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Els Premis 31 de Desembre, tradició i vitalitat

Per setena vegada consecutiva i l'OCB ha lliurat els PREMIS 31 DE DE-
SEMRE. En el marc d'un desembre farcit d'activitats culturals, reivindicatives
i d'afirmació de la pròpia identitat i d'expectatives cap al futur, l'OCB, sota el
lema "fent cultura, fent país" ha volgut aixecar acta -un cop més- de l'existèn-
cia de quelcom que, malgrat les adversitats planificades i les travetes sistemà-
tiques, és un fet incontrovertible: la llengua catalana i allò que ella significa
com a eix vertebrador d'un poble que vol recobrar-se a sí mateix.

El lliurament d'aquests guardons a persones i a col.lectius o entitats parti-
cularment remarcables en les seves aportacions per a la configuració d'una
proposta coherent envers el desenvolupament de la consciència nacional del
nostre poble, la promoció d'una cultura específica -oberta i progressiva- i a la
necessària defensa i l'estímul de rids de la llengua que aglutina els homes i les
dones d'aquest país entorn d'una concepció de quelcom que ens identifica i
ens uneix són una ocasió excel.lent per a la reflexió, per a la renovació del
compromís i per a la continuïtat en una lluita, sempre difícil, sempre dura, en
defensa d'un lloc en el panorama de les nacions que configuren -o haurien de
configurar- aquesta Europa que mai no acaba de prendre forma i que és una
aspiració de molts com a via per a la supervivència i el progrés.

La projecció interna i externa dels valors que simbolitzen la llengua i la cul-
tura que ens vitalitzen i són la nostra raó de ser és vehiculada anualment mit-
jançant actes com aquests -propagandistes, amb tintes de "marketing", si tant
es vol, però absolutament necessaris- que serveixen -tot i els silencis tenden-
ciosos d'alguns mitjans de des-informació "provincianos" per donar fe de vida
d'alguna cosa que -facem un exercici d'optimisme ni que sigui il.lusori- o mor,
ni defalleix, com a minim no tant com alguns voldrien.

Els premis 31 D, ja tradicionals, potser en una societat lingüísticament i cul-
turalment normal no tendrien raó de ser. Avui i aquí, encara són una necessi-
tat. Constitueixen -premis i actes que s'aglutinen al seu entorn- una ocasió -
una excusa pertinent- per revifar quimeres i il.lusions, per refermar lligams
amb els països del nostre Ambit lingüístic i cultural, per mantenir obertes les
finestres -mai no tancades- al món, per copsar que encara ara hi ha possibili-
tats d'entusiasme -com no sentir l'escalfor de l'engrescament amb les paraules
d'autoafirmació, germanor i universalisme del premiat Oscar Ribas, president
del petit gran país nostre que és Andorra-.

Per aquests i d'altres motius, conteses com les dels premis 31 D són, encara,
una necessitat. Perquè, encara, són un símbol.
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Xarxa de biblioteques
del CIM	 ••0:■•

BIBLIOTECA MUNICIPAL
Xarxa de biblioteques del Consell
Insular
C. Bergas, cantonada Formentera
S'Arenal
Telefon 49 00 02
Horari:
-De dilluns a divendres, de 15'30
a 20 hs.
-Dissabtes: de 10 a 13 hs.
NOVETATS:
-GUARNER, Jose Luis: Historia
del cine americano 3: muerte y
transfiguración.
-DYER, Wayne W. Tus zonas má-
gicas.
-HAMMET, Dshiell: El hombre
delgado.
-PORTVAZNIK, Alfonso. La cui-
na d'Eslovàquia
-PUJOL, J- RODRIGUEZ, P.E.-
MARKO: Això es magia.
-CHOMSKY, Noam: Ario 501: la
conquista continua.
-SOLA, Albert: Estrès i qualitat
de vida.
-DOYLE, Sir Arthur Conan: El
gos dels Baskerville.
-MINGUET, P.- BROSSA, J.: Jue-
gos de manos.
-PERSON, John: La dinastía
Churchil.

I ARA TAMBÉ TENIM VI-
DEO-CASSETTES I COMPACT-
DISC A LA VOSTRA DISPOSI-
CIO.

,Z4Z.

NUEVO OPEL
CORBA.

¡MI COCHE!
OPEL.

GM

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

El punt més important de l'ordre
del dia del plenari ordinari mensual
celebrat per l'Ajuntament de Llucma-
jor, referent a la cessió de la Conselle-
ria d'Obres Públiques d'uns terrenys
per acabar les obres de la Ronda Po-
nent, i també tots els terrenys ads-
crits a aquesta Ronda a la CAIB, no
només varen ser aprovats per unani-
mitat, sinó que el grup de l'oposició
socialista, un altre cop encapçalat per
Tomas Garcias, va donar l'enhorabo-
na al batle Gaspar Oliver, per la feliç
resolució d'aquesta millora, fet insò-
lit al Consistori llucmajorer.

El batle va explicar els details i
justificació d'aquestes cessions a la
Conselleria d'Obres Públiques, va re-
cordar també que el projecte de la
perllongació de la Ronda Migjorn,
que enllaçarà les carreteres de Palma
amb la d'Algaida sense haver d'en-
trar dins el casc urbà, no tenia els
projectes de conducció d'aigües plu-
vials, il.luminació i terrenvs necessa-

ris per a la construcció d'una roton-
da, la qual cosa suposava desembor-
sar devers 40 milions addicionals per
part de l'Ajuntament. Amb aquesta
cessió a la CAIB, aquest organisme
d'Obres Públiques es fa càrrec de to-
tes aquestes despeses, de la finalitza-
ció d'aquesta Ronda i del seu mante-
niment i l'Ajuntament cobrarà tot el
nudi urbà de la ciutat que pertanyia
a carreteres.

ALTRES TEMES

Amb el vot en contra del PSOE, es
va aprovar la liquidació del pressu-
post de l'any 1992. T. Garcias va jus-
tificar la seva oposició tot manifes-
tant que no entenia els details comp-
tables de la liquidació pressupostaria
i va demanar solament la totalitat
dels ingressos i despeses d'aquest.

Per unanimitat es varen aprovar
aquests altres assumptes:

-Adjudicació del servei de recolli-
da de fems de Cala Pi, s'Estanyol,
son Biel& Vallgornera i es Pas, a Ber-

nat Vidal.
-Canvi de nom a una plaça de les

Palmeres, amb aquest mateix nom.

-Aprovació de l'estructura organi-
ca de la Policia local, que inclou les
bases que en el seu moment s'hauran
de regir per la provisió de vacants
d'aquest cos.

Plenari de l'Ajuntament

Per unanimitat i amb l'enhorabona del grup socialista

Cessió de terrenys al CAIB per a la
finalització de la Ronda Ponent



Sopar organitzat per Magatzems Femenias

E FQ72— I D 1 OZAAS
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Llucmajorers guardonats a
Baleart 93

En el concurs de regals d'em-
presa atorgats per la Cambra Ofi-
cial de Comerç en el mare de Ba-
leart 93, el jurat va concedir un
segon premi, dotat amb cent mil
PTA i un diploma al mestre ar-
tesa ferrer Jaume Maintó i un ter-
cer premi, dotat amb cinquanta
mil PTA i un diploma al mestre
artesà ganiveter, Josep Ordinas.

El primer premi fou concedit
a l'empresa Menestralia Artesana
del Vidre, de Campanet. Aquest
primer premi consistia en dues-
centes mil PTA i un diploma.

S'ha de destacar que 40 pro-
fessionsals de les IIles Balears,
amb el document de qualificació
artesanal, varen exposar els seus
productes a la Fira Baleart 93, del
3 al 12 de desembre. A Baleart 93
també s'hi trobaren representats
l'Ajuntament de Llucmajor i d'al-
tres Ajuntaments de Mallorca, ai-
xi com "estands" que pertanyien
a països tan diferents com Kenia,
Gran Bretanya, Argentina, Perú,
Xile...

Exposició col.lectiva de
pintors llucmajorers

La galeria bon Art de Llucma-
jor ha estat escenari aquestes fes-
tes de Nadal d'una exposició
collectiva de pintors Ilucmajo-
rers, on hi participaren: Cati
Aguiló, Josep Alvarado, Joan Ca-
lafat, Margalida Clar, Francisca
Garcies, Catalina Gelabert, Mar-
galida Julia, Josep Manresa, Pere

,	 .Marti, Ama Mir, Bernat Monse-
rrat, Miguel Mulet, Antònia No-
guera, Antònia Palou, Miguel
Puigserver, Joana Roig i Tomas
nomas.

L'exposició va comptar també
amb la participació del Centre
d'Informació Juvenil, amb qua-
dres de Pere Emili, Neus López,
Maria Mas i Antònia Mora.

El passat divendres dia 17 de desem-
bre al restaurant del Club Nàutic de
s'Arena!, tengué lloc un sopar d'empresa
ofert per la direcció de MAGATZEMS
FEMENIAS S.A. amb motiu de la jubila-
ció de tres empleats amb més de 25 anys
de treball a l'entitat; els senyors Joan Tur,
Rafel Monserrat i Joaquín Martinez.

Els MAGATZEMS FEMENIAS és una
empresa Ilucmajorera a mb més de 55
anys d'activitat fundada per Jaume Fe-
menias Manresa la qual, durant aquest
temps, ha aconseguit consolidar-se i veu-
re augmentar el seu desenvolupament i
prestigi dins el seu ram al llarg ja de tres
generacions.

A més dels homenatjats i treballadors
de l'empresa hi assistiren la viuda del

fundador Sra. Jerônia Noguera, la seva fi-
lla Magdalena Femenias, l'Administra-
dor Sr. Gori Jaume, el Tinent Batle Sr.
Lluc Tomás, el Delegat de l'Institut Na-
cional de Serveis Socials Sr. Gómez, i els
Regidors d'Indústria i Cultura Srs. Puig-
server i Monserrat Pastor.

Per la nostra part ens plau de divul-
gar aquesta notícia i enaltir aquest fet
exemplar al mateix temps que donam la
més cordial enhorabona a aquests tres
treballadors, Srs. Tur, Monserrat, i Martí-
nez, per la seva constància en el treball i
a MAGATZEMS FEMENIAS S.A., per la
seva sensibilitat cap als seus treballadors.

Tant de bo que a Llucmajor tengués-
sim moltes empreses com MAGATZEMS
FEMENIAS.
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Dies de música 

Coral "Amics de la Música"
de Llucmajor

(Fotos: C. Julia)

En un marc que ja comença a ser
habitual, com és el Convent de Sant
Bonaventura, els dies 18 i 19 del pas-
sat mes de desembre, varen tenir Hoc
dos events musicals.

La Federació de Corals de Ma-
llorca organitzava la XXIII trobada
de corals amb el títol "Els cors de
Mallorca canten Nadal", aquesta ve-
gada, a les cinc de l'horabaixa del dia
devuit i al Convent de Llucmajor.

Tots els assistents pogueren gau-
dir de les diverses interpretacions
que feren la Coral Brotet de Romani,

la Coral de Palmanyola, la Coral de
Son Servera, i l'Orfeó de Castellitx, la
Coral Sant Andreu de Santanyí, la
Coral d'Es Prat de Sant Jordi, l'Orfeó
Mayurca, i les Corals de Felanitx, Po-
rreres i Llucmajor. En aquest punt de
la interpretació començà un "crecen-
do" en les veus amb una interpreta-
ció conjunta de les Corals de Porreres
i de Llucmajor de la cançó "Un nou
cant de Nadal"; per, a continuació,
ajuntar-se totes les Corals que a tra-
vés d'un cant comú interpretaren
dues cançons, "0 Tannenbaum (Ar-

bre Sant)" i "Nadal"; i, com a colofó,
la Trobada finalitzà amb el cant del
"Adeste fideles" per part de totes els
Cors i els assistents.

Just al dia següent, el diumenge
dia 19 de desembre, també a les cinc
de l'horabaixa, l'Escola de Música de
Llucmajor i l'Associació "Amics de
la Música" sota el patrocini de
l'Ajuntament de Llucmajor organit-
zaven un nou "Concert de Nadal".

Tretze obres foren interpretades
per les corals infantil i juvenil, l'or-
questra de cambra, la coral "Amics

Coral Infantil.
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Orquestra de Cambra i Coral
Juvenil.

Orquestra de Percussici

de la Música" l'orquestra de Percus-
sió i el Conjunt Instrumental.

D'aquest fet, i apart de la inter-
pretació que es feu de totes les obres,
que sens dubte fou el més destable,
Lambe es necessari fer notar, per la
seva importància, el creixement i
l'evolució que s'observa en el si de
l'Escola de Música, tenint en compte
que en comparació amb l'any passat,
notam la presencia de dos nous
grups, tals com són la Coral Juvenil i
de la Coral "Amics de la Música".

Sens dubte, un signe que l'Asso-
ciació i l'Escola estan assolint un
grau d'assentament i d'integració
dins el poble de Llucmajor prou im-
portant.

Conjunt Instrumental i Coral "Amics de la Música" 	 S. Rubí



El president OaheIlas inaugurant oficialment el Poliesportiu de
s'Arenal. Veim a Gaspar Oliver, Andreu Crespí, Xisco Ferré, Jordi
Mulet, Joan Puigserver altres
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Inauguració oficial del nou Poliesportiu
Municipal cobert
Tomeu Sbert

Esdeveniment impor-
tant el de la inauguració
oficial del flamant nou Po-
liesportiu Municipal co-
bert, acte ocorregut un ho-
rabaixa primaveral dos
dies abans de Nadal.

L'estisorada fou a cà-
rrec del president del Go-
vern Balear,Gabriel

Presència del batle
Gaspar Oliver; del director
del MEC, Andreu Crespí;
Conseller de Cultura, Bar-
tomeu Rotger i director ge-
neral d'esports Ramon Ser-
valls i majoria de regidors
del nostre consistori entre
altres autoritats esportives
i civils.

Benedicció a càrrec de
l'eceinom P. Jordi Perelló
TOR i parlament de cos-
tum a càrrec de les autori-
tats.

Una obra altament im-
portant sobretot per a la jo-
ventut. S'Arenal esdevin-
gut població amb aires de
ciutat en especial els me-
sos d'estiu, això donat a la
molta immigració de gent
de la peninsula cercant

llocs de feina i més benes-
tars socials, a l'empar del
"boom" turístic, necessita-
va aquestes instal.lacions
que ens ocupen avui.

Es poden practicar dife-

rents esports i les princi-
pals característiques tècni-
ques són:

- TIPUS DE MODUL:
M-4, Instal.lació: 198/90

- Grades: - espectadors

- Superfície: 2043,77 m2
- Alçada lliure: 7,50 m.
- Dimensions de la pis-

ta: 45,16 x 27m.
- Vestidors: Escolar: 4,

professors: 5. Dutxes
col.lectives: 14 + 14. Ma-
gatzems: 2. Farmaciola: 1.

- W.C. de pista: 2. Dis-
minuits: -. Sala comple-
mentaria de gimnàstica.
Despatx de direcció. Sala
de màquines, control, etc.
4 w.c. per al públic.

- Paviment esportiu:
Poliuretà amb base de
cautxú granular de 6 mm,
o de PVC.

- Il.luminació: Entrena-
ment: 150 lux. Competició:
300 lux.

- DOTACIO D'EQUI-
PAMENT ESPORTIU:

- Cistelles de Bàsquet;
2. Mini-bàsquet; 6

- Pals de Voleibol;2
- Carrils d'enfilada:

Cordes: 12. Pals: -
- Poltre, plint, matalas-

sos, etc.
- Bancs suecs: 20 = 40

m.
- Cortina divisória de

pista: 2 manual.

CENTRE RECONEIXEMENT 	
MEDIC - PSICOLÒGIC
Antoni Isern Oliver

CENTRE OFTÀLMIC

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.
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- Espatlleres: 22 dobles.
En definitiva unes ins-

tal.lacions necessàries, si
bé encara els falta acabar
en alguns detalls, inaugu-
rades com mereixien, amb
aires de festa major, ball
de bot inclòs. En anteriors
ocasions ja havíem anun-
ciat l'esmentada inaugura-
ció, però demorada fins
ara.

I ja que parlam d'inau-
guracions, diguem que
també a la part de S'Are-
nal de ciutat, devora Ses
Cadenes, també s'estan
acabant les obres d'un Po-
liesportiu Municipal co-
bert i, segurament, serà
properament inaugurat, de
la qual cosa donarem en el
seu dia informació.

NOCES D'OR
SACERDOTALS

El franciscà P. Joan Lla-
brés Ramis TOR. fundador
i director del Museu de La
Porciúncula va commemo-
rar les seves noces d'or sa-
cerdotals.

Una vintena de cape-
Ilans acompanyaren da-
munt l'altar major de l'es-
glésia franciscana de La
Porciúncula al P. Joan Lla-
brés, el qual pronuncià
emocionat parlament i feu
emocionar, a tots els assis-
tents a la missa.

Finalment es va servir
un refresc a amics que vol-
gueren acompanyar el
mestre i estimat amic. "El
cairn es feu anys després.
He vist canviar tot això. ¡I
de quina manera!" ens di-
gué el P. joan Llabrés.

ASSOCIACIÓ DE JOVES

En la sessió plenária de
novembre, entre altres
acords, es va prendre per
unanimitat i amb el dicta-
ment favorable de la co-
missió informativa d'inte-
rior, el de "declarar d'in-
terès municipal i aprovar
Ia seva inscripció en el Re-
gistre de l'entitat denomi-
nada "joves de s'Arenal".

ENDERROCAMENT

En la mateixa sessió
plenária municipal es va
prendre la mesura d'ende-
rrocar el buc edificat al
passeig Miramar i que una
vegada acabades les obres
havia de ser destinat a ofi-
cina d'informació i turisme
i lloc per a la Creu Roja.
Problemes sorgits amb
Prefectura de Costes, quan
arribá un canvi en la direc-
ció, propicià l'aturada de
les obres, encara que exis-
tia un permis provisional.

El problemes ocasio-
nats ara per la manca

d'edifici seran resolts per
altres vies legals i conve-
nients, ens digué el batle
Gaspar Oliver.

CAMPIONAT DE TRUC

En el "VII Gran Torneig
de les Balears" del popular
joc del truc, participen els
següents jugadors de
S'Arenal:

CLUB PETANCA SON
VERÍ
Costa y Llobera, 1
S'Arenal (Llucmajor)
Tel. 26 38 34

Carlos Crespo
Antonio Mascaró

Vicente Barceló
Juan Calvo

Bartolomé Bauzá
Juan Goiano

Pablo Catalá
Bartolomé Quetglas

Rafael Cano
Clemente Manzano

Maria Cariellas
Maria Gili

Vicente Coll
Juan Fornés

José Oliver
Onofre Llinás

José Dols
Francisco Vera

Carlos Moreno
José Capellá

TENIS CLUB ARENAL
Costa y Llobera, 1
S'Arenal (Llucmajor)
Tel. 26 37 34

Pedro Canals
José Coll

Juan Tizón
Luis Fernández

Miguel Mas
Jorge Mulet

Diego Ojeda
Marc OreII

Bernardo Comas
Juan Femenias

Antonio Morey
Francisco Cano

Antonio Ponce
José Pol

J. Vte. López Menchero
Miguel Ordinas

Angel González
Guillermo Siquier

Sebastián Bestard
Juan José Guijarro

itSE111 Idi
SAWAINIV.WIA".•••""

INDUSTRIES SEMAR, S.A.
C/. Tomas Monserrat, 6 - 8

Tel. 66 01 57 - Fax: 66 29 01 (LLUCMAJOR)
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El libre Blanc de Delors pot impedir que la
nova central elèctrica es construeixi a la Costa
de Llucmajor
La comissió europea projecta l'enllaç electric entre la peninsula i les illes

El pla energetic regional proposa que la nova central s'ubiqui entre el cap Blanc i s'Estalella

Durant el passat mes de desem-
bre, una notícia arribada de
Brusel.les, donava un gir total a les
previsions contemplades al Pla
energetic regional apunt de ser apro-
vat pel Govern Balear. Un pla que es
decantava definitivament per ubicar
Ia nova central elèctrica a la costa de
Llucmajor. Concretament, l'estudi re-
alitzat per l'empresa Semer aconse-
llava que aquesta ubicació fos entre
els punts de delimitació marcats per
la punta del cap Blanc i la zona de
s'Estalella.

En aquesta ocasió tot sembla indi-

Totre de defensa de s'Estalella
(Fotos: C. Julia)

car que els responsables del Govern
tenen inicialment en compte l'oposi-
ció que havia suscitat el lloc proper a
s'Estalella i haurien indicat a Gesa
que s'oblidas de la finca Ilucmajore-
ra. Quan quasi no es coneixien algu-
nes filtracions del pla energetic regio-
nal, sortia la noticia al llibre Blanc de
Jacques Delors. El president de la Co-
missió Europea proposava la possibi-
litat de construir un enllaç entre les
xarxes elèctriques de la península i
Balears.

Alguns dies mes tard, la reunió
de caps d'Estat i del Govern donava,
per començar, el vist i plau al Llibre
Blanc de Delors. Aquesta aprovació
suposa que, en cas de dur-se a terme
aquest enllaç elèctric, el projecte es fi-
nançaria mitjançant una combinació
de fons públics i privats als quals
s'afegiria una eventual contribució
dels diversos instruments comunita-
ris i també del Banc Europeu d'inver-
sions.

Lliberalitzar el mercat

La decisió comunitaria d'incloure
l'enllaç elèctric entre les infraestruc-
tures que de forma prioritaria serien
finançades per fons europeus esta re-
lacionada amb la política seguida per
la Comissió Europea per acabar amb
els monopolis i lliberalitzar el mercat
elèctric. Així, qualsevol companyia
elèctria europea, en solitari o amb
d'altres, podria subministrar energia
eletrica a les Hies i aquesta oferta po-
dria desembocar en un abaratament
de les despeses.

Però sense d ubtes, la proposta de
Delors solucionava d'un problema la

polèmica suscitada tant per la cons-
trucció d'una nova central com la de
la seva ubicació. en aquest sentit, els
responsables de la conselleria d'In-
dústria, agafats per sorpresa per la
proposta comunitaria, prenien ale i
ràpidament asseguraven que ella
energetic regional quedava abarcat
en espera d'una decisió de Brusel.les.
Naturalment, mostraven l'acord a la
possibilitat de construir un enllaç
elèctric perquè sense voler-ho, ha-
vien trobat una solució per al proble-
ma d'atenció i garantir el subminitra-
ment electric de les illes de cara al
2000.

Els principals implicats, Govern i
Gesa ja han definit postures davant
la proposta de Delors. El conseller
d'indústria i Comerç, Cristòfol Triay
considera que el projecte de la comis-
sió Europea de finançar la conexió
elèctrica de Balears amb la Peninsula
obliga a un replantejament del pla
energetic, perquè no seria necessaria
la construcció de noves centrals,
mentre que se solucionaria "quasi
per sempre" el subministrament
energetic de les illes. Per la seva ban-
da, el president d'Endesa i Gesa, Fe-
licià Fuster, rebutja el fet que es pu-
guin enllaçar les xarxes entre la pe-
ninsula i Balears i qualifica el projec-
te d'"innecessari i de no-rendible". El
president de Gesa -etern defensor de
la idoneïtat de s'Estelella, com a Hoc
ideal de la nova central- afegeix que
Ia connexió no assegura tampoc el
subministrament, "perquè es més fa-
cil que falli que no la cen-
ti al".

Fuster no va de berfes a I'llora de
desqualificar la iiii(iativa del presi-
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dent de la Comissió Europea: "el
projecte no es pot sostenir i no té sen-
tit i si Espanya decidis de finançar-lo,
es perdrin doblers, quan actualment
hi ha d'altres projectes més priorita-
ris per al país" Contràriament, el de-
legat de la xarxa elèctrica d'Espanya,
Rafael Durban, es mostra més opti-
mista respecte de les dificultats tècni-
ques que podria comportar aquest
enllaç: "existeix una ampla experien-
cia a les tècniques per utilitzar per tal
de comunicar les illes amb la plata-
forma continental, com s'ha fet a pal-
sos escandinaus, per la qual cosa la
connexió amb Balears no presenta
problemes tècnics".

A la costa de Llucmajor

El pla energetic regional preveu la
necessitat d'una nova central per a
l'any 2.002 o 2.005, que garanteix el
subministrament electric a les illes
durant els propers vint anys. La ubi-
cació de la nova planta també es veu
afectada perquè els redactors
d'aquest estudi n'aconsellen la cons-
trucció "entre el cap Blanc i s'Estalle-
la i aquesta ubicació hauria de servir
per a futures ampliacions del parc de
generació d'energia elèctrica".

El conseller d'insdústria assegura
que el Govcro iu esta disposat a
aceptar les pu‘tensions de Gesa, que
«mtinua in‘sistint a s'Estalella. Una
poqura quc, si es confirmas suposa
l'indult per a la finca de les proximi-

tats de s'Estanyol. No obstant això, la
costa de Llucmajor té tots el billets
per comptar, a més de tot l'enfiloi
d'urbanitzacions, amb la nova planta
de producció elèctrica. Un emplaça-
ment que encara no s'ha concretat
per() que ja s'ha decidit: entre el cap

Blanc i s'Estalella.
Si en aquesta decisió es procura

evitar l'apropament de zones urba-
nitzades, no resulta aventurat asse-
gurar que la costa de Capocorb es
una ferma candidata. En alguns
trams del litoral els penya-segats per-
den altaria, i això podria ser una cir-
cumstancia que facilitàs la proximitat
amb la planta amb el nivell de la

mar. Aquesta nova central utilitzaria
gas natural perquè aquest combusti-
ble fa flexible el sistema energetic i es
considerat més net. La nova planta
requerirà la instal.lació d'uns con-
ductes submarins (pipe line) en els
quals els vaixells descarregaarn el
gas liquid perquè arribi a un gran
dipòsit per a la recepció, emmagatza-
ment i regasificació. Aquest projecte,
segons les dates que hom coneix del
pal energetic regional, tendra una
despesa económica que pot superar
els 20 millions de pessetes. Indústria
té diferents solucions perquè aquests
conductes tenguin el menor impacte
possible sobre l'entorn.

De moment, aquesta es la situa-
ció. Només la proposta d'enllaç pot
evitar que la nova central es cons-
trueixi a la costa llucmajorera. Bru-
selles esdevé ara la possible taula de
salvament sempre que el pla d'infra-
estructura comunitaria aporti tecno-
logia i doblers per tal que el projecte,
qualificat d'innecessari per Gesa i

d'una solució per a sempre pel con-
seller, d'insdústria, esdeyengui reali-
tat. En cas contrari, la costa llucmajo-
rera es condemnada a alergar no una
restaurada torre de defensa sinó una
negra xemeneia i una xarxa submari-
na de conductes com a veinats d'uns
penya-segats de valor ecològic de ca-
pital importancia.

Francesc Verdera
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ENQUESTA

Com veis la costa de gener?
Joana Maria Gonzàlez Sanchez

	 Antoni Mas Jaume
Perruquera
	

Jubilat

d'aquestes coses i és durant el no-
vembre i el desembre quan s'hauria
de pensar en el gener i no dia 28 de
desembre. Per desgràcia, segons el
meu punt de vista, la gent sol pensar
en la costa de gener dia 6 del mateix
mes.

Catalina Paniza Llambies
Mestressa de casa

g g

Serà com a molt negra perquè les
coses vénen molt malament. La gent
continua gastant però crec que en
general les coses estan tan malament
com l'any passat. Tot puja i ens hem
d'estalviar de moltes coses.

Jerimima LLompart Garau
Mestressa de casa

Sembla que és un poc negre.
Diuen que es compondrà. Es
comprèn que a molts llocs hi ha cri-
sis però jo, personalment no la veig.
Aquesta crisi s'ens demostra a través
de la premsa i la televisió però tam-
bé veig que les sortides de vacances
funcionen tan bé com en époques
passades.

Isidoro Muñoz Darder
Treballador a una companyia aèria

- La veig molt malament. Tot està
fatal i els doblers se'n van en no res.
Per trobar una feina estàs mesos i
mesos, n'hi ha poca i la gent ho té
molt malament.

Jeroni Tomàs Vidal
Fuster

Em limit a l'hora de gastar. No
tenc problemes. Sé que en general hi
ha molta crisi de feina i així no ho
veig com en altres anys, hi ha molta
gent que ho passa malament, pet-6
particularment, no m'afecta gaire.

- Personalment, no la veig tan
malament, s'ha de procurar no empi-
nar-la massa el mes de desembre i
avui en dia, es parla de crisi i

La veig molt malament i amb
molts pocs doblers. Hi ha motta crisi
i poca feina. La veig com l'any passat
i no crec que de moment es compon-
gui perquè les coses no funcionen.
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Quaderns de Fum major

Benvolguts Reis d'Orient...
Entre Nadal i Sant Silvestre, aquest
espai de temps que la dita popular
defineix com a paradigma de l'efí-
mer, escric aquestes personals diva-
gacions que tu, lector, llegiràs proba-
blement passats els Reis. Reflexions
Nadalenques, entre rots de torró i
dramatitzacions de Betlem, aquest
panorama miniatura d'una terra ano-
menada santa que viu tragedies d'In-
tifada pendents de difícil solució de
convivencia, tot recordant que aquest
nin d'esperança el naixement del
qual celebram la nit del 24, seguint
una tradició universal de commemo-
rar el naixement del fill del Sol les
nits més curtes de l'any que el cristia-
nisme adoptà un cop
convertit en religió de
guerra de l'Imperi
Romà, adaptant les an-
tigues i saturnals lu-
percálies. Un nin del
qual en sabem -històri-
cament- ben poc, però
tal vegada prou per in-
tuir que, amb un Sant
Pere que duia espasa
Parabellum, pot ser ell
també va anar d'Intifa-
da contra l'invasor
Romà, i així li va anar,
executat a la creu... 0
balanç d'un any espe-
cialment horribilis,
l'any de la depressió
económica, de la victò-
ria electoral del PsoE
que li ha permes incom-
plir les seves promeses i
governar com ho hauria
fet el PP, entre escàn-
dols politics de tot or-
dre, guerra interna desfermada, i po-
lítica social i económica a l'atac con-
tra els treballadors?

Pot ser ens convendria fer
d'aquesta pagina dels Quaderns de
Fam major, que solen fer enlloc de la
claror toponímica, una carta als Mà-
gics orientals, ingènua i creient, Ben-

volguts Reis d'Orient, cada any mos
duis l'alegria...

Hem celebrat, en tot cas, les Festes,
procurant no pensar gaire en les 136s-
nies, Somálies, Cubes, i tots els altres
indrets on la mort la miseria són saba
de mort quotidiana. Només el record
minim per poder usar-ls com a coar-
tada de la pròpia bondat. Com les rà-
dios i tvs que han anat a fer progra-
mes en directe des del conflicte de
moda: servint a la consciencia de la
pau o morbo d'autocomplaença i que
ho som de bons al.lots i humanitaris i
solidaris...? No convé, però, recordar
gaire que el nostre torró i els nostres

regals es fonamenten en aquelles
miseries, com una carta de la mone-
da no es possible sense l'altra.

Mentre llegim que USA seguia
entrenant assassins feixistes i esqua-
drons de la mort a El Salvador des-
prés dels acords de pau entre govern
i guerrilla... alhora que pensam que

ens cal evitar el parany de només mi-
rar tan lluny per tal de comprendre
la veritable materia de que es fet
l'anomenat nou ordre mundial. Jo ho
encetava més amunt: l'any que co-
mença, amb nova legislació laboral i
social -i cada aturat que espavili, que
venia a dir Felipe González- un de
cada quatre ciutadans de l'estat en
edat de treballar no tendrà feina. Un
de cada quatre, mira al teu voltant i
demana't quines fesomies reals té
aquesta xifra. I recorda el poema de
Bertold Brecht: no esperis a pensar
en termes de solidaritat en rebre tu,
Ilavors serà massa tard.

Els beneficis de la banca, però,

han augmentat. I el dia dels Sants In-
nocents rebentava l'escàndol de Ma-
rio Conde i Banesto: era, l'engominat
yuppie, fins no fa molt, màxim exem-
ple de l'èxit, centre d'enveges, model
per a molts. Ens informaran ara de la
realitat de la seva gestió, del volum i
procedencia de la seva fortuna perso-
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nal? Sembla que els importava més
salvar -amb ajut de doblers públics-
l'empresa que aquest senyor sembla
haver manipulat o de qualsevol ma-
nera amb els peus o -l'economista
Galbratith n'ha definit sàviament el
model i les maneres- en benefici seu
personal. Mentre, una consigna del
poder i el conjunt del negoci bancari:
no toqueu els vostres estalvis, sobre
tot no els toqueu.

I jo em deman si, enlloc de vaga
general, o a l'hora, l'autodefensa dels
qui no tenim doblers per fer-nos
plans de pensions que desgravin mi-
lions, o per pagar-nos assegurances
privades que ens salvin d'una quasi
criminal seguretat social, no hauríem
de començar una vaga d'estalvis: els
doblers a casa nostra, i els bancs, que
a ells si que els escolten, ja malaveja-
ran en favor d'una politica social que
ens interessi més...

Insistesc en arguments que exposava
el mes passat: al meu parer, el que és
certament necessari i urgent és un re-

aiment nou ordre mundial: uns nous
valors, uns nous déus: en favor de la
solidaritat entre el Nord i el Sud, de
Ia preservació del medi planetari:
una nova austeritat, on les persones,
la feina, el lleure creatiu sien els va-
lors reals, no els objectes, el consum
irracional, el guany d'uns pocs. Un
aturat de cada quatre i hem de seguir
creient i suportant que els empresaris
tributin menys que els treballadors.
Les televisions, pero, continuen agre-
dint nins i adults amb enganys publi-
citaris, amb esquers enverinats i els
mateixos tòpics de sempre: les au-
diències milionàries ressuciten Marx,
les seves idees d'alienació, ideologia
com a falsa consciència del món, re-
ducció dels individus a la condició
d'objectes, xifres, percentatges d'au-
diència...

Amb aquestes, a la vila, (no tot han
d'ésser males noticies) un extens pro-
grama d'activitats ha animat el calen-
dari festiu. No reincidiré en les me-
ves reflexions habituals sobre la ne-

cessitat d'equilibrar l'animació social,
l'encoratjament dels grups actius de
la vila, amb l'obertura a aires de fora,
corrents vivificadores que ens facin
present el segle del món. Retreuré,
pero, una bona noticia, l'anunci que
han fet Els Tres Tranquils de recupe-
rar el local de l'antiga Juventut Serafi-
ca amb representacions mensuals. De
la d'aquestes festes, el meu fill en va
tornar entusiasmat.

Tot això em torna al tema perpetu
de la necessitat de locals per a facili-
tar i materialitzar tot un seguit d'acti-
vitats. Tornarem a incloure l'antic
Convent i la Casa de Cultura a la car-
ta dels Reis. Pot ser, pero, l'actuació
del grup putxinel.lis fa possible una
reflexió, que s'ha d'acompanyar amb
totes les precaucions de tractar-se
d'un local amb propietaris concrets,
sobre la utilitat que podria tenir un
local com el teatre franciscà: de petit
format, ideal per un seguit de repre-
sentacions i espectacles que existei-
xen o es podria produir i estimular
fàcilment: pari d'un possible acord
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entre l'Ajuntament i la Comunitat
Franciscana per fer les millores ne-
cessaries per tal de recuperar l'espai
per a la vida cultural de la vila.

Tornam a ésser a la carta als Reis.
Ara per ara, el que se'n va cap a
l'orient llunya són els simuladors de
vol de la Caledoniam. I, mentre les
obres del polígon continuen, el vent
se'n duu la candidatura local per te-
nir el Parc Tecnològic... I jo escric a la
carta una proposta alternativa: men-
tre el poble s'orienta cap als serveis,
cap a la residencia, perquè no inter-
venir decididament en posar ordre a
l'urbanisme foraviler, caòtic i clan-
destí (Senyor Rabasco...) i en la quali-
tat de vida de la vila, també des d'un
urbanisme que hauria d'ésser cons-
cient de la dramàtica falta d'espais
verds, zones de joc infantil, de pas-
seig lliures de l'agressió de l'excés
automobilístic...

De moment, he vist, repartides pels
trespols asfàltics de la vila, embru-

tant, felicitacions d'AST que eren
pamflets publicitaris d'autoglorifica-
ció: tot aixe, hem fet nosaltres... No sé
que hi tenen que dir el PP domesticat
via pacte i amenaça de dimissió, ni el
Psoe desarmat com a oposició. Per
part meva tampoc no entraré en
l'analisi; ho tendria difícil perquè
l'obra pública de majors proporcions
de l'actual pacte ha estat un mur im-
penetrable i opac que mante en se-
cret la vida de la institució munici-
pal, suposant que hi hagi, després
del pacte, mes vida que l'ús del pres-
supost en benefici electoralista propi.

El que si que ha trascendit es que Ra-
basco vol denunciar la revista Mig-
jorn perquè ha informat d'uns anò-
nims que l'acusen. Hi ha innegable-
ment, la presumpció d'innocència
per a tothom. Pet- 6 hi ha també
l'evidencia de doble vara d'acanar,
doble moral, i de que no es igual re-
ceptar que prendre.

Rabasco, condemnat per desaca-
tament injuriós, argumentava la veri-

tat indemostrable de les seves calúm-
nies. Reconeixerà cavallerescament
els mateixos drets al missatger periò-
distic?

L'anònim acusador es una practi-
ca que no em convenç ni em com-
plau. Pei-6 no era Rabasco hora de
combatre igualment condemnables
pamflets contra "el luan Guerra de
Llucmajor" que tan oportuns li foren
en vespres de campanya electoral?

Per si la els averanys no fossin prou
sinistres, amb les fredors hivernals
retreuen les remors inconcretes sobre
projectes d'agressió al nostre territo-
ri: ara que el llibre Blanc de Delors
oferia una esperança de futur a s'Es-
talella -que, si ha d'esperar que la de-
fensem consumint mes racionalment
l'escassa energia, ja pot començar a
dir adéu- reapareix l'amenaça mili-
tar, en forma d'instal.lacions, aero-
ports, bases de submarins o el que
sia a la Marina. Ja una vegada molts -
però no tants com voldríem- ens co-
ordinarem en defensa de la nostra
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costa i el nostre territori, i d'una in-
dústria turística que ja em direu quin
futur té en zona d'objectiu militar.
Ic16 ja hi tornam ésser: l'amenaça mi-
litar, que troba excusa en la mateixa
lógica que parla com d'una amenaça

del perill migratori, però sembla que
vegi només els símptomes, mai
l'arrel real dels problemes. En una
paraula, els pobres, els bàrbars, són
aquí devora, a quatre milles al Sud: a
l'Alger, per exemple, on en nom d'un

fonamentalisme religiós que no té
cap programa contra els reals proble-
mes socials i econòmics d'aquells
països s'assassinen demòcrates, es-
criptors, universitaris: a quatre pas-
ses els resultats inevitables de la
misèria, de la fam darrera el mostra-
dor de la pastisseria consumista.

No puc acabar aquesta carta als Reis
o balanç d'un any que no sera tan
distint del que ve, sense fer sortir a la
lletra impresa un altre dels culebrons
característics. El caporal del nostre
Batle i el nostre President autonòmic,
vull dir Aznar -el capitan Mostache-
te- s'ha pronunciat repetidament so-
bre la necessitat de presservar els
drets linguistics dels castellanopar-
lants. A la Catalunya continental,
clar, a les terres de la Generalitat de
dalt: per aquí no és necessari, ja que
la política de normalització lingüísti-
ca és una retòrica en contra d'uns
progressos que no existeixen.

Voldria que algú s'ocupàs de fer
cumplir les lleis que defensen els
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TRA"
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meus drets de catalanoparlants. I de
seguir fent les heis i les politiques en
aquest sentit, però de veres. I que do-
nassin excusa a Aznar i tots els seus
per fer alle) que és típic quan els qui
han gaudit de privilegis injusts els
veuen disminuir: defensar-los com si
fossin drets, i acusar d'agressor i
fanàtics els qui només volen esser tan
normals com qualsevol altre.

Voldria, doncs, que algú s'ocupàs
de fer efectius els meus drets indivi-
duals. Drets a que els politics electes
compleixin les lleis, també les lin-
güístiques (no com els consellers de
Canyelles o ell mateix), drets a diaris,
ràdios, tvs en la meva llengua; dret a
etiquetes als productes, a que no
m'insultin o em maltractin depen-
dents del SYP o d'allà on sia o fun-
cionaris; dret a no haver de fer
l'ullastre esbrancat perquè el meu fill
vagi a escola en la nostra llengua (i
que no sia una excepció com ho és
ara davant tres quartes parts d'esco-
lars que no reben cap àrea en català, i
entre ells, la quasi totalitat d'alumnes
de centres dependents de l'Església,
aguanta solidaritat cristiana!)

I perquè estic terriblement cansat
de demanar i explicar l'obvi he dei-
xat anar polèmiques de cartró amb
Cerdons i companyia. Tant me fa que
reconegui la unitat de la llengua ca-
talana, que acceptin que el problema
real del nostre idioma, alle) que
m'amenaça l'ús de la integritat és el
domini de l'espanyol: tant me fa que
ho acceptin en una polémica si Ila-
vors continuen escrivint com si no ho
acceptassin, que és el que ara sembla
que s'usa entre aquell dos o tres. La
veritat és que començ a estar molt
cansat de militàncies de l'obvi, d'ina-
cabables guerres per l'elemental. 0
potser la crisi m'ha posat de males, i
estic per pensar que bé, si la desin-
formació, l'espanyolització continua-
da a través de politiques, escoles,
mitjans de comunicació manté en la
indiferència a bona part dels mallor-
quins, ide) endavant. Per això pari
dels meus drets. Aquests si que no
deixaré que els em desmenteixi nin-
gú.
Fa un mati ters, blavissim, assolellat,
transparent. L'any ens vol deixar un

bon record meteorològic després de
tantes tempestes i ventades, supo-
sant que els anys tenguin voluntat.
Escolt Van Morrisson. Sembla que els
quatre ametlers que queden co-
mençaran a florir qualsevol dia
d'aquests, si no torna el fred.

Sant Antoni Gloriós, de Viana
anomenat, comença a acaramullar
tions, soques i estris inservibles, a afi-
nar ximbombes o endollar megafo-
nies enllaunades. Més d'una vegada,

coses de la vila, de la folklorització
dels països, imprimirà els cartells en
castellà. Mentre no manquin una ta-
llada de Ilangonissa o un glop de vi,
per ventura trobarem forces per en-
frontar la crisi amb una mica d'opti-
misme, si ens arribam a creure que hi
podem fer alguna cosa, que també
depèn de la nostra feina i el nostre
coratge, que sembla que mai no sur-
tin a les taules.

Miguel Cardell
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Igual que feia el yell Noè

Pensar globalment, actuar localment. Així s'enceta
un article del catedràtic d'ecologia Joandoménec Ros
a la "Revista de Catalunya". I tot seguit hi adverteix
el perill que "l'arbre del problema local no deixa veu-
re el bosc global, biosfèric". Aquestes reflexions són
aplicables a les mobilitzacions que s'han duit a terme
arran de la construcció d'una central termica a s'Este-
Iella. Es clar que tothom es mou i, si ve el cas, crida o
gemega quan sent les ferides en carn pròpia. Res més
lògic, doncs, que una oposició casolana i immediata
davant el temor de veure foc i fum a s'Estelella.

Però segurament aims) no basta. Sobretot per part
dels que tenen la reaponsabilitat de ser conscients
dels problemes socials: institucions, partits, entitats,
personal qualificat... En el fons, la solució no deu ser
fer la central a una altra banda i prou, tot i que a al-
guns això ja els deu semblar be.

Ara tot aquest debat ressuscita quan la premsa co-
mença a parlar d'un possible aliment energetic de
Mallorca a través d'un cable connectat amb la penin-
sula. D'entrada això pareix bo perquè estalvia la
construcció d'una planta energetica.

Pere' els interrogants continuen: d'on vendra
aquesta energia? Quin cost econòmic tendrà? S'ali-
mentarà de les nuclears i, per tant, les justificara?
traslladarà el problema a un altre Hoc i, tanmateix,
continuara l'efecte d'escalfament atmosfèric, que es
d'abast mundial?

Fa uns anys, molta gent de per aquí va començar
a plantejar que no havíem de viure be a costa d'agre-
dir l'entorn. El debat de s'Estelella va ser un dels de-
tonants d'aquella incipient reflexió. Pere més o
menys aparcades les questions que se suscitaven, da-
rrerament s'ha viscut un relax que es palesa ben be
amb la letargia d'una coordinadora hivernada.

I, tanmateix, la terra es mou, que deia Galileu: la
central tèrmica es un afer encara obert, els projectes
militars i urbanístics a la Marina continuen... i ningú
no sap que fer ni que dir-ne. No convendria que la
paralisi continuas per molt de temps. No podem
oblidar que tenim plantejats a casa aspectes d'un
problema d'abast global i universal. I ens convé
aprendre la lliçó del vell Noè, que va omplir l'arca
amb animals de totes lt., s espècies: conservar per so
breviure.

Macia Gardas
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PLAÇA ESPANYA 18
07620 LLUCMAJOR (MALLORCA)

TELEFON 6 6 0 4 2 2

RESTAURANT
PIZZERIA

TORRE DE CALA PI
Urb. TORRE DE CALA PI 	 LLUCMAJOR - MALLORCA

Tel. 908 73 98 43

ESPECIALITATS
Pizzes

Carns al forn
Peixos

OBERT TOT L'ANY

TANCAT ELS DIMECRES
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HAMBURGUESES
«PERROS»

«PINCHOS»
«PEPITOS»

Provin la nostra

CUINA RAPIDA, ÉS TROPI!...
Obert tots els dies

Servei de begudes i menjars
de qualitat a preus raonables

Avinguda Carles V - Tel 66 11 17 - LLUCMAJOR

FUNERÀRIA
Nostra Senyora de Lluc
A. SASTRE

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)

LOCAL
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Hi ha crisi en temps de festes?

- Bones Festes!
- Molts d'anys!
- Segons de què, de crisi i de malalties, que no en

vengui cap.
- Quant a la crisi, en temps de festes diuen que no

s'ha conegut
- Els restaurants i les botigues de menjar, per les fes-

tes han estat tan plens com els altres anys.
- No hi estic d'acord amb això que deis, perquè tant

els restaurants com les sales de festa i discoteques, no es-
taven tan concorreguts com els altres anys.

- Jo parl per referències, perquè en festes com agues-
tes, sempre menj a ca nostra, i per divertir-me vaig a les
que organitza l'Ajuntament, i que no fan pagar res.

- Jo anava a veure en Xesc Forteza, i enguany el po-
bre ha passat les festes a la clínica amb una greu malal-
tia.

- Quan el veig per la televisió, menjant patatilla, no
sembla que es pogués posar tan malalt.

- Es que aquests homes populars, que fan riure tant a
la gent, sempre haurien d'estar bons.

- En això sí que no hi ha distincions ni categories, pe-
ga quan pega per a tothom

- Sí que n'hi ha de categories, perquè si ets un malalt
pobre i has d'anar a la Seguretat Social, segons què tens,
ho passes "pillo".

- Es que en temps de festes hauria d'estar prohibit
posar-se malalt.

- Sí, és com una falta de col.laboració amb la Segure-
tat social

- I, parlant de tot, diuen que ja han tancat l'escola
d'Aviadors de son Noguera

- Ja s'esperava, perquè també estava en crisi per man-
ca d'alumnat.

- Bona ha estat aquesta! tant com va fer el batle per-
què posassin aquest centre, i en poc temps, tot per terra.

- I ara, què farem amb ell?
- Amb el batle?
- No, home! amb aquest edifici tancat.
- Vés a saber...
- I si l'oferíssim a l'Estat per habilitar-lo a la nova pre-

só?
- Així sí que tendríem molta gent!!

Un que escoltava



Desideri Tejada (Fotos: C. Julia)

FOTO CLAR
Perfumeria

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

OFERTES EN CAMERES FOTOGRÀFIQUES
VENDA DE CAR RETS

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

/ CENTRE OPTIC

C_LO EXPOLENT

LENTS DE CONTACTE
CONTROL MI6

C/. Berga, 26 - TeL 26 33 74

M. Paloma Carl
Optica Optometrista

Contactèloga

S'ARENAL
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De noms i de llocs (XI)

Es Cap Blanc
Per a la informació d'aquesta

possessió hem anat a parlat amb
Desideri Tejada Albons, per() pel
seu nOm ben poca gent deu saber
de qui parlam perquè tothom el co-
neix per DECIM.

En Dècim, de pare cordovès i
mare felanitxera, va néixer a Fela-
nitx l'any 1947 i vingué a la marina
llucmajorera per anar a estar a Ca-
pocorb Nou, l'any 1975.

- Quines varen esser allà les vos-
tres tasques?

- Només hi feia de garriguer per-
què tot era cacera

- Quan va ser que passàreu al
Cap Blanc?

- Cinc o sis anys més tard, quan
es va llevar la vaqueria; era bastant
gran, hi havia unes cinquanta va-
ques i quan les llevaren els majorals
se n'anaren. Llavors jo hi vaig passar
de garriguer i tenia una guarda
d'ovelles. i vaig fer de garriguer amb
el senyor, i mort aquest ho continu
essent.

- Quan hi havia la vaqueria ja
s'havia fet el pou?

- Si, hi havia aigua i es feien cinc
quarterades d'alfals, que seguim fent
ara per a les ovelles, ja que a l'estiu
no queda gairebé gens de menjar.

- Sou el garriguer d'altra posses-
ski?

- Si, també ho som de Betlem i de

Capocorb, així les ove-
Iles poden anar per
tot.

En tenc dues guar-
des, unes set-centes,
una d'ovelles blan-
ques i l'altra de més
roges, la guarda de les
ovelles roges la tenc a
Betlem perquè són
més nobles, sinó, algu-
na vegada la trobaria
dins s'Àguila, perquè
les parets són molt ve-
lles i és molt bo de fer
botar. Per altra part les
blanques es fan més i
duen més bé els xots.

- Coneixeu els xots
i les ovelles?

- No, avui no es co-
neixen com un temps;
ara no és possible te-
nir un pastor, sinó tota
la ganAncia se n'aniria
darrera ell, per altra
part ara es perd més
d'un xot però no que-
da altra remei.

- Heu dit abans
que sembràveu alfals
per a les ovelles, que
sembrau alguna cosa
més?

- Si, sempre sembr
uns quants sementers
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Covi des Os,os

Les Cases d'Es Cap Blanc

de pastura i en deix un per a collir,
de palla i gra per a guardar. Els se-
menters millors són: Es Camp de
Mar i ses Argiles Grans, els altres no-
més serveixen per fer-hi pastura.
Aqui no sol ploure molt però quan
ho fa els fruits solen ser bons.

- Unes altres ganancies us deuen
entrar amb les ametles i les garro-
ves?

- Ametlers n'hi ha bastants, els
anys bons collim setze o vint mil
quilos d'ametles. Enguany he fet ca-



FABRICA DE JOIERIA GARAU
(Ca'n Cajeta)

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

Brillants i Diamants de totes les talles, 1 qualitat

Cadenes
Aros llisos
Pulseres Isabelines o Calatrava
Aliances llises
Granet mallorquí

Clauers de plata
Plaques de plata
Cadenes de plata
Pulseres esclaves d'home

Amb gravat gratuit i al moment
C, Born, 29 - Tel. 66 04 03 LLUCMAJOR
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bal de la màquina que vaig comprar,
ara ja fa, tres temporades. Es que en-
cara que aquest any no hagi estat bo,
han anat a molt més bon preu que
els altres anys i les ganancies han es-
tat més bones. De garroves, però no
en collim cap, les deixam per a les
ovelles.

- Si vos sou el garriguer, per què
us dedicau a sembrar?

- Ho faig perquè el camp no
s'acabi de mutilar. Tot el temps que

ens donaren subvencions per a les
ovelles i les ametles n'hi haurà que
faran com jo, però sinó s'acabarà fo-
ravila de tot. Hi ha molta diferència
d'abans a ara. Abans se sembrava
encara que la terra fos dolenta i fins
i tot es feien rotes, ara se sembra el
minim i també és per això que es
treu manco.

- Sol fer moltes gelades per
aquí? Creis que ha estat una gelada
la que ha produit aquesta mal an-

yada?
- No crec que hagi estat una geai-

da la que va matar les ametles per-
que per aqui en fa molt poques, crec
que més aviat va ser un mal aire.
Aqui el que fa més mal és el vent
quan bufa de Ponent.

- Deguéreu veure la darrera to-
rrentada que va deixar la platja de
Cala Pi sense gens d'arena?

- Si, clar, per la carretera en pas-
sava més d'un pam, d'aigua. Betlem
pareixia la mar, plena de sabonera.
Aquí hi ha dos torrents, un que ve
de Betlem, i l'altre que pega al de
Cala Pi i tots dos arracaren de bona
:nanera.

- Teniu molta de salvatgina?
- No, n'hi ha poca; abans n'hi ha-

ia més, però també hi havia més
.'aça i se sembrava per tot. Quan hi
Iia més salvatgina, corbs i falcons es
+Ian el mal dels conills. Darrera-
ment les que també s'hi han tirat són
les gavines, ja són més de terra que
de mar. N'he vistes que agafen co-
Rills, ara perdius no els n'he vist
agafar cap. L'any passat per aqui hi
va haver rates llorigueres, no n'ha-
via vistes mai i realment impressio-
nen. Anaven a menjar amb les galli-
nes. Gràcies a Déu el veri que vaig
posar va anar bé i no n'he tornat
veure cap.

- Ja per acabar, que sóu pesca-
dor, perquè per aquí hi deu haver
bones pesqueres?

- Hi ha pesqueres, però hi fa mal
davallar i jo que no som pescador
només hi he davallat un pic. Ve gent
de per Santanyí que diu que agafa
més peix per aqui que per allà, però
de cada vegada n'hi ha manco.

Algunes pesqueres són: es Carril,
, es Taronges, sa Cova des Ossos, es

des Cavall, Contimplà, sa Punta
Grossa o sa Punta Negra. El que
també hi ha és sa Cova des Tudons o
Coloms Marins, però només s'hi pot
.mar amb barca i està prohibit ma-
tar-los.

C. Calvifío
E Capella
A. Ginard

F. Jaume
E Mut



Com és la cambra de
bany dels seus somnis?

Vegeu-la ara
a tot color.

Avui mateix, gràcies

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.

MASSAN _A
Ctra.Vall(lcmo,a. 44 - rel. 7 i)
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Francesc Quetglas, nou vicari de la Parròquia
Francesc Quetglas Santandreu és

un Franciscà artanenc de 44 anys que
a les darreries de l'estiu va deixar el
Santuari de cura per esser vicari a la
parròquia de Sant Miguel de Lluc-
major, quan Salvador Cabot va ser
destinat a Roma.

-Quant va ser ordenat?
-Dia 21 d'agost de 1973 vaig pro-

fessar com a frare Franciscà i pel se-
tembre del mateix any, el bisbe Teo-
dor Úbeda em va ordenar de preve-
re.

-A quins llocs ha estat?
-Tot d'una que m'ordenaren em

destinaren al col.legi de la Porcinún-
cula, allà vaig donar classes dotze
anys, vuit dels quals vaig ser, al ma-
teix temps, rector de la parròquia del

en tenc un bon record. Des-
prés em destinaren al Santuari de
Cura, on hi ha estat vuit anys, com a
administrador del Santuari i al ma-
teix temps rector de Pina. Ara som
aqui, a Llucmajor...

-Quin va ser el procés fins que
va decidir d'optar per ser frare?

-Tu mateixa ho has dit: va ser un
procés i una opció.

Un procés perquè de petit (quan
tenia 10 anys) els frares d'Artà em
proposaren d'anar a estudiar a la
Porciúncula... i a mi, no sé perquè,
em va fer il.lusió, a més els meus pa-
res hi estaren d'acord. Aiià vaig estu-
diar el batxiller i després filosofia i
Teologia i a poc a poc aquest procés
de maduració va desembocar en una
opció de treballar per al Regne de
Déu com a Religiós Franciscà.

L'ESGLÉSIA HA EXPERIMENTAT
UN CANVI RADICAL

-Des de Ilavors, quins canvis ha
experimentat l'Església?

-Jo diria que un canvi radical.
Dins el meu procés de maduració
personal hi va haver el Concili Vaticà
II, el qual ens va proposar de fer fei-
na, no dins i per una Església perfec-
ta, on totes les peces han d'encaixar...
tancada dins ella mateixa; sin() dins i

per una Església oberta al mein i als
seus problemes, una Església plural i
sempre millorable.

Fa més illusió fer feina per agues-
ta segona concepció de l'Església que
per la primera.

-Per què l'han destinat a Llucma-
jor?

-Aquesta pregunta l'hauries de
fer als meus superiors més que a mi.
L'únic que te puc dir és que el Pare
Salvador Cabot, que abans estava
aqui, fou destinat a Roma i a mi me

proposaren de venir a Llucmajor, ja
que havia quedat una plaça vacant...
i jo vaig dir que si.

-Quines són les funcions que ha
d'exercir?

-Els dematins don classes de Reli-
gió a l'Institut Pere de Son Gall, som
també vicari de la parròquia i admi-
nistrador de la Comunitat Francisca-
na del Convent.

LA QÜESTIÓ ÉS ANAR FENT
CAMÍ

-Com veu la Comunitat Cristiana
de Llucmajor?

-No he tengut temps encara per
conéixer-la molt a fons. Crec que hi
ha coses i grups que caminen, que
fan coses: uns funcionen bé, a altres
els costa més; però uns i altres fan ca-
mi... cada un a la seva manera i se-
gons les seves possibilitats: uns més
lentament, altres a bon pas. La qües-
tiò és anar fent...

-En què consisteix la Campanya
de Nadal que feis a la parròquia?

-Són dues campanyes diferents.
D'una se n'encarrega el grup d'acció
social i consisteix en una recollida
d'aliments a nivell de tot el poble
(amb escoles i instituts inclosos) per
repartir-los a unes 60 families neces-
sitades dins Llucmajor mateix.

L'altre és una campanya per aju-
dar a l'organització "Deixalles". La
duen a terme el grup de joves i la ti-
tulen "Recicla la teva vida". Consis-
teix en recollir paper, roba i vidre per
tot el poble, per dur-ho a "Deixalles".

-Té algun projecte de cara al fu-
tur?

-Ara com ara tenc quatre anys per
endavant per fer feina aqui a Lluc-
major, després ja ho veurem... No
m'agrada fer projectes a llarg termi-
ni.

[di) que aquests quatre anys Ii si-
guin favorables i en conseqüència
que també ho siguin per als llucma-
jorers.

Coloma Julià.
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Gloses i Cançons

D'una plagueta de quaranta cançons escrites per fer
riure per un tal Miguel Nicolau de Manacor, no sabem
quin any perquè no ho diu i que titula "dècimes desbara-
tades" en treim unes de les més significatives i desbarata-
des. Aquesta plagueta no té portada ni diu on se va impri-
mir i esta escrita sense tenir en compta ortografia alguna.

Pinar, Ferrutx, Formentor,
Salines, Cap Blanc, Regalia
Enderrocat, Cap Falcó,
i Cala Figuera, senyor,
les va plantar un gorri6
escapat d'una milana

Una paparra lloga
mil bous i una sangonera,
per aplanar Ibissa i Cabrera
i d'art-6s en va sembrar,
solament per fer baixar
es que es fa a s'Albufera,
i una formigueta vella,
enguany l'hi ha de segar.

Del món fugi una perdiu
i an el cel s'en va anar,
i Sant Pere li contesta
aqui ningú pot entrar
sense tenir-ne mutiu,
i ella an es fons d'un riu
se n'anà a hospedar
i en dos dies inventa
es foc, pólvora i llixiu,
i si intel.ligència teniu,
ja ho podeu assegurar.

I el mes que ve, mês cançons i més desbarats, si Deu ho
vol

Guillem Oliver

CARNISSER1A R XARCI1TERIA

ZANO GUE RA
GARCIAS

-■11/""

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



En Biel Thomas ha duit a Llucmajor la magia d'Hamelin
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VII Premis 31 de desembre de l'Obra Cultural Balear
El llucmajorer Gabriel Thomas rep el premi "Bartomeu Rosselló-Nrcel"

Com cada any, l'obra Cultural Ba-
lear va lliurar els premis "31 de de-
sembre". La setena edició d'aquests
premis va tenir per escenari el Casi-
no de Mallorca, que el passat dia 17
de desembre es va vestir de gala per
tal de rebre es 1800 convidats que no
es volgueren perdre un sopar tan es-

pecial.
L'objectiu dels premis és reconèi-

xer les tasques culturals, educatives i
artístiques que contribueixen a la
normalització lingüística, a l'enriqui-
ment cultural i a la recuperació de la
personalitat pròpia de les Balears.
Sempre han estat, per tant, una bona
ocasió per donar a conèixer les obres,
dels personatges o els col.lectius que,
al llarg de l'any a través d'una tra-
jectòria professional o artística, han
destacat en la vida cultural de les
Illes Balears. Els premis serveixen
també d'estímul i de projecció per a
alguns personatges i obres prou inte-
ressants però que, de vegades, no re-
ben el reconeixement adequat.

De premis i premiats

Miguel Colom, Oscar Ribes -cap
del govern Andorrà-, Guillem
d'Efak, Gabriel Thomàs Rosselló... i
col.lectius tan coneguts com la revis-
ta Lluc, el grup Iguana Teatre o el
col.legi Pius XII de Palma són alguns
dels personatges o col.lectius que

han rebut el guardó
en la present edició.

Des de l'any
1987, any de la pri-
mera convocatòria
dels premis, s'hi
han distingit perso-
nalitats principals
de la història recent
de les Illes Balears
tais com Josep Mas-
sot i Muntaner, Ma-
ria del Mar Bonet,
Gori Mir, Jaume Bo-
yer, Isabel Periarru-
bia, Margalida Pons,
etc. També han estat
una bona ocasió per
reconéixer associa-
cions i entitats tan
emblemàtiques com
la Premsa Forana de
Mallorca, el GOB,

l'STEI, la Federació d'Associacions
de Veins de Palma, etc.

En aquesta darrera edició el Pre-
mi Gabriel Alomar ha canviat de
contingut i se n'ha creat un de nou
que duu el nom del gran mestre i
amic Josep M. Llompart.

Un llucmajorer premiat

El popular i jove empresari cine-
matogràfic Gabriel Thornàs, ha estat
guardonat amb el premi "Bartomeu
Rosselló-Pbrcel". Aquest premi, que
duu el nom de l'extraordinari poeta
mallorquí, està destinat a premiar
anualment un personatge menor de
31 anys que hagi destacat en el camp
de l'animació cultural, la investigació
o la creació.

La curta però intensa trajectòria
professional i personal de Gabriel
Thomàs el feien la persona adequada
per rebre el premi ja que són molt co-
negudes les seves activitats com a
editor, dissenyador gràfic i cartellis-
ta, dinamitzador cultural, animador
juvenil, etc. Dins la seva obra desta-
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ca, a més, la investigació constant, la
interdisciplinarietat de tècniques i
continguts, la perfecció formal i els
resultats atractius i molt suggeridors.

Recordam especialment l'aventu-
ra de les Edicions Ataviques plena de
happenings i alegries col.lectives,
l'edició en video de la pel.lícula de
les fires de l'any 26, la intensa activi-
tat com a cartellista o l'estreta col.la-
boració amb Llucmajor de pinte en
ample coordinant seccions com el
"diccionari d'amors i oficis" o realit-
zant, juntament amb Coloma Julia, la
portada del número 100, que va ser
premiada per l'Associació de Premsa
Forana de Mallorca.

Hamelin vs Llucmajor

A Llucmajor es especialment co-
neguda la seva faceta com a empre-
sari cinematogràfic ja que, precisa-
ment, acaba ara l'any del 80è aniver-
sari del cinema a Llucmajor que ha
estat ple d'esdeveniments sorpres-
sius i entranyables gracies, com sem-
pre, a la personalitat engrescadora i
magica d'en Biel des cine.

Ara, 80 anys després de la seva
inauguració com a cinema, el Recrea-
tiu es més re-creatiu que mai i es tot
un luxe tenir al poble una sala de re-
estrena on, a part de la millor cultura
cinematografica, ens ofereixen una
nit de vampirs o un vespre de carna-
val com cal.

Per tot això, el jurat va destacar,
igualment, la personalitat generosa i
participativa de Gabriel Thomas Ros-
selló que l'ha fet prendre part en im-
portants iniciatives alienes projectes

comuns i que l'ha duit a col.laborar
amb importants artistes i escriptors.
La seva tasca silenciosa, continuada i
desinteressada el feien encara més
mereixedor d'aquest important guar-
dó dels premis "31 de desembre" en
la seva VII edició.

En Gabriel Thomas ha augmentat,
doncs, la llista de joves llucmajoreres
que han rebut el premi "Bartomeu
Rosselló-Pbrcel". L'any 1989 el va re-
bre el conegut periodista i poeta Mi-
guel Cardell Santandreu i l'any 1990,
Miguel Bezares Portell, jovenissima
presa de les lletres llucmajoreres que
ja compta amb una trajectória sucosa
i molt interessant.

El bo i millor de LLucmajor

Com era d'esperar, el bo i millor
de Llucmajor es va donar cita al

fantastic Casino de Mallorca per viu-
re d'aprop les quatre hores de cele-
bració i sarau amb motiu dels premis
"31 de desembre". El lobby llucmajo-
rer, estratègicament repartit per la
sala principal del Casino, controlà en
tot moment la situació i deixà clar,
un altre cop, que la preponderancia
internacional de Felanitx es, a hores
d'ara, només un mite.

El sopar va ser molt entretengut i
animat i comptà amb nombroses ac-
tuacions i intervencions molt relle-
vants. Finalment, però, arriba l'hora
del lliurement de premis i els mem-
bres de la Junta de l'Obra Cultural
Balear començaren a repartir diplo-
mes i escultures a tort i a dret. Diuen
les males llengües -gairebé totes- que
l'objecte dissenyat per Martinez Pa-
via per a l'ocasió semblava més aviat
la pistola de Terminator.

L'emoció arribava al limit després
de quatre hores ininterrompudes de
declaracions, missatges enregistrats,
actuacions, homenatge, parlaments,
salutacions,etc. L'autentica incògnita
de la nit era saber com se'n sortiria el
jove llucmajorereen el moment de re-
bre el premi ja que, com sabeu, es ho-
me de poques paraules i poc donat a
les efusions. Doncs si, n'hi ha que sa-

ben quedar be i amb l'eloqüència del
lletraferit més pintat va agrair el pre-
mi a "la selecció femenia de l'Obra
Cultural Balear". Bé diuen que els tí-
mids són els més agosarats.

Ramon Tous

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 mà
d'obra a les reparacions dels vostres vehicles
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CULTURA

De sants, remeis i totes herbes

1FRLLER MECANICO 

CUERA 

DEL MOTOR I DE L'AUTOMÒBIL
Pedro Noguera Enserlat

AGENT OFICIAL

*MOOR
automòbils •

Taller autoritzat

e
piWA MOEOff La.

Rip01. 30 - Tel. 66 22 13

PERRUQUERIA

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

Així com el mes passat ens
ocuparem poc de les feines de
foravila, aquest mes és dife-
rent, el gener és bon mes per
posar lloques:
"En venir es mes de gener
madona posareu lloques
que en es 'bril i maig són po-
ques
que arribin a colomer".

La lluna de gener és la més
clara de l'any, ja ens ho diu el
refrany: "D'amors el primer,
de lluna la de gener".

Donada la importància
que té la lluna durant aquest
mes per a les feines de foravi-
la, vos direm que: la primera
fase de la lluna és la lluna no-
va, en la qual el satèl.lit resta
invisible per als homes, des-
prés comença a créixer i
s'anomena lluna creixent fins
que es veu la lluna en tota la
seva plenitud, fase anomena-
da lluna plena, després co-
mença a minvar i ja tenim la
lluna minvant, al mig
d'aquesta fase és el quart
minvant; d'aquest moment
fins al girant és la lluna vella.

S'anomena girant als mo-
ments puntuals en que la llu-
na passa a nova i a plena. Du-
rant el girant no faceu empelts ja que
és com rentar el cap a s'ase, perquè
no n'hi ha cap que aferri.

Entre dia 5 i dia 11 és la Iluna ve-

lla i és el temps indicat per fer llenya
dels arbres que perden la fulla per-
què no es corca, també de tallar les
canyes per fer canyissos i enfilar to-
matigueres. Per la lluna nova, en

canvi, s'han de tallar els ar-
bres de fulla perenne (pins,
mates, etc.)
Es el temps de fer clots, sem-

brar i empeltar (quan la lluna
creix). També se sembren les
cebes, llavor de pebrer i es co-
mença a fer planter de tomati-
gueres. A l'hort sembren xit-
xeros i faves i es cullen cols-
floris i borratxons (bones per
fer sopes a sa greixonera, col-
flori ofegada i tants de plats
exquisits de la cuina mallor-
quina), i si a l'hora de sopar,
mentre degustau un tros de
llom torrat, sentiu pel corral
qualque remeulo, no vos as-
susteu ni invoqueu cap Sant,
només són els moixos que
van moguts.
Dels Sants de gener que no

havíem parlat el mes passat el
primer que trobam és Sant
Honorat. Antigament, tal dia,
era costum anar a l'hermita
d'aquest Sant a torrar sobras-
sada:
"Sant Honorat ha passat
pes carrer de ses tafarres
amb un sac de sobrassades
no mos n'ha deixada cap".
L'endemà dia 17 és Sant An-

toni: beneïdes d'animals, fo-
guerons, botifarrons, Ilangonissa to-
rrada, gloses, de prest les més suaus i
quan la botella de seca hagi minvat ja
vendran ses de picat, en definitiva



¿TIENE LA
NECESIDAD

DE CAMBIAR
LA BASE DE
SU HOGAR?

almacenes
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le ofrece una oportunidad inigualable.
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baño o el pavimento de su casa pagando en
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bulla i festa a rompre.
Dia 18 es Sant Adam i Santa Eva,

segons la tradició popular tal dia
com avui foren creats els nostres pri-
mers pares. Aquest dia fan festa els
sastres, perquè essent Adam el pri-
mer que va cobrir la seva nuesa, els
treballadors d'aquest gremi el tenen
per mestre i el veneren com a tal.

Al cap de dos dies és Sant Sebas-
tià, ja ens ho diu la glosa:
"Dia desset Sant Antoni,
dia vint Sant Sebastià

qui bones obres farà
no haurà por en el dimoni".

Aquest Sant com tots sabeu es el
patró de Ciutat i té molta anomenada
la seva revetla. Malgrat els ciutadans
facin festa, a la pagesia aprofiten tal
dia per entrecavar les faves.

Els dies ja s'allarguen un poc, se-
gons el refrany: "Si per Nadal una
passa de gall, per Sant Sebastià és
una passa de ca".

El 25 es la conversió de Sant Pau
apòstol, els alls sembrats aquest dia

curen de verí com també la saliva
dels nats aquesta data.

Ja entram dins el febrer i posats a
fer recordatoris, si la Candelera (2 de
ferer) riu, plegau llenya per l'estiu, i
si plora, el fred ja es fora. Aquest dia
també se celebra l'advocació de la
mare de Déu del pit, venerada a l'Es-
glésia de s'Arenal per esser la patro-
na dels trencadors de mares.

Sant Blai es l'advocat contra el
mal de coll, per tant no heu d'oblidar
d'anar a beneir caramels i regalèssim
per la gargamella, un poquet de blat
per l'aviram i algunes garrofes o fa-
ves per al bestiar.

Dia 5 es Santa Àgueda, el dia in-
dicat per exmotxar els rosers i així el
poll no ataca les poncelles, Lambe es
bon dia per fer planter de les alfabe-
gueres que podreu ensumar per de-
vers Sant Bernat (20 d'agost). No
oblideu que per Santa Agueda, toma-
tiguera nada o sembrada.

Si teniu mal de queixal, vos po-
deu fermar tres alls damunt el pols
de la munyeca, si això no vos va be,
podeu encomanar-vos a Santa
Apol.16nia, dia 9, ja que:
"El Beato Salvador
cura qualsevol mal
pen) pes mal de queixal
Santa Apol.16nia és millor"

REMEI DEL MES: som a ple de l'hi-
vem, fa molt de fred i qui més qui
manco tendra sedes. El millor remei
per curar-les es la pols de juliol, si no
en trobau, esperau fins el juliol, vos
ne posau un poc i segur que ja no en
tendreu.

TEMPERATURES DE DESEMBRE:
Maxima: dia 11, 13'2". Maxima més
baixa: dia 19 - 6'8"
Minima: dia 29, 4'6'. Mínima més al-
ta: dia 21 - 12'2"

PLUVIOMETRIA DEL MES: 7'7 li-
tres.

PLUVIOMETRIA ANUAL:
1991: 474'1 litres
1992: 345'7 litres
1993: 402'6 litres.

Es Jai de Sa Barraqueta.
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SOCIETAT

- Aquest ajuntament ens fa recordar el rei Midas, aquell
que tot quan tocava ho transformava en or. L'actual equip
de govern, tot quant toca li surt, al manco ens ho fa pagar,
a preu d'or. Esperem que les coses vagin bé i això no es
converteixi en un "Bon sossec" municipal.

***

I parlant del cementen. El mussolet va poder compro-
var que el dia de la Puríssima encara hi havia tots els rams
secs del dia de Tots Sants. L'espectacle era d'allò més fu-
nest.

*4-*

Des que han obert la caça no hi ha qui circuli per fora-
vila, tant el falcó com el mussolet estan tots preocupats.
No guanyen per transtorns. El continu sonar de l'artilleria
ens recorda la trista guerra de Beisnia. Però que hi farem,
el món és així i qui no es conforma és perquè no vol. La
caça té un temps de veda que alguns respeten i així les aus
i altres animais ens sentim més tranquils. A Sarajevo no hi
ha veda des de fa quasi tres anys. Fins i tot no ha estat
possible en aquestes festes de Nadal.

***

- El Sr. Rabasco ens ha felicitat per les festes tot repar-
tint unes postals nadalenques, a l'interior de les quais hi
ha les excel.lències dels seus dos anys de co-regnat amb el
PP

Per la redacció de les felicitacions, sembla que tot ho ha
fet ASI i que els seus socis de govern no han pintat res en
aquestes obres. Del que sí es parla és dels socialistes. Ens
diu que no tenen previst la resolució del problema de les
aigüees residuals. El que no diu és que quasi tot el que
avui hi ha a s'Arenal i que ells inauguren fou programat i
aprovat per l'anterior consistori.

***

- El polígon industrial fa poca via, al pas que anam
quan estigui en condicions de fer-s'hi les primeres naus
industrials serà l'any 2000. mentrestant, alguns pobles del
Pla n'han posat unes altres en marxa. Si les coses conti-
nuen així serà com el negoci dels camps de golf que ja n'hi
ha més que no jugadors

***

- El pas d'uns preus "estimats" pel PSOE de 2.500 a
3.000 pta. m2 als de 6.000 a 10.000 pta. m2 pel PP va fet de-
sencisar molts industrials llucmajorers i externs que tenien
sol.licituds fetes

Ara les coses van per l'estil amb el negociet del cemen-
tiri. D'un clot d'uns 3 per 3 volen fer pagar 1.640.000 pta.
L'ampliació que feren en temps d'UCD (tenint en compte
l'època fou més barat), per això hagueren de prendre la
mesura de no vendre més de dues tombes per unitat tami-
liar, perquè no hi hagués especulació.

***

- El preu de les tombes noves va molt per damunt dels
que actualment es venen, les de ninxols, al mercat de se-
gond nià, per aix6 és q tie peisones interessades un l'ad-
quisició d'una ton iba, pensant que es vendrien
tri vegada- a preu de cost, han t'et anques con i i han
desnonat lu eVCS sol.licitud.

** t

- També, segons tenim ben entès, s'han repartit uns pa-
pets (que no són felicitacions) tot desqualificant la perso-
nalitat humana i política del Sr.Rabasco, cosa que en fa re-
cordar els temps que, governant el PSOE i essent a l'oposi-
die) el Sr. Joaquín, també es distribuïren pel poble uns pam-
flets difamatoris en contra del sr Tomàs Garcias.

Es una llàstima que les comissions de govern, alxs
plens i fins i tot als jutjats, no siguin suficients per aclarir i
fer públiques les divergències politiques que existeixen en-
tre els partits i-o persones.

***

- El mussolet, que té la soca a la figuera on viii, prop de
son Gall, fa dos mesos, durant les pluges, va tornar poder
comprovar que es tornaven tirar aigües brutes als semen-
ters prop de la bassa reguladora. Era a la tardor, i feia fred.
No s'olorava la pudor. Esperem que quan arribi l'estiu la
bassa reguladora i el sistema de depuració siguin sufi-
cients perquè no es torni repetir allô de l'estiu passat.

***

Desitjam que el tom') i el rostit no us hagi fet mal i que
cl- Reis us hagin duit mottes coses. Sobretot salut i felici-
tat I no passeu nìassa pena per arribar a la costa de gener.
Posai, cl plat petit, el piny6 gros i haureu de pedalear mes
14 , 16 pa,i,iartaa menys peoa
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Joan Quintana

CD Espanya o
CD Llucmajor?

Està escrit i em re-
met a la história quan
parla que per devers el
1923 es reunien en un lo-
cal anomenat Can Llopis,
un grup d'aficionats al
futbol que començava a
conéixer la modalitat
d'aquest esport. A partir
d'aquesta primera reunió
va quedar constituit el

"CD Llucmayorense" i el seu primer president, D.
Pep Noguera. Es va jugar el primer partit a la festi-
vitat de Santa Cóndida, un 12 d'agost del mateix
any i d'aquells jugadors que formaren el primer
onze del futbol local només en queda un supervi-
vent, Miguel Mas "Es Galleter", que va tenir ben
clara la resposta en una entrevista que em va
concedir, en un número especial de "Baleares", a
les fires de 1981, li vaig demanar. "Com a nom po-
pular, CD Espanya o CD Llucmajor? A la qual co-
sa, sense dubtar, em va contestar: Vaig ser un dels
fundadors i el capitò del CD Lluchmayorense i el
primer que se'ns va ocórrer quan Ii havíem de po-
sar un nom va ser pensar en la nostra ciutat i no hi
ha millor nom que el del teu poble per posar a
l'equip".

Després del parèntesi de la guerra civil es va-
ren reanudar les competicions i el 1939, va néixer
el CD Espanya amb unes arrels politiques marca-
des pels temps de postguerra. Aquest mats politic
va ser tan fort que va assaborir el nom que repre-
sentava tot un poble, el CD Llucmajor.

Per a mi, també és ben clar, em qued amb el
nom que porta el nom del meu poble, LLUCMA-
JOR. Actualment, a la resta, no li veig ni sentit i
rab
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CD Espanya 1 preferent
La golejada de la temporada

Joaquin

Continua la marxa irre-
gular i això ja no és noti-
cia en aquest campionat
que va començar el 29
d'agost del passat any. El
conjuntde Joan Llompart
espera, després que aca-
bin les festes de nodal,
pegar el bot als primers
'loos de la taula classifi-
catória per poder jugar la
lliga d'ascens a Ill Divisió.

Des del nostre darrer
número del mes de de-
sembre, s'han jugat qua-
tre partits fins al moment
de tancar l'edició. A
aquests encontres en re-
ferim tot seguit tot desta-
cant l'Espanya-Felanitx.

ESPANYA 1 - SOLEDAT

Espanya: Salvò (1),
Corbalán (1), Mas (1),
Tomós (2), Andreu (1), S.
Martí (0), Mojer (2), J. Clar
(1), Magaña (0), Marin (2)
i Ferretjans (2)

Canvis: Vicens (1), per
Martí, Bonet (2) per J. Clar
i Muñoz (-) per Nilõjer.

Gol: 1-0, m. 88, Bonet.
Comentari: Partit molt

igualat encara que el So-
ledat va tenir una verta-
dera mala sort perquè a
més d'esclatar una pilota
a pal en un toc de cap

d'Escarrer, va Hangar un
penal fort quan va fallar
P. Villa. Però en el futbol
el que manen són els gols
i no les ocasions i va ser
Bonet que havia substituit
J. Clar el qual, a dos mi-
nuts del final va aconse-
guir el gol de la victòria,
després de recollir un re-
buig del porter Victor.

PETRA 0 - ESPANYA

Espanya: Salvó (2),
Tomàs (1), Mas (1), Vicens
(1), Martí (1), J. Clar (1),
Magaña (1), Marin(1) i Fe-
rretjans (1)

Canvis: Muñoz (1) per
Martí i Bonet (1) per Fe-
rretjans.

Comentari: molt de
fred a les grades i a ixõ va
provocar només mitja as-
sistència d'espectadors
en el Municipal de Petra i
partit jugat amb gran es-
portivitat. Durant el primer
temps va dominar més el
quadre visitant perquè ju-
gaven amb un gran res-
pecte de cap al rival. A
Ia segona meitat les co-
ses varen canviar una mi-
ca i el partit va ser més
igualat.

ESPANYA 7 - FELANITX

Espanya: Salvà (3),



REGIONAL PREFERENT

1. CAMPOS 	 19 14 2 3 48 17 30 10
2. Binisalem 	 19 12 3 4 49 25 27 +5
3. Génova 	 19 10 5 4 29 17 25 +7
4. Murense 	 19 10 4 537 24 24 +6
5. Felanitx 	 19 9 6 4 27 21 24+4
6. Son Roca 	 19 10 3 619 14 23 +5
7. Conseil 	 19 8 6 5 32 25 22 +4
8. Petra 	 19 9 4 6 21 18 22 +2
9. España 	 19 6 7 6 30 25 19 +1

10. Santanyl 	 19 7 5 7 29 29 19+1
11. Uosetense 	 19 4 10 5 17 15 18 -2
12. La Unión 	 19 5 8 6 20 26 18
13. Soledad 	 19 6 5 8 22 21 17 -1
14. Alcúdia 	 19 4 9 6 26 28 17 -1
15. Alará 	 19 7 2 10 26 28 16 -4
16. Margaritense 	 19 5 5 9 21 24 15 -5
17. Andratx 	 19 5 5 9 21 29 15 -3
18. Portocristo 	 19 4 5 10 26 45 13 -7
19.AL Rafal 	 19 2 5 12 17 47 9-11
20. Arid 	 19 2 3 14 13 52 7-11

Al final de la primera volta la classificació ha quedat
com es pot veure al requadre superior

t
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Tomás (3), Corbafan (3),
Cosme (3), Andreu (3),
Vicens (3), S. Marti (3), J.
Clar (3), Magaña (3), Fe-
rretjans (3) i Mõjer (3).

Canvis: Mari (3) per Vi-
cens, Muñoz (3) per S.
Marti, Bonet (3) per J.
Clar i Jaume (3) per Mò-
jer.

GoIs: 1-0, m. 10 Mójer.
2-0, m. 29 Mójer. 3-0 m. 46
Mójer. 4-0 m. 70, J. Clar.
5-0, m. 85, Magaña. 6-0
m. 89, Andreu i 7-0 m. 90,
Muñoz.

Comentari: va ser,
sens dubte, la golejada
de la temporada i segu-
rament la major que es
produirà en tota la I liga. I
això que el rival de torn,
el CD Felanitx, ocupava
un Hoc privilegiat a la
classificació amb una
ratxa fantástica als da-
rrers desplaçaments. Po-
dríem continuar durant
tot aquest número i en-

cara l'espai ens seria curt
per contar el gran en-
contre que va realitzar el
conjunt de J. Llompart
per la qual cosa crec
que amb això queda dit
tot.

CAMPOS 3- ESPANYA

Espanya: Salvò (1),
Tomás (1), Corbalán (1),
Cosme (2), Andreu (1),
Malin (2), S. Marti (1), J.
Clar (2), Magaña (1), Fe-
rretjans (1), i Mòjer (1).

Canvis: Vicens (-) per
Tomás i Jaume (-) per
Corbalán.

Gals: 1-0, m. 48, Mas.
2-0, m. 78 Vidal i 3-0 m. 92
Vidal.

Comentari: L'Espanya
va perdre moltes oca-
sions en els primers qua-
ranta-cinc minuts i fora
del seu camp no es pot
perdonar tant. P. López,
l'ex-porter espanyista va

ser la figura del seu equip
a la primera part. A la se-
gona, els locals varen
despertar i els jugadors

varen ser millors perquè
són els líders d'aquesta
primera Preferent.

Comparai la (pallid i el semi de les notes sections:



TERCERA REGIONAL

1. BUGER 	 11 9 2 0 36 9 20 +10
2. Uuchmayor 	 11 6 4 1 31 12 16 +6
3. Ariafly 	 11 6 2 3 27 15 14 +2
4.San Juan 	 11 4 4 3 26 18 12 +2
5. Uoret 	 11 5 2 425 17 12
6. Escolar 	 11 5 2 4 19 15 12
7. Constancia 	 11 3 5 3 19 11 11 -1
8. Pt Pollensa 	 11 3 4 4 17 14 10
9. Mariense 	 11 4 2 5 18 19 10

10. Murense 	 11 3 3 5 16 20 9 -3
11.Pl. Cala D'or 	 11 2 1 8 16 49 5 -7
12. At. Sancellas 	 11 0 1 10 5 56 1 -9

RESTAURANT

NOCES - BANQUETS - COMUNIONS
BATEIGS

Informació: Tel. 66 03 17 - LLUCMAJOR
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CF Llucmajor Ill Regional
A l'equador de la competició

Biel Paniza, president del C.F.
Llucmajor amb el seu bon amic

Biel Genovart, un dels millors
periodistes esportius de les

IIles Balears (Foto: Quintana)

Quintana

S'ha arribat a l'equa-
dor del campionat de Ill
Regional (Grup A) amb
el CF Llucmajor en sego-
na posició. No va ser
possible de mantenir el
liderat que venia osten-
tant l'equip des dels ini-
cis del campionat. Els
dos empats aconseguits
a casa contra el
constancia i el Búger,
aquest darrer equip ara

líder, i la derrota contra
tot pronòstic, que va in-
fringir l'Escolar de Cap-
depera al conjunt de L.
Gil, popularment cone-
gut com a "Leo".

MITJA DOTZENA
DE PARTITS

Sis són els partits ju-
gats des de la darrera
informacicó fins arribar
al parèntesi de nadal
que ha coincidit amb el
final de la primera volta.

El primer patit va ser
justament amb l'equip
ara líder, el CD Búger,
que va aconseguir em-
patar el gol i va contra-
restar el gol marcat pel
defensa d'A. Adrover,
jugador cedit pel CD Es-
panya al quadre ver-
meil. L'equip presidit per
Biel Paniza no va de-
caure i una setmana
més tard va vèncer a

Lloret (1-3) i marcaren
els gols visitantsJ. Bonet,
A. Ruiz i A.Segura. Un al-
tre resultat que no en-
trava en els plans dels
vermells va ser el aue es
va donar el darrer diu-
menge de novembre
quan varen empatar a
zero amb el Constância
d'Inca. L'equip va en-
trar en una mala ratxa i
va ser vençut (3-2) el dia
de la Constitució per
l'Escolar, que en un ho-
rabaixa inspirat va mar-
car tres gols a zero i no
va servir de res els gols
de J. Bonet i Riera. Dia
12 de desembre, en una
nit inspirada es va guan-
yar a Ariany (3-1) amb
gols d'A. Bonet (2) i Se-
gura. Finalment, quan es
conclou la primera vol-
ta, es va empatar a zero
al municipal de Muro,
contra els propietaris
blanc i blaus del Murer.



Futbol 7 CD Espanya

Els benjamins del CD Espanya (F.7) juntament amb el presi-
dent Miguel Mas, l'entrenador Julià Ferragut i els delegats de
l'equip, Antoni Vidal i Josep MP Fernández Otero

Quintana Castell

És obligat de
parlor dels més petits del
CD Espanya en aquesta
nova modalitat de Futbol
7 i també ho hem de fer
de l'entrenador, Julià Fe-
rragut, un dels fundadors
d'aquesta secció i tam-
bé fa quatre anys, junta-
ment amb Marc Vidal,
de l'Escola de futbol
d'on provenen gairebé
la totalitat de la plantilla
que forma aquest club
de F. 7. És la primera
temporada en que els
seus jugadors participen
en una competició i tots
els compenents tenen
entre 8 i 9 anys. El segon
entrenador de l'equip és
Rafel Cano, ex-jugador
del CD Espanya i princi-
palment de la UD Arenal.

Eis delegats
d'equip són Antoni Vidal
i Josep M. Fernández als
quals s'ha d'agrair, junta-
ment al restaurador Joan
011er, la col.laboració
que han tengut amb
aquests al.lots en forma
de vestuari, bosses, etc.
de tal manera que quan
surten a jugar, tant a
Llucmajor com a fora,
semblen professionals de
primera. Tampoc no s'ha
d'oblidar l'ajut de l'Ajun-
tament de Llucmajor i la
unió que formen els pa-

res d'aquest col.lectiu de
jugadors del F.7

I és que quan les
coses es fan bé els resul
tats surten a la Ilum i això
és el que passa perquè
els nostres representants,
dels vuit partits jugats,
només n'han perdut dos,
n'han guanyat sis, alguns
d'ells per resultats verta-
derament escandalosos.

La máxima il.lusió
de tots els qui formen
aquest col.lectiu és que-
dar en primer o segon
Hoc la qual cosa els do-
naria l'oportunitat de ju-
gar la fase final de Ma-
llorca.

Finalment, hem
de dir que els resultats
obtinguts fins al final de
la primera volta, excep-
tuant el que s'ha de ju-
gar a Llucmajor contra el
lider, R. Ca'yid, són
aquests:

Ses Salines, 1 - Espanya,
14
Espanya, 11 - R. Platges
Calvià
A. Platges Calvià, 2 - Es-
panya, 5
Espanya 6 - Andratx
Campos 3 - Espanya 2
Espanya 3 - Arenal 2
Platges Calvià 1 - Espan-
ya 3
Calvià 3 - Espanya 1
Espanya - R. Ca'yid (8-01-
94)
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BAS QUET
Club Bàsquet Joventut
Llucmajor

La temporada
93/94 va començar
essent el Club regit
per una Gestora. Des
de la dimissió del
president Jaume 4
Adrover, pareix esser
que no ha sortit cap
voluntari. No obstant
això, no hi ha hagut
obstacle perquè tots els
equips fossin inscrits a la Fe-
deració Balear, dins el ter-
mini fixat, la qual cosa ja
no és poc.

L'interès que estan de-
mostrant per dur endavant
el Club, és molt gran i són
els mateixos de sempre, els
que realment estimen l'es-
port i no amollen per res.
Per descomptat els entre-
nadors i els propis jugadors
han de passar per damunt
la mancança de mitjans i
posar-hi més fe i entussias-
me que mai; així i sols així
se mantén el Club.

La frágil economia està
sols alimentada per les
quotes dels socis i alguna
subvenció de l'Ajuntament
que mai basta ni, desgra-
ciadament arriba d'hora,
però s'agraeix de bon cor.

L'equip de Ill no ha po-
gut comptar amb la direc-
ció de Bartomeu Ferragut
ja que ha estat nomenat
per un ctirrec a la Federa-
ció Balear, que, pareix es-
ser incompatible amb el
d'entrenador. En Tomeu
MiraIles i en Joan Oliver
s'han fet càrrec d'aquest
equip que, de moment no
està donant mals resultats, i
quan falten pocs partits per
a cavar la primera volta
està classificat a mitjan
Hoc.

Aquest any s'ha acon-
seguit, novament poder te-
nir tots els equips, masculins
i femenins. Els "minis" i els
infantils masculins, que

eren els dos escalons que
faltaren l'any passat estan
jugant bastant bé.
D'aquesta manera se per-
petua la continuïtat a ca-
dets i juvenils. En Xisco For-
teza s'ha hagut de cuidar
dels minis endemés del seu
equip de sempre.

L'equip Cadet Femení,
entrenat per Pep Picornell i
en "Tabo", estan donant
exemple de fortalesa i bon
fer, dins els possibles, clar,
tant en atac com en de-
fensa. Elles són: Xisca Ful la-
na, Puri Aguilar, Miquela
Oliver, Tina Campos, Maria
Server, Xisca Maimó, Cati
Gelabert, Isa Servera, Silvia
Gutiérrez i Cati Manresa. El
seu preparador les exigeix
gran disciplina i esforç físic,
apart d'una gran concen-
tració en el joc.

30 ANYS DE BÀSQUET

Per al diumenge dia 2 a
les 11 del mati està previst
de jugar un partit -quan la
revista surti a Ilum ja
s'haurà jugat- entre els ve-
terans del Club, i el Feme-
nies, per commemorar que
fa trenta anys que a Lluc-
major es juga seriosament
a bàsquet. Als programes
que s'han repartit hi ha
una foto a la qual hi apa-
reixen: Tomeu MiraIles, An-
toni Cantallops, Joan Sas-
tre, Xesc Monserrat, Ramon
Nadal, Antoni Moragues,
Joan Sastre, Xesc Monse-
rrat, Ramon Nadal, Antoni
Moragues i Antoni Vidal



Equip Cadet Femení (Foto: C. Julià)

Agustina Manresa (en el centre) la millor salta-
dora Ilucmajorera de tota la història. (Foto: J.
Quintana).
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com a jugadors, i estan
acompanyats pels senyors
Miguel Bernat (que fou di-
rector del Crèdit) i Pep Fe-
rrer, hi fa acte de presèn-
cia en Damianet Fiol. Fa
molts d'anys d'aixõ! Molts
d'ells no estan, lògicament
en bona forma física, però
l'espectacle està assegu-
rat, Endemés dels que figu-

J.Q.
Agustina Manresa és

una bella al.lota que a co-
mençar a fer atletisme
quan era aleví de primer
any, amb Tomas Canta-
Hops. Com que a l'equip ja
hi havia una saltadora
d'altura va fer pista combi-
nant la cursa de velocitat i
el salt de Ilargada. Estava
vist que no era la seva mo-
dalitat ja que no va acon-
seguir ni arribar al campio-
nat de Mallorca.

El segon any d'alevi
Agustina va fer cross, natu-
raiment a l'època d'hivern
i va començar també amb
el salt d'altura. Amb
aquesta modalitat va co-
mençar a guanyar les tres
competicions comarcals
amb uns salts de 1,20 mts.,
1,25 i 1,30 mts. i així va
aconseguir anar al cam-
pionat de Mallorca que-

ren a la foto acudiran una
sèrie d'homes que foren
bons jugadors del Club.

Sera cosa de parlar
amb ells després del partit i
que mos diguin si aquest ti-
pus d'encontres ha de te-
nir continuïtat. Qualsevol
excusa és bona per fer un
dinar... i un partidet.

dant primera amb 1,30 m.
va ser la seva primera
victòria no s'ho podia
creure però ja tenia un
campionat a les seves vitri-
nes.

L'any següent va passar
a infantil de primer any i va
guanyar el campionat de
Balears, naturalment tant
ella com la seva família
se'n va alegrar ja que
competia amb nines ma-
jors, havia millorat, amb un
salt de 1,47 mts. que va su-
posar la seva millor marca i
a quedar a 3 cmts. de la
minima per anar al cam-
pionat d'Espanya que es
va celebrar a Santiago de
Compostel.la. Era un a bo-
na marca ja que tenia 12
anys, i tot un futur molt pro-
metedor. El segon any
d'Infantil amb l'entrenador
i titolat de l'INEF, Joan No-
guera, no va poder anar a

Eivissa, al campionat de
Balears, perquè el dia de
les classificacions no hi po-
gués assistir. Va ser una Ilds-
tima perquè hagués pogut
quedar campiona i fer una
bona marca.

EL COLONYA POLLENÇA

L'any passat, la major
de les Manresa, va fitxar
pel CA Colonya Pollença
sota les ordres de Miguel
Bujosa, un dels millors en-
trenadors d'atletisme d'Es-
panya. Però el primer any
no va dur sort perquè una
setmana després del cam-
pionat d'Espanya d'hivern
va fer la mini-
ma per partici-
par-hi (156
m.), però ja
era massa
tard. Queda-
va a 2 cms. de
la minima
d'estiu, pert,

no la va acon-
segir. Una set-
mana després
del campio-
nat d'Espanya
va saltar 160
m. entrenant
molt dur, i va
quedar nova-
ment campio-
na de Balears.

I per fi, en-
guany, ja ha
aconseguit la
minima del
campionat de
pista curta, va
ser el dia 18
del mes pas-

sat i això ii permetrà d'anar
a Saragossa al campionat
d'Espanya. Naturalment és
una gran notícia i hi ha per
estar contents ja que ho
ha fet a principi de tempo-
rada i aixa significa que
treballant una mica més
pot millorar.

Finalment hem de dir
que dia 8 de gener, Agusti-
na haura competit al pen-
talón intentant fer una bo-
na marca i deixar el pave-
116 Ilucmajorer el més alt
possible. Les proves hauran
estat: salt d'altura, salt de
llargada, pes, 60 metres Ili-
sos i 60 metres tanques.

Atletisme

Agustina Manresa, una atleta
d'altura

CENTRE DE PREPARACIÓ AL PART
Catalina Serra Calafat.

Comare
També hi ha servei de
massatges terapèutics

CI Rigo, n° 73. Tel. 66 24 90



Mes Nines Nins Total
Gener 7 3 10
Febrer 4 6 10
Març 2 2 4
Abril 7 2 9
Maig 4 5 9
Juny 3 5 8
Juliol 1 8 9
Agost 1 6 7
Setembre 5 3 8
Octubre 3 6 9
Novembre 3 1 4
Desembre 2 2 4

42 49 91

*Total naixements any 1993: 91
Nins: 49. Nines: 42.
*Mesos amb natalitat més alta: Gener i febrer
*Mesos amb natalitat més baixa: Març, novembre i desem-
bre.

Matrimonis

Mes Canònic Civil Total
Gener 1 1
Febrer 2 O 2
Març 3 3 6
Abril 4 7 11
Maig 6 2 8
Juny 3 1 4
Juliol 5 4 9
Agost 4 O 4
Setembre 11 O 11
Octubre 5 3 8
Novembre 5 3 8
Desembre 8 2 10

56 26 82

*Total matrimonis any 1993: 82
Canònics: 56. Civils: 26
*Mesos amb més matrimonis: abril i setembre.
*Mes amb més matrimonis civils: abril
*Mes amb més matrimonis canònics: setembre.

íEA J I LOA          

LC/ MELIÁ, 3 LLUCMAJOR       

36
	

ENTRE NOLTROS

DESEMBRE
	

Naixements

Naixements

-Jessica Mompo i Chaparro, filla de Carles i Angels, nas-
qué el 1-12-93.
-Angel Guerrero i Pons, fill de Sebastià i Maria del Rosa-
rio, nasqué el 29-11-93.
-David Sánchez i Marin, fill de Marcel i Francesca nasqué
el 8-12-93.
-Victòria Canals i Caballero, filla de Mateu i Maria Isabel,
nasqué el 7-12-93.
-Santiago-Maria Risso i Bado, fill de Miquel-Angel i Ma-
riana nasqué el 8-12-93.

Matrimonis

-Pere-Joan Monserrat Pascual i Coloma Jaume Comino es
casaren el 30-10-93 a l'església de Sant Bonaventura.
-Gonzalo López Carrillo i Clotilde Illescas Rodriguez es
casaren el 9-12-93 al Jutjat de Pau.
-Joan Coll Mesquida i Francesca Pomares Sánchez es casa-
ren el 9-12-93 al Jutjat de Pau.
-Lucas Tomàs Mayol i Margalida Diaz Aloy es casaren el
6-12-93 a l'església de la Lactància.
-Joan-Josep Leon Martin i Rosa-Maria Tena Olmo es casa-
ren el 4-12-93 a l'església de la  Lactància.
-Andreu Arca Redondo i Maria del Carme Robles Risue-
ño, es casaren el 5-12-93 a l'església de la Lactància.
-Pere Matas Roig i Magdalena Fuster Bennassar es casaren
el 20-11-93 a l'església de Sant Bonaventura.
-Pau Ferrer Alemany i Maria Sastre Bernat es casaren el
20-11-93 a l'església de Sant Miguel.
-Rafel Medina López i Cristina Martinez Sánchez es casa-
ren el 27-11-93 a l'església de Sant Miguel.
-Joan-Albert Borràs Caste11 i Francesca Barceló Tomàs es
casaren el 8-12-93 a resglésia de Ntra. Sra. de Gràcia.
-Santiago Vargas Azzatti i Josepa Vázquez Vidal es casa-
ren el 18-12-93 a l'església de Ntra. Sra. de Gràcia.
-Antoni Creus Puigserver i Estrella-Maria Cespedosa
Obrador es casaren el 4-12-93 a l'església de Sant Bona-
ventura.

Defuncions

-Andreu Tomàs i Gamundi, mori el 7-12-93 als 90 anys.
-Antoni Garau i Prohens, mori el 7-12-93 als 72 anys.
-Bernat Monserrat i Cardell, mori el 8-12-93 als 85 anys.
-Catalina Vaguer i Sbert, mori el 14-12-93 als 90 anys.
-Francesca Bauz.N i Ballester, morí el 6-12-93 als 57 anys.
-Sebastià Company i Jaume, mori el 14-12-93 als 78 anys.
-Llorenç Sastre i Oliver, mori el 19-12-93 als 63 anys.
-Maria Ropero i Villodres, mori el 19-12-93 als 92 anys.
-Jaumeta Fiol i Torrens, mori el 20-12-93, als 70 anys.
-Julià Mascaró i Ballester, mori el 20-12-93 als 70 anys.



Mes Homes Dones Total
Gener

Gener 2 7 9
Febrer 2 0 2 Febrer
Març 5 10 15
Abril 8 11 19
Maig 3 3 6 Març
Juny 4 4 8
Juliol 4 5 9
Agost 3 7 10 Abril
Setembre 5 5 10
Octubre 7 4 11
Novembre 5 4 9 Maig
Desembre 7 5 12

55 65 120

87,79,73,76,89,83,82,98,85	 762/9
N= 9

87, 70
N= 2

95, 84, 87, 80, 26, 77, 87, 57, 88, 87,
85, 67, 87, 86, 92. N= 15

89, 91, 83, 76, 85, 84, 92, 95, 84, 70,
81, 84, 83, 71, 90, 72, 44, 67, 88. N= 19

92, 61, 87, 67, 24, 82
N= 6

84'6

157/2
78'5

1017/15
67'8

1529/19
80'47

418/6
69'6
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CI Músic pan Xamena, 12. Tel. 66 14 84 (Llucmajor)
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Defuncions
	 EDATS DE LES PERSONES

	
Mitja

*Total defuncions any 1993: 120
Homes: 56. Dones: 65
*Mes amb més mortalitat: Abril
*Mes amb mortalitat més baixa: Febrer

Curiositat
'Hi ha hagut una Oka beasonada, la de les germanes
CORA i AIDA CALDENTEY MURIEL que van néixer el

.24-6-93, filles de Rafel i  Maria-Cristina.
 Baixa la	 natalitat, l'any 1992 hi va haver 95 nabcentents

i al 1993 n'hi ha haguts 91. Encara segueixen naixent
més nins que nines, al 1992 van néixer 56 nins i al 1993
49 i xifra de es oscila al 1992 amb 39 i al 1993 amb
42. La diferencia entre nines i nins al 1993 és menys
marcada i hi ha un Reuger augment de natalitat femeni-
na.
• Els matrimonis han augmentat; s'ha passat de 58 no-
ces, al 1992 a 82e! 1993

.• S'han incrementat  en 43 les defuncions, al 1992: 58 i al
1993: 120. L'edat més baixa és la de 24 anys (mes de
maig) la més alta la de 104 anys (mes de novembre)
'Segueix havent-hi més defuncions que naixements: 91
naixements enfront 120 defuncions.

Juny
	

83,67,71,81,75,87,87,83,87 	 634/8
N= 8
	

79'25

Juliol	 89, 65, 86, 88, 80, 90, 90, 88, 85, 87
	

728/9
N= 9
	

80'8

Agost	 67, 85, 89, 88, 41, 87, 81, 70, 81, 94	 783/10
N= 10
	

78'3

Setembre	 91, 86, 93, 69, 89, 84, 84, 90, 70, 77	 843/10
N= 10	 84'3

Octubre	 81, 62, 85, 69, 82, 90, 36, 86, 60, 	 707/11
69, 89. N= 11	 64'27

Novembre	 80, 91, 81, 69, 77, 74, 78, 77, 104 	 731/9
N=9	81'2

Desembre	 90, 72, 90, 85, 70, 57, 78, 64, 63	 901/12
92, 70, 70. N= 12
	

75'083

Relació de la mitja d'Edat per mes de les defuncions en
1993.
*Mitja general de Mortalitat per edat al 1993: 924'176/ 12=
77'01441 ± 77 anys.

Sant Llorenc,78 - A - Tel. 66 06 69
LLUCMAJOR (Mallorca)

**ANN



-Ase	 -Conill
-Bou	 -Daina
-Cabra
-Cavall	 -Cero
-Geneta

FaZneha
Jser Historiador lerrasa, 37

TeWono 66 04 69

LLUCMAJOR (Mallorca)

38	 PASSATEMPS

Pes forat des moix	 Sopa de lletres

La balustrada de l'església de s'Estanyol està enderro-
cada. L'estrany del fet es que hagi caigut damunt l'espla-
nada, ja que es més fàcil empènyer que no estirar. Se sos-
pita que això no hagi estat cosa d'al.lots sinó d'un dissor-
tat accident.

El més llastimós del cas es que qui ho ha fet sense voler
no hagi tengut l'homonia de mostrar la cara.

B SP I F NQDP UCGE AV OS
I EVR AT El CS T AOCA E A
A RF OGDNAL NA RNV R T J

UBQEE VL AEI GEGV T E
P CI GR B OP GVUEEL E GO
D SOCF RI LOCL NS NI OF
X BRI AUE HS RS AOAZ I E
AOHJ L DP BE E XI BGY J A
X SNRF UOXYRBMSYA EN
G EOE HAF NNOY AXS J FO
P CGUYZ E P ADI CL NY E E
E LRL ADRZBXF OHEG AO
O AEURP BF I PROTCN T H
T CC AL ÇO NS AMBBUF E S
B APDLDI MCOEJ FHO MT
Z S AV AOE I UJ MHE TU AL
E TI CUF P UC T ATCZM OS

7 Indumentaria requerida per als dimonis

Solució del mes passat

Foto Clar.

CLINICA DENTAL
Dr. LI. Galmés Ferrer

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

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

expert
ELÈCTRICA 

Sens dubte te convencerà   

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

CI Sa Fira, 3 - Tel. 66 19 01 (Llucmajor) - 	 C/ Nou, 85 - Tel. 65 28 36 (Campos)
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FEIS-VOS
UN BON
OBSEQUI
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NEFu
Cra. Arenal s/n - Tel. 66 02 34 - 66 16 18

Rubi Automóviles

Llucmajor, S.A.

o
BOSCH

SERVICE

•
BLAUPUNKT

AA/TORS/4010, CASSF ri Ft

SERVICE

AU 	 ELECTRIC

S.L.

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

Super Oferta
Número I a USA de la seva categoria
SUMAU AVANTATGES I COMPRAU

- Display amb llum
100 memòries alfanumèriques

- Bloqueig de teclat
- Bateria NICD
- Recridada automatica
- Pes només 280 grs.
I molt més...

EL, COMPRI
El telèfon personal TECHNOPHONE 305 vos clóna les mateixes prestacions que qualsevol altre telèfon

per 40.000 PTA menys.
Fels comptes i veureu allò que guanyau en comprar el telèfon ergonómic més barat del mercat

Aprofitau aquesta ocasió (mica
MANNESMANN KIENZLE es reserva el dret d'acabar la promoció abans del 15 de gener

* IVA no inclòs

INCREIBLEI	 59 000 PTA


