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seus autors

EDITORIAL

Una línia oberta

Fa prop més d'un any que un grup de gent ens proposàrem, de fer
aquesta revista. Tot va anar molt de pressa i aviat vérem el primer fruit
de la nostra il·lusió. Fou un número carregat d'esperança i desig que la
nostra iniciativa tiràs endavant; desitjàvem que la gent ens respongué
positivament i així ho ha fet. Sou molts que amb la vostra subscripció
ens encoratjau i obligau a tirar endavant.

La difícil qüestió financera, l'hem afrontada amb un decidit suport
per part de molts de comerços i indústries, els quals a la vegada ens han
fet servir de missatger. Aquesta és una decisiva qüestió que també ha
anat al nostre favor.

És prest per fer balanç, emperò no podem estar d'expresar la nostra
alegria i gratitud envers els esdeveniments. És cert també que hi ha ha-
gut algun moment de nerviosisme i de crispació amb l'ajuntament, em-
però passat el temps feim una valoració també positiva de la nostra rela-
ció amb la institució pública i les petites notes dissonants, resten com a
gracioses anècdotes lliçonadores, les quals serveixen per clarificar el pa-
per de cada organisme i de cada persona.

És la nostra volutant seguir en la mateixa línia que ens ha de portar a
ésser un mitjà de comunicació necessari. Si fullejau les revistes passa-
des, veureu el pas d'un any fugaç i ràpid; són molts els esdeveniments
que han succeït i, segons el nostre parer, han fet de la revista una eina
viva i decisiva.

UDOL és una eina per informar dels esdeveniments que a més a més
són notícia

UDOL és una eina per donar a conèixer la gent de. poble, els cos-
tums, les organitzacions i associacions; a més anam acostant algun per-
sonatge, alguna activitat, algun grup.

UDOL és una eina per expressar opinions, tant personals com de
grups, nosaltres intentam opinar amb serietat i objectivitat i volem que
tothom pugui opinar.

UDOL és una eina per a servir a la cultura, a la poesia, a la narrativa,
la ciència.

En definitiva UDOL és més que una revista, (hem organitzat con-
ferències, recollides solidàries amb gent necessitada i més activitats que
organitzarem). El nostre decidit desig és el de prosseguir la línia oberta.
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Sa Rua - Una protesta al que ens prenen
Igual que amb el Liceu ens va passar amb el Molí de siurells

que varen fer els de ca na Munara que va prendre foc en qüestió
de segons. I tot davant un estel de siurells fatasmagòrics de to-
tes les mides i un parell de senyoretes ben avingudetes amb un
petit mariner d'aigua dolça (per a molt de temps?) que els
acompanyà tota la volta. Volta que es musicà amb la banda de
música d'ADENA d'Inca. En el foguero hi va haver barra de
bar per a tots aquells que la set els ho pregas i pa amb sobrassa-
da i botifarrons per torrar. Tampoc no va faltar el cognac cre-
mat per a tot aquell que estàs constipat.

El que feia passar me pena de tot era la pluja que semblava
haver d'esclatar d'un moment a l'altre el dissabte dematí. N'hi
havia alguns que feia estona que tenia la desressa feta, altres,
però, s'hi posaren el mateix dia a fer-lo.

El que et podies trobar per la Rua era de tema tan variat que
no et podies despistar ni un sol segon si no volies perdre detall
del que hi havia.

Mentre tiraves vint duros per jugar a un futbolin ja t'havien
fet un gol per badocar les cosides que feien uns altres. Més en-
vant o més enrera (segons la posició de cada un) et podies fon-
dre observant el vol d'unes papallones o morir de por amb la in-
vasió extraterrestre que es passejava entre els desfressats.

Carrossa, comparsa o individual; tot servia per a referir-se a
l'aigua, al que ens prenen. No podien haver trobat ningú millor

Quina guarda de bons al.lots!

que els que representaren a les autoritats, de tal manera que si

els miraves una bona estona no sabies si contemplaves els ver-
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LLISTA DE PREMIATS

INDIVIDUALS

1er. Cisterna
2on. Sac de patates

CAÏIROCÈS

1er. Costura loca
2on. Cantina mexicana.
3er. El pou dels moros
4rt. Discoteca de paper

COMPARSES

1er. Extraterrestes
2on. L'aigua
3er. ONCE
4rt. Papallones
5è. Futbolí
6è. Pastís d'aniversari

Reivindicació, festa i... aigua!

taders o no. O uns banyistes de cara desconeguda que cercaven
la banyera desesperadament i no la trobaven. I una cisterna que
no miràrem si ja era eixuta o d'aigua salada. Qualsevol cosa era
bona per protestar als obrers que es passejaren tot el temps.

Després dels premis cada qual va partir a sopar on li con-
vengué més (alguns més previsor i tot llogaren un autocar). Lla-
vors li va tocar l'hora al ball a la portassa de ca'n Joan des
Forn. On hi hagué música fins adintrades hores de la nit i un
servei de bar i entrepans.

Enguany no hi ha hagut tanta animació com anys passats a
les vetllades del siurell i de la nit del ball de desfresses. En con-
traposició a anys passats la gent partia de la festa molt més
prest i no estava tan balladora com abans. Realment és una llàs-
tima per aquells que ho organitzen perquè deven sentir-se una
mica desanimais malgrat la feinada que fan i tan bé com queda
tot.

Moll de transitei dia del Dijous Harder

ELS MÉS PETITS ES DIVERTIREN AMB LA RUETA

El Dijous Llarder va constituir pels més petits la seva rua
particular. En ella tan es podia veure tota la senyalització de trà-
fic com una desfilada dels cent anys de Miró o una tribu caní-
bal. El que no va faltar a la volta va ser la finalització amb coca
de tallades com cada any.

PORTES BASCULANTS

Manuals i automatitzades
Fusta nord, teka, PVC, xapa

Telèfon:
Taller: 52 24 14

CREU, 114
Fax 52 2119

LLUBÍ
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L'Església plena de gent
amb l'arribada dels Reis

Les Festes de Nadal

Les festes nadalenques s'iniciaren a Llubí amb la celebració
de la missa de matines. Com cada any el cant de la Sibil.la i
l'anunciació de l'àngel es deixà sentir de nou. Enguany -com
l'any passat- les encarregades de posar veu a aquestes peces fo-
ren na Beatriu Rodríguez cantant la Sibil.la i n'Antònia Perelló
amb l'àngel. És bo veure com la tradició del cant de la Sibil.la -
sent tant de la nostra terra- encara perdura.

Això hauria de servir de mostra als més petits que podrien
ser els pròxims demostradors de la seva veu fent que amb ella
no es perdin coses tan belles com aquesta.

Nadal a la Biblioteca

Per tal de donar un ambient més festiu a la biblioteca na
Xisca va moure els al.lots per què l'engalanassin. Per això es
reuniren un dia abans de festes i es posaren a pintar, a fer gar-
landes i altres motius ornamentals. Segons tenim entès els parti-
cipants arribaren a ser una trentena. Devia fer goig llegir-hi.

Cap d'any

Cada any son més els que es decideixen a pujar per escoltar
les campanades a la plaça de l'església. El que mai falta són les
besades desitjant un feliç any i sobretot la xopada de cava. Més
d'algun se'n va a casa ben enfadat perquè qualque truiós li ha
banyat la roba de mudar, per aquest motiu val més sotir pèl mig
amb roba vella i no empipar-se amb ningú. I si no: "qui no vol
pols que no vagi a s'era".

TINTORERIA - RENTADURIA
TOT:©: NET

Mercat des Tenis
Juan Crespí, 13

Local 4
Tel. 45 48 98

Los Geranios
Sta. Catalina de Siena

Local 10
Tel. 71 38 74

PALMA DE MALLORCA

Els pages o la premonició dels Reis d'Orient

Qui es va.aixecar juganer va ser el dia dos del rencent any
nou. El motiu no era altre que el de posar-se a jugar amb el "joc
de l'Endiot" organitzat pel club d'esplai. Consistia en un gran
circuit que envoltava la plaça dividit en caselles on en cada una
hi havia una prova diferent a realitzar per els concursants.
L'únic requisit que es demanava era el de participar per grups
en aquest concurs que començà a les onze del dematí i que
acabà a les dues i mitja del migdia.

La sorpresa de l'horabaixa varen ser els més petits amb el
recital de cançons que oferiren al públic assistent a la casa de
Cultura. Després d'ells els Patges Reials escoltaren tot una llau
d'impacients al.lots amb el cap ple de regals a demanar per fer
lliurament més tard dels premis als participants del concurs de
betlems que organitza l'associació de pares.

Arribada dels Reis

L'excitació i els nervis ja havien arribat al seu límit, tot de-
tall estava apunt...

Primer sortí la banda de música, tot seguii foren les carrosses
amb els nins i els gegants i després varen ser ells, magestatics,
sobre els seus cavalls. En arribar a la plac a els reis baixaren del
seu transport i feren l'ofrena a un nin Jesús una mica punk.

Seguidament començaren la volta per entregar els regals
d'il.lusions a tots els nins. Ara tan sols falta esperar que tornin
l'any que ve amb el que ens faci falta.

I el que hem de tenir en compte és la feina que realitza la co-
missió de reis i tots els seus col·laboradors.

Construccions

Carrer Roca Llisa, 67

Tel. 52 2Ì 04
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L'Espiai de Lluc

Per animar una tniqueta els al.lots l'esplai se n'anà
d'acampada a Lluc un dia. I encara que la seva estança va
ser a la casa de Ca'n Josep no us heu de pensar que tot es
limitas a dormir i seure. El primer dia que arribaren ja parti-
ren a trescar les rodalies del monestir i després de dinar una
part dels monitors varen dur-los fins el camell mentre que
els monitors que quedaren preparen un joc on no es sap si
els que millor s'ho passaren foren ells o els nins i nines
(mentre jugaven arribaren els que havien partit de Llubí a
peu i que volgueren fer creure a tots els que ja hi eren que
s'havien perdut). L'activitat que hi havia preparada pel ves-
pre va ser una gincana-pels voltants del casal. Gràcies a tot
que no es perdé cap al.lot perquè entre el fred que feia i la
por a l'obscuritat que tenien alguns la cosa, més probable
era que algun fugis de la vista. El diumenge dematí berena-
ren en el restaurant situat davall les cel.les i després fugiren
a jugar.S ense témer-se'n ja foren a dinar en un segon, el
que no s'explica és que no els fes mal de panxa ja que tot
d'una es posaren a fer un partit de futbol o a fer expedi-
cions muntanyenques. No molt més tard tornaren cap a
Llubí, cosa que els va permetre poder jugar amb les jugue-
tes noves.

Festa de la Biblioteca

El dia vint-i-dos de gener la biblioteca organitzà una petita
festa on es feu entrega d'uns diplomes als lectors més assidus.
Per celebrar-ho hi anà na Nati Degrado que contà uns contes
molt entretinguts entre tota una parafernália de titelles i llibres
que es va fer acompanyar. Després dels contes hi va haver un
refresc per a tothom i una bosseta de caramels.

L'Hora del conte

Per els més amants d'escoltar contes s'ha organitzat una ac-
tivitat a la biblioteca que es durà a terme cada divendres a les
cinc i mitja de l'horabaixa. Aquesta hora estarà reservada per a
l'audició de contes a càrrec de diferents contacontes. El dia qua-
tre s'inicià aquesta activitat que durarà tot l'any.

Quintos 94

El dia vint-i-nou de gener va ser la nit dels quintos 94.
Per això no va faltar un bon foguero i una nit de rock amb

çls grups Aida de ball de saló, Societat Anònima i The Cylint-
hers per animar els cossos que no s'encalentien amb el foc. Hi
va haver servei de bar i pa amb sobrassada i botifarrons per to-
rrar. El més satisfactori de tot per aquesta quintada de quasi
quaranta joves va ser l'acollida que tengér per part de la gent
que hi assistí de forma massiva.

Es demanen disculpes per les molèsties que ha causat el
munt de terra que ha romàs al carrer fins fa ben poc.

Panera d'Udol

Antoni Gonzalez Córdoba va guanyar la panera que vàrem
sortejar per Nadal. Una panera tota de productes de la Terra.
Toni, que la puguis disfrutar en salut!

Foguerons

Aquest ha estat un any en el que s'han fet més foguerons
que en els darrers. Madò Antònia Pates i en Joan de Ca sa Moli-
nera dia quinze de gener varen convidar a sopar de torrat, el dia
després sa Taparera i el denou de gener el bar es Garbell. D'al-
tres com a Can Tomàs de Ca Sa Comte i un parell de veïns dels
traginers també s'escalfaren i feren bauxa davant un foguero.

Organitzadors del Foguero de Sant Antoni al carrer dels Traginers

Un bon regal

En Tomeu Alomar de Ca Sa Conilla va treure el cotxe que
sortejava la Banca March, un Citroen AX. Quina sort que hagi
tocat a un llubiner, però i que farà ara en Tomeu amb dos cot-
xes?... Bé, que pugui fer molts de quilòmetres.

Antoni Gonzalez, guanya-
dor de la Panera UDOL de
Nadal, tota de productes
illencs

Diada de la Pau i la no Violència

Els al.lots de l'escola celebraren el 28 de gener el dia de la
pau pintant sobre l'asfalt i dibuixant-se a ells mateixos a les ra-
joles de la plaça. Cada un va col·locar un colomet seu en unes
garlandes que encerclaven la plaça d'arbre en arbre.

Aquest pot ser una molt bona activitat per edudar els infants
amb més llibertat.
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Conferències

El Rector de Sineu, Joan Parets, ens va oferir una xerrada
sobre la Sibil.la Joan Parets és un estudiós de la música i un ex-
pert amb aquest cant tan antic, tan pel que fa a la història com a
les diferents versions. El Rector de Sineu ens va mostrar un re-
cull de la bibliografia i la discografia sobre la Sibil.la. Els pre-
sents vàrem tornar tenir la sort de sentir-la cantar una altra ve-
gada a Beatriu Rodríguez que la va tornar cantar enguany.

El devuit de gener en Guillem Ramis, un jove molt com-
promès amb tot el que sigui ajuda humanitària i que està aficat
a diverses organitzacions d'aquest tipus i que pertany al grup
REVOLTA ens va oferir una conferència i diapositives sobre la
situació actual a Cuba. Encara que no hi va assistir molt de pú-
blic va ser de gran interès.

El dia després es recolliren objectes de primera necessitat
per enviar a Cuba i taronges per a les monges.

Esperam que una altra vegada la gent sigui més participativa
perquè es va recollir molt poc material i poques taronges.

Les Matances de la Tercera Edat

El primer diumenge de febrer la tercera edat com ja ve a ser
tradició varen fer unes matances de pinyol vermwll. Hi assisti-
ren diverses personalitats tant de la política com d'organitza-
cions benèfiques. Pilotes i sopes de matances va ser el menú,
diuen que es varen llepar els dits.

UN VAIXELL PLE DE

SOLIDARITAT
CAP A CUBA

Plaça de la Carretera, 7
Tel.: 5221 76 — Llubí

En aquest dinar es va fer pública la intenció de canviar
d'ubicació el projecte de la residència de la tercera edat. Si es
desestima la possibilitat de construir-la a la finca des Porrassa-
ret, aquesta tornarà a passar a mans de la família Esbert. El so-
lar sobre el que s'especula ara és el solar de devora Ca ses
Monges.

Si no es construís la residència a la finca Es Porrassaret amb
aquesta ja serien dos els llocs desestimáis per a construir-hi la
residència. A causa del retard o de la indecisió de les persones
competents al respecte es perdria la possibilitat que aquest solar
passas a mans del poble. 'Anteriorment ja va ser la casa cedida
per madò Catalina Mulet la que es va perdre.

J. Pareis ens meravellà amb la seva conferència, igual que tieatnu Rodríguez amb la seva veu

Prensa Forana

A la part més alta de la Serra de na Burguesa, dins terreny
de la finca de s'Hostalet, una de les zones més castigades
aquest passat estiu pels incendis forestals s'hi ha instai.lat una
torre de vigilància-observatori per aturar l'aparició de futurs in-
cendis. Devers el mes de maig, inici de la campanya de preven-
ció d'incendis es començarà a utilitzar la torre.

L'amic Bernat Cifre, professor de llatí i habitual col.labora-
dor a la premsa forana i ciutadana, als seus seixanta anys acaba
de publicar el llibre Per camins i torrenteres. És un recull de
quaranta-cinc poemes de temes diversos entre els quals destaca
el titulat Pollença.

Informació: Biel i Caterina Gelabert

PüiTEmA, a: s

BAUZÀ - PERELLÓ
Mobles de cuina, mobles a mida,

. ¡f||, fusteria en:i n̂era|¡¡¡¡¡l
Sa Carretera 73 ;;:||;:i;;; Te¿ 52 24 33
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EI Llubiner Celestí Alomar nou Director General de
Política Turística del Ministeri de Comerç i Indústria

El passat dilluns 7 de febrer aquest llubiner de 44 anys, casat i amb
tres fills va prendre possessió, en un acte on va ser present el ministre
Javier Gómez Navarro, d'aquest nou càrrec en substitució d'Eduardo
Fayos.

Un dels objetius de Celestí Alomar és millorar el diàleg entre Ad-
ministració i sector turístic espanyol. Segons declaracions a la premsa
aquest càrrec per a Celestí Alomar suposa integrar-se de nou en el món
turístic i poder realitzar un treball molt interessant sota la batuta de Gó-
mez Navarro.

Recordem que anteriorment havia estat Director General d'Ordena-
ció de la Conselleria de Turisme del Govern Balear.

Sort i enhorabona!

Jaume Cardell, de cas "Camión", participa en
l'elaboració del Primer Volum de la història de Muro

Juntament amb na Margalida Orfïla, amb en Gabriel Alomar i Este-
ve i amb en Miquel Àngel Cau en Jaume ha elaborat el primer volum
de la història de la villa de Muro. L'acte de presentació, que serví per a
proclamar com a fill adoptiu de Muro l'arquitecte i historiador Gabriel
Alomar i Esteve, va tenir lloc el dissabte 17 de gener.

A la seva família i a ell des de l'UDOL els donam l'enhorabona.

EI PP té nova Junta Local

Segons ens han informat el PP té nova Junta Local. Després de ser
elegida aquesta Junta prengué la paraula el president Sr. Munar, el qual
agraí la confiança posada en ell. Seguidament exposà a la Junta un am-
ple programa d'actuacions a desenvolupar pel partit dins Llubí.

Acte seguit es va servir un sopar pels assistents.
L'actual Junta quedà constituïda, el passat 10 de gener, de la se-

güent manera: President: Miquel Munar Cardell; Vice-president:
Tomàs Campaner Ferragut; Secretari: Rafel Alomar Ferragut; Tresorer:
Pedró Martorell Bestard; Vocals: Juan Capó Munar, Lorenzo Martorell
Florit, Gabriel Ramis Serra, Juan Munar Munar, Juan Servera Molinas
i Juan Costa Ramis.

Noces d'Or

Durant el passat mes de gener ens hem assabentat que s'han pro-
duït tres celebacions de 50 anys de casats. N'Emilio López Bermúdez i
Margalida Pallicer Ferragut, en Miquel Munar Munar i na Margalida
Cardell Duran i en Biel Gelabert Cladera i na Catalina Perelló Torrens.
Es casaren concretament (hem consultat l'arxiu parroquial) el 25 de ge-
ner, el 3 de febrer i el 10 de febrer respectivament de l'any 1944. De
llavors encaja ha plogut molt.

A tots ells enhorabona!

El PSOE a Llubí

De fa uns mesos un grup de llubiners ha decidit instaurar el PSOE
al nostre poble. Per fer-ho saber a la festa de llubiners es van posar en
contacte amb nosaltres i ens convidaren a sopar. En aquest sopar hi ha-
via els components del partit: Joan Antoni Carretero Reina (Secretari
General i Delegat Comarcal), Antoni Ferragut, Domingo Fernández,
M* Núria Gómez, Emilio Viña i Jaume Ferragut. tots ells han decidit
que volien fer feina pel poble, encara que no rebin cap benefici. Volen
aconseguir una igualtat d'oportunitats per a tots els del poble prescin-
dint de qualsevol etiqueta que el poble hagi posat. També volen comu-

nicar la seva total oposició al transvasament de Sa Marineta i la preo-
cupació que tenen per la manca de consciència política dels llubiners.

Des de la redacció els donam ànims per seguir endavant amb el seu
projecte.

Pau per a tothom

Un dia, després d'haver anat a patinar, em vaig asseure a mirar la
televisió, vaig posar el 'Telediario" i vaig veure un nin que era a la gue-
rra plorant de fam i de dolor.

Després vaig mirar per la finestra i hi havia uns nins que jugaven a
guerra amb pistoles i altres armes.

Un dia, mon pare volia comprar una'pistola per al meu germà, però
jo li ho vaig impedir. Li vaig dir que si vol que hi hagi pau en el món, el
més principal és no comprar coses de guerra.

Me'n vaig témer que havia fet una cosa ben feta.
Al cap d'uns quants dies, tot el poble va amollar un colom blanc

cap al cel perquè el Bon Jesús l'agafi i acabi la guerra.
TU, EN EL TEU POBLE, POTS FER LA PAU.
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Nanamente
Antoni Cantarella» Ramis, 9-02-1994

Defuncions
José Perelló Feliu, 1-0Ï-94
Margarita Frontera Mateu, 2-01-94
Esperanza Capó Jordà, 6-01-94
Lorenzo Alomar Oliver, 11-01-94 <•
Juan Bennasar Garau, 16-01-94
Gabriel Frontera Martorell, 17-01-94
Catalina Perelló Perelló, 3-02-94

Matrimonis
Joan Capó Oliver amb Franciscà Server Llabrés, 29-01-94
Sebastià Torrandell Crespí amb Maria Torrens Planas, 29-01-94
Domingo Quetglas Salvà amb Antònia Comas Llabrés, 5-02-94
Domingo (Juetglas Ferragut amb Antònia M'Oliver Frau, 8-01-94.
Casats a Palma.
Rafael Planas Ramis amb Maria Antònia Fornés Payeras, 29-01-
94. Casats a Muro.

Registre civil. Llubí, 16 de febrer de 1994«



INFORMACIÓ

L'aigua, el darrer espoli

Qui se l'endugui ta robarà!

La Coordinadora en Defensa de les Aigües va convocar una mani-
festació per el dia nou de gener amb el lema "L'aigua: qui se l'endugui
la robarà". La manifestació era una vegada més contra el transvasa-
ment. Els manifestants duien pancartes de tots els implicats: Canyelles,
Nàjera, Cadenas, Saiz, Aguiló, Reus i els baties de sa Pobla, Inca i
Sencelles. Davall la fotografia de cada un hi havia la paraula TRIA-
DOR a la qual cadascú va donar el sentit que va voler. Durant tota la
moguda es varen llegir dos manifests, una vegada més oposant-se a la
canalització.

La manifestació va anar fins al final del terme de Llubí anant cap a
Tirasset, lloc on es trobaven les màquines en aquell moment. Totes les
pancartes amb les fotografies dels implicats es varen repartir pels vol-
tants del límit del terme i a la Plaça de sa Carretera.

Ara encara les màquines estan treballant però quasi ja està tot a
punt perquè l'aigua se'n vaig de Llubí (pot ser que quan surti aquesta
informació les obres ja s'hagin finalitzat). Tot plegat el que han fet les
màquines ha estat un desastre darrera l'altre. Molts de marges del camí
de Corbera els han tirat per enterra. El poblat talaiòtic més important

NOU POU pollastres
desfet de pollastre
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conills

ous

DISTRIBUÏDORS:
Germans Perelló S.A.

Carrer Cardenal Cisneros, 65
Telèfon: 88 10 32 INCA

de la comarca ha estat objecte també de destrosses, així com també va-
ren tapar un avenç d'uns vint metresd e fondària.

Els comentaris d'alguns pagesos que deien que les màquines no
deixen les finques així com havien promès i que pot ser no puguin tor-
nar servir per conrear són fidel testimoni que han enganat la gent.

La Protesta s'enduireix

Els actes de potresta envers el transvasament han passat de les ma-
nifestacions de protesta més moderades a d'altres de més violentes.
Primer va ser una excavadora la que va patir les conseqüències, des-
prés el conductor d'un camió va ser agredit amb una pedrada. Final-
ment la caseta on s'ha d'instal.lar l'estació de bombeig va sufrir un in-
cendi. Es creu que es va forçar la porta d'entrada i es va fer servir un
neumàtic per provocar l'incendi. Les flames tan sols varen cremar una
taula del despats i un ordenador ja que fa devers vint anys que no
s'empra i no hi havia res més. A partir d'aquest darrer acte la caserna
incendiada està custodiada els cap de setmana per un guarda i la guàr-
dia civil hi fa rondes els vespres.

Quatre-cents milions més

El passat dia quatre de febrer el Consell de ministres va aprovar
l'ampliació en quatre-cents milions de pessetes la dotació destinada al
transvasament. En principi eren nou-cents els milions que s'hi havien
de gastar. D'aquest pas podria ocórrer el mateix que en el túnel de Só-
ller.

Tercer atemptat

El cap vespre del dia dotze de febrer dues màquines excavadores
que s'utilitzen per a les tuberies del transvasament varen ser incedia-
des. Es varen emprar rodes de cotxe banyades amb benzina. Els des-
perfectes poden pujar a uns quaranta milions de pessetes.

L'autoria dels fels no està gens clara (¡olografia de D. Quelglas)
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A LA SALA

Sa Pobla pot vendre aigua, Llubí no
Hem començat un any nou i l'ambient que es viu dins el

nostre Ajuntament el podríem clasificar com a de tranquil o mi-
llor dit, una tranquil·litat difuminada; és a dir, la gran majoria
de punts són aprovats per unanimitat, llevat de les mocions o al-
tres propostes en què podem observar les discrepàncies que hi
ha entre els diferents grups polítics.

Llevat d'una moció d'urgència presentada pel P.S.M., el ple
del mes de desembre va transcórrer amb total normalitat des del
punt de vista de les votacions, és a dir, tots els punts varen ésser
aprovats per unanimitat del consistori. Els temes més impor-
tants tractats varen sesser els següents:

* Examen i aprovació del projecte de xarxes de proveïment
d'aigua potable i sanejament del nucli urbà de Llubí. L'Ajunta-
ment va aprovar per unanimitat el projecte elaborat per l'empre-
sa Cadagua S.A., però va fer una sèrie de puntualitzacions de
caire tècnic tant al projecte de proveïment d'aigua potable, com
al de sanejament del nucli urbà de Llubí

* Examen i aprovació de l'aportació municipal al Pla de mi-
llorament de Façanes per a 1994. igual que l'any 1993, l'Ajun-
tament, per unanimitat, s'ha adherit al pla de millorament de
façanes promogut per la Conselleria de Cultura Educació i Es-
ports. El Consistori va aprovar consignar la quantitat de
400.000 ptes. al pressupost municipal de 1994, per ajudar o sub-
vencionar, a tots els llubiners que s'adheresquin a aquest pla.

En aquest ple també es va discutir una moció d'urgència
presentada pel PSM . L'Exposició de motius d'aquesta moció
era la següent: segons ha aparegut a diferents mitjans de comu-
nicació l'Ajuntament de Sa Pobla va aprovar un acord, en el
qual es permetia a una empresa privada, explotadora de l'aigua
del subsòl pobler, vendre l'aigua pagant un cànon de 5 ptes per
cada m/3 d'aigua que s'extregui a partir de la barrera del
500.000 m/3.

Per tant l'Ajuntament de Sa Pobla intenta dur a terme allò
que ha estat prohibit a l'Ajuntament de Llubí des del Govern
Balear i el Central. Seria molt bo pel nostre poble poder vendre
l'aigua, i així fer possible que un petit poble qu eno està a la vo-
rera de la mar pugui seguir tenint vida com la tenen tots els po-
bles que tenen un metre d'arena. Aquesta moció va ésser apro-
vada amb el vot favorable dels regidors del PSM, el regidor del
CDS i la regidora d'UM. Als regidors del PP, GB i l'altre d'UM
(el batle) es varen abstendré a l'hora de votar.

La tònica del ple del mes de gener va ésser més o manco la
mateixa i en destacarem els següents punts:

* La presa de possessió de la regidora Maria Perelló Mateu
pel grup municipal PSM-NM. Na Maria com tots sabeu ha
substituit en Damià Perelló que per motius de feina va haver de
dimitir. La nova regidora, com quasi tots els regidors del PSM
va optar per la fórmula de la promesa aj'hora d'acceptar el nou
càrrec i no pel jurament. Des de la revista UDOL l'encoratjam
que dugui a terme una bona tasca pel bé del nostre poble. Enho-
rabona.

* Examen i aprovació del padró Municipal d'habitants a 1-
1-1994. Dia primer de gener de 1993 la població de Llubí era de
1.939 habitants (952 homes i 987 dones), durant aquest any hi
ha hagut 48 altes i 60 baixes, per tant un balaç negatiu de 12 ha-
bitants, ésa dir, dia primer de gener de 1994 la població de Llu-

bí era de 1.927 habitants. Aquest padró va ésser aprovat per
unanimitat.

En el punt d'"Altres Propostes" hem de destacar una pro-
posta del PSM, una del sr. Batle i una del regidor de Règim In-
tern:

+ La proposta del PSM era aprovar un manifest en contra de
la incineradora de Son Reus, els punts més importants d'aquest
manifest eren:

- La construcció d'una incineradora per a tractar els residus
sòlids urbans de Mallorca suposa una amenaça per al medi am-
bient i salut dels mallorquins.

- Està previst abocar les cendres de la incineradora a Son
Nuviet, Petra. (Un altre ataca a la part forana per part del Go-
vern Balear).

- Incinerar suposa, destruir materials encara aprofitables (pa-
per, plàstic, vidre, fusta, etc), que es podrien reciclar i reutilit-
zar.

Per tots aquests motius l'Ajuntament de Llubí demana:
- Que s'aturi la construcció de la planta incineradora de resi-

dus de Son Reus.
- Que es redacti un nou pla de Residus -que tengui com ob-

jectius la reutilització, el reciclatge i la recollida selectiva.
Aquesta proposta va ésser aprovada per majoria absoluta,

amb els vots a favor dels 3 regidors del PSM, el regidor del
CDS i la regidora d'UM. Els dos regidors del PP, el de CB i el
Sr. Batle es varen abstendré.

+ La proposta del sr. Balle va esser la següent: Dona l'agraï-
ment a l'amo en Lluc de ca na Bergues i a l'amo en Monserrat
de Can Miquel Miquela, per a la donació de dos trossos de terra
(Son Marget i sa Vinya respectivament) per eixamplar un revol
de la carreta que va a Costitx i per eixamplar l'entrada del camí
del Gemellar des Lli. Aquesta proposta va ésser aprovada per
unanimitat.

+ El regidor de Règim Intern va proposar que es dugués a
terme una sembrada d'arbres a l'Ermita igual que l'any passat.
El portàveu del PSM va demanar si seria possible que aquesta
activitat es realitzàs conjuntament amb l'Escola Duran Estrany.
Aquesta proposta, juntament amb l'incís del portaveu del PSM,
va ésser aprovada per unanimitat.

Jaume Alomar Serra

JAN fíljjjÍM
¡IfTailer mecaní|¡¡¡

Siivel púil|¡ transports amb gr¡|¡
Carrer de la carretera, $jj¡¡¡
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CONVERSA

Llibertat per damunt de tot!
• Com haureu pogut veure a l'editorial

la revista UDOL ha complert un any i
dins aquest any hem conversat amb sis
personatges, tots ells masculins. Per
aquest motiu hem decidit parlar una es-
tona amb na Margalida Miquel, de 27
anys, de ses Planes o de ca na Rossa (ja
és hora de treure a "rollo" una dona! ens
diuen els nostres subscriptors). Vàrem
decidir parlar-hi perquè trobàrem que te-
nia moltes coses per dir-nos, podríem
parlar sobre coses relacionades amb la
seva professió (Llicenciada en Filologia
Hispànica), sobre el càrrec que ocupa
dins l'Ajuntament o dins les JUM (Jo-
ventuts d'Unió Mallorquina), ... No
avancem esdeveniments i gaudiu
d'aquesta conversa que tinguérem amb
ella el passat mes de gener.

Començàrem, parlant sobre la seva
llicenciatura, recordem, malgrat ja ho ha-
gem dit, que és llicenciada en Filologia
Hispànica.

Els espanyols de cada
vegada més temen els
catalans

-Quin any et llicenciares?
-Era l'any 1990.
-Exerceixes de professora?
-Ara no, en aquests moments no; he

exercit fins al setembre d'enguany.
-Trobares feina tot d'una? Com in-

terina o a través d'oposicions?
-Sí, tot d'una. Vaig trobar feina a un

col·legi privat, no m'he presentat mai a
unes oposicions.

-A quins llocs has exercit?
-He fet, primer de tot, de monitora

d'Educació d'Adults a la Mancomunitat
del Pla i després a l'Escal de Magaluf.

-Com a filòloga, què n'opines sobre
els constants atacs a la llengua catala-
na? (ABC, Tribunal Constitucional,
determinats partits polítics, etc.)

-En principi, em pareix que qualsevol
llengua, encara que sigui la que només la
parla molt poca gent, és respectable al

100 %; però concretament a la llengua
catalana crec que és una qüestió més po-
lítica que no lingüística, és a dir, la cam-
panya de l'ABC segur que és un muntat-
ge política ja que Convergència i Unió
dóna suport a determinades coses del
par t i t socialista perquè sinó no es
comprèn aquest atac a la l lengua.
Aquests atacs vénen motivats més per ra-
ons polítiques que no per raons lingüísti-
ques.

-Per tant aquest odi cap a la nostra
cultura en general ve motivat,per
qüestions polítiques?

-Sí, de cada vegada tene més clar que
els espanyols temen els catalans.

-Realment està en perill la llengua
espanyola dins els Països Catalans o és
la llengua catalana que realment està
en perill?

-Dur aquestes qüestions a qui està en
perill o quina de les dues pot més', em
pareix una mica massa dramàtic. No crec
que el català estigui en perill en aquests

Els senadors del PP s'han
passat l'Estatut d'Autonomia
per allà on els ha donat la
realíssima gana

foments, hi ha estat durant molts anys i
possiblement segons quin règim o partit
polític tornas per ventura si que hi esta-
ria, podria tornar estar una altra vegada
en perill. Ara estic esperant el que dirà el
Tribunal Constitucional però el que no
pot dir en cap moment és que aquesta llei
és anticonstitucional perquè es posaria
en dubte la legalitat de la Constitució Es-
panyola, cap Constitució pot obligar a
ningú res.

Tornant al fil crec que la gent que
parla català ha de seguir parlant català,
independentment d'aquests atacs famo-
sos i que de cada vegada més les institu-
cions han d'agafar força perquè sinó pot
arribar un moment en què la llengua ca-
talana pot arribar a desaparèixer.

-Sobre el fet que protagonitzaren
els senadors mallorquins del PP (Ca-
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CONVERSA

ñcllas, Font i Vidal) si mallorquí o més
ben dit bunyolí, pobler o marratxiner i
no català, que en penses d'això?

-Les Joventuts d'Unió Mallorquina,
on hi estic aficada, vàrem fer un comuni-
cat de premsa arrel d'aquest fet i a vega-
des ens fan cas i d'altres no, i en aquest
cas no ens en feren. Era un comunicat ti-
pus conya marinera amb el sentit que "I
el senyor Font què parla?", el senyor Jo-
sé Cañellas sabem que parla normalment
castellà però, què parla el senyor Font si
no parla català, què és el pobler? Els po-
blers són especials però no sabia que ten-
guessin una llengua especial. Com que hi
va haver persones més importants que
els Joves d'UM que n'opinaren no ens
ho varen publicar.

-Vist aquest fet, de poc ha servit la
Campanya de Normalització Lingüís-
tica?

-No crec que hagi servit de poc, em
pareix molt respectable que aquests
"senyors" s'atreveixin a fer aquesta pro-
posta però s'han passat l'Estatut per allà
on els ha donat la realfssima gana, els del
PP, em sembla, no votaren l'Estatut
d'Autonomia però el de Normalització
Lingüística sí que està votat i per unani-
mitat, però què es pot esperar d'una per-
sona que no vota l'Estatut? Em va parèi-
xer molt trist ja que una llengua la mane-
ra més fàcil que passi de ser una llengua
viva a una llengua morta és la fragmen-
tació, i això és una fragmentació, s'ha
d'anar cap una llengua unitària. No crec
que a ningú se li ocorri dir jo parlaré en
andalús o en extremeny, però ells han de
donar la nota, com sempre.

-Ocupes cap càrrec dins les Joven-
tuts d'Unió Malloquina?

-Sí, estam amb una junta gestora ja
que hi va haver la fusió de Unió Mallor-
quina, Convergència Balear i Unió Inde-
pendent de Mallorca. Som quatre perso-
nes que estam dins aquesta junta i jo en
form part.

-Van lligats els objectius d'UM
amb els de les Joventuts?

-Crec que els Joves d'Unió Mallor-
quina, com els de qualsevol grup polític,
són el futur d'aquest partit polític, no
crec que cap dirigent de qualsevol partit
no tengui en compte l'opinió dels joves,
l'exemple el tenim amb el senyor Cañe-
llas que cada vegada cerca consellers
més joves, un poc més i triarà al·lots de
catorze anys! però els objectius d'UM i

els joves són pràcticament els mateixos.
-Teniu els joves més clar el concep-

te de nacionalisme?
-El concepte de nacionalisme ho té

clar bástanla gent d'UM, el que passa és
que els joves per ventura ho deim més
fort i més clar que no els altres.

-Per què demanàreu els joves
d'UM a Inca el passat mes de desem-
bre que es rompés el pacte amb el PP?

-Aquest pacte no reflecteix en absolut
el sentit amb què es va fer, quan es fa un
pacte són dos que han d'estar d'acord i
quan un d'aquests dos menysprea un al-

UM es va equivocar signant el
pacte amb el Partido Popular

tre, no el té en compte absolutament per
res, pens que s'ha de rompre aquest pac-
te. A Inca exposàrem una sèrie de fets
que s'han anat fent, el cas d'Agama, el
de Bon Sosec, en què no UM sinó cap
mallorquí hauria d'estar d'acord.

-Es va equivocar Unió Mallorquina
signant aquest pacte?

-Es va equivocar a l'hora de firmar
aquests pactes, per ventura no exacta-
ment a l'hora de firmar-lo però sí a l'ho-
ra de rompre'l. Per mi és un pacte que va
néixer mort, però almanco en aquests

moments no està vigent absolutament
per res, l'única figura que hi ha dins el
Govern Balear d'UM és el conseller de
Cultura que a mi em sembla que ho fa
bé, no tot, però segons quines coses sí
que les hi fa.

-Quins objectius té UM dins Llubí?
-Ja que hem parlat de pactes, el pacte

que hi ha dins Llubí entre UM i el PP no
fa cap bé a UM de Llubí. Els objectius
d'Unió Mallorquina dins el nostre poble,
on fa molt temps que governam, és se-
guir tenint aquest poder i no sé si la unió
amb el PP ens haurà ajudat o ens haurà
tirat enterra, amb el temps ho veurem.

-Tornaríeu a presentar-vos amb
ells?

-Presentar-nos amb ells com una coa-
lició pre-electoral és impossible perquè
els nous estatuts d'UM d'ençà de la fusió
ho prohibeixen però que després es po-
gués fer no t'ho vull dir ja que després
d'unes eleccions passen moltes coses, jo
personalment no ho faria.

-Per què a vegades et desmarques
de la coalició PP-UM dins l'Ajunta-
ment de Llubí?

-Perquè sempre vot en consciència
del que pens, si el meu partit em diu que
he de votar una cosa en la qual no hi es-
tic d'acord no ho vot. En coses que estic
molt convençuda vot en contra de qui si-
gui. En alguns casos extrems per ventura
no els aniria en contra, m'abstendría. No
crec que cap partit pugui coartar la lli-
bertat que té una persona que ha estat

¡_j usss;u:
C/ Plaça de la Carretera n° 1 - Llubí - Tlf. 85 70 19
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elegida pel poble.
-T'han retret aquest fet els teus

companys?
-Sí, m'han dit per què ho havia fet i

els he contestat que perquè a mi m'havia
semblat bé. Ara ja em miren
a veure què faré o què no fa-
ré. Abans no ens ho comu-
nicàvem però ara sí.

-Creus que la gent arri-
barà a entendre que els qui
estimen la nostra terra i en
defensen els seus interessos
són els partits nacionalistes
mallorquins?

-Sí, ho esper. A les pas-
sades eleccions generals el
PSM va tenir una sèrie de
vots, desafortunadament UM
no va arribar a les expectati-
ves que es tenien però de ca-
da vegada més la gent se'n
tem de qui estima la seva te-
rra.

-L'espoliació fiscal que
patim, el polèmic transva-
sament de sa Marineta,
l'arribada i el problema de
les grans superfícies co-
mercials i un llarg etcètera
de problemes serviran per-
què la gent digui basta i es
decideixi a donar suport a
partits com UM, PSM,
ERC?

-A mi m'agradaria que la
gent canviàs de mentalitat,
crec que és molt difícil per-
què la societat mallorquina
és molt conformista. Nosal-
tres tenim molta por a allò

tura té por de ser governada per un partit
que es diu nacionalista perquè ja coneix
un tipus de política que també, a estones,
és nacionalista, és a dir el PP encapçalat
pel senyor Cañellas el que fa normal-

. -. T "Sempre vot en consciència del que pens"que vendrà. La gent per ven-

ment a l'hora de fer discursos, a l'hora
d'anar a pobles és fer un discurs nacio-
nalista i això crec que fa mal, tant a UM,
com a ERC o al PSM i que després a
l'hora de la veritat es junta amb Madrid,

això la gent fins que no
arribi un moment en què
s'adoni del doble joc no
canvia rà de manera de
pensar. Aquí a Llubí te-
nim un exemple claríssim
del que va passar: el
transvasament de sa Mari-
neta. Va venir el senyor
Cañellas un día a expli-
car-nos que no s'endurien
l'aigua i la gent pareixia
que no el podíem veure,
que ens ho havíem de
menjar amb la roba, la
gent estava molt enfadada
amb ell i vénen les elec-
cions i va passar que el
senyor Cañellas va treure
la majoria absoluta al nos-
tre poble. M'agradaria
pensar que no tot el poble
es mereix el senyor Can-
yelles com a governant
però els fets em demos-
tren que de moment sí.

-Com qualificaries
d'un a deu tota aquesta
sèrie de fets i personat-
ges?

La vaga del 27 de ge-
ner: 5 o 6.

L'arribada de les grans
superfícies comecials: Un
1 o un 2.

L'atemptat contra la
llibertat d'expressió: Un 0.

TALLER MECÀNIC

JOAN ALOMAR
Reparacions en general. Venda de
Mobylettes, Vespes, Derbi, Puch,

bicicletes i cotxes.
Cl Maria Perelló, s/n
Tel. 52 22 88 LLUBÍ

FOTOGRAFIA i VIDEO-CLUB

J O V E
C/ Traginers, 55
Telèfon 52 25 78
07430 LLUBÍ
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No crec que cap partit
polític pugui coartar la
llibertat que té una persona
que ha estat elegida pel poble

La Coordinadora per a la defensa de
les aigües de sa Marineta: Un 10.

El PP de les Illes: Un 0.
Felipe González: Un 4 o un 5.
E. Groske: Un 7.
Maria Antonia Munar: Un 8 o un 9.
Mateu Morro: Un 6 o un 7.
Bartomeu Mestre: Un 6 o un 7.

Com a subscriptora de la revista li
demanàrem, per concloure aquesta con-
versa, que en pensava sobre la revista
UDOL i ens digué que li agrada que dins
cada poble hi hagués un mitjà de comu-
nicació, ja fos una revista, una ràdio o te-
levisió que reflectís el que és el poble en
sí. També ens comentà que li agradava
que es donas "canya" política, molt con-

El poble balear té el que
es mereix

"El Senyor Cañellas un poc més i triarà al·lots de catorze anys"

vençuda ens digué que si l'atacaven a
través de l'UDOL no es descubriria per
aquest fet. Na Margalida pensa que la

consciència popular, que en aquest cas
seria la revista, és molt positiva per tot
un poble, per l'Ajuntament o pel que si-
gui, pel poder sempre, segons ella, ha de
ser molt productiu tenir la premsa encara
que t'estimes més que et tirin flors que
es fiquin amb tu.

Ens demanà continuïtat independent-

ment que la revista tengués o no un color
polític perquè és molt lloable, encara que
siguin del PSM o del PP, tenir una ini-
ciativa de fer una revista. Li agradaria,
afegí finalment, veure la participació de
molta gent de Llubí.

Xesc Perelló i Felani.

SÚPER - BALEAR, 5.L.
N.I.F. B-07564610

SUPERMERCATS DISCOUNT

JAUME SUREDA ESTRANY
D.N.I. 41295317-J

AVDA. JAIME III, 37

OFICINA: TEL. 85 2O 5O FAX. 85 2O SO
FAX 85 2O 5O

Apt. Correus n" 6

O7458 CAN PICAFORT
MALLORCA

Balears
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ENTRE GLOP I GLOP

Ca na M u na ra, un bon grup d'amics

•Aquests dt ca nu Muiiara en mereixen un 10

Ja fa dotze anys que el Grup d'amics de
Ca na Munara organitzen la Rua de Llubí.
Encara que els components no són els dels
inicis ho fan amb el mateix delit que el pri-
mer any fent feina totes les hores que cal per
tenir-ho tot a punt.

La subvenció de l'Ajuntament
només ens basta pels premis

Tot va començar quan alguns joves de
Llubí es reunien a una casa "Ca na Munara".
Un any es decidiren a organitzar una Rua pels
llubiners, ja que al nostre poble no era cos-
tum disfressar-se i fe ria volta pel poble.
També van tenir la iniciativa de fer un ball
pels disfressats el mateix vespre; és a dir, no
volien que la Rua acabas tan prest. I des de

llavors fins a la d'enguany han aconseguit
que cada Rua sigui millor que l'anterior.

Com s'organitzen els de Ca na Munara a
l'hora de fer els preparatius? Comencen el re-
menat uns dos mesos abans fent alguna reu-
nió sobre el que han de fer la pròxima rua.
Després d'algunes trobades exposen algunes
idees sobre el Siurell i la disfressa del dia se-
güent, i decidit l'afer comencen amb la tasca.
Com podeu imaginar sempre sorgeixen entre-
bancs i disputes per opinions diferents a l'ho-
ra de decidir els detalls, però són un grup
d'amics i tot ho resolen.

La festa del Siurell també és el fruit de
les ganes de festa dels de Ca na Munara.
Molts pobles cremen els carnestoltes.

Antigament aquest era l'home més mal
vist pel poble i el representaven amb un home
de pedaç. D'això els va venir la idea de cre-
mar un siurell, que tothom es disfressàs d'un
model diferent de siurell i donar premis als
més originals.

Els doblers que necessiten per les despe-

Els darrers dies anam tots a
la correguda

ses de l'electricitat, els materials, els premis...
els aconsegueixen d'una subvenció de l'ajun-
tament (225.000 pts, que no els basta ni per
començar), de la contribució del comerços i
d'una rifa que organitzen uns mesos abnas.
Amb tot això els doblers els vénen just, just,
però el problema més gran que tenen no són

.els diners sinó el temps. Els darrers dies van a

És una llàstima que només
es disfrasin de siurell els
allots més petits

la correguda per poder-ho tenir llest, pareix
que tot els ha de sortir malament però al final
tot surt com cal o millor del que s'esperaven.

Dissortadament la festa ha d'acabar i en
lloc d'enterrar la sardina o cremar un carnes-
toltes decideixen acabar el sarau a la portassa
fent trui i acomiadant un any més la màgia
del carnaval.

Estan molt contents per la participació
dels llubiners, cada any més nombrosos, i
això els anima a seguir any rera any.

Des de l'equip de redacció agraïm els es-
forços de tots aquests joves que fan possible
la Rua a Llubí i els animam a continuar amb
la seva tasca.

Esperança Llompart i Vanrell
M. Antònia Molines i Ramis

BOTIGA

Can Sastre
Traginers rf 39

Telèfon 52 20 79 Llubí'

Sa Carretera, 54

Tel: 52 20 23 Llubí
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FA TEMPS

Ens deixà un glosador

El dia de sant Antoni va dir-nos
adéu don Gabriel Frontera: sense fer
gens de renou, ens deixà un gran glo-
sador i sobretot una gran persona.

Home amb un cor separat en dues
parts, Llubí, poble natal seu, i Son
Garrió, poble on hi passà molts anys.

Llubí mai no hi faltava dins les
seves formoses gloses, no podia estar
sense anomenar-lo

Des de la revista, de la qual era
subscriptor, volem fer-li aquest sen-
zill homenatge. Vet aquí aquesta glo-
sa escrita el juny del 1980:

Camí de s'Ermità

¿Vols anar a s'Ermità
per un camí dret?
pren sa Canestreta
i et treuràs es fred.

Quan jo era petit
per aquí veníem
i molts, molts de pic«
per aquí corríem.

Canestreta amunt
Canestreta avall
i es torrent que apunt
passa per sa vall.

Hi ha es pont vell,
sembla un pont romà,

tan clàsic, tan bell
que hi fa bon estar

Quan s'aigo no passa
mos posam davall
quan s'aigo beu arrassa
damutn feim es tall.

Anam a s'Ermità
pes camí més pla
prenim sa sortida

d'una creu que hi ha.

per sa Carrera ampla
davallem a tot
es cor se'ns eixampla
correm, peguem bots.

No travalarem
que es pis és ben llis
fem via, anem,
del goig a l'encís.

Ran ran d'es camí
hi ha una caseta
¡Oh records d'ahir,
de l'àvia Toneta!

Obrim sa barrera
entrem-hi, goitau
tornem anys enrera
¡Quin goig, quina pau!

En el seu "Cant a Llubí" acaba dient:
Quan jo arribi al termini
desig d'aquí al cel volar
i el cos a ton cementiri
vora tants amics deixar.

Visca Llubí!
Visca sa gent!
Cantem sens fi !
Cantem al vent!

Pere Planes / Xesc Perelló

FERRERIA

GERMANS
PERELLÓ

Sa Carretera 40
Tel. 52 23 72

Perruqueria
Tomeu «Titina»

Home

Plaça des Mercat, 11
Tel. 52 00 47 SINEU

Tancat els dilluns i divendres
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ENTREVISTA

Lluís Llach i el cant al mestissatge
Lluís Llach és un dels cantautore catalans que més fort ha arre-

lat en el territori dels Països Catalans. La seva carrera artística ini-
ciada l'any 68 ha evolucionat tècnicament i instrumentalment fin
arribar a una heterogeneïtat exemplificada en el seu nou disc. Els
recitals d'en Llach a la nostra illa s'han diversificat en escenaris
diferents: Ciutat, Alcúdia, Son Servera i per últim cop a... Inca. En
motiu d'aquest darrer concert vàrem tenir l'oportunitat de conver-
sar amb ell un dia abans del concert.

La lletra del seu nou disc -Un pont de mar blava- ha estat es-
crita pel poeta Miquel Martí i Pol i per ell mateix. En aquest llar-
ga-durada s'ha intentat realitzar un mestissatge de sons i d'estils
utilitzant conceptes sinfònics clàssics, rockers, ètnics. Se serveix
de la Mediterrànea com excusa per definir un triangle cultural amb
tres llengües: català, grec i àrab. Reivindica els valors humanistes
clàssics com la cultura, la justícia, la solidaritat, la llibertat més
dos nous paràmetres que són el plaer de diferència i el plaer de
mestissatge.

-Penses musicar poetes més joves?
-Oh, jo encantat de la vida. El que passa és que jo ho he de fer

d'enamorament sobtat, passional. I no saps mai quan arriba i si
arriba per les lletres és una mica complicat. Ara, si trobo un poema
que m'inspiri música, endavant!. Tenir Miquel Martí i Pol dispo-
nible és un luxe tan gros que...

-Defineix els següents conceptes:
Un plat mallorquí: El frit.
Una platja: Aucanada.

Un escenari: l'Auditòrium.
-Encara hi ha combat?
Escolta la pregunta quasi ofèn, veient tal com està el món avui

dia...
L'ésser humà cerca ser feliç i per això vol trobar un estat que

s'acosti molt al que ha somniat. Mentre el llistó segueixi igual hi
haurà violència, insubmissió, insolidaritat.

S'ha de ser ecologista per l'ésser humà, s'ha de lluitar contra
la fam de Somàlia per l'ésser humà, s'ha de ser nacionalista d'es-
querres per l'ésser humà, s'ha de lluitar per la pau per l'ésser
humà, s'ha de ser insubmís per l'ésser humà, s'ha de lluitar per la
cultura catalana per l'ésser humà.

Ara, jo no accepto la violència com una forma de defensar-se.
La puc analitzar, la puc entendre... però no l'admet com a resposta
vàlida com a forma d'alliberament nacional. Mentre l'home tengui
altres sortides.

-Quina significança va tenir per a tu cantar amb Martí i
Pol a l'escenari de València?

-Doncs un plaer, per això el vaig fer pujar. A Barcelona hi serà
perquè li he pregat de genolls que hi fos. Jo no concibeixo una re-
presentació com la de Barcelona sense ell. El "Pont" sense en Mi-
quel no s'hagués fet. Vull que pugi, que se'l vegi, que saludi...
vull que quedi aquesta imatge de la gent que estima el poeta dalt
de l'escenari. No es pot veure moltes vegades que la gent pugui
demostrar el seu "carinyo" a algú que viu amb la fragilitat, la hu-
manitat i la discrecció.

ORIGINAL
BAR

JEE5~J*
..wjsWieaví"*™^ f^L.

Passeig Marííim, 27• M: 45 45 69 • Palma • C/Mà, 38 - Ta M 72 32 • Pi, Alcúdia
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TROBADA
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ENTREVISTA

La nostra corresponsal amb Lluís Llach

-Creus que varia la teva actitud segons el públic que et tro-
bes en els teus concerts?

-Una mica sí, perquè si estàs en una actitud intimista doncs hi
ha concerts que es potencien, saps. Si el tipus de personalitat és
més compacte en un determinat lloc hi ha un altre tipus de cançó.
Tot influeix, la gent, la cançó, l'acústica, tot.

-Prefereixes els concerts d'abans on la lluita era una altra o
els d'ara?

-La gent d'abans tenia una lluita mol més bèstia. I per tant te-
nien una complicitat molt gran en el recital. Però a mi m'agrada
més cantar avui, més relaxadament. Perquè podem plantejar la
lluita de les coses que estimem d'una altra manera. A vegades és
més difícil, són més mals d'enlairar, de delimitar. I amb en Franco

anava molt bé perquè era el resum de l'enemic, però avui dia no
sabem massa bé qui és l'enemic. I aleshores s'ha complicat una
mica la cosa. Però jo prefereixo cantar avui encara que abans hi
havia més escalfor. Tu saps que abans allò era escoltat igual per
tothom i avui allò arriba i cadascú en fa la seva alquímia interior.
Com a feina és molt millor ara, i culturalment també, sens dubte.

-Parlant una mica de la gent, quins creus que són els valors
ètics i morals que està perdent la societat d'avui en dia?

-Jo trobo que el que s'està perdent és un sistema de valors
genèrics. S'està perdent des de fa vint anys els poders establerts
pels mitjans de comunicació que en tenen tot el poder. Ens està es-
combrant a nosaltres com a individus com a ens col·lectius del sis-
tema de valors fonamental: llibertat, igualtat, justicia, solidaritat,
fraternitat, mestissatge. Això està escombrat. I sens aquests valors
la societat no funciona i encara menys en una societat en crisi. Si
això desapareix és molt difícil lluitar en contra. La societat no té
armes per sortir d'aquesta situació límit en la que es troba i alesho-
res és quan tot esdevé molt perillós.

Quina solució? primer una exigència per part de la gent, per
part dels joves perquè a els mitjans de comunicació i el poder polí-
tic ajudin una altra vegada a trobar un punt de referència entre el
sistema de valors. Ja està bé de culebrons, ja està bé de programes
de televisió que l 'únic que fan és instaurar la llei de la selva,
l'agressivitat, l'egoisme, el cop de colze, l'èxit, el triomf. Per aquí
anem a l'hecatombe. Ara és l'economia la que controla la societat
i no la societat la que controla l'economia. Això és un suïcidi.
L'economia, després de quinze anys d'un sistema capitalista de-
senfrenat, és una ruïna.

-Has escoltat el mou disc de Maria del Mar Bonet amb Mi-
kos Theodorakis? Què trobes?

-Si, fa una recreació fantàstica. És un gran compositor a qui
admiro molt i trobo molt interessant tenir el seu material escrit en
català.

-Quina és la pregunta que no t'han fet mai i que t'agrada-
ria contestar?

-Algú que se'm declaras amorosament dient que no pot més i
que no pot viure sense mi i poder dir: si, jo també.

Nota: Volem agrair la col·laboració de Tomeu Martí de la Nau
i a Rafel Crespí sense els quals aquesta entrevista no hagués estat
possible.
*Preguntes fetes per Tomeu Martí.

Caterina Gelabert i Perelló

Pub%

6 caires i 3 roperos
Doctor Fleming, 1 Tel: 52 25 40 Llubí

s. c.

Productes

químics

Accesoci*
sanitaris

Cristalització

Enrajolats

DISTRIBUCIONS I MANTENIMENTS

Cl Sant Francesc, 8-3° C
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Matances, una vella tradició
Un grup d'amics i d'amigues ens va convidar a anar de matan-

ces i com que per a festes mai deim que no, vos ho contarem.
Aquesta colla, encara que no eren tants, varen començar amb la
tosa d'ovelles, durant tres anys es reuniren en temps de tondre.
Després es posaren a fer vi i enguany ha tocat a les matances.

Tots eren jovençans, i de frissar no frissaven massa, ja que es
posaren mans a la feina devers les nou del matí.

Les matances antigament motiu de festa per a petits i grans
també ho havien de ser aquestes: talment unes matances com les
d'abans (o quasi).

Després d'haver desxullat el porc varen venir les gálleles i per
matar el gust un poc de mesclat o moscatell segons les preferèn-
cies. Al cap d'una estona tothom a berenar que després d'un de-
matí de feina ben bé tothom s'ho mereix.

Els mistros de fer pets, que alguns dels més joves mai havien
vist, i les bombetes varen ser uns dels protagonistes del matí. Tots
quasi com al.lots petits disfrutaven d'espantar els companys amb
els trons.

A més a més hi havia dues porcelletes també per matar. En
Miquel Planes de Can Bo en va voler matar una i juntament amb
en Damià de Ca Sa Rectora i en Miquel Mosso l'agafen i la ma-
ten. Però a l'hora de pelar-la no hi va haver manera, l'havien es-
caldada i venia pèl, pell i tot. Un jove matancer no ho pot saber fer
tot, però a poc a poc...

Encara per animar més la festa una colla de xeremiers varen
tocar un parell de jotes i boleros.

No vos penseu que tot va ser bauxa, la feina no va anar gens
enderrerida; llonganisses, sobrassades, botifarrons i xoriço tot es-
tava penjat al seu lloc a bona hora. I fins i tot un cuixot amb el que
podran fer molts de pa amb olis.

Mentres uns feien net els altres col·locaven el foguero i amo-
llaven coets. En Damià de Ca Sa Rectora, artificier d'honor, se'n
va anar amb els cabells blancs i ben regirat després de l'elaboració
d'una genial metxa per a un coet que havia fet femella.

El sopar el preparava na Bel Tenerife, de menú: sopes de ma-
tances i frit. En arribar les set del vespre tothom a sopar. Tant les
sopes com el frit varen ser molt bons, per beure vàrem poder assa-
borir vi que també fan ells. Durant tot el sopar la preocupació més
gran era la de no dur la coa del porc, alguns varen passar més pena
que gust de menjar.

FORN

Especialitat en: tartes de boda,
comunions, batiaments... ensaïmades i

gran assortiment en pastisseria
Crtu, 48 - Td. 52 20 66/67 — Llubí

Que van ser de bones aquestes sopes!

La vetllada va acabar encenent el foguero i els que encara te-
nien ànims cantant cançons amb ximbombes, i quan la gargamella
és seca que hi ha res que sigui més bo que un glopet de mesclat?

Matances a Son Arnau
A matances ens van convidar

als de la revista UDOL,

un per voler experimentar

quasi va prendre el vol.

De bon matí molta feina

hi havia un bon que fer,

tothom servia d'eina

i per algun menester.

Botifarrons i sobrassada,

camallots, xoriç i llom,

pegaran una bona panxada

amb tanta gent que són.

Bones sopes i bon vi
per sopar ens donaren,
els que no se van omplir
un bon frit s'empassolaren.

Foguero i ximbombades
fins altes hores de la nit,
qui no sabia unes glosades
ja podia dir bona nit/

Això és una bona festa,
que hi poguem tornar molts
anys,
és una bona gesta
mantindré els nostres antanys.

Xesc Perelló
Gener 94
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ESPORTS

Estar en forma i (III)
Dels catorze anys als disset:

En aquest període, uns nois hauran agafat la via de la pràctica
d'un esport determinat i d'altres només voldran mantenir-se en for-
ma. A continuació exposem unes orientacions concretes per a
aquests darrers:

-Practicar algun esport col·lectiu.
-Utilitzar el mitjà natural i urbà de l'entorn per fer exercici

(platja, parcs...)
-Practicar el major nombre d'activitats esporàdiques i de tem-

porada (excursions, ciclisme, curse popular, natació, esquí).
-Evitar fer només una activitat concreta; es molt freqüent sentir

a dir: "Jo faig ioga, doncs jo aeròbic, i jo culturisme, que és mi-
llor". Totes aqueste activitats per si soles són incompletes, perquè
estan enfocades a un aspecte parcial de la forma.

-Vetllar el son, l'alimentació i evitar el consum de psicòtrops
(alcohol, tabac, haixix...).

-No voler passar-se en la quantitat d'activitat i consultar prefe-
rentment un professor d'educació física, per tal és qui millor coneix
l'home en moviment.

-És millor una pràctica diana de poca durada que no concentrar
en dues sessions tota l'activitat de la setmana.

-Vigilar l'escalfament a fi d'evitar problemes.

Dels disset anys als vint-i-cinc:
Depèn molt de la dedicació de la persona. Les normes generals

podep ser les mateixes que en l'etapa anterior. Per concretar més,
un pla de manteniment general podria constar de les activitats se-
güents, que s'haurien de fer cada quinze dies amb un total de 7 a 10
sessions.

-Dues sessions de footing, de 20 a 40 minuts, o una hora de bi-
cicleta o de 15 a 30 minuts de natació.

-Dues sessions de gimnàstica general, aeròbic o jim-jazz.
-Una sessió de pesos moderats.
-Una sortida a la platja o a la muntanya.
-D'un a tres partits d'esports col·lectius.
Evidentment, tot això és orientatiu, ja que les possibles opcions

són infinites. Malgrat que aquesta llista fa veure que una activitat
aïllada és incompleta, qualsevol opció haurà de desenvolupar: totes
les qualitats físiques, la coordinació, la vessant lúdica i la relació
social.

A partir dels vint-i-cinc anys:
És vàlid aplicar els criteris d'etapes anteriors, però és impres-

cindible que un metge faci revisions periòdiques i que el treball es-
tigui dirigit per un professor d'educació física.

Les activitats físiques i esportives es poden diferenciar en fun-
ció de molts factors; unes són més completes des d'un punt de vista
i unes altres ho són des d'un altres. Podem considerar punts de vis-

Segons les parts que es treballen

Braços
Footing
Bàsquet
Judo
Aeròbic
Esquí alpí

Tronc
X
XX
XXX
XXX
xxxx

XX
XXX
XXX
XX

Cames
XXXX

XXX
XX

XXX
xxxx

Simetria Capacitat-Tòrax
XX XXX

xxxx
xxxx
xxxx
xxxx

XX
x

XX
XXX

Resultats dels equips del CDA Llubí

Primera victòria dels juvenils!
2* REGIONAL
9 de gener
Colònia2-Llubí I
Goh Llorenç Llabrés (p)

16 de gener
Llubí 3 -CampanetO
Gols: Biel Cladera (2), Biel
Vidal

23 de gener
Cas Concos 4 - Llubí 2
Gols: Damià Perelló (2)

30 de gener
Portocolom 3 - Llubí 2
Gols: Llorenç Llabrés (p), Biel
Cladera

6 de febrer
Llubí 2 - Sant Jordi 4
Gols: Llorenç Llabrés (p), Da-
mià Perelló

13 de febrer
Bunyola O - Llubí 3
Gols: Pere Torrens, Biel Vi-
dal, Llorenç Guardiola

20 de febrer
Llubí O - Santa Maria 3

JUVENILS
12 de desembre
Sant Marçal 11 -Llubí O

19 de desembre
Can Picafort 3 - Llubí 1
Gol: Miquel Alomar

9 de gener
Llubí 2 - Consell 2
Gols: Toni Florit, Miquel Alo-
mar

23 de gener
Llubí O - Porto Cristo 2

30 de gener
Port de Pollença 1 -%Llubí 2
Gols: Biel Bennassar, Xesc
Torrens

6 de febrer
Llubíl - Vilafranca 4
Gol: Miquel Alomar

Juan Calma Contestí

Fàbrica, 3 - 07430
LLUBÍ
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OPINIÓ

La pepa de tothom
De petit ja sentía dir que el més beneit de Llubí sabia fer rellot-

ges. No m'ho creia. Però ara, amb aquest manyoc de il·lustres polí-
tics llubiners: Catalina Cirer, consellera de governació del Govern
Balear; Miquel Munar, director general de Benestar Social a nostra
Comunitat Autònoma; Celestí Alomar, recentment nomenat director
general de Política Turística, a nivell de l'Estat Espanyol.., m'he de
treure el capell i acotar el cap davant el rellotge del campanar que,
durant els seus 148 anys d'història, encara mai no n'ha encertada ni
una.

Diuen, també, que per a untar les corrióles s'han de tenir bons
padrins a Ciutat. Heus-els aquí, doncs. Fa anys, molts anys, que per
Llubí només es parla de grans projectes: Reforma de Sa Plaça, que
des de què li han llevat la llotja sembla un poll despullat i enredat de
fred; adecentar l'avinguda de Son Marget, amb voravies enrajolades
i bancs per asseure's a l'ombra dels platers; embelliment del cemen-
tiri vell, que més aviat sembla una marina que no pas una zona urba-
na; eixamplar i enrajolar el cementiri nou, que cada dia és més petit i
rellentós; clavegueram i depuradora d'aigües brutes; residència i ca-
sal social per a la Tercera Edat... i, per acabar d'omplir el paner de la
paciència, se'n porten l'aigua de Sa Marineta a canvi de la merda
d'Inca.

Aleshores, el conseller Reus, inquer per més senyes, abans de de-
nunciar suposats atemptas contra les obres del transvasament de Sa
Marineta cap a Ciutat, ¿per què calla sobre els orinals inquers que ja
traspassen el terme de Llubí? Doncs, perquè Llubí ja és com "sa pe-
pa de sa teta", amb la qual tothom hi juga manco la pròpia teta.

Biel Frontera

es tragí
CONFECCIÓ ESPORT • PERFUMERIA

Traginers, 1
LLUBÍ

CONSTRUCCIONS

DARDER

Sa Carretera n° 46, 1er
Tel: 52 23 16 Llubí

Persecució? Por?
Dignitat! Llibertat!

Ja hi tomam a ser! Fa uns mesos va rebre la revista UDOL,
ara ha tocat el torn al setmanari MIGJORN, el qual volien reti-
rar de la venda per la inclusió d'un comunicat anònim on s'ata-
cava a un conegut polític de Llucmajor i ex-policia nacional.
Aquest senyor anomenat Joaquín Rabasco no ho va poder so-
frir i va intentar,sense aconseguir-ho, llevar dels punts de ven-
da de Campos, Porreres, Llucmajor, ses Salines, Santanyí,...
l'esmentat setmanari.

Poc temps després li va tocar al conegut diari quinzenal
l'ESTEL DE MALLORCA, el motiu? doncs que uns impre-
sentables i covards s'han dedicat a repartir als seus anunciants
una sèrie d'anònims a on entre altres coses acusava als respon-
sables del diari de xenòfobs i racistes vers els castellano-par-
lants, que el seu director és un malalt mental i que havia passat
pel psiquiàtric, que el diari insulta i va en contra de la família
reial, que L'ESTEL és una eina dels terroristes, etc.

Totes aquestes falàcies demostren com aquesta gent que
s'ha decicat a fer aquesta sèrie de malifets, tant a L'ESTEL
com al setmanari MIGJORN, no entenen o no volen entendre
el que és un estat democràtic.

Pareix que tornam enrera, ja ho remarcàvem al passat nú-
mero de l'UDOL l'equip de redacció sobre la polèmica del te-
ma de les subvencions: "1993 o 1939?".

El que està clar és que aquesta gent té por d'aquest tipus de
premsa, té por del que diu i del que informa, té por de la força
que estan agafant aquests tipus de setmanaris i revistes, té por
de les veritats com un temple que es diuen (ja ho diuen: les ve-
ritats fan mal), té por en definitiva de la critica, no la poden so-
frir.

Podeu estar segurs que aquests extorsionadors no influen-
ciaran en cap de nosaltres (MIGJORN, L'ESTEL i UDOL), no
ens faran callar, no aconseguiran atemptar, malgrat ho intentin,
contra la llibertat d'expressió perquè per damunt de tot, això
no tenim clar; hi va la dignitat de tot un conjunt de persones.

Xesc Perelló i Felani

Agraïment a les revistes

Tot l'equip dels que formam la revista UDOL volem donar
es gràcies a totes les revistes que ens han donat suport. Vos

estam molt agraïts ja que veurer que no estam tan sols ens do-
na més força per seguir endavant.
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Facècies d'un al.lot pucer (1)
Ja ha plogut més de quatre ve-

gades i és com si fos ahir. Al ma-
teix carrer de ca nostre hi havia
una casa que ja estava a foravila,
ca'N Demés,, que tenia un parral
carregat de raïms. Eren uns ca-
lops vermells que ni per a la taula
del rei. I jo n'estava boig. Era la
meva llepolia. I això que a ca
nostra teníem un parral com la
majoria de les cases pageses.
Però la fruita del veïnat sempre
ha estat millor. I la de ca'N De-
més no era nostra.

Uns quants d'al.lots, com-
panys d'escola, l'edat dels quals
no sobrepassava els sis anys,
ideàrem l'estratègia a seguir. El
parral es trobava de ple ben da-
munt el coll d'una cisterna i se
necessitava molt de suc de cer-
vell, que no sol ésser corrent en-
tre els infants. Érem tres, En Joan
i En Tomàs, de ca sa tia Catalina,
que estàvem ben informats de
que els propietaris eren a "fer di-
mecres" a Sineu i que a la casa
no hi havia cap ca. A posta de
sol, "els tres mosqueteros" "braç
sonant i oreia fumant" sortirem
cap al front de batalla, armats
amb un trinxet que jo havia em-
portat de ca nostra.

El coll de la cisterna era prou
alt per a la meva alçada i tenia un
brancal de perpanys per banda. A
la part superior la corresponent
corrióla amb la seva corda a la
qual hi anava fermat el poal més
que centenari. I cobrint el pe-

-/,

dreny el generós parral del que
penjaven els llustrosos rems tal-
ment els salamons de l'església
llubinera. La boca se m'omplia
de saliva just al veure'ls.

No teníem cap escala: però
allà prop hi havia un caixó, que
ens serví d'escaló per a pujar al
brancal de la cisterna. Jo com a
major d'edat vaig ésser designat
per l'assemblea per a fer la puja-
da. Els meus cosins m'aguanta-
ven un per una cama i l'altre per
les anques. Quan vaig ésser da-
munt el coll de la cisterna, me
trec el trinxet per a tallar el pri-
mer rem a què vaig arribar. Era
preciós i garrii com ell tot sol.

I no volgué la mala sort que
en aquell mateix moment pas-sàs
per davant el portell de la clastra
l'Amo En Miquel Escolà, que,
amb totes les forces cridà: "Re-
cent mil carretades de nius buits!
Què feis aquí? Vos duré a sa pre-
só. Robant rems?" Tots tres botà-
vem a la una i cameles cap a ca
nostra remenant ben fort els ga-
lindons.

-Mu mareia me volen dur a
sa presó

-I què has fet?
-He robat rems a ca'n De-

més
-No t 'hi duran, per Irelxe

raons. Sa primera és que a Llubí
no tenim presó. Fes bonda i no
robis mai res a ningú.

Joan Llabrés Ramis.

r* usteria

Rafel Munar
PORTES, PERSIANES, MOBLES DE CUINA,

ESTANTERIES, TOT EN FUSTA
ESPECIALITAT EN VIDRIERES CORREDERES

HERMÈTIQUES HERRATGES ALEMANYS

ñoca Llisa Tel: 52 21 35 Llubí

SÚPER

Can Porret

Doctor Fleming n" 6
Telèfon: 52 21 92 Llubí
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Embroils
- La revista UDOL ja es troba dins els arxius de la guàrdia

civil. La nostra tasca informativa va ser entorpida per una pare-
lla quan ens desplaçàrem als pous de la discòrdia, es veu que
ara estan custodiats. Ens varen confondre amb potencials terro-
ristes o alteradors de l'ordre públic. El millor va ser quan a l'es-
corcoll del cotxe tan sols hi trobaren uan cámara fotográfica.

De res ens vàrem assabentar, la seva resposta més profunda
va ser: "Si seguis empeñados en hablar el mallorquín aquí no
nos vamos a entender". A partir d'ara ens haurem de fer targes
d'identificació com a premsa, i a veure si els posen un traductor
que hi ha molta gent a l'atur.

- Hem sentit entre els joves comentar si no hi ha la possibli-
tat que se'ls pugui demanar parer sobre el tema de la residència
i concretament la ubicació. És que els joves són els vells del fu-
tur (i suposam que també arribaran a votar). L'esquizofrènia
col·lectiva afecta tant a la tercera, a la segona com a la primera
edat. No ens hem d'amoïnar, d'aquí a poc en els psiquiàtrics
tots hi tendrem cabuda. O tampoc ens hi voldran?

- Els nostres veïns segur que ja esperen impacients el "re-
torn". El nostre salvador, amic i company, Gabriel Cañellas va
prometre que tornaria abans que el transvasament estàs acabat.
El dia s'acosta, apreparau-vos llubiners que les màquines ja
arriben a la.fi. Hi haurà festa, coca amb verdura i sangria per a

tothom; i amb la trenca d'una botella de cava s'inaugurarà la
canonada. I ara que ens dirà en el seu discurs? És que acostu-
mats a sentir veritats...

- La Coordinadora rebrà una important ajuda econòmica per
a l'assessorament jurídic a les persones que no s'han venudes
amb el tema de les expropiacions. Tothom per tothom, qualque
cosa n'han de fer dels beneficis de treure, entrar, tornar treure,
tornar entrar tubs i més tubs "d'alguna finca". I és que no hi ha
com la solidaritat, és clar, tots estam en contra del transvasa-
ment. O no?

- La beurem salada! (no cal altre comentari)
- UN ADÉU ANÒNIM I PUS: Volem disculpar-nos de to-

ta aquella gent que hem pogut ofendre, fins i tot dels qui ens
desprecien. A la vista de les circumstàncies ens despedim. Si
després d'aquestes paraules no ens podeu perdonar, pensau que
la reflexió i la introspecció vos ajudaran a descobrir l'ésser que
amagau dintre.

No defalliu mai i la perseverancia i la constància vos porta-
ran a límits insospitables. I si el mar s'ensorra i el cel vos cau
damunt recordau el que ningú recorda: NOMÉS LA UTOPIA
DÓNA SENTIT A LA VIDA. Aleshores veureu la llum, la ig-
norància i la hipocresia es convertiran en record, el cel vos
obrirà les portes i els ocells xiularan la cançó de la victòria. Se-
reu els primers d'un nou món. Nosaltres tal vegada ens hàgim

El bar - restaurant del Poliesportiu els ofereix

les seves tapes variades i els seus menús

econòmics, així com els seus exquisits plats

de peixeteria i carns a la carta

Bon profit!

Carretera d'Inca a Artà n° 125
LLUBÍ - MALLORCA

TELF. 85 70 36
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:rrat però ja ho va dir un bon home: Rectificar és de savis, no
:ns arrepentim de res per això seguirem endavant fent país per-
\uè la nostra lluita és la vostra, i si el sol ens brilla i la mainada
10 segueix les passes fallides dels seus pares, millor. ADÉU.

'liana Marx. Un amic del Capità Enciam

- El passat mes de gener l'equip de redacció va celebrar la
festivitat del dia de "fer la pilota" i el dia dels "arrepentits".
3uè hi ha res més bo que un bon plat de bones maneres de pri-
ner, després d'haver menjat d'aperitiu uns bons consells i per
icabar de postres un bon catàleg de propaganda? Creis-nos que
^àrem quedar ben enfadats i amb una panxa ben plena.

Que ho poguem celebrar molts anys!

- "M'agradaria que a través de l'Udol es fes una crítica
:onstructiva" ens deia un polític no fa massa temps.

Doncs a través dels Embroils demanam als nostres polítics,
tant si són de drets com de centre, com d'esquerres o d'allà on
siguin que peguin un cop d'ull a la biblioteca i se n'adonaran de
la falta que fan unes estanteries. Hi ha llibres per tot i no és la
manera tenir-los un damunt l'altre o dins capses. No dóna molt
bona imatge.

- La immensa correspondència que rebem quasi cada dia
està esperant des de fa estona (fa més de dos mesos que sol·li-
citàrem, mitjançant una instància, cobrar del nostre Ajuntament
les corresponents propagandes que anaven apareixent a la revis-
ta) la resposta i els motius, malgrat sapiguem que va ser un ro-
tund no (3 vots en contra: PP, UM i CB i un vot a favor; PSM).
l llavors tenen a dir si ens posam amb l'Ajuntament!

- Fa estona que al nostre poble, concretament a la Plaça de
la Carretera i vora l'hort del rector, s'hi van collocar conteni-
dors per posar-hi vidre i fems. N'hi ha alguns, però, que en vers
de tirar dins els contenidors les botelles o els fems es dediquen
a deixar-los en terra, suposant aquest fet un perill pels al.lots
que sovint juguen per aquells indrets. Des d'aquí denunciam
aquest fet per què ens conscienciem un poc tots i si podem, ho
evitem.

- Tornem a la biblioteca: no fa massa temps que al seu cos-

tat va tenir lloc, com cada cert temps i de fa estona, una recolli-
da de sang. Vos demanareu: I què passa ara amb els donants?
Doncs, molt senzill, què trobau que és molt agradable per als
al·lots, molts d'ells de curta edat, veure treure sang? si trobau
que sí endavant, però pels qui trobau que no; no seria recoma-
nable cercar un altre lloc per dur a terme tan humanitària i im-
portant activitat?

Que consti que no tenim res a dir dels donants de sang ni de
la Germanat, la qual fa poc va regalar-nos una placa, ans el con-
trari els felicitam per la tasca que duen a terme

- Si no vols brou, tassa i mitja!

Aligi d'Àvila. Parent del Capità Enciam

Jaume Vallespir Coll
N.l.F.: 18232217 W

Sa Carretera, 86 07430 LLubí (Balears)
Tel. 52 22 43 Plaça de sa carretera - LLUBÍ
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L'escolania de Lluc i el seu tarannà
Dos mots d'història

De tots és ben conegut el tarannà es-
pecial dels al.lots blaus de Lluc. Sense
cap dubte l'Escolania de Lluc és una de
les institucions més antigues de Mallor-
ca. Les referències històriques de què
avui disposam ens fan saltar al s XV.
Gràcies a aquestes dades ens assebentam
que un minyó de Lluc, en Pere Garí, el
1485 arribà a ser prevere, després d'ha-
ver estudiat al Santuari.

Entrats en el s. XVI són abundants
les notícies sobre l'ensenyament musical
i literari rebut pels escolans de Lluc, a
qui amb el pas del temps, el nostre poble
els anomenà blauets per les característi-
ques del seu vestit: blau i blanc.

Personatges il·lustres com Llorenç
Riber i altres anaren forjant la seva per-
sonalitat i el seu tarannà culte i religiós a
l'Escolania. Durant molts d'anys, també
en el dia d'avui, el Santuari de Lluc ha
estat una fita que ha enlluernat molts
d'homes i dones que han estimat i conti-
nuen estimant la nostra cultura, la nostra
fe i el nostre ser com a poble mallorquí.

L'Escolania i el cant

Al segle XVI ja trobam indicis dels
primers escolanets de Lluc. Però fou el
1531 quan el Papa Climent VII atorgà
una butlla en el qual aprovava uns esta-
tuts que redactà el Prior Vaquer a on
s'establia els "al.lots blaus" perquè com
es feia a Monserrat, canatssin missa a
nostra Senyora de Lluc.

Aquests minyons foren educats en un

aprenentatge musical tal que posterior-
ment, alguns d'ells esdevingueren verita-
blement homes importants en el camp de
la música.

A l'Escolania la música, des de sem-
pre, ha estat la senyera que ha onejat
amb més força i ha esdevingut el tret que
ha caracteritzat els nins de Lluc, atès que
la tasca més important dels blauets de
Lluc és la de cantar a la mare de Déu en
nom de tot el poble de Mallorca.

També avui, els nins blaus, dues ve-
gades cada dia, una al matí i l'altra a
l'horabaixa, s'afanyen per harmonitzar i
elevar les seves veus cap el cel per pre-
gar per a tots els homes de bona volun-
tat.

A aquesta Santa Casa arriben pele-
grins de totes les contrades del món per
veure i sentir els al.lots blaus de Lluc. De
vegades, alguns d'ells, després d'escoltar
les seves veus angelicals, queden boca-
badats i se'n meravellen.

Un dels jorns que el cant dels blauets
té més força és el dia de matines. El nos-
tre ¡Llustre Llorenç Riber, ja esmentat
anteriorment, en la seva obra La minyo-
nia d'un infant orat ens diu: "Les mati-
nes de Lluc són famoses per tot Mallor-
ca. Cantades per les veus blanques dels
escolans, tenen un infantívol encís que
no desdiu gens ni de la nit ni del miste-
ri". Tamateix el Nadal de Lluc té una es-
pecial significació. Les veus timbrades i
brillants de la sibil.la i de l'àngel fan que
tot l'ambient resti en una pau serena i
sincera. Seguint Mossèn Riber; "Avui sí
que ens cal vetlar fins a mitjanit. Hem
d'esperar que davalli la Rosada del cel i

que pugi el Fruit de la terra. Hem d'espe-
rar el càntic dels àngels i la meravella
dels pastors. I tot això s'acompleix en
punt de la mitjanit".

l'Escolania de Lluc al llarg dels quasi
cinc cents anys de la seva història, s'ha
esmerçat a educar musicalment els
blauets. Així doncs, no s'ha de trobar
gens estrany que dels al.lots blaus de
Lluc, que tant s'han afanyat en l'estudi i
el cant coral, després de deixar el San-
tuari corrin el bell camí de la música.
Són molts els músics que començaren a
cantar i a entonar les primeres notes mu-
sicals al costat de la Moreneta. I avui,
llueixen el color blau i blanc dels seus
vestits en el seu cor i en els seus llavis,
entonant himnes d'accions de gràcies per
totes les contrades del món. Són molts
dels antics blauets que tenen una respon-
sabilitat en el camp de la direcció coral,
direcció orquestral, professors de música
i instruments, etc. Lluc i l'Escolania, a
més a més de ser la font on el poble ma-
llorquí ha abeurat la seva espiritualitat
religiosa i la seva identitat com a poble,
possibilitat una acurada educació musi-
cal, sense oblidar l'educació humanista
pròpia de cada escola confessional.

L'Escolania avui

El col·legi "Escolania de Lluc" està
format per 52 al.lots d'entre 8-14 anys
d'edat de diversos indrets de l ' illa. A
l'escola de Lluc es continua treballant
per formar i educar els homes del demà.
Homes que estimin la nostra llengua,
cultura, religió, tradicions, etc. en defini-

PERELLÓ
AUTOESCOLA

Bisbe 'Jompart, 111 - Enti"
Telèfon 50 28 64

07300 INCA (Mallorca)

CLASSES TEÒRIQUES I PRÀCTIQUES PER L'OBTENCIÓ
DEL CARNET DE: AUTOBÚS

ARTICULAT
CAMIÓ
TURISME
MOTOCICLETA
CICLOMOTOR

PISTES PRÀCTIQUES
Cria. Palma-Alcúdia

Km. 25 INC A

Forn
Ca'n Ramon
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tiva, el nostre tarannà com a poble.
En aquesta institució, que sens dubte

és la més antiga de Mallorca, no fa gaire
celebràrem els cents anys de l'ensenya-
ment secundari, no cal dir que la llengua
vehicular és el català. Durant molts
d'anys l'Escolania fou pionera en l'en-
senyament en català, fins a tal punt que
influí fortament a la resta de les escoles
de Mallorca. Avui, moltes d'escoles de
l ' i l la no totes malauradament, fan tot
l'aprenentatge o part d'ell en català.

Els blauets no sols estimen la nostra
llengua, sinó que la volem prendre a es-
criure-la i parlar-la bé. És curiós veure
com entre ells es corregeixen els barba-
rismes i les paraules mal emprades.

L'Escolania en el decurs de la seva
història ha passat per diverses èpoques.
En algunes ocasions ha viscut un mo-
ment d'una gran bonança, són les èpo-
ques de. les grans llums, mentre que al-
tres moments han estat de gran desen-
cant, però mai no s'ha perdut la con-
fiança i l'esperança amb qui és el model
de la perfecta cristiana: la mare de Déu,
a ella li cantem i preguem cada dia els
nins blaus de Lluc.

Actualment l'edifici de l'Escolania
està en un période de remodelació de la
seva infraestructura per tal de donar mi-
llor qualitat a la tasca educativa. Les ve-
lles instal·lacions han estat destruïdes per
tal d'edificar unes de noves que ofereixin
un millor rendiment escolar tant a nivell
acadèmic com a nivell musical.

Esperam que ben prest puguem estre-
nar el nou edifici dedicat exclusivament
a l'Ecolania. Entre d'altres es destinaran
espais per habitar un gimnàs, sala d'acti-
vitats del temps lliure, una aula d'idio-
mes, aula d'informàtica, laboratori, aules

A veure si trobau en Xesc

de música insonoritzades per a l'estudi
d'algun instrument. Actualment a l'Es-
colania es poden estudiar: violí, piano i
flauta travassera. No faltaran com és de
suposar les aules destinades a classes de
la formació acadèmica. En un futur no
tan immediat es durà a terme una segona
fase de la nova modelació i es construirà
els nous dormitoris en els quals cada dos
o tres nins disposaran de la seva cambra
dormitori, afavorint així la intimitat entre
els blauets.

Altres novetats que cal esmentar són
els nous professionals que s'han incorpo-
rat a l'equip que treballa directament
amb la formació dels blauets, entre d'ells
un monitor de tallers extraescolar, una
orientadora psicopedagògica i un nou di-

rector de música. Durant quasi tres dèca-
des el P. Palou tengué cura de les tendres
veus. Ara el substitueixen D. Baltasar
Bibiloni que, ajudat del P. Llorenç Cal-
dentey, són els que donen un nou caire
musical a l'Escolania.

Finalment dir que per les persones
que estiguin interessades a tenir un fill
seu blauet, informar-los que a partir del
mes de febrer s'iniciaran les inscripcions
per al nou curs. Durant aquests mesos
s'establiran períodes de proves per tal de
seleccionar els nins que el curs vinent se-
ran els qui formaran part de l'escola més
antigua de Mallorca.

P. Miquel Mascaró M.SS.CC.
(Responsable de l'Escolania)

Carnisseria

Castell
Plaça de l'Església

Tel. 52 20 59

Restaurado d'antiguitats i mobles d'època

Mestre Restaurador
Carrer de la Carretera, 73

Tel. 52 24 33 LLUBÍ

27



OPIMO

Boicot Nestlé

Des de l'any 1977 diverses organitzacions i moviments so-
cials mantenen un boicot a la multinacional suïssa NESTLÉ. El
.motiu és que aquesta empresa regala motres succedanis de llet
materna als hospitals del Tercer Món difonent així el costum
que les mares no alimentin llurs nins/es de forma adequada.
Aquesta era una manera de fermar a les mares al consum
d'aquest succedani, doncs al deixar de donar pit a llurs nins/es
llurs pits se sequen, i donat que ja no tenen les mostres gratuïtes
han de seguir comprant el producte NESTLÉ. Com a conse-
qüència , els /les nins/es no rebien els anticossos que les propor-
cionava la llet materna i cada vegada son més mal alimentats,
doncs els pares tenien dificultats econòmiques per a seguir
comprant el producte en quantitats adequades i problemes per a

preparar-ho en condicions higièniques acceptables.
Com a resultat d'aquest primer boicot, NESTLÉ dedicà

aquesta pràctica comercial en 1984, acceptant el Codi de co-
mercialització de Succedanis de Llet materna de l'O.M.S. Mal-
grat tot, recentment ha tornat a la càrrega amb les mostres gra-
tuïtes, amb el que s'ha reprès el boicot.

Aquesta és una llista de productes NESTLÉ: Nescafe,
Camy, Milky Bar,Crunch, Tip-Top, Nesquik, Eko, Ideal, La Le-
chera, Maggi, Chambourcy, Flamby, Findus, Libby's, Friskies,
Kit-Kat, After Eight, Festival, Smarties, Lancome, Chaudel,
Vichy, Perrier, Bonka, L'Oreal.

Font: Butlletí Estel Negre (gener '94)
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COMUNICAT

Coordinadora per a la defensa de les aigües "Sa Marineta"
Llubí

Els actes violents contra la maquinària de l'empresa que exe-
cuta les obres del transvasament, que s'han produit aquests dies
passats, sols demostren la particular manera de veure les coses
d'un o uns individus, però mai poden reflectir el sentir i la manera
de ser de tot un poble o una societat.

Aquests actes han embrutat tot un esquema de lluita que el po-
ble de Llubí, a través de la Coordinadora, havia seguit fins ara
d'una manera pacífica, orgnitzada i democràtica.

El rebuig a unes obres i a un transvasament no implica el de-
senvolupament d'activitats violentes.-

Segons el desenrotllament i aquests darrers fets, la nostra ima-
ginació no s'ha poguda retenir de pensar amb la possibilitat de que
aquesta violència vagi encaminada a malmenar la bona imatge de
la coordinadora d'una manera deliberada, i que, fins i tot, creim
que podria amagar altres objectius encara no ben definits com:

- Desviar l'objectiu d'extracció cap als pous privats de Sence-
lles en benefici dels especuladors de sempre. En aquest sentit tam-
bé creim que apunten els nous projectes del Govern de transportar
aigua amb vaixells des de la Península.

- Precipitar possibles indemnitzacions d'asseguradors de ma-
quinària, o del govern patrocinador. Aquest és el comentari més
extès per Llubí aquests dies, i'sinó. ¿com s'entén que els serveis de
vigilància contractats per l'empresa no complissin amb les seves
tasques un dissabte horabaixa?

- Crear un ambient de tensió entre els veïns del poble en comp-
tes de rompre la unitat d'acció i d'opinió que fins ara sempre ha
dominat i que és i serà contrària al transvasament.

En darrer terme ens volem reafirmar amb les postures apunta-
des en moltes vegades en contra de la prepotència que en tot mo--

ment han emprat el Govern Balear i el Govern Central envers el
nostre poble. L'únic objectiu que ha interessat a aquests governs
ha estat el de fer la canonada per dur l'aigua a Palma i a Calvià,
passant per damunt de tot i de tots, deixant sempre de banda les
accions que tècnics, científics i nosaltres mateixos hem repetit
constantement: estudis seriosos, Pla hidrològic a nivell d'illa, me-
sures per a promocionar l'estalvi d'aigua... Tot això no interessa al
Govern, aquest sols pretén apadaçaments que en el futur seran
problemes pels pobles de l'interior i de tota l'illa de Mallorca.

En aquest sentit cal recordar que el Govern Balear quan ha tro-
bat dificultats a Llubí no ha dubtat ni un moment en recórrer el be-
neplàcit d'uns ajuntaments que res no tenen a perdre, és més, sols

JL

üripüLLa
ASSEGURANCES GENERALS
GABINET DE GESTIÓ EMPRESARIAL

fèeoem $ er ello & Cía, g>,IL
Bisbe Llompart, 40 - INCA (Galeries Moli Vell)
Tel. 50 43 II - Fax. 5004 89
San Fello, 66 - LLUBÍ - Tel. 52 22 48

beneficis. Ens referim a tot el muntatge que es va fer entorn a la
signatura d'un conveni entre Govern i ajuntaments com Consell,
Binissalem o Sencelles quan aquests en tot cas seran usuaris de
l'aigua de "sa Marínela" i no afectats per una mala explotació de
l'aqüífer. Creim que tot el rebumbori que va girar entorn a aquest
fet no era més que un muntatge del Govern Balear per complimen-
tar uns requisits d'opinió -electoralisme- i d'imatge de bones in-
tencions dels governants envers les zones més desenvolupades gi-
rant l'esquena als pobles de l'interiror de l'illa.

Tot això no farà més que agreujar la dicotomia entre una pe-
rifèria -costa- desenvolupada, rica i que té al seu abast els mitjans
per aconseguir tot allò que li fa falta, i un interior degradat i deixat
de la mà de Déu.

ü n
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¡¡ Pensionistes ü
L'augment de les vostres pensions pel 94 ha estat en

caràcter general del 3,5 %.
Resum de les quanties mínimes de les pensions

Si cobràveu Enguany
Classe de Penssió l'any passat cobrareu
JUBILACIÓ
Menor de 65 anys
Sense "cònjuge" a càrrec 41.335.- 42.785.-
Amb "cònjuge" a càrrec 48.765.- 50.475.-
Major de 65 anys
Sense "cònjuge" a càrrec 47.360.- 49.020.-
Amb "cònjuge" a càrrec 55.725.- 57.680.-
INVALIDESA ABSOLUTA
Sense "cònjuge" a càrrec 47.360.- 49.020.-
Amb "cònjuge" a càrrec 55.725.- 57.680.-
NOTA:

La invalidesa "total" per la professió no surt reflectida,
per quan no té garantia de mínim fins al compliment de
l'edat de 65 anys.
VIDUÏTAT
Menors de 60 anys 31.530.- 32.635.-
De 60 a 64 anys 41.335.- 42.785.-
De 65 o més anys 47.360.- 49.020.-

14.000.- 14.490.-

35.050.-

ORFANDAT:
PENSIÓ DEL S.O.V.l.
Velles, Invalidesa i viduïtat 33.860.-
INVALIDESA JUBILACIÓ
No contributiva 31.530.- 32.635.-

NOTA: Totes les pensions esmentades es percebeixen en
14 mensualitats a l'any.

ALGUNES NOVETATS DE 1994

- Estan obligats a presentar declaració dels ingressos de
1993 tots els pensionistes de jubilació o d'invalidesa amb
"cònjuge" a càrrec que enguany durant 1994 cobren alguna
de les següents quantitats de pensió: 50.475.- o 57.680.-
ptes. mensuals.

Udol més que una revista

- No s'augmenten enguany les pensions "en favor d'an-
cians o incapacittas" ni tampoc les del INSERSO. Continuen
amb la quantia de 24.935 ptes com l'any 93.

- Als pensionistes d'invalidesa total per la professió habi-
tual, que durant 1994 tenguin previst cobrar un total de pen-
sió igual o superior a 1.100.000 ptes. Hisenda les aplicarà la
retenció de l'IRPF.

Vos recordam que a Inca hi ha l'oficina de la Seguretat
Social, on podreu obtenir gratuitament tota la informació
necessària.

Tomàs Campaner

E L E C T R Ó
A L O M A R

Carretera Valldemossa, 8
Tel. 2009 12

MUNTATGES ELÈCTRICS
ASSESSORIA TÈCNICA

07010 CIUTAT
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CAMPANYA DE SOLIDARITAT AMB

BURUNDI-RWANDA
PROPOSTES

D'AJUDA

T A N Z A N U

1.- CAMPANYA DE SENSIBILTTZACIÓ en-
torn a la situació actual de la lluita de races al
Burundi: xerrades, repartiment de tríptics, prem-
sa, ràdio, televisió...

2.- PROPOSAR A LES DIFERENTS INSTITU-
CIONS estatals, autonòmiques i locals que:

• facin una declaració institucional de rebuig
del cop d'Estat i les lluites interètniques i de soli-
daritat amb el Govern democràtic del BURUNDI;

• la remetin al Govern del dit pais.

3.- FER ARRIBAR LA DENÚNCIA I LA PRO-
POSTA DE SOLIDARITAT:

• al Secretari General de l'ONU
• al President del Parlament Europeu

4.- TRAMETRE TAMBÉ AL GOVERN DEL BURUNDI cartes signades per Organitzacions no
Governamentals i Sindicats de diversos països, expressant la solidaritat amb el Govern del Burundi i enco-
ratjant-lo a seguir defensant els Drets Humans i a facilitar el retorn dels refugiats al pais, per tal de cons-
truir, també amb ells, un pals en pau.

5.- CAMPANYA D'AJUDA ECONÒMICA, que es pot ingressar als següents comptes corrents :

AJUDA ALS REFUGIATS DEL BURUNDI
c/c 2177785 51 Oficina principal núm. 099 - SA MOSTRA

c/c 7287-92 Oficina 390 - LA CAIXA

6.- CAMPANYA DE RECOLLIDA DE flassades, roba, tendes de campanya, jerseys, sabó. llet en cols i
medicaments per fer-ho arribar als barundi afectats pel conflicte. Per a l'organització de la recollida, con-
tactar amb la FEDERACIÓ D'ASSOCIACIONS DE VEÏNS DE PALMA - Tels. 718555-728512 - Fax 718359 -
C/. Montenegro, 8 - V - 07012 PALMA.

FEDERACIÓ D'ASSOCIACIONS DE VEÏNS DE PALMA
1994



Parlam
d'aigua?

P arlam d'aigua? No ho
creim , tal vegada "tam-
bé parlam d'aigua"

Q
uan un poble de l'inte-
rior de Mallorca, com és
Llubí , posa fronteres

com les dels gals d'Asterix i
Obelix perquè no hi passin les
excavadores, no tan sols de-
fensa els seus recursos hí-
drics, està dient quelcom així
com "ja n'estam fins...".

-__, n el litoral de l'illa s'han
fj fet plans d'embelliment,

s'han subvencionat pro-
jectes educatius, s'han cons-
truït poliesportius, s'han pro-
mocional polígons i n d u s -
trials... Llubí no resplandeix
quan hi arribes en cotxe.

E l Govern Balear no es
ti t l lat d 'usurpador pel
que se'n vol endur, sinó

pel que "a més a més" se'n vol
endur. I, sobretot, pel que no
ha duit als pobles de l'interior.

L 'entitat de govern està
aconseguint fomentar
que es crei una illa dins

la nostra illa, perquè en la se-
va labor de direcció de l'or-
questra dels mallorquins no ha
donat als llubiners cap alter-
nativa per desenvolupar els
seus recursos, "escassos",
pensen alguns, però recursos.
A més a més, com sabeu que
són pocs si ni tan sols heu fet
una labor digna per descubrir-
los?

E ls joves del poble fan de
paleta o tenen un pub,
crec que molts pocs es

plantegen anar al parc tec-
nològic o formar una nova
empresa. Pensau que és falta
d'ambició? Tal volta és que
ningú els ha oferit un incentiu,

els hem convertit en els ho-
mes de pedra del nostre devo-
rador desenvolupament a la
costa.

A
ra es plantegen alternati-
ves com l'agroturisme i
el tur isme rura l , però

qui en treurà finalment els be-
neficis? Quina empresa hote-
lera serà la primera en aconse-
guir la llicència per fer una

pseudo-possessió amb més d'-
hotel que d'habitatge rural?
Qui tendra la vergonya de
treure'n el profit (tal volta en
terres llubineres) sense comp-
tar amb els aturats de la zona?
Se'ns passen pel cap alguns
noms i llinatges...

els llubiners continuen la
I seva lluita, però no seria

cap novetat que pel febrer

l'aigua de sa Marineta arribas
a Palma i a Calvià. Tal volta
llavors ja no tendrán cap es-
tendard per a la seva protesta.

„^ ertament, creis que par-
^^ lam d'aigua?

Setmanari La Nau.
Editorial n° 16

21 de gener de 1994
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