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Les nostres compres
Passades les festes nadalenques i passada, per tant, una època de
màxim consum, pot ser un bon moment per fer una bona reflexió del
que consumim.
Durant aquestes festes s'accentua una inèrcia consumidora de coses
supèrflues que sovint van en contra dels nostres propis principis i del
model de societat que defensam.
No basta denunciar accions desagradables i indesitjables (contaminació, atur, etc.), no basta demanar a l'administració pública que recicli les deixalles, cal que nosaltres hi col.laborem. No basta posicionarse en contra d'una incineradora, d'una central elèctrica, cal fer qualque
cosa més.
Tothom és lliure de comprar el que vulgui i allà on vulgui, però és
bo que facem una reflexió sobre la repercusió que tenen les nostres
compres. Aquesta repercusió ens afecta molt més del que pensam,
afecta als més petits d'una manera decisiva (pensem només en les joguines bèl·liques o sexistes), ens afecta a tots creant ocupació a una o
l'altra banda del món i creant riquesa més o menys repartida. En aquest
darrer aspecte alguns col·lectius n'han fet demagògia per tal de beneficiar-se i segurament creant un corrent invers al desitjat, ens referim
a les campanyes que s'han fet per promocionar els productes del país
i que només beneficien al promotor.
Cal que hi hagi al nostre país uns bons consumidors i així gaudir
d'una economia més sana i que depengui tant de les divises, sempre tenint en compte un dels factors més importants, el medi ambient.
Per una altra banda ens hem de fer càrrec dels residus que provocam i que tants problemes ens donen. En la mida del que sigui possible hem de fugir de l'ús indiscriminat d'inútils i ufanosos embalatges
que no fan res més que encarir el producte, multiplicant les deixalles i
consumint recursos estalviables. És molt més positiu consumir begudes dins envasos reutilitzables que no d'altres, tot i que els portem al
contenidor corresponent. També amb la nostra compra donam embranzida a empreses més o menys contaminants, més o menys respectuoses amb el medi (amb aquests paràmetres no falten els exemples i
n'hi ha de tots els sectors: pesquers, il·legals, agricultura i indústria).
Qui paga mana, així ho diuen i podem estar segurs que el nostre futur depèn més del model econòmic que no del polític i les nostres
compres serveixen per definir el futur que volem.
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Cal fixar-se bé en eix aplaudiments

Les torrcntadcs i Ics inundacions fou el tema d'obcrtura de les activitats promogudes per l'Àrea de Cultura en
motiu de "Sa Fira". En Damià Perelló parlà dels danys
causats i de les causes provocadores passant material en
diapositives dels desastres de les inundacions del passat 18
d'octubre.
Seguidamente s'inaugurà, al Casal de Cultura mateix,
l'exposició fotogràfica de l'antiga Guatemala. En aquestes
estampes es recollien diferents imatges que oferien la visió
de l'estructura arquitectònica de la ciutat i de les seves
gents. Les exposicions de la Fira s'obrircn al públic fins al
dia 11 de desembre.
L'activitat més entretinguda va ser, segurament, l'excursió a Cal Pcssó (Pollença) promoguda pel Grup Espeleo
Llubí (G.E.LI.) Aquells que s'animaren a anar-hi arribaren
amb cotxe fins a Pollença per després pujar a la muntanya

on els esperava la cova. Hi hagueren d'entrar de genolls i
molts d'ells tornaren bruts i colpejats per l'estretor del pas.
Algunes altres activitats foren més didàctiques, com cl
taller de decoració de capses de cartró amb paper. No hi hagué molts d'al.lots participant-hi i així i tot els que hi anaren s'entengueren prou bé. No es limitaren a forrar una
capsa qualsevol ja que molts s'afanyaren confeccionant
punts de llibres, capses de cosir amb el coixinet inclòs,
pots per a llapis, carpetes... tots els treballs s'exposaren al
Casal de Cultura. Hem de dir que mereixien ser exposats
per la qualitat del treball. Na Xesca Garrió va ser la coordinadora del taller.
En motiu de l'any de l'Axiduc Lluís Salvador la Tercera Edat convidà a Bartomeu Font i Obrador per a il.lustrarnos una mica sobre l'empresa efectuada per tan singular
personatge. Tot i que es veia bé que cl conferenciant es sa-
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bia el tema a tractar, aquest defugia del tema constantment
sortint del fil argumenta! fent al·lusions a anècdotes que no
venien al cas. Aquest fet provocà un ensopiment feixuc
que accelerà les ganes de veure el final de la conferència.
La Tarda d'Opera i Lírica va ser un dels actes que més
gent reuní. Tant els tenors com el pianista i la presentadora foren els mateixos que vingueren l'any passat. Les peces
interpretades entretingueren enormement al públic que es
complagué bastant amb la tarda musical.
Un any més es va fer la presentació del volum (que enguany és el 4t) del pregó de les festes de Sant Feliu. Per a
tal ocasió els pregoners Biel "Majoral" i Antònia Mas
s'acostaren fins a la casa Consistorial per a fer de mestres
de cerimònies. El volum d'enguany és una petita mostra de
l'homenatge que es va fer per les festes a Biel "Caragol" i
al tió Gori "de Sa Serra". En el mateix s'hi recolleixen les
paraules dels dos pregons així com les lletres i les partitures de la Tonada.
Del dia de Sa Fira en podem dir moltes coses i quasi totes bones. La gent que es decidí a firar qualque cosa va ser
molta. No hi hagué en cap moment conglomeracions sinó
que el ritme va ser constant fins gairebé la una del migdia.
De marxandetes n ' h i havia de tota casta: olleters, terroners, el de l'aram, jugueters, un que venia esclatassangs...
Començà a sortir prest la gent, senyal de que a més d'un li
corrien les rates per la panxa per anar a berenar. Si és veritat, no era un Dijous Bo, però no ens hem d'enganar i hem
de pensar que el dia de la Fira a Llubí perdria cl gustet tan
especial si es convertís en una diada regada per Ics masses.
El ball d'aferrat protagonitzà l'horabaixa acompanyat
de bunyols de moneiato. Els dolços foren cuinats pels
amics de la 3ra Edat.
Les exposicions acolliren major públic aquest dia que
en cap altre. Una de les coses més visitades varen ser les
noves dependències que l'Ajuntament ha edificat recentment.
El punt final del dia el donà el grup de teatre llosctí "Dit
i Fet" amb la comèdia Mestre Lau es taconer. El Casal de
Cultura s'omplí de gom a gom, a molta de gent no li quedà
més remei que aguantar de dret. L'obra no va ser gran cosa. El fil argumenta! seguí les pautes marcades per les
comèdies costumistes tradicionals. I a mes a més, la nota
còmica i picant del text no va estar prou polida pels actors
que hi treballaven. Això provocà un avorriment general

Un any més gaudirem de bones veus

que augmentava cada cop que es tancava el teló i allargava
l'espera.
Podem estar orgullosos de Sa Fira ja que malgrat no es
celebri en diumenge com s'acostuma en altres pobles podem assegurar que ens entretenim tant o mes que si ho fos.
I qui no va firar no sap el que es perdé.

FORINT

CONSTRUCCIONS DE PAREI SECA
v=óT

Jaume Vallespir Coll
N.I.F. : 18232217W
Sa Carretera, 86 • 07430 • Llubí (Balears)
Tel. 52 22 43

Especialitat en: tartes de boda,
comunions, batiaments... ensaïmades i
gran assortiment en pastisseria
Creu, 48 - Tel. 52 20 66/67 - Llubí

INFORMACIÓ

Les obres del clavegueram

ment es podrà complir si no sorgeixen impediments.
L'obligatorietat de l'adequació de la xarxa de clavegueram
amb aigües netes i aigües brutes i la seva posterior depuració és
una ordre directament imposada des de Bruscl.lcs. Es una mesura amb implicacions sanitàries ja que l'acumulació de residus
orgànics juntament amb tots els productes detergents que actualment s'usen suposen una possible contaminació del subsòl
i de les aigües que s'hi troben.

Lladres de porcelles
Ara, que s'apropen Ics festes de nadal, es una bona època
per a la venda de porcelles per la multitud de menjars i sopars
que es l'an en aquestes dades. També en aquestes dades és quan
els individus que es dediquen a viure a costa dels altres es fan
d'or amb la sustracció d'aquests apreciats animals. La desaparició d'una vuitantena de porcelles d'una finca d'en Rafel "de
ca na Rcganyola" i la desaparició d'alguns animals d'en Ramon "d'es Forn" són proves convincents que aquests "senyors" fan el seu agost amb la suor dels demés. Prou malament
està la situació de la pagesia i la ramaderia com perquè hi hagi gent que encara la vulgui enfonsar més.

DEMOGRAFIA
Registre civil de Llubí
Llubí, 21 de desembre 1994
Naixements

Endevinem quin carrer és.

Les obres del clavegueram varen començar cl passat mes
de desembre. El primer carrer que disposarà d'aigües brutes i
netes serà l'Avinguda de son Marget que és per on han començat les obres. L'empresa CADAGUA va assegurar que
amb cinc mesos s'hauran finalitzat les tasques, això scgura-

Productes químics
• Accesoris sanitaris

*Margalida-Pilar Serra Dalmau, dia 22 d'octubre 1994.
*Francisca Maria Castell Gelabert, dia 5 de novembre
1994.
*Romany-Dominique Mulder Blom, dia 30 de novembre
1994
*Esteve Perelló Gelabert, dia 5 de desembre 1994
*Guillem Perelló Rosselló, dia 16 de desembre 1994
Matrimonis
*Francisco Llabrés Serra amb Franciscà Guardiola Borràs, dia 10 de setembre 1994.
*Antonio Ferragut Mir amb Àngela Capó Rodríguez, dia
5 de novembre 1994
*Mateu Ramis Perelló amb Rosa Adrover Bauzà, casats a
Escorca dia IO de desembre 1994.

• Consumibles de paper

Defuncions
S.C.

Tel. 88 01 77 • Fax. 85 70 70

*Catalina Serra Perelló, dia 1 de novembre 1994
*Maria Borràs Oliver, dia 16 de novembre 1994
* Antònia Gelabert Colomar, dia 6 de desembre 1994
*Juan Trujillo Zaforteza, dia 8 de desembre 1994
* Antonio Perelló Llompart, dia 30 de setembre 1994
* Antonio Ramis Ballester, dia 29 de novembre 1994
*Magdalena Perelló Alomar, dia 9 de desembre 1994.

Retorn a Saragossa
Aviat i a corre cuita, tot d'una forma improvisada preparàrem una sèrie de preguntes a Manuel Martín Aranda, fins fa
pocs dies metge titular del nostre poble. La notícia ens va sorprendre per la rapidesa dels esdeveniments i per aquest motiu
no tenguérem temps de preparar una conversa, cosa que ens
hagués agradat molt, però cl temps manda i vet aquí el que li
demanàrem.
-Ens hem assabentat que ens diu adéu, ho fa per la seva iniciativa o per motius professionals?
-Ho faig per la meva iniciativa, allà hi teñe el meu fill major que fa COU, el segon, en Javier, l'any que ve també hi vol
anar a estudiar, allà hi tene la família; en definitiva la terra estira.
-Quants d'anys ha estat a Llubí?
-Onze, vaig prendre possessió del càrrec el dia 5 d'octubre
de 1983.
-S'hi ha adaptat?
-Sí. De fet encara estam dins un núvol, com que ha estat
tan ràpid encara no ens hem fel la idea d'anar-nos de Llubí.
-Quins inconvenients més grossos ha trobat?
-Com passa per tots els llocs et trobes amb gent negativa i
és aquesta gent, molt pocs, que condicionen els altres i duen
els demés allà on volen.
-Què és el que l'ha sorprès més del poble?
-Més que del poble, diria de Mallorca, allò que m'ha
sorprès més ha estat el paisatge, cl fet de passar en tan poc
temps del pla a la muntanya o a la mar. També m'ha sorprès la
cuina mallorquina, la meva dona ha après bastant de cuina
mallorquina i jo en som un fidel consumidor.
També m'ha sorprès, en pla negatiu, la falta de resposta, la
resignació de la gent davant els qui duen els altres allà on volen.
-Plat preferit?
-El frit mallorquí m'agrada molt, com l'arròs brut i les coques de trempo, n'hi ha molts que m'agraden, me'n quedaria
molts. D'altra banda em va causar una grata sorpresa el plàtan
amb bessons, cm va sorprendre molt.
-I la seva família que en pensa d'aquest trasllat?
-Com ja he dit anteriorment cl fill major estudia a Saragossa i n'està molt content que ens anem allà, en Javier, el segon, n'està també molt content, es troba un poc incert per veure els amics que hi trobarà, en canvi en Guillem està fatal,
pcnsau que ell va néixer aquí i aquí hi té tots els amics, ell hagués desitjat que no m'haguessin donat la plaça a Saragossa.

Pub
6 caires i 3 roperos

Des de la revista ens diuen adéu.

La dona tampoc encarà s'ha fet la idea.
-Vol afegir res més?
-Tan sols dir que han estat on/.c anys, hi ha hagut de tot,
s'han produït canvis sanitaris a nivell espanyol i això ha afectat el poble a nivell de sanitat, hi ha gent que ho va entendre i
d'altres que no, aquests van intentar fer-me la vida impossible
però no ho aconseguiren ni ho han aconseguit.
Sempre he intentat dur el camí recte, n'hi ha que s'hi han
creuat però sempre he seguit pel mateix camí, per uns ho hauré aconseguit i per altres no, el que està clar és que mai he intentat perjudicar algú.
Finalment ens digué que no es deslligaven totalment de
Mallorca, que tenien la casa del Port de Pollença i que per poc
que poguessin venir vendrien. La seva dona, un poc emocionada, ens comentà que quan s'hagués fet la idea d'haver abandonat Mallorca, concretament Llubí, ens enviaria una carta
per explicar-nos el que ha representat el nostre poble i la nostra illa per ella durant aquests grapats d'anys, onze, que han estat amb nosaltres. Fins prest!
Xesc Perelló
Pere Planes

RAFEL MUNAR
PORTES, PESIANES, MOBLES DE CUINA,
ESTANTERIES, TOT EN FUSTA
ESPECIALITAT EN VIDRIERES CORREDERES
HERMÈTIQUES HERRATGES ALEMANYS

Doctor Fleming, 1 • Tel. 52 25 40 • Llubí

Roca Llisa • Tel. 52 21 35 • Llubí

CARTES A UDOL
Ens ha arribat a la redacció la següent carta del C.D.A. LLUBÍ, ens han informat, des del club, que encara no han rebut resposta. El següent manifest fou signat per les plantilles dels juvenils i aficionats, els respectius entrenadors i per ¡ajunta directiva.

Sr. Batle:
Per la present les plantilles dels aficionats i juvenils del
C.D.A. LLUBÍ li volem presentar les nostres queixes i per tant el
gran descontent que existeix amb:
-La política esportiva que realitza l'Ajuntament que vostè
presideix.
-La manca d'interès total i absolut que vostè ha posat de manifest amb cl seguiment del nostre esport. No recordam en molt
de temps la vostra assistència a cap partit disputat per cap de Ics
dues plantilles.
-Les condicions en què es troben les instal·lacions esportives,
concretament l'estat del terreny de joc i la seva il·luminació.
-Les condicions dels vestidors, els quals estarien en el seu estat original si no fos per la inversió realitzada per un particular,
aficionat al nostre esport, que va fer uns bancs per poder seure-hi
i uns penjadors per posar-hi la roba.
-Les condicions de Ics instal·lacions de llantcrncria, les quals

Racó de l'esplai

estan en un estat tercermundista ja que en ple hivern ens hem de
dutxar amb aigua freda i en petits rolls.
-Que pel terreny de joc s'hi passegin els cans dels propietaris
de la concessió i que hi facin Ics seves necessitats fisiològiques
amb el risc sanitari que aquest fet representa pels practicants
d'aquest esport.
Com pot observar tenim moltes queixes per poder 1er la primera de les afirmacions d'aquest escrit i volem fer constar que
més d'una vegada de manera informal hem fet arribar cl nostre
descontent a distints empleats de l'Ajuntament que vostè presideix, així com a més d'un regidor.
Esperant que aquesta formalitat serveixi d'una vegada i per
sempre per canviar la forma d'actuar del seu consistori en vers de
l'esport, i més concretamenl amb els practicats de futbol, atentament us saluden tots els components de les plantilles del C.D.A.
Llubí, entrenadors i directiva.

Ordenació de Pere Oliver

Ens salislà molt al club d'esplai que la revista Udol ens hagi obert Ics portes de la revista per informar del que lei m i de tol
cl que anam fent.
No és el nostre desig que els monitors expliquin coses sinó
que això sigui una via perquè els al·lots puguin expressar les seves vivències.
Aquest primer racó ens ha vengut de manera sobtada i en un
moment que estam trcballanl molt en Ics festes de Nadal, per
això la primera col·laboració l'aprofitam per donar gràcies a
Udol per obrir-nos Ics seves portes i aprofilar l'avinentesa per
desitjar als seus subscriptors i lectors un bon any i propvincnt
1995. L'esplai com a col·laborador de la Comissió de Reis us
convida a participar a la cavalcada de reis que enguany ve carregada d'il·lusions i a on nosaltres esperam ser-hi animant i
participant.
També volem dir que si algun al·lot encara no sap com
apuntar-sc a l'esplai és rrçplt fàcil: venir els dissabtes al centre
parroquial de les 15 h. fins...
Bones festes i fins la pròxima!

Si Déu ho vol i Maria el propvinent diumenge 8 de gener, a les cinc de l'horabaixa, serà ordenat sacerdot cl nostre company Pere Oliver. L'acte serà presidit pel Sr. Bisbe de Mallorca i tendra lloc a la Parròquia de Santa Maria
de Sineu. Pel següent diumenge, el dia 15 de gener, a les
8 del vespre, es celebrarà una Eucaristia d'Acció de Gràcies a la parròquia de Sant Feliu de Llubí.
De "ES REPICO" hem extret aquestes paraules de Pere Oliver: "M'agradaria obrir-me al món sencer per dir-li
que seguir Jesús és sentir-se lliure i feliç. Que una persona creient no és una persona trista, angoixada; sinó una
persona alegre i decidida. M'agradaria poder parlar sempre de Jesús sense por".
Des de l'UDOL li enviam una forta abraçada i enhorabona!
Informacions:
Biel i Caterina Gelabert

Els monitors/res

ALEMANY

ANGLES

ESPANYOL
(per estrangers)

Faig classes d'alemany a tots els nivells. Grups reduïts i intensius.
Repàs d'anglès. Tots els nivells.
Classes de castellà per estrangers.
Ofereixo la meva ajuda per resoldre problemes de comunicació amb alemanys,
anglesos o holandesos.
Carrer Nou, 34
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A LA SALA

Els cursets d'adults a punt de començar
Com hem pogut observar en diversos mitjans de comunicació ja vivim un ambient préélectoral, tant a nivell local com a nivell estatal. Tot això i la situació de crispació que viu la societat
actual, sobretot pels diversos casos de corrupció (Naseiro, Brokerval, Filcsa, etc.), no sabem en que pot generar quan les eleccions estiguin a l'altre cap de cantó.
Ple del mes d'octubre
D'aquest ple hem de destacar quatre punts:
1.- Designació com a festes de caràcter local, retribuïdes i no
recuperables, per a l'cxcrcici de 1995:
*Fcsta de s'Ermità: 18 d'abril.
*Festa de Sant Feliu: I d'agost.
2.- Una vegada rcalit/.ada la depuració dels titulars de drets
sobre les sepultures del Cementiri Municipal, varen quedar set
solars sense titulació dels drets d'ús i aprofitament, uns aptes per
a construir sepultures per damunt del nivell del sòl i altres per a
construir sepultures per davall del nivell del sòl. Per aquest motiu l'Ajuntament ha autoritzat l'ús i aprofitament de les expressades sepultures, en quant a bens de servei públic.
L'adjudicació dels drets d'ús i aprofitament es realitzarà directament als veïnats interessats que tcnguin presentades peticions en aquest Ajuntament, per ordre d'antiguitat i data d'entrada de la sol·licitud.
3.- Proposta del grup mixt sobre l'extracció d'aigua de Sa
Marincta. La proposta presentada per la portaveu del grup mixt,
Margalida Miguel, deia de manera resumida, que tenint en
compte segons declaracions aparegudes als mitjans de comunicació que com que s'ha de començar a dur aigua des de Tarragona, el Govern Balear destinarà cada any 230 milions per a la
compra d'aigua i per tant proposa instar al Govern Balear perquè
no pagui cap dobler, ni 230 milions ni cap per aigua des de Tarragona, ja que els llubincrs ja han pagat la seva part, i si no és
possible que ens recompensin econòmicament, que ens donin la
nostra part.
La proposta va ésser aprovada per unanimitat.
4.- El responsable de l'àrea de Cultura, Gabriel Alomar, va
presentar la proposta de concessió de subvencions a entitats culturals i esportives de Llubí que va ésser aprovada per unanimitat. Les ajudes econòmiques varen ésser:
*Club d'Esplai "Es Turó"
100.000 pta.
*Associació Amics 3a Edat
100.000 pta.
*C.D.A. Llubí
125.000 pta.
*RevistaUdol
100.000 pta.
*Penya Blaugrana
50.000 pta.
*Comissió dels Reis
175.000 pta.
*Escoladcball
125.000 pta.
*GrupEspcleo
25.000 pta.
Es va 1er constar que l'ajuda concedida a la penya Blaugrana era per la seva col·laboració i organització desinteressada
d'activitats concretes durant el present any: cursa de Mountainbike, mostra d'escalada i a més per haver posat en marxa un
equip de futbol benjamí que participa al torneig organitzat pel
C.I.M.
Ple del mes de novembre
Els punts que podem destacar d'aquest ple són els següents:
1.- Aprovació dels cursets d'adults per a 1994-95. L'oferta
del cursets presentada pel regidor de cultura contemplava Ics següents especialitats: pintura, ceràmica, tall i confecció, català,

macramé, punt i brodat, cuina, introducció a la història de Mallorca, tennis, guitarra, stencil i enquadernació, introducció a la
fotografia i esmalt.
La normativa general que regirà aquests cursos es la següent:
-Per a la realització dels cursets es necessitarà un mínim
d'inscrits, i les places estaran limitades.
-La durada del curset serà d'un trimestre, amb una secció setmanal de dues hores. Hi pot haver excepcions.
-L'interessat pagarà una quota d'inscripció en concepte de
matrícula que variarà segons la durada del curs. La quota mínima es de 3.500 pta. per curs.
2.- Aprovació del conveni amb CADAGUA, per a l'execució de les obres de sanejament i xarxa d'aigua potable de Llubí.
Els acords més interessats entre aquesta empresa i cl nostre
Ajuntament són:
-El termini d'execució de les obres s'ha fitxat en sis mesos a
partir de 23 de novembre de 1994.
-L'incompliment del present acord i conveni, facultarà a
l'Ajuntament per acordar la suspensió de les obres, sense perjudici de les demés conseqüències jurídiques.
Per part del portaveu del Grup Municipal P.S.M.-N.M., es va
manifestar que la postura del seu grup era favorable a l'aprovació de l'esmentada proposta, si bé, els hauria agradat que dins cl
conveni hi figurés la clàusula de danys i perjudicis, fixada a
l'esborrany del conveni inicial, ja que en cas d'incompliment,
suposava una prcdeterminació de la quantia dels perjudicis.
Jaume Alomar Serra.
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BAUZÀ - PERELLÓ
Mobles de cuina, mobles a mida,
fusteria en general
Sa Carretera, 73 * Tel. 52 24 33 • LLUBÍ

W

SA
NOS
TRA"
CAIXA DE BALEARS

CIÈNCIA
Perquè és una meteorologia ben poc planificada,
la nostra: o no plou, o plou fora mesura.

Les inundacions (I)
Joan F. Mira
Els cucs de seda
Cada vegada que plou més del compte, la gent tot d'una
diu: Mai no havia plogut tant com enguany! I és que la gent no
té memòria. Per aquells a qui agrada el tema del risc natural recoman de llegir cl llibre Geografia del risc a Mallorca. Les
inundacions que és la publicació per part de l'Institut d'Estudis Balcanes de la tesi doctoral de Miquel Grimait. Les dades
quejo esmentaré són tretes d'aquest llibre.
Aquest autor recopila i analit/.a els desastres naturals a
Mallorca, jo només esmentaré dades d'inundacions que hi ha
hagut a la nostra contrada, la depressió de Muro i Sa Pobla.
1842: Entre cl 9 i 1' 11 d'Octubre d'aquest any, els cronistes narren que cl torrent de Massanclla anava més de 7 pams
per damunt els ponts que el travessaven i que l'aigua arrossegà
pedres de 30 quintars ( 1.260 quilos). A Campane! mori una nina i Ics pèrdues foren quantioses: unes 200.000 lliures a Campanel i Selva i 50.000 a Inca.
1852: El darrer dia de Novembre l'aigua se'n dugué molt
de bestiar a Sa Pobla i 4 persones, una a Búger i 3 nines a Sincu. La plena de l'Albufera fou tal que es feu una oberta natural per on ara hi ha el pont dels anglesos. Per aquell temps
l'Albufera no havia estat manipulada per l'home i l'aigua sortia per filtració a traves del cordó de dunes o per la gola que hi
havia per on ara hi ha el llac Esperança.
Altres inundacions a Sa Pobla narrades pels cronistes durant el segle XIX foren el 31 de maig de 1871, 2 de març de
1874, 31 de setembre de 1875 (aquesta ocorregué durant les
obres de dessccament de l'albufera obligant a paralitzar-les
un temps considerable) 5 de gener de 1877, 5 de gener de
1878, 7 de desembre de 1883, 1 de novembre de 1885, 3 de febrer de 1888 i 7 de març de 1893. O sigui que en un període de
22 anys hi hagué inundacions 9 anys, el 40 per cent d'anys.
Perquè ningú no digui que això eren coses del segle passat
parlaré de les inundacions dels darrers anys:
1958: 8 d'octubre inundacions al Port d'Alcúdia.
1962: 19 de setembre al Port de Pollença. La pluja a la vila fou de 96 mm.
1963: 17 de setembre hi hagué inundacions a Inca on plo-

guercn 29'4 mm. i a Santa Maria on encara plogué més: 41
mm.
1965: 16 de setembre a Santa Maria. La pluja fou de 44'2
mm.
1967: 9 de desembre a Santa Maria amb una pluja de 21
mm. En 5 anys a Santa Maria hi hagué 3 inundacions.
1969: 5 de setembre a Inca, hi plogucrcn 31 mm.
1972: el 17 de gener per mor de les pluges, el torrent de
Sant Miquel desbordà ancgant part de l'horta de Sa Pobla. A
Campanet aquest torrent transportava 14'3 tones per segon
(en un dia transportà més del doble de l'aigua que tragueren en
un mes dels pous de Llubí). El mateix any el 13 de setembre a
Sa Pobla es tornà a anegar. Hi ploguercn 113 mm.
1973: El darrer dia de l'any del 1972 es tornà a anegar el
Port d'Alcúdia (sort que encara no s'usava anar a 1er cl Cap
d'any a les seves discoteques). Les inundacions duraren fins al
dia de Reis. Les fonts Ufanes arribaren al cabal de 31 tones cada segon (a partir d'ara ho posaré t/s), per Almedrà passaven
12'76 t/s, per Solleric I6'92 t/s i pel torrent de Comafrcda
17'07 t/s. La pluja amainà i quan tot pareixia acabar els 5 i 6 de
gener Inca tornà a anegar-sc, dia 5 hi plogueren 88 mm.
D'aquesta ploguda jo me'n record que arribaven els reis i
quan passaven per ca nostra es posà a ploure a bots i barrais i
els cavalls i reis entraren a cas fustcret (ara és la fusteria d'en
Joan de ses Planes i en Bici). Jo tenia 9 anys i en veure que tota la comitiva entrava baix de ca nostra de l'esglai quasi
m'acub.
El 12 d'octubre a Sa Pobla hi plogueren 77'5 mm., cosa
que tornà a provocar inundacions.
1974: Durant el febrer al Port d'Alcúdia tornà a haver-hi
inundacions, del 17 al 20 plogué de valent. A l'observatori de
Manacor s'enregistraren: dia 17: 116 mm., dia 18: 54'6 mm,
dia 19 no plogué i dia 20: 32 mm.
El març d'aquest any fou més violent que el febrer, així cl
29 de març la gent va veure com l'aigua s'cnduia cotxes i collites. El torrent de Sant Miquel duia 46'7 t/s, el de Comafreda 30'24 t/s, cl d'Almedrà 37'65 t/s i el de Sollercnc 12 t/s.
Això provocà que el 31 de març s'ancgàs altre cop cl Port
d'Alcúdia.
1975: 1 de setembre a Inca plogueren 28 mm. cosa que

Restauració d'antiguitats i mobles d'època

Mestre Restaurador
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Carrer de la Carretera. 73
Tel. 52 24 33

Particular: Creu. 50

provoca inundacions de caràcter local; el mateix passà el 8 de
desembre al Port d'Alcúdia on ploucrcn 106'5 mm.
El 12 de desembre a Inca tornà a ploure 36 mm. fet que
creà de nou problemes.
1978: el 18 d'octubre el Port d'Alcúdia s'anegà i en tota
l'Albufera hi ha destroces.
Les Ufanes arriben a treure 51'23 t/s i el torrent de Sant
Miquel del 19 al 24 duia més de 65 t/s (o sigui, en 6 dies hi
passaren més de 35 hectometres cúbics, gairebé l'aigua que
Palma gasta en un any). El Torrent d'Almcdrà duia 31 '48 t/s i
el de Solleric 12'08t/s.
1979: El 21 de setembre el torrent d'Almcdrà duia 87'6 t/s
(un màxim històric) i cl de Sant Miquel 68'8 t/s cosa que dóna lloc a problemes a l'horta de Sa Pobla i cl Port d'Alcúdia
que tornà a repetir dos mesos després, el 21 de desembre.
1980: El Torrent de Sant Miquel enregistrà un màxim
històric de 82'8 t/s (mes de 7 hectometres cúbics en un dia, el
que han de dur de l'Ebre en tot l'any) encara que els efectes no
foren catastròfics.
1981: 21 d'abril a Lloseta hi ploguercn 175'5 mm. La
inundació provocà a Lloseta una víctima mortal i a la part baixa de la vila l'aigua arriba a 90 centímetres. La valoració dels
danys fou de 14 milions de pessetes. El Torrent d'Almcdrà assolí un màxim històric de 63 t/s.
1986: s'anegà altra cop la plana d'Alcúdia el 29 de setembre. Plogueren 103 mm. a Inca, 115 mm. a Manacor, 87'6
mm. a Sineu i 63 mm. a Alcúdia.
1989: s'enregistrà una pluja de 100 mm. a Campane! que
provocà desbordaments locals.
1990: 8 d'octubre a Inca i 9 d'octubre devers Búger al lloc
anomenat Sa Llebre hi hagueren inundacions. El torrent de
Búgcr arribà a les 253 t/s cosa que provocà que al Port d'Alcúdia l'anomenada "ciutat de Los Lagos" esdevingués la "ciudad del Lago" ja que tot esdevingué un sol llac amb xalets i
hotels a dedins. L'Albufera puja cl nivell fins a 1 '5 metres.
1991: El torrent de Pina arriba al cabal de 152 t/s degut a

Què són els saragalls?

les fortes pluges per la /.ona del Pla el 25 de gener.
Del 1992 envant fcis memòria vosaltres.
En la pròxima publicació faré un repàs al màxim pluviometries en 24 hores que podem esperar com a normals. Si
no podeu esperar, comprau-vos cl llibre d'en Miquel Grimait
per a Nadal, és un bon regal de Reis, entretingut i barat.
No vull acabar sense aprofitar l'avinentesa per a donar-vos
unes bones festes de Nadal, en que plogui!.
Damià Perelló i Fiol

Temps de llamps
Aquest fenomen tan espectacular i poderós, que pareix que la natura ens envia per demostrar que encara és més poderosa
que nosaltres, és i ha estat des dels primes temps un senyal de poder; vet aquí que els deus grecs Zeus, Júpiter i Thor el porten.
Aquest fenomen, que es diu que va ajudar a l'origen de la vida fa aproximadament uns 4.500 milions d'anys i que també la destrueix, no és res més que corrent elèctric. Això sí, un corrent electric 2.500 vegades superior al que passa per qualsevol fil de casa nostra. No és d'estranyar que a n'Antònia "Coves" el passat 7 de desembre li explotas cl televisor i el contador.
Cada any moren a l'estat espanyol unes vint persones a causa d'un llamp; a tot això hi hem d'afegir les pèrdues econòmiques, degudes a les destrosses d'equips informàtics i electrònics, als incendis i a les apagades de corrent. Per això els científics han estudiat les seves causes i els seus comportaments, per així poder-nos protegir millor.
I ara que és temps de llamps us vull donar alguns consells per protegir-nos d'ells. Abans, però, vull que sapigueu que:
-el 90 % dels llamps cauen al punt més alt que es troben en el seu descens. L'altre 10 % cauen a qualsevol lloc.
-els llamps tenen preferència per pegar a puntes.
Per això, si sou al camp o a la muntanya:
-feis-vos enfora dels arbres i torretes elèctriques.
-evitau estar a descampais. Si no us queda altre remei agenollau-vos a terra formant una bolla.
-Si teniu algun cotxe a prop, ficau-vos-hi a dins. Es un lloc segur ja que el llamp va per les voreres i no entra a dins.
Si sou a casa:
-Desconnectau l'antena del televisor i tots els aparells elèctrics que tengueu connectats, així evitareu que puguin ser destruïts.
Miquel Cladera i Ramis.
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El poble opina
Quan arriben aquestes dates acostumam a recordar tota una llista de coses que hem fet i no voldríem haver fet, de coses
que no voldríem que passassin i han passat, en definitiva de coses positives i coses negatives; i així d'aquesta manera hem volgut encetar la conversa, si podem dir-li conversa, d'aquest número. Per aquest motiu hem decidit demanar a una sèrie d'entitats culturals i personatges el parer sobre tres preguntes. Voldríem des de l'equip de redacció que moltes de les coses que
s'han demanat es facin realitat, seria senyal que els Bons Reis d'Orient ens han fet cas, bé, ja basta de xerrameca, tan sols
MOLTS D'ANYS, BONES FESTES, FELIÇ ANY 1995, SALUT I FORÇA! Què es pot demanar alguna cosa més?
Ah! i de les coses negatives, què no n'hem de parlar?
Aclarirem abans d'encetar que les preguntes que férem podien ser contestades a nivell individual o com a representant de
l'entitat, valgui la redundància, que representaven.
De Ics coses negatives
no hem de plorar
ni molt manco parlar
durant aquests dics

Molts d'anys i bones festes
us desitja l'equip de redacció
molts d'anys i bones festes
i que l'any que ve sigui millor!

Serà cert i veritat
que som forts i valents
amb un poc de voluntat
tots restarem contents.

Preguntes:
1.- Què demanaríeu a aquest nou any que comença?
2.- Què destacaríeu com a més positiu de l'any 1994?
3.-1 com a negatiu?

JOAN CALMA
(PRESIDENT C.D.A. LLUBÍ)

AMICS DE CA NA MUNARA.
I.- Que la festa de la Rua tiri envant.
2.- La gran participació de gent, de
cada vegada participa mes gent, i la
col·laboració dels comerços i entitats
públiques.
3.- El fet que no ens poguessin donar més doblers per dur a terme la Rua.

DOMINGO QUETGLAS
(REGIDOR CDS)
I.- Que hi hagués acord dins el poble ja
que l'any que ve es prepara un nou consistori i demanaria que com a mínim es duguin
tan bé com ens duim els membres actuals.
2.- La unió del poble amb cl tema de
l'aigua.
3.- Que no hem aconseguit aturar les
obres de l'aigua.

1.- Encara que sia una utopia demanaria
cl poder crear una escola de futbol a nivell
d'iniciació i benjamí. A nivell esportiu, ja en
la realitat, demanaria que els resultats acompanyin a l'esforç que fan els jugadors i entrenadors. A nivell econòmic que arribassin
Ics subvencions demanades a l'Ajuntament.
A nivell social demanaria que es mantingués l'amistat que hi ha dins cl club.
2.- L'amistat a nivell social. Al sopar de
fi de temporada, que es va fer al restaurant
Es Cruce, es va veure la llavor de companyonia i unió, tot això gràcies als entrenadors
i jugadors.
3.- La sorprenent manca de públic.

Construccions

ISAS
Plaça de sa carretera - LLUBÍ
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XESCA CARRIO
(BIBLIOTECÀRIA)

JOAN ROSSELLÓ
(RECTOR)

l.- La col·laboració dels pares, que hi
posassin mes interès en dur els seus fills a
la biblioteca, i també la col·laboració de
l'Ajuntament, per poder créixer ja que
ens fa falta espai.
2.- La informatització de la biblioteca
i la col·laboració (fent feina) d'un grup
de gent a canvi de res.
3.- La poca col·laboració dels parcs
en iniciar els al·lots a la lectura i la manca d'espai.

I.- Un poc de seny, seny és convivència, respecte... També demanaria
que la gent tengués més fe amb la institucions públiques.
2.- Aquest sector de gent que es fa
conscient de cara a l'ecologia i naturalesa.
3.- La destrucció de la natura: incendis, construcció de ports esportius,
urbanitzacions...

MIQUEL CASTELL
"MOSSO" (PUB 6 CAIRES)
I.-Salut.
2.- Trob que ha anat bé com ha anat.
3.- No llevaria res.

JAUME PERELLÓ
(PUB ES GARBELL)
1- Salut i que no decaigui la festa.
2.- La quarta lliga del Barça.
3.- Que ens robassin l'aigua.

MIQUEL CLADERA "PEON"
I.- !.;i ¡MU a Bosnia i Herzegovina.
2.- Les festes de sani Feliu.
3.- El transvasament de sa Marincta.

MIQUEL GUARDIOLA
(PRESIDENT P. BLAUGRANA)
1.- Que cl Barça guanyi la lliga i la
copa d'Europa.
2.- Guanyar la quarta lliga i l'haver
aconseguit formar un equip de futbol
benjamí.
3.- Les poques ganes de participació
i col·laboració dels socis.

UM,
ASSOCIACIÓ CULTURAL UDOL

É

BEL COSTA "MENORCA"
I.- Que vagi millor que enguany.
2.- Tot m'ha anat bé.
3.- Res.

1.- Que el fill d'en Pere Calafat entri a formar part de l'equip de redacció i
que en Jaime de Marichalar ens convidi
a noces.
2.- Que s'obriran places per a guarda-vies.
3.- Les errades de la impremta, les
bajanades de I'ABC i la COPE i en Chiquito de la Cal/ada: "te das cue?".

13

CONVERSA

&*t**A.

jMir
fein£±m¿3

>~&^^£¿

±éLU*&
GUILLEM MULET
(GRUP ESPELEO)

JOAN PINYA
(PRESIDENT A.P.A.)

ASSOCIACIÓ D'AMICS
DE LA TERCERA EDAT

l.- Que ens vagi millor o tant hé que
l'any passat.
2.- L'haver aconseguit tots els ohjectius proposats, sense haver tcngul
cap desgràcia personal.
3.- EI grup és molt recent i no hem
tcngut, per ara, cap cosa negativa.

1.- Que els pares col.lahorassin més,
aportant idees, que no sempre fóssim
els mateixos.
2.- La pinya que formam els pares,
ens duini molt he i feim feina a gust.
3.- La construcció de les aules de
pre-escolar. Era l'únic local per fer-hi
activitats.

1.- Salul i benestar per a tota la gent major i que l'any que ve pogucm inaugurar el
local per a la Tercera Edat.
2.- Tot ha estat positiu, però si hem de
destacar alguna cosa destacaríem cl viatge a
Lourdes.
3.- Tot ens ha anal he.

MANUEL MARTIN (METGE)
1.- Pau al món.

2.- El despertar de la joventut en
aquests darrers mesos, sohretot els universitaris.
3.- Aquesta incertesa a nivell social
a causa de la corrupció.

RAMONA COPETE
(FUNCIONÀRIA AJUNTAMENT)
1.- Salut, feina, pau al món i que la
gent més necessitada tengui cl més mínim.
2.- La pau i convivència.
3.- La corrupció.

JOAN PLANES
(ENTRENADOR C.D.A. LLUBÍ)
I.- En primer lloc mantenir i incrementar
cl clima de companyonia que tenim i en segon
lloc aconseguir un caràcter propi en la torma
de jugar.
2.- La manifestació d'amistat amb en Toni Bcrgas.
3.- La passivitat dels organismes públics
respecte a l'esport i el descens a 3" regional.

CONSTRUCCIONES

¡um BAR - CENTRAL

Sa Car f etera n- 46, 1er
Tel. 52 23 16 • Llubí
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Llubí

BERNAT PERELLÓ
(REGIDOR CB)

GUILLEM LLABRES
(BATLE)

MARGALIDA MIQUEL
(REGIDORA UM)

I.- Salut, que no hi hagi guerra i que hi
hagi més germanor.
2.- Quant a Llubí destacaria la reforma
del cementcri. A nivell mundial hi ha hagut tantes coses negatives que aquestes
passen al damunt de les positives i no en
destacaria cap.
3.- La corrupció i la cultura del "pelotazo".

I.- Tenir salut.
2.- Les moltes entrades que hi ha hagut a Mallorca, gràcies al turisme, durant aquest any, això
ha afavorit la situació econòmica.
3.- La corrupció.

1.- Salut, teina i que cada any un estigui
bé amb ell mateix. Pel nostre poble no
m'agradaria que hi faltés res, per això vull
que tcngui tot cl que es mereix, és a dir, que
l'any nou els dugui allò que, de veritat, volen, tant políticament com personal, però
voldria que ho pensassin amb el que és bo
per Mallorca.
2.- Que cl nostre poble durant aquest any
s'ha mantingut gairebé unit en un tema com
el de l'aigua, és a dir, que tots junts hem defensat una idea que consideram justa. Amb
referència a la pau m'agradaria destacar les
distintes negociacions que s'han obert per
aconseguir la pau a l'Orient Mitjà, com la
dels israelians amb els palestins. Ah, i per
tots els culés que el Barça ha aconseguit per
4t any consecutiu la lliga de l'Estat Espanyol.
3.- Les distintes guerres que s'han produït, com són la de Txetxònia i la de Bosnia
que encara continua. A més de les distintes
epidèmies que s'han donat a Àfrica i a Amèrica del Sud. El comportament de determinades persones no compromeses amb cl que
representen, i per això els demanaria un major compromís. I tornant al tema de l'aigua,
que al final la s'ha enduita cap a Palma.

CLUB D'ESPLAI
"ES TURÓ"

SOCIETAT DE CAÇADORS
1.- Que els socis continuem amb l'esperit de col·laboració i de respecte a les
espècies protegides i entorn. Que ens ajudi
el bon temps perquè vagin bé les cries (nierades, llocadcs). Que es puguin realitzar
Ics distintes activitats ja programades pel
'95, amb la sempre col·laboració del poble.
2.- La bona relació regnant amb els socis. La repoblació de caça efectuada: conills i perdius. L'estudi cinegètic realitzat.
Les diferents activitats culturals i esportives desenvolupades: campionat de Balears
per a cans de mostra i d'aptituds naturals,
l'exhibició de la policia muntada, el dinar
de germanor... i molt especialment l'excel·lent actuació d'en Joan Cladera "de son
Suau" pel bon resultat obtingut: 3r classificat (empatat amb el primer) al XXI campionat de Balears de caça menor amb ca,
celebrat cl passat diumenge 11 de desembre.
3.- La manca d'aus migratòries (tords)
i la malaltia del conill (mixomatosis)

I.- Mes imaginació i més poca competitivitat
2.- Aquest nou començament del curs amb
més ganes que mai.
3.- La crisi d'idees i la poca col·laboració
dels pares.

ANTONI PERELLÓ
(COORDINADORA EN DEFENSA DE
LES AIGÜES DE SA MARINETA)
I.- Que no falti aigua per ningú.

2.- La lluita de la coordinadora per conscienciar la gent amb l'aprofitament de l'aigua.
3.- La insensibilitat del Govern davant temes
tan importants com l'ecologia i l'aigua.

BARBARA GENOVARD
(MONJA FRANCISCANA)
Desig pau, salut, solidaritat i alegria.
No vull que hi hagi violència, ni guerres, ni fam, ni atur, ni droga.
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ANTONI CONTESTI
(REGIDOR PSM)

TOMÀS CAMPANER
(REGIDOR PP)

FRANCESC FLORIT
(PRESIDENT COMISSIÓ DE REIS)

I.- Allò que sigui pel nostre poble cl
millor i de cara a les eleccions que sortís
una majoria del nostre grup per així poder
completar les nostres il.lusions de feina de
cara a millorar la societat llubinera. A nivell
individual m'agradaria que tants de llubiners que han de sortir a treballar a fora poguéssim aconseguir llocs de treball fomentats per empreses del nostre poble i no dependre tant d'aquest monocultiu que es cl
turisme.
2.- La labor cultural que s'ha duit a terme dins cl poble, cosa que ha elevat el sentiment de poble, i que a traves del "concens" que hem pogut aconseguir dins
l'ajuntament s'han pogut 1er moltes millores que d'altra manera no s'haguessin pogut
fer.
3.- La proliferació, la quantitat de terra
del nostre entorn que s'ha destruida per donar més ampli abast al monocultiu que és el
turisme, que si be pot ser enlluernador per
l'economia en un principi, a la llarga redundarà en contra del nostre sistema social.

I.- Recobrar la il·lusió del poble per
millorar la nostra indústria i per tant, feina
pels nostres fills, així no haurien de fugir
del poble. Poder arribar el tren a la nostra
vila. Que els donants de sang tenguin la
plaça que es mereixen. Que els nostres majors gaudeixin cl més aviat possible del seu
casal, per trobar-s'hi com a casa.
2.- Que s'ha pogut evitar la pujada
d'imposts municipals als contribuents. Haver començat les obres per aconseguir tenir
l'avinguda i el seu entorn que el nostre poble demana. La realització de la reforma
del cementeri.
3.- La gran pèrdua d'un fill ¡Llustre del
nostre poble, mossèn Gabriel Frontera.

1.- Que hi hagi salut i pau, que desapareixes cl rencor que hi ha entre les persones per raons ideològiques (polítiques, esportives...) i defensar a ultrança el medi
ambient ja que ens autodestrueixen.
2.- Que la revista UDOL segueix publicant-se, malgrat l'opinió d'un tinent batle. Les millores que s'han fetes al cementiri. La lluita contra la corrupció, les drogues i el terrorisme.
3.- L'explotació de "sa Marínela" i en
general l'especulació de terrenys que permeten la destrucció de la natura (quin profit ha tengut Llubí amb l'asfaltamcnt de sa
Canestrcta?). La prepotència i corrupció
dels nostres governants per aconseguir
qualsevol cosa. Les guerres a Bosnia i
Rwanda.

TAPARERS EN FESTA

SEBASTIÀ RIERA
(MUNICIPAL)
1.- Que hi hagi més amor propi.
2.- La col·laboració dels ciutadans i la
manca de la drogodependència al nostre
poble.
3.- Que la lira de Llubí es faci en dimarts, l'haurien de passar al dissabte que la
gent no treballa i no afectaria als pobles
dels voltants que fan mercat o fira en diumenge.
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ANTONI CARRETERO
(PSOE)
1.- Que hi hagués enteniment amb el
tema de l'aigua, tant a nivell polític com
social. També demanaria confiança i que
cm valorassin tal com som.
2.- L'acceptació del poble cap a la nostra agrupació, ja que no hem tengut cap
problema amb ningú.
3.- El tema de l'aigua.

1.- Que hi hagi més ganes de ballar cl
ball mallorquí ja que és una cosa molt nostra i un poc més col·laboració per part de
l'Ajuntament.
2.- Que l'escola de ball encara segueix
oberta, senyal de que la gent que hi és té
ganes de que funcioni i de que no es perdi.
3.- Les poques ganes de ballar que hi
ha al poble, de cada dia en lloc de ser més
som els mateixos o un parell menys; i que
encara hem passat un any més sense un
bon local per ballar i per això esperam que
en un futur això s'arribi a solucionar.
Pere Planes
Xesc Perelló

