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Ballester, Alexandre. Escriptor  núm.8, pàg.12; núm.45, pàg.14; núm.70, pàg.10; núm.79, pàg.7; núm.80, pàg.5,  núm.83, 
pàg.7; núm.95, pàg.4; núm.123, pàg.4. 
Ballester, Cándido. Pintor  núm.32, pàg.8. 
Banca March, sa Pobla  núm.148, pàg.6. 
Banca March. Atracament  núm.66, pàg.13. 
Bancos para los ancianos  núm.22, pàg.6. 
Banda de Cornetas y Tambores  núm.147, pàg.6. 
Banda de Cornetas y Tambores de la Cofradía de Sant Antoni Abat  núm.12, pàg.7. 
Banda Municipal de música de Muro (1981)  núm.7, pàg.12. 
Bar Casa Miss. Fútbol empresas (1987-1988)  núm.171, pàg.15. 
Bar Gost  núm.96, pàg.14; núm.106, pàg.4. 
Bar sa Pobla  núm.18, pàg.38. 
Bar Sant Antoni. Robo  núm.51, pàg.6. 
Barceló Alomar, José. Jugador de la U.D.Poblense infantil  núm.34, pàg.25. 
Barceló Alomar, Rafael  núm.38, pàg.5. 
Barceló Crespí, Maria  núm.25, pàg.4. 
Barceló Rigo, Pere. Ordenació capellà (1982)  núm.38, pàg.6,7. 
Barcelona F.C.  núm.91, pàg.17; núm.92, pàg.17, núm.93, pàg.16; núm.97, pàg.15. 
Barrera, Antonio “Es sastre”  núm.125, pàg.5. 
Bartolomé Cantallops “Costa”  núm.73, pàg.6. 
Bassi, Leo. Cómico  núm.76, pàg.12. 
Batle Cardell, José “L'amo en Pep Batle”  núm.16, pàg.9; núm.123, pàg.5. 
Batle Vallespir, José. Presidente de la Sociedad de Cazadores “La Veda”  núm.34, pàg.30. 
Batle, Pep. Corredor de caballos  núm.84, pàg.21. 
Bauzà. Jugador del Manacor  núm.85, pàg.19. 
Baza García, Germán. Jugador de la U.D. Poblense  núm.89, pàg.18; núm.102, pàg.15. 
Bellón J.M. Maestro de ajedrez  núm.50, pàg.31; núm.51, pàg.15. 
Bellver, Fernando. Psicólogo  núm.111, pàg.10. 
Beltrán, Antonio. Vicario  núm.80, pàg.6; núm.81, pàg.4. 
Bennàssar Bennàssar, Salvadora  núm.66, pàg.6. 
Bennàssar Seguí, Sebastià  núm.5, pàg.26. 
Bennàssar, Juana Maria  núm.5, pàg.26. 
Bennàssar, Juana. Herida grave en un incendio  núm.31, pàg.16; núm.32, pàg.14. 
Bennàssar, Miquel. Jugador de la U.D. Poblense  núm.91, pàg.21; núm.109, pàg.16; núm.116, pàg.19; núm.158,   
              pàg.16. 
Bennàssar, Miquel. Organista  núm.125, pàg.5. 
Bennàssar, Tomeu. Jugador de fútbol del Murcia  núm.2, pàg.19. 
Berga, Francesc “Es Ros”. Gerente de la C.A.P.  núm.73, pàg.6; núm.98, pàg.5; núm.99, pàg.4; núm.157, pàg.7;  
 núm.158, pàg.10,11,12,13. 
Berto. Jugador de la U.D.Poblense  núm.63, pàg.25. 
Bes. Col.lectiu de pintors  núm.171, pàg.5. 
Bibioteca Pública  núm.4, pàg.14; núm.136, pàg.12; núm.137, pàg.4; núm.143, pàg.23; núm.165, pàg.6. 
Binissalem. Revista de la Part Foana  núm.10, pàg.12; núm.33, pàg.10. 
Bissnyes Cifre, Jaume. Sacerdote  núm.41, pàg.5. 
Bonet de San Pedro. Cantant  núm.158, pàg.21. 
Bonnín Forteza, Pere Joan  núm.109, pàg.6. 
Bonnín Fuster, José. Secretari de l'Ajuntament  núm.28, pàg.5; núm.31, pàg.18; núm.40, pàg.4; núm.47, pàg.4;  núm.82, 
pàg.5,8; núm.85, pàg.6. 
Bonnín Llitrà, Francesc “L'amo en Calent”  núm.93, pàg.9. 
Bonnín Oliva, Fanny  núm.94, pàg.12. 
Bonnín, Francesc. “L’amo en Calent”  núm.175, pàg.20. 
Bonnín, Katy. Pintora  núm.22, pàg.6. 
Bonnín, Miquel “Capellà Robes”  núm.108, pàg.6; núm.109, pàg.6. 
Bonnín, Miquel “Robes” Saig  núm.26, pàg.10. 
Bonnín, Pere. Periodista i escriptor  núm.53, pàg.8; núm.148, pàg.6. 
Borisov Laviana, Víctor. Pintor  núm.75, pàg.6. 
Borràs, Antoni. Conseller de Transports  núm.2, pàg.6; núm.37, pàg.10. 
Botiga Antònia. Robo  núm.55, pàg.7. 
Bover, Gabriel. Delegado de “La Caixa”  núm.125, pàg.6. 
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Brutor en les finques  núm.23, pàg.4; núm.26, pàg.6; núm.30, pàg.16. 
Buades Rayó, Francesc “Collcurt”  núm.161, pàg.7. 
Buades Vallespir, Antonia. “Madó Buades”  núm.5, pàg.14; núm.163, pàg.16,1 

 
ÍNDEX ALFABÈTIC-C 

 
C.A.P.  núm.6, pàg.10; núm.18, pàg.5. 
C.A.P. 50 anys  núm.140, pàg.8; núm.142, pàg.22. 
C.A.P. A la carretera de Muro (1984)  núm.76, pàg.5,8. 
C.A.P. Ahora, Arabia  núm.89, pàg.6. 
C.A.P. Asamblea (12-07-1986)  núm.131, pàg.8. 
C.A.P. Asamblea (18-04-1982)  núm.35, pàg.8. 
C.A.P. Asamblea (20-04-1981)  núm.12, pàg.12. 
C.A.P. Asamblea (29-11-1980)  núm.2, pàg.13; núm.3, pàg.15,16. 
C.A.P. Asamblea General de julio de (1988)  núm.175, pàg.9. 
C.A.P. Asamblea ordinaria (1985)  núm.103, pàg.5. 
C.A.P. Asamblea, febrero (1986)  núm.121, pàg.6. 
C.A.P. Balance económico (15-02-1981)  núm.12, pàg.12. 
C.A.P. Balance económico (15-02-1982)  núm.35, pàg.8. 
C.A.P. Campeón torneo de futbito del Club Sport Inca  núm.77, pàg.18. 
C.A.P. Carta a Alianza Popular de sa Pobla  núm.159, pàg.14,15,16,17. 
C.A.P. Cena homenaje a antiguos presidentes (1983)  núm.52, pàg.8. 
C.A.P. Charla coloquio con José Olivella Almirall  núm.90, pàg.5. 
C.A.P. Cincuentenario (1988)  núm.177, pàg.6. 
C.A.P. Concurso de carrozas ABTA (1983)  núm.67, pàg.9. 
C.A.P. Construcción de nave-almacén (1983)  núm.66, pàg.6. 
C.A.P. Del siglo XXI  núm.142, pàg.12. 
C.A.P. Elecciones (1981) núm.25, pàg.26,26. 
C.A.P. Elecciones (1982)  núm.48, pàg.7. 
C.A.P. Elecciones a la Presidencia (1985)  núm.116, pàg.12; núm.117, pàg.7. 
C.A.P. Entrada de patata ilegal a Mallorca (1981)  núm.21, pàg.8. 
C.A.P. Excursión infantil al “delfinariun” (1981) núm.8, pàg.5; núm.9, pàg.12. 
C.A.P. Exportación de patatas al Reino Unido  núm.84, pàg.10. 
C.A.P. Exportación de patatas al Reino Unido (1986)  núm.127, pàg.5. 
C.A.P. Exportación de patatas al Reino Unido (1987)  núm.147, pàg.12; núm.152, pàg.10. 
C.A.P. Festa Pagesa (1981)  núm.18, pàg.36; núm.20, pàg.15; núm.21, pàg.4,10. 
C.A.P. Festa Pagesa (1982)  núm.42, pàg.10. 
C.A.P. Festa Pagesa (1984)  núm.88, pàg.7; núm.89, pàg.5. 
C.A.P. Festa Pagesa (1985)  núm.112, pàg.14. 
C.A.P. Festa Pagesa (1986)  núm.133, pàg.7; núm.134, pàg.6. 
C.A.P. Homenatge a Sebastià Serra Gost “Sebastià Tianet”  núm.56, pàg.9. 
C.A.P. Inauguración de “sa Vileta” (1988)  núm.179, pàg.5. 
C.A.P. IV Congreso de productores agrarios (1987)  núm.146, pàg.12. 
C.A.P. La C.A.P. no ha claudicado aún ante Hacienda  núm.107, pàg.14. 
C.A.P. La junta rectora de la C.A.P. informa (1983)  núm.64, pàg.8. 
C.A.P. Los apóstoles del consumidor atacan de nuevo  núm.73, pàg.5,6; núm.74, pàg.5. 
C.A.P. Memoria (1983-1984)  núm.78, pàg.7. 
C.A.P. Nuevos almacenes (1985)  núm.115, pàg.5. 
C.A.P. Obres a sa Vileta (1987)  núm.143, pàg.8. 
C.A.P. Patata de sa Pobla a Yemen del sur  núm.114, pàg.10. 
C.A.P. Patatas peladas y envasadas al vacío  núm.123, pàg.7. 
C.A.P. Personaje Agrícola del año (1984)  núm.91, pàg.5; núm.92, pàg.8. 
C.A.P. Premio Internacional a la Calidad (1986)  núm.137, pàg.5. 
C.A.P. Publicidad U.D. Poblense temporada (1982-1983)  núm.42, pàg.17. 
C.A.P. Renovación de la Junta Directiva (1988)  núm.167, pàg.8. 
C.A.P. Resultados ejercicio económico (1981-1982)  núm.35, pàg.11,15. 
C.A.P. Retira su publicidad del Poblense (1984)  núm.87, pàg.16. 
C.A.P. Rumores sobre la Asamblea General de (13-10-1988)  núm.178, pàg.9. 
C.A.P. Sant Antoni (1985)  núm.97, pàg.4. 
C.A.P. Sección de crédito (1982)  núm.35, pàg.9. 
C.A.P. Tercera empresa de Baleares  núm.69, pàg.9. 
C.A.P. Toponimia rural  núm.35, pàg.4; núm.36, pàg.7. 
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C.A.P. Torneo de primavera de tenis (1981)  núm.11, pàg.22; núm.12, pàg.21. 
C.A.P. Torneo de tenis “Festa Pagesa” (1982)  núm.41, pàg.22; núm.42, pàg.16. 
C.A.P. Torneo de tenis “Festa Pagesa” (1983)  núm.65, pàg.14. 
C.A.P. Torneo de tenis de taula “Festa Pagesa” (1985)  núm.112, pàg.22. 
C.A.P. Toros  núm.88, pàg.5. 
C.A.P. Trofeo Internacional a la Calidad (1981)  núm.33, pàg.12; núm.36, pàg.4. 
C.A.P. Trofeo líder de exportación (1980)  núm.13, pàg.11; núm.22, pàg.3,12; núm.23, pàg.6; núm.25, pàg.6. 
C.A.P. Trofeo líder de exportación (1984)  núm.115, pàg.5. 
C.A.P. Visita del Conseller de Agricultura (1987)  núm.155, pàg.10,11. 
C.D.S. Baleares  núm.43, pàg.12; núm.146, pàg.8. 
C.D.S. Sa Pobla  núm.141, pàg.5; núm.142, pàg.7. 
C.E.E. Promueve la jubilación anticipada de los agricultores  núm.179, pàg.14. 
C.I.M. Ajudes escoles públiques i privades  núm.82, pàg.6. 
C.I.M. Pla d'Obres i Serveis  núm.84, pàg.5,10. 
C.I.M. Programa d'inversions culturals (1986)  núm.135, pàg.14. 
C.T.N.E. Ampliació de línies (1981)  núm.16, pàg.8. 
Caixa Rural  núm.38, pàg.9. 
Caixa Rural de sa Pobla. Inauguració (1981)  núm.8, pàg.15; núm.9, pàg.15; núm.13, pàg.11. 
Calabazas  núm.91, pàg.5. 
Caldés Martínez, Bernardo  núm.175, pàg.5. 
Caldés Munar, Antonia “N'Antònia de sa farmàcia”  núm.54, pàg.10. 
Caldés, Jaume. Mecànic  núm.49, pàg.4; núm.50, pàg.4. 
Caldés, Rafel. Escultor  núm.95, pàg.5. 
Calendario laboral (1983)  núm.53, pàg.12. 
Cámara Agraria Local  núm.3, pàg.8; núm.18, pàg.6; núm.19, pàg.8; núm.21, pàg.8; núm.31, pàg.14; núm.42, pàg.5;  
núm.49, pàg.10; núm.73, pàg.6; núm.102, pàg.7; núm.114, pàg.6; núm.142, pàg.6. 
Cámara Autonòmica Balear. Visites escolars  núm.90, pàg.7. 
Cámara de la Propiedad Urbana de Inca  núm.163, pàg.4. 
Cámara oficial de comercio, industria y navegación de Mallorca. Ibiza y Formentera  núm.123, pàg.5; núm.124,  pàg.21. 
Caminos vecinales  núm.114, pàg.5; núm.115, pàg.4. 
Campeonato de Baleares de judo (1987)  núm.146, pàg.18. 
Campeonato de Europa de natación con aletas XII (1987)  núm.152, pàg.21; núm.155, pàg.14,15,16, núm.156, pàg.16,    
17; núm.157, pàg.10,11; núm.159, pàg.6. 
Campeonato de Parques Infantiles de Tráfico (1981)  núm.9, pàg.10; núm.10, pàg.9. 
Campeonato del mundo de Básquet Junior Masculino II  núm.59, pàg.16. 
Campeonato Nacional de Seguridad Vial (1982)  núm.30, pàg.16. 
Campins Campins, Sebastián “L’amo en Sebastià Campins”  núm.167, pàg.6. 
Can Cotà. Sa Madona  núm.5, pàg.19. 
Can Guixa, cinema  núm.115, pàg.13. 
Can Picafort. Degradación paisajística  núm.33, pàg.4. 
Cantallops Cladera, Pedro “Femell”  núm.148, pàg.6. 
Cantallops, Bartomeu. Director General de la Conselleria de Hacienda  núm.92, pàg.7. 
Cantallops. Jugador de la U.D.Poblense  núm.2, pàg.18; núm.6, pàg.16; núm.10, pàg.20; núm.50, pàg.29; núm.83, 
 pàg.17; núm.90, pàg.10; núm.116, pàg.19; núm.118, pàg.41; núm.154 pàg.
 28; núm.173, pàg.16. 
Canyelles, Pau. “Pauet”  núm.11, pàg.12. 
Cañellas, Gabriel. Llibre autonomia i societat (1987)  núm.146, pàg.9. 
Cañellas, Gabriel. Presidente de la Comunidad Autónoma  núm.139, pàg.7,8; núm.150, pàg.12. 
Capó Coll, Joan. “Regalat”  núm.112, pàg.7. 
Capó Perelló, Rafael. Jugador de la U.D.Poblense  núm.83, pàg.17; núm.101, pàg.14. 
Capó, Biel “Botilla” Professor de l'Escola de Formació Professional  núm.20, pàg.8. 
Capó, Gabriel “Botilla” radio-aficionado  núm.54, pàg.6. 
Capó, Guillem. Promotor de Ballada Poblera  núm.84, pàg.13; núm.90, pàg.9. 
Capó, Josep Joan. Presidente de la Comisión de Cultura de l’Ajuntament  núm.164, pàg.9. 
Capó, Miquel. Conseller d'Agricultura  núm.6, pàg.7; núm.44, pàg.4. 
Carbonell, Sebastián. Presidente del sa Pobla Bàsquet Club  núm.57, pàg.17; núm.105, pàg.17. 
Cardell Llabrés, Antonio “Antoni Poncet”  núm.125, pàg.5. 
Carmelo. Jugador de la U.D.Poblense  núm.26, pàg.17. 
Carnestoltes (1981)  núm.9, pàg.9. 
Carnestoltes (1982)  núm.31, pàg.7. 
Carnestoltes (1983)  núm.53, pàg.8. 
Carnet de conducir  núm.34, pàg.15. 
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Carpintería Loanjo. Equipo de fútbol sala (1984-1985)  núm.106, pàg.20; núm.107, pàg.22; núm.108, pàg.37. 
Carpintería Loanjo. Equipo de fútbol sala (1985-1986)  núm.111, pàg.16. 
Carpintería Mir. Incendio (1988)  núm.178, pàg.8. 
Carrasquet. Jardinero  núm.84, pàg.5,10. 
Carrazoni. Jugador de la U.D.Poblense  núm.178, pàg.16. 
Carreras de caballos  núm.18, pàg.41. 
Carrió, Evaristo. Entrenador de la U.D. Poblense  núm.106, pàg.16; núm.117, pàg.23; núm.122, pàg.13; núm.136,  
 pàg.17; núm.143, pàg.16,18; núm.149, pàg.23; núm.161, pàg.19. 
Carrió, Miguel. Dibujante de la revista sa Pobla  núm.88, pàg.3. 
Carro de la Beata (1985)  núm.115, pàg.4. 
Carta anònima al Batle  núm.31, pàg.5,6. 
Carteleras de espectáculos  núm.93, pàg.4. 
Casa cuna. Capella  núm.1, pàg.4. 
Castanyer, Miquel. Sacerdot  núm.98, pàg.7. 
Castillejos, Jesús. Director de L'Institut de Formació Professional Joan Taix  núm.104, pàg.12. 
Caza Menor. Campeonato de caza menor con perro (1986)  núm.136, pàg.21. 
Cela, Luis. Entrenador de la U.D.Poblense  núm.176, pàg.14. 
Cela, Luis. Entrenador del Murense  núm.5, pàg.35,38; núm.24, pàg.14; núm.62, pàg.18; núm.73, pàg.15; núm.82,  pàg.19; 
núm.92, pàg.19; núm.109, pàg.20; núm.130, pàg.16; núm.162, pàg.30; núm.173, pàg.16. 
Cementerio Municipal  núm.18, pàg.7; núm.116, pàg.4. 
Cementerio Municipal. Centenario (1888-1988)  núm.179, pàg.9. 
Censo electoral. Rectificaciones (1983)  núm.52, pàg.6. 
Censo porcino  núm.110, pàg.4. 
Cent anys de premsa a Inca  núm.100, pàg.40. 
Centro de Formación Profesional  núm.3, pàg.6. 
Cervera, Emili. Fotògraf  núm.75, pàg.21; núm.76, pàg.18; núm.162, pàg.10,11. 
Chango Díaz. Jugador del Xilvar  núm.28, pàg.34; núm.48, pàg.17; núm.61, pàg. ; núm.65, pàg.15; núm.154, pàg.28; 
 núm.158, pàg.17. 
Chaplin, Charles. Actor  núm.103, pàg.18. 
Ciclismo  núm.30, pàg.17; núm.31, pàg.19. 
Ciria, Juan. Entrenador de fútbol  núm.61, pàg. 
Citröen. Incendio (1982)  núm.45, pàg.6. 
Ciucio, Carmelo  núm.135, pàg.6. 
Cladera Mir, Sebastián  núm.111, pàg.6. 
Cladera Salamanca, Catalina  núm.38, pàg.5. 
Cladera Socias, Joan “Cocou”. P.S.M. de sa Pobla  núm.148, pàg.10. 
Cladera Vallespir, Bernardino  núm.3, pàg.11. 
Cladera, Antonio. Corresponsal del diario de Mallorca  núm.27, pàg.6; núm.44, pàg.5; núm.53, pàg.8. 
Cladera, Jaume. Conseller de Turisme  núm.85, pàg.4. 
Cladera, Joan. Ex-president de la C.A.P.  núm.52, pàg.8. 
Cladera, Toniet  núm.116, pàg.8. 
Club Ciclista Soclamar  núm.163, pàg.37. 
Club Colombófilo Poblense  núm.78, pàg.16; núm.82, pàg.16; núm.106, pàg.21; núm.107, pàg.24. 
Club Cultural  núm.27, pàg.5; núm.28, pàg.5; núm.30, pàg.7; núm.50, pàg.31; núm.59, pàg.6; núm.121, pàg.7;  núm.122, 
pàg.10; núm.125, pàg.4; núm.136, pàg.8; núm.145, pàg.6,6; núm.149, pàg.6; núm.163,  pàg.5,6. 
Club Cultural. I Torneig d'escacs jove (1985)  núm.118, pàg.44. 
Club de ancianos  núm.21, pàg.8; núm.121, pàg.6. 
Club de judo “Dojo Kata”  núm.4, pàg.19,22; núm.14, pàg.22; núm.15, pàg.22; núm.70, pàg.24. 
Club d'Esplai  núm.66, pàg.6; núm.68, pàg.10; núm.127, pàg.6; núm.174, pàg.14. 
Club Gimnástico sa Pobla  núm.170, pàg.4; núm.171, pàg.12. 
Cofradía de Sant Antoni. Banda de cornetes  núm.163, pàg.6. 
Cofradía de Sto Tomás de Aquino  núm.120, pàg.6. 
Col.legi “Primo de Rivera”. Sa Graduada  núm.131, pàg.6; núm.133, pàg.6; núm.139, pàg.11; núm.143, pàg.9;   
núm.153, pàg.6; núm.158, pàg.7; núm.167, pàg.4. 
Col.legi ca Ses Monges  núm.6, pàg.5; núm.115, pàg.7. 
Col.legi Can Peu Blanc  núm.1, pàg.4; núm.5, pàg.5; núm.6, pàg.5; núm.8, pàg.5; núm.11, pàg.7; núm.32, pàg.7;  
 núm.34, pàg.4; núm.49, pàg.6; núm.60, pàg.6,14; núm.61, pàg.10; núm.73, pàg.7; núm.74,
 pàg.9; núm.75, pàg.11,23; núm.90, pàg.6; núm.91, pàg.8; núm.92, pàg.6; núm.114, pàg.7,9;
 núm.133, pàg.6, núm.162, pàg.7. 
Col.legi Municipal “Can Garroví” núm.68, pàg.5; núm.113, pàg.13; núm.166, pàg.5. 
Col.legi Nostra Senyora de Vialfàs  núm.10, pàg.8; núm.75, pàg.4; núm.113, pàg.12; núm.162, pàg.6; núm.170, pàg.9. 
Col.legi Nostra Senyora de Vialfàs. 25è Aniversari (1983)  núm.65, pàg.9. 
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Col.legi Tresorer Cladera. Contratación de profesores (1988)  núm.176, pàg.10,11. 
Colección de postales de sa Pobla  núm.169, pàg.6. 
Collado, Emilio  núm.2, pàg.18; núm.5, pàg.35; núm.61, pàg. 
Comas Bennassar, Pere. “Pelut”  núm.176, pàg.7. 
Comas March, Joan. Jugador del Cide  núm.55, pàg.15. 
Comas Reus, Joan. Gerente de Ediciones sa Pobla S.A.  núm.70, pàg.6. 
Comas Salvador, Miquel  núm.162, pàg.11. 
Comas Serra, Melchor. Regidor P.S.O.E  núm.18, pàg.11,29; núm.46, pàg.4; núm.50, pàg.17. 
Comas, Lorenzo. Jugador de la U.D. Poblense juvenil  núm.48, pàg.17; núm.49, pàg.21; núm.53, pàg.17.  
Comas. Pere  núm.134, pàg.9. 
Company Martorell, Francesc. Secretario local del P.S.O.E.  núm.46, pàg.7; núm.47, pàg.8; núm.48, pàg.5; núm.62,
 pàg.5. 
Company, Joan. Jugador de Bàsquet de l’ Alcúdia  núm.123, pàg.15. 
Company, Joan. Professor de l'Escola de Formació Professional  núm.20, pàg.8. 
Comunidad Autónoma Balear  núm.60, pàg.10; núm.76, pàg.6; núm.81, pàg.5. 
Concurs de Contes Nadalencs (1988)  núm.164, pàg.8. 
Concurso de Seguridad en Ciclomotores III. Elche (1981)  núm.14, pàg.9. 
Confecciones Manolo. Robo  núm.51, pàg.6. 
Congreso Internacional de la Llengua Catalana II, Manacor (1986)  núm.120, pàg.4; núm.121, pàg.9. 
Consejo de Europa. VII Audición Parlamentaria (1982)  núm.33, pàg.13. 
Consell de Mallorca. 34 millones para el deporte Mallorquín  núm.23, pàg.16. 
Consell de Mallorca. Balanç (1981)  núm.31, pàg.5. 
Consell de Mallorca. Plan de saneamiento (1981)  núm.24, pàg.7. 
Constància. Equip de futbol d'Inca  núm.19, pàg.20; núm.20, pàg.20; núm.164, pàg.17. 
Convergèngia Poblera. Partido político  núm.57, pàg.20; núm.81, pàg.12; núm.82, pàg.5; núm.83, pàg.4; núm.96,  pàg.4; 
núm.105, pàg.4; núm.137, pàg.6; núm.141, pàg.5; núm.142,  pàg.7; núm.145, pàg.8; núm.146, pàg.8; núm.147, pàg.8,9. 
Copa del Rey. Final (1982-1983)  núm.59, pàg.17. 
Coro Parroquial  núm.26, pàg.14. 
Cosas que deberían remediarse  núm.142, pàg.4. 
Costa, Carles. President de la Premsa Forana  núm.83, pàg.5. 
Cotxe abandonat  núm.26, pàg.14; núm.31, pàg.18. 
Crespí Caimari, Antoni “Sent”  núm.95, pàg.5. 
Crespí Cantallops, Antonio. “Toni Rua” Presidente de la C.A.P.  núm.48, pàg.7; núm.112, pàg.12. 
Crespí Cantallops, Antonio. Miembro de la Junta Rectora de la CAP   núm.1, pàg.14,16. 
Crespí Cladera, Antoni “Calafat”  núm.157, pàg.6. 
Crespí Cladera, Catalina  núm.176, pàg.7. 
Crespí Cladera, Rafel. Secretari de la C.A.P.  núm.28, pàg.4; núm.29, pàg.15; núm.31, pàg.9; núm.42, pàg.9; núm.112,
 pàg.12. 
Crespí Crespí, Antonio “Xorric”  núm.110, pàg.5. 
Crespí Crespí, Francisca  núm.113, pàg.5. 
Crespí Fuster, Rafel  núm.78, pàg.6. 
Crespí Rotger, Jaime. Jugador de tenis de mesa  núm.57, pàg.18. 
Crespí, Antoni. “Toni Ballador”  núm.16, pàg.7. 
Crespí, Jaume. President de la Cambra Agrària local i regidor U.C.D.  núm.13, pàg.7. 
Crespí, Llorenç. President del Club Cultural  núm.8, pàg.14; núm.27, pàg.5. 
Crespí, Maria  núm.20, pàg.16. 
Crespí, Miquel “Pancuit”  núm.124, pàg.5. 
Crespí, Miquel. Entrenador de la U.D.Poblense juvenil A  núm.22, pàg.15; núm.26, pàg.17; núm.38, pàg.24; núm.41,
 pàg.19; núm.47, pàg.16; núm.62, pàg.18; núm.82, pàg.19;
 núm.130, pàg.16; núm.131, pàg.28. 
Crespí, Pedro “Pedro Uruguayo”. Pintor  núm.18, pàg.15. 
Crestatx (1983)  núm.56, pàg.6,22. 
Crestatx (1983). Carrera popular “Gran premi Pere Pixedis”  núm.56, pàg.22. 
Crestatx (1983). Tir de fona  núm.56, pàg.22. 
Crestatx (1984)  núm.79, pàg.10,16. 
Crestatx (1985)  núm.102, pàg.10. 
Crestatx (1986)  núm.125, pàg.6. 
Crestatx (1988) núm.169, pàg.5. 
Crestatx. Normas subsidiarias  núm.164, pàg.7. 
Crestatx. Pozos  núm.81, pàg.6; núm.82, pàg.5. 
Crestatx. Urbanización  núm.2, pàg.11. 
Ctra sa Pobla-Palma- Alcudia. Accidentes  núm.161, pàg.6. 
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Cundi. Jugador del Sporting de Gijón  núm.18, pàg.26. 
Curset de Socorrisme (1981)  núm.14, pàg.4; núm.14, pàg.9. 
Cursillo para enfermeras y matronas (1986)  núm.135, pàg.5. 
Curso de natación (1987)  núm.153, pàg.22. 
 
 

 
ÍNDEX ALFABÈTIC-D 

 
Dades Balears (1984), sa Pobla  núm,124, pàg.5. 
Davó, Pedro. Jugador de la U.D.Poblense  núm.107, pàg.18; núm.110, pàg.19; núm.159, pàg.21. 
Defunciones. Abril (1981)  núm.13, pàg.14. 
Defunciones. Agosto (1981)  núm.21, pàg.18. 
Defunciones. Enero (1981)  núm.7, pàg.13. 
Defunciones. Enero (1982)  núm.30, pàg.22. 
Defunciones. Enero (1983)  núm.53, pàg.12. 
Defunciones. Enero (1984)  núm.74, pàg.7. 
Defunciones. Febrero (1981)  núm.10, pàg.16. 
Defunciones. Febrero (1982)  núm.32, pàg.22. 
Defunciones. Julio (1981)  núm.19, pàg.22. 
Defunciones. Junio (1981)  núm.18, pàg.50. 
Defunciones. Marzo (1982)  núm.35, pàg.22. 
Defunciones. Mayo (1981)  núm.15, pàg.15. 
Defunciones. Mayo (1985)  núm.106, pàg.8. 
Defunciones. Mayo y junio (1982) 
Defunciones. Octubre (1988)  núm.178, pàg.4. 
Defunciones. Octubre (1988)  núm.179, pàg.4. 
Defunciones. Octubre y noviembre (1981)  núm.27, pàg.34. 
Defunciones. Septiembre (1981)  núm.24, pàg.18. 
Defunciones. Septiembre (1988)  núm.177, pàg.4. 
Defunciones. Septiembre- octubre (1982)  núm.44, pàg.13. 
Demografía (1981)  núm.30, pàg.22. 
Depuradora  núm.111, pàg.4; núm.112, pàg.5; núm.179, pàg.12. 
Día de las Fuerzas Armadas  núm.172, pàg.6. 
Diada Forestal (1981)  núm.6, pàg.5; núm.7, pàg.15. 
Diada Forestal (1985)  núm.101, pàg.4. 
Díaz, Javier “Mágico”. Jugador de la U.D.Poblense  núm.117, pàg.22; núm.158, pàg.16; núm.159, pàg.21; núm.161, 
 pàg.20. 
Díaz, Javier “Mágico”. Jugador juvenil A de la U.D.Poblense  núm.107, pàg.20. 
Dispensario. Can Garroví  núm.74, pàg.6; núm.77, pàg.7; núm.93, pàg.7; núm.98, pàg.6; núm.99, pàg.6; núm.109,  pàg. 5; 
núm.115, pàg.4; núm.116, pàg.4; núm.117, pàg.7; núm.118, pàg.6,24. 
Donantes de La Puebla  núm.92, pàg.6; núm.112, pàg.6; núm.115, pàg.5; núm.135, pàg.5; núm.137, pàg.5; núm.143,
 pàg.5; núm.161, pàg.5; núm.166, pàg.5; núm.168, pàg.6. 
Donantes de Sangre  núm.33, pàg.6; núm.34, pàg.4, núm.89, pàg.4; núm.98, pàg.6; núm.112, pàg.6; núm.152, pàg.6;
 núm.171, pàg.6; núm.179, pàg.6. 
Donantes de Sangre. Campanet (1986)  núm.135, pàg.5. 
Dos Santos, Manuel. “Garrincha”. Jugador de fútbol de Brasil  núm.51, pàg.15. 
Drogas  núm.87, pàg.10. 
Dum,dum, ¿quién es? El verano! Abre la muralla  núm.129, pàg.18. 
Durán, Bartomeu. 3R clasificado en el Campeonato de Europa de palomos a brazo  núm.179, pàg.17. 
Durán, Miguel. Diputado por el País Balear  núm.33, pàg.4. 
Duró. Jugador de la U.D.Poblense  núm.83, pàg.17; núm.85, pàg.19; núm.93, pàg.13; núm.133, pàg.14. 
 
 

 
ÍNDEX ALFABÈTIC-E 

 
ECCA. Educación permanente de adultos  núm.42, pàg.6; núm.76, pàg.4. 
Efemérides  núm.115, pàg.13; núm.118, pàg.21. 
El color del dinero. Película (1986)  núm.145, pàg.22. 
El Fary. Cantat  núm.109, pàg.13. 
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El nombre de la rosa. Película  núm.141, pàg.19. 
El último de la fila. Grup musical  núm.131, pàg.15. 
Elecciones Autonómicas  y Municipales (1983)  núm.54, pàg.7; núm.55, pàg.3,4,9; núm.56, pàg.10,12; núm.57, 
 pàg.4,11,20; núm.58, pàg.4,6,8,11,12. 
Elecciones Autonómicas, Municipales y Europeas (1987)  núm.148, pàg.8,9,12; núm.149, pàg.6,8,10,16,19; núm.150, 
 pàg.5,6,7,8,9,10,11,12,13,16,17,19,22; núm.151, pàg.4,5,6,7,
 8,9,16; núm.152, pàg.8,22. 
Elecciones Catalanas (1984)  núm.79, pàg.5. 
Elecciones Generales (1982)  núm.43, pàg.5; núm.44, pàg.6; núm.45, pàg.3. 
Elecciones Generales (1982). Sa Pobla  núm.45, pàg.10,11. 
Elecciones Generales (1986)  núm.130, pàg.8,10: 
Eleciones Municipales 1987. Repetición  núm.154, pàg.4,5,6,7,8,9,10; núm.155, pàg.3,7 ; núm.157, pàg.4,8; núm.158, 
 pàg.4,5,9; núm.159, pàg.3,8,12,13; núm.160, pàg.4,6,7,8,912,13,14;   
núm.161, pàg.12,13,14,15,16,16,16; núm.172, pàg.5; núm.173, pàg.8. 
Electricistas jubilados. Homenaje (1981)  núm.18, pàg.6. 
Els Valldemossa. Grup musical  núm.2, pàg.10. 
Erfurth, Klaus. La saga de l'aigua traduïda a l'alemany  núm.24, pàg.10. 
Es Fas  núm.76, pàg.9; núm.77, pàg.6. 
Es Murterar. Central eléctrica  núm.34, pàg.14; núm.76, pàg.6. 
Escombros  núm.5, pàg.30. 
Escuela Municipal de Música  núm.98, pàg.7; núm.166, pàg.5. 
Espicier, Xisco  núm.97, pàg.4. 
Espinaga. Recepta  núm.96, pàg.15. 
Estatut d'Autonomia  núm.15, pàg.12. 
Esteso, Fernando. Humorista  núm.85, pàg.7,8. 
Estévez, Ana. Pediatra  núm.45, pàg.12. 
Estiu (1982). Ona de calor  núm.40, pàg.4. 
Estrelles i destins. Acuario  núm.92, pàg.21; núm.96, pàg.39. 
Estrelles i destins. Aries  núm.66, pàg.18; núm.67, pàg.18. 
Estrelles i destins. Càncer  núm.72, pàg.22; núm.73, pàg.18. 
Estrelles i destins. Capricorni  núm.84, pàg.41; núm.89, pàg.21. 
Estrelles i destins. Escorpió: caràcter apassionat  núm.80, pàg.18; núm.81, pàg.22. 
Estrelles i destins. Géminis  núm.70, pàg.29. 
Estrelles i destins. Leo  núm.74, pàg.21; núm.75, pàg.26. 
Estrelles i destins. Libra  núm.79, pàg.18. 
Estrelles i destins. Piscis  núm.99, pàg.22. 
Estrelles i destins. Sagitari  núm.82, pàg.22; núm.83, pàg.26. 
Estrelles i destins. Tauro  núm.68, pàg.19; núm.69, pàg.18; núm.70, pàg.29. 
Estrelles i destins. Virgo  núm.76, pàg.22; núm.77, pàg.22. 
Estudio Enric. Robatori en Can picafort  núm.30, pàg.5. 
Estudio epidemiológico (1988)  núm.171, pàg.5. 
Exportación de patatas (1981)  núm.14, pàg.12; núm.15, pàg.10; núm.18, pàg.35; núm.19, pàg.12,13; núm.35, pàg.15. 
Exportación de patatas (1982)  núm.35, pàg.10; núm.36, pàg.13. 
Exportación de patatas (1983)  núm.59, pàg.10. 
Exportación de patatas (1984)  núm.80, pàg.10; núm.81, pàg.9. 
Exportación de patatas (1985)  núm.105, pàg.12. 
Exportación de patatas (1988)  núm.163, pàg.8; núm.170, pàg.8; núm.173, pàg.12. 
Expósito Martínez ,Luis. El Chato  núm.64, pàg.5. 
Expósito Martínez, Santiago  núm.26, pàg.11. 
Extracciones de sangre  núm.98, pàg.6. 
 
 
 
 

 
ÍNDEX ALFABÈTIC-F 

 
Fama. Grupo teatral Joan Taix  núm.57, pàg.5. 
Farmacias de guardia. (17/09 al 30/09/ de 1988)  núm.176, pàg.4. 
Farmacias de guardia. 0ctubre (1988)  núm.177, pàg.4. 
Farmacias de guardia. Diciembre (1981)  núm.27, pàg.34. 
Farmacias de guardia. Febrero- marzo (1983)  núm.51, pàg.9. 
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Farmacias de guardia. Marzo-abril (1982)  núm.32, pàg.22. 
Farmacias de guardia. Noviembre (1981)  núm.24, pàg.18. 
Farmacias de guardia. Noviembre (1982)  núm.45, pàg.12. 
Farmacias y médicos de guardia  núm.178, pàg.4; núm.179, pàg.4. 
Farmacias y médicos de guardia. (13-12-1980 a 4-01-1981)  núm.3, pàg.18. 
Federació de Municipis de Balears  núm.174, pàg.6. 
Federación Territorial de Fútbol. Elecciones (1981)  núm.22, pàg.16. 
Felanitx. Festes de Sant Agustí (1981)  núm.20, pàg.11. 
Femenia, Bernardo “Bernat Catxo”  núm.114, pàg.6; núm.144, pàg.5; núm.179, pàg.7. 
Fernández Cladera, Antoni. Pintor  núm.59, pàg.5. 
Fernández García, José. “Señor Pepe”  núm.17, pàg.11. 
Fernández García, Pedro Antonio. Músico  núm.21, pàg.13. 
Fernández Martínez, Antonio. El Tío  núm.64, pàg.5. 
Ferragut Serra, Joana  núm.179, pàg.5. 
Ferragut, Tomeu “Managuí”. Obrer Major  núm.75, pàg.6,6. 
Ferré i Andreu, Salvador. Pintor  núm.131, pàg.16. 
Ferrer Estrany, Miguel. Delegado del club Bar S'Estel de Tenis de mesa  núm.86, pàg.17. 
Ferrer, Tolo. Jugador de la U.D.Poblense  núm.26, pàg.17; núm.83, pàg.16. 
Ferrer. Jugador del Constància  núm.62, pàg.18. 
Festa del llibre (1984)  núm.80, pàg.6. 
Festa Internacional Folklórica V, (1985)  núm.110, pàg.5. 
Festes de Sant Miquel. Calonge (1984)  núm.88, pàg.4. 
Fiesta de la izada de la senyera de la Comunidad Balear (1983)  núm.61, pàg. ; núm.62, pàg.6. 
Fiesta de la Tercera Edat (1986)  núm.134, pàg.9. 
Fiesta Fin de curso (1985)  núm.106, pàg.6; núm.107, pàg.5. 
Fiesta Pagesa y Homenaje a la Vejez (1982)  núm.36, pàg.8; núm.37, pàg.8. 
Fiol Terrassa, Jaume. Presidente de la U.D.Poblense  núm.176, pàg.13. 
Fiol, Bartolomé. Jugador de tenis de mesa  núm.59, pàg.18; núm.93, pàg.19. 
Fira (1981)  núm.26, pàg.14. 
Fira (1982)  núm.47, pàg.5,6. 
Fira (1983)  núm.67, pàg.6; núm.69, pàg.4,5. 
Fira (1984)  núm.93, pàg.5; núm.94, pàg.10. 
Fira (1985)  núm.117, pàg.6,7. 
Fira (1986)  núm.137, pàg.9; núm.138, pàg.10. 
Fires  núm.1, pàg.7. 
Florit Gamundí, Juana Ana  núm.75, pàg.5. 
Foc. Toni Rian. Carrer Goleta  núm.79, pàg.8; núm.81, pàg.4. 
Font, Jaume. President del sa Pobla Bàsquet club  núm.53, pàg.13. 
Font, Jaume. Regidor de Convergència Poblera  núm.62, pàg.11; núm.70, pàg.6; núm.73, pàg.6; núm.82, pàg.12; 
 núm.85, pàg.6; núm.88, pàg.5; núm.93, pàg.8,19; núm.99, pàg.8;  núm.123, 
pàg.7; núm.133, pàg.7; núm.143, pàg.21; núm.159, pàg.5; núm.170, pàg.10. 
Fornés, Pau. Pintor  núm.162, pàg.14. 
Forsa. Materiales para la construcción  núm.49, pàg.8; núm.50, pàg.23. 
Forteza-Rei, Josep. Regidor de la U.C.D. En el Ajuntament de Palma  núm.11, pàg.10. 
Fraga Iribarne, Manuel. Presidente de A.P.  núm.57, pàg.11; núm.131, pàg.9. 
Franch, Rafel. Promotor de “Ses Jonqueres Veres”  núm.29, pàg.9. 
Franch, Sebastiàn. Jugador de la U.D.Poblense  núm.10, pàg.19; núm.18, pàg.47; núm.27, pàg.32; núm.49, pàg.21; 
 núm.63, pàg.15; núm.83, pàg.17; núm.85, pàg.18; núm.89, pàg.12;
 núm.92, pàg.16,17,19; núm.93, pàg.19. 
Franch. Jugador de La Salle de Palma infantil  núm.102, pàg.16. 
Frontera, Toni. Pirotècnic  núm.85, pàg.9. 
Futbito federado. Renault sa Pobla (1982)  núm.43, pàg.18; núm.44, pàg.17. 
Futbito femenino. Torneo de otoño, Pinturas Moyá (1985)  núm.114, pàg.21. 
Fútbol Club Barcelona  núm.52, pàg.17. 
Fútbol Empresas Temporada (1984-1985). Bar Casa Miss  núm.105, pàg.16. 
Fútbol Empresas. Temporada (1985-1986)  núm.110, pàg.21; núm.112, pàg.20; núm.124, pàg.16; núm.125, pàg.16. 
Fútbol Empresas. Temporada (1986-1987)  núm.142, pàg.17; núm.144, pàg.21. 
Fútbol Empresas. Temporada (1987-1988)  núm.171, pàg.15; núm.172, pàg.15; núm.173, pàg.15. 
Fútbol Empresas. Temporada 1980-1981  núm.1, pàg.19,22; núm.2, pàg.18,22; núm.3, pàg.22; núm.5, pàg.42; núm.6,
 pàg.18; núm.7, pàg.17,18; núm.9, pàg.18; núm.10, pàg.22; núm.11, pàg.20,
 22; núm.12, pàg.17,18. 
Fútbol Empresas. Temporada 1981-1982  núm.22, pàg.18; núm.25, pàg.23; núm.26, pàg.18; núm.27, pàg.32; núm.30,
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 pàg.20; núm.31, pàg.20; núm.34, pàg.26,27; núm.35, pàg.21,21,22. 
Fútbol Empresas. Temporada 1982-1983  núm.42, pàg.17; núm.43, pàg.17; núm.44, pàg.22; núm.45, pàg.18; núm.46
 pàg.20; núm.47, pàg.18; núm.48, pàg.18; núm.50, pàg.32; núm.51, pàg.17;
 núm.52, pàg.18. 
Fútbol Empresas. Temporada 1983-1984  núm.65, pàg.16; núm.66, pàg.16; núm.69, pàg.16; núm.73, pàg.16; núm.74,
 pàg.18; núm.77, pàg.19; núm.81, pàg.18. 
Fútbol Empresas. Temporada 1984-1985  núm.91, pàg.18; núm.93, pàg.16,19; núm.94, pàg.18; núm.96, pàg.32;  núm.97, 
pàg.17; núm.98, pàg.17; núm.99, pàg.18; núm.104, pàg.15. 
Fútbol femenino  núm.31, pàg.19. 
Fútbol Sub-18. Finales Europeas  núm.168, pàg.19. 
Fútbol. Veteranos Poblense-Selección Mallorca (1982)  núm.32, pàg.20. 
Fútbol-sala (1984). Primera regional  núm.91, pàg.18; núm.93, pàg.17. 
Fútbol-sala (1985). Primera regional  núm.114, pàg.20; núm.115, pàg.17. 
Fútbol-sala. Renault sa Pobla  núm.112, pàg.1. 
 

 

 
ÍNDEX ALFABÈTIC-G 

 
G.E.S.A.  núm.50, pàg.5; núm.138, pàg.7; núm.165, pàg.10. 
G.O.B. Sa Pobla  núm.2, pàg.8. 
Gallardo. Presidente de la “Unió Socialista de Mallorca”  núm.35, pàg.6. 
Garau Ordinas, Simón. Médico  núm.106, pàg.4. 
Garau, Josep. Capellà  núm.118, pàg.8; núm.162, pàg.18,19. 
Garau, Rafael. Pintor  núm.46, pàg.11. 
García Fernández, Manuel. Músic  núm.11, pàg.8. 
García Lacomba, Juan. Pintor  núm.95, pàg.5. 
García Magaz, Domingo “Txomin” jugador de la U.D.Poblense  núm.117, pàg.22. 
García Marco, Miguel Ángel. Médico  núm.47, pàg.10; núm.74, pàg.5. 
García Martín, Maribel  núm.87, pàg.17. 
Garí, Francesc. Diputat  núm.1, pàg.16. 
Gasolineras de guardia. Diciembre (1981)  núm.27, pàg.33. 
Gasolineras de guardia. Diciembre (1982)  núm.47, pàg.8. 
Gasolineras de guardia. Noviembre (1981)  núm.24, pàg.18. 
Gasolineras de guardia. Noviembre (1982)  núm.45, pàg.12. 
Gasolineras de guardia. Noviembre (1982)  núm.46, pàg.22. 
Gaspar. Jugador de la U.D.Poblense  núm.161, pàg.20. 
Gelabert Pascual, Margarita  núm.107, pàg.4. 
Gelabert, Jaime. Entrenador del Alevín de la U. D. Poblense  núm.51, pàg.16. 
Germandat de Donants de Sang de sa Pobla  núm.94, pàg.4. 
Gibert Tomàs. Jugador de la U.D.Poblense  núm.45, pàg.14; núm.93, pàg.19; núm.105, pàg.18; núm.108, pàg.33,33; 
  núm.109, pàg.20. 
Gilet, Francesc. Conseller adjunt a la Presidencia. Visita a sa Pobla (1987)  núm.156, pàg.7. 
Giménez Serra, José Regidor U.C.D.  núm.18, pàg.11; núm.37, pàg.4. 
Gitanos. Habilitación de viviendas  núm.175, pàg.13. 
Gómez, Carmen  núm.96, pàg.8. 
Gomila Crespí, Vicens “Poncet”  núm.123, pàg.5. 
Gomila Grau, Vicens. Presidente del equipo de fútbol de la Bayer  núm.104, pàg.17. 
Gomila Serra, Juan  núm.91, pàg.4. 
Gomila, Pau. Profesor de tenis  núm.101, pàg.15; núm.107, pàg.24. 
 González, Aparicio.  Árbitro de fútbol  núm.91, pàg.21. 
González, Felipe. Presidente del Gobierno Español  núm.110, pàg.12. 
Gost Ramis, Miquel-Nadal. Portero del Infantil de la U.D. Poblense  núm.54, pàg.17. 
Gost Rosselló, Juan  núm.147, pàg.5. 
Gost Vallespir, Lorenzo  núm.166, pàg.5. 
Gost Vallespir, Pedro. Jugador de la U.D.Poblense Juvenil B  núm.70, pàg.23. 
Gost, Miquel “Mina”. Jugador de la U.D.Poblense  núm.108, pàg.33. 
Gost, Miquel. Colaborador revista sa Pobla  núm.82, pàg.6. 
Gost, Pedro A.  núm.69, pàg.9. 
Gost, Pedro. Jugador de la U.D.Poblense  núm.1, pàg.20; núm.6, pàg.16; núm.62, pàg.18; núm.63, pàg.25; núm.68,
 pàg.17; núm.82, pàg.19; núm.130, pàg.16. 
Gost, Polita  núm.4, pàg.20; núm.5, pàg.34; núm.24, pàg.14. 
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Gost, Rafel. Entrenador de la U.D.Poblense infantil (1980-1981)  núm.11, pàg.21; núm.62, pàg.18. 
Gost. Jugador de la U. D. Poblense infantil  núm.102, pàg.16. 
Gran Penya Poblera  núm.1, pàg.21; núm.6, pàg.16. 
Grau Llompart, Pedro  núm.68, pàg.5; núm.69, pàg.4. 
Gregori Morell, Miguel. Jugador de la U.D.Poblense  núm.108, pàg.31; núm.114, pàg.16,18. 
Greta Garbo. Actriu  núm.109, pàg.22. 
Grup 68. Grup musical  núm.77, pàg.12. 
Grup de teatre  núm.95, pàg.6. 
Gual Crespí, Guillermo  núm.27, pàg.6. 
Guardería Municipal  núm.109, pàg.5; núm.116, pàg.6. 
Guardería privada  núm.130, pàg.6. 
Guardia Civil  núm.56, pàg.5. 
Guardiola, José. Cantat  núm.109, pàg.12. 
Güel, Tolo  núm.18, pàg.17. 
Guerrero Medina, José María. Pintor  núm.163, pàg.3. 
Guillem “de sa Batleta”. Celador d'obres  núm.90, pàg.6. 
 

 
ÍNDEX ALFABÈTIC-H 

 
Heladas (1988)  núm.167, pàg.7,8; núm.168, pàg.6; núm.172, pàg.6. 
Henares, Trinidad  núm.6, pàg.14. 
Hidalgo. Jugador de la U.D. Poblense  núm.45, pàg.14. 
Hilo musical  núm.3, pàg.6. 
Hisenda  núm.81, pàg.5; núm.82, pàg.5. 
Horario de misses, guardia i oficina  núm.177, pàg.4; núm.178, pàg.4; núm.179, pàg.4. 
Huelga de estibadores portuarios  núm.125, pàg.8. 
Huelga de médicos  núm.145, pàg.5. 
Huelga de profesores (1988)  núm.172, pàg.9,10,11,12,13. 
Humor  núm.39, pàg.10. 
Humor. Sa plana den Miquelet  núm.40, pàg.15 
 
 

 
ÍNDEX ALFABÈTIC-I 

I.B.S.A. Empresa de Gestión Financiera núm.72, pàg.11. 
Iglesia. Calle  núm.50, pàg.5. 
Iluminación campo de fútbol  núm.17, pàg.15; núm.22, pàg.15; núm.36, pàg.8. 
Impuesto de circulación (1981)  núm.11, pàg.7. 
Incendios en Crestatx, son Toni i son Vila  núm.111, pàg.5. 
Informática. 1r curso (1986)  núm.120, pàg.6. 
Inseguretat ciutadana  núm.11, pàg.5; núm.14, pàg.9. 
Inspector de obras. Plaza (1986)  núm.136, pàg.8. 
Instituto de B.U.P en sa Pobla  núm.84, pàg.24; núm.101, pàg.4; núm.103, pàg.5; núm.106, pàg.6; núm.109, pàg.5; 
 núm.110, pàg.4; núm.113, pàg.5; núm.114, pàg.4,4; núm.159, pàg.6. 
Instituto de Formación Profesional, “Joan Taix”  núm.43, pàg.7; núm.103, pàg.6; núm.145, pàg.5; núm.146, pàg.10. 
Instituto de Formación Profesional, “Joan Taix”. Revista  Esclafit  núm.83, pàg.5. 
Instituto de Formación Profesional, “Joan Taix”.Curso de floricultura (1982)  núm.37, pàg.8. 
Instituto de Formación Profesional, “Joan Taix”.Grupo teatral “Fama” núm.59, pàg.5. 
Inundaciones en calles  núm.115, pàg.4; núm.134, pàg.5. 
Iryda  núm.30, pàg.5. 
 
 

 
ÍNDEX ALFABÈTIC-J 

 
Janer Manila, Biel. Escriptor  núm.28, pàg.18. 
Jarabo Calatayud, Alberto. Juez de sa Pobla  núm.159, pàg.4; núm.161, pàg.10. 
Jaume “Xot”, fidever  núm.32, pàg.5. 
Jerónimo. Jugador del Murense  núm.62, pàg.18. 
Jiménez Alfaro, Manuel. El Rojo  núm.62, pàg.7; núm.64, pàg.5. 
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Joan Pau II  núm.14, pàg.14. 
Jonqueres Veres  núm.79, pàg.5; núm.106, pàg.5. 
José María. Jugador de la U.D. Poblense  núm.101, pàg.13. 
Juan, Caty. Pintora  núm.66, pàg.6. 
Juan, Pedro. Pintor  núm.56, pàg.5. 
Juanaina, Madó “Ca S'Àngel”  núm.27, pàg.11. 
Jutjat. Nova ubicació (1981)  núm.17, pàg.5; núm.18, pàg.6; núm.23, pàg.5; núm.26, pàg.4; núm.37, pàg.9; núm.38,  
       pàg.7. 
Juzgado  núm.117, pàg.5. 
 
 

 
ÍNDEX ALFABÈTIC-K-L 

 
Karts. II Gran premio de sa Pobla (1982)  núm.41, pàg.22. 
L.O.D.E.  núm.70, pàg.6; núm.74, pàg.11,12; núm.75, pàg.7. 
La Agricultura de les Baleares. Llibre  núm.14, pàg.9. 
La banda de la “goma 2”  núm.4, pàg.15. 
La Beata. Colcada (1983)  núm.66, pàg.11. 
La Beata. Colcada (1984)  núm.91, pàg.6; núm.92, pàg.7. 
La Beata. Colcada (1986)  núm.136, pàg.9. 
La Caixa  núm.27, pàg.4. 
La Caixa a les escoles  núm.143, pàg.23. 
La Caixa Postal  núm.123, pàg.6. 
La Caixa. 50 años en sa Pobla  núm.100, pàg.21. 
La Caixa. Pla de dinamització cultural (1982)  núm.47, pàg.7. 
La Gran Penya Poblera  núm.3, pàg.20; núm.28, pàg.38; núm.30, pàg.17. 
La grúa  núm.123, pàg.6. 
La Peña Artística  núm.13, pàg.18; núm.14, pàg.20; núm.32, pàg.21; núm.45, pàg.17; núm.50, pàg.31. 
La Peña Artística. Campeonato internacional de ping-pong (1981)  núm.12, pàg.22. 
La Salle de Palma. Homenaje del Poblense (1982)  núm.45, pàg.18. 
La Trinca. Grup musical  núm.20, pàg.10. 
Latorre Mayol, Miquel  núm.176, pàg.7. 
L'esquerra preciosa va esmussar  núm.131, pàg.9. 
Levante Español. Inundaciones (1982)  núm.45, pàg.5,17; núm.47, pàg.17. 
Ley de ayudas a la Premsa Forana  núm.136, pàg.6. 
Ley de Explotación Familiar Agrária (1981)  núm.15, pàg.11. 
Liga Española (1982-1983)  núm.55, pàg.17. 
Liga Española (1984-1985)  núm.99, pàg.17. 
Línea autobuses sa Pobla-Can Picafort-Port d’Alcúdia (1988)  núm.171, pàg.4. 
Línia marítima Alcúdia- Ciudadela  núm.10, pàg.6. 
Llabrés Serra, Juan “Granat”  núm.144, pàg.5. 
Llamada a un reportero. Película (1986)  núm.144, pàg.23. 
Llambias, Josep Maria  núm.76, pàg.5. 
Llei de normalització lingüística  núm.169, pàg.17. 
Lletra menuda  núm.11, pàg.11. 
LLobera, Mateu. Pintor  núm.175, pàg.6. 
Lloret, Jerónimo. “Calsita”. Jugador de la U.D. Poblense  núm.48, pàg.16; núm.50, pàg.31. 
Lluc. Peregrinación Poblera (1984)  núm.77, pàg.7. 
Llull, Pedro. Jugador de la U.D.Poblense  núm.159, pàg.20. 
López Crespí, Miguel. Escritor  núm.59, pàg.5. 
López Lasa, Sergio. Jugador de la U.D.Poblense  núm.179, pàg.16. 
Los Valldemossa. Grup musical  núm.167, pàg.6. 
Lotería (1981)  núm.27, pàg.17. 
Lotería. Sorteo extraordinario Mundial de fútbol (1982)  núm.13, pàg.9. 
 
 

 
ÍNDEX ALFABÈTIC-M 

 
Madó “Codony”. Dona den Tomeu “Moret”  núm.121, pàg.5. 
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Mallorca Atlético (1986)  núm.130, pàg.15. 
Manacor comarcal. Revista  núm.77, pàg.19. 
Manacor. Equipo de fútbol  núm.91, pàg.17; núm.92, pàg.17; núm.97, pàg.15; núm.99, pàg.17. 
Manzanares, Antonio. Pintor  núm.118, pàg.15. 
Manzanares, Julián. Pintor  núm.49, pàg.7; núm.53, pàg.8; núm.75, pàg.6; núm.76, pàg.5; núm.79, pàg.9; núm.95,  pàg.5; 
núm.96, pàg.8; núm.105, pàg.6; núm.143, pàg.15. 
Manzanares, Violeta  núm.109, pàg.6. 
Maratón Popular sa Pobla-83 I  núm.59, pàg.18; núm.60, pàg.11. 
Marco,Jesús. Presidente de la Federación Balear de tenis de Taula  núm.116, pàg.20; núm.142, pàg.5. 
Mare del Roser, robatori  núm.115, pàg.13. 
Mare Nostrum S.A. Fútbol empresas (1984)  núm.81, pàg.18; núm.82, pàg.19; núm.105, pàg.16. 
Mare Nostrum. Compañía de seguros  núm.173, pàg.5; núm.175, pàg.12. 
Marginàlia. Llibre del Pare Obrador  núm.141, pàg.7; núm.143, pàg.4,5. 
Marjal en Festa  núm.7, pàg.9; núm.25, pàg.18; núm.82, pàg.7. 
Marquet Pascual, Toni. Pintor  núm.76, pàg.5; núm.91, pàg.7. 
Martí Company, Miquel. Pintor  núm.49, pàg.7. 
Martínez Díaz, Francisco  núm.175, pàg.5. 
Martorell Mir, Antonio. Presidente de la Sociedad Colombófila Poblense  núm.4, pàg.22. 
Martorell, Miquel. Músic  núm.11, pàg.8. 
Marx, hermanos. Actores  núm.110, pàg.22. 
Mas Franch, Joan. Ex-batle de sa Pobla  núm.163, pàg.7. 
Mas, Catalina. Professora de l'Escola de Formació Professional  núm.20, pàg.8. 
Mascaró Pasarius, José. Historiador  núm.142, pàg.22. 
Mascaró, Miquel. Sacerdot  núm.176, pàg.6. 
Matadero Municipal  núm.14, pàg.5; núm.18, pàg.6; núm.133, pàg.6. 
Matas, Pep. Periodista  núm.124, pàg.16. 
Mateo Esclapez, Salvador. Jugador de la U.D.Poblense  núm.115, pàg.18. 
Mateo. Jugador de la U.D.Poblense  núm.107, pàg.18; núm.117, pàg.22. 
Mateu Pascual, Pedro. “Pere Rei”  núm.42, pàg.17. 
Mateu, Juan. Jugador de la U.D. Poblense  núm.8, pàg.20; núm.31, pàg.19; núm.41, pàg.19; núm.51, pàg.15; núm.73,
 pág.9; núm.118, pàg.38. 
Matrimonios. Abril (1981)  núm.13, pàg.14. 
Matrimonios. Agosto (1981)  núm.21, pàg.18. 
Matrimonios. Enero (1982)  núm.30, pàg.21. 
Matrimonios. Enero (1983)  núm.53, pàg.12. 
Matrimonios. Enero (1984)  núm.74, pàg.7. 
Matrimonios. Febrero (1981)  núm.10, pàg.16. 
Matrimonios. Febrero (1982)  núm.32, pàg.22. 
Matrimonios. Julio (1981)  núm.19, pàg.22. 
Matrimonios. Junio (1981)  núm.18, pàg.50. 
Matrimonios. Marzo (1982)  núm.35, pàg.22. 
Matrimonios. Mayo (1981)  núm.15, pàg.15. 
Matrimonios. Mayo (1985)  núm.106, pàg.8. 
Matrimonios. Mayo y junio (1982)  núm.39, pàg.12. 
Matrimonios. Octubre (1988)  núm.178, pàg.4. 
Matrimonios. Octubre- noviembre (1981)  núm.27, pàg.34. 
Matrimonios. Octubre- noviembre (1982)  núm.47, pàg.8. 
Matrimonios. Septiembre (1981)  núm.24, pàg.18. 
Matrimonios. Septiembre (1988)  núm.177, pàg.4. 
Matrimonios. Septiembre-octubre (1982)  núm.44, pàg.13. 
Médicos de guardia. Abril (1982)  núm.34, pàg.28. 
Médicos de guardia. Diciembre (1981) y enero (1982)  núm.27, pàg.34. 
Médicos de guardia. Febrero (1982)  núm.30, pàg.21. 
Médicos de guardia. Marzo (1982)  núm.32, pàg.22. 
Médicos de guardia. Noviembre (1981)  núm.24, pàg.18. 
Médicos de guardia. Noviembre (1982)  núm.45, pàg.12. 
Médicos de guardia. Octubre (1988)  núm.177, pàg.4. 
Méndez de Andrés, Fernando. Director  General de Producción Agraria. Visita a sa Pobla (1987)  núm.162, pàg.8. 
Menta. Discoteca  núm.42, pàg.8. 
Mercado dominical  núm.34, pàg.16. 
Mercocap  núm.31, pàg.12. 
Mesquida, Juan. Jugador de la U.D.Poblense  núm.29, pàg.20; núm.35, pàg.19; núm.38, pàg.25; núm.45, pàg.14,14;
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 núm.52, pàg.16; núm.83, pàg.17; núm.85, pàg.19; núm.87, pàg.16;  
 núm.108, pàg.31. 
Mestre Crespí, Martín “Cotxer”  núm.110, pàg.5. 
Mestre, Tomeu. Jugador del Castellón  núm.16, pàg.19; núm.61, pàg. ; núm.62, pàg.18. 
Miquel Arcángel. Colaborador de la revista sa Pobla  núm.43, pàg.8,9; núm.47, pàg.4. 
Miquelet “Pereantoni”  núm.20, pàg.9. 
Mir Pons, Julián. Directivo de la U.D.Poblense  núm.22, pàg.15; núm.32, pàg.18; núm.41, pàg.18; núm.69, pàg.16;
 núm.92, pàg.19. 
Mir Rodrigo, Maria. Integrante del grupo teatral “Fama”  núm.59, pàg.5. 
Mir Serra, Jaime “Miret”  núm.168, pàg.4. 
Mir Serra, Julián  núm.44, pàg.5. 
Mir, Andrés “En Misset” Jugador de Real Mallorca  núm.9, pàg.17; núm.18, pàg.39; núm.30, pàg.17; núm.49, pàg.21;
 núm.51, pàg.15; núm.52, pàg.13. 
Mir, Biel. Ex-jugador de la U.D. Poblense  núm.3, pàg.19; núm.41, pàg.18. 
Mir, Gabriel. Concejal de Interior  núm.166, pàg.12. 
Miraprim  núm.88, pàg.5. 
Miró, Teresa. Incendio C/ Fred, 5  núm.30, pàg.4. 
Miss sa Pobla (1983)  núm.55, pàg.6; núm.56, pàg.7. 
Molinos de viento  núm.2, pàg.15; núm.17, pàg.7. 
Mondéjar, José. Pintor  núm.175, pàg.6. 
Mongeta (1981)  núm.23, pàg.14. 
Monserrat. Periodista  núm.38, pàg.23. 
Montecarlo. Cine  núm.76, pàg.5. 
Monument al Pagès  núm.1, pàg.16. 
Mora Garí, Tòfol. Militant de la U.C.D.  núm.36, pàg.10,11. 
Moragues Margalef, Rosa  núm.175, pàg.5. 
Morales. President del Cosell Insular de Mallorca  núm.51, pàg.7. 
Moranta. Jugador de La Salle de Palma infantil  núm.102, pàg.16. 
Moranta. Jugador de la U.D. Poblense  núm.93, pàg.19. 
Morey, Pere J. Conseller d’Agricultura  núm.164, pàg.6; núm.165, pàg.10. 
Morey. Jugador de la U.D.Poblense  núm.1, pàg.20; núm.6, pàg.16; núm.13, pàg.16; núm.14, pàg.19; núm.25, pàg.24;
 núm.83, pàg.17; núm.93, pàg.19; núm.98, pàg.16. 
Morilla Herrera, Fernado. Pescador  núm.20, pàg.9. 
Mostra d'Arts Plàstiques (1983), VII  núm.50, pàg.8; núm.51, pàg.6. 
Mostra d'Arts Plàstiques (1984), VIII  núm.70, pàg.13; núm.72, pàg.10. 
Mostra d'Arts Plàstiques (1985), IX  núm.96, pàg.7. 
Mostra de Cinema Mallorquí I (1987)  núm.145, pàg.12; núm.146, pàg.5. 
Mostra de Cuina Mallorquina III (1987)  núm.149, pàg.5. 
Mostra de cuina Mallorquina IV (1988)  núm.171, pàg.8. 
Mostra de pintura itinerant  núm.28, pàg.4. 
Mostra de Productes del Camp i Fira Agrícola I (1987)  núm.155, pàg.6; núm.156, pàg.8,9,10,11. 
Mostra de teatre de sa Pobla I (1986)  núm.139, pàg.5. 
Mostra Folklòrica III, (1984)  núm.87, pàg.8. 
Movimiento demográfico  núm.163, pàg.30. 
Movimiento demográfico (1982)  núm.53, pàg.12. 
Moyá y Díaz de Mera, José. Presidente de la Comisión de Festejos  núm.163, pàg.14,15. 
Moyà, Gabriel. Ciclista  núm.14, pàg.16. 
Mozos (1982)  núm.47, pàg.8. 
Mozos (1983)  núm.65, pàg.6. 
Mulet, Jaume. Cirujà  núm.83, pàg.8. 
Mulet, Miquel. Ecònom  núm.176, pàg.6; núm.177, pàg.8. 
Munar, Gabriel. Miembro de A.P.  núm.171, pàg.10. 
Munar, Martí. Jugador de la U.D.Poblense  núm.29, pàg.20; núm.61, pàg. ; núm.63, pàg.25; núm.105, pàg.18;  núm.130, 
pàg.16; núm.157, pàg.17. 
Munar, Miguel. Presidente de la Asociación de la Tercera Edat  núm.134, pàg.8. 
Mundial (1985) de Caza submarina  núm.107, pàg.25,25. 
Mundina, Vicenç. Mossèn  núm.145, pàg.9. 
Muntaner Gelabert, Jaume  núm.97, pàg.5; núm.141, pàg.8. 
Muntaner i Cerdà, Josep. Poeta  núm.135, pàg.8. 
Murense. Equip de futbol  núm.19, pàg.20; núm.20, pàg.20. 
Mus, Toni  núm.33, pàg.10; núm.40, pàg.13. 
Museo de Arte Contemporáneo  núm.91, pàg.4; núm.93, pàg.5; núm.107, pàg.6; núm.176, pàg.8; núm.177, pàg.5. 
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Museu d'Art Contemporani. Inauguració (1985)  núm.96, pàg.7; núm.97, pàg.12. 
Música Religiosa a Mallorca (1985)  núm.102, pàg.5. 
 

 
ÍNDEX ALFABÈTIC-N 

 
Nacimientos. Abril y mayo (1985)  núm.106, pàg.8. 
Nacimientos. Agosto y setiembre (1981)  núm.24, pàg.18. 
Nacimientos. Enero (1981)  núm.7, pàg.13. 
Nacimientos. Enero (1982)  núm.30, pàg.21. 
Nacimientos. Enero (1983)  núm.53, pàg.12. 
Nacimientos. Enero (1984)  núm.74, pàg.7. 
Nacimientos. Febrero (1981)  núm.10, pàg.16. 
Nacimientos. Febrero (1982)  núm.32, pàg.22: 
Nacimientos. Julio (1981)  núm.19, pàg.22. 
Nacimientos. Julio y agosto de (1981)  núm.21, pàg.18. 
Nacimientos. Junio (1981)  núm.18, pàg.50. 
Nacimientos. Junio (1982)  núm.39, pàg.12. 
Nacimientos. Marzo (1982 ) núm.35, pàg.22. 
Nacimientos. Marzo-abril (1981)  núm.13, pàg.14. 
Nacimientos. Octubre (1981)  núm.27, pàg.33. 
Nacimientos. Octubre (1988)  núm.178, pàg.4. 
Nacimientos. Octubre (1988)  núm.179, pàg.4. 
Nacimientos. Septiembre (1982)  núm.44, pàg.13. 
Nacimientos. Septiembre (1988)  núm.177, pàg.4. 
Nadal (1980)  núm.5, pàg 5,23. 
Nadal (1982)  núm.49, pàg.5. 
Nadal (1983)  núm.69, pàg.5; núm.70, pàg.6. 
Nadal (1984)  núm.94, pàg.5; núm.95, pàg.7; núm.96, pàg.5. 
Nadal (1985)  núm.118, pàg.6. 
Nadal (1986)  núm.139, pàg.21,22. 
Nadal (1987)  núm.162, pàg.20,22,23; núm.163, pàg.9. 
Nágera. Jugador del Elche  núm.63, pàg.25. 
N'Agustina  núm.123, pàg.5. 
Navarro Serrano, Ana. Miss sa Pobla (1983)  núm.56, pàg.7. 
Nevades (1985)  núm.97, pàg.6,10,11; núm.98, pàg.5,10. 
Nito. Jugador de la U.D.Poblense  núm.133, pàg.14. 
Normalització lingüística. Muro (1985)  núm.97, pàg.13. 
Normas subsidiarias  núm.26, pàg.9; núm.28, pàg.28; núm.31, pàg.14; núm.121, pàg.6; núm.122, pàg.4; núm.127,   
  pàg.4; núm.176, pàg.8. 
Noticias de vacaciones estiu (1983)  núm.64, pàg.4. 
 

 

 
ÍNDEX ALFABÈTIC-O 

 
O.C.B. Sa Pobla  núm.145, pàg.6; núm.147, pàg.5; núm.148, pàg.6; núm.152, pàg.6; núm.155, pàg.4; núm.157, pàg.5;
 núm.159, pàg.5, núm.162, pàg.5; núm.179, pàg.6. 
O.T.A.N. Referédum (1986)  núm.122, pàg.8; núm.124, pàg.12. 
Obra Social “La Caixa”. Sesiones Técnica sobre la patata  núm.125, pàg.8. 
Obrador Socies, Josep. “Pare Obrador”  núm.106, pàg.5; núm.141, pàg.7; núm.143, pàg.4. 
Obrador, Tomeu. Jugador de la U.D.Poblense  núm.108, pàg.33; núm.123, pàg.14. 
Obras. Carrer Fadrins  núm.133, pàg.5. 
Obres il.legals  núm.1, pàg.4. 
Oficina d’Informació Juvenil  núm.176, pàg.8. 
Olondriz, Esther. Pintora  núm.22, pàg.6. 
Onda Poblera  núm.75, pàg.4,5,11; núm.76, pàg.10; núm.79, pàg.6; núm.83, pàg.4,14.15; núm.84, pàg.12. 
Orgue de la Parròqia. Restauració (1986)  núm.141, pàg.10. 
Orgue de la Parròquia  núm.2, pàg.4; núm.15, pàg.7; núm.16, pàg.8; núm.17, pàg.11; núm.26, pàg.4; núm.27, pàg.17;
 núm.30, pàg.8; núm.47, pàg.7; núm.121, pàg.4. 
Oriolet tribune  núm.132, pàg.28,29. 
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Orquestra de Cambra Proart  núm.25, pàg.4. 
Orquestra Simfònica “Ciutat de Palma”  núm.31, pàg.16,18. 
Osuna, Juan de Dios. Jefe de Entidades Agrarias del Ministerio de Agricultura  núm.3, pàg.16. 
Oviedo, Antonio. Entrenador de la U.D.Poblense  núm.61, pàg.16; núm.62, pàg.17; núm.63, pàg.23; núm.87, pàg.14;
 núm.96, pàg.32; núm.100, pàg.45; núm.105, pàg.18; núm.131,   
pàg.28. 
Ozonas, Antonio. Pintor  núm.167, pàg.5. 
 
 

 
ÍNDEX ALFABÈTIC-P 

 
P.S.M. Sa Pobla  núm.80, pàg.5; núm.97, pàg.5; núm.141, pàg.5; núm.145, pàg.8; núm.146, pàg.9; núm.147, pàg.8,9; 
 núm.157, pàg.4. 
P.S.O.E. de sa Pobla  núm.50, pàg.5; núm.53, pàg.5; núm.53, pàg.5; núm.54, pàg.7; núm.55, pàg.9; núm.60, pàg.5;   
núm.141, pàg.5; núm.142, pàg.7; núm.145, pàg.8; núm.146, pàg.8; núm.155, pàg.3. 
Pabellón Polideportivo cubierto  núm.135, pàg.6; núm.136, pàg.8, núm.137, pàg.12; núm.139, pàg.18. 
Pabellón Polideportivo Municipal  núm.94, pàg.5; núm.95, pàg.9; núm.106, pàg.6; núm.107, pàg.5; núm.109, pàg.4;
 núm.110, pàg.7; núm.138, pàg.17; núm.139, pàg.6. 
Padrón 1981  núm.11, pàg.10. 
Palou Cantallops, Gabriel. Jugador infantil de la U.D. Poblense  núm.53, pàg.18. 
Palou, Bartomeu. Pintor  núm.106, pàg.4. 
Palou, Pere Antonio. Presidente de la Comisión de Agricultura  núm.168, pàg.9,17,18. 
Pan. Normativa sanitaria  núm.89, pàg.8. 
Papereres  núm.85, pàg.4. 
Pardo Madrid, Francisco. Perturbado mental  núm.41, pàg.5. 
Pardo, Jaime. Jugador de la U.D. Poblense  núm.44, pàg.16; núm.69, pàg.17. 
Parque Infantil de Tráfico  núm.116, pàg.4. 
Partido Liberal de sa Pobla  núm.47, pàg.4. 
Pascual Miquel. Jugador de la U.D.Poblense  núm.6, pàg.16; núm.8, pàg.19; núm.30, pàg.19; núm.32, pàg.20;   
núm.33, pàg.17; núm.34, pàg.24; núm.41, pàg.19; núm.87, pàg.16. 
Pascual Vilalta, Miquel. Presidente de la Gran Penya Poblera  núm.25, pàg.22,24; núm.87, pàg.17; núm.94, pàg.4;   
núm.145, pàg.8.   
Pascual, Miquel. Conseller de Ordenación del Territorio  núm.25, pàg.17; núm.36, pàg.5. 
Pascual, Miquel. Regidor d'Esports de l'Ajuntament de Palma  núm.36, pàg.5. 
Pastor Coll, Catalina. Maestra  núm.69, pàg.4. 
Patata nueva. Siembra  núm.51, pàg.8. 
Patata, clasificación de siembra por calidades  núm.95, pàg.10. 
Patatas. Guerra de las patatas (1981)  núm.23, pàg.10,12. 
Patatas. Guerra de las patatas (1982)  núm.43, pàg.11. 
Patena, Toni  núm.117, pàg.4. 
Pau “Cotxer”. Policia Municipal  núm.90, pàg.8. 
Payeras Cladera, María. Miss La Puebla (1982)  núm.125, pàg.4. 
Payeras Crespí, Martí  núm.65, pàg.8 
Payeras Crespí, Pedro. Piloto de coches  núm.175, pàg.48. 
Payeras Llull, Joan  núm.41, pàg.21; núm.67, pàg.14; núm.75, pàg.21; núm.76, pàg.18; núm.83, pàg.5. 
Payeras, Esteban. Jugador de la U.D. Poblense  núm.121, pàg.16. 
Payeras, Tomeu. Pintor  núm.140, pàg.6. 
Peggy Sue se casó. Película de (1986)  núm.143, pàg.22. 
Peiró, Joaquín. Jugador de la U.D. Poblense  núm.92, pàg.15,19; núm.95, pàg.18. 
Peláez, Cristóbal. Periodista de Radio Balear  núm.91, pàg.12,21; núm.139, pàg.27; núm.157, pàg.6. 
Peligrosamente juntos. Película (1986)  núm.142, pàg.21. 
Penya Bar Casa Miss  núm.44, pàg.21. 
Penya Barcelonista de sa Pobla  núm.57, pàg.16; núm.61, pàg.13; núm.65, pàg.4; núm.66, pàg.15; núm.75, pàg.21; 
 núm.101, pàg.17; núm.103, pàg.16; núm.104, pàg.16; núm.105, pàg.14,15; núm.106,
 pàg.18. 
Penya Barcelonista- Peña Madridista. Partido de fútbol (1983)  núm.56, pàg.22. 
Penya es Puntal  núm.46, pàg.21. 
Penya, Tomeu. Cantant  núm.64, pàg.6. 
Peña Madridista de sa Pobla  núm.54, pàg.18; núm.66, pàg.15. 
Peña Madridista de sa Pobla. Inauguración (1983)  núm.68, pàg.15,17; núm.69, pàg.15. 
Peña, Los Primitivos del Bar Alomar  núm.142, pàg.6. 
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Perelló Sansó, Joan. Ecónomo  núm.173, pàg.5. 
Perelló, Antonio. Jutge Municipal  núm.8, pàg.5; núm.9, pàg.11. 
Perelló, Joan. Rector de la Parròquia  núm.37, pàg.5,6; núm.102, pàg.8. 
Pericás, Fernando. Coordinador del Club Cultural  núm.125, pàg.4. 
Pericàs, Pau. Farmacèutic i pintor  núm.5, pàg.5; núm.25, pàg.4; núm.33, pàg.8; núm.35, pàg.6; núm.79, pàg.7;   
núm.90, pàg.5. 
Pericás, Tomeu. Regidor de Convergència Poblera  núm.85, pàg.6; núm.89, pàg.4. 
Personaje Agrícola del año  núm.42, pàg.9. 
Pescadería Municipal  núm.110, pàg.7; núm.132, pàg.6; núm.133, pàg.5. 
Picadís d'espires-2  núm.65, pàg.18. 
Picazo. Jugador de la U.D. Poblense  núm.41, pàg.18. 
Pickord, Mary. Actriz  núm.102, pàg.18. 
Picó, Francesc  núm.96, pàg.8. 
Picó, Toni. Creador del “Aula de Teatro”  núm.113, pàg.4. 
Picó, Toniet. Membre del club d'Esplai “El Jardí Màgic”  núm.89, pàg.9.   
Pintadas en las calles (1981)  núm.23, pàg.6; núm.24, pàg.8. 
Pizà Massanet, Joan. Abogado  núm.34, pàg.7,8; núm.45, pàg.11. 
Pizà Reynés, Nicolàs “En Colau Neca” Ex-jugador de la U.D.Poblense  núm.29, pàg.20; núm.30, pàg.20. 
Pizá Reynés, Nicolás “Neca”  núm.178, pàg.8 
Pizà, Ferran. Pintor  núm.30, pàg.13; núm.31, pàg.5; núm.65, pàg.6; núm.76, pàg.5; núm.78, pàg.10; núm.95, pàg.5. 
Pizà, Joan. “La Veda”  núm.50, pàg.5. 
Plaça des Mercat  núm.147, pàg.4. 
Plaça des Metge “Duet”. Inauguració (1986)  núm.132, pàg.14. 
Plaça Major  núm.26, pàg.14; núm.30, pàg.8,14; núm.31, pàg.18; núm.72, pàg.11. 
Plaça, frente Residencia Ancianos  núm.74, pàg.6; núm.84, pàg.10. 
Placas de las calles  núm.23, pàg.4. 
Placeta de l'església  núm.31, pàg.18. 
Plan de Abastecimiento y Saneamiento Integral de Baleares P.A.S.I.B.  núm.34, pàg.13. 
Plan de defensa de las reservas marítimas  núm.8, pàg.11. 
Plan Director de Sanidad  núm.137, pàg.10. 
Planas Sanmartín, Jacinto  núm.36, pàg.5. 
Plateros de sa Plaça  núm.111, pàg.4; núm.112, pàg.5. 
Platja Blava. Camping  núm.39, pàg.7. 
Plaza Antonio Torrens  núm.133, pàg.4, núm.139, pàg.6; núm.140, pàg.4,5. 
Plomer, Joan. Jugador de tenis de taula  núm.93, pàg.19. 
Poetas. Jóvenes  núm.74, pàg.9. 
Pol Caldés, Catalina “Mescona”  núm.20, pàg.12; núm.22, pàg.6; núm.30, pàg.5,8. 
Policía Municipal  núm.13, pàg.10; núm.30, pàg.6,8; núm.46, pàg.4; núm.55, pàg.7; núm.67, pàg.4; núm.80, pàg.10;
 núm.81, pàg.4,5,7; núm.90, pàg.8; núm.118, pàg.7; núm.134, pàg.6. 
Policía Municipal. Agresión (1981)  núm.9, pàg.5,6,7,8; núm.10, pàg.7. 
Policía Municipal. Multas  núm.10, pàg.15; núm.42, pàg.4; núm.89, pàg.5; núm.90, pàg.6. 
Polideportivo Municipal  núm.26, pàg.4; núm.34, pàg.29; núm.44, pàg.21,21; núm.46, pàg.21; núm.48, pàg.17;   
núm.52, pàg.17; núm.57, pàg.17; núm.73, pàg.15; núm.79, pàg.17; núm.83, pàg.22,  núm.84, pàg.6,10; 
núm.85, pàg.19; núm.88, pàg.16; núm.93, pàg.8; núm.118, pàg.7. 
Polls  núm.30, pàg.8. 
Pomar, Rafel. Directivo y Delegado de la U.D.Poblense  núm.22, pàg.15; núm.92, pàg.19. 
Pomar, Tano. Pintor  núm.7, pàg.11; núm.178, pàg.10. 
Pons Bennassar, Jaume. Jugador de la U.D.Poblense  núm.28, pàg.38; núm.32, pàg.18; núm.44, pàg.19; núm.83,   
  pàg.17; núm.110; pàg.20; núm.130, pàg.14. 
Pons Bennassar, Jaume. Jugador de la U.D.Poblense. Retirada (1987)  núm.152, pàg.12,13,16,17,22,22; núm.153,   
  pàg.16,17. 
Pons Campins, Onofre  núm.5, pàg.35. 
Pons Cardell, Martina  núm.116, pàg.5. 
Pons Cladera, Toni. Jugador de la U.D.Poblense Juvenil A  núm.67, pàg.15. 
Pons Isern, Antoni “Toni Corme”  núm.68, pàg.5. 
Pons Sureda, Onofre “Corme”. Metge  núm.42, pàg.14; núm.141, pàg.7; núm.142, pàg.8. 
Pons, Lina. Locutora de radio Balear  núm.84, pàg.7. 
Ponte Senín, Manolo. Jugador de la U.D.Poblense  núm.111, pàg.16; núm.113, pàg.16. 
Pop-Blers. Grup musical  núm.105, pàg.8. 
Por la puerta de atrás. Grupo musical  núm.174, pàg.12. 
Porcel, Baltasar. Escriptor  núm.139, pàg.7; núm.141, pàg.6. 
Porquer, José  núm.5, pàg.35. 
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Portal forà  núm.132, pàg.4. 
Porto Capó, Joaquín. Alférez  núm.115, pàg.13. 
Possessions de Mallorca II. Llibre den Miquel Segura (1987)  núm.161, pàg.5; núm.162, pàg.13; núm.167, pàg.4. 
Prat, Françoise  núm.117, pàg.4. 
Pre-escolar i E.G.B. en xifres (1981)  núm.22, pàg.10. 
Premi de Narrativa Infantil I, (1981). Caixa d'Estalvis Colonya  núm.21, pàg.12. 
Premio de Urbanismo (1985)  núm.132, pàg.6. 
Protagonista: la mujer. Colectivo de mujeres  núm.70, pàg.11; núm.78, pàg.4. 
Psicosis alimentaria  núm.22, pàg.6. 
Pujol, Geroni. Delegat de Sa Nostra  núm.33, pàg.7. 

 

 
ÍNDEX ALFABÈTIC-Q-R 

 
Quetglas Fiol, Enrique. Tocador de ximbomba  núm.28, pàg.15. 
Quetglas, Martí. Regidor de tràfic  núm.5, pàg.30. 
Quetglas, Martín “Quick”  núm.103, pàg.7; núm.105, pàg.6. 
Quini. Jugador del F.C. Barcelona  núm.19, pàg.20; núm.53, pàg.17. 
Quinielas  núm.55, pàg.17. 
R.C.D. Mallorca  núm.14, pàg.22; núm.20, pàg.20; núm.50, pàg.31; núm.59, pàg.17; núm.65, pàg.15,15; núm.77,   
pàg.4; núm.91, pàg.17; núm.92, pàg.17; núm.93, pàg.16; núm.96, pàg.33; núm.97, pàg.15; núm.99,  pàg.17; núm.114, 
pàg.15; núm.164, pàg.17. 
Rábano Barrio, Santiago. Médico  núm.69, pàg.4. 
Radio Balear Inca  núm.80, pàg.16. 
Radio Mediterrania  núm.68, pàg.4. 
Radio Nacional  núm.139, pàg.12. 
Radio Popular de Mallorca  núm.41, pàg.20. 
Rafela “Madò”  núm.81, pàg.6. 
Ramis Pons, Jordi. L'amo en Jordi de “Son Costa”  núm.10, pàg.10. 
Ramis, Biel. Saig  núm.84, pàg.4. 
Ramis, Jaume. Campeón de Europa de palomos a brazo  núm.176, pàg.16; núm.179, pàg.17. 
Ramis, Kika  núm.130, pàg.6. 
Ramos Martín, Eugenio. Secuestro en Campanet (1981)  núm.18, pàg.9. 
Real Madrid C.F.  núm.91, pàg.17; núm.92, pàg.17; núm.93, pàg.16; núm.95, pàg.23; núm.97, pàg.15. 
Real Sociedad C.F.  núm.91, pàg.17. 
Receptes de na Salvadora. Llagosta Bella Vista y setas a la Navarra  núm.140, pàg.38. 
Receptes de na Salvadora. Pavo al horno  núm.139, pàg.25. 
Receptes de na Salvadora. Riñones al champán  núm.143, pàg.22. 
Reestructuración de la 2ª B  núm.55, pàg.17. 
Regata de cruceros “IV Trofeo Juan y Anne” (1981)  núm.17, pàg.18. 
Regata de cruceros “V Trofeo Juan y Anne” (1982)  núm.39, pàg.17. 
Reis Mags (1981)  núm.5, pàg.25. 
Reis Mags (1982)  núm.27, pàg.5; núm.28, pàg.6. 
Reis Mags (1983)  núm.50, pàg.6. 
Reis Mags (1985)  núm.96, pàg.5. 
Rellotge de l'Ajuntament  núm.5, pàg.30; núm.144, pàg.8. 
Remake. Grup musical  núm.106, pàg.7. 
Remolà, Domingo. Jugador de la U.D. Poblense  núm.87, pàg.16. 
Renault 11  núm.61, pàg.15,14; núm.75, pàg.24. 
Renault sa Pobla. Torneo club Sport Inca (1984)  núm.81, pàg.20. 
Residència per a la Vellesa  núm.39, pàg.5; núm.99, pàg.4. 
Residència per a la Vellesa. Teatre, “Grup de veterans del Molinar”  núm.31, pàg.7. 
Restaurante Club Náutico del Port de Pollença. Reapertura (1981)  núm.24, pàg.6. 
Reunión hípica en Sa Llebre  núm.40, pàg.18. 
Reus Cadés, Martina  núm.78, pàg.6. 
Revista Vialfàs. 30 años  núm.144, pàg.10. 
Revista. Nueva (1981)  núm.27, pàg.14; núm.28, pàg.4. 
Riado. Jugador de la U.D.Poblense  núm.145, pàg.21. 
Ribot Mulet, B. Pintor  núm.69, pàg.4. 
Rigo, Jaime. Judoka  núm.53, pàg.18. 
Riutort, Llorenç. Regidor de Obras  núm.167, pàg.11,15. 
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Robo a mano armada (1983)  núm.54, pàg.6. 
Robo. Bar Stop  núm.74, pàg.7. 
Robo. Carpintería calle Ruido, 10  núm.68, pàg.5. 
Robo. Ctra Inca 21, Renault  núm.72, pàg.11. 
Robo. Església Parroquial  núm.96, pàg.6. 
Robo. José Gómez Ciller  núm.87, pàg.7. 
Robo. Juan Andrés Bennassar  núm.92, pàg.6. 
Robo. Juan Palou Crespí, San Antonio, s/n  núm.82, pàg.6. 
Robo. La Caixa  núm.97, pàg.5. 
Robo. Lorenzo Reynés Simó  núm.87, pàg.6. 
Robo. Maquinaria Grau (1986)  núm.124, pàg.5. 
Robo. Modas March, Pollença  núm.87, pàg.6. 
Robo. Reisa  núm.77, pàg.6. 
Robo. Sebastià Bennàssar “Can Tinito”  núm.73, pàg.8; núm.74, pàg.5. 
Robos 1985  núm.109, pàg.23; núm.110, pàg.5; núm.111, pàg.5. 
Rodríguez Crespí, Domingo. Delegado de la U.D. Poblense  núm.91, pàg.21.   
Rodríguez de Santiago, Fernando.  Pintor  núm.155, pàg.5. 
Rodríguez Miranda, Santiago. Ministre de Treball  núm.43, pàg.4; núm.44, pàg.4; núm.45, pàg.14. 
Rodríguez Navarro, Francisco “Paco Rojas”  núm.62, pàg.7; núm.177, pàg.3. 
Rodríguez Sahagún, Agustín. Ex- ministre de U.C.D.  núm.31, pàg.16. 
Rogido Calvelo, Javier. Jugador de la U.D.Poblense  núm.112, pàg.18. 
Roig, Sebastià. Director General de Juventud  núm.166, pàg.6. 
Román Reyes, Pilar. Miss sa Pobla (1981)  núm.17, pàg.9. 
Romero, Emilio. Periodista  núm.87, pàg.5. 
Rompiendo cuerdas. Grupo musical de rock  núm.173, pàg.6. 
Rossell, Josefina. Mestra  núm.99, pàg.8. 
Rosselló. Jugador de la U.D.Poblense  núm.25, pàg.24; núm.68, pàg.17; núm.73, pàg.15; núm.75, pàg.21; núm.87, 
 pàg.16. 
Rua (1984)  núm.73, pàg.6; núm.74, pàg.5; núm.75, pàg.4,12. 
Rua (1985)  núm.99, pàg.12. 
Rua (1986)  núm.121, pàg.10. 
Rua (1987)  núm.143, pàg.10; núm.144, pàg.12. 
Rua (1988)  núm.166, pàg.15,16,17. 
Ruidos. Local calle Francesc Cladera  núm.38, pàg.6. 
 

 

 
ÍNDEX ALFABÈTIC-S 

 
S.C.A.G. Sociedad Cooperativa Agrícola y Ganadera  núm.9, pàg.15,15. 
S’Albufera  núm.6, pàg.6,7; núm.8, pàg.18; núm.19, pàg.10; núm.21, pàg.14. 
S’Albufera. Compra per la C.A. (1985)  núm.100, pàg.22. 
S’Albufera. Inundaciones (1986)  núm.135, pàg.10; núm.136, pàg.6. 
S’Albufera. Pesca de anguilas  núm.164, pàg.4. 
S’Albufera. Vertidos contaminantes  núm.172, pàg.5. 
Sa Canova. Energía solar  núm.81, pàg.8. 
Sa Canova. Estación Meteorológica  núm.84, pàg.5. 
Sa creu den Martí Seguí  núm.2, pàg.17. 
Sa Festa de ses Monges  núm.29, pàg.7. 
Sa Llego (1983)  núm.51, pàg.17; núm.52, pàg.18. 
Sa Llego (1984)  núm.72, pàg.18. 
Sa Llego (1985)  núm.96, pàg.33; núm.97, pàg.16. 
Sa Llego (1988)  núm.163, pàg.35. 
Sa Loteria (1980)  núm.5, pàg.5. 
Sa Nostra. Centenari (1982)  núm.33, pàg.7; núm.34, pàg.6. 
Sa Nostra. La fertilitat de les terres de la comarca de sa Pobla  núm.2, pàg.16. 
Sa Nostra. Noves instal.lacions  núm.26, pàg.11. 
Sa Pobla al Parlament  núm.66, pàg.9. 
Sa Pobla Bàsquet club. Femenino  núm.61, pàg. 
Sa Pobla Bàsquet club. Infantil. Temporada 1980-1981 núm.3, pàg.21; núm.5, pàg.42; núm.6, pàg.18; núm.7, pàg.18;
 núm. 9, pàg.18.   
Sa Pobla Bàsquet club. Infantil. Temporada 1982-1983  núm.46, pàg.20; núm.59, pàg.18. 
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Sa Pobla Bàsquet club. Infantil. Temporada 1983-1984  núm.66, pàg.17; núm.67, pàg.15; núm.69, pàg.16; núm.72, 
 pàg.20; núm.73, pàg.16; núm.74, pàg.19; núm.79, pàg.17. 
Sa Pobla Bàsquet club. Infantil. Temporada 1984-1985  núm.95, pàg.27; núm.97, pàg.17; núm.98, pàg.17; núm.99,   
pàg.18. 
Sa Pobla Bàsquet club. Juvenil. Temporada 1980-1981  núm.2, pàg.22. 
Sa Pobla Bàsquet club. Juvenil. Temporada 1981-1982  núm.23, pàg.18; núm.24, pàg.17; núm.25, pàg.24; núm.26, 
 pàg.16; núm.30, pàg.19; núm.31, pàg.21; núm.33, pàg.18. 
Sa Pobla Bàsquet club. Juvenil. Temporada 1982-1983  núm.43, pàg.18; núm.44, pàg.22; núm.45, pàg.18; núm.46,  
  pàg.20, núm.59, pàg.18. 
Sa Pobla Bàsquet club. Juvenil. Temporada 1983-1984  núm.67, pàg.15; núm.69, pàg.16; núm.72, pàg.20; núm.73,   
 pàg.16; núm.74, pàg.19; núm.79, pàg.17. 
Sa Pobla Bàsquet club. Juvenil. Temporada 1984-1985  núm.91, pàg.19; núm.95, pàg.27; núm.97, pàg.17; núm.99,   
 pàg.18.  
Sa Pobla Bàsquet club. Plantel  núm.30, pàg.17. 
Sa Pobla Bàsquet club. Temporada 1980-1981  núm.1, pàg.21; núm.2, pàg.18,22; núm.3, pàg.21,22; núm.5, pàg.42;
 núm.6, pàg.18; núm.7, pàg.18; núm.9, pàg.18; núm10, pàg.22. 
Sa Pobla Bàsquet club. Temporada 1981-1982  núm.18, pàg.43; núm.21, pàg.16; núm.22, pàg.15; núm.23, pàg.18;  
 núm.24, pàg.17; núm.25, pàg.24; núm.26, pàg.16; núm.30, pàg.19;  
 núm.31, pàg.21; núm.33, pàg.18. 
Sa Pobla Bàsquet club. Temporada 1982-1983  núm.41, pàg.21; núm.43, pàg.17,18; núm.44, pàg.22; núm.45, pàg.18; 
 núm.46, pàg.20; núm.59, pàg.18. 
Sa Pobla Bàsquet club. Temporada 1983-1984  núm.65, pàg.15; núm.67, pàg.15; núm.69, pàg.16; núm.72, pàg.20;  
 núm.73, pàg.16; núm.74, pàg.19; núm.79, pàg.17; núm.83, pàg.21. 
Sa Pobla Bàsquet club. Temporada 1984-1985  núm.88, pàg.17; núm.90, pàg.16; núm.91, pàg.19; núm.95, pàg.27;  
 núm.97, pàg.17; núm.98, pàg.17; núm.99, pàg.18; núm.107, pàg.24. 
Sa Pobla Bàsquet club. Temporada 1985-1986  núm.120, pàg.18; núm.121, pàg.18; núm.122, pàg.17; núm.123,   
pàg.15; núm.124, pàg.19; núm.125, pàg.10; núm.128, pàg.16;   núm.129, pàg.16. 
Sa Pobla Bàsquet Club. Temporada 1986-1987  núm.142, pàg.16; núm.143, pàg.20; núm.144, pàg.20,24;    
núm.145,pàg. 19; núm.146, pàg.19; núm.150, pàg.21; núm.152,   pàg.21; núm.153, 
pàg. 22. 
Sa Pobla Bàsquet Club. Temporada 1987-1988  núm.155, pàg.17; núm.157, pàg.19; núm.158, pàg.19,20; núm.159, 
 pàg.26,27; núm.161, pàg.21; núm.163, pàg.33; núm.164, pàg.19; 
 núm.165, pàg.19; núm.166, pàg.21; núm.167, pàg.20; núm.168, pàg.
 21; núm.169, pàg.15; núm.170, pàg.17; núm.171, pàg.16; núm.172,
 pàg.16; núm.175, pàg.40. 
Sa Pobla Bàsquet Club. Temporada 1988-1989  núm.177, pàg.13. 
Sa Pobla News  núm.123, pàg.18. 
Sa Pobla política (1986)  núm.124, pàg.13. 
Sa Pobla Tenis Club  núm.112, pàg.20; núm.159, pàg.22; núm.161, pàg.20. 
Sa Pobla Tenis Club. 1r Torneo Open de Tenis (1986)  núm.125, pàg.17. 
Sa Pobla Tenis Club. I Torneo social (1985)  núm.116, pàg.8; núm.118, pàg.45. 
Sa Pobla Tenis Club. II Torneo social (1986)  núm.122, pàg.16. 
Sa Pobla Tenis Club. III Torneig social (1987)  núm.162, pàg.31. 
Sa Pobla Volei Club  núm.162, pàg.32; núm.166, pàg.22. 
Sa Pobla, 30 años atrás  núm.145, pàg.22; núm.146, pàg.22; núm.147, pàg.22; núm.149, pàg.27; núm.152, pàg.23. 
Sa Pobla. Revista  núm.2, pàg.5; núm.3, pàg.11,18; núm.4, pàg.19; núm.12, pàg.5; núm.14, pàg.4; núm.16, pàg.3,5;
 núm.18, pàg.11; núm.19, pàg.3,5; núm.20, pàg.9; núm.23, pàg.4; núm.26, pàg.5; núm.27, pàg.5;
 núm.31, pàg.7; núm.44, pàg.5; núm.49, pàg.12; núm.53, pàg.7; núm.56, pàg.3; núm.57, pàg.9; 
 núm.63, pàg.7; núm.70, pàg.6; núm.76, pàg.7; núm.78, pàg.5; núm.84, pàg.45; núm.85, pàg.3, 
 núm.93, pàg.4; núm.95, pàg.4,4; núm.98, pàg.5; núm.118, pàg.7; núm.120, pàg.3; núm.127, pàg.6;
 núm.136, pàg.6; núm.146, pàg.3; núm.147, pàg.3. 
Sa Pobla. Revista nº100  núm.99, pàg.10; núm.100, pàg.4-16,38; núm.101, pàg.10. 
Sa Pobla. Revista, resum (1984)  núm.96, pàg.26. 
Sa Pobla. Revista, resum (1986)  núm.140, pàg.19. 
Sa Pobla. Revista, resum (1987)  núm.163, pàg.25,26,27,28,29,30. 
Sa Pobla. Revista, resum 99 números  núm.100, pàg.17. 
Sa Pobla. Revista, suplemento “Pobles”  núm.164, pàg.5. 
Sabater Felani, Biel. “L'amo en Biel Cauvó”. El darrer indioter de Mallorca  núm.4, pàg.17; núm.5, pàg.31. 
Sabater, Gaspar. Escriptor  núm.143, pàg.14. 
Sahuquillo, López, Pedro. Jugador de la U.D.Poblense  núm.63, pàg.25; núm.94, pàg.17. 
Salamanca, Rafael. Club Colombófilo Poblense  núm.78, pàg.16. 
Salas, Pedro  núm.25, pàg.20. 
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Salas. Jugador de la U.D.Poblense  núm.87, pàg.16. 
Salvá, Toni. Periodista del diario “El Día”  núm.145, pàg.21. 
Sant Antoni (1981)  núm.5, pàg.5,7; núm.6, pàg.9,9,11. 
Sant Antoni (1982)  núm.29, pàg.11,17; núm.30, pàg.8. 
Sant Antoni (1982). Programa de festes  núm.28, pàg.13. 
Sant Antoni (1983)  núm.50, pàg.7,11; núm.51, pàg.4,5. 
Sant Antoni (1983). Programa de festes  núm.50, pàg.10. 
Sant Antoni (1984)  núm.69, pàg.5; núm.72, pàg.5,6,9,12; núm.74, pàg.4. 
Sant Antoni (1985)  núm.96, pàg.13; núm.97, pàg.4,10,11. 
Sant Antoni (1985). Programa de festes  núm.96, pàg.11,33. 
Sant Antoni (1987)  núm.141, pàg.12. 
Sant Antoni (1988)  núm.163, pàg.3,11,13; núm.164, pàg.12. 
Sant Antoni. (1955-1978). 23 años de actividad cultural por Sant Antoni  núm.50, pàg.13. 
Sant Jaume (1981). Programa de festes  núm.18, pàg.14. 
Sant Jaume (1982)  núm.40, pàg.8,18. 
Sant Jaume (1983)  núm.61, pàg. ; núm.63, pàg.6,25. 
Sant Jaume (1983). Programa de festes  núm.63, pàg.9. 
Sant Jaume (1984)  núm.82, pàg.9; núm.83, pàg.6; núm.84, pàg.9,10,12,17,19,21; núm.85, pàg.4,10,12. 
Sant Jaume (1985)  núm.106, pàg.6; núm.107, pàg.6; núm.108, pàg.10; núm.109, pàg.12,13; núm.110, pàg.6. 
Sant Jaume (1986)  núm.131, pàg.14,15,16; núm.132, pàg.7,8,9,10. 
Sant Jaume (1987)  núm.154, pàg.15,16,17. 
Sant Jaume (1988)  núm.175, pàg.15,17,51. 
Sant Jaume( 1982). Programa de festes  núm.40, pàg.4,6. 
Sant Sebastià (1982)  núm.29, pàg.12. 
Santandreu Ripoll, Antoni. Delegado de Sa Nostra  núm.175, pàg.4. 
Santandreu, Jaume. Capellà  núm.25, pàg.7; núm.50, pàg.21; núm.59, pàg.7; núm.93, pàg.10. 
Sastre, Gaspar. Jugador de la U.D.Poblense  núm.116, pàg.19. 
Secuetro en sa Pobla (1981?)  núm.28, pàg.6; núm.29, pàg.7. 
Sedano Revés, Pablo “En Pau Sésamo”  núm.115, pàg.5. 
Seguí Cantallops, Juan Enrique. Jugador de la U.D.Poblense  núm.144, pàg.18. 
Seguí Crespí, Miguel. Ejecutivo de la C.A.P.  núm.1, pàg.14,16. 
Seguí, Agustín “Agustín Foradí”. Presidente de la Peña madridista de sa Pobla  núm.53, pàg.10; núm.54, pàg.18; 
 núm.76, pàg.6. 
Seguí, Antònia. Venedora de cupons  núm.18, pàg.7.       
Segunda B de fútbol. Reestructuración (1982)  núm.47, pàg.17. 
Segura Pomar, Aina Maria  núm.171, pàg.4. 
Segura, Miquel. Director de la revista sa Pobla  núm.42, pàg.12; núm.59, pàg.6; núm.76, pàg.6; núm.86, pàg.6; núm.
 104, pàg.4. 
Segura, Miquel. Premio Baltasar Porcel de periodismo  núm.137, pàg.5. 
Segura, Miquel. Presentación del libro “Possessions de Mallorca”  núm.116, pàg.4; núm.117, pàg.10; núm.118, pàg.5. 
Selección Española de fútbol  núm.91, pàg.17; núm.93, pàg.16. 
Semana de los Órganos de Mallorca XII (1988)  núm.177, pàg.6. 
Semana del Llibre en Català I (1987)  núm.155, pàg.5. 
Semana Santa (1982)  núm.34, pàg.9,9. 
Serra Cabrer, Toni  núm.95, pàg.11; núm.134, pàg.7. 
Serra Company, Rafael. Batle de sa Pobla  núm.5, pàg.9; núm.30, pàg.13; núm.31, pàg.5,6,18; núm.49, pàg.4; núm.52,
 pág.5; núm.83, pàg.4; núm.85, pàg.6; núm.96, pàg.6. 
Serra de la Creu Bennassar, Rafael. C.D.S.  núm.148, pàg.14; núm.159, pàg.18. 
Serra Ferragut, Jaime. Presidente de la Junta Local del Puerto de Alcúdia  núm.38, pàg.12. 
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Trobada de Pintors XII (1987)  núm.161, pàg.8. 
Trofeo de Pascua de balonmano I (1987)  núm.147, pàg.16. 
Trofeo Peña Madridista de Básquet juvenil I (1987)  núm.148, pàg.20. 
Tuduri. Jugador de la U.D.Poblense  núm.133, pàg.14. 
Tugores Jazz  núm.86, pàg.7. 
Tugores Ques, Juan. Catedrático de Teoría Económica  núm.137, pàg.4. 
Tugores, Apolonia. Bar Casa Miss  núm.96, pàg.15. 
Tugores, Joan. Ex-president de la C.A.P.  núm.52, pàg.8. 
Tugores, Melchor. Donació del fondo del Museo local a la C.A.P.  núm.3, pàg.16. 
Tugores, Melchor. Sacerdote  núm.41, pàg.5. 
Tugores, Sebastià “Cataló”  núm.86, pàg.7. 
Turistes  núm.127, pàg.18. 
 
 

 
ÍNDEX ALFABÈTIC-U 

 
U.A.P. Unión Agrícola Poblera  núm.144, pàg.5. 
U.C.D. Comarcal  núm.36, pàg.8; núm.42, pàg.4. 
U.C.D. II Congreso (1981)  núm.7, pàg.8; núm.8, pàg.13. 
U.C.D. sa Pobla  núm.1, pàg.4; núm.9, pàg.8; núm.18, pàg.38; núm.34, pàg.18; núm.36, pàg.8; núm.49, pàg.4. 
U.D.Poblense- Granada. Temporada (1982-1983)  núm.56, pàg.17,18,19,20; núm.61, pàg.16; núm.64, pàg.12,15;  
   núm.65, pàg.15. 
U.D.Poblense Juvenil. Ascenso a División de honor, diez años después (1986)  núm.131, pàg.26. 
U.D.Poblense. 1ª Regional. Temporada (1988-1989)  núm.177, pàg.12; núm.178, pàg.17; núm.179, pàg.16. 
U.D.Poblense. 2ª Regional. Temporada (1986-1987)  núm.134, pàg.17; núm.136, pàg.19; núm.138, pàg.16; núm.142, 
 pàg.15; núm.143, pàg.19; núm.144, pàg.19; núm.145, pàg.18;  núm.146, pàg.16; núm.148, 
 pàg.21; núm.149, pàg.24. 
U.D.Poblense. 3ª Regional. Temporada (1985-1986)  núm.113, pàg.18; núm.114, pàg.19; núm.115, pàg.17; núm.121,    
 pàg.17; núm.124, pàg.16; núm.131, pàg.29. 
U.D.Poblense. Alevínes. Temporada (1981-1982)  núm.24, pàg.14,17; núm.25, pàg.25; núm.26, pàg.18; núm.30,  
 pàg.19; núm.31, pàg.19; núm.32, pàg.19; núm.33, pàg.18. 
U.D.Poblense. Alevines. Temporada (1982-1983)  núm.45, pàg.18; núm.46, pàg.18; núm.47, pàg.18; núm.48, pàg.18;  
 núm.51, pàg.16; núm.52, pàg.18; núm.53, pàg.16; núm.55, pàg.14; núm.59, pàg.15; núm.60, 
 pàg.13. 
U.D.Poblense. Alevines. Temporada (1983-1984)  núm.65, pàg.16; núm.66, pàg.16; núm.67, pàg.15; núm.72, pàg.20;         
 núm.74, pàg.18; núm.77, pàg.18; núm.78, pàg.17. 
U.D.Poblense. Alevines. Temporada (1984-1985)  núm.91, pàg.18; núm.93, pàg.20; núm.94, pàg.19; núm.95, pàg.26;  
 núm.97, pàg.17; núm.98, pàg.16; núm.99, pàg.17. 
U.D.Poblense. Alevines. Temporada (1985-1986)  núm.113, pàg.18; núm.114, pàg.19; núm.115, pàg.17; núm.121,    
 pàg.17, núm.124, pàg.16; núm.125, pàg.14. 
U.D.Poblense. Alevines. Temporada (1986-1987)  núm.136, pàg.19; núm.137, pàg.19; núm.138, pàg.16; núm.142,    
 pàg.15, núm.143, pàg.19; núm.144, pàg.19; núm.145, pàg.18; núm.146, pàg.16; núm.148, 
 pàg.21. 
U.D.Poblense. Alevines. Temporada (1987-1988)  núm.157, pàg.15; núm.158, pàg.17; núm.159, pàg.24; núm.161, pàg.20 
 núm.164, pàg.18; núm.165, pàg.18; núm.166, pàg.20; núm.168, pàg.20. 
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U.D.Poblense. Alevines. Temporada (1988-1989)  núm.178, pàg.17; núm.179, pàg.16. 
U.D.Poblense. Amateur. Temporada (1987-1988)  núm.156, pàg.14; núm.157, pàg.15; núm.158, pàg.17; núm.159,                    
 pàg.24; núm.161, pàg.20; núm.164, pàg.18; núm.165, pàg.18; núm.166, pàg. 20; núm.168, 
 pàg.20. 
U.D.Poblense. Asamblea General (1983)  núm.63, pàg.26. 
U.D.Poblense. Asamblea General Extraordinaria, julio (1988)  núm.175, pàg.35. 
U.D.Poblense. Asamblea General Ordinaria (1985)  núm.108, pàg.28,29. 
U.D.Poblense. Asamblea General, julio (1982)  núm.39, pàg.14. 
U.D.Poblense. Asamblea General, julio (1988)  núm.175, pàg.33. 
U.D.Poblense. Benjamín  núm.47, pàg.17; núm.48, pàg.18; núm.49, pàg.21; núm.51, pàg.16; núm52, pàg.18; núm.53,
 pàg.16; núm.55, pàg.14; núm.60, pàg.12. 
U.D.Poblense. Benjamín. Temporada 1983-1984  núm.65, pàg.16; núm.66, pàg.16; núm.67, pàg.15; núm.72, pàg.20;   
 núm.73, pàg.16; núm.74, pàg.18; núm.77, pàg.18; núm.78, pàg.17;  núm.79, pàg.17; núm.82, 
 pàg.18 
U.D.Poblense. Benjamín. Temporada 1984-1985  núm.91, pàg.18; núm.93, pàg.20; núm.94, pàg.19; núm.95, pàg.26;
 núm.97, pàg.17; núm.98, pàg.16; núm.99, pàg.17. 
U.D.Poblense. Benjamín. Temporada 1985-1986  núm.113, pàg.18; núm.114, pàg.19; núm.115, pàg.17; núm.121,  pàg.17; 
 núm.124, pàg.16; núm.129, pàg.15. 
U.D.Poblense. Benjamín. Temporada 1986-1987  núm.136, pàg.19; núm.137, pàg.19; núm.138, pàg.16; núm.139, pàg. 
 29; núm.141, pàg.14; núm.142, pàg.15; núm.143, pàg.19; núm.144, pàg.19; núm.145, pàg.18; 
 núm.146, pàg.16; núm.148, pàg.21. 
U.D.Poblense. Benjamines. Temporada (1988-1989)  núm.178, pàg.17; núm.179, pàg.16. 
U.D.Poblense. Benjamines. Temporada 1987-1988  núm.157, pàg.15; núm.158, pàg.17; núm.159, pàg.24; núm.161, 
 pàg.20; núm.164, pàg.18; núm.165, pàg.18; núm.166, pàg.20; núm.168, pàg.20. 
U.D.Poblense. Cantera. Temporada (1981-1982)  núm.21, pàg.17. 
U.D.Poblense. Cantera. Temporada (1986-1987)  núm.154, pàg.26.       
U.D.Poblense. Historia  núm.136 Bis. 
U.D.Poblense. Infantil. Temporada 1980-1981  núm.1, pàg.22; núm.2, pàg.22; núm.3, pàg.22; núm.5, pàg.42; núm.6,
 pàg.17,18; núm.7, pàg.18; núm.8, pàg.20; núm.9, pàg.17,18; núm.10, pàg.21,22; núm.11, pàg.19; 
 núm.12, pàg.15; núm.13, pàg.17,18; núm.14, pàg.18,21.  
U.D.Poblense. Infantil. Temporada 1981-1982  núm.22, pàg.16; núm.23, pàg.18; núm.24, pàg.17; núm.25, pàg.25; núm.26, 
 pàg.18; núm.30, pàg.19; núm.31, pàg.19; núm.32, pàg.19; núm.33, pàg.18; núm.38, pàg.26. 
U.D.Poblense. Infantil. Temporada 1982-1983  núm.42, pàg.17; núm.43, pàg.18; núm.45, pàg.18; núm.46, pàg.18; 
 núm.47, pàg.18; núm.48, pàg.18; núm.51, pàg.16; núm.52, pàg.18;núm.53, pàg.16; núm.55, 
 pàg.14, núm.62, pàg.18. 
U.D.Poblense. Infantil. Temporada 1983-1984  núm.65, pàg.16; núm.66, pàg.16; núm.67, pàg.15; núm.72, pàg.20; 
 núm.73, pàg.16; núm.74, pàg.18; núm.77, pàg.18; núm.78, pàg.17;  núm.79, pàg.17. 
U.D.Poblense. Infantil. Temporada 1984-1985  núm.91, pàg.18; núm.93, pàg.20; núm.94, pàg.19; núm.95, pàg.26; 
 núm.97, pàg.17; núm.98, pàg.16; núm.99, pàg.17. 
U.D.Poblense. Infantil. Temporada 1985-1986  núm.112, pàg.21; núm.113, pàg.18; núm.114, pàg.19; núm.115, pàg.17; 
 núm.121, pàg.17. 
U.D.Poblense. Infantil. Temporada 1986-1987  núm.133, pàg.13; núm.136, pàg.19; núm.137, pàg.19; núm.138,   
 pàg.16; núm.142, pàg.15; núm.143, pàg.19; núm.144, pàg.19; núm.145, pàg.18; núm.146, 
 pàg.16; núm.148, pàg.21. 
U.D.Poblense. Infantiles. Temporada 1987-1988  núm.157, pàg.15; núm.158, pàg.17; núm.159, pàg.24; núm.161, pàg. 
 20; núm.164, pàg.18; núm.165, pàg.18; núm.166, pàg.20. 
U.D.Poblense. Infantiles. Temporada 1988-1989  núm.178, pàg.17; núm.179, pàg.16. 
U.D.Poblense. Juvenil A. Temporada (1982-1983). Lliguilla de ascenso  núm.57, pàg.14; núm.59, pàg.17. 
U.D.Poblense. Juvenil A. Temporada 1981-1982  núm.21, pàg.17; núm.22, pàg.16; núm.23, pàg.18; núm.24, pàg.17;
 núm.25, pàg.25; núm.26, pàg.18; núm.30, pàg.19; núm.31, pàg.19: núm.32, pàg.19; núm.33, 
 pàg.18; núm.38, pàg.24. 
U.D.Poblense. Juvenil A. Temporada 1982-1983  núm.42, pàg.17; núm.43, pàg.18; núm.45, pàg.18; núm.46, pàg.18;  
 núm.47, pàg.16,18; núm.48, pàg.18; núm.49, pàg.15; núm.51, pàg.16; núm.52, pàg.18; núm.53, 
 pàg.16; núm.55, pàg.14; núm.57, pàg.13. 
U.D.Poblense. Juvenil A. Temporada 1983-1984  núm.65, pàg.16; núm.66, pàg.16; núm.67, pàg.15; núm.72, pàg.20;
 núm.74, pàg.18; núm.77, pàg.18; núm.78, pàg.17; núm.79, pàg.17; núm.81, pàg.19; núm.82, 
 pàg.19. 
U.D.Poblense. Juvenil A. Temporada 1984-1985  núm.91, pàg.18; núm.93, pàg.20; núm.94, pàg.19; núm.95, pàg.26;
 núm.97, pàg.17; núm.98, pàg.16; núm.99, pàg.17. 
U.D.Poblense. Juvenil A. temporada 1985-1986  núm.112, pàg.21; núm.113, pàg.18; núm.114, pàg.19; núm.121,   
 pàg.17; núm.124, pàg.16; núm.131, pàg.29. 
U.D.Poblense. Juvenil A. Temporada 1986-1987  núm.133, pàg.13; núm.135, pàg.18; núm.136, pàg.19; núm.137, pàg. 
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 19; núm.138, pàg.16; núm.142, pàg.15; núm.143, pàg.19; núm.144, pàg.19; núm.145, pàg.18; 
 núm.146, pàg.19. 
U.D.Poblense. Juvenil A. Temporada 1987-1988  núm.157, pàg.15; núm.158, pàg.17; núm.159, pàg.24; núm.161, pàg. 
 20; núm.164, pàg.18; núm.165, pàg.18; núm.166, pàg.20; núm.168 pàg.20. 
U.D.Poblense. Juvenil B. Temporada 1981-1982  núm.22, pàg.16; núm.23, pàg.18; núm.24, pàg.17; núm.25, pàg.25;
 núm.26, pàg.18; núm.30, pàg.19; núm.31, pàg.19; núm.33, pàg.18. 
U.D.Poblense. Juvenil B. Temporada 1982-1983  núm.43, pàg.18; núm.45, pàg.18; núm.46, pàg.18; núm.47, pàg.18;
 núm.48, pàg.18; núm.51, pàg.15,16; núm.52, pàg.18; núm.55,   pàg.14. 
U.D.Poblense. Juvenil B. Temporada 1983-1984  núm.66, pàg.16; núm.67, pàg.15; núm.73, pàg.16; núm.74, pàg.18; 
 núm.77, pàg.18; núm.78, pàg.17; núm.79, pàg.17. 
U.D.Poblense. Juvenil B. Temporada 1984-1985  núm.91, pàg.18, núm.93, pàg.20; núm.94, pàg.19; núm.95, pàg.26; 
 núm.97, pàg.17, núm.98, pàg.16; 
U.D.Poblense. Juvenil B. Temporada 1985-1986  núm.112, pàg.21; núm.113, pàg.18; núm.114, pàg.19; núm.121,  pàg.17; 
 núm.124, pàg.16. 
U.D.Poblense. Juvenil B. Temporada 1986-1987  núm.135, pàg.18; núm.136, pàg.19; núm.137, pàg.19; núm.142, pàg.
 15,19; núm.144, pàg.19; núm.145, pàg.18; núm.146, pàg.16. 
U.D.Poblense. Juvenil B. Temporada 1987-1988  núm.157, pàg.15; núm.158, pàg.17; núm.159, pàg.24; núm.161, pàg. 
 20; núm.164, pàg.18; núm.165, pàg.18; núm.166, pàg.20; núm.168, pàg.20. 
U.D.Poblense. Juvenil. Temporada (1988-1989)  núm.178, pàg.17; núm.179, pàg.16. 
U.D.Poblense. Juvenil. Temporada 1980-1981   núm.1, pàg.22; núm.2, pàg.18,22; núm.3, pàg.22; núm.6, pàg.18;   
 núm.7, pàg.18; núm.9, pàg.18; núm.10, pàg.22; núm.11, pàg.22. 
U.D.Poblense. Sub-23. Temporada 1983-1984  núm.65, pàg.16; núm.67, pàg.15; núm.72, pàg.20; núm.73, pàg.16; 
 núm.74, pàg.18; núm.77, pàg.18. 
U.D.Poblense. Temporada (1980-1981). Ascenso a 2ªB. Eliminatoria contra el Endesa  núm.16, pàg.17,20    
U.D.Poblense. Temporada (1981-1982). Ascenso a 2ªB  núm.38, pàg.13,14,17,18,20,22,23. 
U.D.Poblense. Temporada (1981-1982). Ascenso a 2ªB, posibles rivales  núm.36, pàg.18; núm.37, pàg.15. 
U.D.Poblense. Temporada (1981-1982). Ascenso a 2ªB. Eliminatoria contra el Langreo  núm.37, pàg.16. 
U.D.Poblense. Temporada (1982-1983). Copa de la liga  núm.59, pàg.17. 
U.D.Poblense. Temporada (1983-1984) Asamblea  núm.84, pàg.35. 
U.D.Poblense. Temporada (1985-1986) Directiva de equipos filiales  núm.107, pàg.21. 
U.D.Poblense. Temporada (1987-1987) Presentación de equipos  núm.156, pàg.14. 
U.D.Poblense. Temporada (1987-1988)  núm.152, pàg.18. 
U.D.Poblense. Temporada (1988-1989)  núm.176, pàg.12,14,15; núm.177, pàg.10; núm.178, pàg.15,16; núm.179,     
pàg.15. 
U.D.Poblense. Temporada 1980-1981   núm.1, pàg.17,18,22; núm.2, pàg.18,22,22; núm.3, pàg.22; núm.4, pàg.19;   
 núm.4, pàg.20,21; núm.5, pàg.35,35,38,39,41; núm.6, pàg.15,16,16,18; núm.7, pàg.18; núm.8, 
 pàg.20,21; núm.9, pàg.16,18; núm.10, pàg.21,22;  núm.11, pàg.20, núm.12, pàg.19; núm.13, 
 pàg.15; núm.14, pàg.18,22; núm.15, pàg.16,17,18. 
U.D.Poblense. Temporada 1980-1981. Ascenso a 2ª B. Eliminatoria contra el Arenas de Guecho  núm.15, pàg.19,20; 
 núm.16, pàg.16. 
U.D.Poblense. Temporada 1980-1981. Partido de copa del Rey contra el Andorra  núm.2, pàg.21; núm.3, pàg.20,20. 
U.D.Poblense. Temporada 1981-1982  núm.18, pàg.38; núm.20, pàg.20,21; núm.21, pàg.16,16,17; núm.22, pàg.15,15,
 17; núm.23, pàg.16,17,18; núm.24, pàg.14,15; núm.25, pàg.22,24,25; núm.26,pág.15,16; 
 núm.28, pág.34,34,35; núm.29, pàg.20,22; núm.30, pàg.18, núm.31, pàg.22; núm.32, pàg.16; 
 núm.33, pàg.17; núm.34, pàg.29; núm.35, pàg.20; núm.36, pàg.17,18; núm.37, pàg.17. 
U.D.Poblense. Temporada 1981-1982. Copa del Rey contra el Barcelona A.T.  núm.19, pàg.20; núm.20, pàg.20;    
 núm.21, pàg.16. 
U.D.Poblense. Temporada 1982-1983  núm.39, pàg.15,16,16; núm.41, pàg.15,17,18,19; núm.42, pàg.13,14,15,16; 
 núm.43, pàg.13,14,15,16,17,18; núm.44, pàg.20,21,22; núm.45, pàg.13,15,17; núm.46, 
 pàg.15,16,17,21,21,21; núm.47, pàg.13,14,15,17,17; núm.48,  pàg.13,14,15,17; núm.49, 
 pàg.16,17,21; núm.50, pàg.27,28,31,31; núm.51, pàg.12,13,14,15; núm.52, pàg.14,15,17,17; 
 núm.53, pàg.14,15,17,17; núm.54, pàg.14,15; núm.55, pàg.13,15,17,17; núm.56, pàg.17,20; 
 núm.57, pàg.15,17; núm.59, pàg.14,15; núm.61, pàg.16. 
U.D.Poblense. Temporada 1983-1984  núm.63, pàg.11; núm.64, pàg.11,13,14,14,14,14; núm.65, pàg.13; núm.66,    
 pàg.14,15,15,16; núm.67, pàg.14; núm.68, pàg.14,17; núm.69, pàg.14,17,17,17; núm.70, pàg.23; 
 núm.72, pàg.17; núm.73, pàg.14,15,15; núm.74, pàg.17; núm.75, pàg.20,21; núm.76, pàg.17,19; 
 núm.77, pàg.16; núm.78, pàg.15; núm.79, pàg.14; núm.80, pàg.14; núm.81, pàg.16; núm.82, 
 pàg.19. 
U.D.Poblense. Temporada 1984-1985  núm.83, pàg.16; núm.84, pàg.31,32,33; núm.85, pàg.18; núm.86, pàg.16;   
 núm.87,pàg.13,16; núm.88, pàg.14; núm.89, pàg.17; núm.90, pàg.15,16; núm.91, 
 pàg.16,17,17,21,21; núm.92, pàg.17,17,19,19; núm.93, pàg.15,16; núm.94, pàg.16,17; núm.95, 
 pàg.21,23; núm.96, pàg.31,33,33; núm.97, pàg.15,15; núm.98, pàg.15,16; núm.99, pàg.16,17; 
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 núm.101, pàg.12; núm.102, pàg.14,16; núm.103, pàg.12,14,15; núm.104, pàg.14; núm.105, 
 pàg.16; nún.106, pàg.15; núm.107, pàg.17. 
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Florit Ferrer, Biel La “kuana”, i altres circumstàncies que no em dona la gana  d'oblidar  
 núm.35, pàg.16 
Florit Ferrer, Biel L'amo en Bernat i les cinc quarterades de son Trenc  núm.11, 
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Florit, Biel Mestre cosme “Margalidà”, l'amo en Biel “Lluc” i l'escudella del
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Gost, Francesc Anfiteatre  núm.65, pàg.12 
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Gost, Francesc Atracción fatal de Adrian Lyne  núm.166, pàg.23 
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Gost, Francesc Buen cine para despedir 1984  núm.95, pàg.31 
Gost, Francesc Can Cotà, el Sant Antoni gastronómico de sa Pobla  núm.163, pàg.19 
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Gost, Francesc El Lute: camina o revienta (1987)  núm.158, pàg.22  
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Gost, Francesc El polvorín mediterráneo  núm.125, pàg.12 
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Gost, Francesc El Siciliano de Michael Camino  núm.164, pàg.21 
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Gost, Francesc ETA, sin control  núm.109, pàg.11 
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Gost, Francesc Gibraltar: ¿un poco más cerca?  núm.94, pàg.14 
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Gost, Francesc James Cagney  núm.111, pàg.18 
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Gost, Francesc La nit bruixa: pasaporte al pasado  núm.163, pàg.12 
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Santandreu, Jaume Des d'un altre mon  núm.1, pàg.10 
Santandreu, Jaume El joc de les sentències  núm.24, pàg.9 
Santandreu, Jaume Nadala  núm.3, pàg.13 
Santandreu, Jaume Voldria ser moix d'angora  núm.2, pàg.15 
Santolaria, Manuel Loa a la prensa forana  núm.79, pàg.4 
Segura Aguiló, Miquel En recuadre. Estatut d'autonomia  núm.15, pàg.13 
Segura, Miguel El torrent i l'Albufera  núm.135, pàg.3  
Segura, Miguel Es Safereig, això ja bull  núm.135, pàg.4 
Segura, Miguel La CAP, trofeo al líder de la exportación  núm.1, pàg.14 
Segura, Miquel ¡Basta de hipocresía!  núm.23, pàg.12 
Segura, Miquel ¡Te pillé quasimodo!  núm.16, pàg.7  
Segura, Miquel ¡Vaja un Sant Antoni!  núm.120, pàg.7,8,9 
Segura, Miquel A deu anys d'una mort i cinc d'un naixement  núm.117, pàg.3 
Segura, Miquel A la plena  núm.159, pàg.7 
Segura, Miquel A l'amo en Guillem Cremat  núm.92, pàg.5 
Segura, Miquel A l'entreforc  núm.101, pàg.3 
Segura, Miquel A mitjan Quaresma  núm.145, pàg.3 
Segura, Miquel Així no es pot governar  núm.93, pàg.3 
Segura, Miquel Albertí: L'ensopegada més feresta mai contada  núm.116, pàg.3 
Segura, Miquel Amargura después de la batalla  núm.152, pàg.9 
Segura, Miquel Amb vosaltres  núm.85, pàg.3 
Segura, Miquel Apunts urgents al caire d'un dilluns encara encatifat de flors  núm.147,
 pàg.9 
Segura, Miquel Aqueta tardor emmalaltida  núm.133, pàg.3 
Segura, Miquel Ara més que mai. Inventari d'uns records. Senyera d'un compromís 
 núm.100, pàg.24 
Segura, Miquel Ara sí, polititzats  núm.148, pàg.3. 
Segura, Miquel Autonómicas: La noche más larga  núm.151, pàg.12. 
Segura, Miquel Bon programa, mal programa  núm.84, pàg.3. 
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Segura, Miquel Bons al.lots que mos duran a perdre  núm.66, pàg.3 
Segura, Miquel Cada día més presents  núm.76, pàg.3 
Segura, Miquel Cañellas ganará si antes logra vencer a la abstención  núm.148, pàg.3 
Segura, Miquel Carta oberta a Antoni Caimari  núm.4, pàg.13 
Segura, Miquel Carta oberta al senyor Abel Matutes  núm.63, pàg.24 
Segura, Miquel Carta pòstuma a Pedro Rodríguez  núm.95, pàg.14 
Segura, Miquel CDS-Baleares: ¿Por quién doblan las campanas?  núm.168, pàg.5 
Segura, Miquel Cent graons d'una escala  núm.100, pàg.3 
Segura, Miquel Com a massa i tot  núm.143, pàg.3 
Segura, Miquel Confusión  núm.136, pàg.10 
Segura, Miquel Crestatx, como cada año  núm.125, pàg.6 
Segura, Miquel Crònica d'un desgavell anunciat per sa Pobla i Sovint  núm.130, pàg.3 
Segura, Miquel Cuando surge, de nuevo, el odio  núm.151, pàg.10 
Segura, Miquel De olmos políticos y de peras ideológicas  núm.148, pàg.18 
Segura, Miquel Des de es Barcarés a cap Farrutx  núm.8, pàg.10 
Segura, Miquel Desembafada  núm.97, pàg.3 
Segura, Miquel Dos temes per a una reflexió  núm.81, pàg.3 
Segura, Miquel El acecho de los eternos separadores  núm.138, pàg.5 
Segura, Miquel El ayer y hoy de sa Pobla mostrado por un pobler  núm.131, pàg.18  
Segura, Miquel El carnaval de la política  núm.121, pàg.3 
Segura, Miquel El caso de las farolas envenenadas  núm.144, pàg.7 
Segura, Miquel El cosí de l'Havana  núm.2, pàg.14 
Segura, Miquel El crit d'un poble  núm.5, pàg.7 
Segura, Miquel El ensenyament pobler, a examen  núm.21, pàg.5 
Segura, Miquel El foc colgat  núm.113, pàg.3 
Segura, Miquel El meu poble és un gran poble  núm.124, pàg.3 
Segura, Miquel El meu somni d'estiu a ran de mar  núm.132, pàg.3 
Segura, Miquel El president té raó  núm.68, pàg.1 
Segura, Miquel El referèndum de l'OT.A.N.  núm.120, pàg.3 
Segura, Miquel El Sahara i Madrid, a casa nostra  núm.109, pàg.3 
Segura, Miquel El senyor Bibiloni les du girades de peu  núm.114, pàg.3 
Segura, Miquel El Sr. Guerra en va tenir la culpa  núm.156, pàg.6 
Segura, Miquel Els dies s'allarguen i els doblers s'acursen  núm.104, pàg.3 
Segura, Miquel Els hauria de caure la cara de vergonya  núm.90, pàg.3 
Segura, Miquel Els meus desitjos per aquestes festes i per tot l'any que ve  núm.139, 
 pàg.3  
Segura, Miquel En busca del voto localizado  núm.129, pàg.8 
Segura, Miquel En defensa dels nostres metges  núm.77, pàg.3,5 
Segura, Miquel En Jeroni Albertí, en Pep Rosselló i la casa de pisos  núm.110, pàg.3 
Segura, Miquel En parlar d'ells no riuen  núm.65, pàg.3 
Segura, Miquel Endavant, senyor Batle  núm.127, pàg.3 
Segura, Miquel Entre la paz y la democracia, ¿cuál es el mayor bien?  núm.154, pàg.1,3 
Segura, Miquel Es llampeig  núm.147, pàg.3 
Segura, Miquel Esdevindrem setmanals  núm.146, pàg.3 
Segura, Miquel Estimats lectors  núm.56, pàg.3 
Segura, Miquel Estiu, estiu, estiu  núm.86, pàg.3 
Segura, Miquel Extraños compañeros de cama  núm.143, pàg.6 
Segura, Miquel Governar amb eficàcia  núm.87, pàg.3 
Segura, Miquel Hay motivos para la esperanza  núm.17, pàg.12 
Segura, Miquel Heladas, pesadilla bajo cero  núm.167, pàg.7 
Segura, Miquel Hi ha d'haver qualque cosa més  núm.118, pàg.3 
Segura, Miquel Hisenda i la pagesia  núm.82, pàg.3 
Segura, Miquel Ho volem trempar  núm.125, pàg.4 
Segura, Miquel I ar, per què feis festa?  núm.96, pàg.3 
Segura, Miquel Intolerable  núm.79, pàg.3 
Segura, Miquel Ja hi tornam esser  núm.155, pàg.3 
Segura, Miquel La “conjura de los necios”  núm.134, pàg.3 
Segura, Miquel La “rentreé” poblera  núm.88, pàg.3 
Segura, Miquel La C.A.P. del siglo XXI, casi una realidad  núm.142, pàg.12 
Segura, Miquel La cultura obligada  núm.138, pàg.3 
Segura, Miquel La fiesta de convergencia: seny y alegría  núm.153, pàg.8 
Segura, Miquel La inseguretat ciudadana, un problema de manca de voluntat política 
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 núm73, pàg.3 
Segura, Miquel La moguda poblera  núm.128, pàg.3 
Segura, Miquel La nova llei de règim local i l'Ajuntament pobler  núm.103, pàg.3 
Segura, Miquel La orgía  núm.144, pàg.6 
Segura, Miquel La rosa pansida  núm.94, pàg.3 
Segura, Miquel La tristor d'una absència  núm.72, pàg.3 
Segura, Miquel L'altra gran evasió  núm.99, pàg.3 
Segura, Miquel L'autonomia, cara a la paret  núm.112, pàg.3 
Segura, Miquel L'educació bem estesa hauria de començar a la Direcció Provincial 
 núm.89, pàg.3 
Segura, Miquel L'exili den Joan Palomo  núm.75, pàg.3 
Segura, Miquel L'home que tenia por de Sant Antoni  núm.28, pàg.21 
Segura, Miquel Los no-pactos del C.D.S. o la historia de una ambición, núm.153, pàg.10 
Segura, Miquel Més batecs poblers  núm.142, pàg.3 
Segura, Miquel Morir a ciutat i viure a sa Pobla  núm.111, pàg.3 
Segura, Miquel Nadal: La gran mentida?  núm.95, pàg.3 
Segura, Miquel N'estam fins a la coroneta  núm.125, pàg.1 
Segura, Miquel No a la guerra civil local, sí a la concordia  núm.153, pàg.9 
Segura, Miquel No hi ha sortides difícils, hi ha cabrum enmig de via  núm.39, pàg.9 
Segura, Miquel No ho pagava quedar malament  núm.64, pàg.12 
Segura, Miquel Normalitat, la millor notícia  núm.78, pàg.3 
Segura, Miquel Ongi etorri Jauna Zubero  núm.91, pàg.1 
Segura, Miquel Parlem del 83  núm.70, pàg.3 
Segura, Miquel Perfil quincenal  núm.129, pàg.7 
Segura, Miquel Pleno de concordia  núm.102, pàg.4 
Segura, Miquel Política bruta  núm.106, pàg.3 
Segura, Miquel Poques planes plenes  núm.141, pàg.3 
Segura, Miquel Premsa i poder  núm.107, pàg.3 
Segura, Miquel Propósito de enmienda  núm.166, pàg.14 
Segura, Miquel Qualcú està volant per sobre el niu de sa Quartera  núm.169, pàg.9; 
   núm.170, pàg.5 
Segura, Miquel Qualcú té mal pes cap  núm.34, pàg.9 
Segura, Miquel Que le pedimos al nuevo alcalde  núm.58, pàg.10 
Segura, Miquel Que no torni a passar més  núm.102, pàg.3 
Segura, Miquel Recordant en Vicenç des Marina  núm.65, pàg.8 
Segura, Miquel Sa Camada den Jaume nostro  núm.39, pàg.9 
Segura, Miquel Sa Pobla de nuevo, es rebost de Mallorca  núm.150, pàg.3 
Segura, Miquel S'Albufera: la octava plaga  núm.106, pàg.12 
Segura, Miquel San Jaime 82 a ojo de carroza  núm.40, pàg.7 
Segura, Miquel Se ensombrece el panorama del Centro Derecha Pobler  núm.140, pàg.7 
Segura, Miquel Sé quien es Albertí  núm.115, pàg.1 
Segura, Miquel Serà veritat que ja tornam esser a Sant Jaume?  núm.131, pàg.3 
Segura, Miquel Sí, moren batles  núm.126, pàg.3 
Segura, Miquel Sia anys, tota una vida  núm.137, pàg.3 
Segura, Miquel Siete días de febrero: crónica de un despropósito  núm.165, pàg.14 
Segura, Miquel Som a Sant Jaume, no hi és en Boyer  núm.108, pàg.3 
Segura, Miquel Sortirem al Guinnes?  núm.156, pàg.3 
Segura, Miquel Sovintegen les dolenties dins el mon de la premsa mallorquina   `
 núm.123, pàg.3 
Segura, Miquel Temps d'eleccions  núm.129, pàg.3 
Segura, Miquel Toni Picó o la tristeza del adiós  núm.67, pàg.7 
Segura, Miquel Topar con el pesebre  núm.152, pàg.3 
Segura, Miquel Tres anys, només  núm.69, pàg.3 
Segura, Miquel Un “madrileta” a sa Pobla  núm.18, pàg.22 
Segura, Miquel Un poble castigat  núm.98, pàg.3 
Segura, Miquel Un poble estancat  núm.67, pàg.3 
Segura, Miquel Una campanya sorda  núm.158, pàg.9 
Segura, Miquel Una greu responsabilitat  núm.136, pàg.3 
Segura, Miquel Una ilusió per a un poble  núm.92, pàg.3 
Segura, Miquel Una portada polémica  núm.57, pàg.9 
Segura, Miquel Una vergonya nacional  núm.105, pàg.3 
Segura, Miquel Vergonya a compte d'altri  núm.143, pàg.7 
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Segura, Miquel Vergonya, Don Felip, vergonya  núm.74, pàg.3 
Sense autor conegut Cremades (I)  núm.85, pàg.11 
Sense autor conegut El tren despierta temores  núm.1, pàg.5 
Sense autor conegut Festes de pinyol vermell  núm.61, pàg.4 
Sense autor conegut Fueron los pioneros del básquet en sa Pobla  núm.125, pàg.10 
Sense autor conegut Hagan juego, señores  núm.142, pàg.4 
Sense autor conegut La carta del cachondeo. Subvención a la U.D. Poblense  núm.53,  
   pàg.6 
Sense autor conegut La problemática juvenil a sa Pobla (1)  núm.7, pàg.7 
Sense autor conegut Nadal a sa Pobla  núm.4, pàg.5 
Sense autor conegut Què diven?  núm.62, pàg.4 
Serra Bennàssar, Miquel “Senceller” Lamentables olvidos  núm.110, pàg.4  
Serra Bennàssar, Miquel Els Sencellers i els molins de sa Pobla  núm.70, pàg.18 
Serra Cladera, Antonio Felicitación a sa Pobla, anys enrera  núm.117, pàg.4 
Serra Comas, Joan Gloses de ses festes de Sant Antoni de sa Pobla  núm.163, pàg.24 
Serra Mir, Antonio En busca del hombre  núm.176, pàg.5 
Serra, Antònia U.C.D, un procés electoral de llogar-hi cadiretes  núm.32, pàg.12 
Serra, J. La Policía Municipal necesita medios  núm.8, pàg.4 
Serra, Miquel “Senceller” Carta al director  núm.178, pàg.5 
Servera, Pep Las dos ironías, o Sócrates y don Juan  núm.59, pàg.12 
Sin autor conocido De la imprudencia al pánico. El dinero de los payeses  núm.37, pàg.13  
Sin autor conocido Diario de un veraneante tradicional  núm.86, pàg.10 
Sin autor conocido Els Hostals  núm.90, pàg.12 
Sin autor conocido La historia de un proceso electoral  núm.34, pàg.19 
Sin autor conocido Mallorca es diferent  núm.38, pàg.11 
Sin autor conocido Tus hijos no son tus hijos  núm.14, pàg.14 
Sin autor conocido Xerrades sobre cultura popular  núm.38, pàg.8 
Siquier, Bartomeu Història d'un monument  núm.5, pàg.17 
Siquier, Tomeu Tomeu Siquier contesta  núm.7, pàg.4 
Siset José Luis: un artista creador en sa Pobla  núm.15, pàg.8 
Siset L'art i sa Pobla  núm.9, pàg.10 
Soberats, Margarita Escorpio  núm.74, pàg.10 
Socias M. Cabezas políticas llenas de serrín  núm.6, pàg.4 
Socias M. Fumar?  núm.49, pàg.6 
Socias Mir, M. L’esguard femení  núm.171, pàg.3 
Socias, M. El perfum de Setmana Santa  núm.168, pàg.13 
Socias, M. Son Ferragut: Un despropòsit a cel obert  núm.167, pàg.13 
Socias, Margalida Aute: L’eterna cançó  núm.175, pàg.57 
Socias, Margalida Dones, sou la força  núm.170, pàg.22 
Socias, Margalida L’esguard femení  núm.172, pàg.18 
Socias, Margalida L’esguard femení  núm.176, pàg.20   
Socias, Margalida La guerra dels rètols: ni els uns, ni els altres  núm.167, pàg.3 
Socias, Margalida Opinions sobre l’estat actual dels agricultors  núm.168, pàg.10,11 
Socias, Margalida Santa Úrsula, verges i bunyols  núm.179, pàg.18 
Socias, Margalida Solidaritat: El català se’ns mor  núm.169, pàg.16 
Socias, Margalida Un crit al buit  núm.178, pàg.18   
Soler i Gayà, Rafel Un rellotge de sol casolà: fes-te’n un  núm.164, pàg.22 
Stegmann, Tilbert D. Decàleg del catalanoparlannt  núm.68, pàg.6 
Toni Fabioler Gloses  núm.56, pàg.14 
Tugores M. La soledat dels nostres vells  núm.68, pàg.13 
Tugores Manresa, Antoni Sa Pobla, molt més que una revista  núm.100, pàg.34 
Tugores, M. Avort, sí (coma darrere mesura)  núm.72, pàg.15 
Tugores, M. Deduccions filosòfiques d'un capvespre sense inspiració  núm.104 
 pàg.10 
Tugores, M. Joventut: divino tesoro  núm.99, pàg.11 
Tugores, M. La bona terra  núm.93, pàg.22 
Tugores, M. Missatge de pau per a Nadal  núm.70, pàg.22 
Tugores, M. No jugar amb l'educació  núm.75, pàg.18 
Tugores, M. Sant Antoni  núm.96, pàg.19 
Tugores, M. S'avort, més que un problema constitucional  núm.103, pàg.10 
Tugores, M. Una guerra de ningú per ningú  núm.80, pàg.13 
Tugores, M. Vida de poble  núm.74, pàg.16 
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Tugores, M. Ximbombes, foc i fred  núm.97, pàg.11 
Tugores, Maria Magdalena Carta d'amor a la serra Mallorquina  núm.91, pàg.14 
Tugores, Toni Acabar con la marginación de la tercera edad  núm.50, pàg.19 
Turonet La Semana Santa, ¿una enfermedad histórica?  núm.12, pàg.10           
Última Hora (diario) Radiografía de los pueblos de Mallorca. Sa Pobla  núm.44, pàg.7 
Un español de verdad Pistolas no, quiere metralletas  núm.8, pàg.4 
Un grupo de pageses Referente a las elecciones a la C.A.P. 1981  núm.25, pàg.26 
Un jubilado ¡Por buen camino!  núm.129, pàg.4 
Un mallorquí, no espanyol Que està fart de fanatismes  núm.9, pàg.4 
Un nou polític (A) Un mitin es siempre un mitin  núm.28, pàg.27 
Un nou polític El bategar d'un himne  núm.31, pàg.18 
Un pagès cooperativista Carta d'un pagès cooperativista a un moix  núm.21, pàg.4 
Un pagès que ho veu negre Contra la limpieza del Torrent de Sant Miquel  núm.9, pàg.4;  
 núm.12, pàg.4; núm.15, pàg.4; núm.17, pàg.4 
Un pagès que ho veu o no ho veu Es pagès pregunta  núm.82, pàg.4 
Un Pobler Al senyor Batle de sa Pobla  núm.11, pàg.4 
Un Pobler Yo votaré Convergencia Poblera  núm.150, pàg.4 
Uno de los que votó “i te va coure” Ay, Guiemet, que has vengut de magret!  núm.26, pàg.4 
Verd S. Sindicat forà  núm.5, pàg.29 
Villalonga, A Els quatre gats  núm.114, pàg.23   
Villalonga, A. Diagnòstic per una cultura  núm.116, pàg.21 
Villalonga, Álvaro La nostra cultura, la seva i la de tots  núm.110, pàg.15 
Villalonga, Álvaro L'arany  núm.113, pàg.20 
Villalonga, Álvaro On acaba un país  núm.105, pàg.10 
Villalonga, Álvaro Respectar Mallorca  núm.103, pàg.8 


