
Club de Mar Cala Estany.

Preguntes a "S'Arenal
de Mallorca"

Editorial

S'Arenal

necessita bellesa

S'Arenal i, especialment el case antic, está fet amb
una planificació lamentable, Ciment i més ciment per
tot arreu, l'ornamentació deis nostres carrers i plaees
ha estat deixada de banda. A la part de Ciutat es van
sembrar moreres i pins. Ja en queden ben pocs perqué
no ?han replantat les baixes,

El nostre poble és una ciutat turística, ha de tenir
tota casta d'alicients si volem que la gent continuï
visitant-nos. Un alicient pot ser tenir els carrers plens
d'arbres que donin ombra i fresca durant l'estiu ,
ha trossos de carrers que, per tenir construccions
baixes o perquè l'edifici está retranqueat? cap enrera
o perquè hi donen les parets de qualque corral o terra-
ssa, poden admetre molt bé la companyia d'arbres da-
inunt la voravia. A l'Avinguda Nacional es poden sem-
brar arbres. Al carrer Miramar, des del torrent dels
Jueus finss al Club Nàutic, fa falta verd, s'han de setn-
brar arbres. El President del Club Nàutic ha manifes-
tat que tenen en projecte sembrar 200 palmeres o da-
tilers dins els recinte dels molls. Pensam que n'hi ca-
ben més i que hi podría haver més especies arbórees
dins el Club Nàutic, La carretera Militar estaría molt
be ombrejada per plataners o altres arbres gigants.
Especialment és trist l'aspecte de Ses Cadenes sense
cap arbre, Pareix un paisatge dels mes desolats de
l'oest Americà. Al Piliarí tampoc s'ha cuidat en ab-
solut aquest aspecte ornamental estam segurs que s'hi
podrien sera brar alguns arbres.

Quan anam a Ciutat, dóna goig veure la gran quan-
titat d'arbres i d'arbusts que creixen i floreixen a
les voreres de l'autopista. Dins pocs anys, seran ben
grossos i a mes de donar bellesa al paisatge, aturaran
i neutralitzaran els renous.

Ca'n Pastilla és un model d'habitat amb molts d'ar-
bres,

Cala Blava és un lloc on s'ha respectat la natura,
s'han sembrat arbres al carrers, Cala Blava és un dels
hábitats millors de Mallorca. Amb la col.laboració de
tots, podem aconseguir que tot el terme de S'Arenal
sia un jardí en el futur.

Tothom que vegi la possibilitat que sia sembrat un
arbre o una filera d'arbres al seu carrer, que es posi
en contacte amb l'Associació de Veïnats, al Bar Ja-
maica davant el Consultori,. Allá farem una llista de
loes on es poden sembrar i la passarem ab organismes
corres , nents.

Tothom que tengui un corral i, especialment si
el corral dona al carrer, que hi sembri arbres i se'n
cuidi de regarlos a l'estiu. Així coLlaborará a l'em-
belliment de la nostra ciutat.

Perque si tenirn una ciutat garrida i neta, viu-
rem més bé 1 això és important Tendrem més turis-
tes i això és importantíssim per poder viure bé.

S'Arenal  

de Mallorca              
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Quan tendrem aigua i clavagueres a Ses Cadenes?
Quan es pronunciará el Club Nautic a favor de la inde-

pendència municipal de S'Arenal?
Quan serem capaços d'aprovar el Pla Parcial Bellveu-

re?
Quan s'esfaltará el tros de carrer de devora l'escola?
Quan s'arreglarà la Placa del Consultori?
Quan ens dirá el senyor rector la missa en català a Ses

Cadenes?
Quan s'adonarà la gent que la llengua parlada a Va-

lencia, Catalunya, El Rosselló, Andorra i Mallorca és la
mateixa llengua?

Quan tendrem Ajuntament a S'Arenal de Mallorca?
Quan acabaran ,els colonitzadors de Madrid de pensar

en dàrsenes, pantalans i plataformes dins la nostre ba-
dia?

Quan s'adonaran els inmigats de les avantatges que
suposeran per a ells, —i per noltros— la integració l in
güística i cultural a aquesta Mallorca que els ha acollits?

Quan ens posará el Consell de Mallorca una capa
d'agloinerat asfàltic a la carretera Militar?

Quan s'adonarà la gent que una de les millors inane-

res que tenim ara els s'arenalers de solucionar els nostre
probleines és estar dios les Associacions de Veinats?

Quan s'adonaran els empresaris s'arenalers de la con-
veniència que hi hagi a la nostre zona una platja acota-
da per nudistes.

Quan començaran els comerciants de S'Arenal a posar
els rétols dels seus establiments en cataki, a més de les
quatre o cinc llengues estrangeres acostumades?

Quan aniran units els distints clubs de futbol
S'Arenal?

Quan ens donaran els nostros polítics l'Estatut d'Au-
tonomia?

Quan hi haurà escoles a bastament per a tots els nins
i nines a S'Arenal?

Quan ens posará l'Ajuntament de Llucmajor bombi-
lles a les faroles de devora la platja al carrer Miramar?

Quan començaran les obres de l'Autovia de S'Arenal?
Quan s'esborraran les pintades faccioses i golpistes

que embruten el revolt de Cala Blava, lloc que molts ja
anomenen revolt d'en Tejero?

L'any que ve, si Deu Vt

Aquest bolleti esta dedicat al Club
Náutic S'Arenal amb motiu de la
celebració de la assemblea general
el passat dia 5 de juny



BAR RESTAURANT JAMAICA
Especialitat en:

Paelles, arròs brut, porcella rostida, tords amb col.

BODES I COMUNIONS places limitades.

Carretera militar a l'altura del Consultori.

Teléfon: 26 29 23.

DISCOTECA VERONICA
Al.lots i al.lotes guapes.

Beguda bona i barata.

Al Carrer Amilcar - Cantonada Trasimeno.

PASTISSERIA
J. THOMAS

Ensaimades per a l'exportació.
Robiols, panades, flaons,  ¡tota casta

de pastissos.
Carrer de la Marineta, 8. Teléfon 26 35 01.

RANXO BAR CA'N VERDERA
NOVA DIRECCIO: MARIO

Especialitat en carn a la graella.
Teléfon 26 12 55.

Carrer Militar - Ses Cadenes
S'Arenal de Mallorca.
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Justificació
d'un nom
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Patrocina l'Ajuntament de Ciutat

Programa d'actes a realitzar pel Club

d'Estiu a S'Arenal de Mallorca

Dissabte dia 18 de Juliol
de 1981.

A les 6 de l'horabai-
xa, al camp del torrent
dels jueus, partir de fut-
bito.

A les 10 de la nit a la
Plaga dels Nins, Verbena
Diumenge dia 19 de Juliol.

A les 11 del matí, al
camp del Torrent dels
jueus, partit de futbito.

A les 5 de l'horabai-
xa kinkama Motorista al
Camp de Ses Tres Pales.
Dilluns, dia 20 de Juliol.

A les 8 del vespre, Tau-
la rodona sobre la indepen-
déncia de S'Arenal a l'es-
cola Nacional.
Dimarts dia 21 de Juliol.

A les 8 del vespre Tau-
la rodona i Tallers de fo-

tografia a l'escola Nacio-
nal.

Es repartirá material
fotogràfic als socis que vul-
guin fer fotografies.
Dimecres dia 22 de juliol.

A les 9 del vespre, ses-
sió de Cine Fòrum al cine
de S'Arenal.
Dijous día 23 de juliol.

A les 8,30 del vespre,
partit de basket femení
al camp municipal Gémi-
nis.
Divendres dia 24 de juliol.

A les 6 de l'horabai-
xa partit de futbito al
camps del torrent dels
jueus.
Dissabte dia 25 de juliol.

A les 9 del matí, Ciclo-
turisme i acampada a Cala
Pi, Visita als talaiots de
Capocorb Vell, rápel, acti-

vitats pròpies de l'acampa-
da.
Diumenge dia 26 de juliol.

Continua l'acampada a
Cala Pi, amb les activitats
corresponents, a l'horabai-
xa tornada amb bicicleta a
S'Arenal.
Dilluns dia 27 de juliol.

A les 8,30 del vespre,
al camp municipal Gémi-
nis, partit de básket mas-
culí.

Dimecres dia 29 de juliol.
A les 8 del vespre, vet-

lada literària. Es comenta-
ran les obres guanyadors
del concurs que s'haurà
fet prèviament.
Divendres din 31 de juliol.

A les 9 del vespre, fo-
garó i torrada a la Plaga
del Consultori.

Dissabte dia 1 er d'agost.
A les 7 del'horabaixafi-

nal del campionat de fut-
bito al camp del torrent.
Diumenge dia 2 d'agost.

A les 4 de l'horabaixa
als voltants del bar Jamai-
ca Kinkama.

A les 10 de la nit al
carrer Rafel Ramis Tugo-
res, representació de la co-
mèdia "El Tio de L'lIaba-
na", entrega de trofeus i fi
de Festa.

Tots els joves de S'Are-
nal, Cala Blava, Ses Cade-
nes, Es Pillarí, Les Mera-
velles i Ca'n Pastilla son
convidats a participar a
aquest Club D'estiu.

Per inscripcións, Bar Ja-
maica, davant el Consul-
tori.

Encara hi ha gent que
s'estranya de la nostra idea
que el futur municipi que
es creará a la nostre zona
s'hagi d'anomenar S'ARE-
NAL DE MALLORCA.

Justificar el fet d'haver
escollit aquest nom és ben
facil. No volem ser S'Are-
nal de Llucmajor ni S'Are-
nal de Ciutat, som S'Are-
nal de S'Arenal, però com
qué que de pobles que es
diuen S'Arenal n'hi ha
molts a Mallorca i a fora
de Mallorca, resultava que
a la nostra adresa posa-
ven EL ARENAL-MA-
LLORCA. Vam llevar el
guionet i ho posarem en
català. Així hem quedat
amb S'Arenal de Mallorca
per diferenciar-lo de S'Are-
nal des Castell de Menor-
ca, de S'Arenal d'Eivissa,
de El Arenal de Bilbao, de
el Arenal de Sevilla o
d'altres Arenals espargits
per tota la geografia de la
Península Ibérica i Illes ad-
jacents.

N'hi ha hagut més de
tres que han dit que PLA-
YA DE PALMA seria el
nom adient pel nostre po-
ble tenint en compte que
aquest és el nom amb que
és coneguda la nostre zona
dins el mon turístic. Efec-
tivament, fa una vintena
d'anys els hotelers es van
inventar aquest nom i han
intentat promocionar-lo
sense massa éxit, Nosal-
tres estam en contra
d'aquest nom per moltes
raons: la primera és que de
sempre aquest redol de te-
rra on habitam s'ha dit
S'Arenal donada la gran
quantitat d'arena que hi
havia, avui malauradament

desaparaguda sota el ci-
ment i l'avinguda de devo-
ra la mar o transportada
per a la construcció. Eren
nombroses les dunes les
fotografies de fa Inés de
quinze anys--. Tenim que
l'element que dona nom al
nostre poble es l'arena que
s'estén des del Club Náutic
de S'Arenal fins al Club
Náutic de Ca'n Pastilla pas-
sant per les barriades d'en-
tremig. L'arena agombola
i dóna vida, raó d'esser al
nostre poble així com el
riu Nil ha donat sempre vi-
da a l'Egipte. Una vella
dita egipcia diu així: "Sen-
se el Nil Egipte no existi-
ria". No existiria tampoc
S'Arenal sense l'arena i
l'aigua, motiu principal

d'actracció turística de qué
disposam.

Un altre argument a fa-
vor d'aquest nom i en
contra de Platja de Pal-
ma és el nostre desig d'in-
dependència municipal.
Seria ridícul crear el nostre
municipi sota un nom d'un
municipi veí. En tot cas la
nostra platja és la Platja
de S'Arenal. Mai no ha es-
tat ni será platja de Palma
ni de Llucmajor. Un altre
argument i acabaré, és el
desig popular, la realitat
popular de la gent qui
habita a S'Arenal. La nos-
tre zona es coneguda com
S'Arenal, aquest és el nom
amb, que anomenam el
nostre poble, aquest él el
nom que sempre donarem
al nostre ajuntament:
S'Arenal, S'Arenal de Ma-
llorca.

MATEU JOAN I FLORIT

HOTEL IRIS
Te les portes obertes a tothom

Carrer Amilcar, 3
Teléfon: 26 03 50



Ferreteria
del bricolage

El darrer crit en bosses i articles en pell

CURTITS
Avinguda Nacional

devora

HOTEL TOKIO

TRANSPORTS D'AIGUA
Al servei de l'hosteleria i dels particulars

Julià Mojer Tellfon 261426.

BAR MILITON
Si voleu transpassar

un bar o cafeteria.

Comprar un solar o un tros de terra.

Tracte directe.

Carretera Militar. Teléfon 26 72 13. MERCERIA UESPERANCA
CONFECCIO I

MUNTATGE
DE CURTINES

Carrer Salut, 18. Teléfon 26 54 09.

RESTAURANT RACIM
El rei del couscous a l'estil argalí.

Plats típics argelins: Couscous mechoui

Panedetes argelines (bourak) - Estufat d'Alger (tadjin)

Faceu un viatge cap a la gastronomia algerina anant al

Carrer Horació, 11 de CA'N PASTILLA. Teléfon 26 35 02.

S'ARENAL DE MALLORCA/JULIOL 1981	 3

Conciencia de
poble

Tal volta l'encapçala-
ment d'aquest article, es-
tigui mancat  de la sugges-
tió necessària perqué
l'amable lector s'interessi
per la seva lectura. No
obstant això, m'agradaria
plasmar-hl tot el que per
mi significa una vertadera
conciencia de poble,

Encara que pareixi
incongruent, hi ha "ciuta-
dans" que de cap manera
es poden anomenar ciuta-
dans, ja que mostren un
desinterés absolut per tot
el que concerneix al seu
poble, a la seva ciutat, al
seu grupo social. Tota
aquesta gent, a més de di-
ficultar la convivencia,
afebleix la capacitat que
haurien de tenir a l'hora
de reivindicar qualsevol co-
sa que manqui al seu grup
o al seu poble,

I és que en realitat, el
nostre noble, "S'Arenal
de Mallorca" es mou en
un contexte molt particu-

lar. Per exemple, aques-
ta gent que ve de fora a
fer la temporada i gent
que fa temps que hi fa fei-
na no s'ha adonat que
S'Arenal vol ser un poble,
que darrera aquests hotels,
darrera aquestes discote-
ques que tiren d'esquena,
hi ha unes persones que
s'esforcen perqué aquesta
NIURADA DE LA VER-
GONYA que és el torrent
dels Jueus deixi de ser una
barrera dins el nostre no-
ble. Poble que algun dia
ho será com Déu mana

Tota aquesta gent,
que amb la seva feina aju-
da a la finalitat de crear
una forta consciencia de
poble, será els vertaders
creadors del poble de
S'Arenal.

Vull recordar aquell
grup que un dia fundaren
el "Club Juvenil Tots
Junts" sota la batuta del
Pare Miguel López, club

que, malgrat l'abséncia del
seu fundador no ha deixat
de funcionar, ja que sem-
pre hi ha hagut gent que
amb el seu esforc i sacri-
fici ha aconseguit que el
club tirás endavant,

O aquest altra grup
que s'esforça un dur enda-
vant l'associació de vefnats
amb tots els problemes
que una associació d'aques-
ta mena comporta.

O aquest altre grup
emprenedor i dinàmic
que ha empres la dificil
alhora que interessant
tasca de publicar el periò-
dic de S'Arenal

Tota aquesta gent será
la qui un dia, en veure el
poble de S'Arenal sense
absurdes barreres que el se-
parin i , organitzat en ajun-
tament, podran dir amb
orgull: "Aquest és el meu
poble".

DAMIA SASTRE
I BALLESTER

Al nostre poble hi ha
moltes butigues, butigues
de queviures, tendes de ro-
bes, sabatariés i tendes
que venen souvenirs...
Possiblement vivim al po-
he  més boutigues
de Mallorca, quasi totes
dedicades als nostres visi-
tants

Per comprar un cotxe,
una bicicleta, qualsevol
casta de maquinaria per a
l'agricultura, l'hosteleria,
la mar etc. hem d'anar
a Ciutat.

Per això, els arena-
lers ens congratulam i sa-
ludam l'iniciativa del nos-
tre bon amic, En Josep
Quetgles que ha obert
aquests dies una "Ferre-
teria del bricolage" a la
carretera Militar, canto-

nada carrer Milan, on hem
pogut admirar tota casta
d'eines i accessoris, tant
per l'aficionat com pel
professional. Fent una
volta per dins la tenda, que
no es molt gran, peró que
te un magatzem no molt
lluny, hem pogut veure
serres_ de la vogir, serres
circulars, trepants de per-
cussió, pistoles per a pintar
i pintura de tots els co-
lors, planes electriques
per a fusta i metal, mar-
tells de percusió, esmola-
dores, talladores de gespa
o herbai, serradores per ta-
llar i trossegar arbes, moto-
cultors per a llaurar, grups
electrògens per fer corrent.
Hem vist accessoris per a
cotxe com bugies, bombi-
nes, clatxons, 'llenos. La

gamma completa en televi-
sors i radios de BLAU-
PUNKT, encalentidors
d'aigua marca Junkers...
amb una paraula, una
butiga que será un èxit
donat la gran quantitat
de gent aficionada al bri-
colage tant en tente com
dins la mar. Ens ha asse-
gurar En Josep Quetgles
que hi haurá servici de
manteniment de la ma-
quinària i eines, compra-
des a la seva tenda, i
com es natural, l'assesso-
rament neceari per ma-
netjar eh objectes com-
prats.

Un paradis, en suma,
pels professionals, i pels
aficionats al Bricolage que
són molts



Madó Joana Alna Garbes de Ses Cadenas,

L'amo En &el Meló de Ses Cadenes.
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Al servei del turisme
L'atenció al turisme és, evidentment, un capítol important dins la

pastoral diocesana. En cuida la Comissió Diocesana de Turisme, que té
com a missió la coordinació de totes les activitats que se emprenen de
cara als turistes, i promoure-ne de noves.

En el mes de març se nomenaren quatre coordinadors de zona, que
a la vegada seran els mcmbres de la Comissió. Per la zona I hi figura
Mn. Antoni Picornell, del Port d'Andraitx .; Mn. Miguel Ambros, Vicari
de l'Arenal, per la zona II; Mn. Bartomeu Mir, del Port de Pollença per
la zona III; i Mn. Gaspar Montserrat, de l'Alqueria Blanca, per la zona
IV. També hi pren part Mn. Hcinrich Hollermann, del Centre Catòlic
Alemany.

En una circular de la Comissió se resumien així les tasques cncoma-
nades als difcrents coordinadors: 1. Ésser promotors de l'acció pasto-

ral turística de la zona pròpia. 2. Vigilar per a que en totes les concen-
tracions turístiques de la zona hi hagui una atenció religiosa,suficient
i els centres de culte necessaris. 3. Juntament amb els demés sacerdots
de la zona iniciar accions comuns i coordinades per a una major parti-
cipació deis turistes a les celebracions de Pregària comú. 4. Participar
en els treballs de la Comissió, aportant idees i prenguent part en les
reunions d'estudi.

Precisament aquestes setmanes ens trobam de bell nou a l'inici d'una
temporada turística. Les activitats de la Comissió haurien de recordar
a tots els crecnts que a Més d'obrir als turistcs les nostres platjes, bo
seria que com. a cristians també les nostres comunitats fossen per ells
un lloc de descans i de retrobada pau.

Els mes vells del poble
El primer diumenge del mes de juny vam tenir a S'Are-

nal homenatge als nostros majors. De bon matí tots els
més vells de 70 anys van beranar tots plegats a ca ses
monges. A continuació van anar a missa. Llavors van ser
trasladats amb autocar al teatre de la Porciúncula on van
escoltar una exhibició de cants mallorquins a càrrec d'Els
Valldemosa i presenciaren una exhibició de balls mallor-
quins ballats per les nines de ses monges. Va acabar la
festa amb l'obsequi d'un artístic siurell a cada un dels
homenatjats. Pensam el fet d'haver escolla el siurell com
a obsequi fou un encert dels organitzadors, donades les
connotacions que sempre ha tingut amb Mallorca aques-
ta artística jugueta, jugueta que avui adorna el menjadors
o l'entrada de molta gent.

Aquest homenatge fou possible grácies al patrocini de
la Caixa D'Estalvis "SA NOSTRA" i a l'organització
dels joves del Club Parroquial.

Ses Cadenes a fer de tren-
cador, vaig comprar el
trast d'aquesta casa a sis
real el metre quadrat i
l'any 25 m'hi vaig mudar
amb sa dona i eh allots.

Hi havia molt de pinar
envevoltant Ses Cadenes,
avui l'han tallat casi tot.

No hi havia més d'una
dotzena de cases a Ses Ca-
denes. A S'Arenal n'hi
havia una quarentena. Ara
amb el turisme ha tomat
molt gran tot això.

L'any 36 —conta— te-
nia una ciática, estava a la
fresca amb sa cama da-
munt una cadira. M'enves-
tiren una dotzena de fei-
xistes amb fusells i pisto-
les i em feren entrar dins
ca meya. Durant la guerra
en mataren molts a Ses
Cadenes. A mi em feren
beure oli de ricí, peró
val més no parlar-ne d'això.
Són coses que no haurien
de succerr mai més.

Es horabaixa i mestre
Bici arregla unes patates
i unes -mongetes. Per di-
nar —diu-- vaig a ca ses
filles, per6 es sopar el me
faig jo i també es berenar
des matí.

L'homenatge als vells
m.agradi molt, hi vaig anar
per coneixer als altres de la
meya edat. M'agradà sentir
cantar els Valldemossa i
veure bailar ses nines. El
ciurell m'agradà molt. Pots
escriure que En Meló té es

ciurell més gros de tots. Si
déu vol, l'any que ve hi
tornaré ses festes m'agra-
den molt, més que els en-
terros.

I que ho digueu, mes-
tre Bici, l'any que ve vos
farem una altre entrevista i
ens contareu més coses.

Na Joana Aina Llull
Duran, de mal nom mado
Garbes, és la dona més
vela de les que s'apunta-
ren a la festa d'homenat-
ge als nostres majors. Té
87 anys i s'aguanta bé en-
cara que li falli la memòria
i no es recordi de moltes
de coses.

Fa 58 anys que va ve-
nir de Llucmajor a viure a
ses Cadenes amb la seva fa-
milia perquè el seu home
feia de trencador. Tots
eren trencadors a Ses Ca-
denes. Molts de dissabtes
anavem a Llucmajor a peu,
després compraren un ca-
vall i un carro.

A Ses Cadenes hi havia
molt poca gent, venien
molts d'homes des Coll
d'en Rebassa a fer de tren-
cadors.

Per Sant Antoni hi
havia festa, feiem tres o
quatre foguerons i torrá-
vem sobrassada. M'agrada-
va molt viure a Ses Cade-
nes aquel temps, perquè
era jove.

MATEU JOAN FLORIT

Aprofitant l'homenatge
als més vells del nostre
poble entrevistam l'home i
la dona més vells, dels
qui s'apuntaren i vengue-
ren a la festa. Es ben pos-
sible que n'hi hagui de més
vells a S'Arenal; un altre
dia mirarem de localit-
zar-los per fer-los una en-
trevista.

Avui entrevistarem a
l'aino en Gabriel Alemany
Camps, de mal nom mes-
tre Biel Meló, Mestre Biel
té 90 anys, fuma amb pi-
pa tot el dia, tabac de pota
que cultiva al seu corral.

hem pogut veure una
dotzena de tabaqueres; van
ben bones. Té una bicicle-
ta i ens ha contat que
molts de dies va de Ses

Cadenes on viu fins a
S'Arenal.

Llástirna diu- que hi
hagi tant de tràfic perquè
encara aniria més enfora.

A la nostra pregunta so-
bre la seva joventut, ens
diu mestre Biel que de
jove va estar a diferents
possesions i horts: a S'Hos-
talet, a Sa Torre de S'hort
des Ca, a Son Gallard des
Coll den Rebassa, a un
hort de Cala Gamba que
era d'un tal Meló, d'on
—diu— me ve el mal nom.

Mestre Bici té una me-
mòria prodigiosa. Es recor-
da de tot el que li ha pas-
sat durant la seva llarga vi-
da i passa gust de contar-
ho.

L'any 24 vaig venir a

HOTEL SALPI
Bar obert a tothom

Habitacions amb bany i terrassa
Carrer Amilcar, 11
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Preparats
Del diari Avui

5 drquebkhe de Madrid. Enrique y Taran-
cón, ha tel aquestes íttirmacions: «estle-

nem democracia, estrenen] Ilibertat, pero
gent no esta formada per a la democracia ni
per a l'ús de la llibertat, i aleshores surt,
sense voler, una mica d'anticlericalisme».

Quan llegeixo quan sento que un perso-
natge (Pu que «la gent» no esta preparada
per a la democracia i per a la Ilibertat em
vénen ganes de treure'm respectuosament el
barret, fer una reverencia i preguntar: «i,,1
corn ho han aconseguit, xostes que tenen in-
fluencia, que la gent no estigui preparada?»

Senyors bisbes, senvors polities, senvor ,

generals, senyors intellectuals que us mireu
Li gent» i la trobeu «immadura-: sou vos-

altres els qui no esteu preparats per a fórmar-
la. Seniillament, no esteu preparats perque
mai no heu compres guíe era un olér urgent.

Quan, lndira Gandhi va voler ter una refor-
maque ara'no jutjaré— a Elndia en relació
amb la Culi, la natalitat, la descentralittació,
etc., va fer una frase per a justificar la rapidesa
d'aplicad() del seu programa: <<el poble no
está preparat per a esperar».

Veieu?, aquesta idea sí que té foro. Ai \O
que «el poble no está preparat per a esperar»
sona com una novetat absoluta entre nos-
altres, sistemàticament bombardejats —ge-
neració darrera generació— per la doctrina
política contraria: sempre ens han dit que el
poble no está preparat «ara» per a prendre

una determinada decisió, per a rebre
benellci• o e \ ereir aques dret. Que si, que
ai \O o allí') estada bé, pero  cumple, po cus
precipitem, que encara no ha arri bat
que mes enda ant sera el moment oporiq

lii ha persondtges que haurien de tenir una
mica més de «pudor» quan parlen de «la .

gent» i fi atribuei \en marca de formuló. Si
aquesta nunca íos cena,	 n'és responsa-
ble, qui	 estat sistematicament responsa-
ble'? ¿Es que el poble es neiza a ésser formai'?
Escolteu: quan esta en joc l'ordenació políti-
ca, el progres d'un país, a justicial social: la_
Multa per la democracia, no es kit voler e \cu
sar els retards, les incapacitats o els egoismes
amb Li 'ella ir:M .111dd segons la qual «el noble
no esta preparat encara» per a assimilar el
ca n vi indispensable. Cal proclamar, com
Indita Gandhi, que el poble no estO preparat
per a esperar, per a eontinuar esperant
—com un manna miraculós— un millora-
ment de la situaCió per a aconseguir el qual
no Vt21.1 que s'adoptin les mesures obligades
amb la urgencia necessaria.

Abans es creia •que valia la pena ter una
cosa a poc a poc per tt be. Ara saben
que, sovint, ami-) aquest criteri, les coses es
fan i que ter-ho tard kol dir ter- ho
«malament-. Preparada o no, «la gent. , ho
veu molt ciar

Josep NI. Lspinás

Proposta de l'Obra Cultural Balear a

l'Ajuntament de Llucmajor
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La tasca dels aiunta-
ments pot esser molt im-
portant de cara al recobra-
ment cultural del nostre po-
ble Els organismes de po-
der local —encara que ten-
guin poques atribucions
escassos recursos econó-
mics— poden contribuir
decisivament a que els ciu-
tadans adquireixin un co-

neixement del patrimoni
cultural, poden lambe
desplegar una actuació eh
cac en el camp de la nor-
malització de l'ús públic del
català dins del municipi

Per a dur a terme aques-
ta tasca de normalització,
en primer lloc
l'objechu dels ajuntaments
ha de ser incrementar de
manera progressiva l'ús del
catal à en la vida adminis-
trativa i en les actuacions
oficials orals 1 escrites

1). -PRINCIPIS PER A
LA NORMALITZACIO
LI,'JGUISTICA
ALS AJJNTA,AENTS

L'ajuntament de Llucma-
jor proclamará a) Que la
I lengua pròpia de les Illes

Balears es el català b) Que
tant el català com el caste-
llà han de ser les Ilengues
oficials del Consistori c)
Que els ciutadans tendran
dret a usar la seva pròpia
I lengua 1, en conseqUencia
a fer-ne l'idioma de comu-
nicació amb radministració
municipal

2.— MESURES
CONCRETES
ADREÇADES
DIRECTAMENT A
AQUEST AJUNTAMENT

Us exclussiu del
català en la toponimia, co-
mençant pel canvi de nom
de la ciutat de Lluchmayor
o Llucmayor, pel seu co-
rrecte Llucmajor També es
posaran en la llengua cata-
lana els indicadors urbans
(centre ciutat, etc 11. pot-
ser també amb la seva co-
rresponent traducció caste-
llana si es troba convenient

— Segons les dispo-
sicions del Ministeri d'Ad-
ministració Territorial sobre
l'ús de distintes llengües
espanyoles a les actuacions
de les corporacions locals

IB O E núrn	 115. 14-5-
79 1 , es redactaran en cata
lá

-- Les actes del ple 1 de
la Comissio Permanent Les
ordenances i reglaments El
butlleti d'informació mum
cipal Els expedients, pro-
;ectes, padrons, censos,

3) --- S'escriurán tumbé
en catalá

Els rètols interns dels
edificis municipals, així
com tumbé els d'informa-
Ció exposats a la fatxada
dambe es pot acompanyar
de la traducció castellana si
es troba convenient)

Com altres mesures,
Es convidará formalment

les enntats del municipi
(societats, recreatives, cul-
turals, esportives, ) a qué
participin en la tasca de
normalització linguistica
utilitzant el català als seus
impresos, campanyes de
propaganda i altres activi-
tats

També es realitzaran
cursos de català per als
funcionaris de la plantilla
dins l'horari de treball i gra-
tuitament.

OFERIMENT
LOCB de Llucmajor

s ufereix a donar tota classe
d aluda i assessorament
per a relaboració de qual-
sevol tasca de tipus
lingüístic (classes, traduc-
cions, redacció d'informes,
etc )

Recordem que el C G I
en sessió del 24-11-80,
aprovà promoure l'organit-
zació de cursos de catará
per als funcionaris de l'ad-
ministració local a càrrec
de la Comissió d'Interior 1
d'Educació i Cultura de for-
ma que es dirigeixi aquesta
tasca oficialment Per això
instam aquest aiuntament
que s'adreci al C G I per-
qué. quan mes aviat millar
es complesqui aquest
acord i se'n puguin benefi-
ciar els funcionaris del nos-
tre Ajuntament

L'Ajuntament de Lluc-
majar. conscient craquesta
problem ática i de les seves
solucions s'adherirá a to-
tes aquelles campanyes a
favor del restabliment de la
normalitat de la llengua
cultura catalanes.

Els viatges

d'estudis, són

antipedagogics

discriminadors?
Són diverses les barriades, els pobles i les famílies

que han cregut convenient demanar-nos la nostra opi-
nió sobre els anomenats "viatges d'estudi" per la  im-
portància social que tenen, ni que sigui petita Per
això oferim tot seguit un examen aproximatiu i els
nostres suggeriments.

Des de Pasqua fina a final de curs Mallorca és in-
vadida per innornbrables estudiants, procedents de la
península, que vénen en viatge d'estudis.

Els estudiants mallorquins naturalment fan el seu
viatge fora de Villa. Normalment es tracta de la prime-
ra sortida ernancipatóna de l'al.lot, D'aquí el gran
atractiu que aquests viatges exerceixen sobre els
adolescents

En principi no tenim cap objecció a fer-hi  perquè
el qui viatja aprèn, per?) convé notar lo següent:

1) L'època en qué es realitzen aquests "viatges"
coincideix amb el darrer trimestre del curs, temps cru-
cial per al bon resultat dels estudis. El viatge es realit-
za "abans" dels exàmens finals.

2) Si el viatge ha de ser un element més de cultura
dins el complex educatiu, hem d'observar que els
al,lots que umplen les discoteques de S'Arenal, per
exemple, no ens fan pensar en els fins culturals del
"viatge".

3) El fet que alguns col Jegis surtin a l'estranger
en circumstàncies de crisi económica resulta discu-
tible per dos motius:

a) Ni que els nostres nins coneguin perfectament la
nostra illa, a la península hi ha molts lloc interessants
i inédits per a ells que disminuirien el cost del viatge.

b) Hi ha pares que tenen els seus fills en els col.le-
gis a costa d'innombrables sacrificis. El cost del viatge
els resulta prohibitiu. Els alumnes, que veuen els pre-
paratius i escolten més tard els comentaris del viatge,
es poden sentir traumatitzats.

5) Alguns coliegis fan rifes o festivals per tal de
recollir diners i evitar així la discriminació d'aquests
nins, Però hi ha altres collegis que, encara que facin
rifes i festivals, destinen els diners recollits per dismi-
nuir el cost dels qui viatgen  perquè poden pagar.

6) Els preus dels esmentats viatges són alts. Afe-
gim-hi encara l'adquisició de capricis i souvenirs per
parts dels al.lots . Pensam que afavorir les despeses ex-
cessives entre els nins de famílies benestants demostra
desinterés i indeferéncia envers els seus companys que
es queden a casa sense classe els dies de "viatge" i no
fomenta gens la solidaritat envers els sectors més
necessitats de la nostra societat.

7) Tampoc podem passar per alt el fet que alguns
collegis insisteixin en usar els serveis de certes agen-
cies quan n'hi ha de més econòmiques. Això vol dir
una cosa: l'esmentat viatge d'estudis s'ha convertit en
una font d'ingressos.

Desítjam fer constar que no tots els col.legis es
comporten irresponsablernent en el tema del viatge
d'estudis. Així doncs que no se sentin al.ludits els
que fan les coses ben fetes,

També volem fer notar que consideram el "viatge
d'estudis" com una eina possible i profitable en
l'educació de la nostra població estudiantil.

Tot i això pensarla que, si es fa així, ha de tenir
aquestes condicions:

—escollir un itinerari realment instructiu,
—els acompanyants o responsables han d'estar pre-

parats per a aquesta tasca,
—no hi ha d'haver discriminació,
—el preu ha de ser raonable,
—el viatge no s'ha de realitzar en una época que

perjudiqui la marxa normal del curs.
Per enguany ja no hi ha remei. N'hi ha, però, per al

curs pròxim. Aquest és l'objectiu d'aquest comentario

DELEGACIO DIOCESANA
D'ACCIO SOCIAL



Relació nominal
deis senyors que
composen la
junta directiva
del Club
Nautic S'Arenal
D. Juan Miguel Catafiy
D. Miguel A. Villalonga Cerdá
I). Fernando Rodríguez Juan
D. Agustín Ferrer Melis
D. Gabriel Dols Palmer
D. Martin Mora Cerdá
D. Juan Morey Gil
D. Bartolomé Jaume Nadal
D. Antonio Ferrer Riutort
D. Gabriel Diaz Oliver
D. Juan Julia Ramis
D. Francisco Nicolau Gelabert
I). Antonio Jordi Pastor

(President)
(Vicepresident)

(Secretan)
(Comodoro)

(Tesorer)
(Vocal)
(Vocal)
(Vocal)
(Vocal)
(Vocal)
(Vocal)
(Vocal)
(Vocal)
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L'es port de 1 a vela
EL CLUB N AUTIC

S'ARENAL basa el seu ca-
racter primordial en la prác-
tica de la vela, ja que se-
gons els seus estatuts,
aquest ha de ser i és, el
principal esport a desenvo-
lupar per aquesta Entitat.
Per això está afiliat a la
Federació Espanyola de
Vela i d'ella depen en quan
a calendaris de regates, or-
ganització de les mateixes
etc.

Dintre l'esport de la Ve-
la, cal distingir dos tipus,
el de vela lleugera i el de
la classe Creuers. En el de
vela lleugera, el C.N.A. te
constituïdes tres flotilles
fitxes, les de la classe
"420", classe "F1NN" i
Classe "OPTIMIST", i te
molt avançada la constitu-
ció d'una de nova per la
acabada de sortir Classe de
"Tablas Deslizadoras a Ve-
la" "T.D.V." En la classe
Creuer, també te consti-
tuida una flotilla, el més
recent exit de la qual ha
estat aconseguir el primer
lloc per equips a la Copa
Espanya Isiediterranea
Nort per les Classe I a la
V, cosa que dona obció
al C.N. A. a l'organitza-
ció l'any 1982 d'aquesta
importantíssima regata.

lgualment enguany ten-
drá representant propi a la
famosa Regata "Admiral's
Cup" que cada any es ce-
lebra dins les aigues de les
Illes Britàniques, aquest re-
presentant, el "POTITOS"
magnífic creuer de la clas-
se II ja te acreditat un
paren de triunfos ben so-
nats, essent alguns dels
seus tripulants, regatistes
que iniciaren la seva vida
esportiva en al Vela dins
el Club Nautic S'Arenal,

ben coneguts dins el mon
de la Vela.

A un altre reportage
parlaré més Ilargament so-
bre aquest vaixell i la se-
va tripulació, doncs, sa-
brem per ells mateixos la
seva actuació en aquesta
regata tan important.

A fi d'aconseguir un
millor desenvolupament de
l'esport de Vela, el C.N.A.
va decidir crear una Secre-
taria Técnica, a fi que cui-
dés de l'organització, di-
recció i execució de tot
lo relacionat amb la Vela.
Aquesta secretaria está do-
tada en l'actualitat d'uns
equips que podriem dife-
renciar en dues parts, un
el propiament material que
compren: materials, em-
barcacions, administració,
assumptes de prensa, etc;
i l'altre propiament humá,
que compren: Jutges i Ju-
rats de Regata, personal de
marineria, salvament, etc...
Per això te una plantilla
en actiu composada per:
tres jutges de Regata Na-
cionals, quatre Jurats Re-
gionals de Regata, els quals
fan torns entre ells per la
realització, direcció i exe-
cució de Regates. Tots Els
Jutges i Jurats de Regates
són socis d'aquesta entitat,
aportant la seva col.labora-
ció de forma gratuita. Des
d'aquestes pàgines ens cal
agrair la col.laboració a
aquests senyors que roben
part del seu preciós temps
(sobre tot en dia festiu),
per fer, del nostre Club,
model d'organització de
Regates. El nostre agrai-
ment als senyors Pou, Vi-
llalonga, Canyelles, Rosse-
lló dar, Salvé, Sales, Ros-
selló Torres, Llopis i Mar-
tin Gil. Tots ells, no cal

dir-ho, treballen i actuan
cordialment com el Secré-
tári Tecnic que escriu
aquesta ressenya El Sr.
Jordi Pastor, Vocal de
Vela de la Junta Directi-
va del C.N.A., i els Caps
de Flotilla de Creuer,
"420", "FINN" i "OPTI-
MITS"; senyors Chacarte-
gui, Ripoll, Tomás Martí i
Rodriguez Juan, tots ple-
gats, formen el que po-
driem anomenar la gran
"Comisió de Vela del Club
Nautic S'Arenal", un for-
midable equip, sen dubte,
llest i preparat per actuar
en les complicades i dificils
condicions de qualsevol re-
gata que se presenti. A més
hi ha altres senyors que
treballen a l'ombra, que
donen una ajuda inestima-
ble a aquesta "Comissió".
Ells són una bona colla
dels socis d'aquesta enti-
tat, els quals amb les se-
ves embarcacions, perso-
nal, i altres mitjans colla-
boten amb eficàcia a tot
el que sia Regata i Vela.
Citem com exemple als
vaixells "XENON", "SAU-
SALITO", "ADAMAS-
TOR", "CHASCO", "NO-
FOTIS", "CANTAN CHI-
MISTA", "GERMANOR",
"PER SEMPRE", i tants i
tants que lamentam no re-
cordar, de tots aquells que,
quan l'organització els re-
quireix, no dubten en do-
nar tota la col.laboració
que estigui al seu abast,
sacrificant mitjans mate-
rials i humans en tota la se-
va extensió; vagi dones,
també el nostre agraiment
envers d'ells.

Podriem escriure mol-
tissim damunt l'esport de
la Vela que desenvolupa el
Club Nautic S'Arenal, el
seu historial és prodig en

tota casta d'actuacions,
tant en equip com indi-
vidualment. No olvidem al
nostre doble campió d'Es-
panya en Classe "420",
N'Antoni Galmés Canye-
lles, que va donar un ver-
tader auge i empenta a
aquesta Classe "420", la
qual encar és el plat fort
de la nostre Vela, no po-
dem olvidar a aquells rega-
tistes com en Pep Espi-
na, En Damià Verger, En
Pere Bonet i el malhaurat
Eugeni Pomar, així com al-
tres que ja s'han retirat per
imperatius de l'edat, que
tants de llorers aconsegui-
ren a favor de l'esport de
la Vela, dins aquest Club.
No olvidem tampoc la la-
bor dels nostres presidents,
vertaders artifex del desen-
volupament de la Vela en
aquesta entitat. Sobretot
la de Don 'Poni Galmés i
de l'actual Don Joan Mi-
guel Catany, sense ells,
res d'això hagues estat pos-
sible, com tampoc ho
hagués estat, sense aquells
que poc o molt, han colla-
borat amb el seu granet
d'arena a fer del nostre
CLUB un vertader planter
de regatistes i que hagi
pogut arribar a ser el que
més proves, en el que a Ve-
la es refereix, celebri dins
la nostre incomparable Ba-
dia.

A tots en general, la
nostre més sincera felicita-
ció, i el nostre més cordial
agraiment; que continuin
la seva labor en be de l'es-
port de la Vela.

Jaume Rosselló Fullana.
Jutge Nacional de Regata.
Jurat Regional de Regata.

Secretad Tècnic Secció
Vela C.N.A.

ASCENSORS
ASPE

Montatges i Reparacions
Tota classe D'ascensors

Carrer Marineta, 7
Tel. 26 62 32 - 54

GUARDERIA INFANTIL

91TITO
EL TEUS INFANS

ESTARAN BEN CUIDATS
ALA PLAçA

REINA MARIA CRISTINA
PERSONAL ESPECIALITAT

TEL. 26 68 15



Els guanyadors de les proves "Offshore"puntuables pel Cainpio-
nat del Alón, sota l'organització del C.N. S'Arenal.
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Joan Juliá Ramis
ens parle de l'estat
de les obres

El Club Nautic S'Arenal, entitat modelica
dins les Illes Balears
Es constitui l'any 1952 i ha tingut com a president a
J. Riutort, G. Salom, J. Garcías, A. Galmés i J. MiguelA • Joan Juliá Ramis,

directiu, en carregat d'obres
li hem demanat.

—Com es troba l'estat
actual de les obres del se-
gon port esportiu?

—Duen el ritme que
correspon.	 Se treballa
amb intensitat, El dragatge
ha estat lo que ha retardat
niés alguns detalls S'Estan
acabant els pantalans, ser-
veis i la part eléctrica. Les
dificultats darreres que
hem 'ingut és que unes
altines de pedra viva les
hem tingudes que dinami-
tar.

—Quan creu vosté que
entraran en funcionament
els nous serveis?

—Tenim previst que el
serveis imprescindibles es-
tiguen a punt, de cara als
socis, dins la segona quin-
zena d'aquest mes de
juliol.

—I del nou edifici social
que ens diu?

—Comeneará a cons-
truir-se dins el darrer tri-
mestre d'enguany.

—Algún detall Una o
dues plantes?

—Una planta. Constará
de tots eh serveis necessa-
ris per al manteniment 1
conservació d 'e m ba rca -
cions, magatzems, oficines,
bar restaurant, S'alon d'ac-
tes, terraces de diferents
estils, etc, etc, agradarán
molt.

—I d'una piscina, qué
ens en diu?

—Es construirá una

piscina reglamentaria, de
25 metres Es té la inten-
ció de crear una adequada
secció de natació per la
joventud,

—No basta el local so-
cial existent?

—Crec que resultará
insuficient.

—Quan s'hauran acabat
les obres?

—Les obres seguiran a
ritme normal i no m'atre-
vesc a dir el día que tot
estará llest, però tampoc
aquest día está molt
Iluny. El pròxim estiu,
es a dir, d'ara a un any,
és possible que les dites
obres estiguin práctica-
ment acabades

lleus aci, lo que ha dit
aquest directiu, encarregat
d'obres. Diré que el nou
port es fa segons el projec-
te de l'enginyer Jeroni
Saiz amb Antoni Barroso
com a ajudant. Una mag-
na obra está en marxa.

TOMEU SBERT

El Club Nàutic S'Arenal
actualment camina amb
fermesa. Així ha caminat
sempre, podem dir. Des
d'un históric darrer día del
calorós mes d'Agost
l'any 1.952 en qué es cons-
tituía l'entitat, encara que
de manera provisional, fins
al dia d'avui és de destacar
que la tasca desenrotllada
ha estat molta i altament
eficient. La prósperitat de
l'ampla zona turística are-
nalera ha afavorit el desen-
volupament de les inten-
ses activitats del nostre
club marítim arenaler Si
això es ver també és cert
que els seus dirigents han
estat d'empenta, Han dei-
xat les teories i les dis-
cussions per entrar dins
l'acció, han començat
i acabat les obres de tote
clase i organitzat proves i
actes, Així, unint esforços
s'ha assolit una meta nota-
ble ment enveijable.

Avui en aquest diari,
també del tot arenaler, yo-
lern rendir tribut de smsera
admiració al Club N'atine
S'Arenal. Avui escrivim
mes amples articles parlant
del club En el prbxitn nú-
mero d'aquesta revista in-
formativa tornarem a par-
lar de l'historial del club.
Així capítol a capítol i
viscissituds t'iris arribar a
l'estiu de 1.981 en qué ha
tingut lloc l'Asamblea Ge-
neral, en la qual els socis
estaren d'acord que la di-
rectiva que presideix en
Joan Miguel Catany conti-
nuï uns anys més coman-
dant els destins del mateix
club.

UN SEGON PORT
SPORTIU

Estan en plena marxa
les obres de l'anomenat se-
gon Port Esportiu. Quan
estiguin acabades dites
obres el Club Nàutic
S'Arenal comptarà amb
uns 720 llocs d'amarratge.
Actualment els llocs

d'amarre son uns 400. Di-
guem que les dimensions
dels nous llocs s'amarratge
son 141 de 10 X 3,5; 80
de 11 X 4;52 de 14 X 4,5;
41 de 18 X 5 y 7 de 20 X
6 Tot això suposa uns
1 300 metros lineals i es
calat mínim será de
2,50 i el màxim de 4,50

El Club Nàutic S'Arenal
ho diu el president Juan
Miguel Catany, se está
autofinanciant. Els socis
son realment els autèntics
motors, els decisius
promotors Noltros hem
parlat amb el president
Juan Miguel i aquest ens
ha dit entre altres inte-
ressants coses, lo següent:

—Tans sols unes ajudes
hem rebut de la Junta
d'Obres de Port de Palma,
de la Prefectura de Costes i
del Grup de Ports. Hem
tingut altres col.labora-
cions en el sentit de pa-
trocinar proves, regatas,
concursos, festes. Però lo
més important en obres,
lo que realment ha costat
milions de pesetes ho está
autofinanciant en gran part
el mateix club.

Demanam a Joan Mi-
guel Catany que ens expli-
qui més coses i ens diu:

—"Turismo" ens ha re-

galat un "Travelift", o rni-
llor dit, ens ha ajudat a
comprarlo per a embarca-
cions de fins a 50 tonela-
des. També va collaborar
en la instal„lació de un de-
pòsit dede carburant per al
servei dels socis

—Senyor president
Quants de socis te el club?

—1.182 Desglosats
431 de número; 558 even-
tuals; 36 jovenils; 125
sportius132 infantils.

—Més coses
—Comtatn amb una

emissora de UlIF de 27
megacieles Tenim també
un "Travelift" de fins a 12
tonelades Quant a embar-
cacions, comptam amb
una flota de 10 creuers; 20
d'Optimist; 24 de la clase
"420" y 8 de "Finn". El
total de llicències esporti-
ves está damunt les 150

L'any passat el Club S'Are-
nal fou el que més proves
va realitzar en tota la
badia.

RELACIO DE
JUTGES

El Club Nàutic S'Are-
nal compta amb els
següents jutges: de cate-
goría nacional, ho són
en Jaume Rosselló Fu-
llana, Joan Pou Monta-
ner i Francisco Villalonga
Cerci4; de categoría regio-
nal, en Salvador Llopis,
Seguí, en Josep Salvá Gi-
nard, Guiem Salas Monta-
ner,	 Catalina	 Rosselló
Torres,	 Joan	 Cañelles
Amengual i En Telm
Rosselló Clar.

CINC PRESIDENTS

El primer màxim diri-
gent del club, elegit ja en
aquella reunió primera de
1 952, baix de l'enrremada
de "Cas Basté" avui "Res-
taurant Bonet" en el carrer
dels Republicans, fou
Josep Riutort. Després en
Gabriel Salont, mes tard
Joan Garcias i , abans
l'actual Joan Miguel, mar-
ca una important etapa
Antoni Calmes, quan es
construí el primer
port esportiu segóns les
exigéncias modernes, del
qual hem pogut disfrutar
i seguim disfrutant. Són
cinc presidents mereixe-
dors del més respetuós
elogi de gratitud. I tam-
bé eh seus colaboradors.

Texto: TOMEU SBERT

Cocktail- M usic- Bar

LA BAMBA
Passi tones hores agradables.

Ambent juvenil.

Carrer A milcar, cantonada Carretera Militar.

Proxima regata 'Comodoro'
Una non prova de vela dins les sigues de la nostre

Badia està a punt de dur-se a terme. La "Regata Como-
doro" tendri lloc durant els dies 24, 25 i 26 d'aquest
mes de juliol. La regata estari composta de tres proves,
la primera sortirà a les 16,40 1 les altres dues a les
11.40.

Les proves estan reservades a la asase "optimist".
Les inscripcions es poden fer fins els dia 24 al migdia
a les oficines del Club  Nàutic S'Arenal.

Hi ha molte animació, la participació s'anuncia
nombrosa. Esperam que la "Regata Comodoro será
una manifestació meravellosa del bon esport de la ve-
la.

TOMEU SBERT

• HOTEL
BAHIA DE PALMA

Perruqueria jibr bornes I per dones
Sonreí de restaurant

Ball cada vespre
Sala de jocs

AL SERVEI DE S'ARENAL I DE MALLORCA



A Girona funciona, des de fa temps, el Centre Naturiste "Ca'n Valls de Montnegre".

Fomentem el
turisme

IMPREMPTA BAHIAL
Carrer Pare Rafel Serra, 21

Tels. 26 27 69. 26 32 31
S'ARENAL DE MALLORCA

AGENCI D'ASSEGURANCES
A S'ARENAL

MARE NOSTRUM
Carrer d'en Bergues, 50

	
Tel. 26 53 74

GELATERIA CONSUE
Tota casta de gelats i pastes per mullar- hi

C. Maria Antònia Salvà, 6
Telefon 265428

CARRETERA MILITAR, CANTONADA MILÁN
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Ajuntaments, per
petits que sien

A Mallorca i especial-
ment a S'Arenal vivim del
turisme Això ningú ho po-
sa en dubte. Els estius,
quan els hotels estan plens,
ens adonam de la benedic-
ció de Déu que suposa
tenir feina els obrers i bo-
nes caixes els hotelers, em-
pressaris de la restauració,
comerciants, etc., amb una
paraula: tots i cada un dels
qui vivim i treballam a
S'Arenal.

A Mallorca intentam
mimar el turisme, provam
totes les coses a fi de do-
nar qualitat i varietat als
serveis, intentain crear
nous al.licients a fi d'atreu-
ra les diferents modalitats
i classes de turistes,S'hivern
s'ha provat de fer actes
culturales. Els responsables
del turisme s'han sucat el
cervell més d'una vegada
fent jornades per fer que el
turista s'ho passi bé durant
la seva estada entre nosal-
tres. No fa molt es va crear
el Cassino de Mallorca pen-
sat que atreuriem als juga-

dors de tota Europa i als
magnats del petroli. No hi
ha cap dubte que les auto-
ritats en matèria turística
i eh nostres empressaris
es preocupan i fan feina
en vistes a fomentar el tu-
risme, peró en una cosa no
han pensat i, si hi han pen-
sat, pels motius que sien,
no han fet res per dur-tio
a terme La creació de
platges de nudistes al nos-
tre litoral.

PLATGES NUDISTES

Amb molts pocs do-
blers, amb un mínim d'in-
fraestructura, es podria de-
signar dins el terme de
S'Arenal un lloc reservat
per practicarni el naturis-
me, és a dir, el nudisme
integral ja que el top-les
és practicat lliurement i
aceptat per quassi tothom.

Un lloc reservat per a
naturistes entre S'Arenal i
Cala Blava o devers Sa
Punta de S'Arenal atreuria,
si es feia la deguda proino-

ció, a gran nombre de
Clubs Naturistes dels que
es troben arreu d'Europa,
i al inateix temps molts de
particulars vendrien a
S'Arenal a banyar-se i
prendre el sol tot nuus.

El Consell General In-
terinsular va declarar no fa
molt, d'interés turístic la
creació d'aquestes platges.
Ara toca a l'Ajuntament
de Llucmajor —nosaltres
encara no en tenim d'ajun-
tament— de fer les gestions
necessàries a fi que ben
prest tenguem una o més
platges d'aquest tipus a la
nostra zona. L'Agrupació
d'llotelers hauria de recol-
zar aquesta iniciativa. Ells
són eh primers interessats
que venguin molts de turis-
tes.

Nosaltres, des de les pa-
gines d'aquesta revista,
continuarem demanant
aquesta minora per al tu-
risme de S'Arenal.

71ATFIr 10 AN I FLORIT

Durant aquests darrers
mesos hem escoltat diver-
ses veus que —d'una o altra
manera— manifesten la ne-
cessitat que desaparesquin
bastants d'ajuntaments del
nostre país unint-se diver-
sos d'entre ells, per, així,
poder tirar endavant. Sen-
se cap dubte aquesta será
una de les qüestions que
pot marcar la nostra vida
política a un nivell ben
acostat als nostres pobles.

No negam que es par-
teix d'una problemática: la
di ficultat dels Ajunta-
ments petits per fer front
a uns serveis, a una admi-
nistració, a unes millores
pel seu poble.

Ara bé, això suposa ja
de partida que aquests
ajuntaments han de desa-
parèixer? De fet, per a un
centralisme seria lo més fá-
cil, lo que donaria manco
problemes, la passa que no
qüestionaria les causes fon-
des d'aquesta su posada
"ineficácia" deis ajunta-
ments petits.

I és que no hi ha millor
manera per demostrar que
els Ajuntaments petits no
poden tirar endavant que
fer-los dependre dels dons
i grades arribades de dalt,
anar-los ofegant amb una
burocràcia cada vegada
més enfarragosa i compli-

cada, t'ayer d'augmentar
funcionariat administratiu
creixent així les despeses
que s'han de retreure d'al-
tres serveis i futures millo-
res. I en tot això si que es
podria netejar i aclarir-se
les funcions necessáries
dels ajuntaments.

Dit això, també hau-
ríem de començar a pre-
veure noves relacions per
poder fer front a un futur
ja no llunyà. Un futur que
exigirá millors i nous ser-
veis, sebre conbinar técni-
ca amb política, eficàcia i
acostament humà, plani-
ficació que no esborri els
caires populars de cada
lloc...

Sembla que els possi-
bles camins serien aquests:

--Continuar com ara.
—Desaparèixer dins una

unitat més grossa.
—Federar-se administra-

tivament i políticament.
—Mancomunitat de ser-

veis: sols en uns serveis
o a nivell total. Es a dir,
un sol centre administra-
tiu, unes personas encarre-
gades dels serveis públics
de tota la zona mancomu-
nada, uns equips d'estudi
i planificació, etc...; però
sense arraconar la instán-
cia democrática represen-
tativa de cada lloe i que

empenya la participació de
tots.

Creim que és això da-
rrer a lo que es podria
apuntar en un terme no
massa llunyà, però sí que
ja és exigència d'ara avan-
çar per comarcalitzar uns
serveis bàsics i del tot punt
necessaris. Serveis, alguns,
que ja s'estan fent però
sense responsabilitat co-
marcal —són serveis que
ens arriben dels ministeris
centrals— i altres serveis
que es presenten com a
properes realitats.

Per?), d'una comarca-
lització de serveis total
n'estam ben enfora. I és
que ens manca tota una in-
fraestructura humana —on
se'ns ha educat en solidari-
ritat? —i territorial— on és
la xarxa que ens comuni-
qui bé entre pobles d'una
mateixa comarca?

Malgrat tot, creim que
el camí apunta cap aquí:
una comarcalització de
serveis que respecti i afavo-
resqui la participació i la
responsabilitat cívica als
nostres pobles.

Volem Ajuntaments per
petits que siguin.

DELEGACIO
DIOCESSANA D'ACCIO

SOCI
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Homes de S'Arenal

Francesc Tornas i Rigo
•A Madrid

s'empenyan en

foter-nos el turismeVa neixer l'any 23 a
S'Arenal. Son pare feia
de trenchdor, ofici exer-
cit per la majoria deis
habitants del nostre po-
ble aquelles saons. Va se-
guir amb l'ofici de son
pare i va treure marés amb
l'escodra fins l'any 55 que
va posar màquines. L'ofici
de trencador a partir
d'aquesta apoca fou menys
pesat i més rendable, les
màquines ajudaren molt
als trencadors. L'any 58
va comprar un solar de
1.520 metres quadrats i
començà la construcció
de l'Hotel Iris, un des pri-
mers de S'Arenal. El juny
de l'any 60, l'Hotel Iris
obria les portes, En Eran-
cese de S'Iris és un dels
homes que ha triunfat a
S'Arenal, és un dels homes
que han vist créixer el nos-
tre poble des d'aquell petit
llogaret que era fins a la
populosa ciutat que és avui.
Li farem unes preguntes
per a la nostre revista.

La primera cosa que fan
els nins és anar a la guarde-
ria infantil i després a l'es-
cola. Com estavan aquests
serveis aquel temps?

Iii havia el parvulari de
Ca Ses Monges filas als 7
anys. Llavors vaig anar a
una escola que hi havia al
cantó de la Plaga de Maria
Cristina amb el Carrer de
Sant Cristòfol, on avui hi
ha una botiga de queviu-
res. Més tard vaig anar a
l'escola que en temps de la
república s'havia construït
al lloc on avui encara hi ha
les escoles de la part de
Ciutat.

Com estava organitzat
tot això?

A Ca Ses Monges esta-
vem plegats nins i nines i
també a l'escola de la part
de Llucmajor. Doña Fran-
cisca era la mestra. Quan
vaig passat a l'escola de la
part de Ciutat érem nins
tots Don Julio era el mes-

tre. L'any 36 no vaig
poder anar més a escola
perque a causa del Movi-
ment s'endugueren Don
Julio a Ca'n Mir. Ens
quedarem sense mestre.
Don Julio era prim de sa-
lut i l'hagueren de trasla-
dar de la presó a l'Hospi-
tal Provincial. Tots els
diumenges horabaixa el
visitava, ell m'ensenyava i
donava consells.

Després de l'escola co-
mençàreu a fer feina.
Quines feines feien els are-
n alers d'aquell temps?

La majoria erem trenca-
dors, hi havia una dotzena,
de picapedrers, mitja dot-
zena de pescadors, mestre
Pere Joan que feia de fe-
rrer, mestre Balstasar To-
más que feia de fuster-es-
pecialista en mànecs d'es-
codra i rodes de carr, un
paren de botigues que ve-
nien de tot i quassi res
més. La vida era molt du-
ra aquel temps, els doblers
anaven escassos. A vegades
trèiem marés durant

setmanes i ningú el mos
comprava

—La feina a l'hosteleria
no és tan pesada i dona
més doblers. Com tingue-
reu l'idea d'entrar dins l'in-
dustria Hotelera?

No volia que els meus
fills fossin trencadors. Ve-
nien els primers turistes i
mancaven hotels. A S'Are-
nal només hi havia el Co-
pacabana, el Lido, l'Aca-
pulco i l'Oasis, i Les Are-
nes a Ca'n Pastilla. Tenia
el solar, em vaig assesorar
amb amics hotelers, vaig
demanar un milió i mig de
crèdit al Banc Hipotecari,
vaig contratar un mestre
d'obres i començàrem els
fonaments el juny del
58. Dos anys en clau
duraren les obres ben fe-
tes perque cada dia revisa-
va els materials i la feina.
Avui l'hotel és tan nou
com el primer dia. El vos-
tre hotel és de temporada.
Mai no heu tengut obert a
l'hivern?

t ,•tur ; anys oberts

en s'hivern, però no era
rendable. Els clients eren
d'edat, donaven molts de
problemes i pagaven poc.
Es millor tenir obert en
s'estiu i en slivern des-
cansar.

Considerau positiu el
fenómen turístic per a
S'Arenal?

Sense el turisme,
S'Arenal seria un llogaret
de 500 persones, ara som
un dels pobles més grans
de Mallorca amb un nivel
de vida dels millors d'Es-
panya. Vos que heu vist
néixer i créixer S'Arenal,
que en deis del seu urba-
nisme? A la part de Ciutat,
a part de permetre alga-
des desproporcionades a
la vora de la mar, l'urba-
nisme és prou aceptable.
A la part de Llucmajor es
van preparar els carrers per
plantes baixes i màxim un
pis. Ara, amb aquests
carrers s'han construit
12 altures la qual cosa és
una barbaritat urbanística.
Dins aquests carrer no hi
entra el sol, ni l'aire, no hi
ha lloc per aparcar ni per
circular els vehicles i la
gent. Un desastre.

S'Arenal és ben gran,
S'Arenal está xapat pel
mig. Qué pensau de l'idea
de crear un ajuntament a
S'Arenal?

Es una bona idea, será
la solució dels molts de
problemes que tenim els
vefnats de S'Arenal. Po-
drem resoldre els nostres
problemes a la nostre ma-
nera i segons les nostres
necessitats tant de la part
de Ciutat i com de la part
de Llucmajor. Tenir el po-
ble xapat impedeix planifi-
car-lo com un tot que és,
La independència munici-
pal és l'única solució.

Moltes gràcies, l'amo
En Francesc d'aquesta en-
trevista.

MTEUJONi FI (IR FI

No hi cap dubte que els
turistes s'en aniran a altres
indrets de Mallorca si
aquesta gent de CAMPSA
se'n surten amb la seva.
Estan empenyats en la
construcció de la platafor-
ma per a descarregar petro-
li a Cala Gamba i és possi-
ble que ho aconsegueixin a
pesar de l'oposició de tots
els mallorquins amb el pre-
sident del Consell General
Interinsular al seu front.

La Badia de Ciutat és la
tercera de la Terra per la
seva situació i bellesa: se-
gons els tècnics en regates i
altres competicions maríti-
mes és la tercera badia des-
prés de la de Rio i la de
Sidney.

La concentració hotele-
ra de la nostre Badia,
desde Palma Nova al Cap
Blanc, és sense cap dubte
la més gran de la Terra. A
aquesta concentració cal
afegir-hi una gran quantitat
de restaurants, bars, co-
merços de tota mena...

El Litoral de la nostre
Badia és el rebost de Ma-
llorca. Tot això, però, no
es te en compte a l'hora
de planificar la descàrrega
de combustibles líquits a
la nostre

Indigna que els mallor-
quins no siem tinguts en
compte per res a l'hora

de planificar les nostres
pròpies coses. Indigna el
poc cas que a Madrid fan
de les decisions del Consell
General Interinsular. Indig-
na que des de fora, gover-
nats elegits democrática-
ment s'empenyin en foter-
nos el turisme aconseguit
amb tants i tants d'anys de
feina i promoció.

Un descarregador de pe-
troli dins la nostre Badia,
anant be i sense cap avería,
deixarà caura cada any un
caramull de tonelades de
petroli dins la mar,
Quants de turistes es vol-
dran banyar dins una mar
contaminada pel petroli?

En cas d'averia, a més
del turisme patiria la fauna
i la flora marines. Es que
no está prou castigada la
pesca dins la Badia per
posar-li més entrebancs?

Cal fer qualque cosa,
ara és l'hora d'inpugnar
aquest projecte a la "Je-
fatura de Costas". Més
envant calda fer manifes-
tacions recolzant el Con-
sell General. Després cal-
drá pensar en accions més
contundents si aquesta gent
continua amb el seu pro-
jecte d'arruinar la nostre
zona.

MATEU JOAN I FLORIT

ESPIRGARES
REPARACIO 1 VENTA

Tota casta de bicicletes i ciclomotors

Netetja de radiadors

Carretera Militar, 118

Teléfon: 26 35 56.

•UNIO ESPORTIVA SANT DIEGO
SECCIO DE C1CLOTURISME

TOTS ELS DIMECRES 1 DISABTES, A LES 7'45 DEL MATI
SORTIDA DE CICLISTES
LLOC DE REUNIO

CAFETERIA SANT DIEGO
TOTHOM Hl SERA BENVINGUT

CONSTRUCCIONS J. RIBAS MAS•

ESPECIALISTES EN MANTENIMENT

DTOTELS

CANONGE MATEU ROTGER, 25

TEL. 26 84 53



Fútbol

L'Uní° esportiva

S'Arenal comença
els entrenos

Ferro Vell.

Cotxes esbucats, tota casta de materials espenyats.
COMPR I VENC A PREUS RAONABLES

JOAN ORTIZ I MARCH

Carrer Asdrubal, 20

. A S'Arenal de Mallorca.

Botiga Barceló
Tota casta de queviures

ENSAIMADES PER A
L'EXPORTACIO

(No són gelades)
Carretera Militar, 237

CALCATS FERRER
TOTA CASTA DE SABATES

PREUS ESPECIALS PELS ARENALERS

GALERIES MAR

Tendes 15 i 16

Telèfon 26 31 55

SE VEN APARTAMENT DE LUXE

3 dormitoris, menjador, bany, escussat, terrassa,
gran calefacció, etc.

Informació, telèfon 26 35 02

CAFETERIA
GRILL EUROPA

CARN, LLENGONISSA I SOBRASSADA A
LA GRAELLA A PARTIR DE 200 PTES.

BATIAMENTS, BODES, COMUNIONS

CARRER JOAQUIN VERDAGUER,
DAVANT LES ESCOLES

TELEFON 26 20 46

Els dilluns a les 9'30, En Tomeu Sbert informa des
de S'Arenal.

Els dimarts, a la 1'30, En Mateu Joan informa des
de S'Arenal

Els dimarts a les 3'00, En Miguel Ambrbs de S'Are-
nal, fa el programa "Realitat i Fantasia".

RADIO POPULAR ES COSA NOSTRA.
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Entrevista al

president de la

U. E. S'Arenal

Boxa 

Manolo López

Castinheras ens

parla de

noves vetlades

Estam novament a l'es-
pera d'una temporada es-
perançadora „ L'Unió
Sportiva Arenal comenza
els entrenaments. L'entre-
nador és el senyor Nava-
rro, un "míster" que, ja
a la passada temporada, va
ajudar es,apendament bé
el club quan es va rescindir
el contrate amb "Joancho"
Forneris. El S'Arenal que
militará a Regional prefe-
rent, té la sana intenció de
pujar a III Divisió Nacio-
nal. El seu president i vi-
ce-president Rafel Heredia
i Manolo Pavón, i els altres
directius, estam franca-
men t illusionats que aques-
ta temporada 81-82 sigui
la millor per l'equip.

El primer partit amistós
es juga a Marratxí, on hi
ha en disputa un artístic
trofeu amb motiu de les
festes patronals d'aquell
poble.

Per altra part es prepara
ja el "Trofeu Ciutat de
Llucmajor", que sol tenir
per escenari el "Camp Ro-
ses" de Son Verí, Han con-
firmat la participació l'Es-

panya de Llucmajor i el
C.D. Rafal, Les dates són
15, 16 i el 23 del proper
mes d'agost.

PLANTILLA

La plantilla de jugadors
actual es Mir I, Rodrí, Mir
II, Ordoñez, Evangelista,
Navío, Cano, Carlos Maye-
ro, Morillas, Jimenez, Díaz.
En calidat de retenguts
estan el porter Colom i
l'interior Seguí. No está
tancat el capítol de fitxat-
ges. Entre altres es parla
de Bustamante, un davan-
ter bb, que fa moits de
gols, i s'está mirant per
repescar en Salas, que juga
amb un dels equips del
Real Mallorca. També es
parla de N'Esteve Amer,
un altre porter que ha aca-
bat el servei militar.

I una altre cosa molt
important, es que també
enguany es forma equip de
la categoría d'aficionats.
S'en cuidará el bon espor-
tista N'Andreu Gelabert.

StIERT

Rafel, ¿Corn és que et
presentares pel carrec de
president de la Unió Es-
portiva S'Arenal?

Primerament, perqué
un grup d'aficionats m'ho
demanaren, segon perqué
el futbol m'agrada molt.

Podries explicar el pro-
grama d'actuació?

Ver un equip decent
amb el poble de S'Are-
nal. Mirar de quedar entre
els sis primers.

Quin presupost tendrá
l'equip?

El presupost será d'un
minó de pessetes.

Tens formada la Junta
Directiva? pots donar qual-
que nom?

Estic fent gestions, de
totes maneres et pug ade-
lantar que en Manuel Pa-
von sera vice-president pri-
mer.

Aspiracions de l'equip?
Quedar entre els sis pri-

mers a fi de poder jugar la
liguilla d'ascens a tercera

El tema socis, com
está?

Intentarem fer el iná-
xim de socis. La quota
de soci normal será de
2.000 pessetes, les dones
1.000 pessetes, els socis
d'honor 5.000.

Vols dir qualque cosa
mes a l'afició?

Esper que ens ajudin
i es facin molts de socis.
Intentarem pujar a terce-
ra divisió

A noltros, només ens
manca dir que ganes de fer
feina no en falten. Es vol
formar un club potent dins
l'àmbit del futbol mallor-
quí. Això es el que espe-
ram els aficionats de
S'Arenal.

En Manolo López Cas-
tiñeiras, és natural de la
bella Galicia, però en Ma-
nolo ja duu molts d'anys
entre noltros i pensa com
un arenaler més. Esportis-
ta cent per cent, 11a prac-
ticat el dur i difícil esport
de la boxa. IIa estat fins
i tot al Brasil on fou un
destacat practicant i
més tard "sparing" del fa-
mós campió Eddie Jofre.
En Manolo és directiu de
la Federació Balear de Bo-
za, que presideix, des de
fa uns llargs quatre anys,
el també araneler Tomeu
Sbert.

UNA EXHIBICIO

Hem acudit al seu lloc
de treball, el "Restaurant
Vate" per demanar-li noti-
cies locals referent a l'es-
mentat esport. Lo més im-
portant que ens ha dit és
que dintre d'unes setma-
les tornará a pujar al
''ring" amb els guants po-
, ats. I això és molt gros
á tenim en compte que en
lanolo té prop de 45

anys, encara que te un es-
perit molt jove.

—Que penses fer Ma-
nolo?

—Simplement es trae-
ta d'una exhibició que fa-
rem a Llucmajor, amb mo-
tiu d'una interesant vetla-
da per les festes de Santa
Cándida. Allá a Llucmajor
es fá un homenatje a un
altre bon esportista, en
Guiem Ros Roig, més co-
negut per "Jim". Farem
tres o quatre assalts de tres
minuts i estic segur que
agradará. M'estic entrenant
;Ierqué es pugui veure una
exhihicu', ,+•,! mist de tots

—Que més hi ha a la
dita vetlade llucmajorera?

—Será molt interessant.
Ve un equip de València
per enfrontar-se amb els
millors homes de Balears
de la categoría amateur i
es disputará el "IV Trofeu
Baró de Vidal", una pre-
ciosa joia donada pel bon
llucmajorer que és don
Juan de Vidal i Salvá.
També hi haurà entrena-
ment públic d'algunes figu-
res professionals.

—Segueixes essent "ma-
nager"?

—M'agrada molt prepa-
rar joves Penó me falta
temps per a tot. No obs-
tant estic ajudant tot el
que puc a la tasca federa-
tiva. A part de la dita vet-
lada de Llucmajor, farem
també una o dues vetla-
des a S'Arenal aquest es-
tiu. El "Boxing Club Are-
nal" está fent una bona
tasca i el seu president en
Salvador Martín treballa
molt.

I aquí tancam la xerra-
da amb en Manolo, Grà-
cies i fins un altre.



L'atur a aumentat un
32% a les Illes

(Sebastià Verd)
Les xifres de parats de les
liles Balears han experimentat
un augment molt considerable
durant els primers Mesos d'en-
guany. Segons xifres recolli-
des de fonts oficials pel
Centre d'Estudis Econòmics,
que és un centre instituit per la
CAEB, la patronal principal de
les Illes, l'augment hauria de
calcular-se en un trenta-dos
per cent respecte a l'any ante-
rior. Això pel que fa al mes d'a-
bril, si bé s'espera que de Ila-
vors ençà se n'hagi produït
una disminució, atesa la incor-
poració a la feina de gran part
dels treballadors parats que
pertanyen al sector de serveis,
és a dir, relacionats básica-
ment amb el turisme.

De tota manera, cal asseny-
alar que enguany sembla que
no han retornat a la feina tants
treballadors com els anys an-
teriors, ja que es pot haver pro-
duit una mecanització deis
serveis d'hOteleria, o que els
mateixos empresaris hagin
prescindit de llocs de feina
que consideraven no del tot
necessaris per a la marxa eco-
nómica de l'empresa. Aixi
queda en evidencia que el tu-
risme, en aquests moments,
quan ja ha arribat al sostre
més alt de possible oferta, ha
esdevingut una maquinaria
económica que no dóna lloc a
noves ocupacions, sinó que es
limita a mantenir en el millor
dels casos un equilibri. En con-
seqüència, la xifra de parats
actual s'haurà de mantenir en
el futur si no es creen altres
lloc de feina.

Actualment podem dir,
segons el Cercle d'Estudis
Económics, que el sector de
serveis absorbeix prop del se-
tanta per cent de les xifres
d'atur de les Illes, mentre -que
els segueix la construcció,

amb un tretze per cent, i el
sector industrial, amb un deu, -
si bé cal tenir ben present que
aquests percentatges són
semblants a l'aportació econó-
mica de cadascun dels sectors
dins del conjunt de l'economia
illenca.

De tota manera, les xifres de
parats corresponents a l'abril
de 1981 eren de 40.461 perso-
nes, número que resulta incre-
ible per a una població com és
la de les Illes, que només és
de sis-centes mil persones. Es
creu, evidentment, que hi he
un desajustament important•
respecte a la prestació del
subsidi d'atur i l'atur real, cosa
que fa menester que es posi
en marxa la proposta de la
CAEB, la patronal, amb les
centrals sindicals, per tal de
dur a terme un control ex-
haustiu d'aquest subsidi.

contràriament, mentre es
poden donar casos de frau en
la prestació del subsidi, s'es-
devé un tenomen totalment
oposat a causa de l'estaciona-
litat del treball a les Illes, ja
que, tal com hem dit, gran part
de la població treballadora
només pot tenir feina durant
quatre o cinc, o en el millor
dels casos, si mesos de l'any,
corresponents a la temporada
alta. Fins ara, acabat el termini
de recepció de l'ocupació, els
treballadors d'hoteleria queda-
ven sense cap recurs. Això
s'espera que es pugui solucio-
nar aviat, gràcies precisa ment
ais recents pactes entre la pat-
ronal, el govern i les centrals
sindicals, que ampliaran el
subsidi amb un fons de quinze
mil milions de pessetes,
quantitats que en la seva part
proporcional podran contribuir
a solucionar aquest greu pro-
blema de l'estacionalitat del
treball a les Balears.'

En aquest sentit, cal asseny-
alar que des del Consell, a
totes les instàncies econòmi-
ques i socials de les Illes, no
es veu altra sortida que poten-
ciar la industrialització de les
Balears, ja que en cas contrari
no será posstble crear més
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El sumari

del 23 de

febrer
E 1 sumari obert per als lamentables i ver-

goryosos fets del 23 de febrer s'ha dos
i ha passat al Consell Suprem de Justicia

Militar. Però aquest procés té un camí dificil, ja
que ha estat precisament ara quan el govern
s'ha vist amb forces per a fer bo el que va dir el
seu president, que no se sentia compromès per
cap pacte que s'hagués pogut fer amb els
sediciosos.

Es, per tant, d'especial importancia que
s'hagi sollicitat el processament dels guàrdies
civils que van entrar al Congrés i —enganyats
o no— van disparar trets, o van acudir a parla-
mentar, o van apuntar les seves armes contra
les personalitats que eren allí, fins i tot el
mateix director del cos al qual pertanyen.
Aquests fets lògicament no poden justificar-se
de cap manera i resultava del tot escandalós
que s'hagués proddit l'alliberament d'aquests
homes després d'un lleu arrest i sense que fins
ara haguessin estat processats.

Però aquest fet no ha etlat l'únic indici que
les coses semblen canviar aquests últims dies.
La recent actuació del ministeri de l'Intericir
contra els grups d'extrema dreta i fins i tot l'ac-
tuació contra el comandant Ynestrillas fan con-
cebre esperances que s'intenta de veritat recti-
ficar una actitud que havia estat sovint denunci-
ada per tolerant davant aquests grups i manca-
da d'energia per a posar fi a tot un encadena-
ment de fets que podien portar-nos a situacions
irreversibles.

No resultará certament fácil el camí per a
posar definitivament fi a les trames «golpistes»
i sobretot per a oferir una actuació exemplar
envers els implicats. L'alta graduació d'alguns
dels principals protagonistes deis fets del 23 de
febrer fa que alguns membres del govern ex-
pressin el seu desig que el sumad sigui dividit
en dos, de manera que es pugui jutjar més en-
èrgicament els assaltants del Congrés i de
manera més «política» els altres implicats en
l'intent desestabilitzador.

Però aquest camí sembla totalment el de la
feblesa, que no contribuiria a tranquillitzar la
situació i a consolidar el futur democràtic. -Un
sistema politic que no sigui capaç de castigar
enèrgicament els qui s'han posat voluntaria-
ment i de forma flagrant cOntra les lleis més fo-
namentals i fins i tot han menyspreat les insti-
tucions i els seus representants, mai no tindrà.
raó de ser. La democràcia constitucional espa-
nyola ha de tenir, doncs, prou energia per a
aplicar la seva justícia, sense hipoteques ni co-
mpromisos vergonyants. Les últimes passes
del govern són efectivament en aquest camí i,
per tant, mereixen el suport de tots els qui con-
fíen en un futur democràtic i el desitgen plena-
ment realitzat.

Del Diari AVUI
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Sempre f an el desintés
H i ha polítics, fins i tot illustres, al-

menys han arribat a catedràtics o a
ministres, que quan parlen de nosaltres,
els periférics, malgrat que afirmen que
ens coneixen molt bé, fan l'orni o de-
mostren que són uns ignorants abso-
luts, o uns ignorants voluntaris, que és
una cosa pitjor. Comencen per tenir
una profunda i manifesta allergia a de-
terminades paraules. Sistemàticament
les eviten o les usen a consciencia, o in-
stintivament, d'una forma equívoca. I
això al marge de la seva pròpia ideolo-
gia, que els podria fer, segons els casos,
més exigents amb les paraules.

Tenim, per exemple, els mots: Estat,
nació i regió, que s'apliquen a gust del
consumidor, segons les idees que un
s'hagi format del poder o segons el que
es vol que aquest sigui. Es prou clar
que Estat no és sinonim de nació. I
nació tampoc no ho és de regió. Els dic-
cionaris marquen prou bé les diferenci-
es conceptuals d'aquestes tres paraules.
Cada mot expressa una idea política
que no es pot transformar. Intentar-ho,
com es fa constantment, és voler man-

tenir una acció política falsa, que,
respecte a nosaltres, sempre va acom-
panyada d'imposicions, de persecuci-
ons i d'enganys. Millor diria que es
tracta d'una acció política que vol justi-
ficar les seves imposicions, les seves
persecucions i els seus enganys.

Quan el poder, o Estat, vol justificar
el seu concepte d'unitat a ultrança, es
qualifica a si mateix de nació, encara
que no ho sigui d'una manera formal. I
quan vol reduir, o destruir, una nació
que forma part d'aquest mateix poder,
o Estat, la qualifica de regió. La paraula
regió no causa tant temor com la pa-
raula nació. I això és lògic, car una
nació, per principi, reclama tenir dret a
una sobirania pròpia, mentre que una
regió només pot tenir dret a una simple
delegad() administrativa.

I així com hi ha nacions que no han
pogut constituir-se en un Estat, també
hi ha Estats que engloben diferents na-
cions, per() aquesta última realitat no és
admesa amb facilitat, més aviat és dissi-
mulada com si fos una xacra c una mal-
altia política vergonyosa. La part domi-

hant d'aquest poder tendeix a destruir
les altres parts diferenciades que, de
grat o per forca, conviuen juntes.
Aquest tipus de poder no acceptarà mai
la possibilitat de Constituir-se en un
Estat plurinacional tal com és en ia rea-
litat. Continuará confonent Estat amb
nació i intentará mantenir aquest
equívoc.

I per reafirmar-lo ho falsificará tot: la
història i la cultura. I el que no pugui
falsificar,- intentará destruir-ho. Només
per la foro s'ha pogut fer subsistir l'e-
quívoc i amb ell el domini sobre les na-
cions que componen un mateix Estat.
S'invoca, a vegades, la convivència de
segles. Una convivència que ha estat
sempre forçada, absorbent, tiránica per
part del qui ha estat més fort i ha pogut
dominar les estructures de poder. I una
convivència ami, per molts anys que
tingut, no pot crear mai una harmonia
d'acció conjunta.

Voler mantenir l'equívoc Estat-Nació
és simplement voler tenir una situació

lítica de debilitat i d'ineficàcia com
passat, i passa, entre nosaltres, els

qui formem l'Estat espanyol. Deixar
subsistir un Estat amb, un criteri unifor-
mista, amb una obsessió unitária, és
mantenir dintre del mateix Estat un
ment dede descomposició.

Cada dia és mes anacrònic aquest
concepte de podgr amb la seva afirma-
ció Estat-Nació. Es un concepte napole-
ònic, quan ja no hi ha cap Napoleó que
pugui conquerir Europa. Només hi ha
caricatures de napoleons tancades als
manicomis. I tampoc ja no hi ha cap
perspectiva colonialista, que és quan es
necessita tenir el poder molt unificat i
molt controlat.

Tot això ho hem dit i repetit milers
de vegades, però sempre inútilment.
Passa com en el nostre món rural, on
diuen o deien abans, quan hi havia més
bestiar que no tractors: ja pots xiular si
l'ase no vol beure. Nosaltres comí -
nuem, com sempre, xiulant, però. els
del poder no volen beure ni veure. I
així ens va tot.

Manuel Cruells

Les cultures deis pobles
T 01 poblé imitiu, lot noble en des-

en n olupament i tot noble desenvo-
lupat te una cultura que Ii proporciona
fisonomia pCe LII nxidem dir que LI
cultura la cada poble; pero lambe cada
poble fa la se‘a cultura.

Quan anant pel mOn hom es posa en
contacte amb cultures diferents
prou que ens ha tocat de fer-ho a nos-
altres!	 amb unes ens podrem identi-
ficar amb relativa lacilitat, però és possi-
ble que amb altres ens costi més. En
bona part, depèn de si la nostra lOrma-
ció cultural és oberta o be, com diuen
en castella, (VITll en la seva accepció
d'altanero.

Ens podem identificar, o si més no
comprendre —si hi posem voluntat—
amb aquelles cultures d'unes arrels
semblants a les de la nostra cultura,
encara que per raons històriques o con-
dicionades per les característiques geo-
gráfiques del país presentin diferencies
accentuades. La millor prova d'una se-
riosa formació cultural ,--cosa que no
equival, forçosament, a una consistent
formació inteflectual— és que ens
permet de comprendre, encara que no
ens hi incorporem, la cultura d'un altre
poble. Però si ocupem un lloc en aquest
poble, és just i honrat que fem el
màxim esforç per indentiticar-nos amb

ell. Aquest és 1 Liiiic cami perquè no
ens sentim c-ar.Inger, i Li terra que ens
ha acollit ()que hem triat per \ iure-hi.

quie no s'II:1 de fer qiin es va a un
país, a un territori que no és el nostre,
que no té les nostres formes culturals,
és tractar d'imposar Li nostra cultura, la
nostra manera de n ellre i entendre la
vida. ElsqUI ho tau Nón gent de mentali-
tat, conscient O inconsckmt, colonialis-
ta. El colonialisme en \ ileix el poble
que Eaccepta i els qui l'exerceixen. Per

combatre el colonialisme cultural
nomes hi ha un camí; potenciar la cultu-
ra autóctona, la cultura del pais.

'Fot home o dona que es considera
amb dret a ser lliure rebutja cn el seu
país —a casa se‘a— Li ntromissió dels
qui intenten substituir les se \ es formes
culturals. D'aquí s, éne 11 tantes II uiteS,
tantesdesconliances.

Quin és el contingut de la cultura?
La cultura es formada per les realitats
presents, per les tradicions que venen
d'un passat amb !larga história, deis am-
bients naturals i deis ambients en qué
ha intervingut l'home i que conjunta-
ment formen la pan. física del país, pels
sentiments sentits per la collectivitat
de cara al futur, per la voluntat de regir-
se per Ileis própies...i • per la utilittació
en tots els àmbits i en tots el ,  camos de

Li llengua heretada dé ,..lencr;lció en ge-
neració i que ha estat enriquida pel
poble i pels scus pensadors.

Ara bé, la formuló cultural d'un
poble ha d'ésser trehallada c(int es tre-
balla, com es con rea, un camp. No
s'han de dei sar coses tan importants a
l'atzar o a la voluntat deis Ares. Es
cosa que pertoca en la seva totalitat i
sense interencionismes a la collectivi-
tal nacional. Es per aixl) que la persis-
tencia de la cultura i el seu desenvolu-
pament ha de realitzar-se per gent del
mateix país. AixO no és posar-se d'es-
quena a altres cuitures; és, simplement,
enfortir la propia lOrmació cultural per
tal de posar-se en contacte amb altres -
cultures, no pas enfrontar-s'hi. D'a-
questa manera es producís el fenomen
intensament humá de la transculturaci-
ó. Tota cultura ha de tractar d'adquirir
valors d'altres cultures.

Aquest procedir s'ha d'iniciar des de
l'escola. L'infant porta amb cli, quan in-
gressa a l'escola, encara que es tracti
del parvulari, una formació cultural ad-
quirida a la tamília, en entrar a l'escola
es posará en contacte amb la formació
cultural dels seus companys que en
certs aspectes sera . diferent de la seva,
però comencara a aprendre de
comportar-se i, per tant, s'enfortirà la

seva formaciO cürtural. Aprendra
aprendre. Amb aquést ainCllelltalgC ad-
quirirá personalitat i s'adonará que cal
respectar la person:iit t deis altres.

L'infant s'anirá enriquint no única-
ment amb nous coneisements, sin()
lambe adquirint o Sen tint que adquileix
n OUS interessos, que en molts casos
són els mateixos interessos dels seus
companys. D'aquí ve que tingui tanta
importancia a l'escola (pie els riel XChieS
practiqum jocs organitzats, cantin,
dansin, liicin excursions, etc, car totes
aquestes activitats es fan en comunitat i
esdevenen elements de cultura.

L'inflan i l'adolescent han d'aprendre
a valorar la cultura de la seva collecti
tat, de la collectivitat en la qual han
nascut o en la qua] els ha local viure.
Han d'aprendre a acceptar plenament,
sense recança i sense complexos d'infe-
rioritat o de superioritat, que els altres
pobles, precisament pel fet d'ésser
pobles, lenco una altra cultura i que les
cultures dels pobles s'han de respectar
totalment. El fet que aquests pobles,
aquestes nacionalitats, estiguin com-
presos o no en Un , tnateix Estat no im- •
porta. Els drets dels pobles són drets su-
periors al dret polític.

Marc-Aurdi Vila




