
Dentol pescat a volantí entre Cala Figuera i el Cap
Blanc pels pescadors Antoni Pastor, Josep Costa, Juan
Lima, Manolo des Puig i José Tejero a bord del Llaut
Cala Blava. El peix va donar 8 quilos a la romana.

Ea, ea, ea, Andalusia
comença a caminar

Manolo Rodriguez València,
primer baile de barri demo-
cràtic de S'Arenal de Mallor-

ca. Un batle andalús.

El noranta per cent dels
andalusos han dit que si al
seu Estatut d'Autonomia.
Els andalusos estan d'en-
horabona. A la fi podran
regirse a la seva manera,
podran disposar de les se-
ves riqueses, que són mol-
tes, podran decidir el que
sia millor per el seu po-
ble.

El cinquanta per cent
dels habitants de s'Arenal
són andalusos. A ells A la
més cordial enhorabona
pel triunf que ha aconse-
guit el seu poble. Un po-
ble que ha sofert tota
casta d'opresions al llarg

PARTICIPACIO SI NO BLANC NUL

SEVILLA
ESCRUTAT: 36,5 53,9 91,28 5,54

CÒRDOVA
ESCRUTAT: 81.6

60,2 89,2 7,2 3,1 0,5

MALAGA
ESCRUTAT. 52.3 47 89,25 7,41 2,56 0,78

JAÉN
ESCRUTAT: 78,8 57,95 86,27 10,07 1,89 0,9

.CADIS
ESCRUTAT. 100

..
50,7 91,30 4,9 2,9 0,88

HUELVA

ESCRUTAT: 100 52,74 91,10 5,06 3,26 0,58

ALMERIA
ESCRUTAT. 27.2 43,99 87,47 8,63

GRANADA

ESCRUTAT: 43.7
49,56 87,59 8,40

TOTAL

de la seva història, des del nostre municipi. A un
	 feim costat, ell será un

d'els Reis Catòlics fins als referéndum per a la inde- dels leaders que ens durà a
nostros dies, i que ara pendéncia de s'Arenal sa-

 la independència del nos-
pot començar a caminar. bem que els cent per cent tre poble. Per que són els

Amb els andalusos de dels andalusos votaran pobles i cada un dels indi-
s'Arenal, comptam per fer dien si.	 vidus que els formen, els
la independència del nos-	 El batle de barri de qui han de decidir el camí
tre poble, per la creació S.Arenal és andalús, si li

	
del seu futur.

El Bar Las Gaviotas
dóna a una futura placa.
L'amo del bar, per tenir
els clients confortables, va
construir una terrassa da-
vant el bar, però ho va
fer sense el corresponent
permís i ho va fer dins
terrenys de l'ajuntament.
Ara, les brigades munici-
pals han llevat la terrassa,
a compte de la propietat,

com és natural. I és que
el qui construtix dins te-
rra d'altri, perd es temps
i sa llavor.

De totes maneres, és
ben hora que l'Ajunta-
ment de Ciutat posi en
marxa les obres per orde-
nar aquesta i altres zones
verdes de la platja de
S'Arenal.

L'Ajuntament esbuca
una terraca

Skrgerta
S'Arenal de Mallorca
Butlletí informatiu de les
barriades de C'an Pastilla, Me-
ravelles, Es Pillarí, Ses Ca-
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Els dilluns, dimecres i
divendres, en sortir de
l'escola, un estol d'aliots
de 14 a 15 anys s'entre-
nen de boxa al gimnás de
devora el camp de fút-
bol.

Hem anat a un dels
entrenaments i hem pogut
comprovar que els al.lots
se peguen de bon de veres.

Els al.lots estan en for-
ma. De totes maneres ens
han assegurat que fora del
ring, no peguen a ningú.
Un códi d'honor, les regles
de la boxa els ho impedei-

xen. L'esport és sens dubte
molt violent; de totes ma-
neres, hi ha vicis pitjors...
la droga, l'alcohol etc. fan
més mal que els cops de
puny.

Uns anota fabulosos,
Jaume Ponç í Ramis "Ponc
Barcenes" Juan José Lo-
pez Garcia "Pantera",
Francisco José Bustaman-
te Albar "Arbona" són
tres dels púgils habituals.

Estarien encantats que
molts altres joves del po-
ble anassin als entrena-
ments.



Preguntes a
"S'Arenal
de Mallorca"

Quan tendrem rádio en catalá a qualsevol hora del
día i de la nit?

Quan tendrem televisió en cátala tot l'horabaixa i
tot el vespre?

Quan s'adonará la gent de S'Arenal que te una revista
a la seva disposició per escriure i expressar les seves
opinions?

Quan tendim aigua i clavagueres a Ses Cadenes?
Quan es pronunciara el Club Nautic a favor de la

independència municipal de S'Arenal?
Quan s'esfaltará el tros de carrer de devora l'es-

cola?
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

Valencia, Catalunya, El Rosselló, Andorra i Mallor-
ca és la mateixa llengua?

Quan tendrem Ajuntament a S'Arenal de Mallor-
ca?

Quan acabaran els colonitzadors de Madrid de pensar
en dàrsenes, pantalans i plataformes dins la nostre badia?

Quan s'adonaran els inmigrats de les avantatges
que suposeran per a ells, —i per noltros— la integra-
ció llingüística i cultural a aquesta Mallorca que els
ha acollits?

Quan tendrem mancomunitat de transporta a Pirca
Metropolitana de Ciutat?

Quan s'asfaltara la carretera d'Enderrocat?
Quan es començaran les obres de l'Autovia de S'Are-

nal?

Quan comencark la gent a mourer-oe per demanar ef
Pla Parcial 1 l'Urbanització de Bellavista i Son Granada?

Quan s'adonarà la gent que una de les millors ma-
acres que tenim ara els s'arenalers de solucionar els
nostres problemes és estar dins les Associacions de
Veinats?

Quan s'adonaran els empresaris s'arenalers de la
conveniència que hi hagi a la nostre zona una platja
reservada per nudistes.

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

Quan ens donaran els nostros polítics l'Estatut
d 'Autonomía?

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

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

L'any que ve. si Deu Vol!!

"S'ARENAL DE FiALLORCA" CONTESTA

La carretera d'Endarrocat está en prou bones condi-
cins després que les brigades de l'Ajuntament han tapat
els clots anib aglomerat asfaltic aquest darrer mes.

FERRETERIA
DEL
BRICOLAGE
Som el n. 1 a S'Arenal en bricolatge-
eines Bosch.
Ferreteria en general. Lloguer de com-
pressors i de grups electrogens. •
Pintura plàstica i estnalts.
Carrer Milan, cantonada carretera Militar.

El darrer crit en bosses i articles en pell
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Li ES DEL PFiINCIPAT
ENS DONEN ANIFIS

Benvolgut amic:
Ermengol Passola,

d'Amics de Joan Ballester,
m'ha fet conèixer la vostra
carta. Celebro que algun
dels meus articles a l'AVUI
us pugui interessar.

Jo us felicito per
"S'Arenal de Mallorca",
que n'estic segur, fa una
feina molt positiva.

Molt content d'haver
tingut aquestes notícies de
les vostres activitats, per a
les quals us desitjo tot
l'èxit possible, us saludo
ben cordialment.

JOSEP M. ESPINAS

RESPOSTA A UN
ARENALER DE

SEMPR E

Sr. Director
Li agrairia la publicació

d'aquest escrit contestant
a la carta publicada a
SA VEU DE LLUCMA-
JOR, del 13 del passat
mes, i que signa UN
S'ARENALER DE SEM-
PRE.

Aquest senyor contesta
a una entrevista que En
Mateu Joan Florit fa a D.
Manuel Rodriguez Valen-
cia. Per tancar la entre-
vista el Sr. Florit fa una
pregunta molt d'actualitat
que és la dels taxis. La res-
posta del batle de barri,
"Estic cansat de dir que
la mancomunitat a més de
preceptiva és necessaria.
De totes maneres la solu-
ció final i definitiva ha de
ser la creació del nostre
municipi. Que els llucma-
jorers se'n vagin a collir
ametlles i fer sabates al seu
poble i els ciutadans a Ciu -
tat que es prou gran".

Jo comprenc que
aquest senyor com qualse-
vol llucmajorer se senti
ofés per aquestes decla-
racions. El que a mi i a la
majoria dels veinats que vi-
vim a S'Arenal ens ha in-
dignat es la manca de co-
neixements gramaticals,
del singular i lel plural

A un dels paràgrafs, diu
la carta: "Sepa también,
que todo fue bien hasta
que ustedes, (plural) em-
pezaron a meter las nari-
ces (plural) en nuestros
asuntos internos. I jo me
deman; ¿Quina culpa te-
nen els veinats de S'Are-
nal de les declaracions del
Senyor Rodriguez Valen-
cia, perque vosté els insul-
ti dient-los "entrometi-
dos"? Jo personalment,
diré una cosa, mai m'ha
agradat aficar el nas dins
cap afer intern, perque no
m'agrada sa pudor.

Si vostè és un arena-
ler de sempre, com diu,
supós que está al corrent
del que passa a S'Arenal,
supós que a hores d'ara
esta enterat de que el se-
nyor Rodriguez Valencia
va desmentir a un mitjà
informatiu de Ciutat,
aquestes declaracions.

Li faig a saber, que si
tots els qui se senten are-
nalers, d'ara i de sempre,
lluitássin per S'Arenal com
ho 'Ta el senyor Rodríguez
Valencia, altre gall ens can-
taria. El Senyor Rodriguez
ha lluitat als plens
l'Ajuntament, contra vent
i marea, per aconseguir un
Arenal millor.

Sápigue vostè, que el
65 per cent dels ingres-
sos de l'Ajuntament de
Llucmajor, surten de
S'Arenal, i mentre que
Llucmajor se'n du el 80
per cent del pressupost,
a S'Arenal no li toca ni

el 10 per cent. Que mentre
a S'Arenal -no tenim cap
mena d'instal.lacions es-
portives, a Llucmajor en
tenen i ara tenen aprovat
un poliesportiu tapat.
Tampoc no tenim guarde-
ria, ni centre d'ancians, ni
biblioteca... i per no te-
nir, no teniem fins fa poc,
llum a la majoria de ca-
rrers. Quan s'ha pronun-
ciat vosté, allá on sia,
reclamant alguna d'aques-
tes necessitats? Que jo sa-
pica, desconesc la vostre
identitat, sugurament mai.
Sincerament, cree que
d'arenaler vosté te ben poc
si ho fos sabria que els qui
ving,uerem de fora, no ho
ferem amb la intenció
d'afica els nassos dins
assumptes interns, van arri-
bar cercant feina i amb
la nostre suor i la vostre
terra, dels vostres avis i la
vostra història, estam fent
tots units, UN ARENAL
GRAN.

Atentament, un s'are-
naler des de fa setze anys,
amb el següent nom i lli-
natges.

ANTONIO JIMENEZ
SANCHEZ

CATALUNYA I LES
NQSTRES ILLES

Sr. Director.:
Soc català i he vingut

per motius de feina a Pal-
ma. Las "cartes al Direc-

tor" dels diaris locals
fet fer un tip de

riure (com es posible tan-
ta incultura?) però mes
tard he observat que l'in-
sult, la grolleria, la inven-
ció, la poca educació i el
dir coses sense solta ni co-
neixement 'de causa i fent
el joc a determinat grups
ultres que els hi convé
aquesta ignorancia, no está
contestada per els nombro-
sos literats que s'han em-
portat (amb tot
xement) importants pre-
mis literaris de Catalunya.
Per qué no responen a les
animalades d'aquesta gent
inculta que ni sap escriu-
re i prefereix renegar de la
seva sang i repetir el que
li fan dir talment lloros?
No m'ho explic i ja m'en-
carregare de que totes les
meves amistats sapiguen
com s'ens insulta a Mallor-
ca. A Catalunya mai s'ha
ofès a un illenc. Heus aci
la diferencia: cultura, edu-
cació, llibertat i no servi-
lisme.

JUAN Ma. SOLA

AQUESTA SECCIO
ESTA °BERTA A TOT-
THOU ANIMAN ALS
ARENALERS A EXPRES-
SAR LES SEVES OPI-
NIONS ESCRIVINT- A
S'ARENAL DE MALLOR-
CA,	 CAril DE LES
CANTE RES, 132.

CARTES



E7 passatger un minó de Thomson és rebut a L'Aeroport peine-

sort manager mr. Keith Pope i D, Antoni Pomar del Foment de
Turísme.
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Contarelies d'una pastera En Jeroni es altre
cop Jerónimo

Han passat una partida
d'anys. Ja hi ha el Club
Náutic, i s'ha feta una ca-
seta enfront del carrer amb
les protestes dels veinats
perque diuen que han
comprat els trasts i aquella
caseta estorba un poc.
Qué hi farem? El Mollet
s'havia omplit d'arena i
alga, deien que per culpa
del martell que havia fet
fer es Govern. Una colla
d'al.lots jugava quasi sem-
pre al futbol per allá on
era abans la mar. A una vo-
rera hi havia sa pastera
girada damunt davall.
Aquella alloteia no s'hi
mirava gens de botar-hi
per damunt. En acostar-
m'hi me digué amb veu
pesarosa que es patró
Bernadí i es patró Miguel
Fullaní eran mort i que
molta de gent havia anat
als enterraments; que En
Pep Baster, d'ençà que ha-
via fet s'hostal no mira-
va tant l'Esglesia de s'Are-
nal ni la Seu de Ciutat,
perqué una, per Montuï-
ri i s'altre per l'altar,

"Meine Frau, hem estat
esperant vint-i-un anys que
vosté arribás a Mallorca".
Amb aquestes bellas I sen-
cillas paraules, I un expien-
dit ramali de flors, el Se-
cretari de Estat pel Turls-
me, Eloy Ybafiez rabia a la
Frau Elfride Sotter, ale-
manya, que a bord d'un
DC10 d'Espantax I acom-
panyada pel comandant de
l'avió, trepitjava terra de
Mallorca, procedent de
Frankfut i resultava ser
la pasatgera CENT MI-
LLONS que arribava a
l'Aeroport de Son Sant
Joan, des d'el dia que
aquest camp va obrir-se
al servei del passatgers del
Mon sencer.

Al costat de l'escalà. uns
xeremiers alegraven l'acte
amb les seves notes, la
guardia municipal en uni-
form de gala II rendia ho-
nors i el SubsecretarI
d'Aviació Civil, també al
peu de l'escala li donava
la benvinguda I II donava

—una muntanya plana que
hi ha entre Esporles i Vall-
demossa—, eren senyes ne-
cessàries per fer bé ses
puntes amb sa xerxa pri-
ma; que ja no se Pescava
agostencó, un peix tan bo
per fer sopes i per menjar
frit com per esca; que s'al-
tre dia havia sentit contar
pels garriguers de Son Gra-
nada que duia més de sei-
xanta anfoeos agafats amb
una trentena d'anees cala-
des des de Pujador des
Frares, —mica d'endinsada
que hi ha dins sa Fossa des
Cap Roig o Punta Llobe-
ra—. Ell va tenir bon mes-
tre amb En Manolo de ca
sa Poblera, ells saben tots
els forats on hi pot haver
un anfós, ja sia a la vorera
com a ses barres de vuit
o més braces de fons.
Aquesta classe de pesca
de gambins, fets en s'hi-
vern per ells mateixos amb
verducs prims d'ullastre,
és molt divertida si trobau
qualque animal dins es
garnbins. Es clar que aque-
lla pudor d'arengades i

una pepa vestida a la ma-
llorquina.

Tota la pista era una
festa. El Grup de MOsi-
ca I Dances de L'Ajunta-
ment actuava, mentre les
autoritats civils, militars
turístiques, Juntes Direc-
tivas d'AVIBA, FOMENT
DEL TURISME DE MA-
LLORCA I FEDERACIO
EMPRESARIAL D'HOS-
TELERIA, personal direc-
tiu de l'aeroport 1 tots els
"famosos" ja jubilats del
nostre camp d'aviacló, II
donaven la benvinguda.
Per altra banda I quasi
"assustats" els altres 300
passatgers de l'avión eran
obsequlats amb xiurells,
flors, p'eries i avions de jo-
guina.

A la Sala de Prensa, la
Senyora Sotter, acompa-
nyada per l'esmentat Se-
nyor Ybañez 1 el nostre
Conseller de Turisme Pera
Morey va assistir a la pri-
mera roda de premsa. A
continuació se II va oferir
un vi d'honor i se li en-

alatxes pudentes no és
aguantadora. Per fer aques-
ta mena de pescades es ne-
cessari tenir un mal nas,
molta de vista per afinar
els forats i millor memòria
per recordar totes les se-
nyes on es tenen calats
els gambins.

El patró Miquel, abans
de morir, va sentir contar
a uns llucmajorers que un
dia va sortir a pescar al
curicant. El curicant és
una roda amb dos-cents
metres de fu de ferro del
número tretze i vint-i cinc
metres de fil de ferro d'a-
cer anglés armat amb un
ham de dos ceros. Per ses
Barbes de ses Altines de
davant ses 011es clavaren
una sírvia molt grossa. Per
treurer-la l'hagueren
d'arrossagar dues hores i la
tragueren davant Son
Crauet per dins sa platja.
Quan la tragueren, es pa-
tró Miguel s'hi va asseure
damunt, se sírvia li va fer
pegar un paren de bots
de quatre pams d'alt. Arri-

tragaren innombrables re-
gals. Les Autoritats entre-
garen, en la seva presencia,
diplomes als representants
del diversos departaments
de l'Aeroport, aluslus a
l'acte.

Está vist que aquest
mes d'octubre passat fou
propici pels millonaris a
L'Aeroport de Son Sant
Joan.

El dia vint d'aquest mes
provinents de Luton, arri-
baya la parella formada per
Mr. & Mrs. Nottage un deis
quals resultava ser el pas-
satger UN MILIO entre els
clients d'enguany del tour
operator THOMSON HO-
LIDAIS.

A la seva arribada a Ciu-
tat, foren rebuts pel Re-
sort Manager de Thomson,
Mr. Keith Pope, que entre-
ga a la senyora un magní-
fic ramell de flors, i del

bada a terra, la pesaren
amb sa romana grossa
d'En Toni de sa Felanitxe-
ra, i va donar, davant una
partida de persones. tren-
ta vuit quilos i mig!
"D'aquest peix se'n parla
per bastants d'indrets du-
rant vuit o deu dies, fins
que va sortir escrit danaunt
els diaris que "El Cau-
dillo" havia pescat un pei-
xot de aprop de quaran-
ta tonelades!

Després d'aquesta llarga
contarella, sa pastera callá
i jo, daixo, daixo, cap a
ea meya s'ha dit.

(Continuará)

PER ANTONIO GALMES
I RIERA

Tot això, va acabar amb
un dinar °tara per la com-
panyia SPANTAX.

ANTONI POMAR I GUAL

qui subscriu aquesta re-
senya, que en nom del
Foment del Turisme de
Mallorca, els regalà un 'du-
ren de plata amb una pla-
ca alusiva a l'acte, I un lot
de llibres sobre Mallorca.

Aquests senyors, que
resultaren ser clients asidus
a la nostre Illa ja que ve-
nen des de fa 23 anys, ja
havien estat de vacacions
el mes de Juny d'enguany
a Mallorca. La actual esta-
da, que fou a l'Hotel Po-
Ilentia del Port de Ponen-
la, será a carrec del Tour
Operador.

ANTONI POMAR I GUAL

Me conientava fa uns
dies, un conegut que
tenc a UCD, tot estran-
yat, el fet que des de
fa una setmana, a les
pàgines d'aquest diari ja
no s'escriu d'en Jeroni
Sáiz, sinó d'en Jerónimo

El motiu de res-
trioyesa de l'ucedista és,
eta?, aquest canvi de
"momenclatura". •

Vaig explicar-li que
no sóc jo qui fa les
cróniques municipals, pa-
ró que la mesura en
sembla molt encartada
i, a més a Inés, en sem-
bla • que ha coincidit
amb el darrer ple del
Copaistori de Palma, el
de les quasi-bufetades.

Pens, efectivament,
que és un tant absurd
dir-li Jeroni a un sen-
yor que, essent mallor-
quí de naixament, parla
sempre el castellà en
públic, tot í que tengue::
la "deferència" d'oposar-
se al programa de nor-
malitzación lingüística a
Cort en català.

Parqué Jerónimo Saiz,
i amb ell tota la UCD
de Cort, vota contra la
presIncia normal del ca-
tala dins la tasca mu-
nicipal. I, a més a més,
n'argumenta l'oposició
arab guaira detalls dig-
nes d'en Jaime Martorell
i el seu "Sentro" Cultu-
ral Mallorquín.

El senyor Saiz va fer
públic una espècie de
"Manifiesto de los
2.300", en versió casola-
na, dient poc m68 o
manco que la majoria
d'esquerres pretenía mar-
ginar el castella de la
vida pública de Ciutat,
que on s'ha vist mal
aquesta vergonya, que
alzó, senyors, no és coo-
ficial tant ni res, i que a
més a mes ell n'esta
ben content, d'esser bi-

parqué laxó as
ben enriquidor...

Al senyor Saiz no li
sembla gens bé que es
vulgui que els fundo-
naris parlin el català.
Segons 'ell, no es pot
obligar al funcionad a
coneixer l'idioma de Ma-
llorca, Allò que ' s'oblida
de dir és que, si no
s'estableix aquesta obli-
gatorietat, el ciutadà mai
no podrá exercir el seu
dret de dirigir-se a l'Ad-,
ministració local amb la
llengua que lliurament
elesgesqui Això no ho
va dir, no, el senyor
Saiz.

I, encara, en va dir
una de més grossa. Va
fer de gonella, plan-
tejant la falsa ditun-
tiva català-mallorquí, de-
manat el reconeixement
del terma "modalidad
insular de la lengua",
i totes aquestes històries
cabòries que tant mal
fan a la nostra cultu-
ra i a la seva normalit-
zació, que és de lo que
se tracta.

Per això, i per al-
guna altre qüestió que
es queda sense escriure,
els companys informa-
dors municipals han "re-
batir al cap centrista,
que ja torna esser Jeró-
nimo, reprenent la vela
tradició imperial del se-
guidors/defensor de "la
lengua oficial" d'aix6
que en diuen "nación
española". Jesús, bon Je-
sús, quin martiri!

Josep Rosselló     

Les pistes de l'Areoport de Sont San Joan eren una festa a
l'arribada del passatger 100.000.000.

La passatgera 100.000.000 acompanyada del Secretari d'Estat
Sr. lbañez tel Conseller Pere Morey.  

Pel nostre aeroport ja han passat
100.000.000 de passatjers 

El passatjer un milió de Thompson Holidays 1981



Editorial

Els Ilucmajorers i la creació del nostre
municipi
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Dones de S'Arenal

•

dona empresari, ella troba
temps per moltes altres ac-
tivitars: directiva de la
CAEB (Confederació Ba-
lear d'Empressaris de Ba-
lears), sots-presidenta
d'ASEME (Associació de
Dones Einpressaris, i
relacions públiques del
Club Elsa) (Club de
beneficencia, que ajuda a
totes aquelles famílies i in-
dividus necessitats).

Sens dubte és una dona
dinámica, de les més feine-
res de s'Arenal. Dins el seu

despax del carrer Miramar
li bem fet unes preguntes
a fi que els lectors de la
nostra revista puguin co-
nèixer-la.

Com t'arregles per tro-
bar temps per a tantes ac-
tivitats, Maria Teresa?

El secret és saber-se or-
ganitzar i tenir gent com-
petent al teu costat.

Que és exactament el
Club Elisa?

Es un Club de dones
que han hagut de mester
ajuda alguna vegada i ara
volen liudar els altres.
Multa de gent pensa que
som unes desenfeinadas
que feim aquestes coses
per hobby. Som dones de
tota condició social: un 20
per cent són estrangeres,
la resta mallorquines i pe-
ninsulars.

Dins la CAEB segur que
les dones sou minoria,
t'hi sents discriminada?
Nomes sóm dues dins la di-
rectiva. No he estat mai dist
criminada. Vull remarcar
que m'hi trob molt cómo-
da. Si, és un dels trehalls
que més m'agraden.

Com a empressari que
ets, supos que ets de dre-
tes. Quina és la teva ten-
déncia política?

Alianza Popular hauria
de ser el meu. partit, pe-
re) no ho és. Pens que el
temps d'aquesta gent ha
)assat a l'histbria. Els fran-
quistes varen fer sens dub-
te coses molt bones però
ue avui no serveixen.

En aquest moment no em
definiria per cap partit.

Que te pareixen els pri-
mers mesos d'En Erançois
Mitterrand a la França So-
cialista?

No m'acaba de convèn-
cer; de totes maneres enca-
ra és prest per definir-se.
Cal deixar passar més
temps, i veurem... Els so-
cialistes de l'Ajuntament
de Llucmajor si que ho fan
bé. En l'assumpte dels ta-
xis col.laboren molt bé
amb el batle, que és una
persona que ha demostrat
la seva vàlua.

PAPELERIA
NICOLAU
Placa Major, 1
Telefon 265374

Perfumeria -
conf ecció

- sabateria
Devora

Assegurances
Mare Nostrum

Amb motiu de les fires
de Llucmajor, els diaris de
Ciutat han fet especials de-
dicats al noble veinat.
Molts cLarenalers han aju-
dat amb la seva publicitat
a que aquests especials
hagin estat possibles. Cal
no obligar que molts
d'arenalers descendeixen
de Llucmajor i que per ser
'els primers que s'establi-
ren al nostro poble, com-
praren trasts, constru iren
cases i obriren butigues i
hotels. Dins un Estat Espa-
nyol totalitari els Ilucma-
joreres i simpatitzants pe-
sarien molt, avui dins
l'Espanya democrática en
que una persona és un vot
Llucmajor pinta ben poc
a S'Arenal, potser un 5 ó
un 6 per cent de gent pro-
cedent de Llucmajor estan
censats i voten al nostre
noble, els altres hi tenen
la seva botiga, el seu nego-
ci o la seva feina. A
L'hora de votar al igual
que els diumenges i festes
o vacances parteixen ben
depressa. A un hIpotetic
referéndum per a la crea-
ció del nostre municipi, el
vot Ilucmajorer pesaria ben
poc perquè fins i tot molts
de Ilucmajorers afincats a
s'Arenal, cansats d'haver
de correr tant per pagar les
contribucions com per
anar al jutjat o fer altres
gestions als organismes ofi-
cials, votarien a favor de la
nostre independencia. Un
fet que corrabora aquesta
afirmació és la gran quan-

Enguany no hem fet
festa de l'estiu a s'Are-
nal de la part de Ciutat.
No n'hem feta i no ha fet
cap falta perque ningú no
ha reclamat, ni tan sols
ningú ho ha comentat. A
Can Pastilla tampoc n'han
feta i se compren. A nin-
gú se li ocurriria de fer fes-
tes a Sa Pobla en plena
temporada patatera o
mongetera. A la muntanya
no fan festes en temps de
recollir l'oliva i al Pla no
en fan en temas de segar
o de batre. Les festes es
fan per a celebrar la reco-
Infla de l'anyada, 1 a
s'Arenal de Mallorca, a
partir de ia Setmana Santa
fins a Tots Sants, la gent
fa feina i ben intensament,
la gent no está per festes.

El nostre poble, perla
te les se\res festes, unes fes-
tes arrelades, tradicionals i
històriques que cal poten-
ciar al màxim. L'any pas-
sat ja vam començar a fer-
ho ama el programa "ge-
ner a s'Arenal de Mallor-
ca" que enguany pensam
seguir, a partir de l'expe-
riència de l'any passat,
es a dir, d'una manera mes
organitzada i amb unes

titat de socis Ilucmajorers
que te l'Associació de Vei-
nats, promotora que és de
la creació del nostre muni-
cipi.

Per aquest motiu, extra-
nya la poca visió políti-
ca de la majoria de partits
sucursalistes que operen
dins el terme de Llucma-
jor. Tots els representants
dels partits polítics alhora
que els lndependents, que
no independentistes, afir-
men sentir un amor in-
mens per s'Arenal. Com un
pare que estimás tant a la
seva filla que, per no per- .

drer-la no la deixás casar. I
és que hi ha amors que ma-
ten, be, analliaani' la tau-
la rodona que els polítics
Ilucmajorers feren convo-
cats pet un diari de Ciutat
tots digueren que ens vo-
lien concedir una certa
autonomia, --paraula avui
tan desvirtuada que prest
no voldrà dir quassi res — ,
i el representant dels inde-
pendents diu que ells enca-
ra no han donat a conei-
xer la seva opinió. El re-
presentant dels indepen-
dents i delegat a s'Arenal
de l'Ajuntament de Lluc-
major te mala memòria, fa
prop d'un any va estam-
par la seva signatura al
igual que la majoria dels
membres de la candidatura
a un document que dema-
na la creació del nostre
municipi, document que
l'Associació de veinats
guarda i en ferá us quan
consideri oportú. Els So-

ajudes per part dels ajun-
taments, Consell de Ma-
llorca i altres entitats i par-
ticulars que -estam se-
gurs— no ens mancaran.

Les FESTES DE S'ARE-
NAL comencen per Nadal
i continuen amb la Caval-
cada dels Reis i la repre-
sentació de la comedia
"El Rei Herodes". Els fo-
garons de Sant Antoni són
ben tradicionals a s'Arenal.
Aquesta costum tan arre-
lat a tot arreu dels Paisos
Catalans, importada a
S'Arenal pels molts de
poblers i murerqs que ja de
temes enrera habitaven la
part de Ses Cadenes, torrar
butifarrons i sobrassada,
cantar amb sa ximbomba
i aplegar una mitxa moi-
xa s'ha de potenciar al má-
xim perque és una cosa
ben nostra, al igual que les
benekles de Sant Antoni.
A la nostre barriada tenim
més cavalls de sella que a
qualsevol altre de Mallorca
i els nostres cavallistes,
una volta en l'any ens vo-
len demostrar que saben
fer coses ben fetes damunt
un cavall.

Hi ha altres demostra-
cions culturals i esporti-

cialistes del PSOE són
més pracmátics, diuen que
aceptaran el que decidei-
xin els habitants de s.Are-
nal, han estudiat la Llei de
Règim local en materia de
creació de nous municipis
i saben que nosaltres som
els únics que podem deci-
dir el que ens convé. Pe-
rò no arriben ni de bon
tros als socialistes de Ma-
llorca que curiosament no
foren convidats a aquesta
taula rodona malgrat te-
nir Agrupació s'Arenal, els
quals el mes de març
d'aquest any feren una
moció al Consell de Ma-
llorca demanant estudis
econòmics i socials en vis-
tes a la futura creació del
nostre municipi, moció
que fou rebutjada per tots
els partits menys pel que la
presentava.

Es 'lástima que els pol í-
tics Ilucmajorers no facin
consultes al noble, cal te-
nir en compte que aqui
casi tots sóm inmigrants
venguts dels altres nobles
de Mallorca, de la Penín-
sula i de l'extranger ja que
fa vint-i cinc anys al !lo-
garet no hi havia mes de
300 habitants i avui sóm
aprop de 16.000. Podem
assegurar que casi tots es-
tan a favor del nou muni-
cipi encara que molts pen-
sin que això és molt difi-
cil d'aconseguir. Manquen
caps decidits per a dur en-
davant aquesta tasca. El
poble els seguirá sens dub-
te.

ves no pretenc de cap
manera ser exhaustiu en
aquest article— que poden
ajudar a fer unes bones tes-
tes de Gener a S'Arenal.
L'Agrupacló d'Hotelers te-
nen homes amb idees, i do-
blers, el Club Náutic te
unes instal.lacions fabulo-
ses. Tenim també la Unió
Esportiva s'Arenal, els
equips de la qual sempre
guanyen aquest anys i es-
pecialment El Club de Jo-
ves "Tots.Junts", les Asso-
ciacions de Pares de la Por-
ciúncula i de Ca ses Mon-
ges. Es trist constatar que
amb les de les escoles na-
cionals no hi podem con-
tar. Amb tota aquesta gen:
i les ajudes oficials que,
com hem dit abans, estam
segurs que no ens falta-
ran, podrem fer unes bo-
nes festes de Gener que,
a més de fer-nos-ho passar
bé, seran un atractiu tu-
rístic, ben necessari durant
els mesos d'hivern.

Una vegada acabades les
festes del Gener, caldrà
pensar amb les del carna-
val, un carnaval de cada
cha més arrelat al nostre
poble, tant a s'Arenal com
a Sant Jordi i a Ciutat.

Na Maria Teresa Ratier
i Nadal va néixer a la Ciu-
tat de Mallorca, però des
de sempre ha habitat a
S'Arenal. Es casada amb
un fill del legendari Matgi
Marqués de nom Pau. Té
una empresa de "golondri-
nes" amb societat amb el
seu home. Tothom a
S'Arenal coneix el "Cru-
ceros Bonanza". A hores
d'oficina es pot trobar
a la seva oficina del carrer
de Miramar. A més de la
seva feina habitual com a

Janer a S'Arenal de Mallorca



comencat

Hem parlat amb l'enca- ment i a bon ritme. Ara
rregat de les obres de l'es- només hi na la caseta per
cola de devora la benzi- amargar-hi les eines i ofi-
nera de s'Arenal, el qual cina, les escombres i unes
ens ha donat tota casta de 	 poques parets. El solar
detalls pel que es refereix	 té uns 4.200 metres qua-
a la marxa de les obres i

	
drats. L'escola tendrá ca-

la seva durada. 	 buda per 320 alumnes, dis-
L'arquitecte que ha fet posarà d'una ample zona

els plànols i supervisa la	 verda, pista poliesportiva,
construcció és en Josep	 patis asfaltats, aparcament
F. Villalonga i el contra- 	 per a bicicletes i per cot-
diste és "Construccions xes i es deixa un tros de
Mayol" de Ciutat. Les	 terreny per futura casa del
obres començaren dia 29	 conserge.
de setembre i han d'aca-
bar dia 29 de inaig, es a 	 Una obra molt necessá-
dir, vuit ¡ilesos, de ma-	 ría que pallará la manca
nera que per el curs vi- 	 de llocs escolars al nostre
nent, si no ni ha proble-	 poble. La feina que ha fe t
mes a l'hora d'amoblar el 	 el batle de barri Ivlanu,
conjunt, el grup escolar	 Rodrigues Valencia, n
podrá entrar en servici. 	 colzat per l'Ajuntament

Mitja dotzena de pica-	 Llucmajor, donará prest
pedrers fan feina diaria- 	 el seu fruit.

Vaixells de guerra dins la nostra badia

CONFECCIONS 1
ARTICLES DE PUNT

Merceria i perfumeria

AMADA
Carrer Berga, 26
Telefons 263374 - 267947

Bodes, comunions
Batetjos i Festes

TEBAR
FOTOGRAF

Carrer Berga, 26
Telefs. 263374 - 267947
ARENAL - MALLORCA
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Les obres de l'escola han Curs de catalá a la Porciúncula

Aquest mes passat tres
vaixells de l'Armada Es-
panyola van fondejar dins
la nostra Badia. Ilem de
suposar que no ho feren
aposta però van tirar pe-
troli dins l'aigua. La ma-
rea negra va fer fugir els
turistes d'un redol ben am-
ple de la nostra platja.
Es evident que els vaixells
de guerra de la nacionali-

L'any passat, a partir
de Tots Sants i organitzat
per l'Associació de Pares,
el Pare Llabrés va impartir
un curs de català. Una vin-
tena d'arenalers seguiren
aquest curs al final del
qual començaven a llegir
i a escriure la nostre llen-

Molta de gent de s'Are-
nal i de fora s'apunten a
la nostra revista. Tenim
subscripcions a Mallorca.
També en tenim a altres
indrets dels Palos Cata-
lans, com en Pere Vilano-
va i Tomás d'Andorra o
na Rosa Corell i Mesqui-
ta de Barraques a Caste-
lló. Molta gent de s'Are-
nal s'hi apunta o el com-
pra.

Els dos-cents socis de
l'Associació de Veinats el
rs‘ben gratuïtament. La

gua. No cal dir l'utilitat
que té i que tendrá de ca-
da dia més el coneixement
de la llengua catalana ara
que l'ajuntament de Ciu-
tat a aprovat el Programa
de nonnalització lingüís-
tica. A més, cada dia més
tendrem periòdics en la

resta, fins a 1500, s'en-
vien als susbcriptors o se
venen de casa en casa.

En queden dos o tres
cents per arrivar. Dins deu
o quinze anys, aquests pe-
riodics seran molt valuo-
sos ja que seran la histó-
ria escrita de s'Arenal.

líen) de remarcar l'en-
terés que tenen els andalu-
sos de s'Arenal en el nos-
tre periòdic, malgrat estar
escrit en català. Precisa-
ment per estar escrit en ca-
talá, la compren quasi tots,

nostre llengua i la ràdio,
televisió etc. tendran més
i més hores de programa-
d() en la llengua nostra i
dels nostros avant-passats.

Des d'aquestes retxes,
animan al Pare Llabres a
posar-se al front d'aquesta
escbla de català, ara que

la Compren pels seus in-
fants que aprenen el nos-
tre idioma a l'escola per-
que el diari de S'Arenal
eh ajuda a aprendre i per-
feccionar-lo. Un poble me-
ravellós, l'andalús, que sen-
se deixar d'estimar la seva
pàtria d'origen estimen
aquesta Mallorca que els
ha acollit. Volen inte-
grar-se, volen que els seus
fills sien mallorquins amb
la mateixa llengua, els ma-
teixos drets i les matei-
xes opotunitats que els

la majoria d'hotels han
tancat i no hi ha tanta
feina. Ben segurs que mul-
ta de gent, dels qui no
tinguérem oportunitat
d'aprendre la nostra llen-
gua s'animaran i decidiran
prendre part a aquestos
cursos.

altres nins fills de mallor-
quins.

O persones de parla cas-
tellana tan poc sospitosos
de mallorquinisme com els
propietaris del Bar los Na-
vics que formalitzaren la
seva susbscripció aquest
mes passat.

Entre tots, estar') fent
un Arenal on tots
tendrem cabuda, on tots
ens hi entendrem en la
llengua de	 Mallorca.
Aquest és un dels objec-
tius de la nostra revista.

tat que sien no fan cap
bé al nostre turisme.
Pipe.Line de que tant es
va parlar aquest hivern pas-
sat tampoc hauria fet cap
bé al nostre turisme, Les
avenes i vessaments de pc-
troli i altres deixalles sót,
més freqüents del que sen.
desitjable. Si la mar no
neta ens quedaren) illéS

tot sols que la una.

Les suscripcions a S'Arenal de Mallorca  bon ritme

Argenteria i Rellotgeria

_MARINA
S',Argenter de S'Arenal Carrer Salut, 21

CREPERIA
Gafe crepes

CARRER LISBOA, 12 S'ARENAL DE MALLORCA

GELATERIA COLUMBUS
Especialistes eñ gelats d'ametla i d'avellana.

Tots tipus de gelats italians
CARRER MIRAMAR, CANTONADA MARIA ANTONIA SALVA
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Deis culcosits al tapaforats
N o ;e si quan escric, diumenge, el

 fiscal general de l'Estat encara estu-
dia i analitza les declaracions que en
Xabier Arzalluz féu a Zorrozu, prop de
Bilbao, .per tal d'esbrinar i decidir si,
d'una manera o altra, hi ha materia de-
lictiva en les seves declaracions, pro-
nunciades amb motiu de la inauuració
d'un «batzoki». Si no hi hagués antece-
dents (però en sobren), hom es queda-
ria admirat d'aquest zel de l'administra-
ció quan sembla prou clar que el presi-
dent del Partit Nacionalista Base, de ta-
rannà políticament ben moderat , ad ver-
ija només que, com no fos que l'Estat
es decidís a fer ús de les armes, no es
deixaran arrabassar aquella mica mi-
queta que han aconseguit. Advertencia
necessària davant l'escomesa, per part
d'un govern tipus «bienni negre»,
contra el dret que els pobles tenen a dis-
posar d'ells mateixos o, menys que
això, contra una autonomia els contin-
guts de la qual hom pretén rebaixar mit-
jançant aquesta alaitada que el barber
major del regne vol fer amb la navalla
de la LOAPA. Arzalluz recordava a l'a
gent de la suspecta «harmorutzació»
que ric som clients voluntaris quan
se'ns vol fer seure a la cadira del
rasjarador.

Es un espectacle impressionant i que
no es veu cada dia el «un govern
central que es preocupa tant de les pa-
raules amb que es defensen uns dr: ts
elementals mentre en pronuncia, per
boca d'alguns dels seus membres més
distingits, d'altrés que, força més agres-
sives, ofenen els pobles gràcies als
quals, a les espatlles dels quals, hi ha un
Estat espanyol. Són aquestes paraules, i
les accions que les succeeixen o s'hi
avancen, alió que ens recorda una
guerra incivil que no va promoure cap
d'aquestes comunitats tradicionalment
vexades, sinó que fou feta per a tallar-
los les ales quan ja es feien la illusió de
recomençar a volar. En aquesta galdosa
península, on tot marxa al so de timbals
d'una «unidad sagrada» que atempta
contra una convivencia de civilitzats,
no són pas les nacions perifèriques les
que inicien les grans hecatombes.
Tampoc, curiosament, no són les for-
macions d'una esquerra més o menys
revolucionaria. La República fou in-
staurada pràcticament sense vessa-
ments de sang i també fou pacífic el
trànsit de la dictadura a la «democraci-
a». Ningú no pot dir el mateix del Glo-
rioso Movimiento Nacional, que costa
centenars de milers, si no un milió, de

vides humanes. Així ho exigia la defen-
sa d'uns interessos que no tenien res
d 'espirituals, encara que l'Església els
protegis com una Boca, i així. ho recia-

maya la megalomania d'un home que
ressuscitava imperis de cartó i que fou
servit, ben fidelment mentre va viure,
per una bona part dels polítics que ara
fan i desfan, tots aquests qui, com va
dir un Calvo Sotelo abans del trenta-sis
i avui repeteix un altre, s'estimen més
una «España roja que rota».

No en dubtem, no n'hem dubtat
mai, perquè mai no ens han donat
modus de fer-ho. A part que a qualse-
vol Espanya «sencera» tenen obert el
camí de moltes satisfaccions personals,
i potser polítiques i tot, ara que el socia-
lisme s'ha fet tan «respectable» que
àdhuc hi mig festegen alguns bisbes
poc acmis de nacionalitats, hi ha l'urc
que els dóna la consciencia de pertànyer
a un poble dirigent que, si va perdre les
colònies «exteriors» (però alguns en
conserva encara), no está disposat a re-
nunciar a les «interiors». No els
amOina, dones, o no els amciina d'una
manera obsessiva, el triomf d'una ideo-
logia que, de rentada en rentada, ha
anat deslluint la vermellor de la camisa,
mentre Castella, en la nova societat,

contintif gaudint de «possessions». Els
amciina molt més que es pugui fer una
justicia histórica, la de retornar a cada
comunitat peninsular alió que és seu.
Aquesta restitució els humiliaria; de
cop i volta es trobarien que mai no han
tingut raó. Ara, i mentre l'Estat espany-
ol siguí allò que és, el control deis re-
ssorts del poder els permet de fer veure
que en tenen, amb la complicitat,
cal dir-ho, de tots els Estats plurinacio-
nals que es troben en la mateixa si-
tuació i d'aquest gegant cada dia mes
esperitat, els Estats Units d'Amèrica,
on respecten tant les nacionalitats que,
per no perdre-les, les posen en
conserva.

La gent del centre tenen un esglai
sempre que algun polític de les nacions
harmonitzables surt a respirar, perqué
llavors es veu més bé que mai que res
no se soluciona amb culcosits que, per
postres, són sapastres. Ahir era en Bar-
rera, avui és l'Arzalluz, demà... Demà
potser la UCD i PSOE, de bracet, ja ens
hauran obsequiat amb tot de canvis
constitucionals tapaforats que nova-
ment i en record d'altres temps (amb
Franco vivien més tranquils), ena rnan-
tinguinten submergits.

Manuel de Pedrolo

Sobre la qualitat de vida

No cree que faci cap mal
Si vos panl d'hosteleria;
Perquè ben hora seria
De contar sa veritat.
En quebra i a la xisclera
Mirau que de tot d'una era
Tot un negoci rodó
I culpa de sa direcció
Que no los miren els veinats
Els turistes han acabat
Per prendre altra carretera
I s'obrer per sa carretera
En gran manifestació,
I s'hoteler a un racó
Buidant-se sa cervellera
A deutes que té d'enrera
No pot donar solució.
I hisenda que no perdona
A factures presentar

beneficis fer pagar,
Sense cap casta de manies
ho s6n grosses injuries
Sense treure fer pagar,
Lo millor será entregar
Sa finca a n'es Govern,
Ell, que será un estern,
Veurem com ho resoldrá,
Embullat se trobarà
Enredat dins es filats,
No contará els esclats
Si doblers seus ha de pagar.
Però això está clar
Es manllevar no li dol
Perque avui per tot redol
Deutes grosses sol cercar.

Com que no pensa pagar
Per que ja no será d'ell
Hi ha anat tot es borda.
!E ha per fer empegair,
No fan més que discutir
Por posar les coses bé,
I an es pobre hoteler
Es cervell fan consumir,
Però no res resoldran
Per no coneixer es maneig.
I fa estona que jo veig
Que no fan més que embu-

¡llar.
Es compte no les surt clar
Perquè no estan tranquils,
lela milions, que són a mils.
De moment desapareixen.
Lo que molts es mereixen
Justicia clara posar.
I ara una comisió
D'hotelers ha estat suscrita
D'anar a parlar amb so mi-

/nistre.

Per demar-li solució
Les dará tota rab
¡ les atendrá molt bé,
Per?) els pobre hoteler
Vendrá com madb Morena:
Amb un dit a s'orella

s'altra no ho diré.
S'hoteler el que ha mester
Es poder-se defensar
I molts de clients veure en-

/trar

Dins el seu establiment,
I que gasti tota la gent
Per ell a hisenda pagar.
No li volen perdonar
Cap gasto del seny- alat.
Amb s'Albarda carregat
no el volen alleugerar;
Només li cerquen pegar
Fins que pugui arribar
A tenir es cervell esclafat.
¿De qué podem confiar
D'aquesta gent que coman-

/da?

Eta van d'una part a s'altre
com qn pobre va a captar,
; no volen afluixar,
Cerquen enredar la gent.
No esperem que molts

/clients
De per Europa mos venguin
A pesar de que sostenguin
Els ministres això arreglar.
Lo que cerquen és temps

/passar
Per poder-se aprofitar
I guanyar un bon sac de

/duros,

I lo que són els apuros
El pobre los passarà.

CLIMENT GARAU I
SALVA

Acabam de començar el
curs. Temps que, al manco
socialment, molts hem de
viure d'una manera densa.
Tornar a començar un curs
és sinònim de vida agita-
da, de dies i mesos en ten-
sió, viscuts contra rellot-
ge; sinònim d'un quefer
frenétic, d'una vida urba-
na aixafadora, d'una inten-
sa relació social, que ens
torna talment màquines.

¿Es aquesta una vida
que val la pena viure?
¿Ens hem demanat mai
quin sentit té aquesta "ple-
nitud"? ¿Podem aspirar a
una vida més humana i
personalitzant sinó tran-
can.' aquest trebolí fatal?
Ens adonam que, entre
tots, estam afavorint i
construint la folla collec-
tiva?

Aquests interrogants
són prou seriosos com per
treure'ls a rotlo ara, en
aquest octubre 1.981.
Aquest començament de
curs está definit per la te-
rrible realitat de la intoxi-
cació col.lectiva i per l'an-
goixa que, a nivell popu-
lar, fa créixer la indefen-
sió en qué ens trobam
enfront d'aquest perill.

El fet ens pot marcar
una pauta i una tasca:
hem de lluitar contra tot
el que atemptí contra la
qualitat de la nostra vida
i no sols contra els ali-
ments enverinats o frau-
dulents.

Cal entendre que les
persones som qualque co-
sa mes que una boca o un
estómac.

Per aquesta raó, perqué
volem aconseguir aquesta

qualitat de vida, hem de
denunciar, a tots els nivells
els verins que la intoxi-
quen.

—Hem de protestar con-
tra unes vivendes, anome-
nades socials, i que en rea-
litat són petits racons on
encapsar-se nins i grans,
mentre a ciutat hi ha mi-
lers de cases buides a preus
desorbitats.

—Hem de cridar contra
els nostres pinars cremats,
per fer negoci amb les des-
pulles de la nostra terra.

—Hem de dir el que
pensam i sentim quan,
sense debat ni informació,
s'ens vol capficar dins
l'OTAN.

—No podem conformar-
nos amb la dada oficial de
•lue (en teoria) tots els
nins estan escolaritzats,
mentre veim com augmen-
ten els centres de "doble
torn" i es mantenen unes
aules totalment farcides.

—No podem parar fins'a
aconseguir una vertadera
consciencia ciutadana, que
ens enrrampi la mà abans
d'embrutar els nostres ca-
rrers i que ens faci cloure
els ulls qyan mirare amb
indiferencia les destrosses
de places i jardins.

—Hem de recuperar la
nostra capacitat d'estima-
ció, per tal de no mirar
als altres com rivals i com-
petidors; una estimad?)
vertadera i espontánea,
que mai no es pugui
confondre amb una obli-
gació més "de tal hora a
tal hora".

—Hem de fer créixer
dins nosaltres actituds de
servei, en lloc de servir-nos

de la política, de les in-
fluencies i de les insti-
tucions per dominar.

—No podem enga-
nyar-nos amb la falácia de
l'optimisme del resorgi-
ment del turisme, quan
tots sabem ben bé a cos-
ta de qué i de qui s'està
aconseguint. ¿No n'és un
símptoma prou revelador
el fet de qué, altra volta
es tornin destrossar les
nostres riberes perqué
"manquen norais pels
iots"? ¿O la simple consta-
tació de qué aquest mateix
estiu, més que mai, mal-
agrat "l'ocupació total",
han quedat milers de tre-
balladors sense feina?

—No podem permetre
que es tapi la terrible rea-
litat de la nostra societat,
que cada dia produeix més
desheretats, més margi-
nats, tant per raons físi-
ques, ètiques i síquiques,
no per raons econòmiques,
socials i polítiques.

Ili ha tants de caires
en l'aire i són tant impor-
tants per arribar a una vi-
da realment de qualitat
que de nombrar-los a tots
mai no acabaríem.

Serveixi aquesta peti-
ta lista de recordança, de
convidada seriosa a re-
començar l'acció. Cal, en-
tre tots, fer moltes co-
ses. Cal lluitar per una vi-
da qualitativament millor.
Cal, al manco, aconseguir
que la nostra no sigui una
vida contradictòria i folla.

DELEGACIO
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Glosada

La temporada turística d'enguany ha estat la millor
deis 10 anys darrers, no fou tan bona fa tres anys, aques-
ta glosada d'en Climent Garau explica quina em la situa-
cid dels petits hotelers per aquelles saons.



El parany de les frasses
brillants

E 1 contenciós sobre la política que cal apli-
car a les autonomies va arribant a un
punt en qué l'obsessió per les frases

brillants pot jugar una mala passada als polítics
i als seus programes. El fet que el president del
govern recordés, durant la seva estada a Galicia
per a participar en la campanya electoral al Par-
lament gallec, la frase poc afortunada del seu
oncle, José Calvo Sotelo, que «prefereixo una
Espanya roja a una Espanya trencada», alarma
seriosament.

També el fet que Xabier Arzalluz, líder del
PNB, defensant l'Estatut de Gernika contra els
embats de l'harmonització, digués: «Si volen
parar-nos, hauran de .venir amb les armes,
com al 1936»., evocant així la lluità antifeixista
i nacionalista del poble basc i els gudaris que
van morir en la defensa de Bilbao i de tot el
país fa que creixi la preocupació.

D'altres polítics han esgrimit també aquests
arguments, entre ells Blas Piñar, i tot plegat
ens porta a pensar si entre tots no ens fem una
mala passada en evocar la guerra civil, un dels
episodis més sagnants i dolorosos que han
viscut els homes i els pobles de la península.

El fet autonómic és un vell plet que té plante-
jat l'Estat espanyol i la dinámica de la història
moderna va fer que, en proclamar-se la segona
República, s'afrontés amb unes pautes que la
monarquía d'abans de la dictadura de Primo de
Rivera no va poder assumir. Catalunya és el
poble que des del final del segle passat malda
per trobar una formulació política que li reco-
negui el seu fet diferencial dins un Estat comú.
Després de l'experiència incial de la Mancomu-
nitat, és amb la República que s'assoleix, gràci-
es a la tenacitat i la negociació, l'Estatut d'auto-
nomia. Els abres pobles, Galicia i el País Basc,
en un procés més lent, van arribar també a la
fase de l'Estatut, però ja la guerra civil —que
tenia una de les seves motivacions en el vell
plet autonòmic no comprés per la vella dreta
espanyola— va impossibilitar que aquesta  ex-
periència anés endavant.

No és fins a la recuperació de les llibertats
democràtiques al 1977 quan es pot tornar a
plantejar seriosament la possibilitat de resoldre
el fet autonòmic. 1 la Constitució del 1978 esta-
bleix un reconeixement de les nacionalitats his-
pàniques i les vies legals per a accedir a
l'autonomia.

Ara, els problemes sorgits en l'aplicació de la
Constitució i el pes d'una vella mentalitat
centralista fan necessari reordenar el procés

. autonòmic. I aquí hem entrat en una fase que,
si té uns aspectes lògics, també en té d'altres
que poden resultar perillosos, perquè s'ha
creat un clima enrarit, encara més després de
l'intent de cop d'Estat. .

Als polítics ara seis pot escalfar la boca i
deixar anar declaracions pomposes, fortes,
agres i punyents, i així anar teixint un clima
d'intolerància i crispació, del qual són una
mostra les dues frases suara tiunscrites. 1, no
cal dir-ho, això no és bo per a ningú, perqué
aquest clima, en aquest país i en les presents
circumstàncies, pot menar a actuacions que
trenquin la cordialitat i endureixin la conviven-
cia. EsEs per això que demanaríem que els polítics
fessin un esforç per asserenar-se i retornar al
seny i la racionalitat que van presidir el debat
constitucional. Perquè només aquest clima as-
senyat és constructiu. AVUI

Una bona temporada
turistica
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Urgencies per enguany
"Entre tots ho farem

tot", deia el reclam, però
cal afegir-li totd'una: "si
cadascú persevera dins una
tasca concreta i conjunta-
da".

Per això mateix aquesta
DELEGACIO vol aprofitar
aquestes primeres setmapes
de curs per fer una re-lec-
tura pública deis seus pró-
pis propòsits; per tornar
fer un acte de fe en luto-
pia; per donar altra volta
un aval a l'esperança i mi-
rar de prendre una mica
de fua perqué l'amor es
concreti en obres.

Dels CRITERIS  que ens
propósarem ens sembla
que ens convendria treure
la pols, de manera molt
especial, a les següents
actituds i bons propóslts:

1) DE L'ACTITUD SO-
LIDARIA AMB EL MON,
recordaríem el REALIS-
ME per conèixer i la LU-
CIDESA per jutjar la pre-
sent situació del nostre
POBLE atupat i adormit,
per tal de seguir infor-
mant i creant consciencia
sense pesimismes, ni ex-
cessius abatiments.

2) DE L'ACTITUD DE
COMPROMIS AMB ELS
POBRES, resaltar tem el
punt concret que diu:
"exigeix, aquest compro-
mis, austeritat en mitjans,
pobresa personal i eciesial,
CONFLICTE AMB ELS
PODERS USTABLERTS",
per tal "d'atendre a les"
persones i els sectors més
oblidats: marginats, inú-
tils... sense paternalismes".

3) L'ACTITUD DE-
NUNCIADORA, segueix
demanant "una veu profé-
tica, valenta malgrat qua-
si ferides, il.luminadora i
encoratjadora, sostinguda i
animada pel desig de fideli-
tat al Pare 1 als germans",
que ens haurà de portar
necessàriament a "denún-
ciar fets i causes, a ser veu
dels qui no en tenen 1 a
promoure una educació
crítica i popular".

4) L'ACTITUD CO-
RRESPONSABLE, "supo-
sa rompre tencaments I
desconeixements mutuos,
sabent-nos complementaris
en l'antenció als problemes
i en la recerca de solucions
alimentant intercanvis de
persones i ajudes" "Dema-
na que la diòcesi doni part
dels seus bens, doblers 1
feina als necessitats".

5 VOLDR1EM QUE
L'ACTITUD DE REVISIO
PERMANENT DE LES
INSTITUCIONS DEDICA-
DES AL BE SOCIAL, es
traduís en la reforma d'es-
tatuts, Juntes i Patronats,
de la qual n'hem parlat,
però que encara no s'ha
arribat a fer i que jutjam
indispensable si volem que
les antigues i merit/oes
institucions donen una res-
posta escaient al món
d'avui.

6) L'ACTITUD D'OFE-
RIMENTS D'UNS SER-
VEIS HUMANIZATS 1
TECNICS, ens ha de seguir
Ilevant la crosta als nos-
tres desenganys per no per-
dre mal, en un món atro-
pellat i atropellador, les
entranyes de la sensibilitat.

de la tendresa i de la dedi-
cació cordial als altres,
mantenint sempre un gran
respecte per la intimitat

-de-les persones-ii-en-con-
seqtjáncia,. per la "recer-
ca d'un estil democràtic,
assembleari i autogestlona-
ri"

7) L'ACTITUD D'AC-
TIVA COL.LABORACIO
AMB LES INTANCIES
PUBLIQUES, ens ha de se-
guin portant, encoratjats
per lus primeres passes que
ja s'han donades amb
l'ajuntament respecte del
Centre de transeunts i de
l'Alberg "Oscar Romero"
per a joves, a establir
col.laboracions concretes,
centrades en els problemes
humans més desatesos,
fent "obres petites, àgils,
provisionals, actuals, pocs
institucionalitzades, cer-
cant, oferint i cedint cases
i dependéncies.

TOTES AQUESTES
ACTITUDS ens haurien de
portar a posar segell d'ur-
gencia, d'URGENCIA cap
a nosaltres i cap als altres,
de manera molt especial
cap a les institucions res-
ponsables del bé social,
per tal d'empenyer les
ACCIONS CONCRETES I
CONJUNTADES dins els
camps que jutjam de més
clamorosa necessitat:

--ELS MARGINATS
PROFUNDS, homes gaire-
bé irrecuperables, que no
tenen cabuda dins cap de
les cases existents i que,
per la mateixa causa, estan
condemnats a morir al ca-
rrer, com ha passat ja
aquest mateix any amb
TRES d'ells. Són essers
humans que tenen dret a
viure, a trobar un tros de
pá i un Hit.

-ELS INFANTS DIFI-
CILS. Moltes vegades ens
han arribat queixes, fins i
tot d'una manera oficiosa
de part de les autoritats,
de que atenem a gent arri-
bada de fora; fins i tot s'ha
arribat a dir, d'una manera
hiperbólica que si els trac-
tam bé vindran tots -els
marginats de la península,
per-6 mal ningún ha dit
com Mallorca "exporta"
els nins més problematit-
zats cap a reformatoris de
fora Mallorca desarrelant-
los de tot contacte familiar
perquè aquí no tenim un
sol lloc a on atendre mi-
nimament a un al.lot de
conducta difícil o a un nin
de hagi fet un quadre de
malaltia psíquica.

-ELS DROGADICTES
Del problema de la droga,
de com cada dia és pitjor,
de com éntre dins tots els
nivells de la nostra societat
fins 1 tot als més alts am-
bients dels col.legis de res-
glésia ni privadament ni
oficialment, ha donat ni la
més petita resposta prác-
tica a la pregunta essen-
cial: on pot ingresar una
persona "adicta" per po-
der deshabituar-se, per
poder desferrar-se de la de-
pendencia tant física com
psíquica, dins un ambient
humanitzat i técnicament
preparat? En aquest punt
ens trobam altra volta en

un cas "d'exportació" de
marginats: han d'anar a la
Pen ínsula.

-LES DONES MARGI-
NADES. Hi ha inicis
d'atencions a mares fadri-
nes, hi ha desitjos d'esta-
blir una ajuda real i con-
creta per les dones aban-
donades, però la dona mar-
ginada segueix la més mar-
ginada dels marginats.

-ELS CENTRES DE
PREVENCIO A LES BA-
RRIADES. Hi ha intents,
grups que voten aturar el
mal de la delinqüència,
del alcoholisme... quan en-

La temporada de 1981
passarà a l'histbria com a
bona. Des de l'any 1973,
-any que va començar la
crisi del petroli,- no
havíem tengut un grau
d'ocupació hotelera tan
bona com la d'enguany.
Han estat una bona parti-
da els mesos que els es-
tabliments hotelers han
tengut totes les places ocu-
pades. Malgrat que els me-
sos d'abril i maig no fossin
molt bons, llavors els me-
sos de juny, juliol, agost
i setembre han estat real-
ment magnífics. Fins i tot
en el moment de redac-
tar aquesta informació, a
finals d'octubre, hi ha a
s'Arenal molta satisfacció
per l'ocupació hotelera. El
temps ha ajudat sens dubte
i les platges ben plenes de
banyistes han estat la tó-
nica d'aquest mes que aca-
ba de finir.

Sabem que el turisme
d'avui en dia no és el turis-
me car i selecte que hi ha-
via abans. De totes mane-
res, són persones que po-
den permetrefse el luxe de
venir a Mallorca. Són
clients interessants ja que
tots paguen encara, que
sien amics.

Encara que molts de
dies dels mesos abans es-
mentats tots els hotels ha-
gin estat plens, amb totes -
leg places ocupades,
podem dir que hi ha hagut
una ocupació global del
noranta-cinc per cent
entre el primer de juny i

cara hi poden a ser a temps
quan encara la persona no
ha romput definitivament
amb la família i amb
l'ambient; però cal que
aquesfs grups 1 molts d'al-
tres, que aquests intents i
molts d'altres rebin una
empenta forta perquè la
prevenció, que és el gran
remei sigui un fet i no una
paraula dels programes
electorals.

DELEGACIO
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el 30 de setembre amb
qualque altibaix com és
natural.

Podem deduir de tot
això que Mallorca i S'Are-
nal concretament sigueix
essent una zona d'alt inte-
rés turístic. Pareix que ha
renascut alió que pensà-
vem haver perdut, gràcies
sens dubte a la calitat,
bon servei i amabilitat.

El mercat turístic ha
canviat. Des de fa uns
anys client ha de ser mo-
tivat, provocat i aixó
s'aconsegueix a travers
d'una publicitat ben enfo-
cada. Una publicitat pre-
sentada .pels tours opera-
tors, agencies de viatge i
pels mateixos hotelers que
cerquen sens descans la se-
va promoció a travers de
fires internacionals de tu-
risme, cam la de Ber-
lin, París, Brussel.les i un
llarg etcétera.

Si passam a examen la
temporada passada, podem
qualificar-la de satisfactò-
ria pel que es refereix a
publicitat, propaganda i
promoció.

Hem de continuar en
aquesta línia, intentar la
superació de lo que hem

aconseguit. Aixb ens durà
a conservar i millorar
aquesta fabulosa indústria
hotelera que tants d'esfor-
ços costà posar-la a l'en-
vejable situació en qué
es troba avui en dia.

TOMEU SBERT
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LA GRAN
PELEA
(Any which way you can)

Panavisión
Clint Eastwood - Sondra Locke

Director: Buddy Van Horn

Programes per a tots els públics

BEATRIZ
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El cine; nova direcció El cine que veurem
Aquests darrers anys el

cine está en crisi. Els qui
no sóm tan joves recor-
dam les llargues cues a
l'entrada dels cines i la di-
ficultat per a trobar entra-
des especialment els caps
de setmana. La televisió
primer, el video ara, fa que
la gent que abans sortia
a veure una pel.lícula es
quedi a casa per veure la
mateixa pellícula o un
altre programa.

Davant d'això l'em-
pressariat ha hagut de
prendre les seves mesures;
locals grans que s'han fet
més petits. Altres han que-
dat dividits en dues o tres
sales on es projecten pel.lí-
cules diferents; altres, i es-
pecialment al pobles petits
han tancat per sempre.
Els empresaris que només
teníen una sala de projec-
ció l'han hagut de llogar
o vendre a alguna de les
cadenes de sales de cine.
D'aquesta manera l'em-
presari es pot defensar
millor i el públic te l'opor-
tunitat de veure més varie-
tat i qualitat de pel.lícules.

El cas de s'Arenal no és
cap d'aquests. Hi ha, no
obstant això, una nova di-
recció. En Lluís Ma. Segu-
ra, un poc arenaler perqué
des de• fa molts d'anys
estiueja entre nosaltres, és
el nou director. En Lluís

és l'apoderat de la més
important distribuidora de
les Balears alhora que
d'una cadena important de
sales de projecció a Mallor-
ca. A ell li feim unes pre-
guntes que sens dubte se-
ran d'interés pels postres
lectors.

Com será d'ara enda-
vant la nova programació
al cine de s'Arenal?

Tenc intenció de fer
quatre programes setma-
nals: els dijous i divendres
hi haurá una programa-
ció, els dissabtes programa
únic. Els diumenges no
mancará mai un programa
autoritzat per tots els pú-
blics pensat, en els in-
fants, programa que també
agradará als grans. Els di-
lluns i dimarts farem el
programa eròtic de la set-
mana amb pellículas clas-
sificadas S a fi de donar
pel.lícules del gust dels afi-
cionats a aquest tipus de
cine.

Ara fa una mesada que
has pres la direcció del
cine de s'Arenal. Com res-
pon el públic del nostre
poble a la nova programa-
ció, al fet de tenir cine sis
dies a la setmana?

Estic molt satisfet de la
resposta que ha donat el
públic de s'Arenal. He po-
gut constatar que hi ha a

Luís Ma. Segura.

s'Arenal un nucli molt im-
portant d'aficionats que
está disposat a acudir a
quasi tots els programes.

Ja que parles de pro-
grames, qué hi ha progra-
mat per aquest mes de no-
vem bre?

La guerra de las Gala-
xias, La gran pelea, Ton-
to el último, Mat-Max, Sal-
vajes de autopista, Distri-
to Apache, Aeropuerto en
llamas, Batman, Que_ pu-
nyetera familia, i Super
Agente 86, són alguns dels
tituls programats per
aquest mes de novembre.
N'hi haurà moltes més evi-
dentment, a raó de vuit
pel.lícules setmanals es po-
dran visionar trenta dues
pel.lícules durant el mes
de novembre a s'Arenal.

MATEU JOAN I
FLORIT

Es la nostra intenció
tenir el nostre públic am-
plament informat de la
programació que tenim
prevista. Per això; a més
dels fulls volants que cada
setniana l'empressa repar-
teix per tota la localitat.

Dins aquest grup anota-
rem les pel.lícules a projec-
tar els dijous i els diven-
dres o dissabtes. Entre les
previstes destacarem les
següents.

LA GRAN PELEA (dies
5 i 6) la més recent crea-
ció del dinàmic Clint Eas-
twood.

TONTO EL ULTIMO

Cada diumengue ten-
drem programes pels nins i
nines. Procurarem que les
pel.lícules també agradin
als majors. Aquest mes de
Novembre estará encapça-
lat per cinc grans produc-

des d'aquesta secció pro-
curarem donar un avanç el
més exacte possible de les
pel.lícules programades
pel mes, supeditat això
naturalment a possibles
canvis que puguin millo-
rar-lo.

(dia 7) una película que fa
esclatar de riure.

MAD-MAX "SALVA-
JES DE AUTOPISTA"
(dies 12 i 13) Classificada
S per la seva violència.

GOLPE AUDAZ (dia
14) Burd Reynols i David
Niven en la seva darrera
aventura.

DISTRITO APACHE

cions que no precisen pre-
sentació, perquè se tracta
de pel.lícules de molt de
renom i molt conegudes de
tots els públics. Són les
següents.

BEN-HUR (dia 1) LAS

Dividirem en grups el
diferents programes, a fi
que el lector tengui una
bona orientació, indicant,
al costat del títol que re-
senyam, el dia que es pro-
jectarà.

(dies 19 i 20) Paul New-
luan al cim de la seva ma-
duresa artística.

AEROPUERTO EN
LLAMAS (dia 21) Emoció
i suspenc amb la serie
"Aeropuerto".

QUEREMOS UN HIJO
TUYO (dies 26 i 27)
segueix la comicitat in-
comparable de F. Esteso.

AVENTURAS DE SIM-
BAD (dia 8) Mobi DICK
(dia 15) LA GUERRA DE
LAS GALAXIAS (dia 22)
i EL ZORRO Y LOS
TRES MOSQUETEROS
(dia 29)

Programes intersetmanals

LA ARISTOCRACIA ANALIZADA DESDE EL ORINAL MADi-MAX
•

uPpllimafainilift fi
(MUNES
De AUTOPISTA)

(Mdd Max ) Color
Gilyson - Joanne Samuel . - Hugh Keays-FISTne

.•	 Director: George Miller

Programes erotics
Les pel.lícules de clas-

sificació "S" pel seu erotis-
me i cito sexy pujat ten-
dran cita amb els seus se-
guidors tots els dilluns i
dimarts.

PROFESOR EROTI-
CUS (dies 2 i 3) LIBIDO-
MANIA (dies 9 i 10) LA
CHICA DE LAS BRAGAS
TRANSPARENTES (dies

16 i 17) QUE PUÑETERA
FAMILIA (dies 23 i 24).

Volem remarcar que
només hem senyalat les
pel.lícules anomenades
"base" de programa. Feim
a sebre que totes aniran
acompanyades d'una altra
pel.lícula interessant, per-
qué per qualque cosa do-
nam sempre programa do-
ble.

De la mateixa manera
cal destacar que la SALA
VIRGINIA amb aquesta
programació se posa al cap
de qualsevol cine de barria-
da o de poble i que és
l'única amb una programa-
ció de vuit pel.lícules set-
manals, amb un bon nom-
bre de pel.lícules de recent
estrena i una variació mai
vista.
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ESPECIAL FIRES

E 2E 	 Els dilluns a les 9,30 En Tomeu Sbert informa des
de S'Arenal.

Els dilluns —quan el primera regional preferent
jugat a casa— a les 1530 i per F.M. En Mateu Joan
dona la crónica esportiva.

Els dimarts a les 13,30 a la veu dels pobles, En Ma-
teu Joan informa des de S'Arenal.

Els dissabtes a les 13,30 per F.M. REALITAT I
FANTASIA a càrrec d'En Miguel Ambrbs de S'Are-
nal.

RADIO POPULAR ES COSA NOSTRA

CLINICA VETERINARIA

(CIRUGIA DE PEQUEÑOS
ANIMALES)

RAYOS X
VENTA DE

CACHORROS
NUTRICION

(CONSULTA TARDES)
PLAYA DE PALMA

ENTRE BALNEARIS 3 i 4- SORTIDA 2
' Telèfon 233394.

Energia Solar - Aigua - Calefacció - Gas - Sistemes
d'estalvi d'Energia - Maquinaria de Bricolage

suministras
00,1"mimm ARENAL

Amílcar, 18	 Telefon 265329	 S'Arenal de Mallorca
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Ha arribat a aquesta redacció el número 2 de la revis-
ta LLUCMAJOR DE P1NT EN AMPLE, número especial
dedicat a les fires, amb articles molt soborosos d'en Mi-
guel Cardell, na Coloma Julia, Na Catalina Font i altres
molts, tots ells, els més lletraferits de Llucmajor. En Tu-
meu Sbert informa de la actualitat de S'Arenal. La re-
vista, escrita totalment en català es pot llegir d'una tirada
perqué agrada. La nostre enhorabona als companys de
l'Obra Cultural, que tant fan per la cultura del nostre
poble.

Els joves del Club Tots Junts, s'han animat i han ressu-
citat una revista que el mateix Club editavaan-ysenrrera.
El Club del Joyas de S'Arenal que fins ara feia teatre,
excursionisme  fútbol etc., ara ferá tambe perio-
disme. L'escola de periodisme que tant mancava
S'Arenal está en marxa. Si hi ha continuitat, dins pocs
anys tendrem un boíl estol de  lletraferits dins el nostre
poble.

—Nom i llinatges.
—Severiá Jaume Queve-

do Vadell.
—Lloc 4 -dia -de neixe-

ment.
—S'Arenal, el dia 11 de

març de 1964.
—En quins equips has

jugat abans?
—Equip infantil "La

Huerta".
—Veus el teu equip ca-

paç d'ascendir?
—No.
—Com va el futbol de

S'Arenal?
—Pareix que enguany

ha millorat.
--L'equip	 que .rnés

t'agrada.
—El Barca.
--El jugador?
—López Ufarte.
—El nom d'un bon en-

trenador.
—Udo Lattek.
—Classificació de la se-

lecció espanyola en els
mundials.

—Dins els quatre pri-
mers.

—El teu hobby.
- Fscursionisme.

Severla Quevedo I Vadell.

—El plat que menges
més de gust.

—Caragols fets de la me-
va padrina.

—Quin cotxe voldries
tenir?

—Renault 5.
—La música que escol-

tes.
—Música Rock.
—Em diries el nom d'un

gran músic?
—Mozart.
—El teu libre preferit.
—El llibre rdig del "Co-

le".
—Una pel.lícula que

t'hagi agradat.
—El Lago azul.
—Ets partidari de les

platges nudistes?
Si

—Nom i llinatges.
—Angel Calderón Gon-

zález.	 •
—Lloc i* dia de neixe-

ment.
—Pollensa, el 2 d'agost

de 1960.
—En quins equips has

jugat abans?
—Juvenil del Brasília.
—Parla de les possibi-

litats del teu equip.
—Podem ser campions.
—¿Com va el futbol de

S'Arenal?
—Va bé.
—L'equip	 que més

t'agrada.
—Real Madrid.
—El jugador.
—Bernd Schuster.
—El nom d'un bon en-

trenador.
—Boskov.
—Classificació de la se-

lecció espanyola en els
mundials.

—Será campió.
—El teu hobby.
—Futbol.
—El plat que menges

més de gust.
—La paella.

Angel Calderón González.

—Quin cotxe voldries
tenir?

—Mercedes.
—La música que escol-

tes.
—Exits del moment.
—Una pel.lícula que

t'hagi agradat.
—Campeón.
—Ets partidari de les

platges nudistes?
—No.
—Et despullaries del tot

en una platja nudista?
—No.
—Qué faries si traguessis

20 milions a les travesses
(quinieles)?

—Em compraría una bo-
na casa:

Indiscrecions deis
	

Indiscrecions deis
futbolistes
	

futbolistes

CLECTeICA

1.
INSTAL.LACIONS ELECTRIQUES-INDUSTRIALS

• MONTATGES ELECTRICS INSTALLACIO

GIETIIIIIES5

• PLAQUES SOLARS PRESSUPOTS TELEFON 260624 

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

Julià Mojer Telhon 261426.



Manuel "IiIERRO" Murta°. U.E. S'Arenal.

ESPIGARES
REPARACIO I VENTA

Tota casta de bicicletas i ciclomotors
Netetja de radiadors

Carretera Militar, 118
Teléfon: 26 35 56.

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.

AGENCI D'ASSEGURANCES
A S'ARENAL

MARE NOSTRUM
Carrer d'en Bergues, 50

	
Tel. 26 53 74

IMPREM PTA BAHIA
Carrer Pare Rafel Serra, 21

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

UNFECCIO I
MUNTATGE

DE CURTINES
Carrer Salut, 18. Teléfon 26 54 09.

10
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ESPER QUE S'ACABI LA MEVA MALA RACHA A FI
DE PODER DEMOSTRA A LA MEVA VALUA

EN HIERRO UN AMIC FABULOS; COM A JUGADOR
EXCEL.LENT, LI DESIG mours D'EXITS DINS

S'ARENAL

José Cerón Calderón

En Ceron va venir al
s'Arenal	 provinent de
l'Avenida	 Monasterio,
equip de "Categoria Ad-
heridos", deixem, però,
que sia ell qui ens conti
el seu historial esportiu.

El meu nom és José
Ceron i Calderon, ara tenc
23 anys, vaig néixer a Mo-
nasterio (Badajoz), enca-
ra que de molt petit sem-
pre vaig viure a Sevilla.
Vaig començar a jugar a
La Salle de Sevilla en ca-
tegoria d'aleví. A la meya
arribada a Mallorca vaig
signar pels juvenils de l'At-
lètic Vivero, i vaig passar
després al primer equip
de segona Regional;
d'aquest vaig passar al
Murenc que jugava a Pre-
ferent i vam pujar a Ter-
cera Divisió. Vaig anar a
fer el servici i de tornada,
per assumptes laborals,
vaig haver de deixar el
Murenc per jugar a l'equip
Adheridos Avenida Monas-
terio; a petició d'uns amics
després vaig entrar a l'Are-
nal.

Tu vengueres a S'Arenal
amb fama de gran golet-
jador. No obstant això,
la Directiva es va veure
obligada a contractar un
altre atacant, a cause que
part de la afició no estava
contenta amb tu, i a tu
no te sortien bé les coses
a l'hora de trobar la porta?
A qué es deu aquesta bai-
xada quan estaves acostu-
mat a aconseguir molts de
gols?

No és cap baixada; lo
que passa és que quan la
sort et dona l'esquena.
Per molt que t'esforcis no
et surten les coses com tu
vols. Ja veus fins a quin
punt tenc mala sort que

un xut amb força de gol,
l'han evitat, parades ex-
pléndides. Comprenc que
l'afició estigués enfadada
amb mi i que la directiva
es veiés obligada a contrec-
tar un nou atacant; esper
acabar la mala ratxa i de-
mostrar la meya vàlua.

Te dus bé amb N'Hie-
rro? Quina opinió tens
d'ell?

N'Hierro com a amic
és fabulós; com a jugador,
excellent. Li desig molts
d'èxits dins la U.E. Are-
nal.

Et va molestar aquest
nou fitxage?

En absolut. Jo com-
prenc que les coses no me
sortien bé i era necessari
cercar una soluciá a fi de
donar satisfacció als aficio-
nats.

T'he vist jugar un par-
tit amb els Aficionats del
S'Arenal i vas marcar dos
gols ben polits, es que s'ha
acabat la mala ratxa?

No ho sé; allò que és
cert és que em sortiren les
coses millor.

Esper que qualque dia
m'hi surtin en jugar a
l'Arenal.

Sou compatibles tu i
En Hierro dins una matei-
xa alineació?

El dissabte dia 17 del
passat mes d'octubre, va
començar la lliga del Crup
D. de la Segona Regional
Infantil de Fútbol. Al pri-
mer partit la U.E. Lac-
tància s'hagué d'enfrontar
al Verge de Lluc, dins el
camp Josep Sanpere. Ven-
ceren els allots d'en Mi-
netti per un clar 0-4.

La cosa no podia co-
mençar millor pels al.lots
del Lactància infantil en la
seva primera confrontació
de Higa. Es va jugar amb -
ordre, realitzant jugades de
molt de mérit. No s'arri-
bà a fer més gols per ver-
tadera mala sort.

Al descans, ja s'arribà
amb 2-0 als vestuaris per a
continuació aconseguir al-
tres dos gols a la segona
part. Els gols els aconse-
guiren en Carda (2), Mon-
pó i Sastre. El Lactància
va formar amb els se-
güents jugadors: Fuentes,
Marcelo, Amengual, ',lina-
res, Torres, Sastre, Monpó,
Garcia, Xamena, Chaparro
i Corbi. Als 10 minuts de
la segona part en Monpó
fou sustituit per lesió amb
en Mariano.

Al segon partit jugat al
Camp d'Antoni Rosse la
Lactància s'enfrentá a l'in-
còmode Atlètic Rafal,
equip que ja el va elimi-
nar en el trofeo organit-
zat pel Camp Rodó, sur-
tint derrotat per 0-1. No
va mereixer perdre aquest
partit la U.E., malgrat
haver realitzat un bon par-

ja que tenia enfront
un equip amb urpes, enca-
ra que alguns dels seus
jugadors donaren molta de
llenya, que el colegiat de
torn, senyor Sosa Perez va
fer de no veure, essent al
nostre mode de veure el
principal protagonista del
partit, perjudicant al Lac-
tància, inclus, el gol acon-
seguit per l'Atlètic Rafal,
la pilota fou introduida
arnb la ma per l'estrem es-
guerra i ho va donar per
vàlid, malgrat trobar-se a
pócs metres de la jugada,
o sia que podem qualifi-
car la seva actuació de
molt dolenta. El Lactàn-
cia va formà amb els se-
guents homes: Fuertes,
Marcelo, Amengual, To-
rres, Llinares, Sastre, Gar-
cia, Xamena, Chaparro
Monpó i Hidalgo.

Es clar que si! En Hie-
rro és una mitja punta i jo
som un trencador. Tots
dos plegats, podem fer una
davantera ben agressiva.

Ceron, que opines tu de
la afició s'arenalera?

Es una afició meravello-
sa i sap estar amb l'equip
els moments difícils. Esper
guanyarme la seva confian-
ça a fi de donar-li més sa-
tisfacció.

De la Directiva, qué en
dius?

Es una de les millors
.que he tengut. Són perso-
nes treballadores, saben
prometre i saben complir
que és lo bo d'una direc-
tiva.

I d'En Navarro, com a
persona i com a entrena-
dor?

Com a persona és amic
de tots els jugadors. Com
a entrenador, aquí teniu
els resultats de l'equip,
ells ho diuen.

Qualque cosa més Ce-
ron?

Donar les grades a la re-
vista "S'Arenal de Mallor-
ca" per brindar-me aquesta
oportunitat de dis-
culpar-me davant l'afició
per la meya mala sort i
a l'entrenador i directiva
per seguir confiant amb
mi.

Gràcies a tu. Que la sort
s'alii amb tu, i ens puguis
demostrar aquesta vàlua
que et caracteritza.

ANTONI JWIENEZ I
SANC HEZ

Ha*comencat la Higa per
la U.E. Lactancia Infantil

UN CLAR TFIIUNF ENFRONT DEL VERGE
DE LLUC DINS CAFIP CONTRARI

CONTRE L'ATLETIC RAFAL, PERDEREP.5 DINS CA
NOSTRA (FM)

EN SOSA PEREZ, PRINCIPAL PROTAGONISTA DEL
PARTIT



ENCREUATS

Horitzontals

1. Poble de la Plana de Vic. - 2
Embarcació d'esport de quatre, sis o
vuit rems. Article. Al revés, dret
rígid - 3 Consonants Malvat Al
revés, la meya - 4 Masa de roca
sedimentaria que forma ira capa de
gruix aproximadament uniforme -
5 Al revés. part infería d'una planta
Company - 6 Obra d'Espnu De
color entre vermell blau - 7 En
direcció a - 8 No vestit. Metall.
Dígraf català - 9. Fluid aeriforme.
Preposició. Bé. - 10. Acció d'adorar
(PI).

Verticals

1. Autor mallorquí contemporani.
- 2. Partícula electrificada. Vocals
fortes. Al revés, peda cúbica de
diferents jocs d'atzar. - 3. Digraf
català. Al revés, parlaré. Propòsit, intenció.
- 4. Esta( d'Asia. - 5. Que no va de pressa
(fem). Propietat per la qual un ¿Irgan d'un
animal o planta, o l'organisme tot, acompleix
la seva fundió o funcions. - 6. Lliri. Persona
establerta en un país respecte al qual.és un
estranger. - 7. Casament, noces. - 8. Nom
d'home. Tronc d'una estatua. Convenient. -
9. Al revés, aparell d'assecar figues. Nom de
!letra. Mena de cérvol nòrdic. - 10. De
durada infinita. (pf).
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CONSTRUCCIONS J. RIVAS MAS
ESPECIALISTES EN MANTENIMENT

DTOTELS

CANONGE MATEU ROTGER, 25
TEL. 26 48 53

ASSOCIACIO DE VEINATS
SON SUNYER

Tots els dilluns a les 5 de la tarda reunio de socis

(Olives de Sóller i vi de Binissalem)

AL BAR JAMAICA

COQUES DOLCES CADA DIA
I AL VESPRE MUSICA DE PIANO

HOTEL IRIS
Tancat per manca de

clients
Próxima obertura, abril

de 1982

Ferro Vell-cotxes averiats

Tota casta de xatarra

TRANSPORTS
CASTELLANO

Tel. 262025

Onofre Moyá, directiu
ciclista

Avui duim a les pàgines
de la nostre revista, un
home aficionat 4 ciclisme
de tota la vida. El podem
veure cada dia esperant
clients a la parada de tá-
xis del Sant Diego.

En Nofre ha tengut les
seves experiències en carre-
res ciclistes, es aficionat
a tot el que sia correr en
bicicleta. Ara, el que vol
és ajudar en tot el que sia
esport deis pedals. Per
això ha entrat a la directi-
va. Tant l'un com l'altre

Va néixer en Toni Ve-
ra a Fuente de Andalusia,
provincia de Sevilla. Está
d'enhorabona per haver
nascut a Andalucia, un po-
ble que sap el que vol i
que ara amb l'autonomia
comença a caminar.

són bons directius, de ma-
nera que prest veurem bo-
nes carreras, que sens dub-
te passaran per dins s'Are-
nal. En Nofre fa comptes
de promocionar el ciclis-
me jove, l'única manera,
diu de tomar a tenir co-
rredors a la nostre comar-
ca.

A la nostre conversa,
hem parlat tambe del Club
Ciclista Arenal, el Club
Mallorquí que més carre-
res organitzava fa un paren
d'anys.

Als quatre anys va emi-
grar a Catalunya i va co-
mençar la práctica de la
boxa al gimnàs de Sant
Feliu del Llobregat. La mi-
li, la va fer a Ciutat de
Mallorca. Durant la mili i
unes tcmporatles Inés no

Onofre Moyi

En Nofre parla tot en-
tussiasmat dels projectes
que, amb els altres
bres de la directiva del seu
club •pensen dur endavant.
Quan és la primera carre-
ra? li dernanam. Esperem
que será prest, ha dit en
Nofre.

TOAEU SBEKT

va practicar la boxa per-
que no agradava a la seva
familia, però l'any 75 va
venir a viure a s'Arenal on
va conèixer En Julià Mo-
reno i en Tomeu Sbert, els
quals l'ajudaren, i va conti-
nuar entrenant-se al gnu-

nás de la Federació Balear.
El seu preparador fou en
Manolo del Bar Yate. En
Toni boxea en la catego-
ria de pesos "velte" ja que
pesa 67 quilos. Darrera-
ment ha lluitat a Andratx,
Peguera, Ilucmajor, Alaró,
Sineu i en diverses oca-
sions al Palau deis Esports
de Ciutat.

La Federació Balear de
Boxa li ha ajudat totes
les vegades que ha estat ne-
cessari, especialment l'any
78 que va tenir una topa-
da a Peguera. A Peguera
va perdre por K.O. i va
estar tres dies insconcient
a la clínica Juaneda.

Ara se prepara intensa-
ment per a la temporada
del 82 i ens assegura que
es troba en plena forma.
En Torii ens diu que l'any
82 no defraudará l'afició
ja que mai s'havia preparat
de la manera que ho está
fent.

Un arenaler que a la sa-
ya manera lluita per donar
a conèixer el nostre poble,
-ell parla molt be el ca-
talà,- i que continuará
lluitant malgrat la por que
té na Mercedes la seva do-
na, cada vegada que ha de
pujar al ring.

En Toni Vera s'entrena per la
vinent temporada

HOTEL
AHIA DE PALMA

Perruqueria per ho -nes i per dones
Servei de restaurant

Sala de jocs
AL SERVEI DE S'ARENAL I DE MALLORCA



Juan Hidalgo Carvajal. 	 Antonio Torres Briones.	 José Chaparro López.	 Mariano Roldan Molina.

Els alevins es continuan preparant i esperen el
comencament de Higa

4.•*

BUTLLETÍ DE SUBSCRIPCIÓ

Nom -.

Adreça 	

Pobloció  	 Tel.

M'interessa uno subscripció:

(3 Anual 600 ptes.

Formo de pogoment:

[7] Rebut domiciliot a un Banc

Banc  	 Suc

Compte	 Titular

	Taló n. °	
Gir Postal

Signatura,

Per la vostra comoditat (i la nostra)

domiciliau els pagaments al banc.

Ei Enviaré l'import{

I I

Bar Mesón

el Pueblo
-PA AMB OLI
-FRIT MALLORQUI
-CARAGO LS

María Antonia Salvá, 51.

Equtp de la U.E. Arenal que s'enfrentará al C.E. Artá din: el
camp d'aquest dorar equip.

12	 S'ARENAL DE MALLORCA! NOVEMBRE 1.981

No ha començat be la
U.E. Bar la Estación el seu
segon any com a partici-
pant al torneix que orga-
nitza "L'Empresa Barceló".
A dir ver, el Bar la Esta-
ción, te una plantilla molt
bona i hauria d'estar classi-
ficat entre els primers de
no ser per la mala sort que
l'ha acompanyat durant els
partits jugats fins ara.

BAR ESTACION, 1
CASA BUADES, 2

Primer partit de compe-
tició i primera derrota a
casa. Es començà a jugar
be i quan pareixia que tot
anava a tenir un final fe-
liç, una mala treta de por-
ta del porter J. Pasqual,
donà ocasió que l'equip
visitant marqués, amb
aquest resultat es va arri-
bar al descang. A la sego-
na part, el Bar la Estación
va sortir ben fort cercant
l'empat, però quan més
dominava, un contra-atac
visitant posa el marcador
a 0-2, després, en Muriana
va deixar el resultat final
1-2—

BAR LA ESTACION, 1
RECREATIVO, 1

Al seu segon partit, ju-
gat també al Camp Antoni
Roses, el Bar Estación no

vol veurer'se sorprés i va
des d'el principi a la cerca
del triunf, fruit d'això és
que s'adelanta al marca-
dor amb un gol d'en Rue-
da. Una vegada més, la ma-
la sort acompanya al nos-
tre equip i a una parada
d'en Sousa, el balon entre
a porta, significant això
l'empat per a l'equip visi-
tant, amb aquest resultat
s'arriba al final.

A.E. BAR LA
ESTACION,0

C. MARI, 1

Tercer partit a casa i la
mateixa tónica de joc. Una
vegada més és un defensa,
aquest pic en . Valverde
que, en desembarassar-se
d'un balon, introdueix la
pilota dins la propia porta,
gol que seria el definitiu

que donaria la victòria
al C. Mari.

ES CORN EASA, 4
BAR LA ESTACION, 2

Aquesta vegada el Bar
la Estación es desplaçà
a Ciutat cercant esbo-
rrar cualque negatiu de la
seva compta i aconsegueix
marcar primer, per llavors
sucumbir pel resultat glo-
bal de 4-1. El gols locaLs
foren aconseguits per
n'Oliva i en López.

Els alevins, esperen amb
impaciencia el comança-
ment de la lliga, jugant
partits amistosos. Per lo
que hem vist, es de supo-
sar que feran un paper ben
brillant aquesta tempora-
da.

El primer partit el feran
a canostra enfront de La

Despres del seu brillant
triunf enfront de l'Alaró
dins el Camp d'Antoni
Roses per 4-0, l'Arenal es
desplaçà a Artà per enfron-
tar-se a l'equip titular de
la localitat. L'Arenal no va
tenir sort en aquesta oca-
sió d'aconseguir qualque
positiu, encara que ho va
intentar, es va trobar amb
un Artà que anava per to-
tes, empleant-se molta de
duresa, cosa que el col.le-
giat de torn Sr. Jimenez
va permetre, mostrant amb
això una parcialitat total
i una manca d'autorització
completa. El gol va venir
tot d'una de començar el
partit, una falta treta a la
línea mitja arenalera que
en Villegas no va poder
abraonar, fou l'únic gol del
partit.

ENFRONT DE
L'ATLET1C	 •
RAFAL 0-0

En el seu partit contre
l'Atlètic Rafal, l'Arenal no
va poder rompre la defen-
sa tancada amb que es
va trobar durant els 90 mi-
nuts, l'Arenal al nostre
modo de veure, apart de
mancar-li alguns dels seus
titulara al centre del camp,
no jugà en equip que era

Salle de Manacor, per Ila-
vors desplaçar-se a 'Binissa-
lem, contra el Ca'n Ara-
hi i seguidament a La Po-
ble contre el Poblenc. Es-
perem que d'aquestes sor-
tides, a més de guanyar
a casa, no venguin de buit.
Fins ara la plantilla está
formada per; P. López,
Cristian, Bustamante, Se-

D'esquerra a
dreta, drets:

Morillas, Mir,
Rodri, Ordoñez

Ondoño. _
Acotats:
Evangelista,
Fortus, Hierro,
Cano i Quique.

l'única manera de rom-
pre la defensa tancada del
visitant. Hi va haver joc
individualista i continuat
bombeix de balons, que
beneficiaren i molt al Ra-
fal. No es va cercar mai
obrir el joc per les ales i
es va perdre el centre del
camp per complet, per-
metent a l'Atlètic Rafal de
realitzar alguns contraatacs
que posaren a prova al bon
porter arenaler Villegas,
encara que en benefici de
l'Arenal hem de dir que va

rrano I, Morales, Ortega,
León, Ruiz, Camacho,
Vazquez, Reina, Jaume,
Gomez, Bienvenido, Mu-
nera, Navio, Serranoll, Ol-
mo, Moreno i Navarro. De
la preparació técnica se
n'encarrega en Joan Llom-
part i Llull.

Avui presentam altres

tenir al trio arbitral en
contra, senyalant un penal
ben clar i permetent-ho
tot dins el terreny de joc.
El senyor Sandoval, arbitre
del partit que va tenir com
hem dit abans una desafor-
tunada actuació fou ajudat
a les bandes pels senyors
Sosa y Macias, demostrant
tots dos un desconeixe-
ment absolut del regla-
ment, discutint amb els es-
pectadors, les faltes que
ells indicaven o deixaven
passar per alt.

quatre jugadors infantils
de la U.E. Lactància, dins
el próxim número hi posa-
rem fotos de jugadors ale-
vins. Els d'avui són; José
Chaparro López, Mariano
Roldan Molina, Antonio
Torres Briones i Juan Hi-
dalgo Carvajal, tots ells
Infantils de la U.E. Lac-
tancia.
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TELEFONS UTILS
A S'ARENAL

A la part de Ciutat
Ajuntament . 227744
Enllumenat de l'Ajunta-
ment. . ,	 . . 250017
Bombers . . . 	  281250
	  290017

Residencia de l'assegu-
rança social . . 289100
ereu Roja de Ca'n Pas-
tilla 	  264040
Centre Mèdic 	  266662
Policia Nacional .. 091
Policia Municipal. . 092
Policia Municipal a
S'Arenal . 	  267654
Agrupació	 d'Hotelers
	  267654

A la part de Llucmajor
Ajuntament . 	  660050
Oficina	 de S'Arenal
	  264071

	

Bombers •   660756
Policia	 Municipal
	  660050

Guardia Civil 	  264121
Radio. Taxi. . 	  263080
Parròquia. . . 	  263265

L'Associació Esportiva
Bar La Estación

Equip caritatiu del trofeo "Empresa 13arceló", les se-
ves defensas, màxims goletjadors de l'equip, (dins la
pròpia porta).

BAR ESTACION, 1 - CASA BUADES, 2.
BAR LA ESTACION, 1 - RECREATIVO, 2
A.E. BAR LA ESTACION, O - C. MARI, 1
ES CORN EASA, 4- nAR LA ESTACION, 2

EQUIP CARITATIU DEL TROFEU
"EMPRESA ï3ARCELO", LES SEVES DEFENSAS,

hiAXIMS GOLETJADORS DE L'EQUIP,
(DINS LA PROPIA PORTA)

1-0 OINS ARTA, PARTIT DUR I
ARCRITATGE CASO LA DEL SR.
Jir2,EriEz, Eris ESCAPAREN DOS

PU NTS

ENFRONT DE . L'ATLETIC RAFAL
0-0

La Unió Esportiva Arenal va perdre la seva
imbatibilitat




