, o
quina trasfussió de sang li han fet, o
amb qui ha compartit fulleta d'afai-
tar abans... Que quedi clar que confii
plenament en el seny i la consciència
professional dels barbers de la Vila,
però m'ha sorprès no veure —ben
visible, com a contribució a la cons-
ciència ciutadana contra la plaga—
un cartell que si he vist, per exem-
ple, a la consulta del meu dentista:
«aquí prenem les precaucions higiè-
niques pertinents conta la trasmissió
de la SIDA, l'Hepatitis B, etc...»

Qualsevulla mesura de previsió és
bona si serveix per salvar una vida.
I, al manco, dos llucmajorers cone-
guts meus han mort ja a conseqüèn-
cia del virus de la immunodeficièn-
cia: una malaltia que, per desgràcia,
no existeix només als telediaris.

I així exhaurim els limits que la
prudència aconsella per aquests pa-
pers. Estic content d'haver estalviat
al lector un comentari del que ASI ha
dit a la premsa que eren les conclu-
sions del seu congrés: comparades,
amb el seu exercici de poder munici-
pal fan rialles i plorera. Basti recor-
dar la seva proclamada defensa del
castellà, és a dir, dels privilegis dels
castellanoparlants en detriment dels
drets lingüístics dels sempre discri-
minats catalanoparlants de Mallorca.
0 el contrast entre declaracions eco-
logistes i la política urbanística de
Rabasco a l'Ajuntament de Llucma-
jor. Però ja n'hem parlat massa
abans, i, és de témer, tendrem oca-
sions en excés de tornar-ne a parlar.
Així que ho deixa rem fer, per ara.

Miguel Card eli
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Bona terra per sebollir!

Tants d'esforços per donar vida a la ciutat i el que ens
fa famosos és la mort! Generacions de llucmajorers s'han
afanyat de sol a sol i tongades successives de consistoris
han sucat idees per fer un Llucmajor gran i esplendent, i
ara tot se n'ha anat en orris. Ni polígons, ni centrals, ni
sabates, ni golfs. Ni ametles, ni simuladors, ni casetes, ni
urbanitzacions. De tot això no en canten galls ni gallines
i no hi valen ni arena's, ni estanyols, ni cales, ni badies.
Res de res. Si Llucmajor cria fama és pel seu cemented.

Ens ho ha fet avinent la televisió-espectacle que ara es
gasta, la que exhibeix desgracies i quasi vergonyes parti-
culars amb pretensió de servei públic i beneficiencia so-
cial. Es el preu de l'infotainment, de la informació i l'en-
treteniment servits alhora.

El dimecres 7 d'abril «¿Quien sabe dónde?» ens ha fet
saber que no hi ha millor conhort per als turments d'una
tendra parella enamorada que el descans etern sota terra
en el cementiri de Llucmajor. Ho hem pogut sentir men-
tre ens assabentàvem de tots els ets i uts de la fuga amo-
rosa de dos menors. Ella de s'Arenal i ell de Jerez de la
Frontera, alhora eosins entre si. Enmig de la narració de
tota la trifulca familiar hem pogut assaborir una carta de
cal.ligrafia majúscula i un pèl descordada —tot plegat,
molt adolescent— que ho explicava amb claredat: «sólo
queremos que nos entierren juntos en el cementerio de
Llucmajor».

Tals mostres de literatura epistolar, fidelment disfoses
per la pantalla televisiva, deixen en un no-res els poemes
intimistes com «L'enterrament familiar» o la prosa me-
morialística «De com un horabaixa em tancaren al ce-
mented» de na Maria Antònia Salva. Ni tan sols els arri-
baran a fer ombra les estrofes populars —i de vis còmi-
ca— que, tot fent referència a la nissaga dels Lascolas
(acreditada estirp de diverses generacions de fossers lo-
cals, encara avui en actiu), diuen: Mon pare era italiano/
i xerrava malamento/. Ara fa de jardinero / davall es
puig de Galdento».

Vivim temps mediatics i de veïnatge global. El món
sencer es un poblet i res del que hi passa no fuig del con-
trol i xafardeig dels mitjans de comunicació. Més encara,
res del que ocorre no existeix si no ho difonen els mitjans
i ningú no es important si no hi surt o no en parlen. Qui
ara vagi, doncs, a fer un passeig o a retre una visita mor-
tuòria a la nostra necròpolis municipal, qui hi acudeixi a
dir-hi un rés o a dipositar-hi un ram, que sàpiga que les
turons deSon Cervera i Buniferri són a tocar dels cims
més elevats de la glen-la televisiva.

Tants d'anys de malavejar, ufanosos, darrera fires mol-
tes voltes centenaries i setanta-i-tants d'anys ornats amb
el títol de ciuta, i ara resulta que la maxima qualitat i vir-
tut de Llucmajor és la pau d'un cemented!

Macià Garcias
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ENTREVISTA

Antoni Jesús Garcia, voluntari en el conflicte
de l'ex-Iugoslàvia

Antoni Jesús Garcia Garcia, es un jove de 19 anys
que viu a Llucmajor des dels cins anys i que fa un mes
que va arribar de l'ex-Iugoslàvia, on va participar vo-
luntari al conflicte entre bosnians, croats i serbis. Ell
sabia que hauria de participar en algun conflicte per fer

el servei militar a la Brigada de Paracaigudistes de Ma-
drid, i efectivament va estar prop de cinc mesos per
totes les ciutats de les dues Repúbliques: Bõsnia i Croà-
cia.

-Per què decidires d'anar-te'n a
l'ex-Iugosnvia?

-Ho vaig decidir en un dia. Quan
feia la mili a la brigada de Paracai-
gudistes a Madrid, un dia em digue-
am que hi havia places lliures per
anar a aquesta missió i vaig decidir
d'anar-hi. Ens presentàrem molts i jo
%aig ser un dels elegits.

-Com us elegien?
-Ens feren proves d'angles, ha-

víem de tenir alguns cursos, el car-
net de conduir, un curs de transmis-
sions...

-Quants us n'arAreu?
-Més de 900. Tots firmàrem un

contracte per treballar per a l'exercit
i el formàrem voluntàriament. El
meu contracte era per quatre mesos i
mig, i després l'hauria pogut reno-
var però no ho vaig fer, encara que
la meva intenció era de quedar fins
al final.

-Per què no el renovares?
-Perquè hi ha coses millors i no es

pot estar tota la vida fent de soldat.
-Quina era la teva funció?
-Feia met; o menys de tot: opera-

dor de ràdio, escorta, conductor de
vehicles blindats i de camions.
Feiem un poc de tot, ens desplaçà-
vem d'un lloc a l'altre.

-Vares viure la guerra de molt
prop?

-Sí, i vaig veure ciutats en condi-
cions pèssimes, sobretot Sarajevo i
Jablanica. Mostar ja era destruïda.
Teníem destacaments molt prop de
Sarajevo i d'altres destacaments de
descans mes Iluny, aquí ens hi relic-
vávem cada 15 dies.

TOTS TENÍEM POR

-Vares tenir por?

-Sí, aquella situació es molt dife-
rent del que vivim cada dia. Allà
tots teníem por, a l'hora de fer guàr-
dies i de fer combois.

-Què és un comboi?
-La nostra missió era la d'escoltar

els camions de menjar cap a la po-

black"), a l'interior de la guerra, per-
què els aliments no quedassin a les
duanes. Si no hi havia escolta, els
soldats croats, bosnians o serbis es
quedaven el menjar que enviaven les
organitzacions com «Mans unides»,
«Medicus Mundi»...
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-Com era la relació entre la pobla-
ció i vosaltres, soldats estrangers?

-Amb nosaltres la relació era bona,
molt millor que la que mantenien
amb els anglesos o francesos. Ens en-
teníem millor amb els croats, són els
més europeus però amb els bosnians
també, supès que perquè saben que
l'Estat Espanyol té bones relacions
amb el món Arab.

-Us relacionàveu amb els angle-
sos i francesos?

-Sí, Sí, generalment estàvem junts.
A Dracevo i a Menjugorje nomes hi
havia bases espanyoles. A Jablanica
hi havia francesos i espanyols i a Di-
vutje hi havia francesos, anglesos,
croats, espanyols i de tant en tant,
canadencs.

CADA UNA DE LES TRES
CULTURES VOL ABSORBIR LES
ALTRES DUES

-Es tan dramàtica la situació de la
gent, com ens mostren els mitjans
de comunicació?

-El conflicte ve de molt enrera i
ells estan acostumats a aquesta si-
tuació i la veritat es que passen niés
fam que no por.

Allô que els diferencia es la cultu-
ra: els croats són els europeus, els
bosnians són els musulmans i els
serbis els soviètics, asiàtics. Cada
una de les tres cultures vol absorbir
les altres dues i és aquí on hi ha el
conflicte.

De totes maneres pels mitjans de
comunicació no es veu quasi res per-
què els periodistes no entren de ple
en el conflicte. Per exemple, no es

veuen els intercanvis de cadavers i
això per ells es fonamental. Cada Re-
pública vol els seus morts per saber
qui ha caigut per tant arribava un
camió ple de cadavers croats i un
altre de serbis i es canviaven, un per
un.

-Vares viure molts moments d'an-
goixa?

-Recordau l'únic bombardeig que
hi va haver a un comboi espanyol,
on va morir un traductor croat? Idõ
aquest vehicle anava set vehicles
més envant el nostre. Nosaltres
varem haver de recollir el traductor i
portar-lo cap a la Base —li mancava
mig cap—. El condcutor, que era ho-
landès, també estava ferit però es va
salvar.

Vaig veure molt de tiroteig, com
queia la gent prop de nosaltres, però
aquesta gent, no l'haviem de tocar.

-Tenies contactes amb la teva fa-
milia?

-Sí, els telefonava i els escrivia, i
ells també m'enviaven coses...

LA NOSTRA PRESENCIA SERVIA
PERQUE EL MENJAR ARRIBAS A
LA POBLACIÓ, RES MES

-Creus que t'ha compensant, en
algun sentit, aquesta experiència?

-No, perquè l'únic que he après ha
estat a conduir blindats, BMR i poca
cosa més. Tenc la sensació d'haver
ajudat un poc, això sí. De vegades la
gent ens demanava menjar quan ens
desplaçàvem d'un lloc a un altre i
cada soldat repartia els seus propis
queviures i nomes ens quedava l'in-
dispensable. Pei -6, d'altra banda, l'ú-
nica feina que teníem era aconseguir
que el menjar enviat de fora els arri-
bas, res mes.

-I econòmicament, t'ha compen-
sa t?

-Cobrava 63.000 ptas. cada mes, es
el sou base d'un paracaigudista.
Aquestes coses no es fan pels do-
biers.

-Hi tornaries?
-No, ara ja no hi tomaria, però no

em sap greu d'haver-hi estat, encara
que m'hi jugava la vida.

-Què faràs ara?
-Tenc altres projectes. A la Brigada

Paracaigudista no hi tomaré, però
encara no vull avançar el que faré.

Bé, ens quedam amb la incògnita,
però segurament que aquesta té re-
lació amb la vida militar, el que
sempre li ha agradat a Antoni Jesús.

Catalina Font
Coloma Julià
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Dos anys de coalició PP-ASI
Quasi a la meitat de la present le-

gislatura municipal, sembla conve-
nient i també necessari, fer una valo-
ració global, ja que no val la pena
d'entrar en menudencies perquè no
vènen al cas.

Una valoració objectiva i oberta
del que han estat aquests quasi dos
anys de la vida —i no del treball— el
nostre consistori i també dels projec-
tes que deuen tenir damunt la taula
les netíssimes oficines del nostre
Ajuntament.

Si fèiem una anàlisis, meticulosa i
severa, hauríem de subratllar amb
émfasi i rigorositat, una sola paraula,
PROJECTES. Aquest es el nom que
minor defineix, avui i ara, l'actuació
del nostre Ajuntament: projectes, pa-
raules, poca espectativa de futur.
Amb el convenciment propi que tot
es millorable evidentment. Però ens
correspon ser realistes i la realitat és
vista per tothom i coneguda també
per tots i molts pocs la ignoren,
PROJECTES, reformes sense sentit
en definitiva i total inoperactivitat.

Es ben clar que esta riem orgullo-
sos de proclamar de distinta forma,
les coses assolides i les realitzacions
que el nostre poble veiés de bon grat
i satisfacció però hem de calibrar de
manera seriosa les realitzacions por-
tades a terme per aquest Consistori
durant aquests dos anys i evident-
ment han estat molt poques per no
dir obligatòriament mínimes i per
descomptat, molts deutes al seu vol-
tant. Com és el cas ben pales que

tots sabeu que en el programa elec-
toral que propugnava la coalició PP-
ASI, a les darreres eleccions munici-
pals no s'ha portat a terme gairebé
res. Millor dit, podriem afirmar tot el
contrari: augment d'imposts, insatis-
facció col.lectiva, excuses davant
qualsevol problema que se'ls presen-
ta, acumulació de funcionaris...

Qui tengui un programa a ma
podrà constatar tot aim) que ara de-
nunciam.

El problema, ara i aquí, no és el
que no s'ha fet o el que no es farà, de
la qual cosa, ens podríem parlar molt
temps. El problema basic ara està en
les possibilitats de la coalició PP-ASI
de portar a terme els projectes pen-
dents, les realitzacions que es prete-
nen fer de forma més immediata. Po-
tenciació de l'activitat cultural, in-
fraestructura de la circumval.lació e
la zona nord del poble (sortida a Al-
gaida), realització seriosa de la pro-
jecció del polígon industrial (el tema
crisi no és excusa) construcció de de-
puradores i un llarg etc...

Els projectes pendents no tenen ca-
buda aquí perquè són molts i l'anali-
si de les realitzacions és ben magre.
Només volem cridar l'atenció de tots
els llucmajorers i llucmajoreres per-
què tenguin consciencia de si real-
ment aquest Consistori es capaç de
realitzar tots aquests projectes que té
pendents i dos anys per dur-los a
terme.

Es cert i nosaltres seriem els pri-
mers a alegrar-nos de veure resolts

aquells projectes prevists i acabats
en aquests moments i sabem que
portar-los a la practica no és facil.
Pere) no podem ni volem pecar d'in-
genus. Un Ajuntament que amb dos
anys de plens poders i autoritat no
ha fet més que pujar els imposts,
augmentar el funcionariat, retallar
les assignacions culturals... No es
pot esperar molt més si no es canvia
l'estil o el comportament de fer alle)
que s'anomena gestió municipal.

Tot el que s'ha exposat anterior-
ment ho proclama el PSOE amb certa
tristor perque voldríem que tot atlas
bé i millor. Pert) es evident que des-
prés de dos anys en què la coalició
PP-ASI quan va néixer amb malfor-
macions congènites o estructurada
d'una forma petulant i desconsidera-
da envers l'oposició, distorsiona les
coses, quan l'efectivitat podria ser
una altra i positiva per a tot el nostre
municipi.

Mentrestant, els llucmajorers i
Ilucmajoreres, hem de pagar les con-
seqüències d'una administració mu-
nicipal —que són els que comanden
en el poble— absolutament insubs-
tancial i acusadament partidista i
que segons sembla només té un sol
objectiu que és el de realitzar projec-
tes. Uns projectes que se'n poden
anar en orris en un tres i no res. 0
que es podrien realitzar. Depèn de
qui mani i de qui obeeixi, com ho
faci.

J.J. Maestre
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Aplec de patiments (V)

Patir el nacionalisme

Esta de moda, el nacionalisme? Si
més no, ara com ara, és tema perma-
nent de discussió en qualsevol tribu-
na -i per tant, susceptible de ser dis-
cutit de qualsevol manera-, i motiu
primer i últim de moltes barramades
i conductes impròpies, així com de
teories, afirmacions i pronòstics més
o menys aclarits o més o menys es-
perpéntics.

Pel que respecta a l'àmbit dels que
-alguns, encara- en deim «Pesos Ca-
talans» (sic?), sembla que en els da-
rrers anys, el cobrament d'un cert
grau del que -alguns, també- anome-
nam «consciència nacional» és un fet
que s'apareix com a prou evident
per a qualsevol persona humana,
com diria Quim Monzó (excepció
feta, és clar, de certes adhesions in-
frangibles que pul.lulen per les co-
lumnes de la premsa del pais i per
les cartes al director de les mateixes
publicacions). I aquest, per altra
banda, és també un fet del qual ens
n'hauríem de poder felicitar, ni que
fos perquè pot esser senyal d'un mi-
llor avenir: el descobriment del món
passa, primer, pel descobriment
d'un mateix.

Pere) l'alegria esperançada i els
afanys de progressiva més o manco

silvestre que aquest nou interés per
les senyes de la pròpia identitat hau-
ria de comportar, esdevenen agror i
cara llarga quan els fonaments de la
ideologia nacionalista que el possibi-
lita trontollen i cerquen nou suport
en la banalització i en les fórmules
rués barroerament feixistes. Fàcil-
ment, se m'acuden exemples de
totes dues coses: sense anar més en-
fora, l'eslogan «tot queda a casa»,
que frivolitza amb la perversió en
forma d'egoisme del sentiment na-
cional per tal de publica tar una certa
loteria. 0 el «graffitti» que resa: «Im-
migrants arruix» (sic, ara si), i que
em regala la vista cada mati en una
paret situada a la vora de la carretera
de Valldemossa, carni de la Universi-
tat: un perfecte exponent de quan el
nacionalisme, corn diu José Ribas, es
converteix (o degenera, més pròpia-
ment) en «nazionalisme».

El pensament acomodatici del «tot
queda a casa» o de l'«immigrants

arruix», consignes amb l'estúpida
vocació de definir un futur fermat i
ben fermat, funciona com a un estri
de doble tall i d'efectes paorosos:
d'una banda, comporta l'eixuta feli-
citat idiota derivada de l'autocon-
templació i l'autocomplacència, per()

de l'altra, implica el tancament, la ig-
norancia, l'abúlia, la desesperació
finalment, la mort, en un placid pro-
cés de descomposició.

No hi ha, com ha apuntat recent-
ment Vázquez-Montalbán, un nacio-
nalisme opressor i un d'oprimit.
Com no hi ha un nacionalisme feixis-
ta, ni un de lerrouista, ni tan sols un
nacionalisme de dretes ni un d'es-
querres: el que hi ha -hi hauria d'ha-
ver- és un nacionalisme les premises
basiques del qual són el respecte i el
coneixement profund del propi
poble, projectats immediatament cap
al respecte i coneixement igualment
profunds de la resta dels pobles. I és
sols a partir d'aquestes premises
-que s'escau de recordar per haver
estat, sembla, penosament oblida-
des- que es pot començar a parlar i a
pensar en una concepció globalista
del món. Fora d'aquestes bases, tota
altra mena de consideracions i quali-
ficacions relatives al nacionalisme
són o 1)6 matisos afegits amb més
poca o més molta fortuna, o bé des-
virtuacions perilloses, o be conse-
qüències de circumstancies històri-
ques confuses, com ara les actuals.

Sebastià Alzamora
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E mussolet, que ja estava decidit a no anar a les ses-
sions plenàries (ja en tenia els delloneros plens de

l'eterna cançoneta del Batle «Ses pot aprovar per assenti-
ment?», ha canviat de parer després del darrer ple del
mes de febrer. Tant li va agradar que, aprofitant l'emis-
sió de Llucmajor Televisió, el té enregistrat en vídeo i ja
l'ha mirat quatre o cinc vegades, sobretot a partir del
punt 13 de l'ordre del dia, es a dir la moció socialista
sobre la sentència contra Joaquin Rabasco Feneira.

abans de seguir endavant, una petita recomanació
a TV Llucmajor. La gravació del debat de la moció

socialista es un document valuós per als estudiosos de la
política i Lambe per als sociòlegs. Els responsables de l'e-
missora local podrien posar a la venda el vídeo i segura-
ment seria tot un exit. Ah, ja me n'havia oblidat, enhora-
bona per l'emissió d'aquesta sessió plenaria!

* * *

E 1 portaveu socialista Joan Monserrat, amb la seva
particular oratòria, pausada i senzilla, demanà la

destitució del número 1 d'A.S.I., tinent de batle i regidor
d'Urbanisme, després que una sentencia del Jutjat n° 5
de Palma el declaras culpable. Joan Monserrat digue:
«Sea caballero y dimita», afegint que el Consistori de
Llucmajor mai havia tengut un membre condemnat.

* * *

J

	oaquín Rabasco, en el seu torn de replica, va amo-
llar un dels seus habituals discursos (xerra i xerra i

no diu res). No falten cites de classics (no sabem quins),
articles i mês articles de heis i fins i tot una cita llatina,
acompanyada d'una al-lusió al sindicalista Nicolas Re-
dondo. Tota una torrentada de paraules mentre que els
seus incodicionals de les pancartes escoltaven amb la
boca badada.

R abasco deia que els gottalistes l'havien condemnat.
Joan Monserrat replicava que s'havia limitat a acu-

sar-lo i era la titular del Jutjat n° 5 que l'havia condem-
nat. «A Llucmajor —digué el portaveu socialista—
sabem be que es un bon al.lot o un dolent; i a vostè l'han
condemnat per dolent».

* * *

abasco deia una vegada més que la sentenci no era
ferma ja que estava reconeguda, sense admetre que

la moció socialista partia d'un fet concret: s'ha dictat una
sentencia i aquesta considera que el regidor d'A.S.I. es
culpable d'un delecte de desacatament.

Es veritat que ara l'Audiència pot revocar la primera
sentencia, alleugerir-la i també, com digué Joan Monse-
rrat, incrementar-la o endurir-la. Ja veurem on es jaurà
en Pelat.

* * *

A questa vegada el Bathe, que encara moltes vegades
es pensa que esta al Parlament i ascendeix els regi-

dors i els diu diputats, va amollar les regnes i deixa
—només unes cridades a l'ordre— que el debat fos flu'id
i a la llarga interessant i polemic.

L'òliba diu que era perquè no se qüestionava directa-

ment a un «pepero». De totes maneres va sortir per la
banda del favar dient que en tenir la sentencia prendria
una decisió.

* * *

'òliba, una autentica experta en política municipal,
diu que diversos regidors del Partit Popular han

fet comentaris, no precisament elogiosos, dels membres
d'A.S.I. que tenen responsabilitats municipals. Han de-
mostrat la seva discrepancia respecte als seus socis de
coalició de govern, i així un regidor popular assegurava
que «no són com els altres».

* * *

A 1 congrés que fa poc temps ASI va celebrar, entre
altres coses va dir que una de les intencions de

l'Associació era el foment de la llengua espanyola. Allò
que fa por es que, si en Hoc del que resa la Constitució:
«es fomentaran les llengües pròpies de cada Comunitat»,
ja que són les que estan de desavantatge i recessió a
causa de la manca de mitjans (radio, premsa, tv...), s'arri-
bi a fer desaparèixer la llengua més feble, cosa que no
s'hauria d'esdevenir. Recordem que a Manacor, ASI ja va
afirmar que amb una llengua per a tots ja n'hi havia
prou (suposam que, per a ells, aquesta única llengua es
la de l'antic imperi). Alerta, que podria passar que en
materia lingüística enyorassim la tolerancia dels epígons
franquistes.

*
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parlant d'integració, el falcó està preocupat ja que
des de la falconera (penyal de Gracia) cada any ob-

serva la serpentina de gent que fa, per aquestes dates, la
pujada al santuari. Te por, que quan ens trobarem tots
«normalitzats» veurà una tropa de carros i galeres ben
engalanats i gent muntada a cavall. La festa i el trui sera'
per sevillanes. El poble de Llucmajor es vestira amb les
millors gales, les dones de sevillanes amb vestits de par-
falans i els homes amb el capell cordovès. Quan això
s'esdevengui s'haurà aconseguit la «normalització», tots
iguals, però es clar, tots com «ells». En aquests moments
sera l'hora d'estendre les ales i d'emigrar, encara que
sigui a l'Africa.

E mussolet, que no té la sang tan calenta com el
fake, i es mes ben pensat, no ho veu de la mateixa

manera. Es ben necessari que ASI potenciï el castellà, i el
sr. Rabasco n'es ben conscient. La seva pseudoelevada
retòrica no es res més que una cortina de fum que empra
per tal d'enlluernar l'auditori i amagar la feblesa dels
seus coneixements lingüístics. No cal aprendre una sèrie
de paraules noves o rimbombants per parlar al poble.

***

A 116 que mostra la capacitat cultural i la riquesa de
lèxic d'una persona es que sigui capaç de captar a

quin nivell s'ha d'expressar en cada moment, quin regis-
tre ha de fer servir segons l'auditori del moment.

La, diguem-ne, lectura del manifest d'ASI que va fer el
sr. Ferre es una mostra mes de la necessitat de potenciar
l'espanyol, i de bon de veres. A116 ens va fer suar a tots,
mallorquins i espanyols, als eus, pel paper que veien que
feia i als altres, per vergonya externa. Quan una persona
llegeix, un manifest, encara que no sigui escrit seu es
preocupa d'assajar-lo per poder expressar-se dignament.
El sr. Ferrer es va travar, returar, menjar paraules... va
haver de tornar enrera per tornar agafar el fil.. , en una
paraula, després d'això, el mussolet també es partidari
que aprenguin, com a minim, una llengua.

* **

L 'urbanisme torna a ser notícia i la tornada del sr.
Tomas Garcias a la palestra de l'Ajuntament s'ha

fet notar be.
La modificació del pla general d'Ordenació Urbana per

a la inclusió de dues hectàrees de terreny rústic com a
urbanitzable a les Palmeres i que es volia fer passar com
una necessitat d'imperatiu legal (aquesta zona essent
rústica ja té els serveis, carreteres i enllumenaments
fets), no va colar i per moltes voltes que dona el sr. Ra-
basco en defensa dels seus arguments en contra del sr.
Tomas Garcias, a la fi el sr. Ba tie va haver de reconèixer
que era una decisió política d'aprovar-ho o no, donant la
raó a les argumentacions del sr. Garcias i a l'informe de
l'arquitecte municipal.

***

E 1 sr. Rabasco, que en unes declaracions a la TV
Llucmajor i darrerament a la seva revista, parla de

la desaparició del sr. Tomas Garcias de l'escena política
del poble. Es ben segur que si les coses van com al pas-
sat plenari, en mes d'una ocasió desitjarà que no hagués
tornat.

* * *

embla que a Ciutat s'ha donat el vist i plau per a la
construcció d'un circuit per fer-hi curses de motos

en uns terrenys que eren rústics, situats prop de la con-
fluència de la carretera vella de s'Arenal amb la nova au-
tovia. El primer intent per a la construcció d'aquest cir-
cuit va ser en temps del batle, recentment mort, Antoni
Zanoguera i la cosa no va progressar. No es considerà
d'interès social.

En temps del govern municipal socialista es va tornar
intentar, i segons declaracions de T. Garcias, a un plenari
ara farà cosa d'un any, en el qual l'Ajuntament actuas li
va donar el vist i plau, i a l'anterior consistori  li oferiren
6 milions en compensació a l'autorització. També els de-
mana que els havien oferit a canvi.

Els informes que tenim es que de compensacions eco-
nòmiques per al poble no hi ha malgrat l'avís de T. Gar-
cias quant a l'oferta de promotors. Ens estranya que un
Ajuntament que ja s'ha endeutat, des que se'n va anar el
PSOE, amb 800 milions de pesseteS per pagar els 600 mi-
lions que deien que els deixaren de deutes (no han fet la
tan esperada auditoria), deixi de cobrar uns milions que
ja s'oferiren a l'anterior consistori. Els creditors de l'A-
juntament van tots empitats. A la Casa de la Vila «no es
paga ni el llum» mentre fan rics a propietaris com
aquests i els de les Palmeres a canvi de quasi no res».
* **

S egons ha sentit comentar l'òliba, al repartiment,
després de la conquesta de la batlia de Llucmajor,

al Sr. Rabasco li va tocar de ca'n Pelín fins a badia Gran,
i tots aquests assumptes es troben a la seva zona. Ara es
el moment de demostrar que no es com aquests socialis-
tots que, segons ASI-«CONTIGO» deixaren un forat de
600 milions. No deixi escapar la possibilitat d'aconseguir
els doblers que pugui de les concessions que vostè creu
just donar, ja que enriqueix aquests srs. i faci un poc
menys pobre al poble.

Parla molt de FILESA, RENFE, EXPO, KIO, GUERRA,
etc... ¡No ens n'hauria de sortir algun, de Filesa per de-
vers s'Arena 1!

El que es cert es que s'han perdut sis milions de pesse-
tes i de les Palmeres no s'han tret compensacions  econò-
miques. Ens han donat 7.250 rri 2 de superfície o una ur-
banització on no hi ha massa demanda de solars.

Sr. Rabasco, d'aquesta manera, el forat d'endeutament
del nostre consistori creixerà com el de la capa d'ozó. I
recordi que com es diu a la darrera revista seva «La dona
del Cesar no només ha de ser honesta, sinó que a més,
ho ha de semblar».

* * *

A 1 final, el regidor Ferré, en nom d'ASI —cosa que
ningú no s'esperava— va criticar l'actuació del

consistori referent a l'acte «Esport sí, droga no» que el
batle va presidir. Quan l'61iba, que sol assistir a tots els
plenaris va sentir el que deia, va comprendre el per què,
tot d'una que va poder, el sr. Monserrat es va desfer d'en
Rabasco i al mateix temps li va fer recordar la faula del
Pastor i la serp. Vius Sr. Ba tie!
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Antoni Cantos Linares, serie
o del Mallorca

pro ximament jugador del Salamanca...
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El Mallorca i el Salamanca, darrera les
passes de Cantos

Joaquin

El jove i prometedor da-
vanter centre del CD Es-
panya de Llucmajor, Anto-
ni Cantos Linares, de 21
anys, és possible que quan
surtin aquestes línies ja sigui
jugador del Salamanca,
equip que actualment lide-
ra el grup I de segona divi-
sió B.

Actualment Cantos és el
máxim golejador de la pri-
mera Regional preferent
amb 28 gols fats en 33 jor-
nades. Les negociacions
amb l' equip del Salaman-
ca les porta a terme l' inter-
mediad Josep LI. Munoz,
ex-directiu del Mallorca 1
de l' Espanya i jugador, en
el seu temps, d' aquest da-
rrer equip.

Les negociacions es
mantenen des de fa temps
i concretament el passat
dia 4 d' abril, amb ocasió
del partit Campos-
Espanya, on per cert Can-
tos va marcar un gol, va
presenciar l' encontre un
directiu de Salamanca.
Pela qui duu les negocia-
cions directament n' és el
president, Juan J. Hidalgo,
que viu Ilargues tempora-
des en el Mallorca, no de-
bades és qui regeix viatges
«Halcón» a la nostra illa, I
coneix la trajectòria del ju-
gador. A mós, el primer
mandatari del Salamanca

assistirà -o ja haurà assistit-
al partit decisiu per al pri-
mer Iloc entre l' Espanya i
el Pollença. Els desigs del
president són que s' incor-
pori i immediatament a les
ordres de l' entrenador es-
panyista Joan Llompart
que el necessita per als
partits que queden de pre-
ferent, 1 mós, si dinalment,
I' equip ha de disputar la

Iligueta.

EL RCD MALLORCA ENTRA
EN ESCENA

Tombé el ROD Mallorca
ha mostrat Interés per
aquest jugador. El passat
dia 28 de març, amb oca-
sió del partit Espanya-
Consell, que va acabar
amb triomf local i Cantos

va ser I' autor del primer
gol, va ser presenciat per
Tomeu Serra, directiu de

equip mallorquinista. Tots
sabem el gran interès que
té el president del ROD Ma-
llorca per la cantera illen-
ca i el cas de Cantos no
podia passar desaperce-
but. Allô que sabem és que
Serra Ferrer, breument, si té
temps, li podria realitzar
una prova.

CANTOS, UN DIAMANT EN
BRUT

Si tenim en compte els 21
anys del jugador -fins al
mes de setembre no fa els
22- i que ja ha fet el servei
militar, a més, ha estat el
maixim realitzador del seu
equip en les quatre darre-
res temporades, així com
un ciels màxims realitzadors
de la competició en totes
les temporades que ha
jugat, podem dir que Can-
tos és un diamant en brut 1
més amb el poc nombre
de davanters entres que hi
ha en aquest pais. A tot
aixi5, hem d' afegir que el
jugador és amateur i
només s' hauria d' aban-
donar a l' Espanya la
quantitat en concepte de
formació si es duia a terme
el fitxatge aquesta tempo-
raeda parqué al final A.
Cantos quedaria en 'liber-
tat. Allò que hem dit
abans, una joia.



REGIONAL PREFERENT

1. POLLENFA 	 32 21 7 4 79 23 49 +17
2. Espanya 	 33 20 6 7 79 44 46 +14
3. Montuiri 	 33 16 12 5 58 40 44 +12
4. R. Victoria 	 33 16 8 9 54 43 40 +8
5. Binisalem 	 33 13 14 6 41 35 40 +8
6. La Union 	 33 14 10 9 50 43 38 +4
7. Santanyi 	 33 13 11 9 60 39 37 +5
8. Calvia 	 33 14 9 10 47 39 37 +3
9. Murense 	 33 12 12 9 56 40 36 +2

10. Genova 	 32 11 14 7 34 35 36 +2
11. Andraitx 	 33 14 7 12 48 44 35 +1
12. Campos 	 32 12 9 11 47 34 33 -1
13. Alcudia 	 33 9 13 11 40 44 31 -1
14. Conseil 	 33 11 8 14 52 53 30 -4
15. At. Rafal 	 33 13 4 16 46 48 30 -4
16. Felanitx 	 33 7 12 14 44 58 26 -6
17. Alaro 	 33 9 5 19 23 49 23 -9
18. Xilvar 	 33 6 6 21 34 73 18 -14
19. V. de LJuc 	 32 5 7 20 24 67 17 -13
20. Cala D'Or 	 33 2 6 25 25 90 10 -24
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CD Espanya I Preferent

L'ascens directe és un poc més Iluny
Joaquin

Aquestes línies s' escriuen
un poc després que el CD
Espanya acabi de perdre
contra el CD Campos (3-2)
i després d' aquest resultat
ens sembla que l' ascens
directe és un poc més lluny
perquè ens separen tres
punts del líder i aquest té
un partit menys, i cal recor-
dar que només puja de
forma automàtica el pri-
mer classificat.

De totes formes poden
continuar pensant, tal com
es va dir a la nostra créni-
ca anterior, que el partit
entre l' Espanya i el Pollen-
ça, que segurament ja
s' haurdi disputat quan surti
aquesta ressenya, és trans-
cendetal. Si guanyam, bé, i
si això succeeix amb més
de dos gols de diferència,
molt millor. Recordem que
en cas d' empat el golave-
ratge estaria en escena i el
partit d' anada va acabar
amb victdmia local per 4-2.

També pot ser transcen-
dental que abans de final
de temporada l' Espanya
abandoni -a això ens
vérem referir en una créni-
ca en aquestes mateixes
planes- Antoni Canto,
màxim golejador de l' e-
quip amb 28 gols fins els
moments presents, i que és
pretès pel Salamanca, líder
de segona B i pel Mallorca,
colíder de segona A.

Anem ara a resumir els
partits jugats des de la da-
rrera informació fins el pri-
mer diumenge de maig:

BINISSALEM, 1
ESPANYA, 1

Espanya.- Quintana,
Jaume, Corbalan, Cosme,
A. Martí (S. Martí), J. Clar, A.
Clar, Magaha, Cantos,
Marín i Ferretjans.

Gols.- 1-0, m. 19, Marin
(Binissalem), 1 1-1, m. 55.

Cosme Tomas, tota una vida
futbolística dedicada al C.D.
Espanya

Marl (Espanya).
Comentari.- Important

empat dels homes de J.
Llompart davant un rival
candidat a jugar la Olga
d' ascens a Ill. Encara que
el domini correspongués a
I' equip local, l' Espanya va
saber aprofitar el contra-
tac i al final va aconseguir

objectiu de noanar-se' n
de buit.

ESPANYA,
ALCUDIA, 1

Espanya.- Quintana,
Jaume (A. Martí), Corba-
lán, Cosme, S. Martí, J.
Clar, A. Clar, Magaña,
Cantos, Marín i Ferretjans
(Cardell).

Gol.- 0-1, m. 50, Torni.
Comentari.- Inesperada

derrota de l' equip Ilucma-
jorer però al mateix temps
merescuda porqué els lo-
cals quasi no varen inquie-
tar la porteria de l' Alcúdia.
Basta dir que el remat més
perillós dels espanyistes no
va arribar fins a la segona
meitat i va ser un remat de

cap del líber Cosme.

XILVAR, 3
ESPANYA, 5

Espanya.- Quintana, A.
Martí, Corbalan, Cosme,
Andreu (A. Clar), J. Clar, S.
Martí (Barceló), Magaña,
Cantos (Cordell), Marín i
Ferretjans (Tornés).

Gols.- 0-1, m. 18, S. Martí.
0-2, m. 25. Cantos. 0-3, m.
35, Cantos. 1-3, m. 44,
Vives. 2-3, m. 66 . Vives. 3-3,
m. 67, Vives. 3-4, m. 83,
Marín i 3-5, m. 89, Magaña.

Comentari.- Malgrat el
resultat Espanya hagués
pogut aconseguir dos pa-
rolls més de gols perquè va
tenir ocasions. El Xilvar es
va mostrar com un equip
molt marruller i el col.legiat
va fer poca cosa per atu-
rar aquesta anomalia.

ESPANYA, 4
CONSELL, 1

Espanya.- Quintana
(Salvò), Jaume, Corbalan,
Cosme, Andreu, J. Clar, S.
Martí, Magaña. Cantos
(Cardell), Marín i Ferretjans
(Martorell).

Gols.- 1-0, m. 10, Cantos.
2-0, m. 16, S. Martí. 3-0, m.
39, Marín. 3-1, m. 45 . Com-

pany. 4-1, m. 62, Magaña.
Comentad.- Horn de des-

tacar la gran esportivitat
de tots dos conjunt i això
va permetre a l' Espanya
de desplagar la seva arma
que és el futbol d' atac, al
menys en aquesta tempo-
rada.

CAMPOS, 3
ESPANYA, 2

Espanya.- Quintana,
Jaume, A. Martí (Bonet),
Cosme, Andreu, J. Clar, S.
Martí, Magaha, Cantos,
Marín i Ferretjans.

Gols.- 1-0, m. 15, Mas. 1-
1, m. 19, Cantos. 2-1, m. 35,
Roig. 2-2, m. 67, Magaña
(P.) i 3-2, m. 88, Roig.

Comentad.- L' entrena-
dor no va quedar gens
content de l' actuació de
I' àrbitre. Benitez Pinto, per-
qué ssembla que el tercer
gol local, que donaria la
victòria al Campos, va ser
precedent d' un fora de
joc. De totes maneres l' Es-
panya va regalar dos gols,
en jugades dissortades i no
va saber aprofitar empat
amb el conjunt campaner
de 10 jugadors. Joan Pérez,
entrenador local, va tornar
a plantejar el partit molt
bé.



L'onze titular dels Benjamins Ilucmajorers que va jugar contra sa Vileta
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Benjamins CD Espanya

Continua el liderat
Tres eren els partits que

es mancaven explicar des-
prés de la darrera informa-
ció que us havíem oient.
Ens trobam a la fase de
consolació i els nostres
benjamins formen part del
grup Cl encapealent-lo. Un
conjunt que s ha espavilat
molt des dols seus inicis i
que, de moment I en
aquesta fase, li sud una
mitjana de cinc gols per
partit, es a dir, una preciosi-
tat.

En primera d' aquests
partits pendents es el que
va tenir Hoc al municipal
Ilucmajorer contra el Sant
Pere atlètic. Després de
molts intents coninuats de
marcar, un xut de Patita
Ramos es converteix en el
primer gol. Durant els pri-
mers deu minuts de la pri-
mera part l' actuació del
porter visitant va evitar,
amb les seves sortides i el
seu coratge, una golejada.

Al minut 5 de la segona
meitat Ramos centra a
Canyelles i aquest, amb un
remat a pler marca el 2-0.
Al cap d' un instant el
col.legiat anul.la un tercer
gol al mateix davanter (no
se sap per que) i al cap
d' un segon (textual) repe-
teix la jugada amb el con-
seguent 3-0. Molt poc
temps després, una altra ju-
gada rápida de Ramos su-
posa el 4-0. Gairebé al final
de I' encontre Genaro la

passa a Canyelles i aquest
torna a marcar. Resultat
final de 5-0.

Cal destacar en aquest
partit l' actuació del porter
visitant, que com hem dit
mes amunt va evitar qui
sap si cinc gols mes i els
davanters Ramos i Canye-
lies, dos jugadors boníssims
d' aquest conjunt benjamí.

El proper dissabte, dia 27
de mare, sense árbitro ofi-
cial, es va jugar un segon

partit a casa entre l' Espan-
ya i Atlètic Alaró amb un
contundent 4-1 a favor de
I' equip local. Va a dir que
un expert en futbol va tenir

amabilitat d' arbitrar el
partit I que aquest es va
desenvolupar amb total
normalitat ja que un grip
no va permetre que el
col.legiat de torn assistís a
l' encontre.

Al minut 14 de la primera
part la davantera visitant
aconsegueix de burlar els

defenses Hareng i Genaro i
xuten davant el porter
local marcant 21 0-1. Al
minut 17, un rebot cap a
Rafel Garcias que, amb el
seu xut directe a porta es
desviat per un defensa ala-
roner el qual marca en prò-
pia porta, si bé el gol s' ad-
judica, naturalment, a Gar-
cias, i Ja tenim empat a
un gol.

Un xut de Manresa va di-
rectament a porta i un de-

tensa contrari la treu amb
Ia má provocant la falta
máxima xutada pel propi
Manresa i remuntant el re-
sultat un altre cop a favor
dels Ilucmajorers, als deu
minuts de la segona part.

Dos minuts mes tard un
centre del mig campista
Manresa cap a l' extrem
Canyelles i aquest marca
el 3-1. Poc temps després
una internada rapidíssima,
un altre cop del mateix
Canyelles, fa que el mar-
cador arribi al resultat final
de 4-1. També en aquesta
ocasió hem de fer notar el
bon fer del porter visitant
que va evitar un major
nombre de gols en contra.

El darrer resultat que co-
neixem va ser producte del
partit jugat a sa Vileta dia 3
d' abril (2-5). Al minut 20 de
Ia primera part Miguel Sán-
chez s' interna per la
banda dreta i arriba fins al
fons de la xarxa encetant
el marcador a favor dels
espanyistes (0-1). Una mica
més tard, un centre de
Manresa cap a Palita
Ramos i aquest amb una
correguda molt rápida, tal i
com ens té avesats, xuta I
aconsegueix el 0-2.

Després d' una jugada
de gol de Patita (no xiulat)
es repeteix la jugada I ell
mateix marca 21 0-3 I el 0-4
sense gairebé cap segon
de treva.

A la segona part, sa Vile-
ta marca el seu primer gol
al minut 24 una altra mag-
nifica jugada de Canyelles
combinat amb Rafla i
aquest torna a marcar (1-
5).

Al minut 28 de la segona
meitat en una segona ju-
gada de desconcert per
als visitants l' equip local
assoleix el seu segon gol i
fa que el resultat sigui
ni tiu (2-5).

Ja urne



TALLERS CASIELLAS ROTGER

SERVEI OFICIAL

DE Uno EN Uno HASTA 6.000.000

FIAT UNO 3 puertos 45, 5V inyección electrónico.

Aproveche la Gran Promoción "EUROPA UNO" y celebre con nosotros, a un precio verdaderamente

• excepcional, que 6 millones de europeos disfrutan de un Fiat Uno:

• Por seguridad • Por capacidad • Por fiabilidad • Por estabilidad • Por economic,

925.000 Ns.
UNIDADES LIMITADAS

RESTO DE LA GAMA 180.000 Pts. MENOS
(No acumulable a otras ofertas)

Sólo FIAT puede alcanzar este Record. ¡JA 

C/ Hispanitat, 19 - Tel. 66 06 47 (Llucmajor)

39
POBLER, 5-ESPANYA,
guela)
XILVAR, 	 1-ESPANYA,
Mut i B. Gelabert)

1

2

(La-

(A.

Gelabert 2)
J. SALLISTA, 4-ESPANYA,
ESPANYA, 0-BINISSALEM, 1
ALCUDIA-ESPANYA (?)

ESPANYA, 	 2-MURER, 2 (B.
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Cadets CD Espanya I Regional

S'ha acabat la Iliga

Toni Ferra gut Comino, jugador
Cadet del C.D. Espanya de
Llucmajor

Així sera quan suit
aquest comentari perquè
ja s' haurà disputat el partit
Alcúdia-Espanya que és el
darrer d' aquesta tempora-
da 1992-93.
Onze partits faltaven

quan varem escriure el da-
rrer comentari sobre els
nostres cadets i podem dir
que fins el moment l' equip
ha seguit, més o menys, en
Ia mateixa línia. I això que
sempre suposa un inconve-
nient per a uns al.lots l' ha-
ver de canviar el sistema
assimilat de J. Ferragut de
principi de temporada,
tota la primera volta i part
de la segona. Pert. Ferra-
gut no ha pogut continuar
amb la seva bona tasca
amb aquests jugadors, per
motius professionals i ha
estat subsituit per Miguel
Sacarès.

Pelt) alb que importa as
que s' ha mantingut la ca-
tegoria que era l' objectiu
perseguit i ara només
manca saber si els blaus
quedaran en cinquè Hoc,
en sisé o en set& La respos-
ta la tendrem el 17 d' abril.

PARTITS I GOLS

Aquests són els resultats
dels partits i els autors dels
gols des de la darrera infor-
mació fins el dissabte, dia 3
d' abril:

ESPANYA . O-MANACOR, 10
B.R. LLULL, 2-ESPANYA, 1.MANACOR 	

2. Pobiense 	
27
27

2520
19 	 4 	 4

129
95

15
22

52
42

ESPANYA, 	 5-CAMPOS, 	 2 3. Alcudia 	 27 15 5 7 57 42 35

(Ferragut 2, A. Mut, Felipe i 4.J. SallIsta 	
5.Patronato 	

26
26

11
12

8
4

7
10

36
45

21
47

30
28

P. Muñoz) 6. España 	 26 12 4 10 42 51 28.
7. Cardassar 	 27 11 5 11 59 56 27

MONTUTRI, O-ESPANYA, 1 (A. 8. Murense 	 27 9 7 11 40 43 25

Mut)
9. Montulri 	

10. BM. R. UuN 	
27
28

10
11

4
1

13
16

54
43

67
71

24
23

ESPANYA, 3-BADIA CM, 	 1 11. Cala MiNor 	 27 7 7 13 52 77 21

(Laguela, 	 Moragues 	 i
12. Campos 	
13. Binit salem 	

26
27

8
5

4
5

14
17

55
35

68
74

19
18

Muñoz) 14. Margaritense 	
15. Xilver 	

27
27

7
6

3
3

17
18

27
32

64
73

17
15
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Atletisme

Campionat d'Espanya de Cross
Ni l'arena/er Ordollez, ni el Ilucmajorer Quintana no varen tenir sort a Almeria

Tomeu Sbert
El passat dia 13 de març

es va celebrar a Almeria el
Campionat d' Espanya ca-
dette de cross que va
comptar amb la participa-
ció masculina i femenina
de la nostra Comunitat. La
cursa va tenir Hoc a Cortijo
Grande, complex esportiu
de la localitat de Turre, i no
a Mojacar com s' ha escrit
erróniament.

Els atletes varen roman-
dre als apartaments de
Pueblo Indalo, zona costa-
nera de Mojacar, que és
un poble preciós entre les
muntanyes d' Almeria.

La millor classificació va
ser obtinguda per les férni-
nes que quedaren en cin-
qu6 Hoc, per equips. Això,
grócies a la classificacló in-
dividual, en una distància
de 3.000 metres, que va
quedar així:

9ena: Evo M. Moreda
(10' 50" ), llena. Joana
M.	 Barceló 	 (10 52" ),
21 ena. Sebastiana Llabrès
(11' 03" ), 36ena. Maria
Pallicer (11' 17" ), 50ena,
Aina 	 Saidi	 (11' 38" ),
53ena. Susanna Salazar
(11' 40" ), 66ena. Sandra
Sureda (11' 51" ) i 67ena
Arantxa Vélez (11' 53" ).
Sobre un total de 146 clas-
sificades.

Pel que fa a la classifica-
ció masculina, no hi hagué

tanta sort i es va quedar a
onz6 Iloc. Aquests varen

recórrer 5.000 metres I indi-
vidualment varen quedar
com es reflecteix tot seguit:

366. César Rodriguez
(1ó'28' ), 526. David Or-
dóñez (16' 49" ), 606 Xa-
vier Piñol (16' 53" ), 806.
Miguel Coll (17'21' ) 816.
Eduard Hernandez
(17' 21" ), 1006. Joan
Quintana (17' 43" ), 1046.
Adridi López (17' 54" )i
1336. Jose Sampietro
(17' 54" ). Amb un total de
138 atletes que arribaren a
Ia línia de meta.

DAVID ORDONEZ I JOAN
QUINTANA

L' arenaler David Ordó-
ñez que pocs dies abans
s' havia proclamat campió
d' Espanya de pista d' hi-
vern de Val6ncia, a I' es-
pecialitat de 1.000 metres
Mures, a Almeria no va tenir
sort, com queda reflectit a
Ia classificació anterior, i no
va rendir com ho fa habi-
tualment perquè va rebre
un cop molt fort a una
cuixa al poc temps d' ini-

ciar la correguda.
D' altra banda, el seu

company d' equip i de se-
lecció, el Ilucmajorer Joan
Quintana, un altre atleta
en qui es tenien deposita-
des grans esperances por-
qué venia realitzant una
bona temporada de cross,
no va estar gens fi a causa
de roblemes de salut i a-
Beta va arrossegar un ma-
reig que li va durar tot el
temps que va ser a terres
peninsulars.



M. Ferretjans i F. Gan; premiades al VI Gran Torneig de Truc (Foto: C. Juli.i)

Perruqueria unisex
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Mabel Ferretjans i Xisca Gari
Millor parella femenina en el VI Gran Torneig de Balears de Truc

A. um 1- <to Iry i Ak

C/ MAJOR, 7. LLUCMAJOR. -a- 661359

Mabel Forretjans. i Xisca
Gari són dues simpatiquissi-
mes jovenetes Ilucmajore-
res de 22 i 20 anys respecti-
vament, que en repressen-
facie del Bar Llangardaix
de Llucmajor, es varen pro-
clamar guanyadores del VI
Gran Torneig de Truc de les
Balears, com a millor pare-
Ha femenina.

És la primora vegada a
Ia histeria del Gran Torneig,
que uns truquers, en
aquest cas truqueres, de
Llucmajor, aconsegueixen
uns dels premis finals.

A la primera eliminatòria
celebrada en el bar Llan-
gardaix, hi prengueren part
una important quantitat de
parelles i es classificaren les
següents: Xisco Duran-
Bernat Llobera i Mabel Fe-
rretjans-Xisca Gari. És a dir,
dues parelles.

A la segona eliminatòria
celebrada en el bar Es Vai

-xell, de la colònia de Sant
Jordi, la parella Xisco
Duran-Bernat Llobera varen
quedar eliminats a les semi-
finals amb el resultat de 3-
2. Les nostres truqueres
Mabel i Xisca, l' afrontaren
amb una enorme 'Husk!)
una gran dosi d' experièn-
cia i picardia per disputar
partidos de truc amb vete-
rans i jugadors experimen-
tats de V illa. Defensaren
les partides amb dignitat,
pore caigueren eliminades

taurant Brasilia de Ca' n
Pastilla, el passat dissabte,
20 de març, a partir do les
15' 30 va tenir Hoc la tan
esperada partida entre les
dues parelles femenines
classificades: Mabel-Xisca
no varen donar cap opció
a l altre equip i s' imposa-
ren per un rotund 3-0.

Escacs
A Llucmajor els escacs

han començat amb una
excel.lent actuació a la
fase comarcal dels jocs es-
colars. Els novells jugadors
del poble són: els alevins
Nicolau Roca, Toni Cordell i
Pep Forteza. Els infantils,
Xisco Vidal, Joan Gabriel
Burguera i Miguel Barceló. I
les fèmines Maria Magda-
lena Bethencourt i Joana
Maria Solano, tots entre-
nats per Albert Roldan. Tots
vuit s' han classificat per al
campionat de Mallorca i, si
bé hagués pogut anar mi-
nor, el primer contacte a la

D' aquesta manera
varen obtenir el primer
premi de la VI edició del
Gran Torneig, consistent en
un viatge a Paris, d' una
setmana de duració.

Enhorabona . Mabel i
Xisca.

Llorenç Mascaró

fase insular no ha anat del
tot malament.

Cal destacar les actua-
cions de Nicolau Roca i de
Maria M. Bethencourt com
a campions alevi- benjamí i
fernina respectivament a
la fase comarcal.

Per acabar, només ens
cal animar els nous juga-
dors-es perquè continuin, i
a la resta perquè, encara
que sigui només una vega-
da, provin de jugar una
partida.

A. Roldan

a la primera per 3-1.
Aquesta derrota no era el
final de la seva participa-
ciò en aquest Gran Tor-
neig, Ja que els quedava la
porta oberta per celebrar
una nova partida de de-
sempat amb l' equip feme-
ni classificat d' un altre
grup.

De la primera eliminate-
ria, només es classificaren 2
parelles femenines en tot
Mallorca.

Tercera i definitiva elimi-
natòria, celebrada al Res-



GRUPO A

F. CAN BAUZA-SANTA PON SA 	 0-2
C.D.TOPOS-SON CANALS 	 2-2
BAYER-C. D.ZARZA 	 1-8
C. MARI-SON OUVA 	 3-4
BAR ROSABA-LA PENYA 	 0-1
A. CONSELL-MUN PER 	 2-1
RTE. TROPICAL-LAFIORE 	 4-0
A. LEVANTE-B.CAN MIQUEL 	 2-2

1. B.CAN MIQUEL 	  30 23 6 	 1 141 27 52
2. Rte. Tropical 	  30 20 6 	 4 90 48 46
3. Santa Ponsa 	  30 19 5 	 6 81 49 43
4. Son Canals   30 17 8 	 5 78 36 42
5. C. Mari   30 19 4 	 7 76 35 42
6. Munper 	  30 15 5 10 92 54 35
7. A. Consell 	  30 15 5 	 9 55 49 35
8. C.D.Zarza   30 12 7 11 69 51 31
9. Son Oliva   30 14 1 	 15 57 73 29

10. C.D.Topos 	  30	 9 8 13 55 56 26
11. La Penya 	  30 10 6 14 48 60 26
12. A. Levante 	  30	 6 8 16 45 86 19
13. Lafiore 	  30	 5 8 17 43 82 18
14. F. Can Bauza 	  30	 5 520 50 103 15
15. Bar Rosaba 	  30 	 3 5 22 34 104 11
16. Bayer   30	 1 722 19 119 9

GRUPO B

FERRIOLENSE-C. DE GALA 	 2-2
SANTA MARIA-U.D.SAN DIEGO 	 2-2
HOME SERVICE-U.D.LLOM BARDS 1-2
CICLOS MARIN-PASTOR S.A. 	 5-0
SANT MARC-P. SANZ 	 0-3
REL EL SOL-OU CAIMARI 	 0-2
HOTEL HELJOS-EMAYA 	 5-0

1. CA NA PAULINA 	  28 27 1	 0 133 12 55
2. Hotel Helios 	  28 17 6 	 5 88 39 40
3. P. Sanz   28 15 5 	 8 46 32 35
4. U.D.Uombards 	  28 16 3 	 9 58 49 35
5. Sant Marc 	  28 15 4 	 9 68 40 34
6. U.D.San Diego 	  28 12 10 	 6 54 30 34
7. Oli Caiman   28 14 4 10 48 40 32
8. Home Service 	  28 13 5 10 58 42 31
9. Pastor S.A.   28 13 4 11 43 53 30

10. C. de Gala 	  28 12 3 13 53 67 27
11. Ciclos Marin   28 	 8 5 15 47 79 21
12. Ferriolense 	  28 	 4 7 17 39 75 15
13. Santa Maria 	  28	 3 7 18 27 67 13
14. Emaya 	  28	 5 1 22 36 119 11
15. Rel. El Sol   28 	 2 4 22 26 80 8

CLINICA DENTAL
Dr. LI. Galmés Ferrer

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

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

PERRUQUERIA

C/ d'Es Vall, 49
	

Tel. 66 11 58
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Futbol d'empreses

Un any mes el Restaurant
Tropical, a la fase final
del Campionat de
Mallorca

Un any mês l' equip local
de futbol d' empreses, el R.
Tropical ha aconseguit
d' accedir a la fase final
del campionat de Mgllor-
ca.

Acabada la Iliga l' equip
representafiu de Llucmajor
ha aconseguit el segon Hoc
de la taula, a sis punts de
capdavanter Bar Can Mi-
guel, i amb avantatge de
3 punts al tercer classificat,
Santa Ponça.

Al llarg del campionat,
amb 30 encontres dispu-
tats, les cifres i actuació
del nostre representant són
mês que significatives: 20
victòries, 6 derrotes, 4 em-
pats, 90 gols a favor I
només 48 en contra.

La fase final del campio-
nat empresarial de Mallor-
ca el disputen els quatre
equips capdavanters dels
dos grups . A i B. Pel grup A
els participants per ordre
de classificació són B. Can
Miguel, R. Tropical, Santa
Ponça I Son Canals. Pel
grup B hl prenen part els
equips de ca na Paulina,

hotel Helios, portos Sanz i
UD Llombards. Volem as-
senyalar que el sorteig es
fa mesclant els dos grups
jugant els de més puntua-
ció contra l' equip que en
té menys. És a dir, el B. Can
Miguel contra UD. Llom-
bards, ca na Paulina con-
tra son Canals, Tropical
contra P. Sanz i H. Helios
contra Santa Ponça.
Aquesta lligueta és elimina-
toria i solament queden o
passen a la següent els
guanyadors a doble partit.

Des d' aquí volem donar
enhorabona al club Tro-

pical per la magnifica
campanya realitzada du-
rant tot el campionat i es-
peram que a la fase final
continuin amb aquestes
bones actuacions que fins
ara han ofert dissabte a
dissabte.

Al president, J.U. Garcia,
a l' entrenador G. Rigo I a
tot el conjunt de Jugadors
les nostres felicitacions i la
millor sort a aquesta recta
final.

J. Manresa
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Notes Columbõfiles

En aquests mesos de febrer i març la colomb6fila Iluc-
majorera ha duit a terme les amollades d' Eivissa, Oriola,
Calp, Valdepenyes i Castuera. Els coloms, que en els pas-
sats mesos entrevdivem a l' Illa en vols de curt recorregut
amb la finalitat d' augmentar la seva resistência a l' es-
forç i el sentit de l' orientació, han Iluitat per tornar a la ro-
quota des dels punts assenyalats, però les pèrdues que
els colombõfils han tingut són superiors a les que se dona-
ren anys passats.

L' augment de les pèrdues, el que sigui difícil en
aquests moments cronometrar un colom de velocitat,
han centrat les xerrades dels amants d' aquest esport. Les
raons exposades en les converses són: el temps, l' aug-
ment de la selvatgina introducció en el quadre repro-
ductor de coloms no suficientment bons,

La majoria de columnistes consideren que el temps ha
perdut la soya regularitat: disminució de les pluges, canvis
bruscos de temperatures, desaparició de les primaveres...
etc i això influeix de forma negativa en el rendiment es-
portiu dels coloms.

També es parla molt de l' augment de la selvatgina, so-
bretot dels falcons, que debut a les Ileis es veuen prote-
gitss i poden atacar amb impunitat els esbarts de coloms
en el moment de la seva arribada a lila, que és el mo-
ment en qué es troben amb menys forces per poder de-
fensar-se.

En darrer Hoc les xerrades es dirigeixen a la introducció
de nous coloms no suficientment valuosos. Coloms com-
parats a les subhastes en les quals la majoria de vegades
es compra pel nom i no per l' animal.

El problema del temps, és el mês greu, però és un pro-
blema del qual es pot xerrar però que no es pot fer res
per solucionar-lo. Els colombófils que donen l' ordre d' a-
mollar ho tenen ben difícil i si bé compten amb uns mit-
jans bons, les informacions climatologiques de la ràdio i la
televisió i les dels serveis climatològics dels aeroports més
pròxims en els punts d' amollada, de recorregut i d' arri-
bada, la informació no és total i sempre hi ha ric.

Les classificacions obtingudes en les curses de febrer
març són les següents:

Classificació de les amollades des d'Eivissaa 147 quilò-
metres.
1°) 11/02/93

1.Joaquim Janer
2. Jeroni Tomdis
3. Llorenç Sacies

2°) 14/02/93
1. Francesc Roig
2. Jeroni Tomás
3. Gil Garou

3°) 20/02/93
1.Janer-Tomdis
2. Francesc Roig
3, Gd Corou

4°) 27/02/93
1. Sebastià Mas
2. Julià Monserrat
3. Llorenç Sacies

5°) 06/03/93
1.Janer-Tomàs
2. Joan Jaume
3. GH Garou

6°) 20/03/93
1.Sebastià Mas
2. Janer-Tomás
3. Joan A. Aguiló

Classificació General d'Eivissa:
1. Janer-Tomás
2. Gil Garou
3. Julidi Monserrat
4. Bernat i Joan Bonet
5, Joaquin Janer
6. Joan Jaume

teuizere	 64o4 otameat4:

VENDA DE MOSTRES
PARELLS SOLTS

C/. Bisbe Talxaquet, 6- Tel. 66 03 74
LLUCMAJORCARRER DIS CONVENT,  103. LLUCMAJOR



IIV

• SIVVVVVVVVVVVIANVINVVVVVVVVVVVVVCV

PASTISSERIA

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

44
	

ESPORTS

7. Salvador Panizo
8. Llorenç Socles
9. Francesc Roig
10. Bartomeu Garou
11.Antoni Oliver
12. Joan A. Agulló
13. Climent Torndis
14. Llorenç Tomàs
15. Germans Ballester
16. Joan Barcleó
17. Miguel Munar
18.Jeroni Tomàs
19.Antoni Sastre
20. Pere Tomós
21. Sebastià Mas

CLASSIFICACIÓ DE LES AMOLLADES DE VELOCITAT

1) CALP 290 QUILÒMETRES 27/02/93
1. Llorenç Socles amb el colom cendrós m 60.571/91 a

982 m/m.
2. Julió Monserrat amb el colom pard f 25.525/92 a 962

m/m,
3. Salvador Panizo amb el colom cendrós m. 59.838/91

a 958 m/m.
4. Janer-Tomàs amb el colom pard f 24.746/92 a 957 m/

m.
5. Joan Barceló amb el colom pard f 24.746/92 a 957

m/m.
Hi va haver un total de 33 coloms enregistrats.

2) ORIOLA 360 QUILÒMETRES 06/03/93
1. Germons Ballester amb el colom pard m 24.972/92 a

1297 m/m.
2. Julie] Monserrat amb el colom cendrós f 32.176/91 a

1.295 m/m.
3. Janer-Tomós amb el colom cendrós m 60.013/91 a

1.254 m/m.
4. Francesc Roig amb el colom negre f 60.458/91

1.228 m/m.
5. Joaquin Janer amb el colom cendrós f 60.969/91

1.203 m/m.

3) CALP 290 QUILÒMETRES 16/03/93

1. Bernat Bonet amb el colom pard f 25.079/92 a 984 m/
m.

2. Janer-Tomàs amb el colom bronze f 60.070/91 a 962
m/m.

3. Julió Monserrat amb el colom bronze m. 59.919/91 a
958 m/m.

4. Salvador Panizo amb el colom Ros 59.807/91 a 922
m/m.

5. Julià Monserrat amb el colom cendrós f 25.511/92 a
910 m/m

CLASSIFICACIÓ DE LES AMOLLADES DE FONS

VALDEPENYES 550 QUILÒMETRES
1) 21/03/93

1. Julió Monserrat amb el colom cendrós 59.912/91 ler.
dia.

2. Germans Ballester amb el colom pard m 24.999/92
ler. dia

3. Miguel Munar amb el colom gris f 24.073/92 ler. dia
4. Bernat Bonet amb el colom paid m 60.871/91 2on.

dia
5. Jeroni Tomás amb el colom blanc m 298.129/91 2on.

dia
6. Gil Garou amb el colom gris f 298.129/91 2on. dia
7. Llorenç Socles amb el colom paid f 71585/91 2on. dia

2) 28/03/91
1. Joaquim Janer amb el colom 60.964 cendrós f. ler.

dia
2. Germans Ballester amb el colom 24.957 pard m 2on.

dia
3. Bernat Bonet amb el colom 25.013/92 f. parda 2on.

dia.
4. Bernat Bonet amb el colom 60.863/91 f. parda 2on.

dia.
5. Julió Monserrat amb el colom 59.917 f. cendrosa 2on

dia.

a CASTUERA 750 QUILÒMETRES PROVA DE GRAN FONS
28/03/93

a 	 1. Bernat i Joan Bonet amb el colom 25.065/92 m pintat
2on. dia.

2. Julió Monserrat amb el colom 59.958/91 m. Bronze
3er. dia.

FRUITS SECS
CONGELATS

POLLASTRES A L' AST I Sant Llorenç, 78- A - Tel. 660669
.	 LLUCMAJOR (Mallorca)
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FABRICA DE JOIERIA GARAU
(Ca'n Cajeta)

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

,

s'

PULSERES BARBADA MALLORQUINA
OR EN PES a 1.650'- gram

OFERTES ESPECIALS 30 % DE DESCOMPTE
*Cordoncillos mallorquins des de 36.000'- (60 cms.)

*Granets mallorquins de moreta des de 49.900'- (50 cms.)

*Aros llisos, pulseres mallorquines de creu de Calatrava,
etc., etc.

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

ENTRE NOLTROS
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NAIXEMENTS
-Miquel-Honorat Pastor i Torrens,

fill de Miguel i Joana-Maria nasqué
el 22-1-93.

-Margalida Bonet i Tomas, filla de
Robert i Margalida nasqué el 23-2-93.

-Xavier Gil i Nicolau, fill de Joan i
Catalina nasqué el 27-2-93.

-Pere Tébar i Xamena, fill de Fran-
cesc-Xavier i Joana nasqué el 14-3-93.

-Miquel-Angel Honrubia i Vican-
cos, fill de Josep-Manel i Laida nas-
qué el 16-3-93.

-Mateu Nicolau i Pons, fill de
Mateu i Maria, nasqué el 13-3-93.

-Maria -Antònia Mas i Crespí, fill
d'Antoni i Margalida nasqué el 26-3-
93.

-Maria del Mar Servera i Munar,
filla de Joan i Francesca nasqué el 5-
4-93.

MATRIMONIS
-Josep-Manel Reina Martin i Jose-

pa López Garcia es casaren el 25-7-92
a l'església de la Lactancia (mes de
Juliol).

-Pau Pérez Tortoles i Teresa Casti-
llo Obrador es casaren el 4-3-93 al
Jutjat de Pau.

-Francesc Ferragut Rius i Frances-
ca Fuster Ribas es casaren al 20-3-93
al Jutjat de Pau.

-Joan-Maria Ferrer López i Catali-
na l'anisa Llambias es casaren el 6-3-
93 a l'església de Sant Bonaventura.

-Miguel Picornell Vanrell i Yolan-
da Taboada Mercado es casaren el
20-3-93 a l'església de Sant Miguel.

DEFUNCIONS
-Esperança Noguera i Contestí,

morí el 2-3-93 als 94 anys.
-Antenna Martorell i Femenias,

morí el 8-3-93 als 88 anys.
-Margalida Nadal i Pont, morí

1'11-3-93 als 86 anys.
-Angela Salva i Monserrat, mori el

13-3-93 als 85 anys.
-Antoni Zanoguera i Rubí, morí el

14-3-93 als 76 anys.
-Jerônia 011er i Alberti, morí el 16-

3-93 als 87 anys.
-Magdalena Garcia i Méndez morí

el 23-3-93 als 87 anys.
-Elionor Riera Marti, morí el 23-3-

93 als 92 anys.
-Miguel Tomas i Tomas, mori el

24-3-93 als 86 anys.
-Amalia Porras i Canencia, morí el

26-3-93 als 84 anys.
-Antònia Amengual Pou, morí el

28-3-93 als 73 anys.

-Francesca-Aina Mut i Tomas,
morí el 29-3-93 als 87 anys.

-Francesca-Aina Tomas i Servera,
morí el 30-3-93 als 90 anys.

-Maria Corró i Serra, mori el 30-2-
93 als 92 anys.

-Coloma Noguera i Mas, morí el 3-
4-93 als 89 anys.

-Jerenna Noguera i Taberner, morí
el 5-4-93 als 90 anys.

-Maria-Rosa Guisado i Vital, morí

el 8-4-93 als 82 anys.
-Petra Duran i Palmer morí el 8-4-

93 als 76 anys.
-Antoni Barceló i Valens, morí el

8-4-93 als 84 anys.
-Dolors Fernández i Rando, morí

el 8-4-93 als 83 anys.
-Miguel Monserrat i Sbert, morí el

9-4-93 als 92 anys.

Nota de la Redacció: A les defun-
cions del mes passat deia Antonia
Garcias Garcias i havia de dir Antoni
Garcias Garcias, mori el 3-1-93 als 77
anys.



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

El Sr. Sastre de Santa Maria, gerent de la
Funerària Ntra. Sra. de Lluc, ha nomenat un
representant per atendre qualsevol servei fu-
nerari, per informar sobre els preus, per
poder concertar el servei que es desitgi amb
antelació i per poder evitar qualsevol sor-
presa.

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

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

HAMBURGUESES
«PERROS»

«PINCHOS»
«PEPITOS»

Provin la nostra
CUINA RAPIDA, ÉS TROPE..

Obert tots els dies

Servei de begudes i menjars
de qualitat a preus raonables

Avinguda Carles V- Tel. 66 11 17 - LLUCMAJOR
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PASSATEMPS

Pes forat des moix
	

Sopa de lletres

Són bastants els usuaris de l'exclussiva de transports
de viatgers, que es queixen de la falta d'un tauler d'au-
nuncis exterior, en el qual es puguin informar dels hora-
ris dels autocars de línia. Malgrat l'exclusivitat de la con-
sessió, un client és un client i algun en deuen perdre per
manca d'informació.

10 Noms de dones

FBEADMLEBAS I
AJ SCJ TDTCGMG
JFBOMAF SJVAB
SNJ LB	 J	 EVBÇGN
BAPOECIANDDE
MWEMNCOAGHAM
RNTAODRHPKL F
MAR I AEOI AGEP
O EA I PVMKCTNA
IQRSQEXLQEAH
XJERONIAZCLC
H CYNQAC I NOME

Solució de mes passat

- Cadenes
- Aros
- Pulseres
- Al ia nces
- Clauers
- Cordoncillos
- Plaques



funitowear
ESC COI-A ErIDICOMEs

ANGLES * ALEMANY * FRANCES * ESPANYOL PER A ESTRANGERS

* Per a nins, joves i adults * Metodologia activa amb audiovisuals
* Tots els nivells	 * Professorat nadiu titulat
* Grups reduïts	 * Cursos preparatius per a exàmens oficials

Endemés:

Classes de repàs d'anglès per als
estudiants d'EGB, BUP, FP i Universitaris

A Llucmajor:
Matrícula oberta des del 4 de Gener

(horabaixes)
Inici de cursos: 18 de gener

(dimarts, dijous i divendres de 4 a 9 hs) 

INFORMA U-VOS AL
Cl Bisbe Taixequet, 70

Tel. 12 06 29. Llucmajor 

OFICINA PRINCIPAL: C! Martí Costa, 4-1r. Tels. 28 40 03 - 45 41 61 - 07013 PALMA

AUTOMÒBILS LLUCMAJOR S.L.
Ronda Ponent, 30- Tel. 66 06 24 (Llucmajor)



BIENVENIDO 	 SEAT IBIZA
LLEQA EL GRAN R110,4E00, LA GA..

INNovAcoc. DE SEAT VA ESTA AQUI To IBIZA
NUEVO T000 UN COCTIT

CO.. UNA LINEA PROVOC ATIVA C ALANT

DESILIMMIAN11 COMO LA LUZ OIL MEOMOIRANIO

CON MOTORES OE ULTIMA GENERAL

TECNOLOGICAMENTE PARut Tot Out Ti (arRIC IN

AC TAS PREST.AC.TI41 Y CONSUMOS BATO MIMMOS

Co.. Los SISTUAAS De SEGURIDAU,

EA AMIUTUD Y Use NevIc DE Eoote•Amttwo Out

SOLO EST A AL Atr ANC t De Los GRANDE,

TURISMOS

Nov Poe Hor. EL SEAT IBIZA Es F
PM., no Di Su C■Ase UN Co. FM APASITLNANN

VITAL GU* TE VA A SEouc IA 0, 501 F, MISMC •
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UIL COT TA  E Too.% LOA %FEET.", [EWEN. PAO..

ESTALLA LA EMOCION  

Rubi Automóviles

Llucmajor, S.A.EiwIT
Cra. Arenal s/n - Tel. 66 02 31 - 66 16 18 

o
ILS

V
11

SERICE
BLAUPUNKT

AUTORA ADIOS CASSA Ti IS

SERVICE

AU	 ELECTRIC

S. L.

Ronda del Ponent, 26 - Tel. 66 01 70 (LLUCMAJOR)

ALFA 75/90 T.D. 2.0/2.4 86 a 89 	 110.882 PTA FORD ESCORT/ORION 1.6 INY./90 	 160.000 PTA

ALFABETA T.D./80 	 110.882 PTA FORD ESCORT/ORION 1.8 DIESEL0 	 160.000 PTA

AUDI 80/1.3 83 a 86 	 110.882 PTA FORD SIERRA 1.8/T.D./90 	 174.000 PTA

BMW 7301735 3.0/3.5 85 a 87 	 110.882 PTA FORD SIERRA 2.0 INY./90 	 174.000 PTA

CITROEN BX GTI 1.9/16V 	 110.882 PTA LANCIA DELTA INTEGRALE 8 VAL 	 110.882 PTA

LANCIA DELTA 1.3/1.4 	 110.882 PTA LANCIA TREVI 2000 VOLUMEX 	 110.882 PTA

FIAT UNO TURBO I.E./1.4 88 a 89 	 110.882 PTA LANCIA Y 10 TURBO/87 a 89 	 110.882 PTA

FIAT REGATA T.D./1.9/C/S 	 110.882 PTA LANCIA THEMA T.D./2.5 	 110.882 PTA

FIAT REGATA 100 1.E C/S 	 110.882 PTA LANCIA THEMA I.E. 2.0 	 110.882 PTA

FIAT REGATA D.S./1.9/C/S/86 	 110.882 PTA LANCIA THEMA I.E. TURBO 	 110.882 PTA

FORD FIESTA 1.4/1.6/89 	 160.000 IYTA RANGE ROVER INY./83 	 165.000 PTA

FORD ESCORT/ORION 1.6/90 	 160.000 PTA RANGE ROVER 2.4 T.D./83 a 89 	 165.000 PTA

Validesa de l'oferta: fins esgotar estocs actuals

Per a altres models demanau-nos pressupost




