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.-Avt\Z"-Editorial

Canvi politic sense majoria

El resultat de les eleccions ha estat menys clarificador del panorama polític
d'allò que vaticinaven les enquestes, però suposa, en qualsevol cas, un canvi de
majoria relativa: El Partit Popular (PP) es converteix, per primera vegada, en la
força política més votada i amb majors possibilitats de formar un non Govern.

Per això, i per la manca de majoria absoluta o suficient per dirigir l'Estat,
aquests resultats aboquen a un Govern de coalició.

S'hauria de destacar la notable resistencia electoral del Partit Socialista
Obrer Espanyol (PSOE). Encara que la derrota del PSOE és clara, el sètil dels
socialistes, i especialment el de Felipe González es conserva molt all en cir-
cumstàncies adverses.

Encara que José Ma Aznar i el seu partit hagin guanyat les eleccions, el fet
de no haver cobert les expectatives previstes pels sondeigs resta aufèria a un PP
en ascens pet-6 que tampoc no aconsegueix els avanços prevists a dues zones
claus: Andalusia (on se celebraven les Autonòmiques i on guanyaren els socia-
listes) i Catalunya.

En tot cas . Aznar posseeix els escons suficients per sol.licitar la investidura
com a president del Govern, i aim) el converteix en el primer representant de la
dreta espanyola amb opció al Poder des dc la mort de Franco. Es ben cert que
el PP no ho havia tengut mai tan hé, amh tots els es6ndols, campanyes i co-
rrupcions que han caracteritzat aquests darrers anys de permanent crispació po-
lítica, sobretot en alguns mitjans de comunicació. Però la victòria del PP supo-
sa un canvi indiscutible en el mapa polític, perquè el partit d'Aznar governalit
amb programa i estil distints &Is actuals.

A l'esquerra del PP queda un PSOE reduït al paper de primera força de
l'oposició, ja que Esquerra Unida (IU) ha ohtengut uns discrets resultats. Els na-
cionalistes catalans i bases han mantengut posicions i això els deixa en una bo-
na situació favorable per seguir exercint in fluencia en la política de pactes i co-
alicions que exigeix el futur immediat. •
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Plenari de l'Ajuntament
(26-11-96)

Rebutjades totes les mocions presentades pel PSM

Arnau Tomàs

A la darrera sessió plenUia with caràcter extraordinari
de l'Ajuntament de Llucmajor, el PSM, aquest cop repre-
sentat només per la regidora Joana LI. Mascaró, per absèn-
cia d'Antoni Llompart, va presentar 4 mocions, una de les
quals, la que sol.licitava al hatle que convoqui reunions de
Ia Junta Local de Seguretat, com a minim trimestralment,
va ser retirada per la mateixa sol.licitant. De les altres tres,
una es referia a demanar la remissió al CIM el projecte de
restauració de la Torre de cala Pi ahans del dia 5 d'aquest
nies de marg. El bade va replicar tot d'una que el seu grup
votaria en contra per considerar que aquesta moció es
d —oportunisme ja que s'aferren a temes que el
Consistori ja ha tramitat amb el mateix CIM. "No es trac-
ta -va especificar Gaspar Oliver- de fer cap projecte, sinó
d'enviar una brigada de l'Ajuntament per a la restauració
de la Torre i el Conseil pagarà tot el material necessari per
a aquesta restauració. Per això -va continuar- votarem en
contra d'aquestes mocions que signifiquin oportunisme
pol it ic".

El hatle va ser replicat per Antoni Garcias, que, sorprès
per l'actitud negativa del bade, va afegir: "tot es política, i
vostè hauria d'estar content que l'oposició presenti agues-
tes mocions per al be del municipi", i va prevenir que en
cada plenari, en presentaran, com a minim 5. L'al.ludida
lòu rebut jada per 9 vots contra 7.

L' altra moció, relacionada a la no obligatorietat del
servei militar per als insubmissos, fou rehutjada tant pel
grup popular, com pel PSOE i per Morales, perquè això
"comportaria la modificació de la Constitució".

La darrera moció presentada pels nacionalistes, instant
cl bade a convocar mensualment totes les comissions in-
Ibrmat ives, wink', va ser votada en contra pel grup majori-
tari, tot al.legant, el bade, que "es con vocaran quan hi ha-
gi temes per tractar".

El punt 5 de l'ordre del dia sobre la modificació del Pla
General d'Urbanisme, relacionat amb l'intercanvi de zona
d'equipaments per a Espai Lliure, a s'Arenal, necessària
per poder oferir al MEC cl solar per construir l'institut de

secundària, A. Garcias va lamentar el retard amb que
l'Ajuntament porta aquest tema tan important, en oferir un
solar que no es seu i la legalització del qual portar: molts
mesos de trimits. El regidor d'Urbanisme, Joan J. Jaume
va contestar que "aquest es un altre tema polititzat",  perquè
el MEC ja es va manifestar amb retard en elegir la ubicació
de l'Institut al terme de Llucmajor, mentre te pendent la so-
luck') de les deficiències, greus i urgents, dels Centres de
Llucmajor i de s'Arenal. Amb tot, el tema va ser aprovat
per unanimitat.

Sense problemes fou aprovat també el punt sobre un
annex al conveni entre l'Ajuntament i l'INTRES del Cen-
tre del Molí d'en Gaspar, sobre un període de pràctiques
dels minusvAlids per a activitats d'integració.

I, entre els precs i preguntes, A. Garcias va demanar
quart es remetrà el pressupost municipal d'enguany per a
l'estudi i aprovació, tot lamentant-ne el retard. Sobre l'as-
sumpte del permis de l'ampliació del Club 1\liutic de s'Es-
tanyol, Garcias =the va demanar si l'Ajuntament ha co-
brat la taxa de Ilk:enc.:la d'obres i si pensil tornar el que ha
cobrat en cas de la seva anul.lació. El bade li va contestar
que "es retornarà si procedeix". •

Obres a l'Avinguda
Carles V

Corn molts haureu pogut notar la Ronda està en obres;
el Servei de Carreteres ciel Govern Balear, desenvolupant
les seves competencies, hi construeix una rotonda al costat
de la benzinera.

Ens hem de felicitar d'aquesta iniciativa ja que millo-
rarà el Wific de la Ronda en dos aspectes que ens pareixen
evidents: per una part dona6 fluïdesa als vehicles que van
o venen de s'Estanyol a l'hora d'ascendir o abandonar la
Ronda mitjançant un enllag amb la carretera de s'Estanyol
que s'ha let per darrera de la benzinera; i, per una altra
part la rotonda obligarit a alentir el tràfic que circularà per
Ia Ronda, tràfic que, fins ara, sense cap obstacle, accelera-
va des dels semàfors fins la rotonda de Campos o vicever-
sa.

Sabem que no es la solució definitiva, ni molt menys,
per als veMs que viuen a la Ronda peal es una millora i
com a tal l'hem de percehre disculpant les molèsties que
ens poden ocasionar les obres. •



A la final de ea n'Aulet des Molí

Un circuït de velocitat
de quatre quilòmetres

A. Tomàs
Foto: C. JuW1

Després de la llicencia concedida el passat dia 21 de
desembre, ja han començat les obres del circuït de veloci-
tat permanent de Mallorca, al nostre municipi de Lluema-
jor. El promotor, Jose Campomar, ha hagut d'esperar mes
de tres anys pet-6 al final ha tengut el corresponent permís
de les obres i pot començar els treballs, que duraran (levers
sis mesos.

El nou circifft de velocitat de Llucmajor, estart ubicat
a la finca de ea n'Aulet des Molí, l'inca de 183.000 metres
quadrats de s61 no urbanitzable i que, pel mateix motiu, fou
declarat d'interès social per a la construed() del Circuït,
que tendrà una longitud de 4 quilòmetres, amb una amplà-
ria de 10 a 12 metres. El traçai és dividit en 3 pistes com-
pletament separades que serviran per a educació vial la

primera, una segona per a "kktings" i una tercera poliva-
lent per a cotxes, motos i altres vehicles.

Aquest circuït tendrà, a ales, les tribunes corresponents
en alguns revolts, una zona de taller, benzinera, vestuaris,
restaurant, aparcament, hotigues, infermeria i un heliport
per a casos d'emergència.

A les seves pistes es podran celebrar competicions de
kkting, en proves de tot tipus de campionats, fins i tot
mundials, proves de fórmula 2000, F. Renault, campionats
de turismes, així com d'Espanya de motociclisme i, lògi-
cament, proves regionals.

Desgraciadament, per als amants de la velocitat, no es
podran celebrar carreres de Fórmula 1 ni de Mundial de
Motociclisme per les limitacions de la pista, encara que ho
permetria si hi hagués una hipotètica ampliació comprant
terrenys de les finques col.lidants. •

VenAncio Lorente és el nou
coordinador general

de Zontur
La patronat hotelera

de les zones turístiques
Zontur va nomenar el pas-
sat dimecres 28 de febrer a
VeMincio Lorente com a
nou coordinador general; un
ckrec que suposa un repte
en la trajectòria professio-
nal d'en Venàncio, ja que
Zontur és una patronal amb
un gran prestigi en ktmbit
estatal.

El president de Zon-
tur, Guillermo Braun va in-
dicar que amb aquest nome-
nament iniciaran aviat tot
un calendari d'accions, com
la de crear un ens amh la
Federació Espanyola d'Ho-
tels per gestionar el pla de
qualitat en els allotjaments.
•
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LOCAL
S'Arenal

La problemàtica actualitat
de l'UD Arenal

Joan-Vicente López-Menchero ha dimilit per mohos de salut,
coin a president de l'UD Arenal. Aquí el veim amb l'àrbitre
Molina, en una final del "Torneig Cio/ai de Humidor".

Tomeu Sbert

L'equip de futbol Unió Esportiva Arenal esta travessant
Ia temporada mes dificultosa de la seva história. La pro-
hlematica no es nomes esportiva, sinó que també inclou or-
ganització i una economia amb deutes i comptes embargats
per una entitat bancaria.

Acaba de dimitir clavant la Federació Territorial de Fut-
bol, el president del club arenaler, Joan V. López Menche-
ro, el qual duia unes tcmporades en aquest càrrec i que abans
n'havia estat secretari. López Menchero ha al.legat moth's
de salut.

Ara es troba al carrec de maxima responsabilitat, Pep
Gual Bonet, primer vice-president de la junta directiva. A fi-
nal de temporada es convocaran eleccions presidenciais i tot
dóna entendre, si no hi ha imprevists, que "En Pep d'es
Club" sera el nou president per a quatre anys.

Els equips de futbol hase de l'UD Arenal, aquesta tem-
porada, estan organitzats sota d'una junta responsable en-
capolada per Quique Ogazón, ex -jugador i ex-entrenador
del mateix UD Arenal.

De gestions duites per Martí Mora, també vice-presi-
dent del club de tercera divisió, davant l'entitat hancaria on
es deuen doblers, es dedueix que l'embargament podria ser
retina d'aquí a pocs dies. Així el club podria rebre les habi-
tuals subvencions dels organismes oficials, entre ells la de
l'Ajuntament de Llucmajor.

El conjunt continua essent entrenat per Pep Dolç, un en-
trenador de la casa, es a dir, arenalcr. Els continuats es-
forços per salvar la categoria sembla que no bastaran per no
descendir a Preferent. Fallen bastants de partits per jugar, hi
ha voluntat i entrega total del planter i encara no es te tot
perdut. Donem, una vegada mes, un vot de confiança a l'en-
trenador i als jugadors.

Turisme

La temporada turística d'enguany es presenta confusa,
sobretot per part del mercat d'anglesos. Pel que fa a ale-
manys i a turistes d'altres països, sembla que la temporada
sera bona.

Bartomeu Martí, gerent de l'Associació d'Hotelers, ens
ha dit: "Ho veig amb optimisme. A l'actualitat tenim una
molt acceptable temporada turística d'hivern, hi ha bastants
d'hotels que canvien estructures i milloren els serveis i això
és altament positiu per al futur del turisme".

Efectivament, nosaltres hem vist en aquestes darreres
setmanes, bon nombre d'establiments hotelers oberts i d'al-
tres en reforma. I no es parla de crisi, de moment. Allò que
hi ha són queixes amb ahundancia sobre l'excessiva pressió
fiscal i imposts per pagar.

El Carnaval Platja de Palma

Aquest Carnaval, que va complir la 20 cdic ió, fou
exit de participació i de públic assistent. Collaboracions es-
pedals de la Conselleria de Turisme i dels Ajuntaments de
Palma i de Llucmajor, així com de cases comercials. Es va-
ren entregar nombrosos premis als respectius triomfadors
dels diversos concursos convocats. El jurat fou compost per
Joan Fageda, Rafel Gómez, Josep Aloy i Maria Fullana.
Acabada la desfilada de la caravana, es varen celebrar halls,
música i festa a la Plaça de les Meravelles i a la Plaça Ma-
jor, respect i vament.

Noticies breus

-Es va declarar un incendi a l'hotel Europa. Els bombers
cl sufocaren rapidament i els danys materials, es produïren
a la quarta planta.

-Cursa ciclista organitzada pel Club Ciclista Arenal.
Aquesta competició forma part de la campanya "Un Hivern
a Mallorca" i hi ['ague una interessant participació de co-
rredors.

-El jove arenaler Andreu Canals Salva fou el director de
Ia Challenge Ciclista Internacional, on participaren corre-
dors con Indurain, Jalabert, Zulle, Olano... Enguany agues-
ta correguda important no va passar per s'Arenal.

-Es demana que sigui dedicar un carrer a la memória del
P. Joan Llabrés Ramis TOR. Llabrés fou fundador i impul-
sor del Museu de la Porchincula i deixa publicats una vinte-
na de llibres. Collabora la revista "S'Unió de s'Arenal".

-La nova penya barcelonista Arenal te com a president
Pep Oliver i són membres dc la junta directiva A. Ponce, J.
Mulet, J. García, A. Mira, N. Ulnas, A. Salva, G. Boscana,
P. Canals, B. Alzina, M. Morro, P. Martí, J. Planclls, M.
Mas i aquest informador. Per a mes  in 	 als tele-
fons 44 07 17 / 44 02 10.

-Lluís Navas Cubero viu a s'Arenal i es des de fa on any
el president de la Federació d'Ornitologia Balear.

-El Club de pesca Es Cap-Roig, Ilucmajorer, va organit-
zar dissabte dia 9 el seu anual i ja tradicional dinar d'amis-
tat. Fou al restaurant Es Pins de s'Arenal.

-Salvador Izquierdo, popular actor cómic que residia des
de feia molts anys a s'Arenal, ens deixa per sempre. Que
descansi en pau.

-El Bodega Bennassar-Arenal esta a punt de repetirei tí-
tol de campió d' Espanya de futbol sala. •



/Quatre mots 
Miguel i Pedro, de la Galeria

Vives del Olmo
Coloma Julia

-Per qui! una Galeria d'Art a Palma?
-Perquè Palma té una tradició de Galeries, això Cs una

bona referenda i a mes ens agrada 	 i el fet de tornar-
hi a viure.

Creim que feia falta la nostra Galeria, perquè es evident
que hi ha molts d'artistes que ja són dins el circuit normal
de Galeries, que ja tenen un treball molt kind i reconegut
i que per les característiques de la seva feina no acabaven
d'encaixar i no havien tengut l'ocasi6 d'exposar habitual-
ment a Mallorca. Per altra banda alguns artistes manor-
quins tampoc no tenien cl seu espai, pel fet d'haver evolu-
cionat no intcressaven.

El que pretenem es in formar que hi ha Ares formes de
manifestar-se, altres mitjans i altres símbols.

-Quin sera el funcionament de la Galeria?
-Sempre s'establira un conveni amb l'artista. El que fa

el galerista es gestionar comercialment l'ohra de l'artista,
la dóna a conèixer en un espai que es seu i que d'alguna
manera li cedeix a l'artista, sempre que aquest se senti
atret per aquest espai i per la forma de gestionar del gale-
rista.

Hi haura un compromís seriós de seguir informant de
l'obra de tots els artistes que exposin.

-Tendra unes tendències pròpies o estarà oberta a
qualsevol estil?

-Ens hem decidit per una postura "crítica" i informati-
va sobre la investigació del Ilenguatge plastic. Sempre que
et decideixes per alguna cosa n'has de descartar una altra.
El que més ens atreu es la investigació d'aquest llenguatge
plastic i com es va construint en els nous temps, amb les
noves informacions, amb la síntesi d'aquestes informa-
cions.

Pedro del Olmo i Miguel Vives.

-Creus que els mallorquins/es en general som sensi-
bles envers l'art?

- perquè si no fos així no hi hauria tantes galeries ni
tants d'artistes mallorquins importants. Hi ha tota una línia
de treball que avala la tradició d'Arts Plastiques a Mallor-
ca i a les Balears.

-Qui vos agradaria que exposas a la vostra Gale-
ria?

-Per descomptat, tota la gent que hi exposara. I per
anomenar algú, seria un bon exemple Luis Gordillo, per la
seva coherencia i perquè pren decisions i experimenta can-
vis arriscadíssims propis d'un artista jove. •

expert ELÈCTRICA
dmi.impro

Sens dubte te convencerei   

INSTAL-LACIONS - SERVE! TÈCNIC - ELECTRODOMÈSTICS
OBJECTES DE REGAL - CLUB DE VIDEO

C/. Sa Fira, 3 - Tel. 66 19 01 (Llucmajor) 	 C/. Nou, 85 - Tel. 65 28 36 (Campos)



LOCAL

Rua '96

Rua 96Coloma Julia

El passat dissabte, 17 de febrer,
amb un sol esplèndid, les carrosses i
comparses feren el seu recorregut ha-
bitual NI quadrat Iluctnajorer.

La desfilada carnavalesca d'en-
guany ens va omplir dels paperins i
serpentines de sempre, i tornaren a
passar les mitges Ilunes, els moixets,
la família Addams, els pirates, els po-
llets, les senyores d'època, les cartes
de pôquer, els esquiadors i un Ilarg
etcetera.

Els comentaris generals eren que
hi havia hagut manco imaginació i
participació que en edicions passa-
des, però així i tot la gent s'ho passa-
va hé, enmig de tants colors i tantes
estridències.

S'hauria de destacar que la com-
parsa del grup d'en Pedro Antich "La
roba va de Rua" va desfilar el dia se-
güent a Ciutat i va guanyar cl 3r pre-
mi, valorat en 50.000 PTA

Aquesta desfilada de carrosses ja
es feia antigament a Lluemajor,
deia EL COSO BLANCO i tot era
blanc: els vestits, les carrosses, els
paperins... Com diu na Caterina Val-
riu a "El Carnaval a Mallorca", el
COSO BLANCO va ser amh tota se-
guretat, una moda importada, du ia
de fora pels emigrants retornats de
Sudamerica. Coso seria una deforma-
66 de corso, i en el carnaval Ilatinoa-
meridt els corsos són les desfilades
de carrosses, que generalment s'inte
gren dins les rues.

Sigui com sigui es evident que la
Rua es un dels costums que darrera-
ment arrelen al nostre poble, i espe-
rem que la gent no se cansi i que en
poguem gaudir per molts d'anys. •
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El Tribunal Superior de justicia
ratifica la suspensió de l'ampliació

del port esportiu de s'Estanyol

Sebastià Rubí
Fotos: C. Juliit

Fa pocs dies va ser notificada a les parts la interlocutôda
de 20 de fairer de 1996 recaiguda a la peça separada en que
es tramita la suspensió de la concessio per a l'ampliació del
pcirt esportiu de s'Estanyol.

Resolució, aquesta, que confirma la que desestima el Re-
curs de Súplica interposat per la Comunitat Autônoma i el
Club Nàutic de s'Estanyol contra la interlocutôria de 3 dc no-
vembre de 1995 en que, per primera vegada a la referida
peça separada, la Sala del Contenciós Administratiu del Tri-
bunal Superior de Justícia de les !Iles Balears, acordava la
suspcnsió dc la concessió per a l'ampliaci6 del port esportiu
de s'Estanyol.

És a dir, el Tribunal Superior de Justícia, per tercera ve-
gada, ha afirmat que, mentre duri el contenciós sobre l'am-
pl lad() del port esportiu de s' Estanyol, les obres han d'estar

ai urades. 
Sens dubte, una gran notícia per

a totes aquelles persones que defensen la
no ampliació del Club de s'Estanyol. Un
molt bon senyal, perquè malgrat que
contra aquesta darrera resolució és pos-
sible interposar un altre Recurs de Sú-
plica, podem pressuposar que la Sala di-
fícilment modificart la seva posició; pri-
mer, per la solidesa dels raonaments ju-
rídics de les resolucions esmentades;
segon, perquè la referida Sala ja s'ha
pronunciat tres vegadcs, en el mateix
plet, i en el mateix sentit. 0 sigui, en el
que les obres han d'estar totalment para-

tzades.
Ens trobam, dones, en aquell

punt en que no es podran començar les
obres d'ampliació del port esportiu
s'Estanyol de Migjorn fins que no hagi
acabat el plet principal, niés en concret,
fins que no hi hagi sentencia definitiva

de la Sala. I, d'aquí que així esdevengui, ens podem situar
ben be a l'estiu de 1997; i, si la sentencia, a més, dóna la raó
a l'Associació de Winats de s'Estanyol, fàcilment podem
aventurar que, a I' umbral de l'any 2000, les obres no hagin
pogut començat, sempre que el Club de s'Estanyol o la Co-
munitat Autônoma decideixin, un o altre, interposar el co-
rresponent Recurs de Cassació davant el Tribunal Suprem.

Tendrem, per tant, aturades les obres per molt de temps.
Vejam, però, quins han estat els arguments que han condull
a la Sala, per tercera vegada, a decretar la suspensió de l'am-
pliació del port de s'Estanyol.

El Tribunal comença destacant la posició sostinguda per
la Comunitat Autônoma, la qual es fonamenta en tres punts
princ i pals''

I ) L'aprovació de l'ampliació del port esportiu de s'Es-
tanyol no implica que es donis lluni verda a cap tipus d'obra
per a l'execuci6 de la dita ampliació.

2) Si es volien fer obres d'execució cl Club havia de de-
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manar les corresponents Ilicencies.
3) Que la llicencia municipal d'obres només és exigible

una vegada els terrenys guanyats a la mar, a conseqüència de
les obres, passen a formar part del terme municipal.

El segon pas que dóna la Sala Os el dc recordar que la in-
tervenció municipal a les obres del port es restringeix als ac-
tes d'edificació i ús del sòl, una vegada siguin terrenys guan-
yats a la mar. Per tant, segueix enraonant el Tribunal, el
Club, en el seu moment, haurà de sol.licitar la Ilicencia
d'obres "corresponent als actes d'edificació i ás del sòl en el
terrenys guanyats al 'liar", segons doctrina reiterada del Tri-
bunal Suprem.

La posició sostinguda per la CAIB i cl recordatori de la
jurisprudencia de I 'Alt Tribunal permet a la Sala afirmar que
si la concessió de l'ampliació del Club "no autoritzava la re-
alització de les obres del port per guanyar terrenys a la mar
(...), i si, per elles, no era precisa In Ilicencia tnunicipal
atorgada, això no voldria dir, encara que  ia suspensió fos ai-
xecada, que les obres poguessin comen or de nou, perquè
CAIR no les ha autoritzat ni és competent l'Ajuntament de
Llucmajor per donar-los cobertura amb la Ilicencia atorga-
da, de matter(' que Ia concessionaria no disposaria d'auto-
rització o llicencia concedida conforme a Dret per realitzar-
les".

I és sobre el let que el Club no té cap permís que l'auto-
ritzi a iniciar les obres que la Sala arriba a la conclusió que
"Ia suspensió de la concessió de l'ampliació del port es-
portin de s'Estanyol permet garantir la paralització de
les obres en curs a les que, ni els china cobertura la con-

cessió de l'ampliació ni és competent
l'Ajuntament de Llucmajor per do-
nar-la a través de llicència municipal
d'obres per tractar-les de les relatives
a guanyar terreny a la mar".

Una vegada el Tribunal s'ha po-
sicionat en el sentit que cl Club Nàutic
de s'Estanyol, tal i com estan les coses,
independentmcnt de la suspensió, no té
permís per començar les obres, entra a
analitzar eis interessos en joc i l'eventual
causació de perjudicis; afirmant amb ro-
tunditat que com que "1 interes 
que implica l'executivitat de l'acte de la
Comm/hat Antemoma es limitat, en es-
pecial si s'accepta que en ell no hi ha la
fonamentació que les obres s'haguessin
iniciat; ¡(111e l'executivitat el mateix so-
bretot si de Jet en ell es suste/ha, amb
raó o no, -i fins al final- de les
obres genera un pedudici de difícil re-
palacio a l'Associaci6 recurrent, l'in-

terés d'aquesta darrera, en el present cas, és de major enti-
tat i mereixedor de la tutela cautelar acordada", sobretot, si
tenim en compte gm, con) diu el Tribunal, les obres mai no
havien d'haver començat.

1 és en base a aquest interès de major entitat dc l'Asso-
ciació de Veïnats de s'Estanyol i al let que el Club, dels per-
misos que te, cap no li permet iniciar les obres, sobre el que
el Tribunal fonamenta denegar l'aixecament de la suspen-
sió acordada a l'Auto de 3/11/95; que, dir amh paraules cla-
res, significa que mentre duri cl contend& sobre l'ampliació
del port esportiu dc s'Estanyol, les obres han d'estar atura-
des. •



LOCAL

Eleccions Generals 1996
Amb els resultats de totes les me-

ses del terme (quadre 1) i els quadres
2, 3 i 4 on estan comparats en percen-
tatge els vots obtinguts per cada partit
a les generals del 1993 i en aquestes
darreres eleccions vosaltres mateixos
podeu fer-ne l'anàlisi.

El PP contrúriament a la tônica ge-
neral de l'Estat Espanyol ha davallat,
descens que nomes s' ha produft a
Llucmajor ciutat perquè a s'Arenal-
Bahias ha tret fins i tot un pareil mes
de vols que a les generals del 93. El
PSOE ha haixat un poc a Llucmajor
però com que ha pujat a s'Arenal-
Bahias, el resultat en els conjunts del
terme es pràcticament el mateix a
ambdues eleccions. UM es mantá com
a partit testimonial inclús superat en
vots pels Verds, formació aquesta que
mante els mateixos vots en el 96 que
en el 93.

Els dos únics partits que han sofert un affinent consi-
derable de vots han estat i PSM, essent aquest darrer
el que ha tengut l'augment mes notable, augment supe-
rior al de la resta de les Balears.

Pel que fa a la participado, el 72'62 % ha estat infe-
rior a la de les eleccions del 93 (73'30 %), però, incom-
prensiblement, ha estat superior que la que hi hagué a les
municipals de l'any passat (65'28%). •

PP

LLUCMAJOR (CIUTAT)

Percentatge de vots
a les generals 1993

Percentatge de vots
a les generals 1996

4035 3620

PSOE 2498 2384

PSM 439 7 64

IU 181 302

UM 1 '81 107

VERDS 107 075

Quadre 2

PP

S'ARENAL-BAHIAS

Percentatge de vots
a les generals 1993

Percentatge de vols
a les generals 1996

2689 27 22

PSOE 3052 3264

PSM 0'93 1,43

IU 470 666

UM 080 047

VERDS 151 152

Quadre 3

PP

TOTAL TERME

Percentatge de vots
a les generals 1993

Percentatge de vots
a les generals 1996

3444 3172

PSOE 2988 2824

PSM 2,81 454

IU 313 483

UM 135 077

VERDS 118 113

Quadre 4
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PARTITS
TAULES

PP PSOE PSM IU UM Els
Verds ERC ABA UC CR Blanc Nuls

%
Votants Cens

1-1-A Ger. Caritat (Peraires) 165 87 32 10 4 3 - 1 - - 1 2 72,28 422
1-1-B • 191 102 47 6 - 1 1 - - - 5 3 7591 469

1-2-A Ger. Caritat (S. Joan) 136 116 31 28 3 8 2 2 - 1 2 3 7265 457

1-2-B • 168 143 33 25 4 3 - 1 1 - 5 1 6690 574

2-1-U Institut 156 154 30 23 6 5 1 - - - 4 70'85 535

2-2-U Ca Ses Beates 212 191 49 11 11 4 4 1 1 - 4 1 7641 640

3-1-A Col. S. Bonaventura 143 105 41 17 5 3 - - - - - 7 7773 413
3-1-B 200 128 42 15 7 2 - - - - 3 4 75 1 95 528

3-2-U Cl. Sant Llorenç 307 140 69 11 16 6 - - - - 8 1 7772 718
3-3-A La Cuna 249 168 74 17 7 6 2 - - 1 3 6 7549 718
3-3-B 228 127 33 19 7 4 1 - - - 7 4 7776 553
4-1-U Sagrats Cors 290 150 92 17 6 4 3 - - - 4 3 7742 735
4-2-A Ses Escoles 175 112 29 17 - 5 - - - - 4 3 7310 472
4-2-B 220 148 38 21 8 5 - - - - 1 1 7234 611

TOTAL LLUCMAJOR 2480 1871 600 237 84 59 14 5 2 2 47 43 7398 7845
4-3-A Local parroquial 106 187 1 29 - 8 - - - - 3 1 6865 488
4-3-B 0 117 163 3 41 2 4 1 - - - - 2 6967 478
4-4-A Club Nàutic 177 323 6 44 2 11 2 1 1 1 1 4 7066 811
4-4-B 193 328 12 54 3 11 - - - 1 7 4 7476 820
4-5-A Col.legi s'Algar 167 254 10 45 7 10 - 1 1 2 2 2 6771 740
4-5-B 99 215 1 32 1 14 - 1 1 - 2 - 6753 542
4-5-C " 143 204 12 53 3 13 2 3 1 - 4 3 6811 649
4-6-A Col. S. Vicenç de Paul 92

106

218

221

7

8

40

27

1

1

1

4

2

3

-

1

1

-

-

-

2 1

3

7033

7234

519

5174-6-B "

TOTAL S'ARENAL 1200 2113 60 365 20 76 10 7 5 4 21 20 7011 5564
4-7-A Bahia Grande 285 161 21 58 2 14 - - - 1 10 - 7410 745
4-7-B 285 159 19 50 8 14 1 1 - - 6 2 7209 756
4-8-U Las Palmeras 358 119 12 48 7 15 1 1 - - 9 2 7607 752

TOTAL URBANITZ. 928 439 52 156 17 43 2 2 - 1 25 4 7407 2253

TOTAL
TERME MUNICIPAL

 4968 4423 712 758 121 178 26 14 7 7 93 67 72 162 15662

QUADRE 1



•Enquesta
Estau d'acord amb la unificació dels dos Instituts

de Llucmajor? Per què?

no haver-se constrult l'IES de s'Are-
nal i, per altra banda, que el nostre
institut ha començat enguany i de ma-
nera anticipada el segon cicle de
l'Educació Secundaria Obligatòria (3r
d'ESO aquest curs), per la qual cosa
estam en un moment d'adequació als
estudis de la LOGSE.

La meva opinió és que si cl MEC
vol dur endavant la fusió i fer un únic
Institut cal que faci una forta aporta-
ció en reformes i adequació dels edi-
rids per tal que els inconvenients
d'aquesta unificació-fusid siguin els
mínims possibles. •

ternatives i mcnys traumatiques
d'aconseguir-ho, i que no passaven
per la unificació: Estam matant for-
migues amb remei d'elefants!...

Joana Clar.
Bibliotecària de "La Caixa"
La trob precipitada, consider que

haurien pogut estar un poc mes, que
hi hagués hagut cis altres instituts lets
(s' Arena!, per exemple). •

Bartorneu Carrió.
Director IES Maria Antònia Salvà

Gairebé tota la comunitat educati-
va de l'IES Maria Antònia Salvà ja
ha manifestat cl seu desacord amb la
fusió dels instituts, de Llucmajor. Els
motius són: la massificació que supo-
sa aquesta ¡lisle) tan precipitada per

Montse Domènech
i Pere Pau Sintes.

Comissió de Direcció IES
Pere de Son Gall

PersonaIntent, no creim que, en
les actuals circumstancies de massifi-
cacid, la unificació sigui una mesura
convenient ni oportuna. Dos Instituts
d'escala humana i amb equips i pro-
jectes educatius coherents i consoli-
dats eren valors a conservar.

És cert que, a canvi, s'homoge-
neittara el Opus d'alumnat i s'acabara
amb una certa consideració social de
Centres de la i 2a categoria (reinvidi-
cació importantíssima per a nosal-
tres)... Perb hi havia altres formes al-

Isidro Martinez.
President Al'A IES
"Maria A. Salvà"

Tal com he manifestat en altres
mitjans de comunicació, nosaltres no
estam en contra de la Unificació en si,
perquè no és 16gic que a Llucmajor
lii hagi dos in st it uts que compartcixin
el mateix tipus d'ensenyuament
(ESO), pet-6 en all6 que no estam
d'acord es en la precipitació and -) que
s'ha pres aquesta decisió. Una deci-
sió, que ens consta, que ha estat polí-
tica, perque no han tengut en compte
ni els professors, ni les APAS, ni les
associacions d'alumnes, la qual cosa
ens sembla incorrecta. HeIll tioLlicitat
que la unificacid es demori un parell
d'anys que és el temps que conside-
ram Idgic, d'una banda, perque les
persones que han de conviure al ma-
teix centre puguin fer una planificació
adient per no perjudicar la qualitat de
l'ensenyament; i d'una altra, ja hi
hauria els ;titres dos centres prevists a
construir a la comarca. Les precipita-
cions mai són hones. •



Gaspar Monserrat.
Comerciant

Estic en contra d'aquesta unifica-
ció perquè hi haura massa gent en un
sol centre. Aleshores aquesta massifi-
cació comportara problemes cie coor-
dinació, de control i cie disciplina. •

nient, però si fer-ho en base a etapes
escolars.

El no In hre d'alumnat no ha d'ana
en detriment de la qualitat de l'ensen-
yament. Hi ha un gran nombre de
col.legis que ens superen en professo-
rat i alumnat i, no obstant, gaudeixen
d'un prestigi clins de l'àmbit de l'en-
senyament. •

Aina Mora.
Comerciant

Segons la meva opinió aquesta
unificació dels dos centres no és posi-
tiva. Hi haura massa aglomeració
d'al.lots. Si ara mateix esta saturat
quan estaran junts, trob que encara
sera pitjor. •

Joan Quintana.
Oficial Policia Local

Trot-) que és un desastre per al po-
ble de Llucmajor. Vaig Ilegir la carta
que va escriure l'APA de PIES "Ma-
ria A.Salva" i crec que reflecteix el
sentiment de tots els pares, de tots els
professors i de la majoria d'alumnes.

Francesca Salva.
Alumna de COU de PIES

"Maria A. Salve
No hi estic gens d'acord a causa

de la precipitació d'aquesta decisió
presa sense tenir en compte l'opinió
de cap dels afectats. Cree que caldria
esperar que la LOGSE los plenament
assimilada al nostre institut. A niés,
amb aquesta unificació es produira
una gran massificació que afectara la
qualitat del nostre ensenyament. •

Bartomeu Trobat.
President APA, IES
"Pere de Son Gall"

Trobam que la unificació és posi-
tiva perquè ami-) aquesta es garanteix
el dret de tots els alumnes a escollir el
centre, a l'Ensenyança Secundaria
Obligatòria. S'han de cercar solu-
cions positives a la unificació, i no re-
butjar-la, dràsticament. No sembla
correcte ni lògic que es puguin ins-
criure en els dos instituts, indistinta-

Maria Vidal.
2n de Cicle Formatiu Superior

Administració ¡ES
Pere de Son Gall

A la llarga me pareix hé, perquè la
unificació suposara una ni ii lora de la
gamma dels estudis, sobretot d'aquí
un pareil d'anys quan els alumnes ha-
gin minvat per la inauguració d'altres
centres a la zona. Pot ésser clue si hi
ha una bona organització per part de
tots podria anar hé. I per part dels
alumnes que seguiran al centre  eis
afectara els primers anys, perquè a
l'hora de realitzar les activitats sera
mes mal de fer organitzar-se, pet-6
d'aquí alguns anys tot tornara a la
normalitat. •



Concentració de treballadors a la Fabrica de Yanko a 1,1nenunor.

La crisi de Yanko segueix sense solució
Manifestacions i tancades dels treballadors han resultat infructuoses

Francesc Verdera
Fotos: C.

La solució a la crisi de Yanko,
l'anunciada compra per l'empresari ca-
tala, Xavier Camp i la conservació dels
llocs de feina estaven, al moment de
tancar l'edició de Llucmajor de pinte en
ample, a punt mort després que, el pas-
sat mes de febrer ja s'anuncias que la
venda s'havia consumat i que els treba-
Bailors mantendrien els seus llocs de
feina. No serviren de res les tancades i
manifestacions dels empleats ja que el
delegat del Govern a Balears, Gerard
Garcia, va decidir no firmar cap docu-
ment sobre el futur de Yanko fins que
no el proces de quebra d'aquest
grup d'empreses de calcat, que possi-
blement tardara més d'un mes a pro-
duir-se.

Garcia va remarcar que aquesta edi-
ció s'empara en un inlbrme emes per l'advocat de l'Estat,
on s'estipula que l'Administració Central no pot subscriu-
re cap acord que garantitzi que la propietat de les marques
revertira a l'empresari català Xavier Camp, mentre no s' ini-
cif el procés de quebra.

El delegat governamental, que va acusar l'Executiu au-
tonòmic d'haver exercit una forta pressió, "quasi de xan-
tatge", per aconseguir la rúbrica, va negar que ahir es re-
dactas un 11011 document per part dels serveis jurídics de
l'Estat, els de l'Executiu autonòmic i l'advocat de l'em-
presari catala Xavier Camp, tal i com asseguraren fonts de
Ia Conselleria d'Economia i Hisenda.

"A tots cis papers que m'han enviat, tant la Seguretat
Social com Hisenda i l'advocat d'Estat, es mante que le-
galment no se pot firmar cap document per part de l'Admi-
nistració central fins que no s'iniciï el procés de quebra", va
dir el delegat de Govern.

Segons Garcia, quan s'obri cl procès concursal de que-
bra, i tenint en compte els denies creditors del grup, l'Estat
SI estara en condicions d'estudiar i signar cents convenis.

Va afirmar que també hagués pogut subscriure l'acord

Restaurant

Gran Via
Noces - Banquets - Comunions

i Bateigs

Informació: Tel. 66 03 17- LLUCMAJOR

durant el proas de suspensió de pagaments, però va indicar
que aquest "ja esta tancat".

Quant a l'exigència de Camp de disposar de la garantia
de l'Administració central que només ell obtendra la pro-
pietat de les marques, Garcia va indicar que "no es ne-
cessaria".

"Quan un empresari es fica en un negoci amb anim de
lucre legítim, té avantatges i rises, perú Camp no vol Offer
cap risc i dóna les culpes a l'Estat que no adopti un com-
promís que legalment no pot prendre" va afegir.

En aquest sentit, va recordar que l'inversor catala comp-
ta, amb el consentiment cl Govern, (l'un termini de quatre
niesos per retirar-se del projecte "si finalment no obté les
marques", pel que, remarca "l'únic que pot perdre és el seu
temps".

Quant a l'actuació de la Conselleria d'Economia al Ilarg
de totes les negociacions, Garcia la va quali ficar d' "un pot:
dubtosa, ja que m'enviaren per fax els documents dient-me
que esperaven que en dos dies estassin signats i després
donaren una roda de premsa amb tots eis mitjans assegurant
que estava tot arreglat".

"M'agradaria veure un altre cas on s'hagi posat una pis-
tola al pit de l'Administració com en aquest" va dir, al ma-
teix temps que va lamentar que, al seu judici, cl Govern Ba-
lear l'hagi volgut fer passar pel culpable si no s'arriba a dur
a ternie la inversió de Xavier Camp.

Va recordar tot cl procés que s'ha duit a terme per lograr
la rúbrica de l'acord per part de totes les parts implicades i
va reiterar que no hagués existit cap problema "si el 1993,
quan se va crear Nova Generació pel Govern, haguessin
aconseguit la propietat de les marques".

"No obstant això -va prosseguir- només lograren el dret
a ús, sense exclusivitat i en minoria accionarial, malgrat ha-
ver invertit més de 1.000 milions a aquesta empresa".

L'operació

L'empresari catala Xavier Camp, ex -propician i de Sa-
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Pancartes &I rani l'Ajuntament.

Manifestació de treballadors de Yanko d'Inca i Lluctnajor (layout
l'Ajuntament el passat 9 de febrer.

bons Camp, volia assumir la producció i 130 treballadors
del grup Yanko, mitjançant la compra del cent per cent de
les accions de Nova Generació d'Exportació, actualment en
mans dels Alhadalejo (53 %) i del Govern (47 %)..

Camp va oferir pagar una pes-
seta per les accions que el Govern Ba-
lear posseeix a Nova Generació -em-
presa dedicada a la comercialització
dels productes Yanko-, a canvi de la
conservació dels llocs de feina i amh la
condició que la producció no surti de
Mallorca.

L'import cxigit per la família
Albadalejo (fundadora del grup de
calçat Yanko), que, de moment, que-
darà fora de la nova estructura empre-
sarial, no es va fer públic.

L'operació s'havia d'iniciar
amb la declaració de quebra voluntaria
de les empreses de l'esmentat grup,
amb aim) es tancara el procés industrial
en aquestes companyies i els trchalla-
dors passaran a ser assumits per Nova
Generació.

Després, Xavier Xamp havia de
comprar el cent per cent de les accions
de la firma, que assumira la producció
de calcat "Yanko", a traves d'altres fa-
briques de Mallorca, mentre es desen-
volupi cl referit procés de quebra.

Una vegada finalitzat aquest,
Nova Generació -aleshores en mans de
Camp- s' havia de fer seva la propietat
de les marques.

L'oferta de Camp se centrava
en el manteniment de 130 Hoes de feina
respectant l'antiguitat, el compromís
d'emprendre la producció amb empre-
ses de Balears durant un termini minim
de cinc anys i la presentació d'un aval
de 300 milions de pessetes. La resta
&Is empleats, uns 40, tendrà opcions
preferenciais si se produeix una amplia-
66 de plantilla.

Aixfmateix, l'empresari assu-
mix la marca Yanko, "que no sortirà
de Mallorca", la compra de tot l'accio-
nariat de Nova Generació, la contracta-
ció de l'actual xarxa comercial i el man-
teniment dels mercats.

Com a condicions, Camp demanava l'accés a la marca
sense cap tipus dc carrega o rise i la rúbrica simultania de
tres acords amb les parts afectades (creditors, achninistra-
cions central i autonòmica, i sindicats). •
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Inclemències i sentències

Miguel Carden
Fotos: C. Jtilit

Tant de rehumbori, tanta temptació

censora i tic caciqui I, i !favors la me-
teorologia es posa antartica i no per-
met el públic judici del Carnaval.
Quina Ilastima, perquè cl text que ha-
via preparat S.A. Ida fumet (rimava
twingo amh cultura de bingo, i no se
que amb karaoke, per exemple: un dia
o altre haura d'acabar puhlicat, i qui
tengui picor, que grati).

El fet és que malgrat la gelor,
multitudinaria, testosa i arru lada, la
pchs endolada va acudir a la cita, i va
fer la processó, quasi corrent sota
aquell ruixat que no acabava de ser ni
calabruix ni neu. Quina imatge niés
be i cinematografica, ague!! plugim
blanquinós, com de grunts de sal o vi-
dres de salomó, caient tot Iluentors
vertiginoses que es con fonien amb cl

dels Irons que pujava, mentre el
dol cercava racons arrecerats o con-
sentia xopar-se i Thorne de bulto cre-
mava, pm a poc, perú cremava.

• • •

El fehrer que ha passat no s'estalvia

-va de res a l'hora de desplegar la
gamma d'extremituds hivernals. Si
valia ulls per mirar l'espectacle de
blavors d'un moment de sol entre tant
de gris, amb la balconada de la serra
endomassada de neu com un Ions de
prestigi oníric per un paisatge que ser-
va  els verds foravilers, la gro-
ga florida i el blanc sobre blanc dels
últims ametlers encara en flor.

I el vent. La ventada udolant, em-
penyent persianes, alçant teules i dei-
xant a foraviki arbres eshrancats, amb
cicatrius rossenques de Ilenya viva
que aviat tornaran grisor de nafra es-
troncada, menièria del vent que, com
la vida, ling amb el mateix passar: es
una fugida que arriba. I que deia als
pi nars arbres arrahassats, esbucats,
amb el seu peuet rodó d'arrels enlaire,
com els indis morts a les batalles dels
nostres jocs infantils, del temps
d'ahans de madelmans, ciel ic de fa-

móbil i power-rangers.
Encara podem dir que,
aquesta dels pins, és una
mort com en acte de servei,
natural i neta, amb un punt
de glória romantica, d'una
bellesa entre gòtica i wagne-
riana. Com a niés neta i mi-
sericordiosa que la lenta
mort que torna clapes grises
que creixen als pinars, que
aviat tornaran rogenques,
com d'un rovell mortal. Es
l'epidemia incontrolada de
cuques, de bosses, que no
minva, i fa pensar en inter-
vencions humanes que han
trencat requilibri &H eat
amb que la natura sembla
controlar-se en conjunt gra-
des a la cega acció de cada
una de les especies. Això i la
inoperancia d'unes institu-
cions que haurien de vigilar

Ia salut dels nostres paisatges com qui
avicia la materia primera del negoci.

• • •

Més salvatge, mull tintes d'esceno-

grafia local d'un cant de la Sibil.la
que és realitat planetaria, alla on Ics
costes comencen a davallar cap a
S'Arenal, davant la benzinera, la visió
de no se quantes quarterades de garri-
ga arrahassades per les maquines,
com qui arregussa una moqueta vel la
I inservible. Les negres fumeres de la
garriga acaramullada i ereMaki per
fer-hi una pista de carreres de cotxes.
Tot quant havíem mester. Semblaven
imatges d'un escarrulador documen-
tal de l'explotació salvatge de
l'Amazènia: foe i fum i deforestació,
aquesta vegada sense operació tortuga
que maquillas de civilitat la malfeta.
Fora manies i endavant les atxes, que
governen els nostres i estam en cam-
panya electoral i vamos a graznar!.

Quina vergonya, i quina rabia, i
quina pena, i quin futur, mentre els
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faunes de la vida i la bellesa, perse-
guits com animals salvatges d'una
consciència inadmissible fugen per
sempre de Llucmajor.

Alhora, els papers canten el que
ja sabfem i consentim: la carretera es-
devincVt sole redoblat d'autopista. I

cl tren? quin tren? bajanades ecolo-
gistes d'una europa que no ens arriba
a la consciència, d'una qualitat de vi-
da que no enyoram, ni semblam en-
tendre. No estarem per cotxades, no.

• • •

Pere) no tot són males notí-

cies. Especialment positiva,
pel que te de demostrar Clue
la consciència esdevinguda
Muita d'autodefensa cívica
obri camins d'esperança.
Parl de ratite que emetia el
dia 21 de febrer el Tribunal
Superior de Justícia de les
Balears en favor dels vans
de s'Estanyol i contra el pro-
jecte d'ampliació del Cul
Nàutic. A la directiva de la
confabulació encimentadora
li queda ara la possibilitat
d'un recurs al mateix Tribu-
nal contra aquesta deeisi6, i
després, ja nomes el Tribu-
nal Suprem de l'Estat: veu
minvar les seves expectati-
ves.
El que es tremendament sig-
nificatiu del joc terrible i no

sempre obert i sincer que es juga, és
que l'únic document que podia apor-
tar la Directiva del Club és la 11 icencia
d'obres concedida per l'Ajuntament
després del pacte ultratipid i mai ex-
plicat entre Oliver i Rabaseo: una



icencia que es concedia contradient
un acord de la plenaria municipal.
Una Ilicencia contra la qual vans i
oposició municipal presentaren im-
tnediatament rccurs (foren benèvols:
nomes la seva voluntat de no crispar
excess' vament la vida municipal va
deturar una acusació per prevaricació
contra cl batle, que s' havien arribat a
plantejar). Hi ha, així, expectatives
ben optimistes de cara al que podria
ser una històrica victòria del David
del seny sensible contra el Goliat con-
fabulador, secretista i tactic de la ra-
pinya territorial.

• • •

Si aquesta decisió judicial mereixia

un brindis festiu, una altra m'ha dei-
xat sense saber que dir. No acah d'en-
tendre les in formacions de premsa
que he llegit sobre la sentencia del
Tribunal Constitucional que absolen
Joaquin Rahasco del delicte de desa-
catament injuriós pel qual l'havien
condemnat un jutjat penal i, poste-
riorment, l'Audi è ncia, ratificant l'an-
terior sentencia.

Era aquell plet que li posaren
Tomas Garcias i Joan Monscrrat quan
eis va acusar dc concedir a dit el pin-
tar una escola a un empresari que, se-
gons acusava, els havia convidat des-
prés (i aquest es un després carregat
d'acusacions) a un viatge a París. El
tribunal Constitucional ha al.legat, se-
gons els diaris, la I libertat d'expressió
de Rabasco.

I jo no ho acab d'entendre. No

tant per la cosa del desacatament, ja
que, al cap i a la fi, en política no n'hi
agafen cap que no hi hagi anat, i tot-
hom té la pell igual de gruixada, amb
càrrec sense, com per la banda de la
possible calúmnia.

Vull dir que, amb tots els respec-
tes a l'alt tribunal, el que no entenc es
si Rabasco ha pogut demostrar o no
les seves acusacions. Si les ha pogut
demostrar, ara Monserrat i Garcias
s'haurien d'enfrontar a un càstig per
haver fet les coses mal fetes. Si no les
he pogut demostrar... després de dot-
ze anys de fer de periodista, seguesc
pensant que la llibertat d'expressió
passa per demostrar les acusacions,
perquè sinó, jo o qualsevol podria dir
qualsevol animalada, i aquí pau i des-
prés glòria. jo que sé, per exemple
que tal regidor he demanat cinquanta,
milions  de pessetes, o catorze tant se
val, per col.laborar a tal estabilitat, o
facilitar tal negoci. O plomar qualse-
vol altra gallina, i llavors ja encalça-
reu les plomes.

No ho entenc, pea) si l'alt tribunal
diu (lue, en aquella ocasió, Rahasco
no va calumniar ningú, idà amen. Ego
acato.

• • •

L'absolt, aprofita l'avinentesa per,

un cop salvat l'honor, anunciar la prò-
xima dimissio d'ASI i de l'Ajunta-
ment. Tal com havíem anunciat aquí
mateix. Una decisió que potser ens
hauria dc fer reflexionar sobre les
condicions reals del pacte famós.

Sia com sia, a enemic que
fuig, endavant i bon viatge.
El balanç, ja hem fet de
mes en mes. Una xerrameca
populista, tota ella retòrica
estufada i buida, i algun gest
d'espectacle electoral ista,
amb pretensions de salvador
de no sé que, i una practica
política que ha afavorit sem-
pre la política de la dreta Ines
ancestral i profunda, en tots
els sentits.
Una retirada que es tan no-
vel.lesca com tota la tra-
jectòria política, i pel que se,
Ia d'abans i tot, de nuestro
der. Sí, algú hauria d'escriu-
re aquesta novel.la.
Ara, la incògnita de la suc-
cessió. I del futur d'ASI, que
tenia com a principal actiu
l'innegable carisme, la capa-
citat de seducció que explica

el personatge Rabasco, que sempre
m'ha fet pensar en aquas venedors
de xarops miraculosos per a la im-
potencia, la caiguda del cabell, la dia-
rrea i el restrenyement, tot alhora.
Bon viatge. I adéu siau.

• • •

Mentre escric això, que ha de partir

sens t'alla dilluns dematí cap a la im-
premta, transcorre freda. mig plujosa,
grisa, la jornada d'un diumenge elec-
toral. S'ha acabat una campanya pre-
sidida per les televisions, com sem-
pre i la visió espanyolista. Entre els
que han fet política dretana i ara ame-
nacen amb la dreta sinistra de la qual
nomes ells ens poden salvar, i els al-
tres, els que coneixem tan he a unes
illes que han "governat" tants d'anys,
des de sempre quasi: Vamos a graz-
nar! Vamos a Graznar!.

El lector especialment atent,
s'haurà fitxat que d'ença de la caigu-
da de Cafiellas clins el túnel de Sóller,
no he escrit quasi res sobre política
autonòmica ni estatal. Potser s'acosta
l'hora de fer un pensament, ara que
els ametlers, que escriuria Jose') Pla,
ja estan hatuts. Al manco de moment.
•
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:04>Cartes
Sra. Directora: Voldria informar-vos que

m'he negat a realitzar la Prestació Social SubstitutOria a
l'Ajuntament de Llucmajor; aquesta negació podria parèi-
xer una qüestió de comoditat o d'insolidaritat. Per evitar

escric aquesta carta iIi deman que la publiqui al mitja
que vostè dirigeix, no solament per ajudar a la difusió de la
lluita antimilitarista, sinó també per tal que la gent tengui
una informació un poc Ines objectiva.

He renunciat a realitzar la PSS a l'Ajuntament de Lluc-
major, principalment pels motius següents:

-Primer, sota la mewl consciencia antimilitarista, con-
sider que la PSS no es el camí cap a l'abolició dels exercits,
sin() que crec que es una conseqüència de la seva existen-
cia i un càstig per tot aquell que s'hi oposi. Per això re-
nuncio a realitzar-la.

-En segon floc, Consider que la PSS es un reflex de
l'exercit, amb les imposicions, jeràrquiques i anul.lacions
d'opinions i de personalitat de la persona que la realitza.
Per això m'hi opels.

-En tercer Hoc, m'agradaria deixar clar que, realitzar la
PSS no es una mostra de solidaritat, perquè la PSS es una
imposició. Per això renuncio.

-Quart, la PSS mes que una forma de solidaritat es tot el
contrari, perquè els flocs destinats a prestacions podrien ser
ocupats per treballadors/es qualificats, dit aim) no seria
exagerat admetre que la PSS afavoreix l'existència de gent
aturada. Per aim) no l' accept.

-Cinque, m'agradaria també denunciar que l'existència
de prestacionistes, nega a persones necessitades una as-
sistencia adequada i professional. Per això no l'admet.

-Sise, hauríem d'admetre que l'únic beneficiari de la
PSS es l'Estat, perquè així l'assistència social queda co-
berta amb ma d'obra gratufta i ni tan sols té dret sindical.
Per això no la vull realitzar.

Tot i que la Ilista de motius per a la meva negació po-
dria ser molt més extensa, consider que es innecessari se-
guir, només afegir que el fet que existeixin persones auto-

rizades que puguin jutjar la consciencia de persones, com
la meva, es un atemptat contra la 11 ibertat de consciencia i
de pensament. •

Joan C. Huguet.

"La consciencia ni s'explota, ni es jutja, ni es reinserta".

• • •

A un xerrador de cafè

Biel Pons

El motiu d'aquesta carta es la de donar l'opinió sobre el
tema del patrimoni immoble de propietat privada, debat en-
cetat a aquesta revista per la secció "Xerrades de cafe", per
tal de donar una visió contrastada que com a tècnic en la
matèria em pertoca fer.

L'escrit de referència planteja el tema de la conservació
dels molins fariners com una carrega per als propietaris, els
quals es veuen "forçats a mantenir-los" sense poder treure
cap profit. L'autor/a de la secció enfoca el tema des d'un
únic punt de vista, el del propietari que exigeix la plena po-
testat sobre els seus bens i alhora, a que sigui
considerat l'immoble com un be sense cap tipus de valor
social.

El tipus de mentalitat, d' ideologia en definitiva, es pre-
sent en la quotidianitat en molts altres aspectes. Un dels
grans cavalls de batalla polític del qual el nostre terme no
en defuig, l'urbanístic amb la creació de noves zones ur-
banes o la construcció a zones rústiques o la protecció
d'amples zones pels seus valors ecològics i paisatgístics, es
en definitiva la I I u ita entre dues ideologies, dos conceptes
similars als que trespela la secció de referencia.

La cultura tampoc es aliena a aquests plantejaments i
això es palesa en el tema de la llengua. Sovint  s'ha esgrimit
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de 9 a 12 ide ]5a 19
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com a justificació del canvi d'idioma resells "profit" que
se'n pot treure de l'ús dcl catalã enfront d'altres idiomes de
major abast. El patrimoni històric corn a part de la cultura
I essent un més dels patrimonis esmentats (territorial, lin-
güístic i cultural) es veu immers en el debat entre dos plan-
tejaments, clues filosofies.

Quins són els límits ciel privat enfront de l'interès so-
cial? Així com s'ha anat creant una consciència en temes
de territori i dells valors ecològics i paisatgístics i avui es
considera una barbaritat que un particular talits el "seu" al-
zinar o malbaratãs, un paisatge d' interès per treure un ren-
diment econòmic, així corn es crea una consciencia amb el
tema de la llengua i un arrufa el nas quan es justifica que
un mallorquí tengui com a Ilengua materna el castel là per
així estar més "preparat" i poder obtenir major profit, la
consciencia sobre el patrimoni històric es clarament defi-
cient. Quan ha d'esser la divisòria entre els interessos pri-
vats d'un be que ha esdevingut patrimoni d'una comunitat?

De la mateixa manera que la nostra comunitat cultural
ha creat una Ilengua i una literatura i ha configurat un pai-
satge també es creador i transmissor d'un patrimoni histè-
rico-artfstic; tot plegat es el resultat d'un bagatge i d'una

manera d'entendre i d'interpretar, la conjunció d'un poble
i un medi. Valors que pertanyen a la col.lectivitat.

Llucmajor seria el mateix sense unes cases de possessió
i unes barraques de roter, sense uns talaiots i unes parets
segues, sense uns rnolins fariners i uns cellers'?, es con-
vindrà que no. A l'igual que no seria el mateix sense els
materials i les tècniques que ho feren possible. Seria un al-
tre, millor o pitjor peró no seria el nostre, no ens sentiríem

identificats.
Crec important el manteniment, millorament i rehabili-

tació de tot aquest patrimoni, perquè consider necessari
que els ciutadans s'identifiquin i sentin com a seu el patri-
moni de la comunitat a la qual pertanyen.

Al considerar el patrimoni únicament com una propie-
tat privada, sense cap valor Ines que l'econòmic s'hi pro-
jecta el concepte d'especulació. A l'escrit es pren una pos-
tura radical i errònia sobre el cost clue suposa per al pro-
pietari cl posseir un immoble protegit. Un es propietari
(run immoble per voluntat pròpia, ara be seria natural, i ai-
xí ho recull l'article 21 de la Llei del Sol, l'obligatoritat del
seu manteniment en condicions de seguretat, salubritat i or-
nat públic, per tant l'obligació del manteniment d'un im-
moble no es exclusiu d'aquells portadors (runs valors
histórico-artístics. A la majoria de països europeus l'estat
obliga efectivament al manteniment dels 'mumbles.

Crec que no es ajustat a la realitat dir que un molí nin-
gú no el vol pel fet d'estar protegit, basta pegar una ullada
a la quantitat de negocis ubicats a immobles amb interés
patrimonial en funció del seu atractiu, utilitzats com a es-
quer. Dia a dia puja la demanda d' immobles amb "carãc-
ter" per un is particular, i major es el valor econòmic de
l'edifici coin mes portador es d'aquests valors. Tanmateix,
és evident que tot són excuses per justificar la degradació,
el malbaratament, fets que juntament amb una mentalitat
especulativa han condufl a la situació actual, tal vegada si
aquests suposats propietaris ho posassin a la venda i a un
preu real se' n (lurid) una sorpresa. •



Xerrades

Les possibles repercussions
del circuït de velocitat

Un que escoltava

-Hi ha una bona notícia per als
aficionats a la velocitat.

-Alabat sia Deu! Perquè, avui en
dia, només hi ha notícies dolentes.

-Sobretot les que donen per la
premsa o per la televisió.

-Perquè (linen que les bones notí-
des no tenen audiencia...

-Idò, digués que hi hem tornat, de
morbosos, tots...

-Mem, quina és aquesta bona no-
tícia relacionada amb la velocitat?

-La nova es que s'està construint a
una finca prop de s'Arenal, un ano-
menat Circuft de velocitat de quatre
quilòmetres, amb altres pistes més pe-
tites, pet-6 tot per córrer amb discre-
ció.

-Sembla que sí, que es una bona
notícia, perquè tots aquells, que n'hi
ha molts avui, que tenen la síndrome
de la velocitat, amb aquest nou com-
plex es podran esbravar sense moles-
tar els altres ni posar en peril] la seva
integritat física ni la dels ciutadans.

-A es, diuen que es podran cele-
brar campionats de Fórmula no sé
quina, per a cotxes, campionats d'Es-

panya de moticiclisme, i altres proves
de caracter regional.

-Això també pot ser un bon re-
clam per alturisme que va a s'Are-
nal...

-A mes dels corredors professio-
nals...

-Voltros, per tant, no veis cap cai-
re dolent en aquest nou circuft...

-Jo no, perquè, com deia abans,
tots aquests que, tant pels carrers com
per la carretera, amollen el cotxe o
moto a velocitats suicides, tendran un
bon lloc per esbravar-se.

-I sense molestar fent renou pels
carrers, tant de dia com de nit.

-En aquest sentit, també hi poden
dur, al Circuït, totes aquestes discote-
ques i puticlubs que mouen tant
d'escàndol i no deixen descansar els
estiuejants.

-Jo crec que el propietari o cl pro-
motor d'aquest Hoc per Offer haurà
pensat també en tot això, hi posarà
discoteques, restaurants, i tot el que
faci falta per retenir el personal.

-També tendra una cosa bona,
aquest circtift, i és que, com que sera
tan renouer, no hi anira cap "domin-
guero" a construir casetes als vol-

tants...
-Ja en tenim a bastament, a Lluc-

major...
-Jo, però, no som tan optimism,

perquè falta veure com reaccionaran
els propietaris confrontants d'aquesta
finca, o els partits pol files de l'oposi-
ció municipal.

- perquè, com que això es zona
rústica, i suposara tomar molts de
pins i suposarà un fort impacte am-
biental, com diuen, ja tenim un altre
embull armat.

-Crec que no diran res, perq tie
tan matei x la cuca o processionari a
mata molts de pins de la carretera de
s'Arenal...

-Qui sap, per ventura amb el re-
nou dels cotes i de les motos, les cu-
ques desapareixen...

-A més a més, actualment, els po-
lítics ja en tenen prou de controlar
l'ampliació del Club Nautic de s'Es-
tanyol.

-Be, però com que diuen que pre-
sentaran almenys 5 mocions a cada
ple, una parlant de les cuques i del
Circuït, tal vegada l'hi afiquin... •
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10.- Sebastià Escalas
11.- Benet Monreal



TOPONÍMIA 

Llucmajorers a s'Aranjassa
i Son Sunyer (V)

En aquesta entrevista En
Miguel Tomas i Carbonell
"L'amo en Miguel de Son Cor-
tera", nascut a Llucmajor el 9
de gener de 1913, ens conta els
seus records de l'Hort de Son
Cortera o de Son Mont/MI (que
és amb el nom que figura a les
escriptures). Hem de dir que
cada vegada que hi parlam
passam molt de gust, ja que les
seves descripcions, tant de les
feines camperoles com de la to-
ponímia de la zona, són un l li-
bre obert i agradable i sempre
ha estat interessat i amatent pel
treball d'investigació que no-
saltres desenvolupam. Es un
Ilucmajorer que estima el po-
ble, la seva cultura, la seva
història, donant mostra cons-
tant amb les seves aportacions
de la seva sensibilitat i saviesa.
També volem aprofitar per do-
nar les gràcies a un altre
majorer, Mateu Llompart i
Pastor, dones com l'amo en
Miguel, pel fet d'haver-hi viscut de
jove i per la seva coneixença i sensi-
bilitat cap al tema, ens ha ajudat a
completar el treball de toponímia
sobre aquestes dues possessions.

-Qui va comprar aquest hort?
-Va ésser un conco de la meva

mare, en Gori Carbonell Monserrat.
Va comprar aquest i el de Cas
Francès, que esta a l'altra part del ca-
mí, al segle passat. Però aquest darrer
el va tornar vendre al senyor de Son
Crane!, amb el qui estava llogat, que
quan va saber la harrina que havia fet
li va dir que en volia part i el conco
va vendre el mes gros i es va quedar
amb l'altre.

Aquest hort és un cas curiós, cl
seu nom es Son Mandivil, segurament
varen ésser els francesos els qui li do-
naren, que jo sapi no va pertanyer a
s'Aranjassa que pegava just aquí da-
vant i no conec ultra finca de per aquí
que tengui aquest nom. De tots els
voltants és únic que no paga "alou"
que es un percentatge que es paga ca-
da vegada que la finca canvia de
mans.

-Que ens podríeu dir rids fran-

cesos?
-Els francesos, segons tenc entes,

vingueren al Prat a fer arròs i segu-
rament foren ells els qui dessecaren
aquest hod i a la part aturonada feren
Ia síquia dc la vinya picant dins la ro-
ca i sembraren els ceps que jo encara
he vist a la vora de la paret.

A l'hort hi collocaren un molinet
haix, de fusta, amb les veles de roba i
que el podien girar manual ment, era
tan baixet que les veles just, just, to-
caven a terra. D'aquest tipus de molí
n'hi havia una ultra entre s'Aranjassa
i Can Prunes i rhe vist funcionar.

El meu pare deia que els francesos
donaven la culpa del seu fracas al
vent de mestral i al mes d'abril (Per
ells Mallorca seria un paradís si no hi
hagués vent de mestral i mes d'abril)
ja que "Quan bufa mestral no queda
boira en el cel i moltes vegades no
plou en tot el mes d'abril"

-A més de s'Hort de Can Cortera
o Son Mandívil, té altre nom?

-Molts d'aquesta zona ho conei-
xen amb el nom de s'Hort de can
Tropell, es així perquè durant molts
d'anys, una cinquantena, hi a estar en
"Tropell" que descendia d'Algaida.

Va ésser aquests anys que férem
les cases, la torre del molí i el
molí, el safareig, les vaqueries...

Record aquell primer molí
que férem, en substitue ió del mo-
linet francès. Damunt la terrassa
d'aquell aixecàrem la torre rodo-
na d'uns tres pisos d'altura i hi
col.locrem un molí de posts,
que era un poc just pels inesos
d'estiu, treia uns vuitanta-mil li-
tres, el dia de més vent, pet-6
aviat l'horto4t pujava a escurçar-
ho perquè tot pareixia que es
desfeia. El millor vent era el de
Ilebeig i el de migjorn. Per cent
una vegada que es va moure un
fibló i el pages pujà dalt de la to-
rre per llevar les posts, va veure
com la torre cruixia i de la retigi-
rada es va tirar per avall, caient
damunt el caramull de fetus, sen-
se fer-se mal.

També es d'aquells temps la
sínia que férem per poder ajudar
al molí i tenir aigua els mesos
d'estiu. Era important regar el

blat una vegada havia espigat per te-
n ir una bona anyada, pea) si el regà-
vem de dia el sembrat s'ajeia, per
això el pagès el regava amb la sínia
de nit i l'aigua del molí era pels altres
sembrats. La sínia duia una dotzena
de cadufos de seixanta litres i, si la
bístia feia un poc de via, l'aigua sortia
de les calçades, cosa que no succefa
amb el molí.

-Què es feia a l'hort?
-La terra de s'Aranjassa és la que

ha fet mós de tota Mallorca, a s'hort,
que són unes sis o set quarterades, hi
feien feina sis persones de cap a cap
d'any i no podien dormir-s'hi. Tot-
hom hi feia feina de bon de veres ja
que tot estava sembrat sempre, quan
es treia una cosa es sembrava l'altra.
El dissabte somada de Ciutat i el diu-
menge a Llucmajor. Teníem quatre o
cinc vaques però amb el que més ens
defensàvem era amb els moniatos
(allà he vist collites de denou tones
de moniatos sembrats damunt cl ros-
toll), sempre n'hi havia Inds de vuit
tones i amb el cumuli de bocins,
trossos dels que es perdien i arrels en-
greixàvem sis o set pores de cent-se-
tanta quilos repartits en dues soils. Els



Boutique

C/. lmpremta, n2 1 - (Pas d'en Quint)
Tel (971) 72 40 98 - 07001 Palma de Mallorca

Carretera 	 de 	 s'Aranjassa

I 	[Cas Belga 	 t 	 ......24
Can PedregarJ I '	 regar__J 	 0 

Cap Blanc 	 C' 	
en 	 .0. g it- t, — 

= i (." 	 , 0 V) , 75
• oc)r z ca .., -0

0 -a	 I H

i	 l

Can
Fibregne

	 v- Can Menut
	 4A,	

Can Serra

Molí

	

% 	 de
CAo 	 Can s'Ase

Çasetes 	 'Pons I t ""I'
-----------

es Cam i de Son Bose

Correcció d'errors.

Revista n° 163, gener de 1996
Pàgina n° 22 i 23
De noms i llocs.
Llucmajorers a s'Aranjassa
i Son Sunyer (III)
N° 16 de plànol diu: Can Radoleta
Toca dir: Can Ros



TOPONÍMIA
moniatos s'embarcaven, els encarre-
gats compraven als hortolans i uns
dies abans de l'embarc repartien una
"sacada", un sac de sacs, més o man-
co per omplir una toma. Per Sant Mi-
guel, els hortolans tenien molts de
nervis, si plovia massa els camps
s'anegaven i havien de treure els mo-
niatos i si estaven podrits tirar-los.

-Quin era l'adob que emprà-
veu?

-L'adob eren els fems i els formi-
guers, pert) "fems de barrio" que cl
dúiem de Ciutat amb els carros no-
més l'empràvem per fer els planters.
Els fems de les bísties els mesclàvem
amb la pal la i l'alga i una vegada ha-
via fermentat l'escampàvem an+ el
càvec. En els formiguers que eren ben
espessos els féiem amb la llenya que
anàvem a cercar a son Granada o
s'Aranjassa, també se'n davallava
molta de son Monjo, i una vegada
s'havia cremada la terra, els cara-
mulls es repartien a cavegades.

-Quins horts de Llucmajorers hi
havia a la vostra zona?

-Tenc record de s'Hort de Can
Mosca (d'en Gaspar "Mosca" de
plaça), s'Hort d'en Rim! (de Can Ri-
poll), s'Hort de s'Hostal (de l'amo en
Llorenç de s' Hostal), s'Hort d'en
Tetè (de l'amo en Pere Antoni Tetè),
s'Hort de sa Cabana (ara es de Ver-
nissa), s'Hort del senyor Mateu (que
per cert en tenia dos, s'Hort Gran,
més a dintre, i s'Hort Petit, a la vora
de la carretera, on estaven els de can
Fortier), s'Hort de can Marroig,
s'Hort de can Ginard (d'en Mateu
Ginard, que només són dues quartera-
des), s'Hort de can Fos quel, s'Hort
de can Puig, s'Hort de can Xeixa (que
només són dues quarterades), s'Hort
de can Gamba, s'Hort de can Colo-
meta (que després xaparen), i després
d'un caminoi, s'Hort de s'Aranjassa
(d'en Canals de s'A renal), en aquesta
part, el de son Oms (que abans de
comprar-ho es de can Llopis, el meu
pare i el conco anaren a veure-ho i els
demanaren, per les seixanta quartera-
des, dotze-mil duros, just les cases els
valien, però ho trobaren molt) i son
Oms Nou (de can Oliver). També en
Ventureta en té un dins Son Sunyer.

-Quin es el motiu que va fer que
Ilucmajorers comprassin en el prat
i a la part de damunt de son Sunyer
i s'Aranjassa?

-Totes les possessions velles
d'aquesta zona estan damunt els tu-
rons que enrevoltaven el Prat. Son
Sunyer, at uronat, s 'A ranjassa, aturo-

nat, son Oliver, son Olms, son sant
Joan... totes aturonades, la raó eren
les malalties que duia el Prat. Això és
Ia raó que va fer el que molts de Hue-
tnajorers quan varen comprar en el
prat, també compraren un hod de te-
rra a la part alta, posant-li el mateix
nom a les dues finques.

-Quina era la raó que feia que
molts de Ilucmajorers comprassin
en aquesta zona?

-Les raons eren moltes però la
mes important eren els diners. Hi ha
una cançó que diu:
A Sant Jordi vaig anar,
per guanyar més doblers,
in' hagués convengut més
guanyar-ne pocs i cobrar.

-Quin temps feia?
-Llavors el Prat es negava uns

quants pics a l'any, la síquia que hi ha
feta és per treure l'aigua. El torrent,
que té uns cinc o sis metres d'amplà-
ria anava pie, però l'aigua corria a
poc a poc ja que el rost és lleuger,
quan la torrentada minvava, els hor-
tolans obrien síquies cap a sa Síquia
per treure l'aigua a la terra.

Record que el torrent principal, es
Torrent Vell, no passava per aquí, es
trobava entre sant Jordi i can Prunes,
on he vist una amplària de més d'un
quilòmetre, i d'aquí cap a s'Hort de
can Ripon i d'allà cap al Pillaní pas-
sant per baix del pont del tren i per
Sometines sortia a la mar.

He vist moltes torrentades, Ilavors
plovia molt nies que no ara. Aquest
prat té moltes branques que el nodrei-
xen. Si ve de Xorrigo duu poca aigua,
perquè recolleix la de prop, si ve de
més enfora dura més temps. La da-
rrera, que vengué de Xorrigo, va ésser
l'any en que va aparèixer la "rusquilla
negra", una cusa que s'ho menja tot,
no deixava cap planta. Com qui feia
uns mesos que no havia let res la cla-
veguera estava oberta i entrava a
l'hort molta d'aigua, la "rusquilla ne-
gra" es tocava a l'hort, i el pages i jo
deixàrem que l'aigua ho negàs tot. Al
matí les cuques havien pujat a tot allò
que sobresortia de l'aigua fent caga-
rrells. La negada va durar dos dies.

S'Aranjassa era mal plujós. Si
partíem d'aquí, hi ha aquesta retxa
entre can Cura i el Torrent de ca
n'Amorós que sempre hi plou doble
que per aquí, per?) a s'Aranjassa en-
cara hi plou manco que a Llucmajor.

-Quan es va desbaratar l'aigua?
-Va ésser després de la Guerra,

una vegada que s'establí son sant Jo-
an i a tots aquells horts es posaren a

treure aigua del subs61 i el tros de
Prat va ésser dessecat, quan l'hortolà
vengué a Llucmajor i ens va dir que
havia regat les mongetes i s'havien
mort.

-Que ens podríeu dir de Camí
de Muntanya?

-Jo no tenc record d'haver-ho vist
funcionar, però n'he sentit parlar
d'ell, duien les ovelles de son Grana-
da i sa Torre a la finca del Teix, que
totes eren del mateix senyor. Les ove-
Iles estaven dins les finques de sa
Marina fins que hi havia menjar i
després les duien a la muntanya.
Deien que si era l'hora de dur-les al
Teix i els pastors no havien començat
a recollir-les, eues es juntaven en
guardes d'una cinquantena i partien
totes soles pel camí.

Aquest camí ve per son Eriçó i
surt a devora s'Hort de Son Verí i
quan és a ca n'Attlet pren a la dreta i
cap a ses Cadenes i es Pillani i pas-
sant per baix de son Sunyer ve cap
aquí.

-I de la caça, què ens podríeu
dir?

-Els hortolans menjaven tots els
conills que volien, però per caçar no
empraven l'escopeta, els agradaven
més els cans i les senderes. Record
una cuSsa, ja vella que el meu pare
l'havia regalada al nostre pages, que
tota sola partia de les cases i anava a
son sant Joan d'on tornava an+ un
conill fins que un dia el garriguer la
deixà ajaguda d'una escopetada. A
aquesta la va seguir un ca, també nos-
tre que era el ca de caça més alt, gros
I ben plantat que he vist, un dia que
bescajava per son sant Joan, el senyor
el va veure i el volgué per les seves
cusses, el tracte que va fer an+ l'hor-
tolà va ésser que si el garriguer el veia
dins la possessió no li diria ni bon dia.
Aquest ca va acabar a Palma vivint
com un rei, un ciutadà el volgué per la
planta que feia i en pagà dos barrais
de bon vi.

-Què hi havia restes talaiótiques
a ca vostra?

-Que jo sapi no, però tenc por que
no hi hagués un talaiot a on és ara can
Prunes, ja que quan era jove en
aquest tros ii deien sa Talaieta. A cas
Francès hi tenien un tros que era sa
Talaietai estava ple de pedres grosses
i les restes ho pareixien. •
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Na Catalina Tomits i Paniza
"Cossi", va néixer un catorze de fe-
brer del 1929 a una de les barra-
ques de s'Estalella, era filla del Pa-
tró Damii Tomàs i Roig "Punta" i
(le na joana Aina Paniza i Janine
"Cossi". La seva vida està Iligada a
la mar i a s'Estanyol de Migjorn.
Les seves vivències (l'infantesa jo-
ventut ens traslladen a una altra
època i ens serveixen per conèixer
un poc millor oficis que avui, grii-
cies a la ciencia i la tècnica, ban so-
fert un fort canvi.

-On vàreu néixer?
-Els meus pares vivien a una de

les barraques de s'Estalella, la senyo-
ra donava el solar a canvi d'un quilo
de peix cada any i l'obligació de cui-
dar la barracar i no deixar que s'es-
bucas. En aquell lloc va ésser on vaig
néixer, la nieva mare em contava que
varen haver d'anar a Llucmajor a cer-
car la comare i quan vaig haver nas-
cut, ja era massa tard per acompan-
yar-la al poble i va haver de romandre
a la casa, al mateix llit que la partera;
aquell vespre passava un bon oratget i
la porta pareixia una barrera. Record
que hi havia tres grups de barraques,
el que mira a la mar, on es troba la de
can Revira, on hi havia la nostra (la
cle can Cossi), i dues més, i amb un
Poe de biaix un tercer grup, avui de-
saparegut, de dues o tres barraques i
una barraca de carro, on una d'aques-
tes era del conco en Joan Tomas i
Roig "Punta" i tenia una cisterna que
encara hi és.

-I dels vostres records de joven-
tut?

-Després els meus pares compra-
ren un solar de vint-i-cinc pams de
façana at carrer Migjorn número 19
que era de sa madona de Son Fideu

(vint-i-cinc pams, vint-i-cinc duros) i
els dies de mal temps anaven el meu
pare i el mariner a les pedreres de
s'Estalella, devers l'Observatori, a
treure peces de mares per fer la casa.
Deixarem la barraca, clue es va fer
malbé i la senyora la va fer arreglar i
va tornar a esser seva, i passarem a
viure a la nova casa. D'aquells anys
tenc record d'haver anat a l'escola de
s'Estanyol, molt poc temps, amb la
mestra Maria i de molt nina haver co-
mençat a fer ICina a tOravila, a son
Durí, on guanyava un duro cada dia.
Després vaig passar a ajudar a la me-
va mare fins que me vaig casar als
vint-i-un anys i el meu home va can-
viar la foravila per la mar. 1 quan el
meu pare va morir l' any 1956 jo ana-
va amb el meu marit a pescar, fent de
mariner.

L'any 1979 venérem la casa del
carrer Migjorn, que era de tots els
germans, i ferem aquesta casa, del ca-
rrer Paramola, on ja teníem el solar.

-Quins eren els oficis dels vos-
tres pares?

-El meu pare, era pescador. Si be,

quan jo era de draps, durant un temps
es va fer bravi ter a ' bort d 'aquí a
prop degut a la desgracia que va ten ir
el seu gertna Joan que juntament amb
en Biel Fullaní, casat amb na Marga-
lida Bunyolina, i un catala que els
acompanyava es varen perdre un dia
de temporal a Cabrera (Estaven a una
vorera de Cabrera amb una altra bar-
ca, i el vent es va girar, i els mariners
dejen "volta vent, volta punta", i a
Ia nit varen veure que el vent els pe-
gava de pie i l'altra ',area els va dir
que partien cap al port, cil contesta
que també hi aniria però que primer
havia d'anar a treure uns moranells
que tenia a cala Estreta, tot això ho
Vejen a vela, i ja no el tornaren veure).
El meu pare va recórrer, amb una mo-
to, totes les platges de Mallorca cer-
cant les restes del ilailt i demanant no-
ves però no va trobar res niai. Va es-
ser quan va voler deixar la pesca, pet-6
l'aigua de l'hort era salada i ai tÒ no
era lo seu. A mes l'amo en Mateu Ri-
poll hi va anar i li va dir: "tu no has
nascut per Verde foraviler, tu has nas-
cut per fer de pescador, vendras amb
mi, te comanaré una barca així com tu
voldràs, ii posarem el motor que vul-
guis" i fins que IM va haver dit que sí
no el va alliollar. Varen com anar
harca a Ciutat i quasi es varen barallar
amb el barquer perquè deien que era
massa altarosa, era el "Lulio - que es
va perdre amb una torrentada molt
grossa que hi va haver al moll de Ciu-
tat devers l'any seixanta. I fins a la
seva mort va fer de pescador en la
barca de can Ripoll.

La nieva mare, era peixatera, ana-
va a vendre el peix a Llucmajor, amb
un carro i una egua en bon dematí. I
abans passava per algunes posses-
sions on li tenien comanat el peix. A
Llucmajor es passejava pels carrers
amb un carretonet i tocant el corn per
cridar les madones.

-Com es conservava el peix?
-L'agafat a la prima, col.locat dins

un caixó el penjàvem a uns ganxos a



l'enramada del coral tota la nit a la
fresca i així la serena no hi queia da-
munt i es conserva fresc. A l'hivern
quan pescàvem calamars els posàvem
a la nit damunt la fenyedora, la post
del pastar, estesos. les morenes, que
per cert agraden molt a Llucmajor, les
guardàvem dins una bota i només les
pegàvem un cop al cap i un altre a la
coa perquè fossin vives quan arribas-
sin i encara es moguessin damunt la
pedra. A jo ja m'havien avisat que
tendria un clenou fent-ho d'aquesta
manera i un dia venint cap a Llucma-
jor, quan ens aturarem a les barreres
amb dos poals plens de morenes i ta-
pats amb tapadores fermades amb
ferro, vaig veure que una posava la
coa entre el poal i la tapadora i com
que en posar coa surten, hi vaig anar
amb la nit i ella o una altra em va fer
un bon tall, però mig curada encara
vaig vendre aquells poals.

-I de secar peix, que ens podríeu
dir?

-Nosaltres no en varem secar mai,
però varem tenir un mariner, en Fran-
cisco Maricosta, que era de Formen-
tera, que en secava: un tremolor, una
terrassa, una rajada, però es va escali-
var, un dia el va posar al sol, i si he
era l'hivern, el peix que tenia amb
adob es va omplir de mosques
d'aquestes blavcs.

-Com era la vostra feina?
-Ben prest recolha el peix agafat a

la prima o he anava a esperar la harca,
si tenia calat a prop. I després partia
amb la bicicleta, carregada amb qua-
tre senalletes, tres al manillar (una a
cada part i l'altra enganxada a la pipa)
i una a darrera, i cap a Llucmajor a
vendre el peix a la plaça. Mes enda-
vant el meu pare va comprar una Vi-
rot, una moto que nomes tenia una
marxa. A la peixateria, vaig tenir la
mateixa pedra trenta anys, era el pri-
mer floc a la dreta entrant per la part
de Lloc Sagrat, i la cosa no va anar
malament.

Als anys abans dels setanta hi ha-
via peixateres que venien el peix pels
carrers del pohle, la meva mare n'era
una d'elles cl mateix que na Margal
da Bunyolina, na Malta, sa Salinera,
ses Revires, sa Murera i Ines. Anaven
amb uns carretoncts amh rodes de bi-
cicleta i pintats de colors vius, quasi
sempre blau o verd, duien el peix a la
vista, unes balances i una senalleta
amb les eines: les ganivetes, el tallant,
l'acer i unes estenalles, i no els falta-
va el corn que tocaven com a reclam
per a les madones. Aquestes peixate-
res ens compraven el peix a nosaltres
o a en Ramon que el duia de la Lion-

ja de Ciutat, a la primeria venia amh
una moto amb un carretonet al darre-
ra. Ens compraven un poc de cada
classe, per tenir variat, i els peixos
grossos a talls (els clavells, les rajades
o una tintorera, de les que duia en Ra-
mon de Ciutat ja que moltes vegades
pesaven tiles d'una quarantena de
quilos, la meva mare que quasi sem-
pre era la que feia els bocins es que-
dava amb la part del galtot que es la
mes gustosa i la que més aviat era ve-
nuda). Després els venien a la menu-
da pels carrers. Es venia molt nues
peix fresc amh un dia que ara en tota
Ia setmana.

-Quin era el temps de més ven-
da?

-El millor temps pel peix era el
mes d'octubre, era la plena de les
Hampugues, dels molls...

Però per a la venda, la Corema, el
primer dia, el Dimecres de Cendra, la
venda era grossa i després cada di-
vendres i dimecres fins arribar a Pas-
qua. Nosaltres a la Corema fèiem
l'espès de bon de veres.

Altres moments bons eren els dies
de testa i a l'estiu, a peu de harca, la
gent pareixien falcons i el peix ens
fugia de les mans. Avui no Ili va qua-
si ningú a esperar les barques per po-
der comprar un poc de peix fresc i
això que hi ha bons patrons que pes-
quen per aquesta contrada com són en
Maim& en Miguel d'es Pas, es More-
net, n'Horacio, es germans Cortes, en
Jordi "Peixató" i d'altres

-Quin era el peix de tall?
-El peix de tall eren els gatons, la

rajada (la millor es la que te botons i
te unes pues damunt l'esquena, es la
vertadera, però no ha d'ésser massa
grossa, si es mascle... no es tan fina),
Ia terrassa, la mussola i el clavell. Tot
cl peix de tall es venia pelat, feina que
fèiem amb una ganiveta i un pedaç o
si feia falta amb les estenalles, tant si
era sencer com si era un tros. Aquest
peix era el millor per a les coques
amb verdura.

-A més de vendre a Lluemajor
anàveu a d'altres pobles?

-Cada dia de la setmana anava a
un lloc. El dilluns a Montuïri, era el
dia de mercat, cl dimarts a Porreres, el
dimecres a Llucmajor, el dijous a
Campos, a la plaça, prop del mercat,
el divendres a Llucmajor, que era el
millor Hoc de venda, i el dissahte a
Campos. Tant a un lloc com a l'altre
tenia uns clients fixos que ja ens te-
nien el peix comanat, unes madones
volien uns calamars o unes sípies, al-
tres desitjaven un peix determinat,
unes aranyes, unes gal inetes, unes pe-

lees, uns molls (mil or els d'arena que
són més vermeils i gustosos que els
de roca mes Maus i amb gust mes ma-
riscós, marisquegen o cranquegen),
unes tallades de (lento], bonítol, an-
lbs. Un dels peixos amb Ines pressa
era el cap-roig, n'he xapat un entre
quatre persones, la part mil or es la
de s'aleró. També l'escórpera.

-I de menjars?
-A moltes les vaig ensenyar a

men jar la butza del cap-roig una ve-
gada neta i un poc fregada amb sal
per fer el tons d'una paella, i acabaren
comprant la hutza de les morenes,
avui les peixeteres la tiren i no miren
prim.

La Ilampuga, que començava a
pesar-se el mes de setembre tenia la
plena cl mes d'octubre, damunt les fi-
res, era un peix comú perô h() per ter
uns fideus, trita mull) pebres vermeils,
amh escabetxo...

I per fer escabetxat el peix de tall,
rajades, mussoles, clavells.

El peix barat eren els tords, els es-
parralls, les escórperes, el peix de

El moll és Lin peix que fa els dos
plats del menjar. Am') els caps es pot
ter un arròs i la resta frit o torrat ta cl
segon.

El minor peix per torrar Os ran-
1 .6s, el cap-roig, l'escárpera, i lrit els
raons, les vaques.

Per ter arròs els congres i les mo-
renes, que del llombrígol cap enrera
tot es una espina que fa un lion brou i
a un dit de l'omblígol cap al cap no en
tenen cap.' no podem deixar de banda
les vaques, si lessin dos quilos no ten-
drien preu de bones que són.

I per sopes un sard, una escórpera,
tot el peix és bo. Una rata, les gal i ne-
tes

El lluc és molt ho
El peix com més prop del sol

entre vint-i-cinc i quaranta me-
tres hi ha el ni il Ion i Ines gustós.

-I de manse?
-El meu pare duia dc Cabrera

cranques de mig quilo i fins a clos qui-
los, de vegades n'omplien un sac i si
n'agafaven moltes, les darreres les es-
clataven a la banda perquè min pie
les xarxes. Les cranques sempre luan
anat molt cares i eren males dc vendre
(a tres pessetes). La millor era la IC-
mella.

Les peixateres, anaven a fer la pri-
ma dels cranes i cornets, i també aga-
faven pegellides i si era temps d'espà-
rrecs no era estrany eure'n uns ma-
ru adets damunt la pedra. •



El judici del carnaval

L'escenografia i ambientació acostumades. S'HOMO DE
BULTO i EL POBLE EXPECTANT ja hi són.
Entra el SECRETARI, i crida:

Secretari:
Bona gent de Llucmajor:
escoltau amb atenció
¿Voleu saber què és justici'?
Vegeu id6 aquest judici
que ara s'ha de celebrar
contra aquest mal ciutadà
que en diuen s'homo de bulto.
i,Trobau que mcreix r indulto
o que ha d'anar a la foguera?
i,Trobau que vos fa peguera
o, al contrari, li feis amic?
Pensau-vos-ho mes d'un pic!
Mentrestant, i sens cscúndol,
savis d'un i altre bàndol
(vull dir cl defensor, el fiscal
i un jutge knomenal)
decidiran en nom vostre
què n'hem de fer, d'aquest hoste,
si es culpable, innocent,
bon allot o mala gent,
i si el declaram "hassura"
o regidor de cultura.

Jaw:
Secretari, ja basta de renou!
Crides com un que li estrenyen un ou,
i jo, que due un cap coin una purga,
no he de mester res mós que aquesta murga
per acabar de fer els deu reals justs!

Lletrat de la defensa:
Això són els excesos amb els sues.
El rei ja ho diu, que en beure massa
n'hi ha que veuen parkings davall plaça
o com els qui comanden a Madrid
que es pensen que mos xupam el dit

i per això volen ¡oh Marc mia!
universitat sense autonomia.

Fiscal:
Oh, Iletrat mal lletrat i impertinent!
Això no ho diuen, davant de tanta gent!

Jutge:
Calli el fiscal! (Assenyala cl POBLE)
¿Qui són aquests d'aquí davant?

Secretan:
Senyor, és el poble expectant,
amb fam i set de justici'

huge:
Oh, Jesús bon Jesús, cl meu suplici!
AIL) el poble, i aquí, la gran migranya!
(A PART) (i tot per culpa del rom i la canya:
Festes de Carnaval! Vaja un desastre!)
Diguès, però, secretan  banastre:
perquè no arriba encara el senyor bade?

Secretari:
Cerca majoria estable
crec, per devers s'Arenal

Una veil:
Ja ho val

Lletrat de la defensa:
D'això en die jo tenir una barra immensa.

Jutge:
No volgueu esser tan prompte, lletrat de la defensa
Si callam tots, podrem envestir la qüestió:
secretari, vejam quina és r acusació.

Secretari:
Ara, senyor, vos ho dic.
És de públic enemic
que acusen aquest subjecte,
que sense cap respecte
per la moral i els costums
ha escampat arreu els fums
del vici i la saragata,
i també, parlant en plata,
del rom, cl vi i ralçapiu.
Per això molta gent diu
que convé anar als tribunals
-com els presidents corruptes-
i així aclarir tots els dubtes
en veure si els principals
donen condemna o indulto
al susdit homo de bulto
que ens ha enviat el dimoni.

Una yew
(CANTA) To-ni Bi-hi -lo-ni...

Jutge:
Callau, vos dic! ja no hi veig de cap bolla!
Ja lene un cap com cl túnel de Sóller...
Pere) ja no podem perdre mós temps:



digau, Iletrat, eis vostres arguments.

Lletrat de la defensa:
Amb la venia, scnyor jutge.
Crec que cap ciutada rebutja
Ia festa i l'entrenteniment.
Que la bulla agrada a la gent
me pareix que és cosa clara,
i que tant na Bet com sa mare
deixen de fer cares esmusses
quan se poden gratar les puces
i amh dish-esses anar de ronda
per deixar dc fer tanta honda,
que fins i tot els canyellistes
s'obliden un poc de les llistes
com a minim, un dia en l'any.
I per això no es gens estrany
que aquest que ara veim acusat
sigui dc tothom estimat:
ell du saran, gresca i 'Idea
a Llucmajor i a Galilca
i un poc ens distreu de les ronyes
d'Ajuntaments pocavergonyes.
I això que dic no és cap bunyol,
com el Club de S'Estanyol;
tots sabem que, per carnaval,
¡sino fan tala fan parda l !
i que en foro en el canut
tots passam gust de fer el barrut
(vos mateix magistrat il.lustre,
fa estona que mostrau el !lustre)
i que mes brut que cl carnaval
es, per exemple, el cas GAL,

O till transfuga qualsevol
sense moral ni consol.
Per tais motins, jo sol.licit
que tcnguem seny i bon sentit
deixem que visqui el Carnaval,
que es bona gent i no fa mal,
i que no ens causa cap ofensa.

Una veit:
¡Visca cl Iletrat de la defensa!

ASSESSORIA FISCAL COMPTABLE
I LABORAL 

CLINICA DENTAL
Dr. LI. Galmés Ferrer  

HORARI:
Dilluns, dimecres i divendres (9 a 14)
Dimarts (9 a 13 i 17 a 19). Dijous (9 a 13)
Divendres horabaixa (1630 a 20h)

ASSEGURANCES:

SANITAS

IMECO

ASISA
AXA (MARE NOSTRUM) 

maglálnvii)liyer fio      

sebásti. osaályok rnorlà  

declaracions de renda, mòduls, IVA,
societats, comptabilitat d'empreses,

nòmines, assegurances,
jubilacions, atur  

C/ Sant Joan, 36
07620 - Llucmajor
Tel. 12 08 43       

Carrer Major 77 - Tel. 66 20 17 - LLUCMAJOR            



Yet trirffliefell

Histodiador Terrasa, 37
Teléfono 66 04 69

LLUCMAJOR (Mallorca)
ser

Jaw:
He dit silenci! Mal vos pegàs rampa...!

Una vett:
Qui fa la Ilei, fa la trampa

lutge:
Això ja es massa! 	 no tento mesura?
Com un viatge en Twingo, em leis pujar ¡'agrura...
Bono, fiscal, vos toca dir la vostra.

Pisa&
Aquí, Senyor Jutge, teniu la mostra:
se'n fot el poble del mort i qui cl vetla
quan du careta i se'n va de revetla.
Amb una tiiiscarit es perd la vergonya
i tot es torna marinera conya:
l'autoritat se la passer] pel forro,
homes de be se'n duen un bon porro,
mascles se posen faldes i pitram,
doncs passegen eines de nies d'un pam,
el rector, el metge i el bade fan planta
talment un ase que ja no s'aguanta,
n'hi ha molts que tenen el mes gran fiasco
en \Titre que el Messies nom Rabasco
i a tots fa riure que una nina amb un Twingo
tiri endavant la cultura del hingo,
que es la cultura de la molta bufera
i d'anar caminant de cap enrera.
Incltis els hailes van a karaokes
i miren de passar per cantants rockers.
I no diguem tots aquells que s'engaten
i Ilavors, com en Canyellas, ¡esclaten!
I tot això, magistrat, te un culpable,
que no es d'altre que aquest gran miserable
que avui jutjam pels setts pecats immensos.

Sempre ajudat d'una colla de pencos
el Carnaval la mala vida escampa,
i mes li agrada i millor se la campa
com més desveri pot fer anar endavant.
Per tot això, en nom del poble ignorant
ara, jutge, demana aquest fiscal
l'execució prompta del Carnaval:
que avui mateix sia mort i penjat,
ferit, burial, encès i incinerat.
El peseme vol sense demora
que s'estreni la incineradora.
Que no quedi tan sols ni la memòria
de la seva indecent i hruta história.

després, que cl passegin clins un carro...

Unes yens:
Beneitarro!!!

Fisca/:
Jutge, ja ho veis: tenc mes raó que un sant.
El poble ja s'està desbaratant

Jutge:
(FREGANT-SE EL CAP)... un altre pic, i .jo ja no puc pus
Dic la sentencia: jo don el sus
perquè aquest malfactor el tirin al foc
i aiEs s'hi cremi tot, a poc a poc.
I fare, el mateix amb tot element
que vulgui fer moure la nostra gent.

Unes veus:
O000hhh!!!

Lletaa de la defensa:
Això no es just! ¿,0 no sentiu la gent com [flora'?
Si mor el Carnaval, senyor, sers en mala hora!

litige:

Lletrat, no vull que per res IIIC!S me ploris:
el penjarem i el cremarem, i loris!

Ut: red:
I tot en orris.

(ARRII3EN TRES ENCAPUTXATS TOCANT TAM-
BORS)

Secretari:
Tambors! Crec que ja arriba el batle!

Fiscal:
No, són hotxins, amh la llama in

tines yeas:
Deli mos guard d'un ja estU fet:
en cremar, la palla ret.

1./virar de la defensa:
No hi ha remei: ens torna a fer la trava
aquest fiscal xerec i am)) mala bava.

Fiscal:
IN) un Aire any no faceu tant de flobis.

tines veus:
Ora pro nobis
Amen. •



OPINIÓ

Noves represàlies de la Junta
Directiva del Club Nàutic

de S'Estanyol
Josep Buades
Coloma Ramon
Damià Verger
Macià Buades

La Junta Directiva del CNE (Club Naltic S'Estanyol),
fa quasi un any, fou denunciada pels sods de número so-
tasignants per ocultació i tergiversació de documents (ne-
gar-se a mostrar el llistat de socis, el Ilibre d'actes i els
comptes del Club), violant l'article 15 dels estatuts del
CNE, que diu "Los socios de número tendrán además, los
siguientes derechos:", a l'apartat c), "Conocer las activi-
dades dc la Asociación y examinar su documentación".

El mes de febrer d'enguany, el nostre advocat ens co-
municà la resolució Judicial, segons la qual efectivament
tenim dret a consultar la documentació (òbviament), i que
reproduïm textualment:

Prioclaradora de los,Tribunalas Dofla Maria Jose Andreu Hulot,debo declarer y declaro gue los codemandados deben faollitar8 11 s actores, cuando lo insten, la relación de sonic.s denee. o y fundadores del "Club deportivo", individualizada
éoil nombren y apellidos y ng de cads asociado, eel como la
6aht dad total de inscrítoe e la faOha de cede eolicitud
litsbr ta; condeno a lax partes litiuentes a ester y pester por

anteriores declaraciones y sus naturals. consecuencias;
hacer expresa imposición de las costae procdeales
das en °eta instancia. I.

Co t a eats Sontencia padre interponerse en este Jilzgado
robot-so de apelación an al plazo de cinco dies a contar
deed su notificación.
Y 

f

Ad l por esta ml Sentencia, cuyo original se unir&
al legajo correspondiente y testimonio a los autos pars su
ejecución, definitivamente juzgando la cause en primera
instencia, lo pronuncio, mando y firmo.

PulacAcrom. -Dada, leida y publicada ha s
*ricm ior sentencie, por el Iltmo. Sr. MAGISTRADO Just • la

1,ó la, 

fill.

innsc H. al mismo die de su facile, mientras Am l halle
Celia rando Audiencia POblica non mi asistencia, de glie doy

Ante mi.

Els sotasignants demandaren així mateix a la Directiva,
en forma d'impugnació de l'Assemblea celebrada el 29
d'abril de 1995, per haver obviat sistemàticament un bon
nombre d'estatuts, que seria llarg ara exposar, referents a la
clinimica formal, als sistemes de votació, o als sistemes
d'entrada de nous sods de número. En general, a l'As-
semblea no es produí cap votació ni res semblant, es prení
el nom dels sods clue no estaven d'acord en aprovar uns
comptes no documentats, i prendre el nom era recollit en
acta com a vot en contra, sense comptar vots positius, ne-
gatius i abstencions. Qui no deia res, votava sí i qui deia
coses, votava que no, i havia de donar el seu nom. No es

diu això coacció?. Pel demés, el President parlava amb mi-
cro, i va cedir la paraula pròpiament fins a "precs i pre-
guntes", quan tot ja estava let.

El mes de novembre de 1995, es personù  a casa de Jo-
sep Buades la Notária a qui pertoca la jurisdicció on es tro-
ba cl seu domicili, la qual I i I legí el requeriment segons el
qual la Junta Directiva del Club Nàutic de S'Estanyol ha-
via acordat per unanimitat la suspensió dels seus drets com
a soci de número durant un any, prohibint-li l'entrada clins
el recinte del Club, i informant-lo que, mentrestant, es pro-
cediria a incoar l'expedient sancionador que implicaria la
seva baixa definitiva com a sod de número.

El motiu al.legat es que, atilt) les seves manifestacions
a la premsa, cie dia 29 de setembre, havia violat l'article 19
ciels Estatuts, que diu que els sods podran ser sancionats si
atempten contra els interessos del CNE. Es evident que
aquestes mesures són preses contra ell de manera simbóli-
ca, perquè les seves declaracions les fa com a President de
l'AVV. Per això tots els membres de l'Associació de Veins
se senten igualment expulsats del recinte del Club, tan si
són sods com si no.

La Junta Directiva no entén que, quan en Josep Buades
ha parlat a la premsa corn a soci de número del CNE, ho ha
fet defensant els interessos de l'entitat, que són els seus.

Mentrestant en Josep Buades, arrel de la seva sanció,
no volent creure-la possible, la seva dona, cl seu pare i cl
seu fill, anaren al Club el dissabte, dia 4 de novembre a
prendre una copa. L'amo del bar els digué, de part de la
Junta Directiva, clue no els podia servir a cap del matrimo-
ni. Van demanar cl Ilibre de reclamacions, i resultà  que no
en tingueren, i mentre això suceda, el fill del Sr. Amer (Vi-
cepresident CNE), passi client "ara ja deixen entrar a qual-
sevol i procedí a proferir-los insults. Recentment
algun membre de la Directiva ha amenaçat físicament al
pare de Josep Buades.

Poe després, en Josep Buades passava per davant el
Club amb el seu fill de 5 anys. Aquest li demani si podien
fer una volta per l'escollera i una bona engronsada al pare
infantil del CNE, donat per Sa Nostra. Els advocats havien
dit a Buades clue podia entrar al recinte, dones la notifica-
ció de la sand() no era, si mes no, formalment correcta. No
es va torbar el mariner a comunicar-li de part de la Junta
que havia d' abandonar el reel nie, a la qual cosa contest
clue no pensava anar-se'n, per considerar inhunit i impro-
pi d'estanyolers provocar aquestes situacions clavant un
nin que, si ho vas a cercar, es sod infantil. A l'instant com-
paregué el Sr. Ginard, el Sr. Martorell, el Sr. Rigo i un al-
tre que no va conèixer, i a força de crits intentaren engegar-
lo, dient que cridarien a la Guàrdia Civil, etc. En Josep
Buades express, entre crits i coaccions, els seus raona-
ments, pea) opal per sortir del recinte. El vespre acabà
amb una crisi asmAca del nin, producte del nerviosisme i
Ia natural afectació de veure treure cl seu pare del Club.

Possekiors de la veritat, els actors de l'escena. dentin-



Va Ba
Il Preurldente El Secretario

ciaren a Josep Buades per entrar i negar-se a sortir. Això
agrada molt, ja que on no tenia testimonis, ara els autors de
la mall feta havien anat ells matcixos a cantar de pla. Enca-
ra que, de totes maneres, feu el que calia: interposar una
querella criminal per coacció. Més quan resulta que el 22
de febrer passat, en Josep Buades rebé, la notificació del
Jutjat, sobre la resolució respecte a la seva sanció, suspe-
nent-la. Reproduïm aquí textualment els seus fonaments
jurídics:

"Como indica el art. 19 de los Estatutos del Club y en
el que se ampara la Junta Directiva, la suspensión tempo-
ral cie los derechos de socio es una "sanción" ante una fal-
ta que no revista el carácter de grave. Así pues, y sin pre-
juzgar si los motivos que dieron lugar a dicha sanción son
los oportunos, así como sin predeterminar si los mismos
constituyen o no falta y si ésta es grave o leve, lo cierto es
que la medida de suspensión temporal de los derechos de
socio se configura como una SANCION y es evidente que
Ia Constitución no ampara la posibilidad de que se impon-
gan sanciones sin previo procedimiento sancionador.

Las normas jurídicas invocadas por la parte demanda-
da, aluden a la posibilidad de adoptar medidas dc carácter
cautelar en el curso de procedimientos sancionadores pero
lo clue no es admisible es que se impongan sanciones como
si fueran medidas cautelares para garantizarlas.

Ante ello, debe acordarse la inmediata suspensión de la
medida sancionadora adoptada en el punto primero de la
Junta Directiva de fecha 14-10-95 ya que, de no hacerse
así, cabría la posibilidd de que la eventual estimación de la
demanda fuese inejecutable ya que se habría cumplido la
sanción antes de poderse resolver acerca de su legalidad".

Deu ser per això que aquesta vegada, a l'hora d'expul-
sar gent, ho hagin fet seguint el procediment formal co-
rrecte, es a dir, donant l'oportunitat als pressumptes con-
victes de fer al.legacions en la seva defensa. Ara ja no ex-
pulsam al cap visible a les rodes de premsa, no. Ratificam
la scva sanció ((lue no existeix en aquests moments com
heu pogut comprovar), i sancionam a D. Damia Verger i a
Dnya. Coloma Ramon, que, actuant "de mala fe", ens de-
mandaren per no mostrar els documents als quals tenien
dret a accedir. I també al Sr. Macia Buades, no sabem molt
he per que.

Per il.lustrat la cosa, és mil or que llegiu vosaltres ma-
teixos la notificació que els quatre sotasignants hem rebut,
que no té pèrdua:

Club Náutico S'Estanyol
MuNterrineo, du- Tel. 6100 13 - Fa. 64 06 62 Stsmay61 L•osnape (61•1106

ANTONIO MARTORELL CLAP, dscretario del Club Nautico s'Estanyol

CERTIFICA;

Qua megdn consta an el Libro de Actea y e la correepondiente s
la reunIón de le Junta Directive celebrada el die 3 de Febrero d

1996, se adoptaron entre otros, por unanimidad los siguientes a_
cuerdoe:

PRIMERO.- Ratificar integremente lac Radicles Provizionalea adc;p_
tadas contra el anclo D. Jos! Buedee Hatamales en le Reunión de la

Jante Directive celebrada el dia 7 de Octubre de 1990.

TERCERO.- Adrpter sl acuerdo de "la iniciación del PrOccid1olen

to SsInnin. nadoL 	 con el	 y ::sciendo oorlstar In sligulunte;

a) El procedimient0 se diriga .,ontra Ica anclas da nOmerc dal

Club Náutico . Estanyol Da Colon Ri.mOn Nicolau, D. Damian Verger
Garou y D. José Bondes Natemalas, y contra el socio protactoK D.

Mattes Rued., Cardell.

b) Los hechow motivedorss do, 12 incoaciOn del empadiente, cl

atetan en le insumietón_y_dmeabediencia  • lc. acuerdos de la Kit
ble. Lten•ral —diy de la Junta Directly.) actos injuriamos

diellACe-13 y acenasse Simla el Prosidentt y missbrom de le Junta
rastlyig columfiiMiSnia haStil, y contrario alClub y • sue intsr

Cr nachos son presuntamente constitutivos da felt.. any graves )1

privies (artos 200 y 130 EstatutoS), con la eanción de 'perdIda de

la calidad de Wacio . (arta 1912 Retetutne). win peruiclo del re:WI_

Ledo de la Instrucción.

c) Ma sido nombrado Instrutor del procediaiento el Abogado Dio.

se Pere110 Salaimence, con despecho an la celle Ran Miguel n12 30-312-

J de Palma, y aecretaria DS Marls gifts--/U-Sa. residents en 'Son Bia-

la', C/ Vie 80n Rield s/nlirria-1111YOr) •

d) La Junta Directive del Club Nlutico S'Eelanyol ee competent*
para la resoluctón del expedients a tenor do los artas 18,19,24 y
concordantes de loe Eatatutos del Club, emnalendo qua ai los pr.+

suntan infractors@ reconocen eu reeponeabilided, as padre reeolvir
el procedimiento, isponiendo la eanción correspondiente.

Club Náutico S'Estanyol
Vth Mthunfloso.W.610013 ,•■ 610613 • S'Lnunol • tlumale■

s) La Junta Directive en octubre de 1990 adoptó eadidss provisio_
nab" contra el anclo D. Joae Suad.. Retool:1as, que se la notifies-
ron fechacienteasnta al alguiente s.o. de novlemby., consistente an
1. auiparlaiou._Laa.póal_gia_imajimr_wwm_da etola (arts2 1912 fetetutos)
y en la prohibición da au entrada al Club.

f) Low a.podlsn tads. podrin formuier eleanciaómm y nor old. a an
el procedlsiento, dentro del placa de 16 di. , de au 161,16 y Ca 1m
propuesta de resolución, an au Cato.

gi l,_actaaanJ6._.4a Loa_40*aufltas iaaIuiaadOL cal a. grave a daóos y
perjuicIelL_RI_Club, lawetla.Lo y convivencle. y aapecierWente 1 -la
at '. d. 

V para qua conste • aoll efectca opertunna, expido la presents en
irlestanyol da Nigjorn, a 10 de Yobrero de 1996.

Finalment, esperam que eis Tribunals defensin el dret a
la lliure expressió, i els drets naturals i socictaris de totes
les persones, dient-li als membres de la Junta Directiva del
CNE que facin cl favor de no molestar més a persones in-
nocents. I per cert, agradaria que coneguéssiu millor agues-
ta Directiva:

-ANTONI GINARD TORELLO, President del CNE,
"persona muy conocida en el mundo empresarial".

• Denunciat per injúries a Greenpeace. Va ser recent-
ment condemnat a pagar una multa per tal concepte.

• Denunciat per expulsar com a soci esportiu al Sr. De
Benito. Ha hagut de restituir-li la seva condició, i demanar-
li disculpes. Pendent de judici amb el mateix senyor, que
reclama danys i perjudicis.

• El seu fill feia en el CNE de monitor de vela, co-
brant, però "sense nènima".

• L'Ajuntament va paralitzar les obres d'ampliació per
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haver-les començat sense la preceptiva Llicencia Munici-
pal d'Obres, després d'haver repetit, bramulant fins a la sa-
cietat, que no la nccessitaven. Signà una ckwsula en el
contracte amb Ferrovial, el dia anteror a la paralització, que
obliga al CNE a pagar 70 MILIONS de pta. si això passa (i
era evident per tothom menys per ell que passaria). Menys
mal que l'inici de les obres fou a  càrrec dels Hnos. Pascual.

-ANDRÉS AMER ALIAS, Vicepresident del CNE.
• Juntament amb Marc Sastre, durant la darrera  Asem-

bica del 9 de setembre, repetiren en privat a Josep Buades
que havia d'entendre que no ens mostrassin els documents
del CNE, ja que en el nostre cas, podria resultar "perillós".
Sobren comentaris.

• El seu fili també cobrava, sense constar així, del CNE,
com a monitor de vela.

-ANTONIO MARTORELL CLAR, Secretari. Mestre
d'escola a "Ses Escoles". Té interessos en l'ampliació, i
molta complicitat amb les actituds antidetnociittiques del
seu president, i amb l'ocultació de documents objecte de la
demanda judicial, sobre la qual els Tribunals ens han donat
la raó.

-JUAN TUR MIRALLES, Tresorer. No el coneixem
gaire.

-DOMINGO PEREZ FERNANDEZ, Comptador.
Ocupa la plaça de l'anterior comptador, que va dira i tir per
motius encara no comunicats a l'Assemblea. Conegudes de
tot el poble són les seves actituds violentes.

-RAFAEL SAMPOL BLANCH, "Vocal Puerto". In-
sisteix en dir que ell va votar en contra de la !lustra sanció,
la que ens fou comunicada com a producte de la UNANI-
MITAT de la Junta Directiva.

-MARCOS SASTRE BARCELÓ, "Vocal Asesor Jurí-

dico". Juntament amb el Vicepresident Amer, es el que
deia que no ens mostraven els documents,  perquè som "pe-
rillosos". Representa al CNE en les distintes demandes i
denúncies que, per ara, va perdent.

-I FERNANDO HERNANDEZ FLORIT (ciutadà, apa-
rejador), PABLO RIPOLL SOLE (no el coneixem), MA-
NUEL BRIL TORRES (tampoc), JUAN DÍAZ VIDAL
(mestre d'escola, a "Ses Escoles", a S'Arenal), HERME-
NEGILDO REDA BARCELÓ (era el propietari del "Re-
da", a plaça), JUAN MOJER NOGUERA (de la fusteria
"Hnos. M6jer"), LUIS PIÑA AGUILÓ (membre perenne
de la Junta, des de sempre. Un dels principals promotors,
per tant, de l'actual port), i JAIME LLABRÉS PIZA (Vo-
cal Vela. Fa de metge a Llucmajor. Va ser cl metge que va
atendre la crisi asmàtica del fill de Josep BlIaCICS produïda
durant el penós episodi que us hem contat).

En Jaume Llabres era el n° 11 de la 'lista del PP a les
darreres cicccions municipals, i és fill de D. SANTIAGO
LLABRÉS, membre actiu de l'OPUS DEI, i una de les
persones que a l'Assemblea del 29 d'abril de 1995 mes
contribuí a que el president aconseguís no donar prktica-
ment la paraula, boicotejant qualsevol atisbe d'actitud cí-
vica i estatutària. Va ser el principal promotor del port ac-
tual.

Mereix una menció D. PEDRO ANTONIO MATARÓ,
soci de número, no membre de la Junta Directiva, que va
cometre perjuri quan servia de testimoni en un dels judieis
ahans esmentats, durant les seves declaracions (el I ja sap
quines).

Aquesta es la gent que vol el "hé" de S'Estanyol, i "el
progrés", "al margen de consideraciones políticas y socia-
les". •
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• Menús casolans diaris

• Gran variació de plats combinats

• Pizzes casolanes fetes al moment

• Tapes variades

• Carn a la brasa

• Terrassa amb jardí
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Els alumnes de Ses Escoles,
en perill d'esclafament

(Resposta a Jaume Oliver)

Miguel Cordell

Amb un interés lOgic, donada la per-
sonalitat de qui el signava, vaig encetar
Ia lectura de l'artiele publicat fa un mes a
aquestes Ogines per Jaume Oliver, sota el
títol Ses Escoles, en peril! d'enderroca-
ment?. Interés que es va transformar aviat
en preocupació i en una profunda decep-
ció. 1 no perque no em semhl in dignes de
ser tengudes en compte les informacions
histMiques que aporta, o les valoracions
que fa sobre l'edifici, de la manera que
em semblen difícilment discutibles les
proposicions que hi fa sobre respecte als
bens patrimonials. Difícilment discutibles.
entre :titres coses perque pertanyen a l'or-
dre un tant immaterial dels valors generals
o es mouen al territori Ilenegadís de les
suposicions, del condicional "si...".

El senyor Oliver deu haver corregit
prou exiunens en la seva vida per saber
que això es cl que sol fer l'alumne igno-
rant (I' una qiiestió concreta en intentar
sal var la situació: envolar-se cap a la ge-
neralitat, vaga i inconcreta. I així i tot, al
meu entendre, travela a aquesta pedra la-
mentable des del començament mateix del
seu escrit: "Davant alguns rumors referits
al possible enderrocament de l'edifici... i
Ia construed() en el mateix solar d'un non
edifici escolar sembla oportú un debat re-
flexió per part de l'opinió pública..."

Deixant de banda la norma elemental
de prudencia i elegància que assenyala la
necessitat d' informar-se sobre els rumors
ahans d'escriure en públic, voldria discu-
tir-li l'oportunitat del dehat, o si Ines no,
de qui n dehat. Perquè el seu escrit es pot
desprendre que no n'hi ha hagut cap, de
dehat, o al manco cap intent, i qui la seva
intervenció es particularment oportuna. I
la veritat es que l'a tard, i sembla jugar el
joc dels conills de la faula, que tant irisis-
tirer) en dchatre si els cans eren Ilehrers o
perdiguers que acabaren dins la taleca del
caçador.

Fa més d'un any i mig, al número de
juliol de 1994 d'aquesta mateixa revista,
jo mateix insistia -i no era la primera ve-
gada- en la greu situació dc l'edifici de
Ses Escoles, intentava ponderar les dis-
tintes alternatives en un to i amb uns ar-
guments no gaire distints dels que ara usa
Jaume Oliver i tancava el tema amh
aquestes paraules, després de fer toi crit
d'atenció a administradors, governants i
Il ucmajorer: "Haurem inventar una no-
va versió d'aquell vell eslogan? Salvem
Ses Escoles! M'agradaria saber guy en
pensa Jaume pedagog, coneive-
dor i divolgeuhir de la Jigura i l'ohm de

'arquitecte'' .
On han estat de Ilavors enO el senyor

Oliver i la seva preocupació pel patrimo-
ni nostrat? On era cis anys anteriors, quan
un seguit d'esbucaments anunciaven la
gravetat del prohlema, que mereixeria un
alarmant informe clefs serveis tècnics mu-
nicipals'? Per exemple qUall, devia ser la
tardor del 93, va passar per ui una escala
damunt la qual viini es vegades cada dia
una trentena d'alumnes esperaven per en-
trar a classe, i que es va haver de substi-
tuir?

No se on ha estat el senyor Oliver,
per() com que el meu fill, des de fa quatre
anys, es alumne de Ses Escoles, se on he
estat jo i on hem estat altres pares i mares
d'alumnes.

Després d'uns anys de ping-pong en-
tre la Delegació ministerial i Ajunta-
ment, la Junta Directiva de I' Associació
de Pares i Mares d'Alumnes que es cons-
tituí la tardor del 94, va fer (rawest pro-
blema i la seva solució un objectiu priori-
tari. Iniciirem un Ilarguíssim pelegrinatge
de telefonades i reunions tant amb l'equip
directiu i els mestres del centre quan ha
estat necessari o convenient com, sobre-
tot, amb les dues administracions que te-
nen. més repartides que compartidcs, res-
ponsahilitat sobre l'edifici. Del ministeri a

ajuntament i de l'ajuntament al ministe-
ri.

Peça clau en aquest procés ha estat el
complet informe tècnic Id per un arqui-
tecte Ilucmajorer i membre de l'associa-
ció, es a dir, que com tres centenars Ilargs
de famílies Iluemajorers s' ha de plantejar
cada matí la responsabilidad i el rise dc
deixar els fills dins la venerable trampa
mortal de Ses Escoles. Perquè aquest era
el resultat de l'informe: absència o inope-
rativitat dels fonaments de rah fici, emits
a les parets que no suporten el pes de l'es-
tructura dels sètiis. corhes per massa pes a
l'estructura de les teulades, inseguretat
dels cels-rasos, i un Ilarg i alarm= etcè-
tera. Aquest informe fou decisiu en guarir
la sordera institucional, i d'un seguit
reunions es va desprendre que [(mica res-
posta real, es a dir, amb la decisió de po-
sar-hi dohlers, fou la del ministeri. I, dis-
cutida la qüestió, i amb l'inuoritat de qui
pot prendre decisions i en pren, el minis-
teri va optar per la substitució de l'edifici,
amb la condició posada pels pares i mares
que les noves escoles conservaran l'es-
tructura i els trets distintius de les velles,
en la mesura del possible. La correspo-
nent partida pressuposMria esti prevista, i
si no hi ha res de nou, abans d'un any
hauM començat l'obra.

Aquests són els lets, a grans pinzella-
des. Si la societat Iluemajorera, inclOs el
senyor Oliver, i niclòs l'ajuntament, en el
sentit (I'arriscar-hi duros ajuntament
d'ara, perZ) també el que va presidir qui
havia estat ahans director de Ses Escoles
devers deu anys), hagués estat mes sensi-
ble, o ho hagués estat quan era hora, per
ventura sí que seria possible parlar ara
d'una rehabilitació enlloc d'unit substitu-
ci ó que, es del sentimentalisme local i la
reflexió patrimonial som el primer en la-
mentor un punt. Però, ara, girar els bous
significaria un retard, com a mínim d'un
any. I això és aids rise del que estic dis-
posal a assumir, des de la perspectiva que
val nies una persona que un edifici, i. com
qualsevol pare, m'estim més que s'esbu-
qui, ja no Ses Escoles, la Seu, que no lua-
verde veure el meu fill greument tent, o
pitjor.

I no faig alarmisme: a l'assemblea de
pares del començament d'aquest curs -no
volíeu debat?- es va tornar a tractar aquest
tema, i les gestions de la Junta de l'AM-
PA (de la qual form part. com del Conseil
Escolar, tot i que escric això a awl ben
personal) trobaren l'aprovació dels assis-
tents. A la mateixa reunió, l'arquitecte
que he esmentat, a preguntes dels assis-
tents va expressar una opinió segons la
qual l'edifici, a curt termini "aguantaria",
si no es donaven situacions meteorològi-
ques extremes. Que s'han i primer
va came un tros de ccl ras del menjador
escolar, després per les juntes del sMil
d'una aula hi queia, Ines que una gotera,
una cascada j, finalment, es desprengue-
ren d'un cel ras dos fragments de devers
un metre quadrat cada un, suficients pel
seu pes per matar una persona si I' ha-
guessin aplegada.

El senyor Oliver fa tard. El &hat
sempre és ho, i potser ara convé pressio-
nar per tal de garantir que les escoles no-
ves respectaran el record de les velles.
Crec que es lògic que la prioritat pels pa-
res, i per la societat, sia la seguretat i
l'educació ben dotada dels nostres
Quan demaMirem ajuda i debat, ens ha-
guérem d'aconhortar amh el que hi havia.
I no hi va haver, per desgrkia, la veu de
Jaume Oliver. De manera que fins i tot
em sembla sobrer discutir el valor real de
l'edifici mig enrunat que s'esbucaM com
Ines aviat millor -excepte que alp) ens do-
ni una solució- que, ara per ara, em sera-
bla miraculosa, i que ja aplaudiria. Com
em sembla sohrer entrar en polemica so-
bre cis motius del seu tardà paper en un
drama clue seria sainet si no s' lu juOs el
que s' In juga. •
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s falcó

Com vos prometerem a la passada revista, ara vos parla-
rem de com va anar "l'enterrament del Carnaval":

-Després d'haver-s'ho pensat minor, l'Insolvent Baile,
(cap de l' Insolvent Consistori), juntament amb la I. de Cul-
tureta, decidiren autorizar la festa popular (no la del P. Po-
pular).

L'61iba, que en el cas del Gran Insolvent creu mes en el
refrany que diu "Paraula de rei no pot mentir" que no en el
de "Rectificar es de savis", no se'n pot donar passada,
d'aquesta decisió. Creu que aquest "miracle" es obra de
l'esperit Sant que, en forma d'oroneta, baixa a parlar amb la
I. de Cultureta.

* * *

L'Esperit Sant va encertar de ple, ja que la gestic') s'ha-
gué fet sense el vist i plau dels I. locals, això sí, amb algunes
variants, perquè a qui s'ha de demanar permís per a una
manifestació d'aquest tipus es a Governació i s'hauria
citat. Segurament, com manifestaren, molta gent que gene-
raiment no es disfressa en aquesta festa, ho  hagués fet per fer
pública la seva repulsa a l'obstaculització del dret de Iliber-
tat d'expressió, per part ciels I. de l'Ajuntament. L'autorit-
zació, es ciar, els llevà motiu per a fer-ho.

I per afegitó, les forces sobrenaturais (superiors sempre
als poders de l'oroneta) s'aliaren amb les Autoritats I. i amo-
Ilaren just en el moment mes inoportú (o oportú, segons es
iniri) una forta calabruixada. Aleshores, els I. que, en prin-
cipi no volien que hi bagués festa, eren a Ciutat, a cobert,
abrigant el seu Capitost.

* * *

"LA DEMANDA D'AMARRADES NAUTIQUES
S'HA ESTANCAT A MALLORCA" es el titular amb que
cl DM encapçalava un reportatge, el passat 3 de març, en el
qual empresaris i ecologistes coincidien que no era bon mo-
ment per a l'ampliació de ports esportius.

La patronal (de ports esportius "Anade" coincidia amb el
GOB pel que fa a aquesta activitat). El seu president, Ricar-
do Ferrer, deia que "estam en un moment de compras d'es-
pera" i "consideram clue no es necessari l'ampliació d'ama-
rrades, exceptuant en els corresponents a vaixells majors de
25 m., area en què continuam essent deficitaris".

El Sr. Ferrer veu serioses dificultats a fer viable la re-
conversió dels actuals amarraments, sobretot perquè: "exis-
teix un problema de fons no som estimats per la societat i re-
presentam un col.lectiu vulnerable". De totes formes, conti-
nua dient que "la filosofia de la nostra associació no es fo-
mentar nous ports d'esplai, sin() millorar les instal.lacions
existents".

* * *

Davam aquestes declaracions del president d'ANADE i
Ia reiterativa sentencia (després d'haver ates les al.legacions
del Club) del Tribunal Superior de Justícia de les Balears, en
Ia qual es frena la realització de l'ampliació del CNE, i con-
tra la qual nomes queda l'interposat recurs de súplica i, en

cas que com en les anteriors al.legacions sigui desestimat,
dur el cas al Tribunal Suprem, cosa que podria endarrerir, en
cas que fos autoritzada, ja haurien passat dos o tres anys,
abans de poder començar les obres. I si com es diu abans de
començar-les s'haurà de presentar un aval del valor total
d'elles, quants n'hi haura, aleshores, que voldran prendre
part en un "hipotètic" negoci a tants d'anys vista?

* * *

El mussolet creu que aquests propers mesos seran deci-
sius en la renúncia, o no, d'aquest faraònic projecte per part
de la directiva del Club, perquè són molts els socis que s'han
plantejat les següents qiiestions:

Si no s'autoritza el Club, qui pagara les indemnitzacions
a l'empresa constructora. Els nous "socis" compradors a
tots els socis'? o si els "nous sods" es despunten en vistes a
les noves perspectives de viabilidad, sera el Club qui ho pa-
gara?

La maledicció gitana diu: "Deu te don plets, i que cis
guanyis".

* * *

A l'hora de colgar-se el mussolet, els resultats cie les
eleccions ja eren coneguts de tothom. Les bones impres-
sions deis primers recomptes han rcpresentat pels Pepes una
alegria de conill, ja que poques bores després han hagut dc
baixar de l'ase on s'havien enqualcal prematurament. "No
diguis blat fins que el tenguis dins el sac".

D'altra banda, als del PSOE, la penitência que els han
posat els voltants, pels grans pecats, clue ho són, comesos, ha
estat petita. Sera per allò dc "val mes dolent conegut que no
bo per conèixer".

El PSM... un altre pic sera! Si Deu ho vol! Tot i que
s'està consolidant i pujant corn a força política, haurem d'es-
perar 4 anys mes per tal que qualque veu parli de Balears a
Madrid.

Llastimosament, UM, partit que aspirava a representar la
dreta nacionalista mallorquina, no ha tengut els vots espe-
rats. Esperem que, com en Moises, siguin suficient perseve-
rants per travessar el desert i arribar a la Terra Desitjada. •
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Text i foto: Joaquin

Anam quedant enrera i la disputa
de la II iga d'ascens sembla d'allò mes
impossible. Les coses haurien de can-
viar molt perquè m'equivocas I, ben
de veritat, que m'alegraria de fer-ho,
però en aquests moments, jugar la
promoció d'ascens a III Divisió es un
somni.

Es veritat que queden molts partits
per disputar i niés de trenta punts pea)
les jornades passen i l'equip no acaba
de reaccionar perquè després d'una
de freda, en ve una de calenta.
D'aquesta manera, el darrer classi h-
eat. el Son Roca, per jugar la Iliga
d'ascens a Ill -recordam que la ju-
guen del segon al sise classificat nies
el campió de Menorca i el d'Eivissa-
és a deu punts.

D'ença de la darrera informació
s'han jugat quatre partits que resu-
mim tot seguit:

Independent, C/R, 1
Espanya, 4

Espanya: Sal va (1), Juanan (2),
Jesús (2), Cosme (2), Marín (2), Isi-
dro (2), Martí (2), Izquierdo (2), Po-
mar (2), Ruiz 1 (2) i Bonet (2).

Canvis: Ferretjans (1), per Pomar
i Angel (I), per Sal va.

Gols: 0-1, m. 15, S. Martí. 0-2, m.
25, Izquierdo. 1-2, ni. 30, Alba. 1-3,
tn. 44, Cosme i 1-4, in. 88, Izquierdo.

Comentari: L' Espanya es va im-
posar al cuer, pràcticament ja descen-
dit a Primera Regional, en un encon-
tre de baixa qualitat que el millor que
es va fer varen ser els cinc gols. S'ha
de lamentar la lesió del porter visi-
tant, Sebastià Salva, que era titular
des del començament de Iliga.

Espanya, 2
Escolar,

Espanya: Angel (2), Juanan (2),
Jesús (2), Cosme (2), Marín (2), Isi-

Ferretjans, jugador del CD Espanya.

dro (2), S. Martí (2), Izquierdo (2),
Pomar (2), Ruiz 1(2) i Bonet (2).

Canvis: Ferretjans (2) per Izquier-
do i Fortesa (2) per Ruiz.

Gols: 1-0, in. 45, S. Martí. 2-0,
72, Ruiz I.

Comentari: L'Espanya va derro-
tar a un feble Escolar amb tries facili-
tat que no es preveia. L'equip de J.
Pérez bagués pogut aconseguir una
golejada d'escandol si hagués fet un
futbol més fort. S'ha de destacar el
segon gol local, marcat pel major dels
germans Ruiz, per l'espectacularitat
de l'execució.

Petra, 1
Espanya,

Espanya: Angel (1), Juanan (1),
Jesús (1), Cosme (I), Marín (I), Isi-
dro (1), S. Martí ( 1), Izquierdo (1),
Pomar (1), Bonet (I) i Ruiz 1(1).

Canvis: Ferretjans (1) per Pomar i
Romero (-) per S. Martí.

Gol: 1-0, ni. 67, Gaya.
Comentari: Treballat triomf del

Petra davant d'un rival dc major ent
tat, però que sobre el terreny de joc no
va demostrar aquesta condició. Els lo-
cals, tot i les nombroses baixes, varen
treure enclavant el partit, amb molt es-
forç i amb gran efectivitat, i varen
aconseguir tres punts que l'allunven
una mica dels darrers llocs.

Espanya, 1
Consell, 1

Espanya: Angel (2), Juanan (), Je-
sús (2), Cosme (2), Corbalan (2), Ro-
mero (2), Ferretjans (2), Izquierdo
(2), Marín (2), Luis (2) i Bonet (2).

Canvi: S. Martí (I) per Ferret jans.
Gols: 1-0, ni. 6, Marín i I -1, in.

62, Sampol (p.)
Comentari: Els penals foren els

protagonistes del partit ja que dels
tres que es varen xiular es varen mar-
car dos gols, un per banda. El col.le-
giat de l'encontre, el Sr. Murillo, no
va estar gens encertat. •

ittljotül.:57 27 18 3 6 67 37
i:Xilyar	 . . 51 27 15 8 4 70 38
Atria( „SI 27 16 5 6 54 24

vAa Victoria 53 27 15 8 4 47 26
Andraltx 51. 27 15 6 6 51 18
ilitisalem -79 27 14 7 6 48 30
La Unión 47 27 14 5 8 52 42
Sort Roca 42 27 11 9 7 39 34
'A1çtdÍa 42 27 10 12 5 44 37

.1.:E.tpatia 37 27 10 7 10 49 37
'Fèrriolense 35! 27 II 2 14 37 44
Conseil 35: 27 9 8 10 31 34

::Gknova A 27 9 5 13 46 57
ilkrraco 30 27 6 12 9 34 41
:Escolar 25. 27 6 7 14 35 56
¡Soledad 24 27 5 9 13 22 37
Tetil' 22 27 5 7 15 23 62
liontiffri 22 27 5 7 15 27 54
Calvii .11 27 3 10 14 23 50

1tylep. CIR. 11 27 2520 21 62



Cadets CD Espanya. Temporada 1 995-96.

La classificació després de la disputa d'aquests quatre partits, és aquesta:

COPA PRESIDENT
GRUP B

cLASSIFICA616 FINAL

EQUIP	 PI PG PE FP GP GC P

S'Horta 	 8 7 1 0 39 13 22
Espanya	 8 4 2 2-30-17 14 
Partiras 	 8 2 1 , 5 12 33 7
Algaida 	 8 2. 1 5 18 27 7 
Santany; 	 8 2 I	 5 10 19 5 

clar, pea) no podia ser d'altra manera
amb un entrenador com es Riutort,
"Riu" i uns delegats com Antoni Clade-
ra i Tomeu Puigserver. A nies, amh el
conjunt de jugadors: Monserrat Pons,
Bartomeu Puigserver, Damià Oliver,

iQUitiO • 	 P) PC, PE FP GP GC P

14iáfiá	 43 I 0 15 8 10
Petra 	 4 3 1 	 0 8 3 10 

THorta	 4 3 0 1 18 10 9 
,Altakla 	430 	 I H0 9
lintSán—Picaforr. 4 3 0 I 20 9 9
ilarracar 	 4 2 0 2 9 9 '6
°Wok 	 4 1 1 2 II II 4

. Santanyí	 4	 0	 I	 3	5 II	 I
Villafranca 	 4 0 0 4 7 16
Porreras	 4 0 0 4 2 19 0

Joan Vega, David Trujillos, Miguel Vi-
dal, Ramon Giménez, Manuel Amagro,
Francesc M. Berrocal, Gori Carbonell,
Genaro Ramos, Oscar Salinas, Rafel
Tomàs, Salvador Cladera, Rafel Sccilla
i Antoni Puig. •

EUQO - IDIOMA

c9? tu  (Vele
71.1--&/(eu /aiá/fre.-Ls' alfr,631--vs- &raft"

am- 	alfd

ai/is' f" itléeltefá es-

Academia d'Idiomes
Carrer Rei Jaume II, 48 • Llucmajor • Tel. 66 1 1 33

A causa del poc nombre d'equips
de figuraven al grup B de Cadets a II
Regional, es va començar per jugar, pri-
mer la Copa President (sempre s'havia
disputat a final de I liga) que va co-
mençar el 14 d'octubre. Això feia que
la majoria d'equips no estiguessin atu-
rats tant temps, des dels inicis de tern-
porada, perquè la competició de lliga
no va començar fins dia 3 de febrer.

Passem a la primera competició dis-
putada pels nostres cadets, en que varen
fer un brillant paper i varen quedar cla-
sificats en segon Hoc. Dels vuit partits
jugats, en guanyaren quatre, n'empata-
ren dos i en perderen altres dos.
D'aquestes derrotes surt l'únic resultat
bastant negatiu, va ser cl primer partit
de lliga disputat a Llucmajor que es va
perdre, justament, contra cl que després
seria campió, s' Horta.

Els resultats d'aquesta Copa Presi-
dent varen ser aquests:
I4-X-95
Espanya, 1 - S'Horta, 6
21-X-95
Porreres, 1 - Espanya, 5
28-X-95
Espanya, 4 - Santanyí,
18-XI-95
S'Horta, 3 - Espanya, 3
25-XI-95
Espanya, 7 - Porreres, 2
2-XII-95
Espanya, 2 - Algaida, 2

La final d' aquesta Copa President
la va jugar el campió del Grup A, el
Juv. Can Picafort, contra el campió del
Grup B, S'Horta, els dies 13 i 24 de ge-
ner. Per això, l'Espanya no va tornar a
la competició fins dia 3 de febrer, que
va ser quan es va iniciar la lliga; es a
dir, tres mesos sense competició oficial.

1,a Higa en marxa

va començar la lliga, com hem dit,
el primer dissabte del passat nies de fe-
brer, amh molt bon peu per als nostres
representants, perquè venceren (1-2) en
un partit de rivalitat comarcal, al Porre-
res. Continua la bona rat xa i dels quatre
partits disputats fins al moment, els
al.lots de Riu només han empatat un en-
contre, es a dir, que n'han guanyat tres i
ocupen la primera plaça, compartida
amb el Petra.

Planter de jugadors

El primer lloc classificatori que os-
tenta de moment el CD Espanya es ben

Cadets CD Espanya

Sempre amunt

Text i fotos: Quintana CasteII



 

LAT        

FRUITS SECS • CONGELATS

POLLASTRES A L'AST

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

ESPORTS

Infantils CD Espanya Grup B	 CD Llucmajor / Aleví F. 7

Conti/men els festivals de gols

Jaume
Foto: C. Font

Després d'un breu parèntesi de descans, els nostres In-
fantils del Grup B han tornat a reemprendre la competició
amb la mateixa profusió de gols a que ens tenen acostu-
mats. D'ença que ha comcnat la lliga, nomes un empat, a
dos gols contra el Felanitx al Municipal Llucmajorer i tota
la resta, victòries. I sempre, per golejada, la qual cosa vol
dir que el públic assistent disfruta amb els encontres
d'aquests joves futbolistes I, sobretot amb els seus gols, els
maxims realitzadors dels quals sóii, naturalment, Sebastià
Canyelles i Rafel Ramos.

Dèiem que les victòries són per golejades: Santanyí, 0
- Espanya, 5. Dia 24-II-95, Montuïri, O - Espanya, S (gols
de Canyelles -3-, Ramos i Garí).

I cl darrer resultat que coneixem es el corresponent al
partit jugat a Llucmajor dia 2 d'aquest mes de març contra
el Manacor Ate. El resultat, Espanya, 9 - Manacor Ate., 2.
Tot i que la primera part va acabar amb empat a 2, a la se-
gona meitat es va tornar a veure aquest festival de gols,
que, repetim, estam avesats a contemplar els que seguim la
trajectória dels infantils. Ramos i Canyelles en repartiren
els gols a parts iguals (4 per hom) i un de Llorenç Garí. •

Un compromis complit

Text i fotos: J. Quintana

Quan a principis de temporada Ramon Castell i Miguel
Mas, entrenadors dels alevins F. 7 del CF Llucmajor ini-
ciaven la Iliga, aquest darrer em va demanar que si em te-
nia al dia de jugadors, resultats, classificacions, etc. nosal-
tres ho podríem treure a la revista. Li vaig contestar que,
com el nom de la nostra publicació indica ("De Pinte en
Ample") tenia les portes obertes. En Miguel Mas es va
comprometre, cada mes, a enviar-me punt uai inlórmació i
ho ha complit. No com d'altres, que encara esper que m'en-
vimn informació amh que poder començar a escriure algun
comentari.

Des de la darrera informació, s'han produit aquests re-
sultats:

13-1-96: Alcúdia, 8 - Llucmajor, 2. Gols de S. Nevado
i J. Serrano.

20-1-96: Llucmajor, I - Platges, 8. Gol de S. Nevado.
27-1-96: Llucmajor, 6 - Balears, O. Gols de D. Nevado

(2), S. Nevado (2), J. Serrano i LI. Galiano.
I 0-11-96: Peguera, 5 - Llucmajor, 2. Gols de J. Magafia

i S. Nevado.
24-11-96: Llucmajor, 3 - Cala d'Or, O. Gols de D. Ne-

vado (2) i S. Nevado. •

Guillenz Roig i Joan B. Trujillos, jugadors dels Infantils
CD Espanya (Grup B.)

C. F. Llucmajor. F.7

C/. Músic Joan Xamena, 12 • Tel. 66 14 84 • (Llucmajor)
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FABRICA DE JOIERIA GARAU
(Can Cajeta)

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

ESPECIAL COMUNIONS
JOIES PES -F IL IvALLOKQUí

Gran eX905iGiÓ de plateria

cie la firma Pedro Duran.

Canelobres, gerres, ato, palanganeo,

lampareo, marcs, etc, etc.

C/. Born, 29 - Tel. 66 04 03 - LLUCMAJOR

Notes columbbfiles del mes de febrer
Joan Jaume Sastre

LES CURSES DEL MES DE FE-
BRER:

En aquest mes de tarer s'han duit
a terme quatre amollades de coloms
des d'Eivissa, el temps no ha acorn-
panyat i ha fet fana ajornar la data de
Ia cursa en una de les vegades. La ve-
locitat en que han estat cronometrats
els coloms en aquestes amollades ha
variat segons el temps que ha let i en
general els que han tornat ho han fet
en bones condicions.

Les pèrdues de coloms són de
l'ordre d'un 30 % en termes generals
i resulten molt elevades si es compa-
ren a les perdues de fa uns anys.
Aquestes perdues són resultat de fac-
tors, tan diversos com a: el temps, les
races de coloms, reproductors, l'aug-
ment de la rapinya...

CLASSIFICACIONS:
Lloc	 Data	 Regularitat
Eivissa 03/02/96

1.- G. Ballester
2.- Joaquín Iglesias
3.- Julià Monserrat

Eivissa 10/02/96
1.- Llorenç Socias
2.- Julià Monserrat
3.- Joan A. Aguiló.

Eivissa 19/02/96
I.- Antoni Oliver
2.- Julià Monserrat
3.- Salvador Paniza

Eivissa 24/02/96
1.-Joaquín Iglesias
2.- Antoni Oliver
3.- Jeroni Tomàs.

Un dels factors que tenen més im-
portancia per a aquestes curses és
Ia sort:

La sort pot fer que guanyis o que
perdis.

Però, amb això, el que vull donar
a entendre és que el factor sort és fo-
namental, pet-6, aquesta sort no ve de
l'aire del cel, sin() que s'ha d'anar a
cercar, seleccionant, entrenant, mi-
mant i arriscant els coloms, una vega-
da i una altra tins que tenim un equip
que funciona. Llavors es quan la sort
juga el seu paper, no deixant que
l'equip es trohi amh els escopcters,

aquests mal anomenats caçadors que
tiren a tot quan veuen pel gust de tirar
o matar, o amh el falcó, que a causa
del seu augment, motivat per unes
lleis proteccionistes, molt justes en el
seu moment i que possibilitaren la re-
cuperació d'aquesta espècie que esta-

va en un moment perillós per a la se-
va subsistencia, avui, Iluny de l'ex-
tinció comença a esser un perill pel
nostre esport en no estar controlat. •
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CANE- LLAS • ROTGER

ESPORTS
La premsa forana

també juga a futbol

El proppassat dissabte dia 17 de fe-
brer, al polisportiu de son Gotleu es va
celebrar un partit de futbol entre repre-
sentants de l'Associació de Premsa Fo-
rana i "Sa Nostra", de Balears. El re-
sultat va ser a favor de "Sa Nostra", per
5-2. Com a representant de "Llucmajor
de Pinte en Ample", va jugar en Jaunie
Manresa, collaborador a la secció d'es-
ports. Després del partit, dinar a Son
Fuster i visita a les instal.lacions. •
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Atletisme.  Campionat
d'Espanya Pista
Coberta ,Juvenil

Catalina Oliver campiona i
subcampiona en 400 i 200 m.

Brillant actuaciO de l'atleta
Ihremajorera

J.Q.

Catalina Oliver, que pertany al
Club Colonya Pollença, s' ha proclamat
aquest passat cap de setmana campiona
d'Espanya en la categoria de juvenil,
en els 400 metres llisos i va marcar un
temps de 57.31. La mateixa atleta, als
200 metres, va quedar subcampiona
amb un temps de 25.43. Aquests cam-
pionats s'han celebrat els dies 2 i 3 de
març a València.

Des d'aquestes planes Ici ni arribar
l'enhorabona a aquesta jove atletallue-
majorera, "la nUvia del vent", i espe-
ram que sigui tenint triomfs. Ara ja és
Ia millor atleta que s' ha vist a Llucma-
jor en tota la histèria i va camí de ser la
millor de Balears. •



BARTOMEU JAUME NADAL, S.A.
RENAULT

EL PlpaR	 Migjorn, sin	 l ei' (,(i (11 4(1i (i(i
v,VIRK)5

Entre noltros   

Naixements

1.- Joaquim Janer i Mójer, 25 ge-
ner 96. Fill de Joaquim i Antònia.
2.- Sandra Luque i Medina, 28 ge-
ner 96. Fil la de Manel i Ma LiMsa.
3.- Francesc-Josep Sanchez i Re-
dondo, 29 gener 96. Fill de Josep-
Lluís i Aina.
4.- Sílvia Medina i López, 28 ge-
ner 96. Filla de Ramon i Agripina.
5.- Neus Cerda i Grimalt, 26 gener
96. Filla de Josep-Jaume i Marga-
lida.
6.- Alícia Olmo i Naranjo, 30 ge-
ner 96. Fi I la de Joan i Francesca.
7.- Sara Medina i Capó, 8 febrer
96. Filla d'Angel i Francesca.
8.- Sebastià Vidal i Gelabert, 21 fe-
brer 96. Fill d'Antoni i Maria.
9.- Paula Córdoba i Vanrel I, 20 fe-
brer 96. Filla de Josep i Margalida.
10.- Gabriel Sore11 i Castell, 23 fe-
brer 96. Fill d'Isidre i Antemia-Ai-
na.
11.- Jaume Ferrer i Ferrer, 21 fe-
brer 96. Fill de Gabriel-Lluc i Ca-
talina.

Matrimonis:

Aquest mes no s'han celebrat ma-
trimonis.

Defuncions:

I .- Pere Ribas i Pomar, I febrer 96,
72 anys.
2.- Ponç Llaneras i CafieIlas, 3 fe-
brer 96, 82 anys.
3.- Salvaçlor Izquierdo i Ca-1eIlas,
5 febrer 96, 64 anys.
4.- Joana Oliver i Vaguer, 7 febrer
96, 83 anys.
5.- Manel Méndez i Ruiz, 5 febrer
96, 19 anys.
6.- Wolfgang-Rudolf Jahn, II fe-
brer 96, 51 anys.
7.- Wilhelm Sajovic, 9 febrer 96,
88 anys.
8.- Esperança Feliu i Boscana, 17
febrer 96, 91 anys.

9.- Miguel Garcias i Garcias, 17
febrer 96, 88 anys.
10.- Bartomeu Contestí i Pelegrí,
17 febrer 96, 84 anys.
II .- Francesca Adrover i Rigo, 23
febrer 96, 87 anys.
12.- Joana-Maria Donate i Garcia,
24 febrer 96, 84 anys.
13.- Sebastià Mas i Ballester, 25

febrer 95, 67 anys.
14.- Concepció Benavente i Gar-
cia, 26 febrer 96, 91 anys. •

Nota de la Redacció: El passat
mes de febrer a la relació de ma-
trimonis, on deia Petra Grimait i
Gornals, havia de Petra Grimait i
Rigo.



FUNERARIA
Nostra Senyora de Lluc
A. SASTRE
C/ Revetla 9 iii.
Tel. 62 01 46 (Santa Maria)

El Sr. Sastre de Santa Maria, gerent de la
Funeraria Ntra. Sra. de Lluc, ha nomenat 1.111

representant per atendre qualsevol servei
funerari, per informar sobre els preus, per
poder concertar el servei que es desitgi amb
antelació i per poder evitar qualsevol sorpresa.

El nostre representant atendrà serveis
particulars i de la nostra Companyia
d'assegurances les 24 hores.

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

Solució del mes passat

-Porro
-Pauct
-Pitotxo
-Purrí
-Puput
-Piu

-Puça
-Pelat
-Passarei l
-Piculín
-Ponset
-Pardal-estern

-Pates
-Portel I
-Portassa
-Pub il
-Pipes
-Pollens í.

E VALDBL ECF NA
H BO V R T F A 0 P I 0
L OG AR B E N I G NC
B ENTMGC A U A LE
X DOME 01 A R J QI
I XRCABRPNPEN
M EV AMID	 A I I F A
B UHYEPB DE CSN
I EZNCMA HOEIE
R UTORAJ B B L CA
A ZOCE S E R E X AS
✓ EIGESE AD NGP
B OPAJ HMCE A TB

47k Pes forat
d'es nric•ix Passatemps

Tot i les sol.licituds que s'han fet, per part dels inte-
ressats als responsables del nostre Ajuntament, per subsa-
nar la deficiencia, a la peixateria hi ha, des d'abans de
l'estiu, un dels dos "aparells per matar mosques", espan-
yat.

Actualment el problema no és molt greu perquè les
temperatures hiverncnques no són gaire favorables per a
aquests insectes voladors, però si no hi posen remei, amb
l'augment de les temperatures, pot ser molt greu, no només
en l'aspecte estètic, cosa que no favoreix gens els qui s'han
de guanyar la vida amb la venda del peix, sinó que també
pot causar problemes sanitaris ben perillosos. •

Sopa de lletres - 9 licors



TALLERS MARINAAGENT OFICIAL PEUGEOT

PEUGEOT

C/. MARINA, 104 - TEL. 66 05 21
ZURICH

EXPOSICIÓ I VENDA: C/. MARINA S/N. - LLUCMAJOR

1- /4'1 ff E rEf
)(1- /v 2 1- L. tf

PLACA 18
serigrafia

@
PLAÇA 	 ESPANYA 	 18

07620 	 LLUCMAJOR 	 (MALLORCA)
TELE FON 	66	 04 	 22

e

I11 \

AL VOSTRE SERVEI

41e-a	 o-c el t&ffpf a 	mma,

el,os acoffsdiax pe tHS/teu

osep-a eyos/c/6 a cofelaCe

Agra -fin la vostra visita

C/. Nicolau Taberner, 39 - Tels. 12 06 97 - 12 06 98



11IM
ásr	 I

Rubi Automóviles
Llucmajor, S.L. 

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

4C	 E »EL A 611 CD
E NI ES F•A NI A I SP SPA..

La prensa especializada no podia equivocarse

al elegir al SEAT IBIZA Coche del Arlo en Espana roól,('). Un automóvil fruto de la tecnologia alemana mes vanguardista

Construido en la fabrica 'mks moderna de Europa: Martorell Un nuevo concepto automovilista que recupera

el placer y la alegria de conducir Con seguridad y excelentes prestaciones. El mejor equilibrio entre calidad y moo

Un reconocimiento, de los que mas saben, a la elección de miles de conduciores. Al futuro de una gran empresa

Un onto del que tu tambitn puedes participar probandolo en tu Concesionario SEAT. Y beneficlindote de unas condiciones

de compra Unitas. Para llevarte el mejor Coche del Ano. Como tu quieras. Descubrelo

E NI IIICIÓNATE

s	 111s...p

MEATer-
-#P1-

 w.a 11:10 CIO	 4131) i Ft IL! E IEt E
5 A ES 11Z dk E I	 IL! E
EN TODA LA RED DE CONCESIONARIOS SEAT

S.L.

Ronda del Ponent, 26 - Tel. 66 01 70 (LLUCMAJOR)
"Faladro percutor 500 W 13 mill.	 LiLidro hateria 7.2 V. Aniolalor:t 55() \\. 1 . 11 5  111111.
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11.500

•
BLAUPUNKT
WISMAINCKASOI nul

SEAVM

Ci,i111E1:!4_1%T -V_A_ DIAL
Taladro rev. perc. 500 W 13 mm. Sierra vaivén 350 W. Atornillador hatería 2.4 V.




