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El dissabte de Sant Josep, els infants de ca ses monges regalaren
una mon/ola als seus pares. La vida és agradable grades a aques-

tes coses, petites coses.

Amb assiténcia del Governador Civil de les Illes, lAjuntament en
ple i molts de Ilucmaiorers i arenalers, fou inaugural el Polies-
portiu cobert ae Llucmajor. Pareix que dins pocs anys podrem

inaugurar el de S'Arenal.

A petició de l'Agrupació d'Hotelers de S'Arenal, Icona ha con:-
truit unes dunes, ha fet caminois i ha plantar arbres a la Plaça
que hi ha entre ¡Acapulco i ¡Arcada. Una millora digna de tots

els elogis.

Subvencionades per l'Ajuntament de Llucmajor i sota la direc-
ció del senyor Castellanos, director de la banda municipal, una
trentena de fines de Ca ses monges aprenen música. Les mes pe-
tites, solfeix, les més gran:, comencen a fer sonar els instruments.
Aquestes nines conjuntament amb els nins de l'escola nacional de
S'Arenal-Llucmajor i els de la Porciúncula, són l'embrió que do-

nara pas a la futura banda de música de S Arenal.

El futbito és una altra de Ics activitats de la Porciúncula.

Ple ntlPtpt de la Pnrrninpub fan hnn miner tant a Malintra con'



Es capvespre es fred
quasi fose. Per¿.., fose, mai.
Una filera de nines amb
pitet. Totes amb pite/
Un ramallet de flors mar-
cites en ses mans.
"Con flores a María
que madre nuestra es..."

Dues monjes. Sor tal.
"Mare meya! Al Déu!"
Es padrino diu que es per
mos de ses nanses. Veiés!
"Per mos de ses nanses,
Sor Margalida." Es senyor
es un filòsof. Tres cuar-
terades de filòsof. "Aquí
no volem s'igualtat de clas-
ses?" "Sí, senyor' "Aquí
no feim vaga avui sí i de-
mà també?" "Sí, senyor' .

Idb aquí no hi ha sores
ni mestres ni llets que val-
guin!" "Sí, senyor. Això
dic." Qualque pot redola
carrera abaix. Un fil de
sol llanega per ses taula-
des i s'ofega'a sa canal.
No pot esser. No. Ssssí. Sí,
cony! Un turista! "Va.

nin, crida a Don Fabiá".
"Que fas, Felix?" "Pal
pèsols, Fabiá" ("Peles
pèsols, pèsols peles, Fe-
lix?"). Sa tapeta i es

"Syo me passo lo
cura por lo coone. Porque
sí, coone. Porque sí". Ses
cartes i es domino. I es-.
carafalls. I crits "made
in Andalusía". Un remolí
de papers i pols se perd
pes cantons des carrer
Salut. Voravies. Dues pas-
ses. Excrement. Dues pas-
ses. Excrement. Bosses de
escombraries putrefactes.
Cantons empestats de
sofre i pixum. Dues passes.
Excrement. Sa plaça; ja ni
brollador que canti. Qual-
que dona grassa, hosties!
"Perdoni, senyora. Qué
opina vostè de s'indepen-
dencia de s'Arenal?" "Di-
ga usté". I qualque cam-
brer. Música? Sí. Un parei
de notes. Només. Llunya-
nes i trasparentes. Al.lo-

tes amb cistelles de ví-
met. Ses al.lotes tan sols
saben dur cistelles de ví-
met. Joves amb motos des-
compostes, surrealistes.
"Con flores a Marroorroo-
rroore nuestra es... "Hos-
ties, de motos! A cada cap
de carrer envesteix oratge
i nit. Es lotes vells de co
merç en comerç. "Barbut!
Es venedor de periòdics.
"Barbut!" "S Arenal, se-
nyora" "Qu'acabe en sai,
oiga. A ver si saco pal
rintegro". Res que fer,
barbut . Res que fer. Re-
nou electrònic. Màqui-
nes de addictes lunátics.
"Do you speak inglish?"
"Pitinglis? Ju demasié the
gilipichis". "Ai Déu!" Ni
llets, tu. Ni llets. "Per
mos de ses nanses, Sor
Margalida. Per mos de ses
nanses".

MARTI
SANTANDREU ILI
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(S'INDEPENDENCIA DE S'ARENAL? QUIN DES DOS? TOMBATS A LA MOLSA

LA TRIÑCA
«La Trinca» ja ha fet la seva pri-

mera actuació a Madrid, cantant en
castellà. Es veu que ja se'ls han aca-
bat els doblers que guanyaren a les
verbenes estiuenques.

I clic que segurament se'ls hauran
acabat els doblers, corn única expli-
cació al seu canvi d'actitud, al seu
canvi de llengua, precisament ara
que ja no existeixen els entrebancs
burocràtics-que anys enrera s'havien
de suportar per poder cantar en ca-
tala, ara que hi ha un mercat prou
ample de venda de discs en català,
ara que, segons els optimistes, es-
tem a punt de normalitzar la nostra
llengua al carrer, a les batigues, a
l'administració i a un caramull més
de llocs que ara no record. Els «nois
de Canet» es veu que o bé saben

, molt bé el que tenen entre mans, o
bé han de fer un curs accelerat de
«marketing».

Ara els de «la Trinca» comença-
ran a fer la competència a Lola Flo-
res, a Miguel Bosé i a Chiquetete.
Sortiran a la televisió. i probable-
ment entraran a la Insta dels «cua-
renta principales». Quina carrera els
espera!

Al diari AVULlit va haver un ver-
tader allau de cartes protestant pel
fet del «canvi de llengua» dels «trin-
queros». Clar que a tota aquesta
gent que protestà se'ls pot dir per-

fectament que tothom té dret a can-
tar en la llengua que li vengui en
gana, tant si és la dels «300 millo-
nes» coin si és la de Ramon Llull.
Perú, ciar, desenganyem-nos-en:
sempre ens toca a nosaltres rebre
sempre ens toca a nosaltres perdre
qualque cosa. Clar que el català i el
castellà són oficials a Catalunya, pe-
rò sempre sembla que hi ha una llen-
gua que és més oficial que l'altra.

f.,ixo do. «la Trinca» és tragicòmic,
precisament ara que Peret ha fet
unes guantes gravacions en català i
José Guardiola ha recuperat la llen-
gua que deixà de banda fa un grapat
d'anys.

Els de «la Trinca» són una mica
«kafkians».

Ara només ens faltaria que «para
que todos nos entendamos» Maria_
del Mar Bonet o Lluís Llach gravas-
sin un LP en castellà. Seria bona
aquesta!

Per la nieva banda crec que dei-
xaré de comprar els discs de «la
Trinca» i començaré a comprar-me
la collecció completa de discs en ca-
tala de Peret, José Guardiola, Bonet
de Sant Pere i Dyango. Aquests han
canviat també de llengua, però a fa-
vor nostre.

Ramon Turmeda    

unió mmioRaumn  

P	 111 L	 .41,'•1LI.ORQUINS.   
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CASTIGS 1 GLORIES DELS ASSASINS, SEGONS LA 11E1
CANONIGA DE L'ESGLESIA CATOLICA

	ME.

* Si assisteixes a la in-
terrupció terapéutica de la
gestació, encara que sigui
de comara, d'un fetus mal
format, que posa en perill

la vida de la gestant, del
qual es té la certesa de
que si arriba a port será
un petit monstruet, ets un
assasí d'una categoria tan

blancs" que es produeixen
per males condicions am-
bientals o de treball; de-
nunciare també les discri-
minacions de tot tipus per
poder tenir un fill les fa-
drines, les que feim feina,
etc.

Per allò que toca a la re-
forma projectada pel go-
vern, veim que no s'en-
fronta directament al
problema, sinó que no-
más dóna resposta als
casos més desesperats i en-
cara no a tots. Milers de
dones seguiran "viatjant"
a Londres o posant en pe-
rfil la seva vida amb un
avortament clandestí (i
pensar que hi ha certes
persones que tenen el ci-
nismo de defensar que la
vida d'aquestes done no
és vida!!!)

Volem també denun-
ciar la demagògia de la je-
rarquía eclesiástica sobre
un tema que per res els
afecta: on són les opi-

gran que "ipso facto" que-
des excomunicat, o sigui
fora de l'Església "sense la
qual no hi ha salvació", i
per aconseguir el perdó.

nions de les dones dins
l'església? quin tipus de
vida sexual tenen ells per
poder opinar o donar
orientacions a la gent?
qué sabrá el bisbe el
que representa tenir un
fill no desitjat o el que
és viure una violació amb
el seu corresponent emba-
raç? Ens agradaria que
l'església fes i desfés en
matarles de fe i deixás
d'introduir-se en matèries
com la sexualitat ja que
ells mateixos afirmen no
practicar-la.

L'única cosa que de-
manam és que s'ens con-
sideri com éssers responsa-
bles per decidir. Que el
nostre cos ens perteneix
sembla prou evident, i per
tant ningú té cap dret a
obligar-nos a tot el que sig-
nifica un embaraç no desit-
jat, un part, i totes les se-
ves conseqüències. Que les
dones decideixin.

de Déu necessitaràs una
venia especial i drecta del
Pastor del Ramat Diocesà.

•Si espéres que neixi
i 11 retorces el coll, come-
tras un pecat mortal ben
gros, però no quedarás ex-
comunicat i per adquirir
el perdó de Déu bastará
que et confessis amb qual-
sevol capellà a qualsevol
racó de la Sagristía.

*Si esperes que creixi
i quan entri a ca teva, tal
volta empès per la fam i
la miséria, li pegues un tir
d'escopeta perqué has sen-
tit uns renous extranys
dins les fosques per allò
de que amb-els-temps-que-
correm - un - no - es -pot -
fiar - de - res, has comes
una imprudencia i per no
estar mama clar de que
fos en Ilegítima defensa,
pots haver incorregut en
falta greu, per lo mateix
convé assegurar el perdó
del Cel rebent una abso-
lució, per si de cas no fos
que pogués esser que fos
una mica de pecat mortal
pel caire de la precipita-
ció, encara que no hi
hagués intenció.

*Si ets un bon econo-
mista de la categoria de
les multinacionals i en can-
vies mil perdues maquines,
encara que aquests mil atu-
rats queuen condemnats a
una mort desesperada i
lenta, ets un bon adminis-
trador, complidor del teu
deure, per la perseveran-
cia en el qual necessites
una freqüent assistència als
sagraments i pot ser qual-
que dia la Santa Seu et
cridi per assessorar el Banc
Ambrosiá.

*Si ets un Dictador i
ha arribat al poder per
un cop de força contra les
lleis, però "de fet" manes
i tens el govern, i un dia
n'envies vint mil a morir
de mort segura, de fred
y vergonya, posem per
cas a les Malvines, ets
un patriota catòlic que has
de presidir els funerals dels
teus assassinats i si ho ha
concertat "el Conveni"
han de dir el teu nom a
les misses de tota la Na-
ció.

Si ets un General i per
"estratégies" de la guerra,
manes tirar una bomba da-
munt una ciutat i mates a

millers d'infants i fas abor-
tar a cents de mares, que
resten esbutzades al carrer,
però guanyes la guerra, ets
un heroi nacional que me-
reixes l'honor de tota la
nació i presidir el Tedeurn
d'acció de gràcies, que
cantará el Pastor de les
ánimes, el mateix que aca-
ba d'escriure que la inte-
rrupció terapéutica d'una
gestació perillosa, encara
que siga al primer mes,
és un horripilant assassi-
nat que mereix l'excomu-
nió".

JAUME SANTANDREU

Durant aquests darrers
dies, als mitjans de comu-
niació hi sorten moltes
opinions a causa de la revi-
sió del cbdig penal sobre
la despenalització, en casos
restringits, de l'avorta-
ment. Pensarn que nosal-
tres, com a dones, tenim
alguna cosa a dir.

Nosaltres creim _ que
cada dona hauria de deci-
dir, lliurement, la seva ma -
ternitat. Un dret essencial
de la dona és poder triar
el moment i el nombre
de fills que vol tenir; cal
no confondre aquesta ca-
pacitat nostra amb una
obligació. Es la dona la
que, en tot cas, será porta-.
dora de l'embarac durant
els nous mesos, la que pa-
rirá i la que, durant molts
d'anys, será la principal
responsable d'aquest fill.
Es per això, que davant un
embaral no desitjat, reivin-
dicam el dret de la dona a
decidir si vol o no seguir
amb aquest erabarac.

Perquè l'elecció de la
mternitat pugui esser real-
ment lliure hem de pren-
de les mides necessàries.
Ens referim a que és im-
prescindible un coneixe-
ment de la nostra sexuali-
tat com una funció inde-
pendent de la reproduc-
ció. També és necessari
que el coneixement dels
mètodes anticonceptius,
amb els seus avantatges i
desavantatges, estigui a
Pabast de totes les dones.
Per això és necessária la
creació de centres de pla-
ning a tots els barris que
es conin a coneixer sufi-
cientment.

Som conscients que tot
això, encara que alleugeri
en gran mida el problema,
no el soluciona comple-
tament: en tot cas i a da-
rrera instancia la dona ha
de poder triar i tant si
vol seguir amb l'embaraç,
ho ha de poder fer amb
les millors condicions sa-
nitáries, socials i psicolò-
giques possibles. Denun-
ciam l'existència dels ano-
menats "avortaments

PEL DRET A L'AVORTAMENT 

ASSEMBLEA DE DONES



HOTEL
AHIA DE PALMA

Perruqueria per boiles i per dones
Servei de restaurant

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

L'AGIDA Pi"'RESTAURANTE
El Millor marc de la Platja de S'Arenal.
Les millors carns i els millors peixos.

Sense oblidar les delicioses pastes i PIZZAS
cuites amb foc de llenya.

CONGELATS PLACA
TOTA CASTA
DE PEIXOS
I MARISCOS

CARNS
CONGELADES,

PRECUINATS

PLAÇA DE LA REINA MARIA CRISTINA, I

S'ARENAL DE MALLORCA
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UN MUSEU A S'ARENAL (IV): LES SEVES PUBLICACIONS
Els que han seguit la

nostra serie divulgativa so-
bre el Museu de La Por-
ciúncula, que començàrem
al gener passat, han quedat
informats de l'existència
del mateix, autor-director i
contingut de les seves tres
ámplies sales, tot això en
quant a treball i a recolli-
ta de materials històrics es
refereix. Si, a mes i prin-
cipalment, els lectors s'han
movilitzat i per l'afany de
conèixer-lo "in situ" han
visitat o projecten visitar
les seves isntallacions i

material, millor encara. Ja
ho saben, l'horari de visita
és diari, inclosos els fes-
tius, de 9,30 a 1 dels ma-
tí i de 3 a 6 de la tarda.
I per arribar, lo més prác-
tic i fácil és preguntar per
La Porciúncula, a l'altura
del Balneari 6, Hotel San
Francisco de la Platja de
Palma-Arenal. ¿Voleu con-
certar una entrevista indi-
vidual o de grup amb la
Direcció del Museu? Te-
lefon 26 00 02. Us aten
drá "franciscanament" Fra
Paco i...

Ara bé, si per si ma-
teix es valuós el conjunt
ancestral, que ens ha ocu-
pat, i del mateix heu po-
gut llegir part en les opi-
nions unánimament favo-
rables, no s'acaba aquí
la labor cultural que refe-
rent a mateix Museu, s'ha
fet i es ve fent encara.
Em referesc a les Publica-
cions amb qué compta,
que acaba de sortir (") i
que seguiran editant-se,
D.V.

La "FUNCIO EDUCA-
TIVA DELS MUSEUS"

de Martí March (") ha fet
aquest resum, que trans-
crivim i posam al dia:
"El Museu ha realitzat
les publicacions següents,
totes elles fins de la línia
del seu contingut i de la
cultura local:

1. "La Necrópolis del
Primer Bronce Mallorquín
de Ca Na Vidriera", Edi-
ció limitada i exhaurida.

2. "Necrópolis rural de
la Ciutat romana de
Pol.lentia, Mallorca, (s. I
de C.) 1975, Edit. exhau-
rida.

3. "La Nave tardo-ro-
mana de Cap Blanc, Ma-
llorca". Treball presentat i
llegit en el V Congrés
Internacional d'Arqueolo-
gia submarina, celebrat a
Lípari, Sicilia. Exhaurit.

4 "La Cerámica Popu
lar en Mallorca. Aporta-
ción a su estudio en los
cinco últimos siglos". Ex-
haurit.

5. Els llums en la his-
tòria de Mallorca, Estudi
dels	 diversos	 mitjans
d'il.luminació emprats per
les antigues 'cultures me-
diterrànies.

6.ELS NOSTRES ARTS
I OFICIS D'ANTANY.
Vol. I. Deis Menestrals de
la mar, dels revetlets i deis
mestres del fang.

7. ELS NOSTRES
ARTS I OFICIS D'ANTA-
NY. Vol. II, Menestrals de
la pell i del cuiro, del
calçat, de les fibres i tei-
xits i del vestir.

8. ELS NOSTRES
ARTS I OFICIS D'ANTA-
NY, Vol. III, sobre l'ali-
mentació, hostatge i il.lu-
minació.

9. ELS NOSTRES
ARTS I OFICIS D'ANTA-
NY, Vol. IV, Feines del
camp, ramaderia i caça.

Aquesta darrera col.lec-
ció-enciclopédia, que re-
cull un total d'un mi-
lenar d'oficis antics de les

Illes entre majors i me-
nors, constará de 10 vo-
lums, i la resta es troba
en elaboració i la seva pu-
blicació va sortint a un rit-
me d'un volum al manco
anual. No cal dir que
aquesta col.lecció i cada
volum que va sortint al pú-
blic, ha merescut els més
qualificats i entusiastes
elogis. Escollim el següent
que, essent del que prové,
el P. Miguel Colom, adqui-
reix una major significa-
ció:

"Aunque el trabajo se
presenta bajo la designa-
ción de Estudios Monográ-
ficos, al estar terminado
va a constituir una ver-
dadera enciclopedia de lo
que reza el título: Artes
y Oficios de antaño en
Baleares. Cada nuevo volu-
men ofrece los mismos ca-
racteres que los anteriores:
completísima información
sobre cada uno de los
oficios que, antes de la
actual mecanización, se
ejercían en la isla, muchos
de los cuales hán desapa-
recido ya totalmente, aun-
que el P. Llabrés haya lle-
gado a tiempo aun para
poder entrevistar a perso-
nas que, de jóvenes, traba-
jaron en ellos o, de mane-
ra precaria, todavía se
mantienen en los mismos.
El estudio va escrito en
ameno lenguaje popular-
mente literario, incluyen-
do todos los tecnicismos
referentes a cada uno de
los oficios. De esta ma-
nera la obra del P.J. Lla-
brés interesa no sólo al
etnólogo y folklorista, sino
también al lexicologo".

Finalment i per acabar,
per lo que a mi me toca,
llamentant haver d'acabar
aquesta serie divulgativa
sobre el Museu 1 obra del
P. Joan Llabrés, acab amb
les paraules que vaig co-

mençar: "La zona d
S'Arenal. en l'època n
tant cosmopolíticament
sitada en el seu quasi d(
sert hivernal, queda encar
"ocupada" no tan sol
d'establiments turísti c!
que preparen i esperen 1
pre» .rna temporada, sin ,

també per un altre tipu
d'instal.lacions i centre
culturals que, a la vegada
rejoveneixen, s'arnplien
millonre..." El MUSEU DI
LA PORCIUNCULA
TOT EL SEU ENTORD
FRANCISCA és un d'ells
però principalment ami
més finalitat cristiana gin
humana i religiosa qu<
económica.

FRA ADOLF DE
VILLAROIA
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Ci. BERGA, 8
Tel.:

EL ARENAL
(Mallorca)
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ASSOCIACIÓ DE PARES D'ALUMNES DE
L'ESCOLA NACIONAL S'ARENAL LLUCMAJOR

Aquest mes passat, en
Assemblea General, s'ha
elegit nova junta directiva
al Collegi Nacional Mixte
S'Arenal—Llucmajor. La
nova directiva és aquesta:

President: Damià Pani-
za i Rosselló

Vice-president: Vicente
García Ortuño.

Secretad .. Salvador Sa-

les i Angel.
Tresorer: Joan Forns i

Rusin yol.
Vice-treso:	 Maureen

Costelk).
Vocals: Angel Barrado

Martí, Gloria Pérez Díaz,
Patricio Cuadros García,
Francisco Garriqui Gonza-
lez, Toribio Montalvo Na-
vío, Ramón Ondoño San-
chez, Juan Angel Cabello i

Francisco Ruíz Franco.
Una Associació que ara

te 170 socis al corrent de
pagament i un saldo d'unes
220.000 pessetes després
de les despeses de les fes-
tes d'hivern i del carnaval.
Amb aquests doblers se pa-
guen els entrenadors i mo-
nitors esportius i també
s'ajuda a les clases de Kara-
te. Els alumnes de karate

paguen 600 pessetes men-
suals i tenen classe els di-

dimecres i divendres.
Els dimarts i divendres

just acabada la classe de
l'horabaixa, hi ha claase de
música subvencionada per
l'Ajuntament de Llucma-
jor. En Vieron Castellano,
director de la Banda Muni-
cipal de Lluclimajor impar-
teix aquesta ensenyanria i

també a l'Escola de les
Germanes de Sant Vicenç
de Patil, 30 nines aprenen
solfeas i a manetjar els ins-
trumenta musicaLs.

Tornant a l'Escola Es-
tatal, direm que hi ha mol-
te il.lusió i ganes de fer fei-
na entre els directius de la
APA. A partir d'aquesta
primavera el menjador de

l'escota estarà obert i pel
mos de maig s'organitzarà
una excursió de pares i
fills a-5011er en tren. Tam-
bé hi ha gad es d'organitzar
classes de català per adults
l'hiver que ve. Per a orga-
nitzar-les pensen posar-se
en contacte amb l'Obra
Cultural Balear i amb
l'Ajuntament de Llucma-
jor.
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Nova direcció
Servici de tapes i de restaurant
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SHORT VELL DE SON SUNYER
Pil.laríSEMBRA D'OLIVERES

A LA PORCIUNCULA
Aquest més passat foren sembrades dues oliveres a la

Porciúncula, oliveres groses i retorçudes d'uns 500 anys,
donades per l'Ajuntament de Bunyola, amic de la Comu-
nitat Franciscana.

Les oliveres a Mallorca, tenen una història de 2.500
anys, quan els fenicis ensenyaren als mallorquins a em-
peltar els ullastres. Illustrarem aquesta ressenya amb
una poesia d'en Lluís Pons i Gallarça.
Conta'm vella olivera
n'entre sec alenant la roca
noves de temps enrera
que escrits veig en ta torçuda soca.

Ben aprop del PiLlarí,
entre l'Aeroport i S'Aran-
jassa se troba l'Urbanit-
zació "S'Hort Vell de Son
Sunyer", una urbanització
que podem qualificar de
luxe, i no per la infraes-
tructura que s'hi hagi feta,
que manca en absolut,
sinó, per la grandària de les
seves parceles, una quarte-
radas cada una, que, pels
qui no ho sápigan, són
7.103 metres quadrats.

Xalets ben fets enmig
del terreny que está enre-
voltat de paret, telefon pel
qui en vulgui a 90.000

Amb aquesta denomi-
nació, podriem englobar
totes les terres que enra-
volten S'Aranjassa, Sant
Jordi, La Casa Blanca,
Son Ferriol i S'Hostalot.
Terra bona, altra temps
aigolosa i plena de molins
per posar l'aigua al safe-
reix. Avui, ben pocs
d'aquest molins se poden
usar. Els pagesos els em-
prarien ara que el carbu-
rant o la electricitat s'han
posat a preus prohibitius,
però, l'aigua amb la con-
tinua sequera i la demanda
creixent pel turisme i la
agricultura, s'ha fet endins,

pessetes i aigua, un poc sa-
lada a un metre i mig
enguany que és tan eixut.
Hi ha el projecte de dur-hi
aigua canalitzada d'un pou
veinat i de clavagueram no
fa falta que n'hi posin
donada la poca aglomera-
ció demográfica i la nulla
contaminació que poden
suposar uns pous negres
tan espaiats a la urbanitza-
ció o parcellació que ens
ocupa.

Son 17 parcelles de
quarterada com hem dit
abns i una que és comuni-
tària i servirá per a polies-

s'han hagut de fer forats
cada vegada més fondos i
allá, les bombes del molí
no hi poden arribar. Per al-
tre part, l'aigua de cada dia
te més sal que s'afegeix a
la terra impedint el creixa-
ment de la majoria de les
hortalisses.

Tot això ens ho conta
la madona de S'Aguila
Vella de S'Aranjassa, una
possessió que juntament
amb S'Aguila Nova te 25
quarterades de les quals
més de la meitat són de
reguiu.

—En regariem més, ens
diu, però ens manca aigua.

portiu o zona verde el dia
que se decideixi ordenar i
legalitzar la zona.

Els xalets estan quasi
tots habitats tot l'any í
els pocs que encara no ho
sóm més que els cap de
setmana, a partir d'aquest
estiu ho estaran, cosa no
gens estranya si tenim en
compte la situació de la
zona, a pocs minuts de
Ciutat i de S'Arenal.

Habitan el lloc, polí-
tics coneguts, comerciants,
i treballadors especialisats.
Gent amb quatre duros

L'aigua de la depuradora
és molt bona per a regar,
l'afals se fa molt bo fi
també les tomatigueres, els
prebers i les patateres,
per?) l'aigua només arriba a
l'encreuat de l'amor en
Joan Reüll. La gent de per
aquí, ha solicitat que ens
duguin aigua depurada i
l'espera com una pluja
d'abril, diuen que d'aqui
a dos anys la tendrem.

A S'Agulla Vella hi ha
una vaqueria modélica
amb 35 vaques que donen
uns 350 litres diáris. L'alga
de S'Arenal serveix de jas a
les vaques i més tard, ja

com és de suposar ja que
la quarterada, fa 4 anys
no era massa cara, però,
de la darrera que s'ha com-
prat, no fa molt, se'n han
pagat tres millions, llavors
cal gastar-n'hi quatre o
cinc més per poder-hi viu-
re.

Gent simpática, gent
que vol integrar-se a la co-
munitat que l'envolta i que
quasi tota s'ha subscrita al
periòdic de la comarca,
que és S'ARENAL DE MA-
LLORCA.

MATEU JOAN FLOR1T

convertida en fems, d'adob
a les terres de la possessió.

No totes les possessions
del Pla de Sant Jordi són
tan grans, moltes no tenen
més de quatre o cinc
quarterades, alió que és
cert és que totes tenen la
mateixa problemática: la
manca d'aigua, cosa que
amb una política de depu-
ració d'aigues residuals í la
seva canalització als horts
significará una riquesa
inestimable en llet i horta-
Uses per a la nostra comar-
ca.

MATEU JOAN FLORIT

ES PLA DE SANT JORDI         

PRíSTECI EtASCARIB, P14N1 DEIS
ARQUITECTES, ASSEGURANCES.
PERMi6OS D'EDIFICACICS,CONDUC -

CIDNS D'AIGOA,CAL£FACCId. CoN-
. TRACTES DEL GAS, DE LLUM I

0                 

PERÒ TOT 140 DONES PE1t BEN
PAE•AT QUAN SENTS AMAR

AQUELL CAM401445.-'  

I VEUS COM ABOCA EL
FORMI6d D'AQUELL DiPÓSIT

QUE RODA!                           
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CANCO DE SALERS

NOTA: "SALER /2/ Cadascun deis
joyas que el dia de Pasqua van de
casa en casa cantant i sonant, per
captar panades" (Alcover-Moll).

Si NO N'HEU FETES PANADES
Ni COQUES NI ROBIOLS
DONAU-MOS UN PARELL D'OUS
1 NO HAUREM VINGUT DE BADES

—Popular—

per no ser TER RA de bades.

Si mos maten, a picades,
la Ilengua i la natura,
treis els ous de la cultura
per no ser PAIS de bades.

Si mos tenen ofegades
les veus de la nostra eséncia,
treis ous de la intel.ligència
per no ser FUTUR de bades.

Si mos han donat sanadas
les lleis de l'autonomia,
treis ous de sobirania
per no ser POBLE de bades.

Si mos deixen oblidades
les arrels de nostra Història,
treis els ous de la memòria
per no ser PASSAT de bades.

Si mos tallen, destrossades,
les branques de pagesia,
treis els ous de Forania

Si mos tapen les petjades
de la nostra fesomia,
treis ous de geografia
per no ser ILLA de bades.

Si mos han emmentzinades
les nafres d'adversitat,
treis els ous de la unitat
per no ser PATRIA de bades.

Si mos han deixat clavadas
les mans de la Ilibertat,
treis ous de més calitat
per no ser HOMES de bades.
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ELS NOSTRES VEINATS
Na Manuela Sunyer i

Ordaz, qui viu al carrer
Deià, 8 de Sometimes, ha
exposat per primera vega-
da a Art Fama una trente-
na de cuadres. Pintura su-
rrealista, tirant a cubista,
cosos femenins molt bells
pareix que l'artista s'auto-
retrata.

—Com vares començar
Manuela? li demanam. .

—Fa cinc anys que vaig
començar a pintar al costat
d'en Manolo Coronado,
un dels millors pintors de
Mallorca avui.

—Com és que te signes
Ordaz i no Synyer que és
el teu nom primer?

—Sencillament, quan
vaig haver de firmar, me
vaig adonar que hi ha un
pintor català molt cone-
gut amb aquest nom. Per
evitar confusions ho vaig
fer amb el meu segon nc>m.
De totes maneres la majo-
na de la gent me coneix
per Sunyer.

—Tu has nascut a Ciu-

tat. Quant de temps fa que
vius a S'Arenal?

—A S'Arenal fa 4 anys
que hi vise, de totes mane-
res des de sempre hi he
anat a estiuetjar i a passar-
hi llargues temporades.

—Amb qui vius?
—Amb el meu home

que és en Gaspar Vallés,
actual campió de les Ba-
lears d'autobomilisme i
amb eis meus fills, en Gas-
par de 15 anys i na Catari-
na de 12. Els nins, van
tots dos a escola a la Por-
ciúncula.

Quins són les teves
distraccions, a més de la
pintura?

--El tenis m'agrada
molt, temps enrera vaig ju-
gar a tenis en pla competi-
tiu. La navegació a vela
també m'agrada, al Club
Nautic de Ca'n Pastilla
ho saben be.

—1 la teva professió,
quina és?

—Tenim una butiga de
confección al carrer Velaz-
ques, devora la Placa de

l'Olivar, ara, obriré una
butiga, també de confec-
ció al Riu Centre de les
Meravelles, estaré més
aprop de ca nostra, cosa
que me donará més temps
per a la pintura.

—Evidentment, tens
una vida molt ocupada.
També fas de mestressa
de casa?

—Jo faig els menjars,
encara que tenc una assis-
tencia que els matins fa ne-
ta la casa.

Sobren els comentaris,
no obstant això, direm que
na Manuela és una dona
meravellosa que de cap
manera representa els anys
necessaris per tenir Mis de
15 anys, una dona amb
una activitat extraordina-
ria tant en el camp espor-
tiu, professional, artistic
i familiar. Una veinada del
poble de S'Arenal que po-
dem visitar a la seva butiga
del Reu Centre a partir
d'aquest mes m'abril.

MATEU JOAN I FLORIT
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SON FERRIOL: ASSOCIACIÓ
JE VEINATS

Son Ferriol,que está a
uns 5 quilémetres de Ciu-
tet i que te com a lloga-
rt.s Es Turó, Sa Creu Ver-
mella i S'hostalot, te uns
1 000 habitants que son
?yesos, picapedrés y em-
pleats de l'Aeroport 9 de
de la hosteleria.

Totes nou a Son Fe-
rrol, l'esglesia, l'escola, el

ble maleix és nou ja que
a 9rincipis d'aquest segle
eni:ara no s'havia format

cap d'aquest nuclis de po-
blació i tota la gent vivia
a les cases de posessió i als
horts, molts dels queals
avui encara catan habitats.

No hi havia infraestruc-
tura en absolut, però du-
rant el conssitbri demo-
cràtic i socialista s'ha po-
sat aigua a tots els núclis
de població, a base de con-
tribucions especials que fo-
ren del 90 por ciento. Ara
l'ajuntament de Ciutat ha
promés als membres de la

Associació de Veinats que
posará les aigues
les voravies i les faroles
quasi gratis ja que només
pagaran el 50 por ciento
en contribucions especials
i a més hi haurá una com-
pensació del 40 por ciento'
de manera que les aigues
netes i clavagueram que
posaren abans només els
surtirá al 50 por ciento
com se fa ara per tot arreu
del terme municipal de
Ciutat.

El President de la AA.
VV. es en Pere Bibiloni i
Crespí, qui ens explica que
només tenen Un metge.
Han fet gestiona i han
aconseguit dos metges 1 un
pediatre. També han acon-
seguit que se construeixi
un local per a dispensari al
carrer Corró Mol'.

També han demanat al
MOPU un semafor a la ca-
rretera devora Ca'n Tunis
ja que els darrers anys hi
ha hagut 6 morts i moltes
d'averies. -

L'Ajuntament ha llogat
el cine on hi instaLlará un
centre cultural i una bi-
blioteca.

Un feina molt bona,
la deis menbres d'aquesta
Associació de Veinats, que
s'hauria d'integrar a la Fe-
deració d'AA.VV de Ciu-
tat on recollirien idees per
a funcionar més i rnillor.

L'Skai Club de Mallor-
ca que reuneix als repte-
sentants de totes les bran-
ques del sector turístic,
acaba d'elegir la nova jun-
ta directiva durant una
reunió celebrada a un ho-
tel de Camp de Mar. Fou
elegit president de la enti-
tat Bartomeu loan Serve-
ra, un dels peoners de
.LSkal Club a l'Estat Es-
panyol i que fa un pareil
d'anys ja va ostentar
aquest càrrec.

•Fins ara, i durant uns
anys ha ostentat el má-
xirn càrrec de l'Skál Club
C Margarida Barceló.

Amb el nou president,
s'han integrat a la junta
directiva peo ners del nos-
trc turisine com Joan Mu-
nar, membre honorari d'
Air France; l'aviador «loan
Ackermann qui fa anys va
ostentar la delegació d'Ibe-
ria a les Illes; Simó Ferra-
gut, agent de viatges; Jo-

sep Calataiut, hoteler i el
promotor turistic Juli Lo-
zano. N'Antoni Pomar i
Gual, hoteler de Ca'n Pas-
tilla, collaborador de S'A-
RENAL DE MALLORCA
i un dels hornea que més
s'han mogut dins el sector
turístic a fin de donar a
coneixer Mallorca i S'A-
RENAL tant a la Penínsu-
la com a l'extranger, se-
gueix ostentant la vocalia
de premsa i difusió.

BAR DON BENITO
us trobareu be amb Na Vicky i

en Miguel
INTERNACIONAL PUB

•Edifici Don Benito

Carrer de Sant Bartomeu, 63
'411110,

Aprop del Camp de Fútbol

CAFETERIA SANT DIEGO

COQUES DOLCES CADA DIA
I AL VESPRE MUSICA DE PIANO

El,darrer crit- en bosses i anides en pell

* TIPOGRAFIA * OFFSET

* DPT. FOTOGRAFIC

SANT CRISTOFOL, 116 TEL. 268964
S'ARENAL DE MALLORCA
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C.iJoaquin Verdaguer. 12
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BARBACOA

SA MASIA
Carns i aus a la brasa.
Carrer de Sant Cristofol n. 65
Davant l'Esrdésin de S'Arenal.
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LAS MARAVILLAS
LLOGUER DE COTXES
CAR HIRE

Llaüt, 40 - Tel. 26 41 25
Les Meravelles

S'Arenal de Mallorca

COMERCIAL

,72 •,„13 26 65 88

Reparacions electriques i de "fontaneria"
Exposició de: Audio, Vídeo, electrodomèstics
Articles de Regal i iLluminació interior i exterior
C/ del Botànic H 2Fianor, 22 - S'Arenal de Mallorca

XINCS
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CHICXt14
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MARI CARMEN GARCIA

L'EXQUISIT
POLLASTRE FRIT

AVINGUDA NACIONAL, 7 (ENTRE BALNEARIS 7' 8) APARTAT 17 —
S'ARENAL DE MALLORCA— TEL. 266562
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GENT DE S'ARENAL

LA PLAÇA DEL CONSULTORI

Un horabaixa triunfal d'en Pere Caldentei.

Avui, duim a les planes
de la nostra revista a un
home que va venir fa 30
anys al nostre poble, a
n'En Pere Caldentei i Cal-
dentei, qui va neixer a Ma-
nacor ara fa 50 anys.

Quan va venir per aquí
no hi havia cap establi-
ment de lloguer de cavalls
i ells va posar el primer.
Ara ja hi ha sis ranxos,
uns 150 cavalls i egues que
passetgen els turistes per
tot arreu del nostre terme.

Trobam en Pere Calden-
tei al seu Bar Venta Vera-
cruz, a dins el pinar entre
Ses Cadenes i S'Aranjassa.
Un bar decorat amb brilles
de cavall, cabeçades i
selles de montar. El seu
despaix está ple d'ormei
jos de matar brus; bande-
rifles, llances i espases,
muletes per toretjar i més
selles de montar.

--Es que som rejonea-
dor, matador de bous a
cavall, ens explica.

-Ja fa molt de temps?
-Fa vint anys que vaig

per les places de braus.
toretjat per tota la Penín-
sula, per Castella, Portugal,
Andalusia, València, La
Catalunya Sud i la Catalu-
nya Nord, l'Occitania i
Mallorca, la darrera vegada
fou l'any passat a la Playa
de Braus d'Inca.

- Supos que no Chas
retirat.

-Mentre paguin i ten-
gui força hi seré...

- El teu bar está enfo-
ra de poblat, uns 4 quiló-
metres de S'Arenal, ¿qui
hi ve i com?

-Venen alemanys, fran-
cesos anglesos, mallorquins
i forasters. Venen la majo-
ria a cavall, també en ve-
nen a peu i en cotxe.

-Quina diferencia veus
entre S'Arenal d'abans i el
d'ara?

-Abans, se vivia millor,
no guanyavem tant, però
els doblers retien mes.

Un home, en Pere, cor-
dial i afable, amb qui un
passa gust de xarrar una es-
tona. Soci de la Associació
de Veinats des del comen-
çament i aliñe de tothom.
¿I no és guapo això?
Repeteix una i altre volta.

MATEU JOAN FLORIT En Pare Caldentei, rejoneador arenaler.

Quan encara estaven en
obres, la associació de vei-
nats va fer una instància
al batle de Ciutat dient
que el cadafal de la can-
tonada de la plaça era
massa alt. Ara no fa molt
reberem una notificació
de l'Ajuntament que deia
així:

En relació a la instàn-
cia suscrita per la Asso-
ciació de Veinats Son Su-
nyer, referent a les obres
que s'efectuen a la Plaga
del Consultori de S'Are-
nal, on se queixen de
l'altura de la edificació
de la cantonada, per la
Secció de Dades i Planols
de la Ciutat s'ha emés
l'informe que segueix:

Aquesta obra ha estat
efectuada de conformitat
amb el projecte aprovat
per aquest Ajuntament
essent l'altura del sol de
1.00 metre aproximada-
ment sobre el rasant de la
voravia, contenint el ma-
teix una jardinera que pot
produfr confusió respecte

a l'altura del cadafal. Es
del parer del qui suscriu
que no s'ha de variar l'al-
tura d'aquest cadafal ja
que d'aquesta manera
s'aconsegueix un afecte
d'aillament del tràfic rodat
de la seva pol.lució ja que
el CO i CO produït per
l'escapament de gassos és
molt densa. També propi-
cia aquest cadafal, una ma-
jor vigilància per part dels
pares, dels nins que juguen
a la part baixa de la placa.

i COMERCIANT!
TU QUE VIUS

DEL TURISME
FET SOCI DEL
FOMENT DE

TURISME
TEL. 267654
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Fa uns deu anys a cau-
sa de la necessitat creada
per la feina a l'hostelería,
Ciritas diocessana va crear
una guarderia a S'Arenal
de la part de Ciutat. Mes
tard, l'Ajuntament amb
conbinació amb altres or-
ganismes oficials va edifi-
car una guarderia a la Pla-
ga del Consultori i
crear el Patronat de Esco-
les d'Infants de Ciutat:
Per donar a coneixer
aquesta guarderia, hem
volgut entrevistar a la di-
rectora del centre, que és
Na Regina Picornell.

—Quins nins poden fre-
qüentar aquesta escola?

poden venir infants
des dels 40 dies als 6 anys,
preferentment fills de tre-
balladors als qui donam
preferència, encara que
també aceptam fills de
propietaria.

—Tenint en compte que
aquí la gent fa feina a
l'hosteleria, l'horari de la
guarderia, es adeqüat a
l'hosteleria?

—Totalment. Obrim a
les 7 del matí i tancam a
les 4,30 de l'horabaixa.

—Quina és la capacitat

d'aquesta escota?
—A n'aquesta escola hi

caben 121 infants. Ara en
tenim 91, però a partir de
Pasqua quedará ben plena.

—I que paguen?
—Paguen 4.500 pessetes

mensuals i la gent que te
ingressos elevats 6.500, en-
cara que d'aquests darrers
n'hi ha ben pocs. Això és
ben poc tenint en compte
que el cost per infant és
d'unes 15.000 pessetes.
Tenim un equip pedagògic
complet: un pediatra i un
sociólec una vegada a la
setmana, una assistencia

social dues vegades cada
setmana i que això no es
una guardería, sinó que és
una escola en a partir de
ben petits reben una edu-
cació. La mestressa ensen-
ya als mes petits a cami-
nar i a jugar i als més grans
tenen dues aules per apren-
dre les primeres lletres.

—Lletres en castellà o
en catalh?

—Les professores són
totes mallorquines de ma-
nera que parlam als in-
fants en mallorquí. Als
castellano -parlantes també
els introduln al mallorquí

perqué han nascut aquí,
són mallorquins i la nostra
llengua els será molt útil
durant tota la vida.

—Has dit que el cost
real d'aquesta guarderia
per infant és d'unes 15.000
pessetes. Quí paga la dife-
rència?

—La diferència la paga
bàsicament el Pa tronat
Municipal d'Escoles d'In-
fants que depend de l'Ajun-
tament de Ciutat. També
rebem subvencions d'altres
institucions públiques.

—Quin personal teniu

per fer funcionar tot això?
—Hi ha dues cuineres,

un borne de servicis tec-
nics i netetga dels exteriors
dues persones de netetja
interior, deu educadors
que són quasi tots profe-
ssors d'EGB i quatre edu-
cadores auxiliars. Aquestes
auxiliars vigilen els infants
mentres dormen. Aquí, els
infantrs se troben tan be
com a ca seva perqué el
personal que hi fa feina, a
més d'estimar els infants,
és personal qualificat.

MATEU JOAN FLORIT



EL MUNICIPAL

Trobam el municipal
devora a Ca'n Peixet, és de
les darreres promocions i
nom Jordi Nicolau i Joan,
és mestre d'escola, cosa
que no li fa nosa per fer
be la seva feina.

—El poble no és conflic-
tiu en absolut, quan me
van dir que havia d'anar a
una barriada, no m'agra-
dava massa, Sant Jordi,
però, no és cap barriada, és
un poble no gens conflic-
tiu, com he dit abans i
amb un poc de ma esque-
rra tot se pot arreglar per
les bones. En mig any
només he posades tres
denúncies. També he de

vigilar les infracions urba-
nistiques ja que a vegades,
per ignorancia la gent no
demana el corresponent
permís de construcció.
Quan els avises, van rà-
pidament a l'Ajuntament
a demanar el pertnis. A la
gent de Sant Jordi li agra-
da compler les ordenances
en qüestió urbanística.
També vaig a S'Aranjassa
i a Sa Casa Blanca a vigilar
i a donar part dels desper-
fectes que hi ha a la via
pública.

Amb els membres de la
Associació de Veinats Pla
de Sant Jordi, camviam
impresions, cosa que
m'ajuda en la meva feina.

will••••• n•••n••"n..".11."."

HOTEL PLAYA GOLF‘          
BOTIGA DE
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ESCOLA ESTATAL DE
SANT JORDI

Una escola de bella es-
tampa, feta durant la Re-
pública, amb 8 unitats
d'EGB i la d'educació
especial, aquesta denera
per alumnes normals amb
un cert atrás pedagògic,
en total 9 alumnes. Son
245 alumnes, 146 de pri-
mera etapa i 99 de segona

etapa.
Dialogam amb en Mi-

guel Sbert, mestre d'aques-
ta escola, qui ens informa
que fan les 3 hores de ca-
tala reglamentari. Totes les
classes se fan en català
exceptuat naturalment les
de llengua i literatura cas-
tellana, la 'lengua catalana,

és la llengua vehicular cosa
que afavoreix la compren-
sió i l'aprenentatge. Física,
química, histOria, ciències
socials etc. tot se fa en ca-
tala encara que la majoria
de textes sien en castellà.
Només les matemàtiques
de primera etapa són en
català.

La majoría d'alumnes,
afegeix, són catalanopar-
lants i els pocs forasters
tots l'entenen, s'integran
ràpidament. Al contrari
de S'Arenal on vaig fer
feina un paren d'anys.
Allá, els mallorquins son
els qui se integren a la cul-
tura forastera, però no
al castellà estandard sinó
al castellá d'Andalusia.

EDUCACIO
PERMANENT

Enguany se fa un curs
de graduat escolar per a
adults, 42 persones hi pre-
nen part. Dins aquest curs
hi ha classes de català a les
que acudeixen 53 alumnes
de Sant Jordi, S'Aranjassa
i la Casa Blanca. Aquests
alumnes aprenen la nostra
llengua alhora que a esti-
mar Mallorca.

ASSOCIACIO DE
PARES D'ALUMNES
La Asociació de Pares,

és l'estaló que aguanta l'es-
cola amb estreta col.labo-
ració amb el Claustre de
professors. Tots plegats
hem aconseguit dotació
de material i reformes de
l'edifici. Malhaurad am en t
les obres de reforma varen
començar amb el curs,
cosa que va causar molés-
ties, de totes maneres els
veinats ens deixaren cases
de manera gratuïta i tot se
va solucionar.

La APA te montat un
equip de futbito federat
i un equip de bàsquet
femení. Organitzen cada
any el curs de pares infan-
tils de tràfic i participen
activament a les festes
de Sant Antoni i al festa
d'Abril que es la del U-
bre i de Sant Jordi.

Un poble, el de Sant
Jordi, d'uns 3.000 habi-
tnts, amb clara conciéncia
de poble, un poble pagés
que de cap manera se con-
sidera ciutadà, malgrat es-
tr dins el terme municipal
de Ciutat.

MATEU JOAN FLORIT

••n•	

MERCERIA
L'ESPERANÇA

CÓNFECCIO I
MUNTATGE

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



Segon curs de puericultura.

nes de Son Ferriol i també
de Sant Jordi, Pla de Na
Tesa, Sa Cabaneta i S'hos-
talot.

L'any 1068, quan vaig
venir a Son Ferriol —ens
conta el rector— el nivell
cultural del poble era molt
baix. Avui, podem dir que
l'hem elevat niolt; gràcies
a aquesta escola, a Son Fe-
rriol tenim una professora
de música, na Catarina Vic
i Tugores, una professora
que ha estudiat aquí i ara

hi fa feina, n'Antònia
L'abres... cada any sur-
ten titulat§ per a desenvo-
lupar una professió ben re-
numerada o una carrera
que han començat aquí.

D'aquesta escola ha sor-
tit el grup de balls
quins "Revetla de Sant
Antoni", el Grup de teatre
"Auba" que fa representa-
cions per tot Mallorca.
També ha nascut de nol-
tros la idea de la fundació
de la Llar d'Ancians.

A la candidatura del
PSOE a l'Ajuntament
de Llucmajor, ni ha 6
arenalers. Manuel Rodrí-
guez Valencia en segon
lloc, Antorn Jiménez San-
chez en cinqué lloc, Ma-
nuel Valenzuela Arroyo en
seté lloc, José Isidro Miria-
co em desé lloc, Sacramen-
to Carmona Pastor es ca-
torzé lloc i Isabel Romo
Naranjo en quinzé lloc.

Segons en Toni Jimé-
nez, és quasi segur que
l'esquerra tendrá majoria
a Llucmajor, si tenim en
compte la tradició esque-
rrana llucmajorera, els

molts votants PSOE a
S'Arenal i les quasi segu-
res coalicions postelec-
torals PSOE-PCIB.

Qué impulsarás si surts
elegit rejidor per Llucma-
jor?, demanam a n'Antoni
Jimenez.

—Com a deportiste que
som, donaré prioritat al
poliesporiu que ha esta
aprovat. Un altre cosa que
me preocupa és que a
S'Arenal hi vivim molts
d'anglesos, alemanys, frán-
cesos, castellans, gallegos
i d'altres terres que no en-
tenen el mallorquí. Jo
pens que seria ben desitja-
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COL.LEGI DE SANT
ANTONI ABAD

El director d'aquesta
escola és el rector del po-
ble. En Llorenç Miguel
Jaume. Ens conta que te
700 alumnes repartits en
18 unitats d'EGB i 4 de
formació professional. A
formació professional se
pot aprende administra-
ció i puericultura.

L'any 1970 aquest cen-
tre va obrir amb 400 pla-
ces i sis anys més tard se
va ampliar a les 700 pla-
ces actuals. Ili ha alum-
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—I de la independencia
municipal de S'Arenal
Que hi dius tu?

—S'hauria d'explicar
be als arenalers eh benefi-
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ta independencia pugui
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referéndum per a saber
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MATEU JOAN FLORIT
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Boni Alzina, un bon deportista arenal, estimat de tothom. (Fo
to Sbert l.

L'Arenal Primera Regional Preferente. Pujará de categoría?

S'ARENAL DE MALLORCA/ABRIL 1983
	

13

ESBERTADES ESPORTIVES
COLLABORACI6 D'ASSEGURANSES PIARE NOSTRUM-ARENAL

Empat del U.S. Arenal
contre el Cardessar, en el
"Camp Roses". Per els lo-
caLs jugaren: Capellá, Ro-
dri, Carlos, Alemany, Car-
vajal. Morillas, Calderón,
Sales, Cano, Sastre, Díaz.
Després entrà Navarro per
Calderón.

Arbitratge dolent del
senyor Villalba.

El gol arenaler fou mar-
cat pen Carvajal.

El mateix día, victoria
fora de casa del Brasilia.
Per 2-3 triunfá al camp del
C.F. Alameda, de Ciutat.
Segueix el Brasilia amb la
bona campanya comença-
da ja des de l'inici de tem-
porada.

El Parroquia Arenal
(jovenils II Divisió) empa-
ta dins Santa Eulalia a
2-2. El Pare Miguel Am-
brós estave molt content
i l'entrenador en Cabre-
ra també. ¡Endevant jove-

nils arenalers!

Diuen que se farà un
camp municipal d'esports
a S'Arenal. Fa temps que
es diu. Pero fa un parell
de setmanes que en Paco
Verdera foté un bon escrit
al "Diario de Mallorca"
parlant de tal tema i dona
com a quasi segur lo del
camp d'esports dins Son
Verí. I arnés en Verdera
parlá de devers vuitanta
milions de pesetas. I aixó
amics són molts de do-
blers!!! Que no se digui
que no hi ha un duro...

En Sebastià Rebassa
Oliver, es un jove de Ses
Cadenes que lluita molt
fort en lo de s'atletisme.
Fa cuatre anys que pren
part a provas i a estat
triunfador en bon núme-
ro de elles. Es tracte de
una gran promesa de l'at-
letisme balear.

En Tiá Rebassa es fill
d'en Biel Rebassa, destacat
corredor de ciclismo els
seus anys de joventud.
¡Endevant i enhorabon-

na!

En Rebassa (junior) no
estigué als Campionats
d'Espanya, a San Sebastiá
(Guipuzcoa) perque a da-
rrera hora no l'hi volgue-
ren pagar el billet i l'esta-
da de un parell de dias per
devés el nord. Una llàsti-
ma ja que agues pogut
esser la gran ocasió de
demostrar-se davant el
"mandos" i "tecnics" na-
cionals.

No es veritat que en
Toril Martí vulguin esser
president del Club Náu-
tic s'Arenal. Lo que ell
vol es regentar el bar de
les noves instalacions del
club. En "1 Jni me va dir
que aix6 de president es
masa gros. "Jo vull agua-
nyar duros i viure de lo
millor".

Ademés, jo li vaix dir
a n'En Toni Martí, es més
bó de fer criticar o ven-
rer-les venir que tirar enda-
vant. Es mal-de-caps que
les tengui un altre. O no?

N'Andreu Gelabert ha
escrit desde Miami (Amé-
rica). Saluda a tots els de-
portistes arenalers. Grades
Andreu.

En Tomeu Miralles
Manresa, director general
de deports i joventud del
Consell General Interin-
sular, ens digué que estava
molt content de porer asis-
tir a la inauguració oficial
del Polideportiu Municipal
Cobert de Llucmajor. "Es
l'obra que me fa sentir de
tota la meya gestió". En
Tomen Miralles du cinc
anys en el carreg (abans
es deia Consell Superior
de Deports) "tanto monta
monta tanto". I amb el Po-
lideportiu de Llucn-njor
son un total de 96 obres
les inauguradas durant la
seva gestió.

¿Quan vindrá en To-
men Miralles o el seu su-
cesor a inaugurar, oficial-
ment, un Camp de Esports
a S'Arenal?

El projecte ja está en
marxa, ens digué en Mi-
guel Clar, batle de Lluc-
major.

Se construirá al final
del carrer Dragonera, ben
aprop de l'actual "Camp
Roses" de Son Verí. Quan
será aixó? Crean que en
aquests moments es im-
previsible dir-ho. Les elec-
cions est an a la volte del
carrer. Aixó fa que haguen
d'esperar lo que pensin,
lo que diguin o projectin
els nous regidors munid-
Pals-

1 derrota del Parroquial
Arenal per 1-2 amb el Re-
creatiu Victoria, al "Camp
Roses". Sorpresa, ja que
ningú esperava que els del
carrer Vicaría predesin
aquest partit. Com fou
aixó Pere Miguel?

Eta de La Porcifincula,
infantils, grup D, derro-
tren per un net i clar
3-0 al C. D. Andraitx.
Endevant xavals!.

A III Regional, el Brasi-
lia sumá dos punta molt
importants pensant en la
clasifizaciS general. El Bra-
silia derrotá al Moratalla
per 2-1 en el "Camp de
Son Ved": I eh volunta-
riosos jugadors del Brasi-
lia segueixen en un espe-
rançador tercer lloc de la
classificació general.

Només el Santa Ponsa
i el Sant Bemat les van de-
vant per punta. L'escena se
pot donar molt bé. II a la
temporada 83-84 a II Re-
gional. I que no és guapo
això?

Atlé tic Baleares, Car-
dasar, Esporles, Santay,
Arenal, i Alaró pareix que
seran el sis equips que ju-
garan la lligueta d'ascens.
Llevors se feran dos grups
de cuatre equips cada u i
aseen diran els respectius
campions, mentes que els
segons clasificats jugaran
una promoció.

Triunf clamorós del
S'Arenal a Lloseta 0-2.
Gols de Muntaner y Cano.
Dos punts d'or pensant
amb l'anomenada lligueta.

Contra el Llosetenc ju-
garen en Capellá: Rodri-
guez, Morillas, Blas, Solá,
Carvajal, Carlos, Navarro,
Cano, Muntaner, Diaz.

En Diaz segueix com a
primer clasificat per adju-
dicar-se el "Trofeu Mere
Nostrurn-Arenal", al má-
xim goletjador de Regional
Preferent arenaler.

I parlem un poc de l'Es-
panya de Llucmajor. No
funciona de lo millor
l'equip llucmajorer. Des-
prés de les victories acon-
seguidos contre el Colle-
renc 3-0: contra el Atlétic
Ciutadella 4-1: contra el
Margalidá 1-0 1 un paren
d'empats foca de casa hi
hagué canvis radical& a les
alineacions. Suposam que
ela canvia eran per mino-
rar, pm!, se perdé contra
l'Artà per 1-2 i dina Muro
por 3-0. Que pasea a l'Es-
panya?

Se podría donar el cas
que S'Arenal ascendía a III
Nacional i l'Eapanya deva-
llás a Regional Preferent.

¡Vatua dell, seria gros!

"De més grosas m'hem
vistes" digué un que escol-
tava.

I camviam de tema. Joc
de bolles a la vista. Bolles
grosses s'enten. Parlarem
de petanque.

El Son Verí i el S'Are-
nal, de III Categoría, han
pujat de categoría tots
dos.

Molt bona sa campanya
dels cinc equipa de petan-
ca arenalers. N'Han tirades
de bolles enguany! I bo-
litxes! I punta i més punta!

I berenars que en fan de
molts! 1 vengue a tornar ti-
rar bolles! Me digueren
que clavera ses pistes del
Son Verí, un diumenge
dematí se volien fotre les
bolles pes cap. Menos mal
que vingueren ses forçes
d'ordre pu blic! Que sino
encare se tiratien ses bo-
lles pu cap i altea loca
baixos! Redel si se faren!

El Son Ved, per altre
part, no tot ha d'esser bo-
lles pes cap, ha aconseguit
acabar la temporada sense
perde ni un sol partit
dial les m'es pistas. Cada
diumenge han trionfat.
Enhorabona! Els jugadora
han estat Borrás, Vera,
Coll, Crespf 1, Crespí
Quintana I, Quintana II,
Oliver, Balaguer, Emir),
Alvarado, Minetti.

I fina els proper més,
estimats amics.

SBERT

CAMPANYA D'ASSEGURANCES
DE VIDA

PRÚSUPOSTOS GlIATUITS

CARRER BERGA, 50
(DEVORA EL MERCAD



goletjador

Francesc Orteea

Eh Infantils del Lactancia amb l'entrenador i el dele,gat de comp.

Alevins del Lactancia amb el seu entrenador.

TEIRUQUERIA DE SENYORES

LLEVANT
DEPILACIO

LES MERAVELLIIS

Especialitat en Cuina Mallorquina
Bodas i comunions.
Carrer "Las Parcelas"
Balneari S
Tel. 261057

11111 CENTRE

DEVANT L'HOTEL

CONCORDIA
n•nn=1.

CONSTRUCCIONS J. RIVAS MAS
ESPECIALISTES EN MANTENIMENT

D'HOTELS

CANONGE MATEU ROTGER, 25

TEL. 26 48 53

RESTAURANT
GRAELLA

erdera

RECANVIS
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ljaquer	 • *motora. Venda d 'tenaceado. bie	 moto.
ellalstet. Redimió d• bicicletas, Unió' Trudmeno, 44 -

551755. canse ~MY% 5. Tal. 245234.

SALON LINDA

Baixos loteI Luida
Perruqueria per a senyores
Manicura i Pedicura
Ca'n Pastilla

Edifici SOMETIMES PARK —Local 89-
Dennt el Balneari 3
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AOUI LA U. D. LACTANCIA

ELS INFANTIL VEUEN FRENADA LA SEVA MARXA TRIUNFAL PEL R. MALLORCA.
ELS ALEVINS ACONSEGUIREN DOS VALUOSOS PUNTS ENFRONT DEL V. DE 1.1.11C

Com cada mes som
puntuals a la nostra cita
amb el futbol dels més
petits. Començarem amb
els comentaris dels darrers
partits dels infantils que
van arragussant per tot
arreu, encara que al derrer
partit jugat a casa sufrís
una derrota enfront del
R. Mallorca.

PLA DE NA TESA, O
LACTANCIA, 4

Partit d'intens domini
dels pupils d'en Joan
Llompart, amb un joc
molt vistós i de bones
jugades que acabà amb

l'intent del Pla de Na Te-
sa per aconseguir qualque
punt. No fou així i se
guanyà per 0-4.

LACTANCIA, 3
SON GOTLEU, 4

Va arribar a l'Antoni
Roses l'incómodo At. Son
Gotleu classificat en quin-
ta posició a la taula i als
pocs minuts s'avançaren
al marcador amb 0-1. Els
nostres no perderen el
ritme i se llançaren cercant
la victòria que aconsegui-
ren per 3-1. Bon partit
que va agradar a propis i
a actranys i un gol molt

bonic aconseguit pan Ga-
rrido guanyant per ma al
porter visitant.

SANTA AULARIA, O
LACTANCIA, 3

Una nova sortida, en
aquesta ocasió contra el
Santa Eulalia dins el Camp
Rafel Puelles i dos punts
més, que mantenen les es-
perances d'ascens a Prime-
ra Regional. Se va jugar
molt be i - encara que el
Santa Eularia contra arres-
tà amb durs contraatacs,
foren frenats per aquesta
meravellosa defensa de la
U. E. Lactància composta
pan Moni, Morales, Ortega
i Serrano I. Se va vencer
clarament per 0-3.

LACTANCIA, 1
R. MALLORCA, 3

Primer ensopegada a ca-
sa en la segona volta de la
Higa i segona del campio-
nat. En aquesta ocasió se
perdé sense mereixer-ho
enfront del R. Mallorca
que als primers minuts
marcaren un gol a causa
d'una falta devora l'área.
El Lactància prem l'acele-
rador i cerca la igualada,
domina al Mallorca i poc
abans de la primera meitat
aconsegueix marcar. Un
bonic gol d'en Juli L,eon.
A la continuació segeix
l'acossament local. Unes
vegades la fortuna adver-
sa i altres la bona actua-
ció del porter mallorqui-
nista impedeixen que el
balon foradi la porteria

visitant. A un contra-
tac i a la treta d'un cor-
ner el Mallorca s'avança
altra vegada al marcador,
1-2 i quan mancaven dos
minuts per acabar, una
arrancada per la banda do-
na ocasió al tercer i defi-
nitu resultat, 1-3. Se per-
dé, però segeixen les ma-
teixes possibilitats d'as-
cens. Així que, coratge i a
lluitar per aconseguir-lo.

ELS ALEVINS

Els alevins, per la seva
part, lluiten per continuar
a la categoria de Primera
Regional. De cada dia se
troben més conpenetrats
i realitzen un futbol mi-
llor. Cal tenir en compte
que són els millors xavals
que comencen a jugar i ho
fan a primera categoría un
esta la flor i nata del fut-
bol mallorquí aleví.

Comentaren els darrers
resultats.

C1DE, 8
LACTANCIA, O

Contra els col.legials del
Cide, hder destacat i
batit del Campeonat, res
pogueren fer els nostres,
encara que posaren ga-
nes i coratge, contra
l'arregussador Cide. Potser
la derrota fou exagerada,
però el futbo és així, al
final se perdé per 8-0.

LACTANCIA, 2
LA SALLE, 7

Se va rebre a casa al

segon classificat, La Sa-
lle, equip amb qui se jugá
de tu a tu i només als
darrers minuts va demostrà
la seva superiotitat, quan
el resultat ja estava en
2-5. El Lactància va jugar
molt be i aconseguí dos
gols arribant a posar el
marcador a 2-3. La Salle va
trobar el recolzament del
col.legiat qui dona per vá-
lits dos dels 7 gols en clar
fora de joc, el ler i el 3er.

RAMON LLULL, 2
LACTANCIA, 1

Nov arem mereixer per-
de aquest partit que de no
ser pel desafortunat hora-
baixa en 'que en Cristhian
en dues fallades va encai-
zar dos gol del Ramon
Llull. L'entrenador, en
Francesc Franco, se va
veure obligat al camvi de
porter qui fou sustituit
pen Serrano II qui per
cert ho va fer prou be.
Quan mancaven 13 mi-
nuts per acabar s'acursá
la distancia al marcador
i encara que se va domi-
nar cercant l'empat se va
perde per 2-1..

LACTANCIA 1
V. DE LLUC, O

Bon partit del Lactan-
cia que pot servir per con-
tinuar a la categoria si el
pròxim partit a casa con-
tra el Bunyola se guanya.
Aquesta vegada hi va
haver alguns carnvis dins
l'equip. Serrano II va sor-
tir de porter i no va dei-

Josep Ma. Ojeda

xar passar cap pilota. En
Cristian qui fins ara havia
estat porter titular va
jugar d'interior dreta en la
numerad& 8. Lo impor-
tant és que se va jugar un
bon partit que al final se
guanyà per 1-0. Gol acon-
seguit d'una magnífica
jugada que en Calder de
cap envià a la xarxa.

Continuarem comen-
tant els partits que mancan
per acabar la liga.

ANTONI
SAMIEZ



A la Porciiincula hi fugan homes dones i fin:. I no és guapo tibió?	 A Ca'n Pastilla tenen unes bones instal.lacions per a lugar a
petanca. També hi juguen les dones i els nins.

PETANCA

RESTAURANT
MONTEBELLO

Bodes, coniunions, banquets

Preus especials per a dinar de companyioni

Monee
 be !trbanitzaci6 Les Palmeres. CarreteroandelCa 'p

Blanc. Telèfon 265020

-jocs infantils-piscines

Menú nins comunions a mitat de preu

Grans jardins -tenis- fútbol sala

tALBEIRALIA
RESTAURANTE GALLEGO

Carretera Militar, 269
Teléfono 2 6 07 25

EL ARENAL

PALMA DE MALLORCA

L'Arenal amb seu al Bar Caramba te tres equipa.

E! Sort Fkancesc del Pillan': un club  ben arrelat al poble.

nnineyredn 	S C NC

ADREÇOS DE TAULA-LLENCERIA
BRODATS

PARAMENTS-FLASSADES I
ENCARRECS

Brodats JIM
Antonia Cabila

Exercit Espanyol, 3•Telèfon 263819 S'ARENAL DE MALLORCA
s

21,Z4

Servei de llantemer
Servei tècnic de TV al Taller
Parallamps magnètics
Carrer Marinet, 7
S'Arenal de Mallorca
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A S'Arenal i als pobles
i urbanitzaciones que l'en-
rrevolten, potser l'esport
que més clubs te i que
més jugadors mobilitza, és
el de la petanca.

Hi ha grups mes o me-
nys organitzats que ju-
guen a petanca a Badia

Gran i Bellavista, hem vist
partides devers Les Mera-
yenes, però els qui de veres
juguen, juguen federats i
fan mes o menys bon
paper son els arenalers del
Club Son Verí amb dos
equips. Els del Club S Are-
nal amb tres equips, el
Ca'n Pastill'a amb dos

equips, el Sant Frances
del Pillan í amb dos equips,
S'aranjassa que te un equip
d'homes i un de dones i
La Porciúncula, Club que
ha començat enguany amb
un equip.

L equip de S'Arenal
que juga a primera A ha

acabat la liga eít 3er .
lloc i continua a la matei-
xa categoria. A primera B
hi ha tres equips arenalers,
el Son Verí que ha acabat
en Sé. lloc continua a la
mateix a categoria i el
Ca'n Pastilla en lié. lloc
i el Sant Francesc del
Pil.larí a la cua tots dos
devanen. A segona A hi
juga El Turó de S'Aran-
jassa que promocionará ja
que ha acabat en segon
lloc.

A tercera A, un equip
del Son Verí ha acabat
en 3er. lloc i puja de ca-
tegoria.

A tercera B el Ca'n
Pastilla ha acabat la
lliga en 8é. lloc i continua-
rá a la mateixa categoria.

A tercera C l'Arenal
ha acabat en Sé. lloc i puja
de categoria. A tercera D
hi juga un equip de l'Are-
nal i La Porciúncula.
l'Arenal ha acabat en 3ér.
lloc i puja. La porciún
cula que va a la cua

Allò que és important,
no és baixar o pujar de
categoria. La participació
activa és el que conta.
Dotzenes i més dotzenes
de jugadors que els dema-
tins dels diumenges um-
plen els nostres camps de
petanca, participen, fan
salut i amistat. Això és
el que conta.

MATEU JOAN FLORIT

Argenteria 1 Rellotgeria

MAR1ÑA
S'Argenter de S'Arenal Carrer Salut, 21
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RESTAURANTE -ESPECTACULO
Palma de Mallorca

IP

LO PROMES ES DEUTA
Mallorca ja te el seu espectacle a nivel] mundial

cada vespre:

ORQUESTRA FOGUERO, amb 21 professors

BALLET FANTASIA ESPANYOLA, amb coreografia
d'Alberto Lorca i 19 components

OLD REGNES, la atracció de l'ase i els cans

Des de Las Vegas, L'ELEFANT DUMBO
I... ELS DELTA THYTHEM BOYS, la atracció més

cotizada del music hall mundial

Reserves: Tel. 26.27.45, la seva agència de viatges, el seu guia o a la
recepció del seu hotel

Ben atentament, JOSEP CASES
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El president, el vice -president (el mh vell del poble.

SANT JORDI

CLUB DE PENSIONISTES
Els vells de Sant Jordi

tenen el seu Cub. Són 80
socis i rúnica condició
per ser-ho és er jubilat.
Al local social, aferrat a
l'Esglesia hi ha una tren-
tena d'homes a les 4

de s'horabaixa, juguen
a cartes, llegeixen el
diario, miren la televi-
sio, fumen i beven.

El president d'aquesta
associació és n'Agustf Pou
i Amengual i el vice-presi-

dent En Joan Marirnon i
Mulet. El més vell dels
socia , és en Nicolau Pizá
Pou qui te 87 anys.

El president ens ho ex-
plica. Una veintena de so-
cis, ens turnan., per fer les

guàrdies al local, ganáncies
no n'hi ha moltes per que
feim preus baixos, peló
serveixen per organitzar
excursions on també lave-
nen les dones. A la darrera,
varem anar a Sa Vall i

erem més de cent.
La Caixa de Pensions

ens va regalar la cafetera
ara fa dos anys i en Damià
Maimó que ven electrodo-
méstics ens regalà un tele-
visor en color l'any passat.

En s'hivern, ensemnem
se foganya i ens escalfam,
en s'estiu prenem sa fresca

Ara fa dos anys que
fundarem aquest club,
cosa que fou idea del rec-
tor de la parròquia.

CANTES AL DIRECTOR
PLAÇA DEIS NINS

Apreciat amic:

Contestant al teu escrit,
en el qual sollicitares un
permís d'ACIRE perqué
els veas i comerciants de
la Piala dels Nins hi po-
guessin accedir per a
efectuar operacions de cá-

rrega i descarrega. He de
comunicar-te que en visita
personal realitzada al lloc,
juntament amb el tècnic
municipal, s'ha considerat
més adequat, tant per
mantenir el carácter de la
Plaga com per la situació
del Bus de SALMA, senya-
litzar una zona de cárrega
y descarrega al carrer Ber-

un, devora la Plaña dels
Nins, amb la qual cosa
pensa que seran satisfe-
tes les necesitats dels inte-
ressats, plantejades a la
reva petició.

Atentament et saluda.

Fc. GARCIA OLNARES
TINENT DE BATLE

Estimat Sr. Director:
Amb el dret de réplica

que hem correspon i en
referència a l'entrevista
que hem va fer el col.la-

boració d'aquesta publi-
cació, en Manolo Manjón
i que es va publicar en el
nombre de Decembre, vol

-dna constar les se-
güents puntualitzacions:

Es norma de tot perio-

dista tenir cura de la seva
imparcialitat i pulcritud
informativa en atenció,
tant en els seus posibles
lectors como a les perso-
nes entrevistades. Jo no
dubt que en Manolo Man-
jón, cuida ambos aspectes,
però al final de l'entrevis-
ta afirma que jo vise d'il.
lusions.

En aquest sentit vull

dir que s'ha equivocat.
Jo no vise de il.lusions,
lo que sí es cert es que vise
i lluit amb la il,lusió i la
seguritat que s'aconseg
rá per a Espanya un vertí,
den socialisme en llibertat.

Rebeu salutacions.
JUAN GUILLEM REX

Resp. de Finances de
l'Agrupació del PCIB

de S'Arenal



Mallorquines", escrites en
el llenguatge popular de
les nostres Illes i que ell
va signar amb el seudó-
nim d'En Jordi d'es Racó.
La seva obra més impor-
tant és el Diccionari Cata-
n, Valencia, Balear que
deixa inacabat, i que ha es-
tat conclos pel filólec me-
norquí Francesc de Borja
i Moll i el seu equip de
col.laboradors entre els
quals destaca el valencia
Manuel Sanchez Guarner.

Alcover és una de les fi-
gures cabdals de la nostra
cultura moderna. Va morir
a Ciutat de Mallorca l'any
1932.

ENCARNACIO
CAMPANER I GAIA

de S'Aranjassa

rrer 196, Carrer del Juli-
vert.

Si a qualcú de S'Aran-
jassa, no li agrada el nom
que aquests joves han
assignat al carrer a on
viuen i tenen qualque sub-
geréncia, són pregats de
posar-se en contacte amb
n'Encarnació Campaner

qui viu devers el Turó.
Si no hi ha protestes per
part de ningú, la Associa-
ció de Veinats de S'Are-
nal ferá 1 esmentada ins-
tancia que, estam segurs
será tenguda en compte
per l'Ajuntament socia-
lista de la Ciutat de Ma-
llorca.
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L'avortament

s natural que a les Ualears.hi hagi cas-
tellanistes, com al raLs- Valencia i al

ncipat. La prohibició, en el segle XVIII,
de la llengua pròpia a l'escola (i també a l'ad-
ministració publica, el catecisme, etc.) i la im-
posició forçosa del castellà havia de produir
aquest tipus de conseqüències. Que el català
que es parla a les Mes molesti els definitiva-
ment provincialitzats és explicable per un
problema de sentiment de «renegat». Ha de
ser trist, essent mallorquí, no sentir-se lingii-
ísticament ni culturalment identificat amb
Ramon Llull, Ansehn Turmeda, Manan
Agulló, Alcover, Costa i Llobera, Maria An-
tònia Salva i tants d'altres noms Ilustres de
la literatura mallorquina. I com que aquests
castellanitzats se senten incapaços de retrobar
la seva identitat, pensen que rúgica salvació
que tenen és destruir la dels altres. Però
atacar el «mallorquí» seria imprudent, seis
veuria massa el llautó; per akó ataquen el
«català».

Les botigues mallorquines han rebut un
anònim multicopiat que s'adreça al «Herma-
no Balear» i que comença així: «Una vez aca-
bado el gran logro antibalear del Estatuto ca-
talanista de Félix Pons y J. Alberti...» «ahora
y siempre siguiendo la pérfida táctica...» Re-
sulta que hi ha una «táctica catalanista» que
és evident no tan sols a la Generalitat de Ca-
talunya, al «Consei», a l'Ajuntament... sinó a
les Corts de Madrid i al govern de Madrid!
(Fan bé de dir-nos-ho, perquè badàvem).
Aquesta «táctica catalanista no cesa en ningú
instante y como veneno inyectado en dosis
pequeñas pero constantes está matando el
alma Mear...»

Amb l'esgrescament propi de la ignorancia,
diuen que les Balears tenen un avantatge de
5.200 anys d'existència sobre Catalunya, en
lengua i cultura, perquè Balears «és tal» des

Joan Alcover

Va neixer a Ciutat de
Mallorca l'any 1854, el
mateix any que naixia a
Pollença Miguel Costa i
Llobera. Es considerat un
dels poetes més excelsos
de la nostra literatura. Dos
libres de poemes u dona-
ren un gran prestigi, -Cap
al tard" i "Poemas Biblics".
Poeta elegiac, terral i
popular, el seu poema "La
Balanguera", musicat per
Amadeu Vives, avui es can-
tat per tot arreu dels
Paissos Catalans i per
alguns grups és considerat
Illimne Insular. Morí
l'any 1926.

LA BALANGUERA

La Balanguera misteriosa
com una aranya d'art sub-

¡tul
uida qui buida sa filosa

de nostre vida treu el fil
com una parca be cavil.la
teixint la tela per demà.
La Balanguera fila fila
La Balanguera filarà

Girant l'ullada cap enrera
guaita les ombres de l'avior

de quatre mil anys abans de Jesucrist, i Cata-
lunya cortrnça d'anomenar-se així al segle

Ja ho veieu si és fácil de fer el ridícul,
però no és el primer cas ni será l'últim: de
tant en tant hi ha algú que ha de manifestar
públicament que no ha volgut fer ús d'una
eventual capacitat de lectura. Jo em trec el
cageli davant l'aplom d'alguns analfabets.

Es que els autors del full volen fer crew:e
als botiguers mallorquins que fa 5.200 anys ja
es parlava castellà a les Balears?...

El final del pamflet s'ha de reproduir inte-
gre: «Hermano Balear, si no quieres verte
morir en las persones de tus hijos (que te los
están haciendo catalanes), no te dejes enga-
ñar ni por lobos ni por corderos, pues debajo
de su piel todos son lo mismo: catalanistas.

«Hermano Balear: de tu tenaz resistencia
al imperialismo colonialista catalanista, que
nos quiere convertir en ciudadanos catalanes
de 3a., depende que el "Jordi" y sus secuaces
consigan su objetivo». I, després de recoma-
nar que no es comprin articles etiquetats en
estala, ni en botigues retolades en català,
etc., s'arriba a la petició definitiva: que a les
pròximes eleccions no és votin les candidatu-
res que incloguin catalans o catalanistes.
«Frente a la dictatorial imposición catalanista,
rebélate!».

Ja ho veieu: els balears•tenen uns «hernia-
nus» que no saben el mallorquí. I que, essent
incapaços d'escriure la llengua del poble,
volen ésser els apòstols del poble. Però el
noble —com la balenguera— «sap que la
soca més s'enfila / com més endins pot arre-
lar». I, en el fons, aquesta mena de d'exa-
bruptes anecdòtics no són altra cosa que la re-
bequeria d'unes veus desarrelades...

Josep M. Espinas

L a qüestió toma a ser d'actualitat: Però
cal tractar-la amb serenor i responsabili-

tat. No amb apassionaments estèrils, com els
d'aquells, per exemple, qui comparen els
abortistes amb` el rei Herodes. Amb figures
retòriques, poc es defensen les matèries que
demanen raciocini.

M'agrada de tractar les qüestions d'interès
hwna començant, si és possible, pels casos

ncrets i vivents que m'hagi tocat de viure.
Es una mena d'inducció contra la qual res
tenen a dir ni la lógica ni la criteriologia.

Fa uns anys vaig casar un ante amb una
noia molt bonica —és cas de dir-ho pel que
ve ara— i poques setmanes després del
casori, els estrenats esposos van anar a passar
uns dies de lleure —no sé si com una prolon-
gació de llur Runa de mel— en un indret de la
nostra costa catalana. El lloc era bastant isolat
i la temporada estiuenca encara no era pròpia-
ment començada. Hi havia, donas, poca gent
a la platja, i el meu amic, arnant de la pesca,
s'havia allunyat per tal motiu un xic de la
seva aimada, quan sobtadament la sentí cri-
dar. Qué suceda? Simplement que un d'a-
quests nord-africans que viuen desvagada-
ment a casa nostra sense que la nostra noticia
—la que paguem— els inquieti gaire, havia
intentat d'abusar de la pobra i hermosa noia.
Els seus crits feren acudir el mara i els pocs
banyistes que allí es trobaven, i l'insolent al-
gerià escapa amb les carnes al clatell. «Pern jo
t'asseguro que si me la deixa encinta, agafo el
primer avió i cap a Londres...», concldia, a
manera de natural epileg, el meu amic el seu
desagradable relat.

Parlant de la qüestió amb un metge amic,
molt religiós, em deia que els fills subnormals
són els que més s'estimen. Els tres que ell té
són sana i simpàtics... Jo Ii anava a contar un
altre cas també viscut; però no vaig poder
perquè ell em digué que tenia pressa. No sé
per qué metges i capellans duen sempre
pressa i no tenen mai temps d'escoltar.

El cas que hauria referit al meu amic
metge, heus-lo aquí. Quan vivia a França,
autoexiliat per a fugir dels inconvenients de
la dictadura franquista, visitava les famílies
emigrades espanyoles. Prop de Lió, en visita-
va una que tenia una filla idiota. Tretze anys.
Una mena de cosa que enclava i xisclava tal-
ment com un animal i que era motiu de con-
flictes amb els vins, que aconsellaven als
pares que tanquessin la malalta en un asil
apropiat. La mare, dona del sud de la penín-
sula, em deia molt ufana, entre altres coses
per l'estil: «Pero yo no quiero encerrarla. Las
madres españolas no somos como esas fran-
cesas que no tienen amor a la familia ni a na-,
da...» Jo, com que tenia tota una altra opinió
de les franceses i dels francesos, callava i es-
coltava. Uns mesos més Ud, bastants, toma-
va a visitar la dissortada familia. I quin canvi!
La mare es trobava completament desmora-
litz_ada de tant haver de bregar per causa de la

S'Aranjassa és un poble
amb molts d'anys d'histó-
ria. La gent, però s'ha
oblidat de posar noms als
seus carrers. Ara. Un grup
de joves de's Turó, n'En-
carnació Campaner, en
Joan Barceló, en Jaume
Jurado i altres, volen que
la Associació de Veinats
Son Sunyer, faci una ins-
tancia a l'Ajuntament de
Ciutat a fi de que, com
més prest millor se reto-
lin plagues i s'afixin a les
cantonades del poble.

La proposta d'aquests
joves arajassers és la que
segueix: Plaga 197, Plaça
del Turó. Carrer 199, Ca-
rrer de l'Espinac. Carrer
200, Carrer de la Garriga.
Carrer 198, Carrer de la
Murtra. Carrer 195, Carrer
del Romaní. Carrer 194,
Carrer de l'Ullastre. Ca-

infortunada filla. Amb el gest tan expressiu
que saben fer les andaluses, em mostrá, en
un moment donat de la conversa, el palmell
de la mà com si hi retingués alguna cosa, tot
dient: «iMire usted, ya las tenía aquí, a punto
de tragármelas!» Volia dir les pastilles per a

perquè ja no podia més.
També m'ha tocat viure de prop el cas

d'una interrupció d'embaràs per causa de
malaltia comprometedora de la mare. Els
interessats, molt amics meus, m'ho contaven
amb tota naturalitat; com si s'hagués tractat
d'interrompre una grip amb antibiotics.

Jo cree que fem mal fet de considerar la
moral com un paquet baixat del cel, ben
lligat, lacrat i precintat amb destinació exclu-
siva del Vatica; això com el famós secret de
Fátima. La moral la fa la humanitat entera a
través de la seva història, de la seva evolució.
Per altra banda, moral és tot el que fa un
nombre considerable d'éssers humans sense
que la consciencia els en remordeixi. Per mi
tan moral ha de ser el matrimoni monogámic
de les nostres societats cristianitzades
hel.lenitzades!— occidentals com la po-
ligamia d'altres pobles. I si en algun loe del
planeta es practica encara la unio entre ger-
mans, com es practicava a l'antic Eg.ipte, per
exemple, hauria d'admetre que l'incest és
una de tantes fórmules matrimonials en l'es-
tés ventall dels costums humans. Tinguem
en compte que moral ve del llatí mos, moris,
mot que vol dir costum.

Quan el papa Pau VI volgué determinar
per en sol el que era moral i el que no ho era
en materia de contracepció, escrigué l'encícli-
ca Humanae vitae després d'haver consultat
molts experts en la materia i d'haver fet cas
omís dels que d'entre ella eren contraris al
seu parer personal, donant proves així que
creia en la teoria del paquet lacrat baixat del
cel. Els resultats són a la vista..

En una materia tan delicada com és l'avor-
tament, molts creuen que si l'Església católica
vol de veritat «informar» —no coaccionar-
la consciencia humana, hauria de començar
per escoltar tothom: biòlegs, psicòlegs, em-
briólegs, sexòlegs, juristes, sociòlegs... FE ha
tanta gent que té dret a opinar! Sense deixar
a part, naturalment, les més interessades, les
mares.

Avui, afortunadament, hi ha un corrent
d'opinió entre els teòlegs moralistes que es
va obrint camí, que mira més els motius ¡les
finalitats de l'acte humá que no pas uns supo-
sats principis deontológics immutables.
Mirat així l'avortament, hi ha molt de camí a
recórrer abans de decidir d'una vegada per
totes que no hi pot pas haver cap cas d'e-
xempció a favor seu. En tot cas, jo no m'aire-
viria pas anar-ho a dir amb un paquet de
dogmes sota el braç als interessats dels tres
verídics casos que he relatat.

*loan Baqué
(prevere)

A LA VORA DE... 

Quins «hermanus»!...

1 de la nostra primavera
sap on s'amaga la llavor
sap que la soca més s'enfila
com més endins pot arrelar
La Balanguera fila, fila
la Balanguera filará.

De tradicions i d'esperances
Tix la senyera pel jovent
com qui fa un vel de no-

/viances
amb caballeres d'or i ar-

/gent,
de l'infantesa qui s'enfila
de la vellura qui s'enva
La Balanguera fila, fila
la Balanguera filara.

ANTONI Ma. ALCOVER

Filòlec i folklorista, va
neixer a Manacor l'any
1862. Es l'autor de la re-
copilació de les "Rondaies

Shren I
de Mallorca

rel. 265005

ELS NOMS DELS CARRERS



QUE DEUEN VOLER SER?
Veig, al diari, que un "portavoz" del "Grupo Parla-

mentario Popular", del Senat, i en ocasió de la discuadó
a l'Alta Cambra deis Estatuts de Madrid, Extremadura,
Castella-Lled i Baleara, i en respecte a aquest darrer, diu
que ella mantindran les esmenes relacionades amb: la
lengua, la bandera, la compolició del Pariament i el con-

cepte de nacionalitat.
Molt bé, cadascd té dret a mantenir tot ad que vul-

gui, encara que tot di?, que mantingui estigui en desa-
cord amb la ciència, la cultura i amb tot 46 que vol-
gueu. Ea, noma:, una qüesti6 d'enfrontament. D'allò que
jo die negre només perquè tu dita blanc.

DE SOCIETAT
N'Alfons Pérez Leiva

qui fa feina a Gaseosas
Montserrat, s'ha casat
aquest mes passat amb na
Carmen Monte Urbano
que fin ara havia viscut a
Cordoba. S'han instal.lat
al carrer Llavotxim Ver-
daguer, n. 39. La nostra
enhorabona i que sia per
molts d'anys.

La llar des nostres
amics, en Pere Jubert i
Girald, propietari
de Nueva Ola, i de la seva
dona na Maria dels Angels
Espinal i Casajoana, s'ha
vist alegrat amb el naixa-
ment d'un nin. De nom li
han posat Daniel. La nos-
tra enhorabona.
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Dins un solar d'uns
1.000 metres quadrats,
propietat de la Agrupa-
ció d'Hotelers de S'Are-
nal, han començat les
obres per a la construcció
d'un teatre de 300 places,
una sala de conferencies
de 100 places i una altre
de 20 a mes d'oficines i
altres dependències per a
la Agrupació. S'han tallat
els pins, s'ha aplanat el
solar i s'han començat els
fonaments, pareix /lue el
novenbre d'enguany, les
obres estaran acabales i
començaran les activitats
de cara al turisme d'hivern:
cohcerts, recitals i balls
mallorquins, que agraden
molt als turistes.

Encara els queden als
de la Agrupació d'Hotelers
2.000 metres quadrats
terreny que han cedit a
l'Ajuntament de Ciutat
per a construir un Sub-
Parc de Bombers i oficina
per a la Policía Municipal,
i al Ministeri de l'interior
per a construir-hi un corté
per a la Policia Nacional.

La Caixa d'Estalvis SA
NOSTRA, ha donat a la di-
recció del Col.legi La Por-
ciúncula, 50.000 pessetes,
per ajudar a la compra
d'instruments de música
per a la banda que aquesta
escola está organitzant.

Aquests dies passats, i
també subvencionat per
SA NOSTRA, 80 alumnes
de cada una de les escoles
Estatals i Privades del po-
ble i llogarets presenciaren
una actuació dels Vallde-
mossa, tumbé visionaren
unes diapositives de tema
turistic. Tot això al teatre
de la Porciúncula.

El regidor d'Eucació
l'Ajuntament de Ciutat,
Joan Perelló va visitar la
setmana passada a la direc-
tiva de la Associació de Pa-
res de l'Escola de S'Are-

nal. Els va prometre que
l'escola seria pintada per
dedins i per defora, un
repàs general de Ilantar-
ner i de fuster. Els va in-
formar que s'estan fent
gestions dins la revisió
del Pla General a fi d'acon-
seguir un solar per a la
construcció d'una escola
nova, aixb apart del solar
per a centres escolars que
mes envant s'hagi de dei-
xar al Pla Parcial Bellveure.

La temporada turística
ha començat, molts
d'hotels han obert aques-
tes passades festes de Sant
Josep i això se nota per
tot arreu de S'Arenal,
els bars i els carrers han
canviat de fesomia, en
llocs dels vells que hiver-
naren a Mallorca se veuen
per tot arreu grups d'es-
tudiants que donen vida i
alegria al nostre poble.

A Bahía Gran la Fami-
lia Ferrás de Diego Gaval-
dà que fa sis anys regenta
el Club d'hivern, s'ha fet
arree del Meson Badia i
del supermercat de la ur-
banització. Estam segurs
que aquesta urbanització
arenalera hi sortirà gua-
nyant donat la profesio-
nalitat i simpatia d'aques-
ta familia afincada a Badia
Gran.

Divendres dia 25, a les
7 de l'horabaixa i sota el
tito! de "Riu S'Arenal"
va tenir lloc una vetlada
recreativa pels nins i nines
del nostre poble i barriades
al Teatre de la Porciúncu-
la. Foren uns esquetxos
cómics i la rondaia mallor-
quina escenificada "Es
Festetjador". Organitza-
ren aquesta vetlada els ca-
tequistes de primera co-
munió de la parre:quia de
S'Arenal amb collaboració
amb el Club Parroquial
"Tots Junts".

LA POLITICA,

CLAU DE

LA QUESTIO

Josep M. Palau i Camps

Diu, el aenyor portaveu
en qüestió que, en aquest
tema, s'han de distingir
quatre aspectes (només?),
que son: l'històric, el cul-
tural, el científic 1 el pol!-
tic. Aném a pams.

Respecte al primer
d'aquests aspectes potser
caldria dir a aquest senyor
que potser és carpetove-
tdnic, que si no ens en-
ganya la història, i potser
el referent al rei Jaume I
és de les poques coses que
a l'escola ena van ensenyar,
fou aquel rei el qui va
conquistar aquestes illes i
les traslladà de la cultura
musulmana a la cultura
cristiana. El Rei Jaume I
era, si no ens equivoquem,
rei de la confederació ca-
talano-aragonesa i els ho-
mes que l'acompanyaven
en la conquesta de Mallor-
ca, majoritariament cata-
lana. Això ens porta a pen-
sar que, des de la conques-
ta, Mallorca, i aquestes
ales, guarden una estreta
relació amb Catalunya
per tant, amb els Paibos
Catalana.

En quan al tema cultu-
ral podem dir que aquesta
unió és, de fet, la mateixa.
Al substituir la població
musulmana per u altra

La policia municipal de
Ciutat está donant aquest
dies unes classes de segu-
retat vial als alumnes de les
escoles de S'Arenal i Ba-
rriadas. En Joan Mateu i
Comes és el policia que im-
parteix aquestes classes a
l'escola Estatal de S'Arenal
que compte amb 15 aulas.
Se trata d'una hora cada
aula de teórica de circula-
ció que també se donará
al col.legi de la Porciúncu-
la, al de les franciscanas
del Pil.larí i a l'escola
estatal de Ca'n Pastilla.
Aquestes classes

cristiana, amb tot el que
alzó comporta, es vol dir,
és clar, que també es va
vibstituir una cultura per
una alba. La cultura deis
conqueridors, que no ho
podem oblidar, és la cultu-
ra catalana, es va aposen-
tar en aquestes terres i, de
Catalunya, en rebé tota la
naba. Cal només mirar els
documenta entics i veure
corn, en tots els aspectes,
es copiava la organització
que, en aquella moments,
tenia Catalunya. Cal llegir
qué és el que deien ho-
mes tan llenes com Ra-
mon Llull (encara que els
seus pares eren catalana)
i com Anselm Turmeda. I
modernament potser cal-
dria llegir els capdavanters
de les nostres lletres, de
Maria Aguiló a Grlillem
Colom, per exemple i veure
dins quina cultura se '1s pot
catalogar. Penso que, de
cap manera, a la cultura
castellana, per exemple.

I passem al tercer deis
aspectes, l'aspecte cientí-
fíe. Els científica, els Ma-
leo sobretot, sembla que,
de fa temps, ja s'han pro-
nunciat en aquest aspecte
i la cosa no presenta, per
a els que HO VOLEN EN-
TENDRE, cap dubte. La
ciència ens diu , clar i Ilam-
pant,  que aqui es

ran a totes les escoles del
terme municipal de Ciu-
tat.

El Banc Hispano Ame ri-
cà, ha obert oficinas a
S'Arenal. El seu director
és n'Antoni Flaquer, ben
conegut per Llucmajor i
Cala Blava. D'aquesta ma-
nera s'incrementan els ser-
veis bancris a S'Arenal
i barriades en vista a la
propera temporada turís-
tica. Ara temin 23 ofici-
nes bancàries a la nostre
zona.

MATEU JOAN FLORIT

parla és una forma del ca-
talá. Un catali potser ar-
caic degut a l'aillament
que durant segles • 'ha
produft per la precarietat
deis mitjans de comunica-
c16, sobretot, 1 que ha fet
que la 'lengua hagi quedat,
pricticament, ancorada en
ela temps que ele primera
pobladora catalana arriba-
ren ací. lengua ací par-
lada, NO ES UNA ALTRA
LLENGUA, és una de les
formes, i potser de les més
hermosea, que té la llengua
catalana, un honorable dia-
lecte, com ho son tots els
altres, d'una llengua comu-
na, d'una lengua que es
parla a tots els Països Cata-
lans, que justament per
això reben aquest nom, i
això sense cap implicació
política.

I, finalment, la qüestió
política, i aqui hi ha la
clau de la qüestió. Un po-
lític, per tal de defensar
les seves idees, pot dir
qualsevol animalada, corn
aquella del "bichito" del
senyor Sánchez Reí , que
era un animalet tan petit
que, si queia de la taula
a terra es matava ¡Un
polftic pot dir qualsevol
cosa i ho pot dir parque
el noble está tan mal infor-
mat, o gens informat

prole d'haver foragitat la
lengua de l'eseola durant
més de dos segles, que se
11 pot fer creure qualsevol
coas, eobretot i el polftic
té la precaueld d'adular
l'amor propi d'aquest po-
ble.

Diu, a més,. aquest
senyor, que Catalunya ha
estat, sempre, separada lúe-
tbricament de Les Illes,
potser hauria estat millor
que hagués dit geográfica-
ment, que llavors hauria
estat veritat, mentre que
històricament ha estat,
sempre, intimament liga-
da a aquestes terres insu-
lars.

Que acf tenim unes ca-
racterístiques pròpies? és
clar que si. Que les volem
conservar? sense cap mena
de dubte. Parò recordem
que, això, ja és una cosa
que el rei Jaume I ja tenia
en compte quan anava do-
nant a totes les ternes que
conquistava, un govern
propi, unes lleis pròpies.

Diu que no volen la
UNIFORMITAT, ni ningú
amb dos dita de cervell la
vol aquesta uniformitat.
Som diferents, perd no
tant, i ens cal conservar
aquesta diferència sinó...
altra vegada a la uniformi-
tat DEL PARTIDO UNI-
CO i de tot el que d'aixé,
se'n deriva.

NOTICIES BREUS
Joan Perdió regidor d'educació de l'Ajuntament de Ciutat.



Formació del: Infantil: del Sant Jordi.

Dia 18 de febrer de 1970 va sortir damunt la Ultima Hora aquesta fotografia deis jugadors i direc-
nus del Sant Jordi.

A ca'n Petxet, des de fa molts d'anys tenen el C.D. Sant Jordi. Renjarnins alevins infantils luvenils
i amateurs sén les categories deis equips de fiítbol que donen animacio í entreteniment ti aquest

gran poble que és Sant Jordi.
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L'obra ELS NOSTRES ARTS 1 OFICIS D'ANTANY de Joan Llabrés i Jordi Vallespir de La - A UCA. Aqui tenim la tercera recluida que ens mostra l'Alimentació, Hostatge, 17.1uminació i
Porciúncula, acaba de llançar el quart tom. En tendrá deu. Cada volum te la seva corresponent 	 Calefacció. L'original te 42 X 30 centímetres. Podeu adquirirles al Museu de la Porciúncula.




