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Editorial

Festes d'hivern
La Associació de Vei-

nats de S'Arenal, amb la
col.laboració de les enti-
tats locals que hi vulguin
prendre part i amb l'aju-
da dels dos ajuntaments,
el de Ciutat i el de Lluc-
major i la del Consell de
Mallorca, vol fomentar el
màxim les festes d'hivern
al nostro poble.

L'arribada deis Reis i el
repartiment de juguetes als
infants fou un poc millor,
va estar un poc més ben
organitzada que altres
anys.

El cercaviles de la revet-
la de Sant Antoni amb
Caps-grossos, balladors, gui-
terres i ximbombes i coets
amb la posterior torrada a
la Plaga del Consultori, po-
dem dir que fou un éxit
total. Les beneïdes de Sant
Antoni i el dinar de com-
panyonia que la Directiva
de la nostre associació va
oferir als seus socis i pre-
sidents d'entitats locals,
fou presidit pels batles de
Ciutat i de Llucmajor.

Una diada, que passarà
a l'Histbria de s'Arenal ja
que és la primera vegada
que els dos batles varen
compartir la taula amb els
veinats del nostre poble.

A aquest dinar, als pos-
tres hi va haver parlaments
parlaments que es conver-

tiren en debat ciutadà. No
varem parlar de la creació
del nostre municipi, tema
prou important. Es un
tema que tractam en altres
ocasions: per la ràdio, per -

la televisió quan ens hi dei-
xen arribar i a través de
S'ARENAL DE MALLOR-
CA cada mes.

Seguint amb les festes,
vàrem demanar al batle
de Ciutat que ens conce-
dís premis als grups i ca-
rrossess del Carnaval per
un valor aproximat de
200.000 pessetes i la mei-
tat d'aquesta suma al bat-
le de Llucmajor. Tant un
batle com l'altre van dir
que no podien prometre

res, però que consideraven
necessari potenciar al mà-
xim el Carnaval de s'Are-
nal en vistes al turisme que
eleva el nostre nivell de vi-
da, no solament a s'Are-
nal sinó a tot Mallorca.
Els batle ,- .tels dos muni-
cipis que ens controlen
te; n ben dar que s'Are-
nal és el rebost de Mallorca

que potenciar el turisme
d'hivern amb un bon Car-
naval és una inversió eco-
nómica ben rendable.

Una diada ben simpáti-
ca la de Sant Antoni d'en-
guany, una trobada inter-
municipal i interbarris
—una bona partida de socis
de l'Associació de veinats
del Jonquet dinaren amb
nolttros— i que la di-
rectiva d'aquesta associa-
ció de veinats fa comptes
tengui continuitat els anys
vinents. Amb festes i al
voltant d'una bona taula,
els problemes són més
bons de resoldre. Hi pot
haver cordialitat fins i tot
per parlar de la indepen-
dència del nostre poble i
per organitzar el nostre
ajuntament.

Volem remarcar que, si
les festes van sortir ben
lluïdes, fou gràcies a la
collaboració de l'Asso-
ciació de Veinats amb el
Club dejoves "Totsjunts".
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FERRETERIA DE
BRICOLATGE

14 ES PONT Ferreteria en general

LLOGUER DE:
Compressors Hormigoneres
Grups electrogens

Motocultors
C/. Militar, 282

TELEFONS
UTILS A

S'ARENAL

A LA PART DE
CIUTAT

Ajuntament . • 227744
Tota casta de desperfec-
tes  a la via pública (en-
tre les 13,30 i 15,00) . .
	 227643-227644

Bombers . . . . 281250-
	  290017

Residència de l'assegu-
rança social . . 289100
Creu roja de Ca'n Pasti-
lla 	  264040.
Policia Nacional . . 091
Policia Municipal. . 092
Policia Municipal de
s'Arenal 	  267654
Agrupació d'hotelers . .
267654
La Porciúncula 260002

A LA PART DE
LLUCMAJOR

Ajuntament . . 660050
Oficina de s'Arenal . . .
	  264071

Bombers . . . 	  660756
Policía Municipal 	
	  661767

Guardia Civil 	  264121
Radio Taxi. . 	  263080
Parròquia. . . 	  263265
Club Tots Junts 	
	  265538

Associa ció de Vein ats .
	  265005

les coses bé, ha de cercar
models per a adaptar-los a la
nostra mentalitat I posar-se a la
feina. Exemple: Suissa, on es
realltzen més votacions per a
resoldre problemas que per es-
collir caps, i on el federalisme
es la millor garantia de la demo-
cracia efectiva.

R. Vancells
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Moviment d'Objetors de Conciencia

de Mallorca

Que son els objetors de conciencia?

Preguntes a
"S'Arenal
de Mallorca"

Quan s'adonaran els ajuntaments, tant de Ciutat com
de Llucmajor, que els periòdics locals estan al seu servei,
tant per publicar-hi articles d'opinió com per posar-hi
anuncis?

Quan terrtirem ràdio en català a qualsevol hora del dia
i de la nit?

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

Quan s'adonarà la gent de S'Arenal que te una revista
a la seva disposició per escriure i expresar les seves opi-
nions?

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

independència municipal de S'Arenal?
Quan s'esfaltará el tros de carrer de devora l'escola?
Quan s'arreglarà la Plaga del Consultori?
Quan ens dirá el senyor rector la missa en català a Ses

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

léncia, Catalunya, El Rosselló, Andorra 1 Mallorca és la
mateixa llengua?

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

en dàrsenes, pantalans i plataformes dins la nostre badia?
Quan s'adonatan els irunigrats de les avantatges que

suposeran per a ells, —i per noltros— la integració llingtiís-
tica i cultural a aquesta Mallorca que els ha acollits?

Quan tendrem mancomunitat de transporta a Pirca
Metropolitana de Ciutat?

Quan es començaran les obres de l'Autovia de S'Are-
nal?

Quan començarà la gent a mourer-se per demanar el
Pla Parcial i l'Urbanització de Bellavista i Son Grana-
da?

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

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

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

Quan ens donaran els nostros política l'Estatut
d'Autonomia?

Quan hi haurà escotes a bastament per a tots els nins
i nines a S'Arenal?
Quan s'obrirà el carrer Pare Rafel Serra-Zama?
Hi ha gent de s'Arenal que fa dos anys i mig que te el
telèfon demanat. Quan li posaran?
L'any que ve si Deu Vol!!!

Per objectors de conciéncia s'entenen totes aquelles
persones que es neguen a fer el Servei Militar, tant en
ternps de pau, com de guerra, per motius personals, reli-
giosos, ètics, morals o politics.

Aquests principis no deixen de costat a la majoria
dels cassos --la prestació d'un servei civil a la societat
en tasques humanitàries d'assistencia i promoció vers les
classes socials més nécessitades. No es tracta d'eludir per
comoditat o covardia un servei a la comunitat sinò fer-ho
igualment, però sense que contradigui la nostra creença
sobre l'amor entre les persones.

Bustia
Exemple a seguir

Tot IlegInt els diaris es co-
mprova que el poble, com a tal,
hl surt escassament. I per
contra hom está fastIgue)at de
veure cada dia, en Iletras de
motlle, els mateixos noms, repe-
tIts tina a l'avorriment. Aquesta
repetició, com que no s'adiu
amb les realltats diàries, fa que
sorgeixi el desencert, el desen-

digueu-li com vulgueu.
Per a arreglar això, tot consis-

teix a creure en la responsabili-
tat i la intel.figéncia col.lectiva
de la gent. Ja estem tips de
liders que nomas serveixen per
a reclamar-nos el vot quan arri-
ben les eleccions i per a exhibir
impúdicament el seu protago-
nisme la resta del temas.

Desgraciadament, som un
país d'espectadors. Ens agrada
molt criticar, però ens costa
d'allò mes -mullar-nos' en
qualsevol feina no remunerada.
Hl ha innombraoles activitats
lora dels partits polítics que
ajuden a crear comunitat.

El fet de cercar líders de-
mostra que la gent defuig les re-
sponsabilitats ineludibles com
a ciutadá. Ha d'exigir la seva
participació i demostrar la seva
majoria d'edat, la seva adultesa.

Un poble com el nostre, que
sempre ho tingut la pruiia de fer

L'objeccib es tan antiga com les civilitzacions, i a
totes les religions immerses dins un ambient guerrer, es
poden trobar estimuls per a una vida de pau lluny dels
camps de batalla.

Però els primers antecedents clars els trobam als pri-
mers cristians, quan no s'havien aliat amb el poder es-
tablert de Constantí. Malgrat tot, l'objecció no té sentit
fins que Napoleó instaura el servei militar obligatori, fór-
mula adquirida ràpidament pels demés paños.

Als països protestants, els Quáquers, Adventistes
i Anabaptistes consideren contrària a la seva conciéncia
cristiana agafar les armes contra els seus germans, per la
qual cosa sofreixen persecució i emigren de cap a Nort-
A me rica.

L'any 1914, durant la Primera Guerra Mundial, alguna
grups protesten per tan gran atrocitat i van en contra
dels "tecnics de matar" a distància.

Després de la Segona Guerra Mundial es quant aparei-
xen els moviments d'objectors davant tanta destrucció
estupida, i barbarie col.lectiva.

Alemanya, Anglaterra,  Suècia, Dinamarca i els Estats
Units són els països amb més objectors; a aquestes na-
cions hi ha tres motius vàlids per objectar: religiosos,
ètics i politics. A tots aquets països realitzen un servei
civil sustitutori, excepte en els que l'exèrcit está pro-
f esion aliz at.

A l'Estat Espanyol, en el primer terç de segle les llui-
tes obreres estan sembrades per un fort antimilitarisme,
protestant per la guerra colonial amb el Marroc i la mo-
bilització de reservistes i demanant l'abolició del servei
militar obligatori.

Però és a l'any 1959, quant dos Testimonis de Jehová
es rieguen a vestir l'uniforme militar, desconcertant a
tots ja que el Códi de Justicia Militar no preveia tal si-
tuació. Seis intenta convèncer amb medis pacífics i vio-
lents fins que seis comdena a sis mesos i un dia. De
tornada al quarter i davant la nova negativa, se'ls torna
condenar i així successivament fins als trenta-vuit anys,
final de l'edat militar; els Testimonis de Jehová con-
siderant-se màrtirs i elegits no denuncien el cas ni pres-
sionen al Govern i per altra banda el tema era "tabu"
pels mitjans de comunicació convertint l'objecció de
concilncia en una cosa desconeguda.

(Continuará)



50 arenaleros responen Sobre la creació del
nostre municipe

Es la tercera vegada que presentam
aquesta secció on 50 arenalers respo-
nen a la nostra pregunta. ¿Estas a fa-
vor o en contra de la creació del nos-
tre municipi? ¿Per qué?

Als números anteriors tothom hi ha
estat d'acord, només hi ha hagut dues
abstencions. Avui l'enquesta dóna el
resultat que segueix.

JOANA BOBER I VELASCO. Secre-
taria Club Parroquia] Tots Junts.

Si. Es ben hora que s'Arenal esti-
gui unit i que no haguem de demanar
permís als altres per fer les nostres
coses.

MELSION FONS I NADAL. Cap Ta-
Ilers Seguí S.A.

Si. Estam mal servits. Amb un ajun-
tament estarem millor.

CAMILA VELASCO I GUTIERREZ.
Cuinera Bar Piscis.

Si. Tots els pobles en tenen.

BARTOMEU BOVER I RAMIS. L'amo
del Bar Piscis.

Si. Així tendrem els nostros guàr-
dies municipaLs.

BARTOMEU FONS I HEREDIA.
Si. Estam cansats que hagui de ve-

nir gent de fora poble a comandar-nos.

JOANA FLORIT I PERELLO. Mado-
na de Ca'n Senaia.

Si. Per estar tots units necessitam
un ajuntament.

GABRIEL MARTIN I PASTOR. Es-
criptor.

Si. Aix6 cau pel seu propi pes. Des
de Ca'n Pastilla fins al Cap Blanc ha
d'esser el nostro municipi.

CARME REINADO I GUERRA. Mes-
tressa de casa.

Si. S'Arenal és un poble. Cal unir-
lo en ajuntament.

MANUEL VALENZUELA I ARRO-
YO. Propietari Bar Jardí Gisela.

Si. Es ben lògic que un poble tan
gran com el nostre sia independent.

JOSE MORENO I TORRER. Expen-
dedor gasolina.

Si. Será millor per a tots.

MARIA ELOI I GARCIA. Propietaria
Bar Paqueta.

Si. Aquí guanyam els duros i a
Ciutat ens els xupen.

IllCHEL ARREDONDO I GARCIAS.
Escurador de plato.

Si. Hi ha molt a fer a S'Arenal. Ja
hi ha més gent que a Llucmajor.

VICENTE OLIVARES I RANGEL.
Empleat.

Si. No haurem d'anar a Ciutat o a
Llucmajor per a fer gestions. Organit-

zarem la policia perquè no hi hagui
tants de robatoris.

MARIA MARTINEZ I ROMERO. Bu-
tiga Koala.

Si. Ens anirà molt millor si podem
comandar a s'Arenal. Ara per Sant Se-
basta noltros feim feina i a l'altra part
del pont fan festa.

ROSER VERDERA I FERRER. Mes-
tressa de casa.

Si. Avui s'Arenal no és res. Es ben
hora que ens unim tots en ajuntament.

ANTONIA SANXO I RAMIS. Botigue-
ra.

Si. S'Arenal estará millor governat
en tenir un ajuntament.

JULIA CLAR I CANTALLOPS. En-
carregat Bar Pitos.

Si. Ja fa estona que l'hauria de te-
nir. S'Arenal ja no es un poblet de pes-
cadors.

ALIONOR POMAR I AGUILO. Adro-
guera.

Si. Hi haurà més unió. Podrem de-
cidir el que és millor pel nostre poble.

MIGUEL MAS I JAON. Estanquer.
Si. Si volem que s'Arenal sia poble,

hem de tenir ajuntament.

GABRIEL VIDAL I BOVER. Obrer
en atur.

Si. Els Ciutadans a Ciutat i eh
llucmajorers a Llucmajor. Nosaltres
hem de comandar a s'Arenal.

VICENT BERNAT I MAIMO. Pica-
pedrer.

Si. Es ben necessari. Farem un
camp de fútbol.

ANTONIO NOTARIO I MANJON. Pi-
capedrer.

Si. Es necessari per evitar haver
d'anar a pagar a Ciutat.

JOAN GARCIA I LOZANO. Barman
empresa Rius.

Si. Es vergonyos tenir el poble xa-
pat. Podrem col.laborar tots en benefi-
ci de s'Arenal.

FRANCESC GARCIA I CALVO. Pica-
pedrer.

Si. Es de llei que un poble tengui
un ajuntament.

MARIA PEREZ I GUTIERREZ. Enea-
rregada Bar Camp de Futbol.

Si. No volem dos Arenals. Amb un
n'hi ha prou. S'Arenal de Mallorca.

JULIO OZAGON / MARI. Cambrer
en atur.

Si. Ni Ciutat ni Llucmajor. Noltros
hem de comandar dins s'Arenal.

MIQUEL BORDOI I JAUME. Bar-
men.

Si. Fa massa anys que depenem

qualsevol gestió a l'Ajuntament. Si el
tenguesim aquí la podriem fer en
mitja hora.

CATALINA VICENS I JAUME. Jubi-
lada.

Si. Volem un ajuntament, un jut-
jat i un cementen.

MANUEL LOBO I CASTILLA. Cam-
brer d'hotel.

Si. Fa 14 anys que vise a s'Arenal
i estic cansat d'haver d'anar a Llucma-
jor. Hi ha molt mala combinad() per
anar-hi.

JOSE SANCHEZ I NAVARRO. Cap
de cuina.

Si. Fa falta. Per a qualsevol paper a
l'ajuntament o al jutjat ens hem de
desplaçar, no tenim cementeni i ens
mancan moltes de coses.

ANTONI VIZCAINO I LOPEZ. Pica-
pedrer.

Si. El poble está xapat i això no
esta be. Un ajuntament és la manera,
rúnica manera de juntar-nos.

ISIDORO BLANCO I GOMEZ. Cam-
.5brer.

Si. Cada ciutat ha de tenir el seu
ajuntament i s'Arenal és una ciutat ben
gran. O no?

MARGALIDA TOMAS I CERDA. De-
pendenta de mostrador.

Si. No m'agrada haver d'anar a Ciu-
tat a pagar.

AGUSTI GASPAR I GRACIA. Forn
de Ca'n Agusti.

Si. No és just que fins i tot per anar
a pagar haguem d'anar, a Ciutat o a
Llucmajor.
ANTONI GALMES I RIERA. Jubilat
de l'administració local.

Si. Segons la definició de municipi,
les característiques de S'Arenal són
prou diferenciades de les de Ciutat i de
Llucmajor; per tant, reuneixen carác-
ter ben propi per a poder formar un
nou municipi, si és que amb la nova
llei de Regim Local no se creí una no-
va figura municipal.

FRANCESC CORBI I SELLES. Ex-
pendedor gasolina.

Si. La actual frontera data de fa ROO
anys, quan no hi havia cap casa a
s'Arenal. Avui aquesta frontera esta
completament desfasada. Tenim gent i
capacitat económica per tenir el nos-
tre municipi.

AINE Ma. GARAU I ALOMAR. Pro-
piétaria Bar.

A favor cent per cent. Quan era pe-
tita S'Arenal era mol petit; ara és molt
gran. Tenim dret a tenir un ajuntament
com tenen eh altres pobles. Vull un
cementiri, he nascut aquí i vull que
m'enterrin aquí. Me posa rabiosa l'idea
que m'hagin d'enterrar a Llucmajor.

dels altres. Nosaltres hem d'arreglar
els nostros problemes aquí mateix.

VICTORIA KEARNS. Encarregada
Bar.

Si. Cada poble ha de tenir el seu
propi ajuntament.

PILAR ROBLES I NAVARRO. Mes-
tressa de casa.

Si. Ja hauria d'estar fet. Man-
quen escoles, institut, cementen... En
tenir un ajuntament ho farem tot.

RAFEL PASTOR I PUIGSERVER.
Propietari Bar Brassilia.

Si. Quan comandem a dins ca nos-
tra arreglarem les nostres coses a la
nos,tra manera. Si feim un referéndum
a s'Arenal per a la seva independència
un 90 per cent dirá que sr.

JOSE HEREDIA I CORTES. Hostele-
ria.

Si. Tots els pobles en tenen menys
s 'Arenal.

FRANCESC GILLEM I PEREZ. Cam-
brer d'hotel.

Si. Si tots els pobles en tenen,
s'Arenal també n'ha de tenir.

JOAN CAMPOS I CAMPOS. Pintor
decorador.

Si. Ems hem de governar nosaltres
mateixos.

FRANCESC MONTONYA I HUERTA
Pintor Decorador.

Si. Será en benefici de tots eh qui
habitam a s'Arenal. Nos ens haurem de
desplaçar per fer gestions a l'ajunta-
ment o al jujat.

FRANCESC CRUZ I LOPEZ. Mariner
CNA.

Si. Es una aberració tenir el nostre
poble xapat. L'única solució és posar
un ajuntament a s'Arenal.

JOSEP OLIVER I TOMAS. Pep Bas-
ter.

Si. Els arenalers volem comandar
dins ca nostra.

JOSE MOLINARES I POLINARIO.
Jugador del Bar La Estación.

Si. A s'Arenal hi manca un ajunta-
ment.

ANTONIO JIMENEZ I DIAZ. Hostele-
ria.

Si. No m'agrada haver de dependir
dels altres.

MACIA VICENS I JAUME. Conser-
ge de nit.

Si. No tene perqué haver d'anar a
Llucmajor per res. Hem de fer un ajun-
tament i un cementeri.

JOAN MONTES ONIEVA. Cobrador
d'autobús.

Si. Hem de perdre un jornal per a
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Per als vells 	Ajuda domiciliaria i una llar a cada barri
Dins les nostres barria-

des hi abunden unes perso-
nes que s'anomenen de la
tercera edat. Són els nos-
tres padrins. Duen ses tri-
bulaciones. Els toca viure
uns temps difícils, més que
eh nostres, i la seva mira-
da profunda en du la mar-
ca.

Les penúries i la menta-
litat de la generació actual,
de vegades deixen a un
racó aquestes persones,
sense escalf ni conversa,

mig malaltes o malaltes
del tot. Si tenen sort, po-
den entrar a una residèn-
cia massiva on perden el
que fou el seu entorn vi-
tal de molts d'anys a can-
vi d'una millor atenció.
Però els vells no fan massa
cas de les comoditats de la
vida moderna, perquè han
pogut passar molts d'anys
sense elles.

En canvi eh interessa
molt sentir-se estimats,
que els escoltin i eh ten-
guin en comp te. Els agra-

da parlar sense pressa i es-
timen les coses amb que
han conviscut sempre; com
per exemple les eines, el
carrer, eh veïnats, el café,
el banc d'un passeig.

Els nostres vells tenen
uns drets ben guanyats.
El primer és que els es-
timin els seus. Els seus
són la familia però tam-
bé ho són els veïnats, la
gent que ha compartit la
seva vida durant un temps
en qué encara hi havia
temps per conversar. Això

ara es perd i eh qui conver-
sen per tots són les "ra-
dios" i les "televisions";
la gent ara escolta, però
no sempre per aprendre,
sinó per no pensar, per es-
tar distrets sense profit.

Les barriades tenen un
deure amb els seus vells:
evitar que hagin de sortir
del seu ambient. Evitar les
solucions massives als pro-
blemes de la tercera edat
és molt important. Te-
nen dret a rollandre dins
una familia, ells que l'han

fundada i l'han pujada
amb la seva mor. Un vell
no pot caure dins una
massa, encara que l'edifi-
ci sigui perfecte, net, ben
proveït de tots eh mitjans.
Un vell ha de ser sempre el
fonament d'una casa i mai
un més de la fila.

La maduresa d'una so-
cietat es calcula per la ma-
nera com tracta, els seus
vells. Dins l'actual situa-
ció d'egotme en qué ca-
dascú va a lo seu i res vol

sebre dels altres, els pobres
vells es queden tot sols
perquè ja no rendeixen a
una societat consumista.
Cal refer la mentalitat.
Visitar-los, atendre la seva
salut, escoltar-los a ca seva
o tenir unes llars, a nivell
de cada barri, on puguin
passar els darrers anys de
la vida dins un clima de
familia i sense perdre el
que fou el seu entorn vi-
tal de sempre.

EQUIP DE REDACCIO
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Titol presuntuós baix de tots els cales, que el Bolletí,
va donar a un petit i pobre treball meu qu'el vaig titular:
S'ARENAL ANTANY; això es i no res més, una partida
de fets i personatjes que forman part de Phistória
d'aquest poble, que vol esser-ho i encare no ho és; pero
de cap de ses maneres és, ni vol, ni pot esser, l'Ilistória
de S'Arenal. Li seguirem titulant, de moment: S'ARE,
NAL ANTANY.

Una forta immigració
va a comengar a les hores
des deis pobles de l'inte-
rior de l'Illa. La majoría
eren murers i petrers que
venien a fer de trencadors.
Aquesta gent va dur les
seues costums i festes. Els
fogarons i festes de Sant
Antoni que s'han fet des
d'aleshores a Ses Cadenes
en són una mostra.

Abans del tren, el trans-
port de marés és feia amb
carros o amb barques cos-
taneres, que ens duien de
per Calvià pedra de guix
aprofitant de matinada
l'oratge de terra i se'n
tornaven amb s'embat ca-
rregades de marés cap a
Ciutat. Per la càrrega i
descàrrega aprofitaven el
torrent delsJueus a la ban-
da de dins la punta del Mo-
llet on avui hi ha el Club
Nàutic. Si havien de ro-
mandre amarraven al fons
del torrent, encara s'hi po-
den destriar un parell
d'oronais aferrats a la pe-
dra maresenca de la costa.
La pedra que duien les bar-
ques costeres era transfor-
mada en guix per tres mo-
lins que hi havia a S'Are-
nal. El primer el posà
l'amo Antoni Contestí-
Borotnat, que el va con-

vertir en molí de moldre
pebre bord aprofitant
l'avinentesa de la
veinada horta de Sant
Jordi; així creava una
nova indústria en el po-
ble. El segon molí de
guix, el posà l'amo Antoni
Catany, que era batle de
Llucmajor, passant
mes tard a esser propietat
del gendre de S'Ermentí
en Gaspar que el va vendre
mes tard a N'En Joan
Roig i Ramon que feia
feina amb ell i havia vin-
gut d'Eivissa als 18 anys.
El va heredtar el seu fill
l'amo Joan Roig i Garau,
avui conegut per l'amo
En Joan des Molí que
encara el té sense funcio-
nar. El tercer el va posar
En Pere Romaguera i li
diuen Es Molí d'En Pe-
re. Ja no s'hi fa guix, pe-
re) sí unes torrades de lo
millor. Tots tres están en
bon estat de conservació.

S'Arenal o Els Repu-
blicans va ser aquells
temps de principis de segle
posada d'un paren d'estols
de caçadors de cans que
venien els disabtes a ro-
mandre a fi de ser més
aprop de la cacera el diu-
menge. Una d'aquelles
comparses estava formada

per D. Joan Pou u Mairata,
empleat de "La Isleña Ma-
rítima", D. Casimiro Mes-
tres, escrivent de Ca N'Es-
teve de ses confitures, D.
Mateu Pasqual, escrivent
del Banc "Es Foment",
Mestre Joan Martí i Mes-
tre Miguel Monserrat,
tots dos fusters de mo-
bles —el darrer de S'Hort
des Ca de mal nom Mi-
teió—. Aquest dos fusters,
caçadors brusquers, els
afegiren a la comparsa per-
qué tenien cadescun cavall
i carretó o carro, la qual
cosa era necessària als ca-
çadors per venir a S'Are-
nal, anar a la cagera els ca-
çadors i el cusser. Els fus-
ters importants d'aquell
temps tenien cavall per
voltar l'aparell que movia
la sena.

Aquesta comparsa tenia
una casa llogada, una plan-
ta baixa davant el que és
ara el forn del carrer de
Sant Cristòfol, a l'estiu
—quasi totes— amb una en-
ramada de pi devant el
portal. Un poc més avall,
a la casa veinada de la bo-
tiga d'electricitat de N'An-
toni Lliteres, la mare d'en
Tomeu Carrasquet Vei, te-
nia una taverneta amb
quatre o cinc botelles de
suc: seca, anissat, herbes,
palo, ressolis i vi blanc on
s'aturava qualque trenca-
dor i els dissabtes tenía de
parroquians als caçadors
que ben asseguts bevien
mentre contaven les seves
eixides quasi sempre exa-
gerades o planejaven li ca-

cera de l'endemà. Després
d'unes guantes rodades, sa
padrina  Carrasquet a les
feia l'advertència que ja
havien fet dotze dècimes
de gasto, que estassm aler-
ta.

Els caçadors, els diu-
menges li pegaven cap a
Son Granada, Sa Torre o
Es Puig de Ros. El Senyor
del Puig de Ros, aleshores
D. Miguel Salvá qualque
vegada convidava a cagar
aquell que fou un dels bai-
xos cantants millors del
mon, N'Uetarn, que,
si estava d'humor, de vetla-
da se posava a cantar pels
entorns de la barraca des
Puig de Ros dins la soli
tud del pinar. Si per Ciutat
se sabia que N'Uetarn

En aquesta ocasió en
considerar que en Miguel
Clar Lladó, batle de Lluc-
mejor, era la persona més
indicada per esser elegit
"Personatge del mes"
per haver sabut estar molt
bé en el seu lloc amb mo-
tiu de la diada viscuda el
día de "Ses Beneides" i
sobretot a la reunió jun-
tament amb el batle de
Ciutat, Ramón Agulló i
bon nombre de veinats
arenalers.

Nom complet?
Miguel Clar Lladó
Ficha familiar?
Vaig neixer dia 8 de

desembre de 1938, de fa-
mila pagesa; casat, dos
fills, una nina de 16 anys
i un nin de 12.

Qué opina de la políti-
ca actual?

Que esta en vies de con-
solidació definitva.

Per que es va pesentar a
batle?

L'any 1978 formaren
el nucli d'UCD a Llucma-
jor i vaig esser elegit presi-
dent. Després, en confec-
cionar ses instes per les
eleccions municipals, se
me proposa anar número
1 de sa lista, per part
dels meus companys, i vaig
aceptar.

Que li ha proporcio-
nat esser batle?

Treball i moltes expe-
riències conéixer personas
i coses.

Que opina del periodic
"S'Arenal de Mallorca"?

Opin que, con qualse-
vol altre medi de comuni-
cació, és positiu i més si
es local.

Un nom en l'historia
mundial?

Els creadora de la de-
mocrácia.

Un nom en l'Historia
de Llucmajor?

María Antonia Salvé.

havia partit a cagar, eren
moltes les persones que ve-
nien a peu quedant de vet-
lada darrera les parcts
per si el podien sentir can-
tar, cosa que sempre fou
dificultosa. Si N'Uetam
se'n temia que l'escolta-
ven, s'aturava de cantar,
amollava quatre pets,
cosa sempre fácil per ell
i s'en entrava dins la ba-
rraca. Que era un dels mi-
llors cantants, ningú ho
posa en dubte, però se-
gons conten era molt gro-
llerot

Un altre comparsa de
caçadors era la de Son
Verí. Hi anaven el metge
de Son Flor, el metge Ros-
selló de Llucmajor, i En

Un deport?
Fútbol
Qué li falta a S'Arenal?
Li ha faltat planificació

urbanistica i una de les co-
ses primordials: un camp
d'esports.

Que li sobra?
Ciment
Un deportiste en l'his-

tória?
Fausto Coppi.
Un deportista menor-

quí?
Guiem Timoner.
Un deportista local?
"Es Matalasé"
¿Una il.lusió?
La il.lusió política mo-

mentánia es la de formar
una auténtica UCD local
(Llucmajor i S'Arenal)

Un problema arenaler?
El lingüístic.
Solució?
Temps
Qué Ii diu la paraula

"Dragados i Construccio-
nes"?

Es una societat anóni-
ma.

Es presentará a les prò-
ximes eleccions?

No se m'ha ocorregut
pensar-m'ho.

Que enten per amor?
Es la completa com-

penetració entre dues per-
sones.

Que entén per amistat?
Seguretat mutua.
Que entén per oposi-

ció?
Disconformitat.
Partidari des divorci?-
Si, amb serietat sempre.
Mar o montanya?

. Sa "marina" de Lluc-
major.

Música preferida?
Música moderna i zar-

zuela.
Qué és lo que més ad-

mira d'un home?
Sinceritat i honradesa.
I de una dona?
Intel.ligencia i bellesa.

Gazá dels consums de
Ciutat. Tenien llogada una
casa davant l'Estació del
carril. La seva posada, pe-
rò era Ca N'Alegria dins
Son Verí ran de mar. Allá
les vegues eran de les bo-
nes.

(Continuará)

Un nom?
Jeronia.
Partidari o no del Polí-

gono Industrial?
Si.
Per qué?
Representa creació de

riquesa i loca de treball.
Qué opina de la discu-

tida "guerra dels taxis"?
La mancomunitat de

transports lleugers, solu-
cionaría el probleme entre
alguna municipis.

Com potenciaría el
"Carnaval Platja de Pal-
ma?

Amb participació físi-
ca i económica.

La seva millor satisfac-
ció com a batle?

Esser primer ciutadá del
termé i primer batle demo-
cràtic.

I el major disgust?
Incomprensions de ciu-

tadans i amics.
Qué ha significat esser

b atle?
Una experiencia molt

important.
Una beguda i un plat?
Cuina mallorquina i vi.
Un consell per un polf-

tic que comença?
Que visqui sa po-

lítica i visque d'ella cal te-
nir l'honradesa per lema.

Un consell per la joven-
tud actual?

Que estudiffl i tre-
ballin i traballin molt,
que se devertesquin més

	

mai	 consumeixin
droga.

Vol dir alguna cosa en
particular?

Una salutació molt
cordial a tots els llucma-
jorers i arenalers i gent
del nostre terma. Vull
aprofitar per dir, una
vegada més, que estic al
servei de tots.

	

Moltes	 de	 grácies,
senyor batle.

TOMEU SBERT

Historia de S'Arenal	 Antoni Gaimes Riera

El personatge del mes
Miguel Ciar i Lladó ens contesta

40 preguntes
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La vivienda: Un dret, una necessitat
Felicos els qui
saben
que son pobres

Pobresa és una de les
paraules amb la que més
solem jugar. L'empram
per a tot. Per parlar de
virtuts i de desgràcies,
dels qui fan el "vot" de
pobresa i dels qui aju-
den als pobres... per
massa coses.

Tractarem d'explicar
dos, tant sols dos, dels
significats de la paraula
pobresa. Només els dos
més utílitzats i la rela-
ció entre els dos.

Primer significat: PO-
BRESA és una virtut
humana i cristiana. Jesús
anomena benaventurats,
feliços, als qui tenen
consciència d'esser po-
bres, als qui saben que
són pobres. En aquest
sentit pobresa vol dir te-
nir una disposició, una
actitud davant la vida, de
comptar sempre amb els
altres.

Aquesta actitud neix
del coneixement de les
pròpies limitacions. Jo
tot sol no em puc valer
quasi en res. Per aconse-
guir les coses necesOries
(pa, llum, paper, roba,
etc.) moltes persones tre-
bailen cada dia per jo.
Però no sols per tenir
coses materials, més en-
cara per cultivar les di-
mensions més profundes
de la vida, com l'amis-
tat. ¿Qué seria de jo sen-
se amics? ¿I sense artis-
tes, müsics, literats...?
Sobretot, ¿sense fami-
liars? Encara més ¿com
trobaria sentit a tants
d'esdeveniments descon-
certants dins la vida
sense Déu?

La SOLIDARITAT
s'aguanta damunt aques-
ta actitud de pobresa, és
el gran fruit de saber-nos
pobres. Si jo necesit dels
clemés, també els demés
poden confiar en jo. Fins
i tot, si jo necesit a
Déu, Déu m'ha creat per
compartir amb jo la seva
felicitat.

En canvi ric és el qui
no sap que depèn dels al-
tres. Acosturnat a conse-
guir moltes coses amb
dobblers (a vegades fins i
tot li han volgut vendre
el cel) se li fa més difí-
cil viure la solidaritat
amb els demés. Dit d'una
altra manera: ric és el
qui (tengui molts o pocs
béns) no experimenta la
necessitat d'haver de con-
fiar en els altres.

Segon significat: PO-
BRESA ho deim a la si-
tuació dels qui no tenen
lo necessari per viure
com a persones. Situació
de POBRESA perquè els
falta pa, teulada o ves-
tit. O estan privats dels
béns de la cultura. O
marginats de participar

en la vida de la societat.
O pateixen una desigual-
tat provocativa en la pos-
sessió d'aquests béns en
relació als seus conciuta-
dans.

Entesa la pobresa en
aquest segon significat
és un ESCANDOL. Es-
candol produft pel fet
que uns quants s'han
apoderat, han acaparat
només per ells, els béns
de la creació que Déu
ha destinat a tots els
bornes.

Convé remarcar que
aquesta és l'explicació
clara, i sense cap dubte,
de les causes de l'ESCAN-
DOL de la pobresa des de
l'actitud cristiana, des de
l'Evangeli.

Perqué des d'una posi-
ció consumista, solen dir
que un és pobre per-
qué és vago o té mal
cap. Des de l'imperialis-
me dels paiSos rics asse-
guren que les personas i
els pobles són pobres
perquè estan endarrerits.
Fins i tot quan la gatera
de l'acararnullar més els
fa perdre la vergonya
solen amollar la flastomia
que Déu a uns els ha fet
rics i als altres pobres;
que aixf ha d'esser el
mán i que fins al cel no
hi ha remei. Si he escrit
que és una flastomia (in-
tent d'insultar a Déu),
no hi cap afegir-hi res
més.

I en tercer lloc, relació
entre aquests dos signifi-
cats de la paraula PO-
BRESA. Relació ben es-
treta.

Perquè només des
d'una actitud de pobre,
de solidaritat amb to-
thom com a fruit cl'esser
pobre, es pot lluitar con-
tra l'escàndol de la situa-
ció de pobresa. Només
des de la experiència (no
dic sentiment, ni sols
convicció, sinó experièn-
cia) de confiar en els de-
més, i experiéncia de la
felicitat dels altres quan
poden confiar en un
s'està capacitat per acon-
seguir un canvi per es-
tructures que permetin i
facilitin la fraternitat,
amb la seva germana bes-
sona la llibertat.

La fe en el Déu Pare
que ens ha revelat Jesu-
crist empeny sempre cap
a l'actitud de pobresa (i
si no, és que no hi ha tal
fe). El "seny" també hi
pot dur. Per alocó la pri-
mera de les benaventu-
rances proclama: "Feli-
ços ELS QUI SABEN
que són pobres".

MIQUEL muLET COLI;

En el contexte d'una
ciutat a on milers de vi-
vendes están buides men-
tre milers de famílies viuen
quasi al carrer cal situar
i analitzar el fenbmen de
les anomenades "vivendes
de protecció oficial" o vi-
vendes socials, que l'Ad-
ministració regularment
planifica i que ara —com
feu fa anys-- está cons-
truint a Ciutat. D'elles cal
parlar-ne en dos temps:
passat i present; perquè les
edificades fa vint o més
anys en diversos indrets
i barriades de Palma pre-
senten unes característi-
ques i una problemática
ben diferenciades de les
d'avui.

LES VIVENDES
SOCIALS D'AHIR

I. Són vivendes aixe-
cades amb materials de
mala qualitat. Després de
pocs anys oferien ja un pa-
norama ben trist: cruis
i humitat. Qui es va fer
ric amb el material que es
va plányer?

2. Els diversos blocs
de vivendes socials són
conjunts de cases deshu-
manitzades, amb vivendes
una dins l'altra, sense es-
pais lliures, amb la per-
manent sensació d'ofe-
garse mutuament els veins.

3. El sistema seguit per
la seva adjudicació —com
era habitual en temps de la
dictadura— fou especial-
ment antisocial: en prou
ocasions foren aconsegui-
des per els més adictes
i no per els més neccessi-
tats. Qualsevol funcionari
del Sindicat Vertical o
d'altres departaments de
l'Administració —si ho yo-
lien— tingueren una viven-
da social malgrat no fos-
sin els més necessitats. Les
vivendes del carrer Andrea
Doria, de Ciutat, en són un
bon exemple d'aquesta in-
justa adjudicació.

També podem consta-
tar una altra greu irregu-
laritat: més d'una vivenda
foren entregades a la ma-
teixa persona. Bastava que
l'interessat s'amagás baix
el nom d'un familiar o
amic.

4. Es un fet que avui
moltes d'aquestes antigues
vivendes socials estan bui-
des. Els seus titulars mi-
lloraren económicament i
viuen a uns altres llocs de
Ciutat, en vivendes més
grans i de major prestigi
social. Malgrat això, no
han renunciat a la propie-
tat de la vivenda prime-
ra, que resta tancada. De
tant en tant hi van per
deixar-se veure dels vei-
nats. D'altres n'hi ha que
hi tenen animals, a la ca-
sa. I molts ni s'en preo-
cupen de guardar l'imatge.

Tenen la casa buida, tanca-
da amb pany i clau, espe-
rant que la plus-valua els
fassi guanyar una bona ta-
llada amb unes cases que
pagaren amb quasi no res.

5. També hi ha antics
titulars que han llogat la
vivenda a altres famílies
per quantitats mensuals
més o manco importants
però sempre majors que
les sumes que ells seguei-
xent pagant cada mes per
arribar a la plena "titula-
ritat.

6. L'Administració —el
Ministeri de la Vivenda o
forganisme hereu, que
avui té cura d'aqueste vi-
vendes socials antigues—,
davant d'aquestes greus
irregularitats, no fa qua-
si res decisiu. De tant en
tant, això si, recupera al-
guna vivenda desocupada i
la entrega a una familia
peticionaria. Però aquests
casos són aillats en re-
lació amb el nombre de
cases socials tancades o
realment desocupades i
així el gest administratiu
es pot considerar sols sim-
bblic (Darrerament, però,
sembla que hi ha un intent
seriós de l'Administració
que investiga aquestes si-
tuacions irregulars, actua-
ció que, des d'aqui, vol-
driem recolzar i estimular).

El que és cert és que,
ara per ara, en una ma-
teria tan important, hi ha
nombroses persones que
aconsegueixen un lucre,
tan important com injust,
amb la condescendencia
—o la impotència— admi-
nistrativa. I mentre hi ha
famílies en un estat de ne-
cessitat perentori, aques-
tes anomalies, consentides
o ignorades, són més greus
i demanen solució urgent.

PISTES DE SORTIDA

a) En primer lloc, cal
fer un recompte de les
vivendes socials antigues
com també un cens exac-
te tant dels seus primers
adjudicataris com de les
persones que avui hi habi-
ten.

b) Cal expropiar les vi-
vendes buides, tancades o
que es destinen a finalitats
no apropiades.

c) Cal adjudicar de bell
nou aquestes vivendes ex-
propiades, a famílies que
no tenen adequada viven-
da.

d) Les vivendes socials
rellogades ofereixen una
problemática més comple-
xa. Caldrà, doncs, estudiar
millor solució, la qual,
sempre i per justícia, supo-
sarà que el titular que s'ha
lucrat injustament torni a
la societat el que ha perce-

but i , també, que el llo-
gater tengui reconescut el
seu dret prioritari a l'ad-
judicació de la vivenda,
que ja ocupa, i per la qual

"Os animo a todos, her-
manos y hermanas creyen-
tes de nuestra Iglesia y
hombres y mujeres todos
de buena voluntad, a res-
paldar la campaña iniciada
por JUSTICIA Y PAZ por
todos los medios a vues-
tro alcance". Amb aques-
tes paraules, el postre bis-
be, don Teodor, demana el
recolzament de tots a l'es-
forç que "Justicia i Pau-
Mallorca" fa per aconse-
guir, mitjançant la recolli;
da de firmes, l'objectiu del
0,7 per cent.

La campanya començà
a Ciutat amb la seva pre-
sentació als mitjans de
comunicació. Tant els dia-
ris com la ràdio i la tele-
visió, a finals de novembre,
donaren la noticia i ajuda-
ren a difondre els objec-
tius que pretén. Entre ells,
la recollida de firmes,
guantes més millor.

El nostre bisbe —que,
per cert, ha estat dels
primers a firmar— ha vol-
gut publicar un escrit
pastoral, "Compartir más
con el Tercer Mundo",
que resumeix els per qués
més fonamentals de la
campanya, que ell defineix
com un esforç de solidari-
tat.

Com a segona passa, ara
mateix, s'envien ja cartes
i materials, adreçades a les
Associaciones cíviques,
col.legis i escoles estatals
i parròquies de l'Illa, con-
vidant -les a una col.labo-
ració activa en la recolli-

ha pagat mensualmente el
corresponent lloguer.

FOUff' DE REDACCIO

da de firmes i amb un ob-
jectiu, també decisiu:
aprofitar aquesta acció per
una educació per a la Pau
i la solidaritat entre els
homes. En aquest sentit,
com a primera entre al-
tres diverses activitats pro-
gramades, está a punt de
Hangar-se un cómic, adre-
çat als infants i que es
repartirá a les escoles, el
qual vol integrar-se en
aquest intent educatiu de
la solidaritat.

I, ja que la campanya
durará fins a finals d'Abril,
en una segona etapa, trae-
tarem de llançar-la pels
pobles, animant-la espe-
cialmente mitjançant les
nombroses publicaciones
de la nostra Part Forana.

Es clar que per realit-
zar i dur a bon port la
campanya del 0,7 per cent
"Justicia i Pau-Mallorca"
compta amb l'ajut inesti-
mable d'una Coordinado-
ra, en la qual hi són pre-
sents representacions de la
Delegació Diocesana d'En-
senyament i Catequesi,
Clubs d'Esplai, Grup de
Drets Humans, represen-
tants de Religioses, barria-
des i d'Objectors de cons-
ciència. També tenim la
total col.laboració de Cá-
ritas diocesana i d'altres
grups, com són l'Escoltis-
me i el MUEC.

Ara sols ens falta la vos-
tra participació, que des
d'ara vos agraïm.

JUSTICIA i PAU

Más ayuda al Tercer Mundo

Objetivo: El 0'7% del
producto
nacional' bruto

Galegos do Arenal
¡Xuntémonos!

En representacion da colonia galega da Playa de Pal-
ma, fago una chamada a todos pra unirnos e facer unha
CASA GALEGA onde podamos falar e reunirnos todos,
facer actos culturales e tamen conocernos pois xa que
estamos lonxe da nosa terra, todos xuntos podamos estar
mais preto dela.

No Restaurante ALBORADA, carretera Militar, 269,
podemos xuntarnos pra facer o comenzo da nosa futura
casa galega de s'Arenal de Mallorca.

, AMANCIO MUIHNOZ
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El nin disminuit físic Procés d'integració dins l'escola

1.—UN NIN DISMI-
NUIT FISIC, QUE ES?

Un nin minusvàlid és,
(en primer lloc), un nin.
Esser en nin vol dir:

-tenir un present ple de
drets i, al mateix temps,
un futur ple de possibili-
tats.

-estar condicionat per
la responssab ilit at deis
adults i per les seves mani-
pulacions.

-ser una persona que es-
tá passant l'etapa d 'un pro-
cés evolutiu molt impor-

tant que determinará
l'home i la societat del de-
mà.

UnUn disminuil físic és un
nin que ha perdut una de
les seves possibilitats d 'una
forma més o menys defini-
tiva (dependrà dels casos),
però que és capaç de ser
estimulat el desenvolupa-
ment de les altres possibi-
litats o de les altres poten-
cies i que, en el millor dels
casos, pot arribar a un es-
tat de compensació total

de la seva minus-valia. Tot
això requereix un treball
i un esforç d'en mateix i
de la societat.

2.—PER QUE HI HA
NINS AIXI?

Quan ens diuen el tant
per cent de disminuïts fí-
sics que hi ha dins la nos-
tra societat, no diuen que
siguin així perque han ele-
git ser-ho, sinó, senzilla-
ment, que ho són.

Si recordam les moltes

causes que tenen com a
conseqüencia una minusva-
lia, podem considerar nor-
mal que n'hi hagi. Lo es-
trany seria que no n'hi
hagués. Podriem enume-
rar-les així:

a) Prenatals: afecciona
hereditàries, afeccions de-
gudes a una anomalia cro-
mosómica, factors congè-
nits orgánica, mecánics,
químics, etc.

b) Perinatals: nairce-
--ment prematur, transtoms

del part, infeccions víri-
ques, ictericia per incom-
patibilitat Rh,vacunes, etc.

c) Postnatals: Manca de
vitamines, de sals minerals,
manca d'afecte, factors en-
gógens.

d) També hi ha trauma-
tismes i malalties que po-
den causar minusvalies a
qualsevol moment de la
vida.

•
3.—ELS PROBLEMES

D'AQUESTS NINS: "BA-
RRERES"

Són de moltes castes
les "barreres" en qué es
troba un nin disminu it
físic. Per le seva gravetat,
remarcan-1 aquestes:

a) Psicològiques: La
disminució física no con-
diciona tan sols la mobi-
litat del nin, sinó també
el desenvolupament nor-
mal de la seva personali-
tat. Els pares són els pri-
mers que hauran d'ajudar-
li a passar aquesta "barre-
ra". L'equipo rehabilita-
dor que tracta al nin
també hi té el seu paper
perquè li	 haurà d'aju-
dar a aconseguir totes
les possibilitats que té
dins el seu desenvolupa-
ment motor i, al mateix
temps, a saber enfrontar-
se amb la vida amb natu-
ralitat i coratge.

b) Socio-culturals:
Pensam que la nostra so-
cetat es regeix per uns

criteris de: productivitat,
rendabilitat, mobilitat,
velocitat... etc, per tant,
un minusvàlid només tro-
ba portes tancades. Un nin
la primera porta que pot
trobar tancada és la de
l'escola. Això, a la llarga,
será un factor molt deter-
minant de la seva vida. Els
mestres solen dir que
aquets casos necessiten
una educació Especial.
Potser sia que n'estiguin
convençuts perd, moltes
vegades, sembla més una
forma d'evadir-se del pro-
blema, que no és tant
d'una Educació Especial
com d'uns serveis especials
que el nin necessita.

Des de l'altre caire, és
molt important veure
l'aportació que ens fan els
professionals de l'Educa-
ció Especial. Ella saben lo
que diuen perquè la seva
preparació técnica i l'ex-
periéncia de cada día els
dona una bona sensibilitat
crítica. l)iuen abrí:

—"Un sistema educati-
vo tiene que evitar margi-
nar a sus elementos y la
integración del niño con
deficiencias físicas o sen-
soriales tendría que ser
uno de sus objetivos".

—"El sistema escolar
necesita flexibilidad es-
tructural y de programa en
la organización de los cur-
sos y el precedimiento
para el paso de unos a
otros".

—"Perjudica esta inte-
gración el excesivo número
de alumnos por aula. Cada'
sistema escolar segrega sus
propios subnormales por
eso se habla de la escuela
como "fábrica de deficien-
tes" (Callini).

—"La Educación Espe-
cial debe impartirse hasta
donde sea posible, en los
centras ordinarios; sólo
cuando resulta absoluta-
mente imprescindible, se

llevará a Cabo en Centros
Específicos".

c) Arquitectòniques.
Aquestes barreres tenen una
solució ben concreta i tam-
bé són una expresió bas-
tant clara de com estam els
ciutadans davant d'aquest
problema. Sabem que el
M.E.C. té en marxa obres
per reformar, conservar o
acondiconar distints cen-
tres escolars de Ciutat i de
les Illes. Ens demanam: hi
ha cap reforma que es faci
per a posar rampes o per a
treure escales i graons?

4.—POSSIBLITATS.
Un nin disminuit físic

amb un C.I. acceptable, en
principi té les mateixes
possibilitats d 'aprenentat-
ge que els altres nins com
ell que no pateixen tals mi-
nusvalies. Enfront de l'es-
forç que això demana hi
ha molts de motius fort
que ho compensen:

-Personals: El nivell
d'estimuls que el nin troba
dins l'ambient escolar enri-
queix els seus coneixe-
ments i favoreix el desenvo-
lupament evolutiu de la se-
va personalitat.

-Humans: Els nins que
seran els protagonistes del
futur de la humanitat és
molt bo que cresquin junts
i aixi aprenguin a comple-
tar-se els uns als altres, co-
sa molt diferent d'apren-
dre a combatre amb la llei
del més fort.

-Socials: Per aquest ca-
mí podra arribar a un tre-
ball o a uns estudis univer-
sitaria que faran que sigui i
es senti útil dins la socie-
tat.

Resumint, les posibili-
tats d'aquests nins, en bo-
na part, depenen de nosal-
tres. El seu futur está con-
dicionat al nostre present.
Si algu d'ells ve a la nostra
escola, ¿com 1 'acoll irem

alcoholismo

LA IMPORTANCIA DE UN

DIAGNOSTICO PRECOZ

El 80 % de los alcohólicos crónicos
son simpíes «bebedores habituales» que
consumen diariamente una cantidad de
alcohol superior a la que su organismo
tolera.

Durante los 5 ó 10 primeros años de
excesó, aparecen ciertos signos y tem-
blores que, si bien al principio resultan
discretos, con el tiempo se van acen-
tuando. La búsqueda sistemática de es-
tos bebedores excesivos permite estable-
cer diagnósticos precoces que tienen
una extraordinaria importancia, puesto
que durante ese período de tiempo, unos
10 años, estos bebedores excesivos con-
servan la posibilidad, con la ayuda del
médico, de limitar o suprimir el consumo
de alcohol. Pasado ese tiempo, un buen
número de bebedores excesivos caerá
en una absoluta dependencia al alcohol.
Transformados en alcoholómanos el
pronóstico será más incierto, presentan-

: dose problemas mucho más complejos
para su tratamiento.

Es necesario pues, descubrir precN--
mente a los bebedores habituales cuan-
do no han llegado aún a un estado de
dependencia al alcohol.

Argenteria i Rellotgeria

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

MERCERIA
L'ESPERANCA

CÓNFECCIO I
MUNTATGE

DE CURTINES
Carrer Salut, 18. Teléfon 26 54 09.
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A la part ciutadana
de S'Arenal

Cultura popular:
Un desafiament

Segons les darreres da-
des, a la part de Ciutat te-
nim: A Ca'n Pastilla 1.811
habitants, Meravelles
1.056 Pil.larí L102, i Are-
nal-Cadenes 4.233 que su-
men 8.202 habitants cen-
sats que, afegits als 5.118
de la part llucmajorera ens
donen el total de 13.320.

A Llucmajor i S'Esta-
nyol només n 'hi ha
9.436, de manera que a
S'Arenal som 3.884 més
que a Llucmajor.

A tota aquesta gent
censada a S'Arenal de Ma-
llorca, cal afegir-hi molta
de gent que viu aquí, hi fa
feina i continua tenint el

• Els resultats del cens
demogràfic corresponents a
l'any 1.981 ja estan en pos-
sessió de l'Ajuntament, pré-
viament aprovats per la dele-
gació d'estadística.

El treball té per referén-
cia el 28 de febrer passat,
però a finals d'any s'hi hau-
ran inclòs les modificacions
oportunes (els qui s'entemin
que "passaren per maia").
Ara per ara, les xifres dona-
des en relació a tot el terme
municipal són les seguents:
Població de dret: 14.556 ha-
bitants, dels quals 7.174 són
varons i 7.382 són dones.
Població de fet: 14.733 per-
sones. El total de famílies és
de 4.801. Aclarim que la
població de dret és aquella
que viu permanentment en
el terme municipal, mentre
que la població de fet inclou
aquells qui en el moment de
realitzar-se el cens s'hi tro-
baven transitòriament.

En quant a les vivendes
se registren els seguents re-
sultats: 4.679 vivendes ano-
menades "principals" (on
viu gent ordinariament),
4.718 secundaries (xalets,
casetes de foravila), 1.143
cases tancades, i 8 allotja-
ments col.lectius (quarters,
conven6... )

El districte correspo-
nent a la part Ilucmajorera
de S'Arenal dóna els se-
guents resultats: 5.118 ha-
bitants (2.502 homes i
2.480 dones), i 1.458 famí
lies.

Si comparam aquests
resultats d'enguany amb
eis que se varen extreure
els anys 1.970 i 1.978 (1)

domicili al seu poble d'ori-
gen. A més cal afegir-hi
30.272 places hoteleres a
la part de Ciutat que están
plenes, quasi tot l'any. Els
hotels de la Platja a dife-
rencia dels de S'Arenal i
Ca'n Pastilla tenen una
ocupació prou aceptable
dins i tot a l'hivern.

Hi ha encara 10.000
places hoteleres a la part
de Llucmajor i una quanti-
tat grossa de places extra-
hoteleres i segones viven-
des a tot S'Arenal. Aixi el
nostre poble és, especial-
ment a l'estiu, la segona
població en nombre
d'habitants de les Illes.

fets:
1) La poblacio globa

del terme municipal aug
menta, pero ja no amb
rapides- 	la década passa-
da (1.970: 13.646 h.;
1.978: 14.532 h: enguany
només hi ha un saldo favo-
rable de 24 persones).

2) Mentre la població
de S'Arenal -en bona part
immigradava , creixent
(1.970: 2.923 h.; 1.978:
4.421 h.; 1.981: 5.118 h.)
la població del casc urbà,
foravila i S'Estanyol cansí-

- derats en conjunt dismi-
nueix progressivament
(1.970: 10.723 h.; 1.978:
10.111 h.; 1.981: 9.438 h.)

Aquest darrer punt es-
ta clarament en relació amb
la tendencia registrada a to-
ta l'illa: despoblació alar-
mant de les viles del pla,
,paralisi de ciutats com Ma-
nacor i Felanitx, i supercon-
centració d'habitants a Pal-
ma (més de la mitat dels que
té Mallorca).

Aquests fets indiquen
una greu realitat sorgida de
la més absoluta falta de pla-
nificació económica i social:
la part forana -amb una a-
gricultura abandonada i amb
una indústria en greu perill,
mentre tot queda confiat
en el turisme- s'enfonsa de
cada dia més, i Ciutat i els
seus voltants turistics (ter-
me de Calvià, S'Arenal)
creixen expectacularment
i se mengen la resta de Pilla.

Corregir aquest creixe-
ment aberrant del país po-,
tenciant econòmicament i
socialment les poblacions de
l'interior, és un dels objec-
tius més importants i ur-
gents que haurien de tenir
els nostres polítics.

M. Garcias

Al.lotes
de
S'Arenal ,

Nom.
Joana Florit i Perelló.
Lloc i data de naixament
S'Arenal, 17-6-63
Professió
Propietaria de la botiga

C'an Senaia.
Se ven molt l'obra de

palma?
Si, pero la gent ho tro-

ba car. Cal tenir en compte
que tot el que venc és arte-
sania, fet tot a ma i val do-
blers.

Quina estudis tens?
Auxiliar Administrati-

va.
Quin esport practiques?
Top-less a l'estiu.
No juges a res?
Daus, xinos, qualque

partit de fútbol sala...
Com és que les al.lo-

tes de S'Arenal jugau
tan poc?

Tenim poques opor-
tunitats.

Principal tret del teu
carácter?

La franquesa.
Que prefererxes en un

borne?
Que em trati com a

persona.
I en la dona?
La lleialtat.
El teu principal de-

fecte?
No ho sé.
Ocupació preferida?
Estar amb els amics.

El teu somni de be-
nestar?

Me conform.
Color preferit?
El groc.
Una flor?
La violeta.
Un aucell?
El ropit.
Els teus herois de fic-

ció?
No en tenc.
Herois de la vida real?
Lutero King.
Compositors?
Joan Manuel Serrat,

Lluis Llac... tots els que
compossen i canten en ca-
tala.

Un nom?
Joana.
Damunt	 el carnet

d'identitat, tens el nom
en castellà o en català?

En castellá no sabia

que és pogues posar en
català

Idò ja ho saps, la tra-
mitació és gratuita i és ben
agradable veure escrit el
teu nom en la teva llengua
damunt els papera oficiala.
Obligar als funcionaria
que escriguen Joana i no
Juana.

Que és el que mes de-
teste?

La falsedat.
Quina caràcters histó-

rica desprecies més?
Els colonitzadors.
Un fet militar que ad-

miris.
No cap.
Quina reforma políti-

ca admires més?
No cap.
Consideres necessaria

la independencia muni-
cipal de S'Arenal?

Es ben necessario.. Si yo-
lem estar units necessitam
un ajuntament.

T'agrada l'ambient de
S'Arenal?

La joventut dels pobles
viu millor que noltros.
El Bar El Puerto és un
dels úniCs loes on me
trob bé.

Que penses del Club
Tots Junts?

Pens que els seus men-
bres són els únics que fan
qualque cosa dins el poble.
Organitzen festes, Els Reja,
Sant Antoni...

Cultura popular és tot
allò que fa prendre con-
ciencia de poble al poble.
I aquest té la informació
sincera i sencera que li
és negada interessadament.
Li costa esforç i també
passar més endins que les
apáriencics o els judicis
precipitats. Els interessos
amagats, la falta de control
en les reaccions i altres de-
fectes fan molt difícil arri-
bar a un judici encertat so-
bre qualsevol tema.

La conversa és un bon
instrument de reflexió, pe-
rd no una conversa sense
to ni so, al estil de les de
café. Normalment con-
versam amb poca lógica,
sense orde, sense escoltar
les raons de l'altre i sense
pretensió d'arribar a cap
conclusió. Però el poble té
una gran capacitat de co-
municació i fàcilment esta-
bleix un pont i uns vindes
personals amirables, on els
intel.lectuals trobarien
dificultats per fer amistat,
Aquest valor pot esser el
supon d'un mètode cultu-
ral.

La "narrativa" fou sem-
pre un bon canal transmi-
ssor de cultura popular. Si
aconseguim explotar els
seus recursos, podrem arri-
bar a l'ànima del poble.
Per començar no basta co-
neixer el seu vocabulari,
que d'altre banda és un
presupost indispensable.
Cal, sobretot, dominar la
técnica i la sicología del
llenguatge. El llenguatge
popular és molt ric en sim-
bolisme i sempre té l'imat-

ge als llavis. Es molt realis-
ta i, per això mateix, no li
agrada el vestit encorsetat
dels puritans. Els segles
d'experiència li donen una
seguretat que es tradueix
amb una ironía i un humor
que els homes de gran ciu-
tats no saben apreciar.
Tampoc no li agrada la pres-
sa que els temps moderns
ens han eficat violenta-
ment. El poble té un llen-
guatge contemplatiu i una
calma que els segles de
contacte amb amb la terra
i la mar Ii han donat.

Per fer cultura popular
a Mallorca avui, la primera
lliçó, ens és donada per el
poble mateix i no la pot
aprendre més que aquel
que conviu molt amb la
gent i el carrer. Els
laboratoris solitaris no
ensenyen una realitat,
sinó una certa ficció.

El llibre on cal apren-
dre a estudiar cultura po-
pular és la vida de cada
día. O sigui, la reflexió fe-
ta sobre els fets de cada
día cercant les causes i els
responsables. Tomam allá
mateix: la conversa sobre
la vida, quan aquesta con-
versa no va a lloure sinó en-
caminada amb "métode" i
veritat. Quan a cada barri
i poble hi hagi grups de
persones que parlin de la
vida amb veritat, sense
Pressa i amb un poc d'hu-
mor, la cultura popular
aconseguirà victòries i
profunditat.

EQUIP DE REDACCIO

Cens demográfle de 1981 

La poblad(' de Llucmajor
disminuelx; la de
s'Arenal augmenta

El terme municipal té	 clarament dos
14.556 habitants

Energia Solar - Aigua - Calefacció - Gas - Sistemes 1
11111.1111 d'estalvi d'Energia - Maquinaria de Bricolage

suministres

k "---- ARENAL
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Roda de premsa amb e
president Albertí

El director de "S5trenal de Mallorca" situat a l'angle inferior dret, participa a la roda de premsa, juntament amb els representants dels
mitjans de comunicació de les
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Marginació infantil

i escola

A començament de
l'any, i seguint costum, el
President de les Illes Jeroni
Alberti va convocar els
mitjans informatius en ro-
da de premsa per infor-
mar dels principals fets
de l'any í sometre's a les
preguntes dels informa-
dors.

Com a mitjà informa-
tiu, i no dels pitjors de
Mallorca, el director
d'aquesta revista va ser
convocat i va acudir a es-
coltar i a preguntar. Ob-
viament, la nostra pregun-
ta va ser ¿Qué diu el
President del Consell
General Interinsular a la
pretesa independència mu-
nicipal de s'Arenal?

El President va dir que

no opinava. Que ell respec-
tava l'autonomia dels ajun-
taments i que aquest afer
era entre els arenalers i
l'Ajuntament de Llucma-
jor.

Quan sortíem la roda
de premsa, en Sebastià
Verd, redactor de TVE,
ens va comentar: "Li hau-
reu de ensenyar geografia
al President, no sap que
s'Arenal tambe está dins
Ciutat".

De la informació que
ens va donar el president
i que consideram interes-
sant per als arenalers, va-
rem extractar els seguents
punts.

El 81 ha estat l'any de
l'Estatut d'Autonomia.

Ha estat l'any de la re-
baixa dels transports amb

la Península: rebaixa del
25 per cent.

ha hagut un minis-
tre mallorquí: en Rodrí-
guez Miranda.

El nivell de vida dels
mallorquins no ha baixat.

L'any turístic ha estat
bo. Baixa ocupad() a l'hi-
vern, estiu molt bo. No hi
ha hagut overbooking grà-
cies a la coordinació duita
a terme pel Consell.

S'han legalitzat 25.000
apartaments turístics.

Entre els projectes, els
President ens destacà els
següents.

COMBATRE L'ATUR

Fomentar els turismes
d'Hivern a fi que no hi

hagi tanta de gent atura-
da.

Tots els projectes tu-
rístics hauran de passar
pel Consell a efectes de
defensar la natura.

No a la Pipe-Line per
part del Consell: la Pipe-
Line deterioraria la nos-
tra image turística.

Una granja piscícola i
un laboratori de peixos al
Port d'Andratx.

Decret de bilingüisme:
el 90 per cent dels nins
illencs reben ensenyança
de català.

El Consell ha creat 12
biblioteques municipals i
continuará amb aquesta
política.

El Consell te competèn-
cies en turisme.

Fins fa molt poc temps,
es parlava de "delinqüèn-
cia juvenil" a partir dels
12 anys. Ara, per desgra-
cia, coneixem "delin-
qüents de vuit i de sis
anys.

La nostra societat no
está provista dels ressorts
suficients per a la lluita
anti-delinqüència juvenil.

Mentre la repressió de
la mateixa té un gran
socio-econòmic, no passa
el mateix en el que es re-
fereix a la prevenció de la
delinqüència dels menors.

Darrerament s'estan
aixecant dèbils veus d'alar-
ma fent notar l'enorm des-
fasament entre la repressió
de la delinqüència de
menors i la seva preven-
ció.

Els menors viven dins
la incomunicació, la vio-
lència i reben mals trae-
taments. Davant tenen les
valles publicitàries que els
inciten al consum i a la
delinqüència.

Les barriades estan mal
equipades d'escoles, i les
escoles mal equipades de
mitjans d'educació espe-
cial per atendre els gene-
ralmente enderrerits "nins
difícils". Aquests nins i
nines, solen quedar mar-
ginats en no poder seguir
el ritme del pla d'estudis.

Els insuficients mestres
dedicats a la recuperad()
d'aquests nins són dignes
dels elogis i, en la majoria
dels casos, de compassió
per veurer-se obligats a
haver de suportar una aula
amb un nombre excesiu
d'alumnes. Pareix esser
que excedeixen de 20 per
mestre quan el nombre
adequat no hauria de pa-
ssar de vuit.

Per altra banda, els cen-
tres masius que la adminis-
tració propugna i afavoreix
per a la educació preventi-
va, no són solució a cau-
sa de la seva massificació.
Al contrari, poden consi-
derar-se com a "brou de
cultiu" per a la delin-
qüéncia juvenil. Segons
alumnes d'un centre pre-

ventiu, el 90 per cent dels
nins que surten d'aquests
col.legis acaben a la presó.

No és solució, insistim,
la represió dels delinqüénts
juvenils. Tancar-los no els
reabiLta; només els reti-
ra, temporalment de la
circulació.

PER A POSSIBLES
SOLUCIONS URGEIX:

ler. Anar a les barria-
des. Les AA.de VV. de
cada barriada, haurien de
tenir en compte aquest
problema i tractar d'apor-
tar solucions factibles a la
barriada a fi d'evitar el de-
sarrelament dels menors.
Asisténcia familiar i aju-
des.

2on. Atenció als joves
amb monitors preparats.

3er.Que el Ministeri
compleixi la llei d'obliga-
torietat escolar per a . tots
els nins fins als catorze
anys.

4art. Que es mentalit-
zi als pares pel que fa a la
seva responsabilitat d'en-
viar, amb regularitat als
nins endarrerits, propor-
cionant-los ocasió de "re-
cuperació".

6é. Que el ministeri
aporti els professors i els
mitjans necessaris per a
evitar la marginació dels
nins amb fracás escolar.

7é. Que els centres
d'ensenaynça privada se
conciencia davant aquest
problema i adoptin les
mesures necessàries a fi
d'evitar, des d'ara mateix,
el rebot dels nins difícils
a la pública. Segons l'en-
questa publicada per la
Delegació d'Acció Social al
bolletí n. 27, la majoria .

dels centres d'Ensenyança
Privada n'estan mancats
d'aules d'educació espe-
cial.

Reclaman la adequació
dels mitjans i insistim en
la necessitat de fugir de la
massificació. Escola i mar-
ginació van plegats. Es
un toc d'atenció. I una
gran responsabilitat.

CUA1DERIA INfIJML

PETOTO

Piala Reina
U.* Cristina sin.

Tet 26 68 15 - S'ARENAL

Dia 18 de febrer

DIJOUS JARDER
CARNAVAL

INFANTIL
. Veniu-hi desfressats 

DISCOS STOP
DISCOS RECORDS
SCHALLPLATTEN

CALLE TERRAL - JUNTO CLUB NAUTICO
EL ARENAL (MALLORCA)



ESPIGARES	 REPARACIO I VENTA
Tota casta de bicicletes i ciclomotors

Netetja de radiadors
Carretera Militar, 118

Teléfon: 26 35 56.

EILECTelleti

• MONTATGES ELECTRICS INSTAL.LACIO
PLAQUES SOLARS PRESSUPOTS TELEFON 2606241 MATEGIESI INSTAL.LACIONS ELECTRIQUES-INDUSTRIALS

IMPREMPTA BAHIA
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

CLINICA VETERINARIA
(CIRUGIA IYANIMALS DE COMPANYIA)

CONSULTES TARDES
PLATGE DE S'ARENAL,
SORTIDA N.° 2
ENTRE BALNEARIS 3 ¡4
Tel. 23 33 94
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El pont de damunt el
torrent Deis Jueus

Aquest pont ha estat
sempre punt d'atracció a
s'Arenal. El Pont que ens
uneix, el pont que en se-
para... Ens referim el Pont
de la carretera Militar da-
munt el Torrent dels
Jueus.

Darrerament, degut a
noves edificacions, a una
i a l'altre banda del pont
s'han obert molts de nego-
cis, botigues, bars, adro-
gueries... negocis tots ells
dedicats més ah arena-
lers que als turistes. Es
ben interessant una relació
d'aquests establiments.

Començarem per la Fe-
rreteria del Bricolatge,
"Ferreteria Es Pont" re-
gentada p'en Pep Quet-
gles. Abans feia cantonada
amb el carrer Milà, ara
ha passat un poc més
aprop des Pont. S'hi poden
trobar totes les eines nece-
ssàries per arreglar la casa,
la barca, per a l'agricul-
tura... Un paradís per l'afi-
cionat a fer coses...

Al costat, hi ha na
Carme, que ven roba de
senyora, merceria, man-
tes... Na Carme té molts
d'articles i és ben simpá-
tica. A l'altre costat de la
ferreteria Es Pont hi ha la
botiga Carroza. La madona
també nom Carme. Na
Cármen Perez. Allá podeu
vestir tota la casa, llençols,
cobrellits, adrecos de tau-
la... i podeu vestir tota
la familia. Hi trobareu ves-
timentes per grans i petits.

Just a l'altre banda del
Pont, ja dins el terme de
Llucmajor, hi ha el Bar
Pitos. L'amo és en Gabriel
Clar, propietari també de
la Discoteca 2000 oberta
durant l'estiu. L'ambient a
Pitos és ben agradable.

Ben afegit hi ha un
bar d'anglesos que ara a
l'hivern está tancat.

Al seu costat hi ha la
Cafeteria Arenal que és
d'en Joan. En Joan esta
enrevoltat de daneses —la
seva dona i la seva de-
pendenta són daneses— i
amics forasters. Ben pocs
mallorquins paren a la Ca-
feteria Arenal. Bon am-
bient, amb foganya pér es-
calfar-se i torrar botifa-
iTons.

Comestibles de N'Antò-
nia Sanxo de ses Cade-
nes.

Regenta la botiga de co-
mestibles que duia abans
la dona d'en Jaume Mo-
rro. Moltes coses bones per
menjar i a bon preu tro-
bareu en aquesta botiga.

A l'altre costat del ca-
rrer el Bar Coves d'en To-
meu Mesquida. S'hi fan
campionats de truc. Els
seus contraris són eh
clients de CAS BASTER.

Decoració Mallorquina
és el nom de la botiga re-
gentada per n'Elionor Po-
mar. N'Elionor té una ger-
mana bessona i mai saps
si parles amb ella o amb la
germana. Són ben iguals.
L'establiment está ple de
pintures i papers per a de-
corar cases.

A l'altre Cantó hi ha la
botiga Koala que regenta
na Maria Martínez. Hi po-
deu comprar vestits per
nins i nines fins a 12 anys.

Just afegit hi ha la bo-
tiga de les juguetes i de la
puericultura. Tot allò que
pot fer feliços als infants
es pot trobar a la botiga
de les juguetes regentada
per na Maribel.

Al costat i a una de les
cases antigues, de les po-
ques cases antigues de
s'Arenal, hi trobareu na
Sebastiana que regenta
l'adrogueria més antiga de
s'Arenal. L'adrogueria de
na Rosa, la seva tia. No li
digueu Tiana perquè s'en-
fadarà. Digau-li Sebastia-
na o Tina i estará conten-
ta. Té articles d'adrogueria
i articles de regalo. Quan
está de bon humor, que
és casi sempre, us despat-
xarà amb un somriure. Es
ben simpática na Sebastia-
na i és fadrina.

De mobles també en
podeu comprar al Pont.
En Jaume Cabot i la seva
dona han , obert aquests
dies una botigua de mo-
bles. Mobles clàssics i mo-
bles moderns. Abans, en
Juame i na Maria ve-
nien salsitxes i hambur-
gueses a la Plaga de la Rei-
na Maria Cristina. Ara vé-
nen mobles.

Esports Clar és en reali-
tat una armeria, propietat
d'en Miguel i de la seva do-
na na Joana Maria. Hi po-
deu comprar tota casta de
material esportiu. Per a
pescar i per a cagar.. Es-
copetes de tot calibre i car-
tutxos. També us canvia-
ran l'escopeta per una de
més nova o per un altre
model.

La casa dels brodats
de les randes está al costat
d'Esports Clar. També hi
trobareu mantes, catifes..
N'Antònia Català que re-
genta la botiga és natural
de Vilafranca. Ella coneix
bé l'ofici de brodadora.

Al Pont, no hi podia
mancar una perruqueria.
N'Antònia que és "este-
ticien" diplomada us po-
sará ben garrides. Us fa-
rà tirabuixons o us depi-
lará les carnes. Us fati tot
allò que faci falta perque
siau ben bufones.

A l'altra banda del
Pont, dins el terme de
Ciutat, hi ha la CARNIS-
SERIA ES PONT. El pri-
mer establiment que ha
agafat el nom del Pont
com a manera de ser ben
localizable. Hi trobareu
tota casta d'embotits ma-
llorquins o forasters. I to-
tes les classes de carn.
En José Isidro és un bon
carnisser; sap fer cas a les
compradores.

En Guillem Oliver i la
seva dona regenten la boti-
ga d'adrogueria i objec-
tes de parament de la llar
al cantó amb el carrer de
Milà.

Just a l'altra cantonada
hi ha la Cafeteria Joan Car-
les que abans es deia Bar
Manila. N'Angel, a més de
monàrquic, és ben simpá-
tic i té ca seva sempre
ben plena de clients.

Ben davant la Cafeteria
Joan Carles podeu com-
prar tota casta de vins i
licors. Tant de bóta, com
embotellats. Vins Mose és
el nom d'aquesta bo tiga
de begudes espirituoses.

Una concentració d'es-
tabliments ben atepercla la
que enrrevolta el Pont del
Torrent. Una zona comer-
cial que creix i que cada
dia será millor. Encara
queden locals buits que sa-
bem que obriran les portes
abans de l'estiu. ¿Han pen-
sat aquests petits empres-
saris en unir-se en Asso-
ciació de Comerciants?
Sens dubte hi sortirien
guanyant, tant per fer
,:ampanyes publicitàries,
illuminaar el carrer per les
festes de Nadal... com
per protegir-se deis lladres
que els entren massa so-
vint.

CONSTRUCCIONS JeRIVAS MAS !

ESPECIALISTES EN MANTENIMENT
D'HOTELS

CANONGE MATEU ROTGER, 25

TEL. 26 48 53

HOTEL
AHIA DE PALMA

Perruqueria per holles i per dones
Servei de restaurant

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

BRODADTS ES PONT
La casa dels brodats i de les randes,
adrecos de taula, Ilencols i mantes...

Exer,. Espanyol, 3. Devora el Pont



UNIC A S'ARENAL
Ambient molt agradable

Entre els Balnearis 6 i 7

Cada setmana, de divendres a diumenge
Bonet de Sanpedro amb el seu show
I la Gran Orquesta Badia de Palma
amb la seva genial cantant CAROL

Platge de Palma, sortida no. 5 — Telèfon: 26 32 57
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El cine que veurem
Per Lluis M. a Segura

Cartellera
cinematográfica

Quasi un centenar i mig
de pel.lícules han desfilat
per la pantalla del nostre
cine en aques espai curt
de temps d'apenes quatre
mesos, la qual cosa equival
a dir que en poc temps
ens hem posat al dia en el
que a programació es refe-
reix i per tant estam en
condicions d'anar oferint
pel.lícules d'estrena recent
tantes vegades com les cir-
cunstáncies ho permetin,
i mirar el futur amb opti-
misme.

Seguint aquesta tónica,
entre les pellícules de re-
cent estrena que anam a
oferir durant el present mes
de febrer, cal destacar les
següents: EL AS, la da-
rrera creació de n'Adriano
Celentano juntament amb
N'Euwige Fenech, la sex
simbol no. u d'Itàlia en la
actualitat. DOS GRANU-
JAS EN EL OESTE el da-
rrer éxit de Bud Spencer.
BRUBAKER campiona de
taquilla als EE.UU. durant

Dies 4 i 5. La darrera
pel.lícula de n'Adriano Ce-
lentano, EL AS, de com-

•plement AGATA amb
Dustin Hofmann.

Dies 6 0 7. DOS GRA-
NUJAS EN EL OESTE
amb Bud Spencer, l'actor
dels "mamporros" i OS-
CAR KINA Y LASER,
una pel.lícula infantil que
fará les delícies de grans i
petits.

Dies 8 i 9 EL EXTER-
MINADOR, clasificada
"S" per la seva temática
forta dins l'estil de Mad-
Max. Complementerá el
programa, NO COMETAS
ACTOS IMPUROS, una
comedia divertida i sexi
amb na Bárbara Buchet.

Dies 11 i 12. Arriba la
sensacional pel.lícula d'en
Robert Redford, ¡BRU-
BAKER! campiona de ta-
quilla als EE.UU. la darre-
ra temporada. I a Inés José

la present temporada amb
la máxima estrella mascu-
lina del moment, Robert
Redford! LAS AVENTU-
RAS DE ENRIQUE Y
ANA la peLlícull que no ha
mester presentació per-
qué encara está "calenta"
a la ment de tots els nins
i joves. CAZA SALVAJE
amb Lee Marvin i Charles
Bromson, que tant d'èxit
ha tengut entre els amants
d'aventures. EL FINAL
DE DAMIEN, pellícula
que completa la trilogia
d'aquesta serie que va
començà amb "La Profe-
cia", ara podreu veure en
un sol programa la segona
part titulada LA MALDI-
CION DE DAMIEN I EL
FINAL DE DAMIEN, més
suspense en un sol progra-
ma, impossible.

Dintre del genere "fort"
per la seva violencia o per
la serva forta càrrega eróti-
ca, mareix destacar-se EL
EXTERMINADOR i LA
INMORAL. Dintre del

L. López Vazquez a LA
MIEL.

Dies 13 i 14. LAS
AVENTURAS DE ENRI-
QUE I ANA un altre éxit
recent esperat per tothom
i, CAZA SALVAJE. Un
programa fora de serie.

Dies 15 i 16. Dos epi-
sodis que la emocionant
història de "Damien" en
un sol programa incompa-
rable LA MALDICION
DE DAMIEN I EL FINAL
DE DAMIEN,

Dies 18 i 19. POLVOS
MAGICOS amb n'Alfredo
Landa, divertida i fresca
com cap altra i, DOBLE
ASESINATO, un film po-
liciac de màxim suspense.

Dies 20 i 21. Torna el
"maestro borracho" a LA
DANZA DE LA PANTE-
RA BORRACHA, noves i
divertides lluites, junta-
ment a un film humà,
emocionant i dramatic,

genere frivol espanyol, LA
MIEL amb José L. López
Vazquez. POLVOS MAG I--
COS Y HISTORIA DE
"S", totes dues amb
n'Alfredo Landa. Acció i
suspense amb AGATHA
amb el formidable actor
Dustin Hofmann, EL JUS-
TICIERO CIEGO Y LA
GUERRA DE LOS MISI-
LES.

Y per últim, a final de
mes, la segona part de "La
Guerra de las Galáxias"
EL IMPERIO CON-
TRAATACA, tnolts de
milions invertits en aques-
ta superproducció, on la
técnica i el trucatge supe-
ren tota fantasia y només
les grans productores ame-
ricanes ho saben fer,

Resumint, pronosticam
un mes de febrer més va-
riat si pot ser-ho que els
anteriors, amb més nove-
dats recents, i sens dubte
en una linea de programa-
ció digna de les millors
sales cinematográfiques.

VOCES.
Dies 22 i 23. EL JUS-

TICIERO CIEGO, un film
de l'Oest amb un heroi
poc comú. A més LA IN-
MORAL, una pellícula
amb forca dósi d'erotis-
me.

Dies 25 i 26. Un altre
film de terror LA NOCHE
DE HALOWEEN I SOT-
NY SANGRE CALIENTE.

Dies 27 i 28. Ara la
segona part de "LA GUE-
RRA DE LAS GALA-
XIAS" amb els seus ma-
teixos interprets i noves
aventures EL IMPERIO
CONTRAATACA. Un al-
tra gran superproducció
americana tan espectacu-
lar com la primera part.

Dies 1 i 2 de març. HIS-
TORIA DE "S" amb n'Al-
fredo Landa en pla eròtic
i "S" superdivertit. *Com-
plement. LA GUERRA
DE LOS MISILES.

Cinema
Virginia

FLASH
A partir de les 10, cada

vespre, discoteca.

CLUB LATINO
Divendres, dissabte i

diumenges, a partir de les
10 dues orquestres,

17' ¡bit ttitilágittit —

Redford"BRUBAKER"

aman norainisluomr •
VHfl 1111170	 ,11‘4,DEZ .10•1110.	 WIN1Olt

Mt1111A1H4MILIO\

ne- DAN	 DE'
LA PANTERA
BORRACHA

auvralli%

30LERO
Cada día, de 15,30 a

19, gales tercera edat. Di-
vendres dissabte i diument-
ge, a partir de les 22, ball
amb orquestra.

CANNABIS
Cada vespre, música de

disco, dissabtes i diument-
ges gales juvenils a l'hora-
baixa.

Club El tulio Verde
BAq TOP- LESS

A partir de les 21.00
ambient molt agradable.

Platja de Palma, entre
balnearis 6 i 7.

DISCO CHIC '
Cada vespre a partir

de. lec Ir).

Tres videos, quatre bars
i un conjunt de fontanelles
i plantes que us transporta-
ran a nits meravelloses.

Platja de S'Arenal, Bal-
neari 3.

Nigth Club
111 AKIA VELO

Cada setmana de diven-
dres a diumentge Bonet de
San Pere, amb el seu show
especial i la gran orquesta
Badia de Palma amb la
seva genial cantant Carol.

Platja de Palma, sortida
no. 5.

BINGO BAHIA
0E PALMA

Servei de bar i snack.
Carrer del Gran i Gene-

ral Consell, 38. S'Arenal
de Mallorca.

Programació de la Sala Virginia
durant aquest mes                  

Bar  Mesón        

el Pueblo                

-PA AMB OLI
-FRIT 111 A LLOR QUI
-CARAGOLS

María Antonia Salvá, 51.          

Ferro Vell-cotxes averiats
Tota casta de xatarra

TRANSPORTS
CASTELLANO
C/. P. Rafel Serra, 19-A baixos

Tel. 262025



El nou obrer

Els robots ja substitumen l'home a les cadenes de muntatge de mol-

tes empreses automobilístiques del japó i dels Estats Units. Ara comen-

cen a fer-ho a Europa. (F. d'A)

El senyor M-03325T no deixa-
rà de produir per un mal
de cap, ni per una grip. Tam-
poc no tíndrá depressions o
preocupacions perquè Ii arri-
bi el sou a fi de més o perqué
no li paguin l'extra de Nadal.

Tampoc no treballará ador-
mit perqué la nit anterior hagi
tingut una reunió de l'Asso-
ciació de Veáis del seu barri
per tractar un tema d'urbanis
me o un d'escolar. Aquest any
de 1981 ell ja ha estat el prota-
gonista de bona part de la ,re-
conversió industrial. Moltes em.
preses han reduit plantilles o
han. obert noves perspectives
Ocies als operaris niés eficaços

i submisos de tots: els i obots,

que ja són entre nosalu
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La Sang Sucre i sal
De L'Avui De L'Avui

E n un programa de radio, el president de
la Federació Espanyola de Donadors de

Sang ha dit que en un any s'ha importat sang
per un valor de cinc mil milions de pessetes,
5.000.000.000. No he pogut escoltar directa-
ment les seves paraules, però la xifra fa
impressió.

Potser caldrà revisar el concepte de «la
sang no té preu». El que és segur, però, és
que té un «cost». Al costat de la visió poética,
romántica, heroica de la sang cal posar-hi la
valoració técnica i económica. També s'ha dit
el mateix de la vida: que no té preu, i també
cal completar la idea: però té un cost. Al cap-
davall, sang i vida vénen a ésser la mateixa
cosa.

Llevat que algú ho discuteixi amb algun
rar precedent de civilitzacions antigues,
sembla que la transfusió de sang és un invent
modern i que la sistemática aplicació d'aquest
remei ha estat possible gràcies al progrés
d'una serie de tècniques instrumentals i de la-
boratori. (L'estudi dels grups sanguinis ha
estat decisiu, i seria convenient que tothom
dugués al damunt un comprovant acreditatiu
de quina mena de sang pot rebre i pot oferir.)
El nombre de persones que ha salvat «la sang
dels altres» és incalculable, i és previsible
que aquest nombre augmentarà, tenint en
compte la creixent complexitat de la societat
humana, cada vegada més densificada, més
mecanitzada, més exposada a accidents indi-
viduals i catástrofes coHectives.

Si en aquest país no hi ha una reserva de

sang suficient, és natural que els responsables
es facin pesats insistint en la necessitat de
donar-ne. NingU no pot ser obligat, natural-
ment, però seria bo arribar en un punt que
els ciutadans aptes s'imposessin una mena
d'«impost voluntari de la sang», socialment
mol( més justificat que certes contribucions.
La manca de consciencia existirá, per desgra-
cia, mentre el problema sigui «genèric»,
només si es produís un desastre concret prop
de nosaltres, i ens fessin saber que una colla
de persones han mort perqué no hi havia
prou sang als hospitals, passaríem la frontera
de la indiferencia. Actuem «a sangs calen-
tes», per dir-ho així, però no amb la conveni-
ent i previsora «sang freda».

Resulta que el que en deien «reserva espi-
ritual de Occidente» ha d'importar sang.
Quins són els països, en canvi, als quals
sobra sang? No em consta qui ens l'ha
venuda, i es podrien fer tota mena de suposi-
cions.

Penso que és millor conservar l'anoni-
mat de la sang importada, no fos cas que co-
mencéssim a distingir entrI sang alemanya,
sang grega, sang japonesa. Es bo que la gent
vagi desmitificant a poc a poc la «puresa» de
la sang pròpia i s'acostumi a pensar que
potser deu la vida a un paleta turc o a un
miner canadenc. Ben mirat, la «vida» —no la
simple existencia fisica— la devem cada dia a
tanta gent, sovint ignorada...

Josep M. Espinás

D un quant temps ençà ens avisen que
cal evitar d'ingerir massa sucre. Els

qui no són llaminers han arronsat tranquilla-
ment les espatIles. Peró també ha arribat
l'hora a la sal, i vel aquí que un altre sector de
ciutadans s'ha vist arnenaot. El dolç és pe-
rillós, el • %dila és perillós... (Algú no trigarà

saber que la insipidesa ésga ire

P
peri llosa).

 ri S	 especialistes tenen raó.
Sovint el consum de sucre i el consum de sal
són excessius. El paladar hunia és fácilment
condijonable, i en alguns aspectes exigeix
cada vegada dosis mes enèrgiques per a man-
tenir les mateixes sensacions. En el cas de la
.1t1 i dels picants, l'addicció és evident. La di-

ferent reacció de dues persones davant un
plat cuinat trobes que hi falta sal?»,
«no, trobo que está al punt»— s'explica en la
majoria dels casos per la diferencia d'hábits.
El grau de salat que ha d'oferir una menja de-
terminada no és pas objectivable. Jo he vist
afegir sal, «per principi», a.qualsevoi plat de
sopa, abans de tastar-lo.; i sovint ens esborro-
na la quantitat de vinagre o de mostassa que
algú posa en una amanida o en un tall de
can.

Es probable que s'hagi arribat a aquesta
dosi que ens sembla aberrant d'una manera
progressiva —com pot passar amb qualsevol
mena de droga.

Segons diuen, no és cert que enscalgui cap
complement de sal si la nostra alimentació
habitual és correcta; la «sal de tau!" dones,

no és defensable des del pum de vista de la
necessitat fisiológica. Resulta, però, que a
més d'ésser un ingredient químic, la sal és
lambe un ingredient cultural, present al llarg
de la nostra història i simbòlicament molt ric.
Penso que potser per això l'abstenció forçada
de sal sol produir una impressió inicial
«d'empobriment»; més que no pas el nostre
cos, és un antic codi de valors el que se'n
sent afectat.

Personalment no en necessito gaire, i
servir el saler amb molla discreció. Es una
sort, .que m'ha permès d'anar descobrint
—em penso que de jove «salava» más— el
gust propi d'una colla d'aliments•naturals. Hi
ha un dia, però, que hom sent el desig —a
mitja tarda, ahans d'anar a dormir...— de
menjar salat. Es un sobtat impuls que
demana satisfacció inmediata i que s'apaiva-
ga amb ametlles salades, amb una  llesca de
pa amb bli i sal... El mateix passa amb el dolc,
sovint a les mateixes hores i en dies diferents,
i aleshores m'entra el desfici de xocolata,
pastissos, almenys de galetes..

Jo m'excuso del rampell amb l'amiga cre-
erlo popular: «Es que el cos Cho demana».
Es possible, ¿Ho demostraria una análisi, o .
és un afer purament mental? Passo. L'únic
que sé és que s'ha prodtüt una anguniosa «es-
querda» en el meu equilibri i que recobrir-la
precisament amb sucre o amb sal proporciona
el més elemental i profund dels plaers.

Josep M. Espins

Antoni

Cosano

"Cafelito'
Antonio Cosano "Ca-

felito" qui el dia de la
Edifania del Senyor va
cantar una cancó de nadal
el temps de la co:nunió.

El proper número pu-
5licarem una entrevista
que li hem feta.

Vicente
Ramón
B. Portella

En Vicent Ramon B.
Portella, va neixer a la
Ciutat de Mallorca l'any
1946. Des de 1960 fa fei-
na a l'Hosteleria. Es un
dels millors barrnans de

Actualment fa fei-
na al Top-less de s'Arenal
el BUO VERDE —el
mussol verd que dificil -1 en
mallorquí—, ex-boxador
expert en lluita japonesa
doña seguretat i servei al
local. A més és amic dels
seus amics que son molts.
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Moltes vegades els arenalers vivim d'esquena a la mar.
Estam dins el poble, anam a Ciutat, a Llucmajor... Es
ben interessant però pegar de tan en tant una mirada a la
mar, visitar el Club Mude pot ser una petita aventura,
i més si duis una cámera fotográfica.

Vaixells de tota casta, batiats amb noms estrangers

i mallorquins. Vet aquí una mostra de barques, llaüts,
pasteres i iots que a l'estiu solquen orgullosos les aigües
de la Mediterránea i, ara hivernen al nostre port. Els seus
propietaris, a més d'imaginació han demostrat esser
fidels a la terra i a l'idioma dels seus avantpassats.

Els nostres pescadors

Es patró Ferrer, propietari del  llaüt Aclamas-
tor, —un llaut de 50 palms d'eslora—, adoba les
xerxes en companyia d'un dels mariners. Li feim
unes preguntes a fi que la gent que no va mai a la
mar, sàpiga corn viuen i com treballen els nostres
pescadors.

—¿Quan sortiu de pesca patró?
—Cada dia que la mar vol. Ara a l'hivern pas-

s= setmanes senceres sense poder sortir.
—¿Quina tripulació te l'Adamastor?
Es patró i dos mariners.
- que anau enfora a pescar?
—Aixó depen de la temporada. Normalment

anam a més de 5 mines enfora. Ara ve el temps
de les sípies que pescarn aprop de terra.

---¿Quantes barques surten pescar?
--Tres o quatre. La barca Eva des patro An-

dreu, el llaüt des patró Miró, el llaüt Joliu des
patró Moro.... aixó entre els profesionals;
d'aficionats ha una mala fi que surten espe-
cialment els caps de setmana.

Moltes gracies patró Ferrer, i que tengueu una
bona mar.

MATEU JOAN I FLORIT

LAS MARAVILLAS
LLOGUER DE COTXES

CAR HIRE
Llaüt, 40 - Tel. 26 41 25

Les Meravelles
S'Arenal de Mallorca



	1,750	 Astúries 	 des de
	3,350	Vitòria 	 des de
	2.750 	Canàries 	 anar i tornar
	2.495	 Londres.. , . . . 	 anar i tornar
	4.900	 etc. etc.

5.250
5.250

18.900
13.500

ES SEU CERCLE DE VIATGES PER AVIO
Les nostres ofertes

Barcelona.. . . 	 des de
Madrid 	 des de
Valencia 	 des de
Alacant . 	 des de
Málaga 	 des de

Descomptes per a nins
Pregunti per qualsevol altra destinació; sempre tenim la millor solució per a vos-

111•1111M•IMNI 	 1•11~1~1~1~1111I

VENDA D'OCELLS EXÒTICS I
MENJAR PER A TOTA CASTA

D'ANIMALS DOMESTICS
Placa deis Nula, 26- Tel. 267664 - S'Arenal de Mallorca
Arnés disposam de:

CONSULTORI VETERINARI
ATÉS PELS DOCTORS J. BONET i J. LEOZ

VISITES, VACUNACIONS, CIRUGIA, ETC.
DIMARTS i DIJOUS, DE 7 a 9 DE LA NIT

Equips de l'Arenal i de lrspanya que s'enfrontaren en el partir que resenyam.

VIAJES CIRCULO BALEAR, S A

AGENCIA DE VIAJES
G. A. T. 667

té.
Ens trobaran a: Carrer Berlín, 7. S'Arenal.
Telèfon. 267215

Pajarería ARENAL
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U. E. ARENAL, O
Badía C.M S.S., 1

Després de la derrota a
ipdepera contra l'Esco-
r, se tenía por a la visita

Badia C.M.S.S. equip
ilionari del preferent,
uip cridat a passar a Ter-
ra Divisió.

Bon parta el realitzat
Ir l'Arenal contra un
luipo que va demostrar la
va bona classificació i el
restigi amb qué venia
:ompanyat. Se va jugar

poder a poder i l'Are-
l] va estar a punt d'inau-
irar el marcador, que,
>tser degut als nirvis i a la
sponsabilitat de l'encon-
e no es va aprofitar. El
adia es va defensar molt

resguardat per aquest
ran porter que és ,En
asqual, porter que va
ilitar en Primera Divisió
nb el Rayo Vallecano, el-
Dra que contraatacaba en
des les ocasions que es
resentaven, molt ben di-
gits pel seu mig-camp
onzález. Arrel de la ex-
ilió de n'Ordóñez al
.inut 39 per doble amo-
Istació, l'Arenal es va
ure obligat a defensar
1m a mínim el resultat

inicial d'empat a 0, cosa
que va aconseguir fins el
minut 75, en que, en la
única fallada de la defen-
sa local va aprofitar n'Or-
maechea, per acabar amb
les ihisions arenaleres amb
un xut creuat.

L'arbitratge va sera ca-
rtee del col.legiat Sr. Gar-
cia, que des d'el nostre
punt de vista, tenia molt
a desitjar. Va perjudicar
constantment l'Arenal,
i fins i tot va ser massa
sever amb l'expulsió de
n'Ordoñez, ja que , el juga-
dor visitant es va tirar a
terre fingint entrada vio-
lenta. Va tallar tot intent
d'avanç a l'Arenal, no do-
nant obció als atacs locals.

U. E, ARENAL, 1
ESPANYA, 4

Partit de máxima rivali-
tat comarcal i una bona
entrada al Camp d'Antoni
Roses. Molts de seguidors
de l'Espanya i presencia
del Batle de Llucmajor,
Miguel Clar i Lladó.

Derrota excessiva de
l'Arenal a raó d'alló que
vérem al terreny de joc,
des de l'actuació del colie-
giat Sr. Ripoll, fins a l'ali-
neació de circunstancies
que es va veure obligat a
presentar l'Arenal, per le-
sions o sancions federati-
ves al jugadors locals com

Fortu, Rodri, Cano, Ondo-
ño, Blas, Ordóñez, i Maye-
ro. Va començar el partit
amb domini alternatiu. en-
cara que l'Espanya estava
un poc més organitzat que
l'Arenal. Es va trobar a
arribar el primer gol,
xutat per n'Sbert als 30
minuts de la primera part,
minuts després és en Man-
resa qui aconsegueix el 0-2
amb qué s'arriba al des-
canç.

A la segona part, surt
en Quique en lloc d'en
Hierro, passant p'Evange-
lista a l'atac. L'Arenal va
guanyar més terreny al
centre del camp i els con-
tracops eren més perillo-
sos i ben duits per l'ala
de n'Evangelista. Quan
pareixia que l'Arenal
anava a fer més curtes
les distancies al mar-
cador, en un contracop de
l'Espanya, s'origina un
garbuix davant la porte-
ña d'en Villegas, cosa que
dóna ocasió a n'en Pinya
per aconseguir el 0-3.

L'Arenal no es dorm i
ataca cercant d'aconseguir
qualque gol. Aquest
arriba d'en Diaz que
N'Evangelista d'una super-
ba caparrotada envia a les
xerxes, 1-3. Quan mancava
poc per acabar el partit,
en una fallada d'en Ville-
gas, n'Sbert tanca el mar-
cador amb el quart gol per

l'Espanya.
Va dirigir la contesa el

Coleáat Sr Ripoll, amb
una actuació regular. Va
deixar sense sanció un pe-
nalti dins l'área de l'Espa-
nya. Va treure targeta in-
justificada a n'en Rubio
quan intentava treure una
falta i era obstaculitzat
per un jugador de l'Espa-
nya.

CA'N PICAFORT, 2
U. E. ARENAL, 2

Domini altern en co-
mençar el partit amb bons
atacs de l'Arenal però sen-
se fer cap gol. El Ca'n
Picafort se llança cercan'
la victòria i en un contra-
cop és sancionat rigoro-
sament l'Arenal amb pe-
nalti, significant 1-0.
Mancant pocs minuts per
la segonapart, en un centre
xut, el balon pega a l'escai-
re i entra a la porteña de-
fensada en aquesta ocasió
p'en Pascual. Amb el resul-
tat de 2-0 s'arriba al des-
canç.

A la segona part, l'Are-
nal surt cercant qualque
cosa positiva i s'aboca da-
munt la porteña defensada
p'en Baula, en una falta
treta p'en Carlos s'acursen
les distancies 2 - 1. Mo-
ments després, és en Fortu
qui en un contracop arena-
ler d'un tir creuat posa el

marcador 2-2 definitiu.
Va dirigir la contesa el

Col.legiat senyor Sastre
Amengual, essent accepta-
ble la seva actuació.
U. E. ARENAL, O

LA REAL, 1

Després del brillant em-
pat a Ca'n Picafort, on
vàrem veure un Arenal
amb ganes de triunf, una
vegada més va cedir dos
punts en propi camp en
aquesta ocasió davant un
rival fluix com era La
Real. Un competidor, com
hem dit abans, fluix però
que va possar més corat-
ge i ganes de fer que l'Are-
nal. L'Arenal només va
jugar amb ganes els pri-
mer quart d'hora i hagués
pogut aconseguir qualque
gol que no va arribar per
mala sort. Llavors en un
córner llançat per La Real,
en Serrano de cap aconse-
gueix el gol que seria el de
la victòria, pel seu equip.
La resta del partit, no val
la pena esmentar-la, per-
que vam veure un S'Arenal
sense ganes ni idees, sense
efectivitat ni perill per
a rompre la férrea defensa
visitant.

PETRA, 2
ARENAL, 2

A aquesta sortida L'Are-
nal va sortir disposat a
esborrar qualque negatiu
i ho va aconseguir grades

a la voluntat i ganes que
empraren per aconseguir-
ho. Jugant d'aquesta
manera és coml'Arenalpot
guanyar partits. Va lluitar
molt, va posar il.lusió i ga-
nes de fer. Va obrir el mar-
cador el Petra d'un pe-
nalti prou dubtós amb que
fou sancionat l'Arenal; a
continuació quan passava
de quatre minuts del
temps reglamentan de la
primera part, el Petra va
aconseguir el 2-0 amb qué
arribaria al descanç.

No es dorm l'Arenal i a
la segona part surt disposat
a tot. Realitza atacs conti-
nuament damunt la porte-
ria local molt ben duit per
la rapidesa d'en Fortus
que havia sortit en lloc
d'en Navio. Als 14 minuts
escurça distancies l'Arenal
mitjançant un tret creuat
d'en Fortus. Als 31
minuts aquest mateix juga-
dor en magnífica carrera
aconsegueix l'empat defi-
nitiu a dos.

Bon resultat l'aconse-
guit. Esperem que, jugant
d'aquesta manera, amb
urpes, se pugui guanyar
al Llosetense el próxim
diumenge i d'aquesta
manera aconseguir pujar
cap els loes tranquils de
la classificació.

Aquí la U.E. Arenal
Seccio a carreC de n'Antoni Jimenez



CONFECCIONS I
ARTICLES DE PUNT

Merceria i perfumeria

AMADA
Carrer Berga, 26
Telefax': 263374 - 267947

Bodes, comunions
Batetjos i Festes

TEBAR
FOTOGRAF

Carrer Berga, 26
Telefs. 263374 - 267947
ARENAL - MALLORCA

t ALBORADA
RESTAURANTE GALLEGO

EL ARENAL
	

Carretera Militar, 269

PALMA DE MALLORCA
	

Teléfono 26 07 25

BAR DON BENITO
us trobareu be amb Na Vicky i en Miguel

INTERNACIONAL PUB

Edifici Don Benito

Carrersie Sant Bartomeu, 63
	

Aprop del Camp de Fútbol
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Aquí la U.E. Lactancia	 Els Alevins opinan

Els Alevins de la U.E. Lactància: irresistibles.
Confirman irnbatuts i encapçalant la classifica-

ció general.
Els infantils, cada cop més malament, no aixe-

can el cap.
Darrers resultats de l'equip aleví.

/

Marratxí, 1 - Lactància,
6.

Lactància, 4 - Consell, O
Atlètic Inca, O - Lactan-

cia, 8.
No trobam paraules per

esmentar la gran labor que
está duent a terme l'U.E.
Lactància Aleví que duu
en els partits jugats. Són
21 punts: 11 positius, 47
gols a favor i només 2 en
contra, situats els primers
a la classificació general.
Comentarem breument els
darrers resultats.

Anàrem a Marratxí amb
en Daniel Olmo, el nou en-
trenador per la partida
d'en Joan Llompart al ser-
vei militar.

Els jugadors brindaren
aquest partit a l'entrena-
dor Llompart. Jugaren
com ens tenen acostumats
i en ocasions foren aplau-
dits pels espectadors. Sor-
tiren vencedors per un clar
1-6.

La setmana següent re-
beren el potent Consell,
equip ben classificat i que
va oposar séria resistència.
Una vegada més, per?), els
xavals foren el deliri dels
aficionats arenalers. Ven-
ceren amb una autoritat
i un dar tanteig de 4-0.

El darrer desplaçament
fou en diumenge al Camp
de Inca, enfront de L'Atlè-
tic Inca. La Lactància fou
molt superior a l'equip
local i va guanyar per
0-8, resultat que fou curt
si analitzam els mèrits rea-
litzats.

El proper encontre a
casa será contra el Cam-
pos. Esperem un nou
triümf d'aquests al.Iots i
una gran assistència de
públic per premiar la bona
marxa de l'equip. Anim i
sort!

DARRERS RESULTATS
DELS INFANTILS

Ramon Llul, 5 - Lactàn-
cia, 0.

Lactància, 1 - Son Got-
leu, 2.

Lactáncia, O - Verge de
Lluc, 4

Si d'excel.lent qualifica
les actuacions dels alevins,
de desastrosa hem d'es-
mentar la actuació de
l'equip infantil. La Lac-
tància infantil té una bo-
na plantilla de jugadors,
però per a sortir victorio-
sa en els partits li man-
quen moltes coses. La pri-
mera i principal és la com-
panyonia; llavors, més res-
pecte a l'entrenador, més
coratge durant els partis,
deixar de jugar en indivi-
dualisme i fer-ho en con-
junt, en equip. No pro-
testar ni enfadar-se en-
tre ells dins el terreny de
joc.

Comentarem breument
els darrers resultats:

Es ira retre visita al
camp del lider, el Ramon
Llull. Se va a començar bé,
se va estrellar un bon al
pal quan el resultat era
d'empat a zero, per?) va ve-
nir el primer gol local i
la moral de l'equip va cau-
re a terra. Arrel d'aquest
gol, es va jugar sense ga-
nes, amb fallades de tota
mena i, el que és pitjor,
jugant cadascú per ell.
D'aquesta manera arriba-
ren els gols, fins a totali-
zar-ne cinc.

En els seu partit a casa
contra el Son Gotleu se va
començar amb ganes i, a
dir veritat, es va tenir ma-
la sort, perb, a poc a poc
foren cercant la seva anda-
nada i acabaren com en
tots els partits; sense or-
dre, sense encerts i amb

excessius individualismes.
Al final del partit, un re-
sultat advers, 1-2.

Se començava la segona
volta en aquest partit i es
rebé la visita del Verge de
Lluc, equip a qui havien
guanyat per 0-4 dins el seu
camp i, com és lògic, s'es-
perava el triümf. No fou
aixü i se va tornar a per-
dre per un rotund tanteig
de 0-4. En aquest partit
el protagonista de l'encon-
tre fou el col.legiat de torn
que en una desastrosa ac-
tuació i només per caprit-
xada, expulsá del terreny
de joc tres dels nostres
jugadors, per faltes. El
màxim càstig que merei-
xien eren targes grogues.
Aquestes expulsions no in-
fluiren en els resultat, pe-
ro si minvaren totes les
possibilitats de l'equip lo-
cal. En una paraula,
d'aquesta manera está l'ar-
bitrage a la Federació Ba-
lear de Futbol, amb uns
senyors inexperts i sense
la més mínima idea de les
seves obligacions.

La próxima sortida és al
Camp del Rafal, amb
equip de circunstáncia per
les sancions. Esperam bons
resultats i que d'una vega-
da per totes aixequin el
cap i rectifiquin les seves
idees.

ANTONI JIMENEZ I
SANCHEZ

GRUPO A

Salines. O — Salte M. 3
Campos, 7 — C Aralol. O
Consell. 4 — Alar/ O
Marraul. 7 — P N Tasa , O-
At Manacor. 5 — Porreras. 4
At Inca, O — Lactancia. 8
Pohlense. 2 — Felanitx. 1

Lactará	 11 10 1 047 221
Mula	 11 9 1 '1 45 5 19
Sé& N.	 11 90.237 918
Mátale	 11 9 0 2 55 8 18
Gamo	 11 7 2 2 24 .8 16
AL Manar 11 6 1 4 30 27 13

11 6 0 5 32 18 12
Mari	 11	 5	 1 	521 19 11
Perreras	 11 4 2 5 22 25 10

11 2 1 8 526 5
Maznad	 11 2 1 8 15 37 5
AL tus	 11 1 010 843 2
C'u Ardí	 11. 1 0 10 6 55 2
P.M. Tea	 11	 1 0 10 4 69 2

—Nom i llinatges?
—Rafel Morales i Gar-

cés.
—Lloc i data de naixa-

ment?
—La Ciutat de Mallorca

a 29-11-69.
—Dins quin equip ju-

gues i quien lloc ocupes?
—U.E. Lactància Alevin

de defensa esquerra.
—Dins quin lloc acaba-

reu classificats?
—Els primers, es a dir

Campions.
—El teu equip preferit?
—El Real Madrid.
—El jugador que més

admires?
—Hugo Sánchez.
—Dins quin lloc acaba-

rá Espanya els Mundials
82?

—Quedarem Campions
del Mon.

—A quin jugador t'agra-
daria semblar-te?	 -

—A n'En Marcos de
l'Atlètic Madrid.

—Un color?
—Blau.
—Un nom?
—Marcos.

--El teu hobby a part
del futbol?

—La bicicleta.
—El teu plat favorit?
—Ous estrellats amb

patata.
—T'agrada Regir?

—Si.
—Lectura preferida?
—Noveles de l'Oest.
—Un escriptor?
—Marcial Lafuente S

fania.
—Com veil l'Arenal

tualment?
—Regular.
—Dins quin lloc a

bará classificat?
—Dins els guate dure

ANTONI JIMENE'
SANCII

GRUPO D •
•

Genovés. 1 - S Sardina. 2
Patronato At. 4 ,T Fetal. 1
Lactancia. O - V, Lluch Al, 4
S Bernal. 4 - Al S. Gotleu. O
S Eulalia, Q - Salte Al. 4
T Pau O R Llull. 2

5. Ball
	

12 10	 1	 1 41
Sale AL
	

12 9 1	 2 47 17
S. brea'
	

12 9 b 3 35 17
Paulaste AL 12 7 O  5 31 24

12	 5 30 23
Geeetrís
	

12	 8	 1	 5 17 16
AL S. Goda 12 5 1 6 19 26
V. Usa
	

12 5- 1 6 17 34
lactarás
	

12 4 2 6 18 21
T.Pu
	

12 3 3 6 24 22
S. &ardilla
	

122 0 10 8 47
S. Llalla
	

12 0	 1 11	 7 39



Aquí el Club Petanca Arenal

INSTALACIONES

El Servicio Municipal de Deportes cuenta con las siguientes
instalaciones:

SITUACION	 BARRIADA
	

ESPECIALIDADES

Son Malferit

S'Indioteria

Pza. J. Solis
Tte. Gral. Franco
S. Fco. Javier
Son Ximelis
Estelrich Artigues
Portals
147
Pza. V. J. Alcina

Pza. O. B. y Palou
Pza. Santa Isabel
Pza. Alex. Fleming
Med. Fra. Chueca
Campo Futbol
Virgen Monserrat
Pza. Monteros
Andres Canals
Palacio Deportes

-La Soledad

La Victoria

Virgen de Lluch
La Soledad
La Soledad
Son Roca
Es Rafal
La Vileta
Son Flo
Son Gotleu (2 pis-
tas)
Centro Palma
Hostalets
Pza. Toros
Son Oliva
El Molinar
Rafal Vell

Campo Fútbol, Balon-
cesto, Tenis
Fútbol-Baloncesto-
Balonmano-Tenis
Polideportiva
Polideportiva
Polideportiva
Baloncesto-Fútbol
Baloncesto
Polideportiva
Polideportiva

Polideportiva
Polideportiva
Polideportiva
Polideportiva
Polideportiva
Campo Fútbol
Baloncesto
Polideportiva
Polideportiva
Polideportivo

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

.Els dilluns —quan el primera regional preferent ha
jugat a casa — a les 8'30 i per F.M. En Mateu Joan
dona la crbriica esportiva.

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

RADIO POPULAR ES COSA NOSTRA
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ho diu en Joan Bennasser,
president del club.

Als Hostalets, s'Aren-
jassa, Son Cotoner, Son
Cladera, Torre d'en Pau
del Coll i a altres indrets
de Mallorca hi ha equips
femenins. Per qué no a
s'Asenal?

Endavant, dones de
s'Arenal! que em de jugar
tots!

CLASSIFICACIO

L'equip del C.P. Arenal
que juga a primera regio-
nal va jugar el 3 de gener
i el resultat fou.

Arenal, 15 U.D.Y.R. de
Son Sardina, 1.

Dia 10 Son Fló, 10-
Arenal, 6.

Dia 17, Arenal, 15-
Es Pil.larí, 1.

Dia 24, Amanecer, 6 -
Arenal, 10.

L'Arenal es troba en
cinquè lloc de la classifi-
cació amb 14 punts.

DINAR DE
COMPANYONIA

El 19 de gener, vaig
ser convidat pel president
del C. P. Arenal a un sopar
de companyonia al polies-

portiu U.D.Y.R. de Son
Sardina.

Vam ser 104 persones
a l'hora del sopar. L'arrós
fou estovat i sense brou a
més de fred. Les coste-
lles de porc fredes i les
patates recuites i fredes.
L'acordeonista, la coque
dolça, el vi i el xampany,
excel.lents.

En Joan Bennasser, pre-
sident del Club, empegueR
de l'endemesa, volia sortir
per la finestra, els seus
companys no ho varen per-
metre. L'endemà va pre-
sentar la dimisió que no
fou aceptada per la direc-
tiva. Fou una sort, comen-
taven alguns directius que
el batle de Llucmajor no
hagués pogut acudir al
dinar, —hi havia estat con-
vidat— ja que el ridicul-
hagués estat més gros.

La majoria de co-
mensals, varem haver
d'anar a un resopar al Molí
d'en Pera.

Per quedar be, amb els
socis i convidats, pareix
que el C.P. Arenal esta
preparant un sopar de
desagravi per a fexes pro
peres.

MATEU JOAN I FLORIT

ASSOCIACIO DE
VEINATS

Tots els diliuns a les 6
de l'horabaixa,

reunió a Bar Jamaica

BAR CAMP DE
FUTBOL

Obert tots els dies de futbol o

entrenament

ENTREPANS 1 BEGUDES

Bar restaurante

.Cos navíos
TAPES VARIADES, BODES,
COMUNIONS, BANQUETS

CARRER MENORCA
TEL. 263080

FORN CA'N DAMIA
Especialitat en: Ensaimades,
Coques cafeteria, Coques

de noces,
Pastisseria en general

Plaga dels Nins Telefon 266398
S'Arenal de Mallorca

La petanca, un joc no-
ble, un joc entre companys
un joc que cal promocio-
nar a S'Arenal.

De cara al turisme, és
ben interessant. Els fran-
cesos jugen molt bé i po-
dem aprendre d'ells. A més
pot sér un entreteniment
pels turistes sobretot a
l'hivern. Ili ha 7 pistes

municipals a la part de
Llucmajor que poden ser
emprades per tothom. Els
hotelers haurien de tenir
bolles a disposició dels
seus clients i fer propa-
ganda d'aquest esport.

Les dones de s'Arenal
haurien de prendre part
en aquest joc. Aixb ens
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•Jugadors del Bar La Estación

Els infantils que jugen.
a segona regional jugaren
el passat dissabte dia 23 al
camp de la Porciúncula
guanyant de dos a zero.

Per part de la Porciún-
cula es presentà la se-
güent alineació: Gabriel
Sorell i Salva, Victor Cape-
Llá i Tomás, Martin Macias
i Franco, Antoni Coll i
Storey, Mariano Loro i
Padilla, Miguel Sagrera i

En Juan Manuel Ba-
llester, per als companys
Juanma, pertany a la
davantera de l'equip de
juvenils. Es un al.lot sim-
pátic, amic de la gresca i
de la "marxa", con diuen
avui en dia. Dins el camp
és un dels jugadors que co-
rre i lluita més. Intenta do-
nar-ho tot, encara que no
sempre li surtin bé les
jugades. _Es el jugador
que ha marcat més gols
en aquesta temporada.
Arribará a ser un bon
jugador de fútbol, si
ell vol i troba un entrena-
dor que li canalitzí les
forces i no vagi tant "a
lo lodo".

1	 Nom i llinatges.
Juan Manuel Bailes-
ter Sánchez.

2 Data de naixament.
El 22 de juny de 1964.

3	Trajectòria sportiva.
Vaig jugar com a in-
fantil en l'equip de la
Huerta.

4 Qué fará enguany el
teu equip?
Esper que d'ara enda-
vant ho faci millor.

5

	

	 El teu equip preferit.
El València .

6 Un jugador que admi-
res.
En Solsona.

7 Un bon entrenador.
Claudio Coutnho.

Barceló, Gary Stephen i
Tebbut, Jaume Alemany i
Carrió, Angel Lluís Alosa,
Mateu Capellà i Gaià, An-
toni Canals i Salvà, Benet
Cantallops i Oliver, Do-
mingo Angel i Remolá,
i Francesc Xavier Palacio
i Guerrero.

Molt bon partit contra
l'equip de Binissalem.
Equips igualats. El porter
de la Porciúncula va sal-

Classificació de la se-
lecció espanyola en els
Mundials de 1982.
Entre els tres primers.

9 Quin plat menges amb
més gust?
La paella.

10 El cotxe que més
t'agrada.
Ford-Escort .

11 Qué és lo que més
t'agrada d'una allota?
La simpatia.

12 I d'un home?
L'amistat .

13 Ets romàntic?
Si.

14 El teu color.
Blau-cel.

15 Música preferida.
Música-disco

var la situació més d'una
vegada. El segon gol molt
discuta pels binissalemers,
tant que varen abandonar
el camp per espai d'uns
minuts. A la fi va dominar
el seny i s'acaba el partit
de manere amigable, tan
amigable que possaren tots
plegats per a la nostre re-
vista a la fotografia que
ilustra aquest reportatge.

PERE CANALS

16 Un compositor.
Víctor Manuel.

17 Una bona pellícula?
"Doce en el patíbulo"

18 Una qualitat teva.
La simpatía.

19 Un defecte teu.
Caparrudesa.

20 Un nom.
Yolanda.

21 Partidari de platges
nudistes.
Si,

22 Partidari de l'entrada
d'Espanya a l'OTAN?
Més ben igual.

23 Qué és lo que més
t'agrada en aquest
món?
Les allotes.

Nom, lloc i data de nal-
xament.

Josep Moriana i Polina-
rio , Casariche-Sevilla,
3-1-62.

Quants d'anys dus a
S'Arenal?

Día 20 de gener va fer
anys
Entens be el mallor-

qui?
Quasi tot.
Veus possible la integra-

ció dels peninsulars a la
cultura i a l'idioma de Ma-
llorca?

Totalment, en 9 anys
jo estic totalment inte-
grat.

A quins equips has
jugat?

Juvenils - P.	 Arenal,
Marratxí, 2a, regional i
ara al Bar la Estación.

Principal tret del teu
carácter?

Nirviós,
'	 Quina qualitat valores
en un home?

El companyerisme.
I en la dona?
Que sia sincera i gua-

pa.
Principal defecte?
La peresa a l'hora
d'aixacar-me.
Ocupació preferida?
Anar amb les allotes
El teu somni de be-

nestar?
Tenir un bon cotxe i

una bona dona.
Un color?
Blau-grana
Herois de ficció?
Spidermann,

En el C. D. Parroquia
Arenal hi ha hagut dins
el mes de gener un canvi
que voldria fer notar.
Senzillament s'ha can-
viat l'entrenador: N'En-
ric Ogazón ha deixat d'en-
trenar per donar pas a
N'Andreu Cabrera. El
motiu no ha estat la man-
ca de qualitats de N'Enric
sinó el fet que ja li ha arri-
bat el temps d'anar-se'n
al servei militar.

Cree que és ben just
destacar el treball que
N'Enric ha fet pels juve-
nils. Els ha donat més del
que podia, fins a sacrifi-
car el seu lloc en la feina
i en l'equip de S'Arenal,
i els ha dedicat tota la se-
va illusió. Jo, que som
el president del Club, ho
sé millor que un altre;
però això vull que se
sàpiga. N'Enric va aca-
bar d'entrenar al final de
la primera ronda amb un
resultat no molt bri-
llant, peró prou engresca-
dor per situar l'equip entre
els cinc primers de la
classificació. Això, al
meu parer, és la millor

Noms preferits?
Pepe, Manuel, Jose fina.
Que és el que més de-

testes.
Els maricons.
Quin personatge histó-

de desprecies més?
N'Hitler.
Un fet militar que ad-

miris?
No cap.
Una reforma?
La Constitució Espa-

n yola.

alabança que se pot fer
de la seva feina.

Ha començat ja a entre-
nar N'Andreu Cabrera,
prou conegut pels segui-
dors del S'Arenal, perquè
hi va jugar molts anys Es
un home jove, que comen-
ça la seva feina amb una
gran il.lusió. Pero lo que
he vist aquestes dues set-
manes, es dedica a
l'equip amb cos i ánima,
i aixo és la millor garan-
tía per tenir èxit. Val
més que ell es presenti:

Nom i llinatges
Andreu Cabrera Ru-

bio.
Et fa il.lusió entre-

nar els juvenils?
Molta.
Per qué?
Per lo que m'agra-

da el fútbol
Com veus l'equip?
El veig bé, però s'ha

de fer molta feina.
Digues unes paraules

d'encoratjament als ju-
gadors:

S'ha de lluitar en el
camp j anar al màxim.

Cert, en Cabrera agafa
els juvenils a mitja tem-

Do natural que t'agra
daria tenir?

Més intel.ligència.
Independencia

S'Arenal?
Neccesária.
Que le manca a S'Are

nal?
Llocs de feina.
Qué li sobra?
Delinqüencia.
El teu lema?
Lluitar per la vida.

porada. Es ben
que pugui fer miracles
abans de cloure's la lliga.
Ara bé, si abansde comen-
çar la próxima temporada
la Junta directiva planifica
bé l'equip d'acord amb
l'entrenador, l'any qui ve
els juvenils faran un bon
paper.

Preferesc no fer cap
crónica dels darrers partits
dels juvenils, perquè no se-
ria massa positiva. Val més
esperar el pròxim número
de la nostra revista quan ja
es comenci a veure la feina
del nou entrenador.

MIQUEL AMBROS I
ALBERTI

Indiscreccións deis futbolistes

Juvenils de P. Arenal




