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Europa

El vell continent Europeu ara pareix que de veritat comença un procés
d'unificació política. En un principi no era més que una idea comercial, el
"Mercat Comú", idea que varen emprendre un parell d'estats del centre d'Eu-
ropa. Llavors li va seguir un lentissimi i dificultós procés de definició confusa i
inacabada i una també lenta incorporació d'altres membres que han anat confi-
gurant la vertadera possibilitat d'articular un vertader vincle unificador; perquè
voler construir un projecte comú europeu sense la major part dels països euro-
peus no tenia massa fonaments; és això important dins el procés unificador eu-
ropeu; la recent incorporació de països nòrdics i la possible incorporació d'al-
tres del bloc de l'est.

De fet la C.E.E. no té encara un pes clar i específic dins el seu propi territo-
ri, les seves influències i competències són a l'actualitat intervencions me-
diambientals i agrícoles i aquestes ni tant sols són decidides pel parlament eu-
ropeu que recentment varen elegir, sinó pels comisaris europeus designats pels
estats membres o pel propi ministre de l'àrea afectada. Això vol dir que el par-
lament europeu, pinta ben poc i és que els estats estan totalment gelosos de ce-
dirli competències i és per això que s'articulen complicats sistemes de gestió i
decisió que segurament són molt costosos i poc operatius. Estam doncs davant
la primera contradicció: són els propis estats impulsors de la unió els que no
volen cedir ni un pam de més perquè la unió sigui totalment afectiva. Això a
més, tenint en compte que tots els estats es declaren europeistes així com la
majoria dels partits polítics i els més votats, arribant a l'extrem i, en nom de la
democràcia, de convocar un segon referéndum a Dinamarca, perquè el primer
havia dit no a la incorporació d'aquest país, (la qual cosa ens pot fer reflexio-
nar sobre algunes comieses electorals). Emperò tot això no pareix esser un
obstacle molt gros pels governants que segueixen exposant la seva decidida
voluntat per construir la unió.

La unió és un fet que pareix irreversible, el que no queda clar és el seu pro-
cés i el seu sentit, mentres els partis nacionalistes espanyols defensen una in-
corporació estatalista i basada en l'actual configuració, (la circunscripció única
per a tot l'estat és un clar exemple que a més a més beneficia als partits d'im-
plantació a l'Estat) els partits nacionalistes catalans, Basc, Gallegs, etc., defen-
sen una configuració nacional i tansestatal que reforci i pugui configurar
autèntiques regions d'Europa, tot això unit al fet que també hi ha partits que
estan totalment oposats a la unió europea, fa que aquesta qüestió sigui un tema
molt ambigu i sovint contradictori.

El que pareix clar és el fet que s'ha entrat dins una complexa construcció de
no retorn i això pot fer pronosticar que cada vegada la unió europea tendra més
força i poder i això mateix ens planteja grans dubtes quant a la política econò-
mica, que segur serà l'eix fonamental de tota entesa política i això en un temps
de creixent implantació d'empreses multinacionals a tot arreu que ens aboca
cap a un camí de competència i atur.
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Eleccions Europees
A continuació presentarci els resultats de les tres eleccions

per elegir el Parlament Europeu. Presentam tant la xifra absolu-
ta en vots com el tant per cent sobre el total de vots a partits. El
percentatge només ens serveix per comparar la implantació
electoral de cada opció, ja que el grau d'abstenció va ser bastant
diferent a cadescuna de les convocatòries. El 1987 les eleccions
varen ser simultànies amb les municipals i les autonòmiques, la
qual cosa va provocar una alta participació, mentre que el 1989
i enguany la gent havia d'anar a votar tan sols al parlament Eu-
ropeu, és per això que hi ha hagut una major abstenció, espe-
cialment entre l'electoral de centre i dreta.

Les següents dades també permeten comparar la implanta-
ció de cada opció política a Llubí i al conjunt de les Illes.

Pel que fa a l'evolució de les diferents eleccions, el PP des-

prés de la davallada (sempre en percentatge) a les eleccions del
89, el 94 ha traspassat el 50% dels vots. El CDS ha seguit amb
la línea descendent fins arribar quasi a la desaparició. L'aug-
ment del PP a Llubí és molt inferior del que s'experimenta a tot
l'arxipèlag, en canvi el PSM augmenta considerablement la se-
va presència a Llubí i no tant a nivell de Mallorca. El PSOE no
ha tengut mai molta implantació a Llubí i baixa, així com també
en el conjunt de les illes. En el 89 es produeix la irrupció de la
candidatura de Ruiz Mateos possiblement en detriment del PP,
que aconsegueix al voltant del 6% dels vots. Pel que fa a EU la
pujada en el conjunt de les Balears no es veu reflectida a Llubí.
Podem trobar la causa de la devallada d'Unió Mallorquina per-
què no es va presentar a les rleccions de 1989, però a Llubí la
baixada de vots és al voltant del 20%, que no té res a veure amb

PP
PSOE

PSM

CDS

EU

UM

Altres

RESULTATS DE LES ELECCIONS EUROPEES DE 1987,1989 I 1994.

ELECCIONS 1987 ELECCIONS 1989 ELECCCIONS 1194

LLUBÍ BALEARS LLUBÍ BALEARS LLUBÍ BALEARS

VOTS
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72
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%
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11,8

13,8
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0,3
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11,3
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11
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3,5
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4,9
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%
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Resultats en % de les eleccions! europees de 1987, 1989 i 1994
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PP PSM EU PSOE ÜM(*) Altres

la disminució del conjunt de Mallorca tenint en compte que
l'actual balle és d'UM.

Els gràfics i la taula també ens permeten establir les princi-
pals diferències de distribució de vot entre Llubí i el conjunt de
les Illes.

- El Partit Popular mostrà una implantació desigual a Llubí
que a Balears el 87. Dos anys després es girà la truita, el PP té
un tant per cent més elevat a Llubí, i el 1994 la cosa està més o
manco anivellada.

- El Partit Socialista Obrer Espanyol mostra sempre una
presència molt menor al nostre poble que a l'Arxipèlag, el
PSOE no ha tengut mai molta implantació a Llubí.

- Al Partit Socialista de Mallorca li passa el contrari que al
PSOE, la seva implantació és cinc vegades superior que a les
Balears. El seu ascens pareix que és a causa de la pèrdua de
vots del PSOE.

- El Centre Democràtic i Social, llevat del 89, presenta un
percentatge menor a Llubí que a les Balears, el seu descens és
pràcticament paral·lel als dos àmbits, juntament amb l'agrupa-
ció de Ruiz Mateos desapareix pràcticament del mapa polític.
Els vots d'aquests dos partits han anat a engrandir el percentat-
ge del PP.

- Esquerra Unida sempre presenta percentatges més baixos a
Llubí que a les Illes, a les darreres eleccions bastant considera-
bles. EU ha pogut aglutinar al seu entorn el vot del PSOE, pos-
siblement vots de càstig.

- Unió Mallorquina veu molt reduïda la seva presència a
Llubí d'ençà les eleccions de 1987, on havia estat la segona
força política, lloc que ara ocupa el PSM. A la resta de les Bale-
ars també ha baixat un poc més de la meitat la seva implantació.

Els altres partits que concurrien en aquestes eleccions euro-
pees no han aconseguit gaire implantació a Llubí ni tampoc en
el conjunt de les Illes.

Pel que fa al grau d'abstenció, ja hem explicat les causes
que feren que fos molt superior el 89 i el 94 que en el 87. Així i
tot, a Llubí es dóna la tendència a una participació més elevada
que en el conjunt de les Illes a les tres convocatòries. Aquesta
gran abstenció ha afavorit al PP en detriment dels partits d'es-
querres.

Abstenció

tJ O , 6

87

53

89

39,5

94

3;J , 49

55 ,26
50,06

LLUBÍ BALEARS
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Sopar de quintos nascuts el 1952
El sopar de Quintos va tenir una
bona resposta.

Vallespir (can Vallespir), Ma-
ria Perelló Torrens (can
Blanc), Joan Ramis Perelló
(can Parrús), Tomeu Ferragut
Campaner (ca sa Molinera),
Jordi Pascual Perelló (can Bo-
ter), Antònia Pol Ramis (can
Porrei), Maria Llabrés Oliver
(Ca na Maça), Jaume Ramis
Prohens (cas Corv), Joan Co-
mes Planes (can Satrí), Miquel
Gelabert Ferragut (can Jeroni):
difunt, Catalina Alomar Nadal
(can Queto), Maria Mateu Pe-
relló (son Pereto), Miquel
Llompart Salvà (Can Conill),
Ricard Rodríguez Gonzalez,
Francesc Gómez Cruz, Maria
Parra Felipe, Sebastià Riera
Jaume (cas Cabo), Biel Sòcies
Serra, Dolors Solé Tuset.

Va ser una vetllada molt divertida i amb molta bauxa, un
dels quintos va dir: "si els àngels del cel haguessin davallat,
quan hi haguéssim tornat i els convidàssim haurien tornat dava-
llar". Varen sopar ben sopats a s'Alquería des Comte.

Els quintos nacuts l'any 1952 són: Esperança Ferragut Ra-
mis (can Ferragut), Francesca Perelló Palou (ca sa Rectora), Es-
perança Vila Planes (cas Patruelo), Magdalena Perelló Roig
(can Blai), Biel Planes Jaume (can Bo), Antònia Planes Alomar
(can Vicari), Margalida Bauçà Perelló (cas Jardiner), Biel Salvà
Ramis (ca na Grassa), Pep Planes Planes, Antònia ma. del Car-
me Munar Ferrer (can Munar), Maria Servera Planes, Guillem
Bauçà Guardiola, Magdalena Alomar Ramis (cas Xato), Catali-
na Llompart Oliver (can Salat); difunta, Esperança Llompart
Fuster (ca na Canyereta), Pereta Perelló Planes, Joan Fornés

FÜSTE33IA

BAUZA - PERELLÓ
Mot>le| de: cuina, |íiob|ç^ a micia;

fusteria eií general
Sa Carretera 73 Tel 52 24 33i

lAAjtìli

FOTOGRAFIA i VIDEO-CLUB

J O V E
C/ Traginers, 55
Telèfon 52 25 78
07430 LLUBÍ

Construccions

Carrer Roca Llisa, 67
Tel. 52 21 04
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Els blaugrana també tingueren temps per visitar l'Acròpolis

Viatge a Atenes
Vam partir el dimarts dia 17 de maig del 94.
Ens vam anar amb una gran il.lusió de veure guanyar la Co-

pa d'Europa al Barça. Sabíem que podia passar qualsevol cosa,
no com quan el Barça va jugar dins Sevilla contra el Steaua de
Bucarest.

A Grècia hi havia un gran ambient al centre de la ciutat, on
tots els seguidors eren barcelonistes.

Al port de Grècia tots els seguidors eren milanesos.
Dimecres dia 18 de maig, partírem cap a l'estadi olímpic

d'Atenes, era com una fantasia. Hi havia unes grans columnes,
un gran parc i tots els seguidors eren culés.

Quan vam entrar al camp vam veure molts més seguidors
milanesos que barcelonistes, però, no vam perdre l'esperança
d'animar al nostre club.

En sortir del camp tothom duia una gran decepció, però, en-
cara es sentia el crit de "Barça! ! !".

Finalment vam arribar a l'aeroport, i, amb una mica de re-
tard i decepció vam tornar cap a Mallorca.

Toni Ferragut Gomita

Incendis
El dissabte 30 d'abril a la finca des Porrassaret es

va produir un incendi. Tan sois es a cremar l'herba seca i
no va tenir cap conseqüència important a causa de la inter-
venció dels bombers. També el 20 de juny se'n va produir
un altre a una finca just passat la corba des Camp des Pi.
Va sofocar l'incendi una avioneta apaga-focs. La proximi-
tat d'un pinar podria ser la causa de la intervenció de
l'avioneta, perquè en el lloc dels fets ja hi havia un camió
dels bombers preparat per actuar. Aquest incendi tampoc
va provocar gaire destrosses.

Els últims incendis que s'han produit a la Serra de
Tramuntana han estat qualificats de catàstrofe ecològica.
Molts d'animals han mort i la regeneració dels arbres serà
molt costosa i dificultosa. La importància de la natura és
vital per a la nostra Illa, tant pel que fa aî turisme com per
la pluja, que té una relació directa amb la quantitat de ve-
getació. A l'estiu cal extremar les precaucions i més en-
guany que estam patint una de les sequeres més importants
dels darrers anys.

Nova donació de sang
El passat 31 de maig es va dur a terme al nostre poble una

nova donació de sang. L'equip estava format per un metge i tres
infermeres. Eren les set de l'horabaixa quan va començar l'ex-
tracció i eren més de les deu de la nit quan va acabar. A causa
del risc del contagi de la SIDA i altres malalties que es poden
transmetre, el donant va ser sotmès a un estricte interrogatori per
part del metge. També el donant contestà un qüestionari per ga-
rantir la donació i al mateix temps la salut del donant.

Han donat per primera vegada: Catalina Servera Frontera,
Magdalena Cantallops Rosselló. SIGUIN BENVINGUTS!

De cap de les maneres podem oblidar els donants que per al-
guna raó no han pogut donar sang: Isabel Alomar Bestard, Maria
Inès Carballo Alomar, Onofre Serra Ramis, Catalina Perelló To-
rrens, Miquel Borràs Perelló, Gabriel Alomar Perelló, Joan Ra-
mis Planas. En nom de la Germandat de donants de Sang de Ma-
llorca MOLTES GRÀCIES!

"SA
NOS
TRA"

CAIXA DE BALEARS Plaça de la Carretera, 7
Tel.: 52 21 76 —Llubí
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El Club d'Esplai no sap estar aturat

Excursió del C.E. Es Turó

Els del Club d'Esplai es Turó varen anar d'excursió a la reserva del Galatzó.
Varen ser pocs els al.lots que hi anaren, quasi hi havia un monitor per a cada dos
nins. A l'entrada de la reserva donen un itinerari en què s'expliquen les diferents
varietats d'arbres i plantes que hi ha al llarg del recorregut així com també els
ocells i algun altre animal. Moltes de les coses que s'hi poden trobar són artifi-
cials, hi ha una gran quantitat de fonts, rierols i arbres sembrats. No han mirat
molt prim a l'hora d'engalanar la passejada cosa que la fa un poc postissa. Però
així i tot és un bon lloc per passar un dia de tranquil·litat envoltant de vegetació.

Sopar fi de curs
del club d'esplai

El passat 11 de juny els nins, nines, monitors i
monitores del club d'esplai "Es Turó" juntament amb
els pares dels al.lots ens vam reunir al local de la
S.A.T. per a posar punt i final al curs 93-94. Un bon
trampó, pollastre amb patates, enciam, gelat, ensaima-
da, cafè i copa pels pares va ser el menú.

Tot el capvespre alguns pares dels al.lots es van
cuidar de fer tots els preparartius, mentre els monitors
engalanaven el local i d'altres assajaven amb els nins
l'espectacle per a després del sopar.

Actuacions en viu i directe de Julio Iglesias, Or-
questa Mondragón y las gordas, Onda Vaselina, desfi-
lada de contrastades models, cançons, tango de invier-
no, Macarena y a tu cuerpo alegría y cosa buena,
aauuuu !, televisió "Esturó" i pitja aquest botó! foren
algunes de les actuacions que es van poder presenciar
pel públic assistent, unes 80 persones.

Els monitors volem agrair a tots els pares que fe-
ren possible aquella festa i a tots els qui posaren el seu
gra d'arena perquè es dugués a terme. Tan sols ens cal
afegir que participeu un poc més i que assistigueu a
les reunions que convocam pel bon funcionament de
l'esplai i pel bé del vostre fill. Gràcies.

Monitors del club d'esplai "Es Turó"

BAR RESTAURANT

SA TAPERERA
CUINA MALLORQUINA I NACIONAL

FIZZES PER ENDUR-SE'N

A càrrec d'una nova direcció

Doctor Fleming, 5 - Tlf: 52 21 95 - O743O LLUBÍ

8
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Un gran espectacle

El dia de Sant Joan, dia de festa a molts de pobles, idò a Llu-
bí no vàrem ser manco. El circ, sempre ple d'espectacle, mala-
bars i pallassos va ser present al nostre poble. L'actuació va te-
nir lloc al poliesportiu municipal. Els al.lots s'ho passaren d'allò
més bé, encara que una nina petita ens deia que no hi tornaria,
es coneix que hi ha qualque al.lot que encara els pallassos li fan
més pena que gràcia.

De nou noces d'Or

Equip benjamí de futbol

Aquests darrers dies de juny han servit perquè l'activa i fei-
nera Penya Blaugrana Llubí convocas als al.lots que estan en
edat benjamí i els seus respectius pares per a veure si era possi-
ble el formar un equip per a disputar la lliga que organitza i sub-
venciona el C.I.M.

Pareix que la cosa va anar més bé del que s'esperava i si no
hi ha res de nou i no es troben, els de la Penya, amb cap entre-
banc de darrera hora l'equip es durà a terme.

Esperem que tot es surti com tenen previst i que, aviat,
aquest equip sia una realitat. Força i endavant!

Si durant el mes de gener es produiren tres celebracions de
50 anys de casats (Emilio López i Margalida Pallicer, Miquel
Munar i Margalida Cardeu i, Biel Gelabert i Catalina Perelló)
durant el mes de maig es van produir les de Andreu Perelló Se-
rra i Maria Oliver Perelló que es van casar el dia 4 de maig de
1944; van celebrar un dinar amb la seva família per a comme-
morar aquesta data tan entranyable i especial. Des de l'UDOL,
al qual hi estan subscrits, els donam la més sincera enhorabona i
que puguin estar junts molts anys més!

Càrrecs de l'agrupació socialista
de Llubí PSIB-PSOE

El dia 18 de maig es varen reunir els membres de l'Agrupa-
ció Socialista de Llubí i varen designar per unanimitat els se-
güents càrrecs:

- Presidenta: Maria Núria Gómez Vegas
- Secretari General: Juan Antonio Carretero Reina.
- Vicesecretari General, d'Assumptes Socials, de la Dona i

de la Tercera Edat: Antoni Ferragut Campaner.
- Secretari d'organització de finances: Emilio Uviña Romero
- Secretari Cultura d'Esports: Domingo Fernández Moreno.
- Vocals: Jaume Ferragut Campaner i Francisco López Váz-

quez.
Tot fa pensar que per primera vegada es presentarà a les pro-

peres eleccions municipals el PSIB-PSOE.

La biblioteca, sempre en marxa!

Mai no ens haguéssim pensat que la biblioteca pogués apor-
tar als al.lots de Llubí una quantitat d'activitats tan gran com els
ha duit. I els que es pensaven que allà sols es podia disfrutar de
quatre llibres ells anaven ben errats. Així ens ho demostraren
dia 17 de juny sis nines i un nin. Tots plegats i baix la direcció
de na Xisca Garrió interpretaren la rondalla mallorquina Un fes-
tejador. Després, com que no els bastava la cosa, es ficaren
dins la pell dels integrants dels Cucorba i varen fer cantar i ba-
llar a tota la gent que hi va anar.

Per fer més festa i acabar bé soparen de pa amb oli a la bilio-
teca. El que no sabem és de què passaren més gust.

El circuit de teatre continua

La darrera obra de teatre que ha passat per la Casa de Cultura
és Estan vostès preparats? a càrrec del grup "Espai Obert".
L'obra va ser escenificada per sis actors a més de la col·labora-
ció de veus en off. Aquesta actuació ens va sorprendre amb un
tema poc casual i de temàtica molt diferent a totes les que s'ha-
vien fet a Llubí.

Sembla que el pròxim cop que haurem d'anar al "cine" serà
el dia 16 de juliol on veurem, com cada any, els estudiants de
l'institut d'Inca amb una nova obra.

Convendrá anar-hi!!!

Informació: Caterina i Biel Gelabert

Demografía

REGISTRE CIVIL DE LLUBÍ. Llubí, 24 de juny de 1994

NAIXEMENTS

Francesca Maria Alomar Planas, dia 20 d'abril 1994
Gabriel Adro ver Tomàs, dia 17 juny í 994

MATRIMONIS

Rafel Vallespir Vallespir amb Maria Llompart Oliver,
dia 7 de maig 1994

DEFUNCIONS

Antoni Fornés Perelló, dia 7 de maig 1994.
Maria Perelló Pons, dia 12 maig 1994.
Miquel Oliver Serra, dia 9 maig 1994.
Antònia Bonet Sitjar, dia 9 maig 1994.
Nadal Perelló Llompart, dia 21 mai 1994.
Joan Ferragut Llompart, dia 30 maig 1994.
Sebastià Perelló Vila, dia 20 juny 1994.
Gabriel Perelló Perelló, dia 21 juny 1994.
Joan Florit Alomar, dia 22 juny 1994.



A LA SALA

La tercera edat de Llubí ja té Local!!!

Les obres del futur local de la Tercera Edat molt aviat finalitzaran

Després d'un grapat de mesos en què el tema de l'aigua de Sa
marínela era el nucli de quasi tots els plens de l'Ajuntament de
Llubí, ara pareix que aquest tema ha passat a un segon terme. Això
és més o manco normal, gran part dels regidors han fet tot el que
ha estat a la seva ma i a més a més s'ha tornat a demostrar que els
ciutadans són els que comanden a Mallorca

Ple del mes d'abril

Del ple del mes d'abril hem de destacar els següents punts:
-Aprovació de la contractació de personal inscrit a l'INEM.
Degut a la necessitat de realitzar obres d'adesament de vora-

vies, reparació i condicionament de les dependències municipal,
l'Ajuntament de Llubí va acordar per unanimitat la contractació
d'un oficial 1* i un peó del ram de la construcció, per efectuar les
millores abans descrites, per un període de tres mesos.

-Aprovació de la creació del Grup Mixt i la integració al mateix
dels regidors d'UM.

La conseqüència de la ruptura del pacte PP-UM a nivell au-
tonòmic a Llubí també ha tengut repercusions i aquestes han estat
la integració al Grup Mixt dels representants d'UM. L'Ajuntament
va aprovar per unanimitat la creació del Grup Mixt i que el consti-
tuirien els membres corporatius D. Guillermo Llabrés Feliu i D*
Margalida Miguel Perelló i per tant el grup PP-UM quedarà formar
pels dos membres restants del grup, que pertanyen al PP.

Tot això suposa que actualment, el Balle de Llubí sigui un dels
membres del grup Mixt.

-En el punt d'altres propostes el regidor Antoni Contestí, en
nom de tots els regidors, va pesentar la següent proposta: Expressar
el descontent de l'Ajuntament de Llubí sobre la manera en què s'ha
duit a terme la implantació de la taxa de recollida de Fems de fora-
vila, ja que el més adequat era que es confeccionas un padró de
contribuents i exposar-lo al públic. A més a més no es va tenir en
compte que més del 95 % de les construccions no reuneixen les
condicions d'habitabilitat i per tant no se'ls podia exigir aquesta ta-
xa.

-En el punt de precs i preguntes la regidora Margalida Miguel

va instar al representant de l'Ajuntament davant la Man-
comunitat, Tomàs Campaner, que abans de tractar-se
punts conflictius a un ple de la Mancomuniat, primer es
consulti a un ple del nostre Ajuntament i que no ho deci-
deixi per ell mateix.

Ple extraordinari del mes de maig

L'assumpte que va donar lloc a la celebració
d'aquest ple extraordinari va ésser l'elecció de les meses
electorals de les eleccions europees que es van celebrar el
12 de juny. Els membres elegits van ser:
Distrit 1 Secció 1
Presidenta: Maria Torrens Cladera
1 Vocal: Rosa Adrover Bauzà
2 Vocal: Isabel Alomar Bestard

Distrit 1 Secció 1
Presidenta: Marta Llufriu Prats
1 Vocal: Miguel Llompart Cladera
2 Vocal: Miguel Perelló Alomar

També es va aprovar per unanimitat destinar la planta baixa del
local d'acció social en construcció, per la utilització com a Llar de
Gent Gran durant un període de 20 anys. A més a més l'Ajunta-
ment va assumir el compromís de fer-se càrrec de les despeses de
manteniment i funcionament del local.

Per part del portaveu del grup municipal PSM-NM, Gabriel
Alomar, es va fer constar que aquest acord no havia d'hipotecar les
esperances que tot el poble va posar, en la donació que va fer la fa-
mília Sbert de la finca del Porresseret, per això l'Ajuntament ha de
fer el possible perquè la finca resti com a propietat municipal.
També va fer constar que el més beneficiat per aquest acord era la
Conselleria de Sanitat del Govern Balear, ja que en principi aques-
ta havia d'invertir 40 milions a Llubí que actualment s'ha convertir
en 10 o 12. Això suposa que en molts pobles amb característiques
semblants al nostre, al Govern Balear farà inversions de 40, 50 o
60 milions i nosaltres tan sols ens veurem beneficiat per una petita
quantitat.

Ple del mes de maig

D'aquest ple hem de destacar dos punts:
-Aprovació del conveni entre CIM, la Fundació Deixalles i

l'Aj. de Llubí per la recollida de residus sòlids. Aquest punt es va
aprovar per unanimitat i es va autoritzar el sr. Balle per a la signa-
tura del mencionat conveni.

-Aprovació de la instància d'Antoni Servera Santandreu, sol·li-
citant la declaració de compatibilitat amb activitat privada. La pre-
sentació d'aquesta instància era necessària segons la llei d'incom-
patibilitat del personal al servei de les Administracions Públiques.
Per unanimitat l'Aj. acordà reconèixer al funcionari D. Antoni Ser-
vera Santandreu, auxiliar de policia local interí, per l'exercici de
l'activitat laboral de marbrista; que el citat funcionari no podrà mo-
dificar la jornada de treball de l'interessat a l'Administració Públi-
ca, si bé queda eximit de prestar el servei ordinari de les 16 a les 19
hores; que les infraccions en matèria d'incompatibilitats tindrà la
consideració de molt greus.

Jaume Alomar Serra.
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Una vida dedicada a l'educació i al futbol
Una mes després d'haver aca-

bat la temporada 1993-94 trobà-
rem convenient fe una xerradeta
amb en Joan Planes, que ha estat
l'entrenador de l'equip de 2" Re-
gional. No tan sols parlàrem de la
temporada d'enguany, parlàrem
de la seva etapa com a jugador
(Llubí, Sallista, Constància, Po-
blense, Artà), parlàrem de qui
guanyarà els mundials dels Estats
Units, i també enfocàrem un
camp de treball on en Joan hi va
estar molt lligat: el club d'esplai
"Es Turó".

- "La mort d'en Carabinetti",
què et recorda aquest títol?

- Representa una passejada molt
grossa per al poble i per a mi, és la
cançó insígnia del club d'esplai.
Potser mai s'havia fet res per als
nins de Llubí, és a partir de la pri-
mera colònia que veim un canvi
d'iniciativa en els nins: mor la lla-
vor per a florir una nova vida.

- Què et representa l'amistat
- Ho representa tot; un dels pro-

blemes del món d'avui en dia és,
precisament, la pèrdua d'aquest sen-
tit. Amistat és, en definitiva, respon-
sabilitat, ser amic dels teus amics...

- Fruit de les amistats, neix el club
d'esplai?

- Sí, el club d'esplai és viu perquè es
va crear damunt autèntiques amistats,
tretze en total, i amb el pas del temps se-
guim essent vertaders amics.

- Quina concepció tens de la fami-
lia?

- És el nucli bàsic de la convivència,
és molt important. Els alumnes que tenen
problemes a les seves famílies els tenen
a l'ensenyança; avui en dia ens fa falta
l'educació domèstica. La família és la
cèl.lula de la vida.

- Què és la felicitat?
- Viure bé dins l'amistat i dins la fa-

mília, cercar allò honest que et faci feliç,
per damunt de l'economia, de les capes
socials, etc.

- De seguir amb aquesta progressió
geomètrica d'incendis als nostres bos-
cos, què passarà amb la nostra natu-
ra?

Va ser un dels fundadors del Club d'Esplai
de Llubí

- Tal volta la falta de respecte de Ma-
llorca per la natura, sia que la gent ha
viscut bastant per al present i no per al
futur. Ara pareix que començam a preve-
nir-ho.

-1 amb la nostra aigua?
- És un problema vertaderament ad-

ministratiu, sabem que l'aigua és un bé
públic, però s'ha d'administrar correcta-
ment, és un bé de tots, com la natura.,
Aquests problemes han sorgit a causa de
les administracions.

Es diu que la part forana és insolídà-
ria, però hem de dir que la part forana
dóna un 70% de sang, mentre que Ciutat
tan sols en dóna un 20%, aleshores no
som insolidaris, tampoc ho som amb
l'aigua ja que fa molts anys que donam
aigua a altres pobles a molt baix preu.

- Parla'ns de la teva vida professio-
nal?

- Vaig començar com a professor de
F.P. a sa Pobla, era l'any 1983. Ara som

professor de secundària, impártese clas-
ses a Inca, a l'institut "Pau Casesnoves"
on faig classes a al.lots que van des dels
14 anys fins als 21. Després de la família
i les amistats l 'ensenyança m'omple
completament, estic enamorat de la meva
feina; la meva vocació és l'ensenyança,
treballar amb la masa humana, amb els
nins.

- Com a jugador de futbol del Po-
blense vas tenir com a entrenador a
Serra Ferrer, com és? Com et vares
sentir amb ell?

- Abans d'anar al Poblense, on hi
vaig jugar a 3a Divisió i a 2" B, vaig ju-
gar amb el Llubí, on vaig començar, lla-
vors vaig passar al Sallista, on vaig jugar
a Ia Divisió Juvenil, després vaig jugar al
Constància per finalment passar al Po-
blense. Allà vaig conèixer en Llorenç
Serra Ferrer, és un lluitador nat, un gran
professional, aquestes dues qualitats el
fan triomfar en etapes curtes, però el seu
temperament d i f íc i l d 'entendre i
d'aguantar fa que es crei al seu costat
gent professional i gent contrària a ell. El
seu objectiu s'ha de complir costi el que

Fàbrica, 3 - 07430
LLUBÍ
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costi i caigui qui caigui.
Li estic molt agraït, em va donar

l'oportunitat de jugar a 3* i a 2a B amb el
Róblense.

- Què recordes del teu pas pel
Constància?

- Vaig passar de conèixer a jugar a
futbol per passar gust a jugar per interes-
sos, vaig descobrir les "primes" que no
existien a l'etapa de juvenil que vaig es-
tar al Sallista. Era l'any 1977, vaig fitxar
per 50.000 ptes., el primer partit de
lliga el vaig jugar a Reus, llavors
vaig duplicar la fitxa, era el futbol
professional.

- Un amic i company, Jaume
Bauzà, entrenador del Mallorca
deia: "Hi ha un 90% de possibili-
tats que el Mallorca sia allò que
vulguin els seus afeccionats".
Com valores aquesta frase d'en
"Barona" aplicada al C.D.A. Llu-
bí?

- El C.D.A. Llubí és el que vol
que sia la seva afecció. En Jaume,
amic meu, va dir una veritat com
un temple, aplicable al Mallorca i
al LLubí.

- Com va néixer la teva idea
d'entrenar el C.D.A. Llubí?

- Va néixer donant forma al
sentiment de l'amistat, entregant a
uns jugadors els meus coneixe-
ments i experiències viscuts a'altres
clubs.

- Quant de temps fa?
- Podem dir que d'una manera

sèria, com a preparador, uns cinc
anys. Sempre he estat lligat, d'algu-
na forma, al club.

- Com veus, des de la teva po-
sició, el club com a entitat que intenta
desenvolupar una tasca socio-esporti-
va entre la joventut del nostre poble?

- Es un intent d'aconseguir que no es
perdi la cultura esportiva, de seguir llui-
tant per a mantenir viva la convivència
entre persones amigues, unides per un
mateix ideal: el de fer esport d'una ma-
nera alegre.

- El poble de Montuïri té uns 2.000
habitants, com pot mantenir un equip
de futbol de 3" Divisió?

- El que conec de Montuïri és que té
un suport de les institucions (federatives,
provincials i locals) que no existeix a
Llubí. Al nostre poble jugam gent del
nostre poble, a Montuïri juga gent de tota

Mallorca. La tradició a Llubí és jugar
amb gent de Llubí, això podria ser qual-
cuna de les diferències.

- Saps que el club fou fundat l'any
1936, té per tant 58 anys de vida, creus
que el poble, en general, valora el llarg
i continuat esforç de tantes persones
que s'han ocupat de fer-nos arribar
encesa la torxa socio-esportiva més an-
tiga de Llubí?

- Crec que no existeix un sentiment

«La família es la cèl·lula de la vida »

de comunió entre la gent i el club, el club
és el "talaiot" esportiu de Llubí, però,
desgraciadament, no té solera a Llubí

- L'esport del futbol, a nivell regio-
nal, s'ha de projectar tan sols dins la
dimensió competitiva (jugar per a
guanyar), o ha de programar-se de ca-
ra a uns objectius més amplis dins la
nostra societat?

- Per a mi, la competició es troba en
segon terme, encara que la gent s'apunti
al guanyador: "no guanyen, idò no anam
al futbol".

- Quina opinò et mereix l'esport fe-
mení?

- Opin, en general, que la dona prac-

tica esport; al nostre poble, però, no exis-
teix un esperit esportiu ja que no hi ha
dins la família aquest esperit esportiu.

-1 el futbol base?
- Està deixat de la mà de Déu; el fut-

bol base s'ha de sustentar en l'esperit es-
portiu de la família, ha d'implicar els pa-
res en tot allò que abarca l'esport.

- Somniem un poc, podria ser inte-
ressant per al club i per a Llubí en ge-
neral, una relació pràctica i directa,

entre futbol femení, afeccionats
i veterans?

- És possible sempre i quan es
crei una família de caire esportiu
a la vora del club, allà on tots (pa-
res, mares, fills... ) tirem cap al
mateix objectiu: l'educació espor-
tiva, això seria el somni.

- Has estat alguna vegada ju-
gador del C.D.A. Llubí?

- Abans de fitxar pel Sallista
d'Inca vaig jugar amb el Llubí,
era l'any 1974. Record, però, qe
abans amb el vicari Buades ja
vaig jugar-hi.

- Tens altra afecció esportiva?
- La meva vida és una vida es-

portiva: futbol, voleibol al Semi-
nari, atletisme a l'institut d'Inca,
tennis... Som un esportista practi-
cant.

- Creus necessària la pràctica
esportiva a qualsevol edat?

- Sí, sens dubte; l'esport és sa-
lut, convivència, és un mitjà per a
l 'educació, un vehicle per a
conèixer al nin i llavors poder-lo
educar.

- Qui guanyarà el mundial de
futbol?

- Un país sud-americà: Brasil o
Agentina; he escollit aquests dos pel fac-
tor clima que tenen a favor. Com a can-
didat europeu apostaria per Holanda i
Alemanya.

- Futbol força o futbol tècnica?
- Són dues qualitats que han de con-

juntar-se, són necessàries totes dues; per-
sonalment m'inclin per la tècnica.

- Ets partidari de tàctiques molt
disciplinades o partidari de deixar que
l'individu desenvolupi lliurement la
seva imaginació en el joc?

- Com a base hi ha d'haver una orga-
nització tècnica i tàctica; en zones defen-
sives i en el mig del camp hi ha d'haver
organització, a partir del mig del camp
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creativitat i iniciativa personal.
- Les conductes violentes, dins i fo-

ra del camp de futbol, quina reflexió et
mereixen?

- Són un signe d'impotència, no és
una reflexió tan sols meva sinó també
dels jugadors. És una impotència tant fí-
sica com anímica. Estic totalment en
contra de la violència.

- Mereix la pena educar el nin i la
joventut de Llubí durant el seu temps
d'oci?

- La no educació del nin pot portar-
nos a allò que anomenam "perros calleje-
ros"

- Disposa la joventut del nostre po-
ble d'instai.lacions adequades i sufi-
cients per a poder rebre l'educació ex-
traescolar que es mereix?

- No tenim instal·lacions adequades

perquè des de la institució municipal no
hi ha hagut consciència d'educació del
temps lliure, sempre deixada en mans del
club d'esplai.

- Què opines del club d'esplai avui?
- El club d'esplai "Es Turó" està de-

senvolupant una gran tasca, en un grau
de dificultat més gros que quan nosaltres
vam començar. El que és difícil és man-
tenir-lo viu, per tant la seva feina és im-
portantíssima. Tal vegada no existeix la
gran amistat que existia i existeix entre
els monitors que crearen el club. El seu
treball és d'admirar, si tenguessim medis
farien meravelles.

- Atenem als nostres joves de la
manera que demana la societat?

- Rotundament no! És difícil treballar
amb el jovent per un individualisme. La
joventut es queixa molt però protesta

poc, no hi ha un esperit de pro-
testa. Si ells no agafen la senye-
ra de la protesta difícilment es
farà alguna cosa per ells.

- Com veus el futur
de la joventut de Llubí?

- Malgrat les dificultats
som sempre molt optimista;
crec molt en la gent jove i en
les seves possibilitats. Creure
en el jovent em fa reflexionar
que s'ha d'aprendre a volar per
si mateixos, sense que ningú,
potser, els ensenyi a volar.

- Anàlisi temporada
93/94?

- A nivell de resultats
no ha estat una temporada bo-
na; a nivell de treball esportiu
realitzat ha estat molt positiva,
el clima humà ha estat, sens
dubte, el millor de tots els anys

que duc en el futbol.
- Has trobat a faltar jugadors de

l'any passat?
- Personalment no, en absolut; espor-

tivament i com a entrenador sí.
- A què és estat degut el fracàs es-

portiu?
- Possiblement a una falta de qualitat

tècnica, a un equip descompensat, a una
falta de suport per part de l'afecció de
Llubí; el suport d'una bona afecció pot
donar resultats positius.

-1 el dels juvenils?
- Han pagat els anys d'inexperiència,

d'aquesta forma ho podem diferenciar
dels amateurs quant a la convivència i
solidaritat. És mal de comprendre que ju-
gadors en edat infantil, cadet o juvenil
haguessin d'anar-se'n a Santa Margalida
per poder jguar, en lloc de fer-ho a Llubí

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

Perruqueria

Tomeu «Titina»
Home

Plaça des Mercat, 11
Tel. 52 00 47 SINEU

Tancat els dilluns i divendres
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com ja he dit abans no existeix una famí-
lia esportiva.

- No era arriscat començar la tem-
porada amb tan sols divuit jugadors?

- És el número ideal per a un equip,
un entrenador sap que 3 o 4 estaran des-
contents i això pot provocar que l'equip
caigui en desànim.

Record que el primer any que vaig
entrenar érem 24, hi havia gent descon-
tenta. Enguany hem tengut dificultats per
lesions i sancions, però 18 i 20 jugadors
és el número ideal.

- Han complit els jugadors?
- En general sí; el primer any que

vaig agafar la responsabilitat de l'equip
ens trobàvem amb 6 o 7 jugadors a l'en-
trenament, enguany no ha passat el ma-
teix.

- Per què no tingueren continuïtat
els dos juvenils que van jugar alguns
partits amb els amateurs (Xesc To-
rrens i Toni Florit)? Voluntat pròpia o
teva?

- En principi no van tenir continuïtat
per desinterès de part seva; en un pariu
que teníem un parell de lesionats ens
anàrem a Bunyola a jugar amb 10 juga-

dors ja que tots dos no van voler venir.
Des d'aquell dia vaig dir que no torna-
rien a jugar amb nosaltres. Tenia clar que
si no teníem jugadors ells no vendrien,
encara que haguéssim de jugar amb deu.

- Com explicaries les relacions ha-
gudes entre jugadors, entrenadors i di-
rectiva?

- Entre els jugadors i entrenadors
molt bé, en una competició de 6 o 7 me-
sos hi ha tensions i altres coses, però en
general molt bé.

La directiva formada per en Joan
Galma i en Xesc Castell, a més d'en To-
meu Perelló "Porret", Tomeu "Moreu" i
en Xesc "Suau" ha duit a terme una feina
molt important, diria importantíssima,
érem pocs i ben avenguts. El que està
clar és que fa falta gent jove que ajudi a
aquesta gent.

- El paper de la directiva és digne
d'alabar?

- Sí, el que fan ells no es pot pagar,
és una mena d'agraïment àcid, s'ha de
tenir en compte, hem de ser conscients
que un dia aquesta gent va perdre temps
per la nostra formació. La tasca de l'amo
en Xesc "Bisco" també és digne de lloar.

Aquesta manera de fer feina pel poble no
es pot pagar, s'ha de pagar com feia i ha
fet aquesta gent: ajudant i col·laborant
amb el C.D.A. Llubí.

- Per què aquesta fugida massiva
de directius comparant amb l'any pas-
sat?

- Un dels motius de la fugida és la
trajectòria esportiva, apuntar-se al cavall
guanyador és molt fàcil; un altre dels
motius és que hi havia directius que no
eren futbolers, no hi tenien relacions.
Han desaparegut sense dir ni ase ni bès-
tia quan el cavall guanyador ha perdut.

- Què podria fer el nostre Ajunta-
ment pel futbol llubiner i per l'esport
en general i que no fa?

- Podria tenir un regidor dins l'àrea
d'esports que fos responsable, que vis-
qués per l'esperit esportiu del nostre po-
ble; podria procurar tenir unes instal·la-
cions en condicions per a la pràctica de
l'esport; podria procurar tenir un calen-
dari anual d'activitats esportives i pro-
moció d'esports (tennis, voleibol, hand-
bol, badminton, futbol sala...)

- A on és l'afecció?
- Afecció n'hi ha, el que passa és que

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

TALLER MECÀNIC

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

bicicletes i cotxes.
Cl Maria Perelló, sin
Tel. 52 22 88 LLUBÍ

~ f̂c^^^~

Forn
Ca'n Ramon

Plaça de sa carretera - LLUBÍ
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està adormida. Com despertarla és el
probema, els resultats influeixen, per
desgràcia hi influeixen. Torn a recalcar
que no hi ha una família esportiva i per
això la gent queda als pubs i als cafès.

- És important la quasi probable
creació d'un equip benjamí per part
de la Penya Blaugrana Llubí?

- Tot el que sigui crear i tenir iniciati-
va és important; les penyes del Madrid,
del Barça han de tenir les seves iniciati-
ves, i això és un 10 rotund. El que seria
positiu seria que totes aquestes iniciati-
ves es juntassin, que es juntassin tots
aquests esforços i tot aniria més bé.

L'objectiu és el mateix i així la Penya
Blaugrana Llubí s'ajuntaria a la família
del Llubí.

- Però llavors tendra continuïtat
aquest projecte, hi haurà infantils, ca-
dets i juvenils?

- Això si no té continuïtat pot provo-
car la rompuda del vincle familiar, entre
tots hem de fomentar el futbol base. Sinó
s'hi dóna continuïtat no hi ha raó d'exis-
tir. El futbol base està en mans de la fa-
mília i d'ells depèn la seva continuïtat,
no de la penya Blaugrana o el Llubí; si
no es fa així, serà una flor que no farà es-
tiu.

- Què ha representat per a tu i per
al club tenir un ajudant com en Xesc
"Suau"?

- Ha realitzat una tasca positiva i en-
riquidora; ha estat positiva perquè hem
estat dues persones que ens hem repartit
les feines i ha estat enriquidora perquè
m'he adonat que malgrat ser unes perso-
nes semblants hi ha hagut moments en
què no ha passat el mateix, jo estava serè
i ell "cremat" i a l'inversa, jo "cremat" i
ell hi posava el seny. Pels jugadors ha

«L'Ajuntament no s'ha gastat ni un duro en
els vestuaris del camp de futbol»

estat molt positiva.
- Quins objectius et planteges de

cara a l'any que ve?
- La meva vida professional no sé si

m'ho permetrà, però si estàs lligat al Llu-
bí el meu objectiu seria mantenir i poten-
ciar el que hem format. També seria un
objectiu la incorporació de gent jove, mi-
llorar els resultats i si tenim un premi re-
collir-lo.

- Què falta perquè el Llubí sia un
club de bon de veres, és a dir, amb una
massa social que li doni suport (afec-
ció, pares, institucions...) i amb un fut-
bol base consolidat?

- Fa falta un ambient familiar espor-
tiu, esportiu de pràctica, no d'expectació.
Dins la família s'ha de donar importàn-
cia a l'esport, l'Ajuntament hi ha de po-
sar els medis, la promoció i potenciació
de l'esport dins el poble.

A més els jugadors veterans i bon
afeccionats han de col·laborar directa-
ment amb la tasca del futbol de Llubí
formant part d'una directiva o d'un grup
coordinador.

- Són adequades les instal·lacions
per a la pràctica de l'esport? Hi ha
qualcuna mancança?

- Fa falta un enllumenat en condi-
cions al camp de futbol, els vestidors són
tercermundistes, l'Ajuntament no s'hi ha
gastat un duro; els penjadors, banquets
per asseure, marcador i l'armari del ma-
terial ho va fer en Joan "de ses Planes"
de la fusteria Bauzà-Perelló. No sé si ho
va cobrar però el club ho té en compte i
des d'aquí li agraesc el que va fer per no-
saltres aquella temporada.

Per què la gent si va jugar a squash o
tennis no s'hi dutxa? Deu ser per alguna
raó. Al nostre poble perquè et facin algu-
na cosa has d'anar a plorar.

- Vols afegir res més?
- Vull lloar la tasca de l'escola de

ball a la qual també hi vaig estar lligat.
Duen a terme una feina molt parescuda
al club d'esplai, molt efectiva i impor-
tant. Si el futbol és el talaiot número 1 i
l'esplai el número 2, darrera hi va l'esco-
la de ball "taparers en festa". Després de
la desaparició del coro parroquial s'hau-
ria de lluitar, entre tots, perquè aquestes
tres grans institucions no correguessin
amb la mateixa sort, de la desaparició.

Juan Galma Contestí
Xesc Perelló i Felani

b usteria

Rafel Munar
PORTES, PERSIANES, MOBLES DE CUINA,

ESTANTERIES, TOT EN FUSTA
ESPECIALITAT EN VIDRIERES CORREDERES

HERMÈTIQUES HERRATGES ALEMANYS
Roca Llisa Tel: 52 21 35 Llubí

FORN

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

gran assortiment en pastisseria
Crtu, 48 • Tei. 52 20 66/67 — Ltuèí
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El passat mes de maig cinc llubiners:
en Jaume i n'Aina de ca'n Mena, en Joan
i n'Esperança de ca'n meco i na Catalina
de ca'n Corbera partiren cap a l'aventu-
ra, un viatge de tres setmanes que els
acostaria a les meravelles del Perú; país
situat en el centre-oest d'Amèrica del
sud topant amb l'oceà Pacífic i que s'es-
tén al llarg de la serralada dels Andes i
l'Amazònia. El paisatge és d'una bellesa
extraordinària. Les mil tonalitats del verd
es barregen amb els colors cridaners dels
seus vestits i amb el negre atzabeja bri-
llant dels cabells autòctons.

Quan arribaren allà es reuniren amb
en Miquel Llompart, que com ja sabeu fa
uns mesos partí cap a Lima on la seva
tasca és molt preciada. Més tard també
es posaren en contacte amb altres mallor-
quins com Sor Aina, el bisbe de Huama-
chuco Sebastià Ramis (que també és llu-
biner) i altres missioners de Lloseta,
Artà, Vilafranca... No partiren amb les
mans buides, se'n portaren uns quatre-
cents quilos, repartits en trenta-vuit ma-
letes, de coses que la gent d'aquí els ha-
via donat: roba, material escolar (llapis,
gomes d'esborrar, llibres), formatge, so-
pes, pa, oli, conyac, caramels, bufetes,
gálleles d'Inca...

La seva aventura començà amb la vi-
sita a Lima, una ciutat on la jerarquitza-
ció social és patent. La part alta benes-
tant amb cases jardí, ara tancades amb
reixats per protegir-se de les accions vio-
lentes dels terroristes del Sendero Lumi-
noso. A la part baixa de cases més po-
bres és on duen a terme la seva tasca els
missioners i en Miquel Llompart.

Un fet curiós que els cridà l'atenció
fou l'aparició, en unes poques hores,
d'un poble fet de fustes, canyes, pedres...

Són els "pobles joves";
els seus habitants fan i
desfan el poblat en po-
ques hores. Durant el dia
van per la ciutat a dema-
nar almoina o a vendre.
Les nits les passen al po-
ble, un territori seu on
ningú pot passar sense el
seu consentiment. La
gent del Perú té una reli-
giositat molt accentuada.
Les misses per a ells es-
devenen moments de
goig i festa. Alguns han
de caminar hores per po-
der arribar a l'església, a
l'escola o a les classes de
catequesi, però la seva
creença és tan forta que
la distància és un obstacle
sense importància. Sem-
pre demanen la benedic-
ció als sacerdots "bendi-
ción padrecito" i beneei-
xen quasevol cosa, des de
poals fins a cotxes, per-
fums, quadres... Els nos-
tres aventurers assistiren
a la beneïda d'un autobús
i la festa va ser grossa;
bufetes, una torrada i bu-
lla a les totes. El dia de la
mare tenen un petit detall
per a totes les mares, des
d'una flor fins a una ta-
ronja. La gent és molt dolça amb tothom
i el seu parlar i la seva amabilitat ho de-
mostra.

Després anaren a Yaconara a veure a
Sor Aina. Quan els veié va parèixer que
veia el cel obert. Li dugueren formatge,

De Huamachi*
fins al Mi

sopes mallorquines i unes calces que es-
trenaran quan hi hagi alguna festa. A la
fotografia podeu veure els mallorquins
que es reuniren per dinar tots plegats a la
casa de Sor Aina. La seva estada aquí
fou breu, encara els quedava molt per
veure.

SECTOR INCA

ATENCIÓ AVARIES

«r¥ 880077 Gesa
Ou y Electricidad, S. A.

TELÈFON EXCLUSIU I PERMANENT PER A AVIS AVARIES
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a Cajamarca
pu Picchu

Feren llargues distàncies en tren,
avioneta, jeep i en barca per anar a les
Illes Ballestas i a les Maracas. La fauna
és molt variada. Els llops marins ocupa-
ven tota una illa i segons els explicaren
quan fugen deixen més de catorze metres
d'excrements que més tard serviran per a

Tots es reuniren a ca Sor
Aina per fer un dinaret

l'adobament de la terra.
També visitaren Hua-

machuco, un lloc pre-
ciós, una zona verge que
ni amb miles de fotogra-
fies es pot copsar la seva
bellesa. El poblat els re-
bé amb gran alegria. Va-
ren fer una pancarta que
deia: "Bienvenidos ami-
gos de Huamachuco".
Els caramels desapare-
gueren aviat.

Visitaren una escola on
eduquen als nins des de
ben petits fins als setze.
Els ensenyen a llegir, es-
criure, rentar-se...
Aquesta escola encara
no ha donat els seus
fruits, serà amb el pas
del temps que es veuran
els resultats del nou sis-
tema educatiu. Una altra
tasca que duen a terme
els missioners és ensen-
yar-los a sembrar en les

• •• èpoques adequades.
També els han mostrat
com cuinar les verdures.
Aquesta no és una feina
d'un sol any, necessiten
un temps per aprendre

aquestes coses que a nosaltres ens són
tan quotidianes. No entenen als missio-
ners que deixen la seva terra per anar-los
a ajudar a una terra d'on ells voldrien fu-
gir. Una de les coses que més els agradà
va ser la poca importància que donen al

temps; nosaltres sempre estam pendents
del rellotge, ells en canvi no tenen en
compte cap tipus d'horari.

Però no s'acaba aquí l'itinerari dels
nostres aventurers. Pogueren visitar el
llac Titicaca, el Machu Picchu, piscines
termals i moltes altres coses que els dei-
xaren meravellats.

Si algú es demana com pot ajudar a
aquesta gent del Perú només cal que
s'adreci al rector de Llubí que podrà fer
arribar els donatius als missioners. Amb
els diners que es rebin podran construir
una biblioteca i més escoles. L'equip de
redacció de la revista donarà suport a
qualsevol iniciativa que es dugui a terme
per recollir doblers per al Perú.

Haguérem d'esperar que
una muntanya s'esllevissàs
per poder continuar
el nostre camí

No tinguérem temps d'anar
a la selva

Els agrada cantar molt
a la missa

M" Antònia Motines i Ramis
Esperança Llompart i Vanrell

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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Baralladissos
Goku, Fly, Super Mario, Ducados, Soberano, Flanagan, Pa-

lerm... no corresponen a noms de personatges de dibuixos ani-
mats, ni a begudes alcohòliques, ni a marques de tabac, ni a per-
sonatges de consoles o de ciència ficció, no; són els noms de
destacades figures dins l'apassionant món del gall de brega; en
Flanagan al Torneig d'Hivern va guanyar la brega més ràpida,
en Palerm ha estat aquest any el gall més ràpid de la tempora-
da...

Tot aquest "rebumbori" va començar ara aproximadament fa
uns deu anys. En Guillem Quetglas "Feliu" ens comentà que
aquesta dèria li va sorgir anant a classe a la Industrial quan un
amic seu de Maria, en Jaume Ferriol, va començar a encalentir-li
el cap, d'aquesta manera començaren a fer bregues de quics.
Amb els doblers de les tàperes es compraren els seus primers
galls. A aquesta afecció s'hi ajuntaren en Toni "Gelat", en Jau-
me "Bisco" i n'Alexandre "de cal Joan".

Dels que van començar, tan sols queden en Guillem i en To-
ni; els altres ho deixaren fer, ja sia per falta de temps, "perquè
costen doblers i perquè és una cosa que s'ha d'entendre: si no
assimiles la personalitat del gall no et poden agradar".

Repassant els seus inicis ens assabentam que quan comença-
ren en Guillem, i n'Alexandre van instal.lar-se a "son Ramis" i
que l'altre grup, format per en Jaume "Bisco", en Jaume "Moro-
nell" i un parell més es van installar a "sa Torre", a la plaça del
molí d'en Rafal.

El cuidat del gall requereix un esforç; "cuidar-ne 7 o 8 no su-
posa res, cuidar-ne més de 20 ja no és el mateix".

El món del gall de brega és un món difícil: "no saps si et tro-
bes a gust amb ells, no saps si t'agraden fins als dos o tres anys
d'estar-hi aficat".

Les alegries són més aviat poques ja que la gallera de son
Ramis amolla al "renyidero" bastants galls, on és més difícil
guanyar que perdre.

Durant l'estiu fins al desembre els galls no barallen, fan la
muda i tothom paga de la seva butxaca la manutenció del gall;
durant el temps de competició a la gallera tan sols hi estan els
galls que han de barallar i la seva manutenció va a càrrec de
l'equip de la gallera.

Ja fa més de 9 anys que la seva gallera és coneguda per quasi
bé tota Mallorca amb el nom de "Son Ramis"; enguany, per no

Uns bons gallers

remuntar-nos a temps més passats, han realitzat la seva millor
temporada des de la seva existència: al campionat d'hivern van
guanyar el trofeu a la brega més ràpida, al campionat final de
temporada la seva gallera va acabar en primera posició i al cam-
pionat esperó curt no va participar. Han quedat segons de totes
les bregues realitzades, molt a prop, quasi igualats, amb els pri-
mers.

La temporada dels campionats comença aproximadament a
la primera setmana de gener i finalitza a la segona o tercera set-
mana de maig.

Quan estan en preparació per a una brega, els galls dormen a
un lloc, passen la nit dins una habitació perquè no tenguin fred.
Al vespre tots els components de la gallera va a veure els seus
galls i a cuidar-los. En Guillem al matí va a treure-los.

Demanàrem per la dieta que segueixen els seus galls: "per
berenar els donam mel amb pol.Ien, i al vespre "papilla", a vega-
des no, i blat de les índies."

La seva farmaciola és plena de medicaments per a anar-los,
altres medicaments serveixen per a estimular el gall i per a co-
rregir-lo si té algun defecte a la dieta.

En preparació "es cerca el seu fons físic perquè el dia de
treure'l es trobi amb les seves màximes condicions: de força i

PERRUQUERIA HOMES

MATEU
& TONI

Tall de cabell
Pas d'en Quint, 3 - Entresol

Tel: 21 71 05- CIUTAT DE MALLORCA

m TALLER V
ÍjjjjJAéj,L

Taller mecànic
|||l|i|||lpi:;Í|ipra/::

||pl|úÍ|||i transports ||b grua
Carrer de ta carretera, 5 Tei ï fax 52 22 37
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excitació. El 90 % d'estímuls
del gall són sexuals. Se li mira
molt la salut, se li dóna una bo-
na alimentació i s'ha d'estar
molt pendent d'ell: que no es
constipi, que no vagi de diarrea,
mirar-li el bec perquè no li cres-
qui..."

Darrerament l'afecció a Llu-
bí ha augmentat: hi ha molts
al.lots joves, però en Guillem
ens comenta que "si de deu n'hi
ha un que continua amb aquesta
afecció serà un èxit". Ens recor-
da que quan ells començaren tan
sols hi havia l'amo en Joan "de Els galls necessiten un bon entrenament
Corbera"; ara "hi ha una autèntica
revolució dins el nostre poble".

Les bregues es celebren a Manacor, a on tenen més tradició,
però també en altres anys s'han celebrat a Inca, Llucmajor i Sant
Jordi. Els llocs a on han barallat més els galls de "son Ramis"
han estat a Inca, Llucmajor i Manacor.

Ens comenten que
a les bregues es viu un
ambient especial, "sem-
bla que tot et fa rialles si
no hi estàs acostumat, et
trobes amb gent de tota
casta. Les apostes no
són molt altes, van de
les 500 ptes. fins a
les..."

No tot els surt així
com els agradaria, a ve-
gades els roben galls i
són venuts a la penínsu-
la a més de 10.000 pta.
o els se'ls queden, els
qui els ho ha robat, i,
llavors, fan una revenda
a altres gallers. S'han
produït casos que s'han
trobat galls de brega pel

Sa Carretera, 54

Tel: 52 20 23 Llubí

moll de Palma, que els han fuit
mentre esperaven per embar-
car-los cap a la península.

Enguany la gallera de "son
Ramis" han anat a València "a
cercar raça per renovar la sang
de la raça que teníem". S'han
trobat, a València, amb un am-
bient molt diferent, "el nostre
"renyidero" és més sa; de cada
dia els roben més galls, els
únics que poden tenir galls són
els gitanos ja que a ells no els
roben. Anàrem a una casa d'un
galler valencià i el "fort de
l'oest" no és res amb el que

vam veure".
Aquest robatori de galls és

el més contrari a aquesta afecció, molts ho deixen pels robatoris.
"Només faltaria que ara que arriben els fruits ens robassin; això
mata l'afecció, aquesta afecció seria el triple de la que hi ha si
no es produïssin aquests lamentables esdeveniments. Molts es-
tan mentalitzats que no es poden tenir".

Per la gallera de "son Ramis", a més d'en Toni "Gelat" i en
Guillem "Feliu", hi ha passat altra gent, com ja hem comentat al
principi. Hi han passat en Toni Vallespir i en Miquel Quetglas
(hi estareu quatre mesos), l'any passat s'hi afegiren en Mateu
Cabanellas i en Joan Sastre "Murerò" i enguany s'hi han afegit
en Miquel Oliver, en Domingo Serra i en Rafel Vila.

No tan sols hi ha dins Llubí la gallera de "son Ramis", també
hi ha la de "son Roig" formada per l'amo en Joan "de Corbera",
en Xesc Vallespir i en Bici "Barrato!" i la gallerà, anomenada, si
no ens equivocam, "sa Marineta", formada per en Toni Valles-
pir, en Miquel Quetglas, en Xesc Servera, en Miquel Munar...

Com veim de gent dedicada a aquesta afecció n'hi ha molta,
tan sols falta, com va dir-nos en Guillem, que els agradi aquest
món tan apassionant i espectacular del gall de brega, un món
amb molts d'anys d'història.

Cal destacar, ja me n'oblidava, el rècord que posseeixen: el
de la brega més ràpida dins un "renyidero", 1 minut i 5 segons.
Esperem que en puguin aconseguir molts més!

Xesc Perelló i Felani

lavanderia

Avinguda San Vicenç
MURO

Tel. i Fax: 86 00 65
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S'ha perdut una categoria, però s'ha guanyat una amistat!

Tal volta, quan ja fa quasi
un mes que ha acabat la tem-
porada futbolística per la
CDA Llubí, ara és el moment
més idoni per fer-ne una re-
flexió del que ha estat aques-
ta passada temporada. A ni-
vell esportiu, examinant els
resultats, no se n'han obtin-
gut de bons. Basta haver se-
guit un poc la classificació i
us haureu adonat que els dos
equips quasi tota la tempora-
da han ocupat les darreres po-
sicions, han quedat colistes i
per aquest motiu l'equip de 2"
regional ha perdut la catego-
ria i l'any que ve tornarà a ju-
gar a 3* regional, després
d'uns anys de no fer-ho. Els
juvenils també han ocupat la
darrera posició i l'any que ve,
si hi ha ganes de jugar, torna-

ran a jugar a 3" regional.
Els de 2* regional mai

hem llançat la tovallola, hem
seguit entrenant amb ganes i
il.lusió fins al final de tempo-
rada, encara que érem cons-
cients que la salvació era
molt difícil, quasi impossible.
Diuen, però, que mentre hi ha
vida hi ha esperança. Molta
gent pot pensar que, vists els
esdeveniments, la directiva,
aquest any, no ha passat uns
bons moments, que els juga-
dors no s'han entrenat i als
entrenaments ni als partits,
que els entrenadors no s'ho
han passat massa bé, i que els
afeccionats no els ha agrdat
massa anar a veure els partits
de l'equip representatiu del
nostre poble.

De la directiva, formada

^
À u: AM

Attiri
DISTRIBUCIONS I MANTENIMENTS

Producía

quítnks

Accesorls

saniUrís

Cristilitacló

Enrajolat«

S. C.

Cl Sant Francesc, 8-3° C
07300 INCA

per tres o quatre persones, tan
sols ens cal felicitar-los per la
seva excel·lent tasca al front
del club. Amb aquestes línies
els agraïm tot el que han fet,
més del que podien. Ens
agradaria a través de l'UDOL
fer una crida a la gent que es-
tigui interessada a ajudar el

Jugadors del CDA Llubí
de 2" Regional

club, ja que no pot ser que
tres o quatre persones ho ha-
gin de fer tot. Les portes es-
tan obertes a tothom.

A nivell econòmic pareix
que les coses no han anat
com l'any passat que es va te-
nir una superàvit prou impor-
tant. La minva de socis, pu-
blicitat que es feia al descans
dels partits de l'any passat i
que enguany no s'ha fet, mul-
tes, entrades ridícules, mante-
nir un altre equip, l'any pas-
sat tan sols hi havia amateurs.
Sembla que han estat motius
per aquesta minva de doblers.

De l'afecció val més ni
parlar-ne, tan sols agrair a la
gent que diumenge rera diu-
menge ens ha seguit i animat.
Gràcies!

Torneig de Can IVI uñar

Campions del seu torneig

La temporada de tornejos a Llubí va començar amb el
que organitza Rafel Munar. Vuit han estat els equips partí*
cipants. Aquest és un torneig que es juga al marge de la fe-
deració i els àrbitres no són federats. Moltes vegades són
els mateixos jugadors els que arbitren els partits. Això de-
mostra el bon enteniment i l'esportivitat entre els equips
participants. El torneig es va disputar amb una lligueta i
l'equip amfitrió va ser el guanyador. El Bar David i el Bar
Trui varen quedar segon i tercer respectivament.
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Resultats del CDA Llubí
No s'ha pogut evitar el descens

1 de maig
Llubí, O - Platges de Cal-
vià, 1

8 de maig
Llubí, 3 - Montaura, 1
Gols: Biel Cladera, Llo-
renç Llabrés (2 p)

15 de maig
Son Cladera, 5 - Llubí, O

22 de maig
Llubí, 2 - Colònia, 3
Gols: Damià Perelló (2)

29 de maig
Campanet, 4 - Llubí, 1
Gol: Pere Torrens

5 de juny
Llubí, 1 - Cas Concos, 2
Gol: Pere Torrens.

Golejadors

2a Regional
Amb 7 gols: Damià Pere-
lló i Llorenç Llabrés
Amb 6 gols: Jaume Pere-
lló
Amb 5 gols: Biel Cladera
i Pere Torrens
Amb 4 gols: Toni Guar-
diola
Amb 2 gols: Joan Clade-
ra i Biel Vidal
Amb 1 gol: Toni Gela-
bert, Llorenç Guardiola i
Xesc Perelló.

Juvenils
Amb 4 gols: Biel
Bennàssar
Amb 3 gols: Miquel Alo-
mar
Amb 2 gols: Xesc To-
rrens i Toni Florit
Amb 1 gol: Lluc Feliu.

A en Joan Planes i a en
Xesc "Suau", gràcies de tot
cor per haver-nos aguantat,
per haver-nos donat ànims
durant tota la temporada,
per haver seguit entrenant
fins al final de temporada
com des del primer dia, i
gràcies, sobretot, per
l'amistat que hem sembrat.

En nom dels jugadors
només ens queda donar les
gràcies a tota aquesta gent
que fa possible que hi hagi
futbol a Llubí: als directius
Joan Galma, Xesc Castell i
Bartomeu Perelló; als entre-
nadors Joan Planes, Xesc
"Suau" i Xesc Bauçà "Bis-
co"; i als col·laboradors Ra-
fel Perelló "pericona" i To-
meu "Bo". Pedonau-nos si
en deixam qualcun.

Això és el que vos volí-
em transmetre, que malgrat
no haver guanyat molts par-
tits i haver quedat darrers,

s'ha seguit lluitant fins al fi-
nal, s'ha mantingut un com-
panyerisme durant tota la
temporada, digne de resal-
tar, s'han fet sopars pagats
pels propis jugadors, entre-
nadors i directiva, s'ha fet el
que s'ha pogut, però allà on
no n'hi ha més que no n'hi
cerquin!

I així, amb ganes, amb
il·lusió, com des del primer
dia, i, sobretot, amb com-
panyerisme hem passat un
any no gaire bo a nivell es-
portiu, però magnífic a ni-
vell de grup i de companye-
risme: s'ha format una
autèntica pinya i esperem
que duri molts anys més!
Per arredonir-ho, jugadors,
entrenadors i directiva ens
trobarem el dia 1 de juliol al
restaurant "Es Cruce" a Vi-
lafranca per posar punt i fi-
nal a aquesta recent acabada
temporada.

Assumptes economies CD A Llubí
ENTRADES
PTA.
Saldo temporada 1992-93
287.795 ; • > • . • . : . • • / ' . f " í . : - : ü
Subvenció Ajuntament tem-
porada 93-94
125.000
Subvenció Federació de Fut-
bol 27/XX)
Socis d'honor
15.000
OÜÇ1S . .'':":?.•:.. . •

276.000
Rifes
53.700
Taquilles
129.325:,
Publicitat
15.000
Loteria
195.000
Interessos compte corrent
301
Devolució deposit garantia
equip 2* regional ; I ¡ !
12.000

TOTAL
1.136.121

SORTIDES
PTA.
Quota Federació equips 2"
regional i juvenils temp. 93-
9421,000
Deposit garantia equip juve-
nil temporada 93-94
8.000
Mutualitat equips 2* regional
i juvenils temp. 93-94
17.700
Llicències federatives 2a re-
gional temp. 93-94 ¡|¡¡
115200
Llicències federatives juve-
nils temp. 93-94
52.000
Obsequis homenatge
6.700
Senyalització terreny de joc
29.500:
Refresc partits amistosos
7.950
Arbitratges ;;

233.975
•Material esportiu (balons,
balons medicinals, bomba
inflar, xarxa)
108.604
Compra de dues farmacioles
i material sanitari
19.872 •
Col·locació xarxa i pancartes
publicitat (tubs, clavar i so-

; ports per a la publicitat)
tócmfy^ •
^Loteria ; • . '''¿?¿f::'l
1156.000;; :
'Loteria jugada pel club
; 1-7.400
¡ Factura blocs de loteria
ï 8.700
Rentar equipatges

f 108.000 :
; Sopar amb els jugadors
33.100 • •
Altres (blocs per a rifes, so-
bres, felicitacions de nadal,
segells, fundes fitxes, cinta

;negra)'""::,:::iv>;'.::-r';":'<, • ""'%%,:• :•
4.731
Comissió manteniment
compte corrent
900
I.R.P.F. interessos
;75

Sancions federatives
108.300 :

Deposit garantia equips 3a

regional temp. 94-95
"10.000 Jifl' ;̂ ;:;>;: :;;..
Quota federació equips 3"
regional i juvenils temp. 94-
9521.000
Mutualitat equips 3" regional
Í juvenils temp. 94-95

F20.000 ; ; >-^f . •

TOTAL
1.128.707 iV:

Entrades
1.136.121 pta. ^'SSi^m
Sortides
1.128,707 pta.
Saldo dia 24 de juny de
1994 . ; '.j;:%\

7.414 pta/í;;
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CONSTRUCCIONS DE PARET SECA

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

Sa Carretera, 86 07430 LLubí (Balears)
Tel. 52 22 43

JP
jr _s

JBTIIILLd
ASSEGURANCES GENERALS
GABINET DE GESTIÓ EMPRESARIAL

fèeôem ̂ erelló & Cia, ê>.iL
Bisbe llomport, 40 - INCA (Galeries Meli Vell)
Tel. SO 4311- Fax. 500489
San Fella, 66 - LLUBÍ - Tel. 52 22 48

NOU POU pollastres
desfet de pollastre

gallines
conills

ous

DISTRIBUÏDORS:
Germans Perelló S.A.

Carrer Cardenal Cisneros, 65
Telèfon: 88 10 32 INCA

Restauració d'antiguitats i mobles d'època

Mestre Restaurador

Carrer de la Carretera, 73
Tel 52 24 33 LLUBÍ

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 profit1-

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

TELF. 85 70 36



ESPORTS

Fi de curs de les activitats esportives extraescolars
Tan compostes no pareixen elles

Durant aquests darrers
mesos s'han realitzat els cam-
pionats de tir de fona,
gimnàstica artística i defensa
personal que han posat punt i
final a aquestes activitats de-
senvolupades per T A.P.A. del
col·legi Duran-Estrany.

Tir de fona
En Biel Frontera ha im-

partit les pràctiques del nostre
esport tots els dissabtes de-
matí a les instal·lacions del
poliesportiu "ses Comes". Ha
actuat de delegat de l'A.P.A.
en Pep Ripoll. Els resultats
no han pogut ser millors, en-
cara que sempre està dins
l'ànim de l'esportista l'espe-
rit d'autosuperació.

Semifinal campionat
escolar de Mallorca
1 r- Martí Amengual
2n- Gopal Rodríguez García
4t- Pere Llompart Sabater
5è- Jordi Cladera Ferragut.

Final campionat escolar
de Mallorca
4t- Pere Llompart Sabater
5è- Gopal Rodríguez García
7è- Martí Amengual i Jordi
Ferragut

Final de Balears
Es va celebrar el dia 18 de

juny al poliesportiu "Prínci-
pes de España" de Palma.
3r- Pere Llompart Sabater (a
un punt del Ir)
4t- Jordi Cladera Ferragut
6è- Gopal Rodríguez García
8è- Martí Amengual Torrens

Enhorabona i endavant!

Gimnàstica artística
Després de passar per

quatre controls durant els me-
sos de febrer (Príncipes de
España), març (Son Servera),

abril (Manacor) i maig (Artà)
donàrem per finalitzada la
temporada d'enguany.

Les nostres infantils i ca-
dets es van quedar a quatre
dècimes de la possibilitat de
medalla en els campionats es-
colars. Més de cinc-centes ni-
nes anaren mostrant als jutges
els seus exercicis preparats.

Neus Quetglas Perelló,
Maria Contestí Darder, Sa-
manta Palmer Cañellas, Cata-
lina Quetglas Perelló i Barba-
ra Llompart Beltran han dei-
xat el llistó molt alt per a prò-
ximes concentracions, tant
per a les seves companyes,
com per a elles mateixes.

Fomentar la tasca en
equip mirant que les nines es-
tableixin actituds solidàries i
justes en les seves relacions,
orientades al creixement inte-
gral, és el principal objectiu a
assolir per l'associació.

5è festival de gimnàstica
artística i defensa personal

El dia 4 de juny es va de-
senvolupar al Casal de Cultu-
ra el 5è festival d'aquestes
modalitats, duites a terme
pels alumnes de l'A.P.A. del
nostre col.legi.

Les nines van fer els seus

exercicis segons la seva cate-
goria i nivell; vam poder veu-
re des d'una simple cucavela
(exercici fonamental en cate-
goria iniciació) a una inversió
enrera amb la cama ll iure
(exercici que es comença a
executar en categoria infantil
i cadet). Tots van mostrar les
seves habilitats, passant per
davant del nombrós públic
que abarrotava el casal.

L'actuació final de Sa-
manta Palmer i Catalina
Quetglas fou excel·lent, és el
premi a la seva constància, al
seu esforç i el sacrifici d'en-
frontar-se a exercicis compli-
cats, tant per la seva execu-
ció, com per la coordinació
entre ells.

Els nins mostraren els
seus recursos tècnics d'auto-
defensa en rebutjar successi-
ves agressions per part
d'agents estranys. Els braços,
les cames, el tronc i la ment
han de funcionar a l'uníson
per poder respondre amb
efectivitat a un estímul.

Entre les defenses que ens
van oferir destaquen les se-
güents:
-Defensa d'atacs amb pals
-Defensa d'atacs amb bote-
lles
-Defensa d'atacs amb gani-
vets

Enhorabona a totes i a
tots!

Juan Galma Contestí

FERRERIA

BARTOMEU
PERELLÓ

Sa Carretera, 40 - Tel: 52 23 72 - LLUBÍ
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OPINIÓ

Cartes a Udol

Celebracions

Llubí és un poble únic, sobretot si ho hem de dir els llubi-
ners, per la seva idiosincràsia, per la seva manera d'esser i mol-
tes més coses.

Una cosa que ens ha cridat l'atenció ha estat el gran nombre
d'aficionats que té el Deportivo de la Corunya i el Milan dins
Llubí, ja que l'any passat el Deportivo va fer una gran campan-
ya de lliga i no es va sentir cap covet en el seu honor. És una
resposta un poc estranya, deuen ser uns aficionats que no saben
massa com camina el món del futbol.

El Milan fa tres anys (1991) va guanyar la Copa d'Europa,
l'any passat va arribar a la final i tampoc els seus aficionats es-
pontanis van sortir al carrer. Una altra afició amb actuacions un
poc estranyes.

Però la Penya Blaugrana de Llubí, com una entitat 100 %
esportiva que és, vol donar l'enhorabona a aquests aficionats. I
hem de felicitar el Deportivo per tota la gran trajectòria que ha
duit durant la lliga, i sobretot l'hem de felicitar perquè han de-
mostrat que un equip petit i amb un baix pressupost també pot
aspirar a ésser campió.

També volem felicitar el Milan per aquest gran triomf que
ha aconseguit i perquè ha demostrat que l'any 1994 ha estat el
millor equip d'Europa.

No podíem acabar aquesta carta sense felicitar a tots els
equips de la lliga i, especialment, el Real Madrid pel seu gran

PERELLÓ
AUTOESCOLA

Bisbe Llompart, 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 PtliM-Alcùdiê

Km. 25 INC A

triomf, ja que finalment sí que ha pogut aconseguir classificar-
se per anar a l'UEFA i això pel Real Madrid és un gran èxit.
També volem recordar als aficionats del Real Madrid que la
Penya Blaugrana de Llubí està orgullosa que pogueu celebrar
les derrotes del Barça tantes vegades com faci falta. Per què
aquesta alegria? Per dos motius, primer perquè és bo que al
nostre poble sempre hi hagi festa, hem d'ésser festosos; i segon,
i més important, perquè celebrar una derrota del Barça suposa
celebrar que el Real madrid no hi era i no va tenir la categoria
d'arribar allà on va arribar el gran Barça.

VISCA EL BARÇA!!
Penya Blaugrana de Llubí

Quo Vadis?... o mesclar ous amb caragols
Som un integrant de la penya blaugrana de Liubf, i mai

ro'he sentit seguidor d'un equip "foraster". La nostra penya
es va crear corn un grup de gent llubincra disposat a seguir i

í animar ei B arca, formant una unió dels barcelonistes de LI u -
HJj¿ Aquesta penya na demostrat en reiterades ocasions la se-
va participado en les activitats del poble» contribuint d'una
manera clara i pràctica al desenvolupament cultural, espor-
tiu i social de Llubí. Aquesta penya "forastera", com qual-
cuns l'anomenen no té perquè treure les castanyes del foc a
ningú i només ha de respondre de les seves actuacions da-
vant dels seus socis. A més no s'ha negat mai a ajudar ni a
coLlaborar amb tot aquell que li ha demanat. Cal recordar
que l'entitat F.C. BARCELONA és on club del Principat de
Catalunya, terra germana i íntimament relacionada amb la
nostra llengua, la nostra cultura, la nostra terra i la nòstra
gent, cosa que certa gent oblida o sembla que no vol recor-
dar.

La penya blaugrana de Llubí, no anima a cap equip al-
banès o romanès, ni tampoc a equips com el Badajoz o el
Leganés,Riesser aficionat del F.C BARCELONA significa
convertir-se en "foraster", a partir d'ara mateix intentaré in*
tegrar<-me e! millorv possible dins la societat mallorquina,
perquè vull ser un "foraster'' exemplar.

VISCA LA TERRA, VISCA LLUBÍ I VISCA EL
BARÇA. ;I;5:;

Soci num. 11 de la Penya Blaugrana de Llubí

SÚPER - BALEAR, S.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 5O
FAX 85 2O SO

Apt. Correus n" 6

O7458 CAN PICAFORT
MALLORCA

Balears
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Facècies d'un al.lot pucer (i 3)

Si mai no heu estat a Llubí no sabeu què cosa és bona. Venint de
l'Ermita, en arribar al pont del torrent el camí es bifurca. El camí de la
dreta -sa Carrera ampla- que és espaiós i relativament bo de pujar fins
al poble. En canvi el de l'esquerra és sumament empinat, no està en-
quitranat i tot són macs i pedres cantelludes, que no hi ha qui en passi.
És sa Canastreta, que és una drecera per anar a s'Ermità i a l'antiga es-
tació del tren d'Inca a Sa Pobla, avui dia suprimida la via del tren.

Quan érem al.lots, fa una seixantena d'anys, hi havia al poble un
xofer, En Fiol, si bé era conegut pel nom d'En Palanca, molt agosarat i
atrevit. Un dia uns amics li digueren.

-Una pesseta te donam si amb so cotxo puges sa canastreta
-Posau sa pesseta dins sa meva mà i ja ho veureu.
Puja en el Ford-potada, dóna gas, tira quatre flastomies, i començà

a sortir fum pels quatre costats i el cotxe va emprendre sa capamunta.
Els macs brunzien de davall, les rodes i s'estrellaven contra les parets.
I a la fi entre una espessa boira de fum, En Palanca arribà, al capda-
munt de Sa Canastreta, entre les mamballetes dels seus companys. Que
jo sàpiga és l'únic cotxe que hi ha pujat.

En aquesta Canastreta hi vaig fer el primer pecat, un pecat petit! -
hi vaig fumar els primers cigarrets de la meva vida. Érem tres com-
panys -sa troika- En Joan de ca sa tia Catalina, En Sebastià Escolà i jo.
Un comprà una capsa de mistos, jo vaig comprar una capsa de filet,
que just valia 10 cèntims i duia devuit cigarrets cada paquet. Un darre-
re l'altre pegà foc al seu cigarret. I com que un cigarro era poc, n'en-
cenguérem un altre. Allò no era fumar, era cremar tabac. Volíem imitar
els homes grans. I treure fum com la màquina del tren. total: una gros-
seria vista seixanta anys després.

Lo pitjor és que quan me vaig aixecar, el cap me donava voltes

CONSTRUCCIONS

DARDER

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

Carnisseria
Castell

Plaça de l'Església

Tel. 52 20 59 Llubí

com si fos un pern de rifa. En una paraula me vaig engatar sense fer-ne
comptes. I això que mon pare m'ho tenia prohibit. Ell mai va fumar en
tota la vida. Manco mal quejo, en arribar a ca nostra ells no se'n teme-
ren o al manco no ho feren coneixedor. Abans d'arribar a ca nostra, me
vaig aturar a ca l'Amo En Toni Barraquer que me donà a menjar una
tallada de síndria. Dins la meva panxa s'armà una vertadera revolució
"intestinal", puix que just en arribar a ca nostra vaig "descanviar sa
pesseta". Ho vaig vomitar tot. I els meus pares donaren la culpa a la
síndria. 1 no ho era, era el mareig de la improvisada i furtiva fumada.

Joan Llabrés Ramis

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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Sabem, els llubiners, anar al teatre?
La resposta per aquesta pregunta m'ha fet refle,

molt un cop observada l'actitud de la gent del i
en les darreres actuacions qua s'hi han <
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No és impossible tenir una actitud més Isqnal^cv^f més
no una mica de respecte cap al públic que en disfruta i so-
bretot cap els actors.

Caterina Gelabert i Perelló

"L'antifranquisme a Mallorca":
la polèmica més apassionada

dels darrers anys

Realment ha estat una de les polèmiques més interessants i
apassionades d'aquests darrers anys. Ni els més vells de la co-
marca se'n recorden d'un llibre que hagi aixecat tants comenta-
ris adversos i favorables. Reconec que, ni en somnis, no hagués
pogut imaginar un ressò semblant. Ben lluny de la meva imagi-
nació -quan vaig donar alguns capítols de les meves memòries a
l'editor- que 'TAntifranquisme a Mallorca 1950-1970" mogués
aquest enrenou. L'efecte del llibre dins de la nostra societat ha
estat com el de la pedra llançada dins un estany encalmat. I això
és bo i sreveix per a animar debats i reflexions (i, potser, per a
engrescar més gent a escriure les seves particulars vivències).

Voldria agrair ben sincerament la participació i activa col·la-
boració en el debat a tots els que han escrit cartes i articles fent
referència al meu llibre. Primerament gràcies als amics, com-
panys de l'OEC i altres organitzacions revolucionàries amb els
quals vaig lluitar contra el franquisme; els artistes, a tota la re-
dacció de l'Estel de Mallorca i el seu director, a la C.G.T., diaris
de Ciutat (Diaris de Mallorca, Baleares, Ultima Hora, El Dia
del Mundo) que han tengut la santa paciència d'anar publicant,
dia a dia, setmana a setmana, articles i comentaris fent referència
a "l'Antifranquisme...". Gràcies als setmanaris, revistes i publi-
cacions de la premsa forana (Migjorn, l'Udol, Sa Plaça, Flor
de Card, etc) i a La Nau; agraït també a la ràdio i la televisió.
Les mostres d'amistat i solidaritat han estat constants, i això
m'anima a continuar per aquest camí. Ben cert que la polèmica
m'ha encoratjat a publicar més endavant altres capítols de les
meves memòries. El meu agraïment també als defensors de la
fracassada política de Santiago Carrillo, als antics dirigents ca-
rrillistes que m'han calumniat (Pep Vilchez, Ignasi Ribas, Anto-
ni M. Thomas i CIA), perquè sense el seu ajut el llibre no s'hau-
ria venut amb tanta rapidesa i celeritat. Malgrat les seves menti-
des, tergiversacions; malgrat els enverinats pamflets que m'han
dedicat, he de reconèixer -i molta gent opina el mateix- que la
dèria inquisitorial que han exercit en contra meav ha servit a la
perfecció per a fer una inesperada propaganda de l'obra. I han
ajudat, indubtablement, a exhaurir-la en poc temps. L'èxit no ha-
gués estay tan aclaparador sense la seva valuosa participació.

No hi ha res més dolorós per a un autor que constatar com el
silenci plana, paorós, damunt la seva obra. El més trist és veure
com els llibres -escrits, treballats amb tanta cura i dedicació- no
es venen i resten, plens de pols, en els prestatges de l'editor.
Afortunadament, com deia abans, gràcies als amics -i també als
enemics!- el meu llibre ha servit per a engegar una de les polè-
miques més interessants que he pogut seguir en aquests darrers
anys. I tant de bo que tot hagi funcionat a la perfecció, ajudant a
l'autor -sempre mancat de medis de propaganda i promoció- a
vendre bona part de l'edició. En definitiva, entre tots hem remo-
gut les encalmades aigües de l'estany i això era l'essencial. Inte-
ressar la gent en la lectura i en la nostra història més recent.

Miquel López Crespí
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GLOSSES

Les aigües salades dins
els pous de sa Pobla

Tenim les aigües salades
dins els pou de la marjal
vull donar un orinal
i unes ducales forrados
a qui els han espenyades,
no trobau que és un bon regal?

A mi em deien pardal,
que sempre els heu defensades
i en daré de garrotades,
amb un llarg i gruixat pal
per obsequi especial
moltíssimes correjades,
costelles ben atupades
per haver fet tant de mal
i posar-los un morral
amb gafes molt ben clavades
per fer tantes de porcades
d'un líquid essencial,

El resultat fou deu grams
les proves de l'enginyer
pobre desgraciat pobíer!!!
l'aparell hi afegigué
cinquanta tresmii.ligraros.

Sa maquinària aturau ! ! !
de devers sa Marínela,
que ens fareu la punyeta
si l'ajgua salinitzau!!!

Guillem Crespí Pons
S« Pobla

Haguessin pogut guanyar

Haguessin pogut guanyar
però no n'heu sabut
i un Milan mig fotut
no vos ha deixat ni alenar

A Ca'n Barça hi havia eufòria
però ara hi ha tristesa
i és que del Milan aquesta victòria
vos ha deixat sa sang presa

Hagués pogut ésser una festa
i ha estat un enterro
perquè un Milan sense cresta
ha fet sa feina d'un verro

Heu guanyat una lliga
i donau gràcies adéu
només vos n'heu duit una espiga
i somniàveu tot es sementer

Ha estat una victòria contundent
i res heu pogut fer
però sou senyors í fins i tot perdent
heu complit amb el vostre paper

Antoni Bergas i Torrens

Passatemps
Miquel Cladera i Ramis

HORITZONTALS

1. Lloc allà on hi ha les campanes. Abrevia-
tura de massa

2. Relació d'hores que passa el tren, sense
hac. Consigna, proclama.

3. Al revés, conte, història. Al revés, hi poso
la mà, palpo.

4. Composició poètica. Lloc amb una esgle-
sieta petita, apartat dels nuclis urbans.

5. Flor. Vocals. Símbol de l'oxigen.
6. Nombre neperià. latus. Dues erres inter-

calades entre tres emes.
7. Reacció que es fa davant una cosa gracio-

sa. Quarta vocal. Conjunció.
8. Abreviació de radi de curvatura. Acció de

fer ions.
9. Dona que serveix el menjar a les taules

(barbarisme). Símbol del sofre.

VERTICALS

1. Persona relacionada amb el cotó. Símbol
del carboni

2. Eina que s'empra per a llaurar. Grup te-
rrorista irlandès.

3. Malaltia infecciosa típica de les zones
pantanoses. Abreviatura de massa.

4. Prefixe que significa "abans". Flor
5. Mescla de gasos que respiram. Tracta-

ment anglès.
6. Símbol del nitrogen. Al revés, primera

persona del present d'indicatiu del verb enamo-
rar.

7. Segon llinatge més comú a Llubí. Termi-
nació verbal.

8. Ori, pegui. Al revés partícula més petita
que es pot aconseguir mitjançant descomposició
química.

9. Aparell que duen els cotxes per a moure-
se. Consonant.

10. HI lleva la vid* a qualcú. Al revés, greix
extret dels porcs.

C/ Plaça de la Carretera n° 1 - Llubí - Tlf. 85 70 19
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ESTIU AL CARRER

Festes de Sant Feliu 1994 c p DURAN ESTRANY

1 . EXPOSICIONS QUE NECESSITEN DE
LA COL.LABORAICÓ DEL POBLE

A) fotografies antigues d'infants o grups fa-
miliars amb infants que no haguessin fet la pri-
mera comunió i sien anteriors al I960.

Si teniu recordatoris de baptismes o estampes,
objectes per fer renou i entretenir els infants, tam-
bé els podeu aportar i serviran per ambientar l'ex-
posició.

Tot això ho podeu dur a l'Ajuntament a hores
d'oficina fins el 21 de juliol i us donaran un rebut
per a la recuperació dels objectes passat festes o bé
a l'Associació de la 3* Edat.

B) Menudalls
Junt amb l'exposició anterior, l'Associació

d'Amics de la Tercera Edat de Llubí completarà
l'exposició amb robes i altres elements que es feien
servir per batiar i vestir els infants de Llubí.

Preparan tots aquests materials i duis-los a
l'associació de la tercera edat.

C) IVa mostra de plats dolços Sant Feliu
1994. ¡1 ja hem duim quatre!.

Com cada any la millor manera d'acabar les
festes és menjar un gelat i un tros de coca.

Per això tothom hauria de fer un pastís o un
plat dolç i dur-lo a l'exposició que farem el dia 2
d'agost.

Enguany -i també ja en fa quatre-l'Associació
d'Amics de la Tercera Edat ja ens ha promès la se-
va valuosa col·laboració per fer les típiques coques
de Sant Feliu.

Recordou que cada dia, de dilluns a divendres,
a partir de les 21 h,, al poliesportiu municipal, hi
ha partits de futbolet corresponents al IX TOR-
NEIG SANT FEUU DE FUTBOL SALA. Al mateix
temps es disputarà el III TORNEIG DE TENNIS
SANT FELIU.

Durant la primera quinzena de juliol i de 9 a
11 h., del matí, un grup de joves del nostre poble
acudirà a un CAMP DE TREBALL, l'objectiu del
qual és netejar els TALAIOTS DELS RACONS.
D'aquesta manera contribuiran a la conservació
d'aquests vestigis del passat perquè puguin ser con-
templats i admirats per tothom. SI US INTERES-
SA ENCARA HI SOU A TEMPS. INICI DE
L'ACTIVITAT DIA 5 DE JULIOL A LES 9 DEL
MATI AL "RECONS"

I tot el mes de juliol ESCOLA D'ESTIU al

Dia 1 a partir de les 10'30 h. a la piscina mu-
nicipal

Inici del Curs de natació. -Sessió de nivella-
ció-

Dia 2 a les 19 h. a la plaça de l'Església
Taller pintar vidre.
Coordina: CLUB D'ESPLAI ES TURÓ

Dia 3 a les 18 h. a la laça de l'Església
Demostració de rappel i tirolina. C oo r-

dina: GRUP ESPELEO LLUBÍ
A les 22'30 h. A la plaça de l'Església
Projecció de diapositives.
Temes: FESTES I ACTIVITATS DE LLEU-

RE A LLUBÍ

Dia 9 a les 18'30 h. al camp municipal d'es-
ports

"artit de futbol entre la Penya Blaugrana de
Llubí i U: Penya Barcelonista de Sineu

A les 19'30 h. al local de la 3* Edat
Conferència i projecció de diapositives so-

bre l'Arxiduc Lluís Salvador.
Donada per: GASPAR VALERO.
Organitza: ASSOCIACIÓ AMICS DE LA 3a

EDAT.
A les 22'30 h. al passeig de La Riba. Son Ra-

mis
( ¡clatada i cançons de la terra.
Els gelaters han de dur la bomba i els ingre-

dients necessaris, i l'Ajuntament aportarà el gel, la
sal i la coca. PER AQUESTA ACTIVITAT ÉS
NECESSARI INCRIURE'S PRÈVIAMENT A
LES OFICINES DE L'AJUNTAMENT ABANS
DE DIA 7 DE JULIOL.

COL·LABORACIÓ ESPECIAL DELS
AMICS DE LA 3a EDAT DE LLUBÍ.

Dia 10 a les 9 h. Des de la plaça de la carretera
Passejada en bicicleta pels camins del terme

de Llubí.
A les 19 h. al passeig de la riba
Gingana entitats culturals.
Organitza: BIBLIOTECA MUNICIPAL.

Dia 16 a les 19'30 h. al casal de cultura
Teatre. Amb el grup de l'Institut Berenguer

d'Anoia d'Inca que interpretarà l'obra de Joan Oli-
ver: EL 30 D'ABRIL. Presentada al 7è Certamen
de Teatre Ciutat d'Inca 1994.

Dirigeix: JAUME MERCÈ.
I tot seguit: Monòleg d ' un fragment de

MERCÈ RODOREDA a càrrec de la llubinera
CATERINA GELABERT PERELLÓ.

Dia 17 a les 17'30 h. a la plaça de la carretera
IIP Marató Fotogràfica.
Inscripcions a la mateixa plaça a partir de les

17 h. Quota: 500 pts. Coordina: FOTO PLANAS.
A les 22 h. a la plaça de la carretera.
Projecció de diapositives
Tema: COVES I ESPELEOLOGIA

Dia 23 a les 19 h. A la plaça de l'Església.
II* Cursa de Mountain-Bike Duat-lo
S'ha de seguir un itinerari prèviament assenya-

lat, pel terme de Llubí.
INSCRIPCIONS EL MATEIX DIA I LLOC A

PARTIR DE LES 18 H. Al final es lliuraran els
torneus als guanyadors

Coordina: PENYA B L A U G R A N A DE
LLUBÍ.

Dia 24 a les 18'30 h. A la plaça de la carretera
Taller de banderetes i paperi per enrame-

llar la plaça
Obert a tots els nins i nines Tins a 8è d'EGB.

Hi haurà berenar i gelats pels participants.
A les 21'30h. A l'església parroquial
Concert a càrrec de la coral d'Alaró.
Patrocina: LA CAIXA

Dia 25 -Sant Jaume-
A les 18 h. repicada i hissada de senyera.
A les 20 h. Inauguració de les distintes expo-

sicions que romandran obertes fins el dia 2
d'agost

- MENUDALLS I FOTOGRAFIES D'IN-
FANTS -ca ses monges-

- TALLER DE PINTURA -ca ses monges-
- BRODAT I CERÀMICA
- PINTURA EN TRES DIMENSIONS -casal

de cultura-
- TREBALLS ESCOLARS -casal de cultura-
- MARATÓ FOTOGRÀFICA -ca ses monges-
A les 21'30 h. a l'Església parroquial
Pregó de festes BIEL OLIVER "MAJORAL"
Tonades i cançons antigues -programa apart
Homenatge als cantadors i senadors: L'AMO

EN CORI DE SA SERRA I L'AMO EN BIEL
CARAGOL DE SINEU.

DROGUERIA

DOCTOR FLEMING N° 6
TELÈFON 52 21 92. LLUBÍ

FORN

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

gran assortiment en pastisseria
Creu, 48 • Tei. 52 20 66/67 — Llubí
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