
de Mallorca

SERVEIS MEDICS
URGENCIES LES 24 MIRES

C1 EJÉRCITO

	 ri._29.14nau

DE LA SAWD

C9`‘"

DISCUTECO SCURP10,,,,

cosTR Y L Lo _

9

C/ BALEARES	 2
O

ca

4- PALMA	 C/ MIRAMAR

C LUB ic. 	 SERVICIOS
MEDICOV

CARRER TERRAL, 52 TEL. 490011

S'ARENAL CE LLUCMAJOR

S'Arenal de Mallorca
Butlletí informatlu dels pobles
de S'Arenal, Sant Jordi, Son
Ferrlol, El Pla de Na Tesa i les
seves barriades.
Edita Associació de Veinats
Son Sunyer
DIRECTOR
Mateu Joan i Florit
IMPRIMEIX
Imprenta Atlante
DEPOSIT LEGAL
PM 473-80
PublIcItat I suscripcIons
Camí Canteres 132
Telefon 265005 S'Arenal.

BUTLLETI INFORMATIU N.° 26
	

1 DE MAIG 1983
	

PREU 50 PTES. 

Una elefanta viu des de fa unes setmanes entre nosaltres A on?
Devers Es Fogaró den Pep Cases a Ca 'n Pastilla se pot veure

qualsevol dia iqualsevol nit.

Per Pasqual Florida entraren quatre nous cristians a la nostra
esglesia arenalera i mallorquina. Mossen Miguel Anihrós, rector
de la parroquia administri el sacrament a aquests novells arena-
lers. Alió que fa falta ara, és que els pares i padrins eduquin a
aquest petits aixi com cal i que més tard sien uns ciutadans de

pro fit.

Tal mm va assegurar el Senyor Batle de Outat, la policía muni-
cipal, ha comencat els seus serveis al recentment inaugurar Parc
Forestal del carrer Acapulco oteé com a la Playa de les Meravelks

de s'Arenal de Mallorca.

Al Bar Caramba del correr Salut hi ha els millors jugador: de
dominó de S'Arenal, qualsevol horabaixa se poden veure tres o
quatre taules on se juga. Per això, d'allà en surten campions.
n'antoni Titos Romero i n'Enric Lopez Cifuentes ho demostra-
ren aconseguint ser subcampions estatals al campionat fugas a

Jerez de la Frontera aquest mes passat.

La cuino de l'escola pública de la pan alta de S'Arenal funciona
molt he, la alegria 1 l'humor presideixen l'ambient culinari i
gastmnómic. No és estrany que el menjá surtí ben saborós i que
els escolars i mestres que omplen el menjador disfrutin cada
migdia d'un mentí sa i agradable. Una malora aconseguida pa
l'APA amb qui ha coLlaborat el Magnífic Ajuntament de Lluc-
mejor. Que prenguin 'aun de na Pastora les APAS d'altres escoler

del nostre terme.

Com cada any, aquesta primavera la Familia Real Espanyola va
visitar s'Arenal i ks sevesaigues. la Infanta Cristina va ocupar el
loe 26 i el Princep d'Asturies el 37, del Trofai Princesa Sofía.
Tots dos apareixen a les nostres fotos, en plena regata Anal)

l'Infanta, la tripulant Alicia Binimelis.



aquesta noticia en nom del
seu company de gabinet,
Julian Campo, ministre
d'obres públiques i Urba-
nisme. L'inici de les obres
dependrà dels tramas de
subasta de les obres tenint
en compte que ja lii ha
una dotació presupuesta-
ria important per. a l'ac-
tual exerassi.

En quant a l'estacionali-
tat del nostre turisrne, el
ministre va explicar el pro-

Dia 15 d'abril passat, el
ministre de Comunicacions
i Tranports Enrique Baron
va visitar el poble de
S'Arenal i va recorrer al-
guns trams de la nostra vo-
rera de mar.

A preguntes dels hote-
lers de S'Arenal, el minis-
tre va anunciar que el go-
vern havia aprovat la pro-
longació de l'autopista de
S'Arenal. El ministre va
declarar que feia pública

jecte per allargar la tempo-
rada en base al turisme na-
cional i va qualificar
aquest tema "com un deis
més importants de la acti-
vitat turística". Donar les
vacacions als espanyols
fora de la temporada alta,
i de manera escalonada pa-
reix esser la idea del Go-
vern Socialista, d aquesta
manera se descongestiona
la temporada estiuenca
s'allar.,;a la hivernal.

En quant a la transfe-
rencia de competeficies al
Consell en materia de pro-
moció turística a l'exterior
Enrique Baron va dir. "El
Govern no creu que això
sia convenient perque
enten que hi ha competèn-
cies que han de mantendre
la unitat de mercat. Admi-
tim no obstant aixel,. que
les comunitats autònomes
puguin fer promoció exte-
rior pagant dels seus propis
fondos. Va asenyalar com
a raors per a la seva nega-
tiva, que tots els paissos
ho fan així, la existencia
de la "marca de fábrica"
per a tot el mercat turís-
tic nacional i la unificiació
de criteris per a totes les
zones turístiques.

En quant a l'Aeroport,
el ministre va explicar de-
talladament el pla d'inver-
sions que per aquest qua-
tieni s'eleva a 9.500 mi-
lions de pessetes. Va ex-
pressar la seva decidida in-
tenció d'amillorar tan
l'aerop( , rt - per tratar-se

del més important d'Espa-
nya i de més afluencia
turística— i la de garan-
titzar la seguretat del cen-
tre i de la torre de control
que registra moments
d'auténtica saturació.

En relació a la devolu-
ció al sector privat dels
hotels deRumassa (Cadena
Hotasa), el ministre de
Transports va anunciar que
aquest retorn será en bloc,

no se mostra partidari de
trossetjar la cadena, ni de
llogar els hotels ni que
l'Estat gestiones les empre-
ses. Va deixar entreveure
que hi ha, al menys una
oferta de tanteix que altres
fonts identifiquen amb
una important empresa
hotelera mallorquina. Va
puntualitzar que els hotels
de Rumassa tenen bona
salut económica.

El ministre va comunicar als hotelers de S'Arenal que el MOPU ha aprovat prolongar l'Autopista
del'Aeroport jipis a Cala Blava.

El ministre Enrique Baron va recorrer alguns trams de la Platja

1RTEI  DELS MA
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LA PROLONGACIÓ DE L'AUTOPISTA DE
S'ARENAL JA ESTA APROVADA            

TELEFONS
UTILS A

S'ARENAL

A LA PART DE
CIUTAT

Ajuntament . . 227744
Tota casta de desperfec-
tes a la via 'pública (en-
tre les 130 i 15,00) . .
	 217643-227644

Bombers .. . . 281250-
	— 	290017

Residencia de l'assem-
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
Ràdio Taxi 255440.

A LA PART DE
LLUCMAJOR

Ajuntament . 660050
Oficina de s'Arenal . .
	  264071

Bombers . . . ..660756
Policía Municipal 	
	 661767

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

Associació de Veinats. .

	

. . .	 265005  

Subscriu-te a
S'Arenal
de Mallorca     

BUTLLETÍ DE SUBSCRIPCIÓ       

Adreça 	

Població 	  Tel

M'onteressa una subscripció:

11 Anual 600 ptes.

Formo de pagament:

LI Rebut domiciliot o un Bonc

Banc_ . . ..-.-_	 Suc.

Compte n.°	 Titular

	

{ Taló n. °	
fl Enviaré l'import

Gir Postal                                     
Signatura,       

4knpliu aquesta targa i enviau-la al Camí Canteres,
.132, s'Arenal.             



Medicaments per a bestioles
Servei de manescaLs cada dia de 7 a 9

Exercit espanyol, 23
Devora es Pont tErl

MUNDI
FAUNA

Especialitat en

carn a la brasa

Hotel Festival

festiDal Platja de S'Arenal

Sortida n.° 5
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Les primeres autoritats assistiren a l'entrega del pare per part d'ICONA. 	 Un anfiteatre per la celebració d'actes culturall i popular:.

UN NOU PARC POBLIC FORESTAL A S'ARENAL

Tal com va asse,eurar el Senyor 13atle de Cintas, la  policia municipal, ha començat els seus serveis
al recentment inaugural Parc Forestal del correr Acapulco airó Lom a la Placa de les Ateravelles de

S'Arenal de Mallorca

Amb el començament de la primavera, ha obert oficines a S'Arenal el BANC EXTE-
RIOR D'ESPANYA.

Está situat al carrer Miramar, 23 - devora el Club Náutic—. El director d'aquesta ofi-
cina és en Francesc Manresa i Servore, bon coneixedor de S'Arenal per haver estiuetjat
des de sempre al nostre poble. Una altre oficina bancaria que s'afegeix a les moltes que
hi ha a s'Arenal de Mallorca, que ens demostra que la economia arenalera va de cada
dia a mes.

Aquest mes passat fou
inaugurat pel batle de Ciu-
tat, a qui acompanyava el
Governador Civil, el dele-
gat WICONA i moltes al-
tres personalitats de
l'Ajuntament, el nou pare
forestal de més d'una quar-
terada que hi ha entre el
Restaurant l'Arcada i l'ho-
tel Acapulco de S'Arenal.
Aquest pare, la ordenació
del qual ha costat a ICO-
NA 14 milions de pessetes,
está ple de nins, tamarells

i altres arbres resistens a
la saladina. També s'han
creat unes dunes, on hi
creixen plantes grasses,
l'objecte d'aquestes dunes
és la d'aturar el vent ma-
rí i donar caracter al lloc.
Un anfiteatre on Id podra
haver representacions tea-
trals i artístiques, tres pis-
tes de petanca, uns jocs
infantils construïts de fus-
ta i els bancs per seure
també de fusta completen
aquest parc arenaler.

Ara. l'Ajuntament hi
haurà d'instal.lar una zar-
za d'aigua per a regar les
plantes í l'enllumenat que
hi manca.

D'aquesta manera, el
Govern Central i l'Ajun-
tament de Ciutat, tots
dos d'esquerres, acaben
d'omplir una vella aspira-
ció de la Agrupació
d'Hotelers de S'Arenal que
repetides vegades havia de-
manat Pord enació d'aques-
ta zona verda.



no pierdas la mejor oportunidad del at5c
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CAMBIO - VENTA - COMPRA
embarcaciónes de

OCASION
OFICINAS DE INFORMACION Y CONTRATACION:

En Pto. Alcudia: Puerto Deportivo y Turistico de Alcudia

C/ Vicealmirante Moreno, s/n. Tels (971) 54 60 00 / 04
En Palma: C/ Almudaina, 5. Tel . (971) 22 60 47 / 22 64 41

Telex 68594 / COCIN-E (CODE IFEBAL)

... o i.,e-(4 lea b yan-ud-o cz-ti »42 . .c:7

HOTEL
AHIA DE PALMA

Perruqueria per ho -nes i per dones
Servei de restaurant

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

SERIEN CAPAÇOS DE TREURE UN
-TIFUS Coll Je, AH& UNS "sHoRTs"
1400S COM ELS QUE DUC,

PIZZERIA
RESTAURANTE

El Millor marc tie la Platja de S'Arenal.
Les millors carns i els millors peixos.

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

»4"

4	
S'ARENAL DE MALLORCA/ 1 MAIG

FINA NAUT1CA FLOTANT DE LES BALEARS
Organitzada per IFE-

BAL i patrocinada per
la Conselleria d'Industria
i Comers del CGI, ten-
drá lloc del 30 d'abril
al 8 de maig, la Fira
Nautica Flotant de les
Mes, al Port d'Alcúdia.

Segons el Director Ge-
neral de la Conselleria,
s'ha triat aquest lloc en
vistes a descentralitzar
aquest tipus de fires,-no
fer-ho tot a Ciutat—, a
més de reunir el port
d'Alcúdia molt bones con-
dicions; recinte tancat amb
60.000 metres d'esplana-
da, i llocs d'amarre su-
ficients, ja que el moll

es nou.
Els hotelers de la zona

fan preus especials, unes
1.200 pessetes a pensió
completa , l'agencia de trans-
ports fa descomptes del
50 o/o , Sa Nostra ha
donar crédits especials ah
expositors i l'Ajuntament
ajuda en tot el que sia
necessari... En una parau-
la , tot el poble dona les
facilitats máximos perque
aquesta fira surti be i
tengui continuitat eh anys
que ve.

A aquesta fira hi haura
60 stants i 100 veixells.

Se procurará donar el
máxirn esplendor a la

inauguració del dia 30,
regates de creuers i de
surf. Será presidida pel
president del CGI Senyor
Tutzo.

Al llarg dels dies que
durará la tira hi haurà
excursions nautiques, de-
mostracions del procés in-
dustrial de fabricació del
vaixel, un cicle de cine
nautic, etc.

Els nins i nines de les
escoles mallorquines hi po-
drán assistir i fins i tot
prendre part a les con -
peticions, tres monitors
del Club de Vela Cala-
nova seran allá per en-

senyar als alumnes de les
diferents escoles publiques
i privades que hi vul-
guin anar. Se feran ges-
tions als ajuntaments a fi
que se cuidin dels trans-
port, que el máxim d'es-
tudians mallorquins pu-

gula visitar aquesta fira,
és la idea dels qui inte-
gren la Conselleria d'In-
dustria i Comers de les
Illes.

Després d'aquesta visi-
ta a la fira, hi haunl un

concurs de redacció
els estudiants dels
rents pobles que l'
visitada. Les milors
cions seran publicade
revistes locals. El CC
dará de donar trofe
guanyadors.

CONGELATS PLACA
TOTA CASTA
DE PEIXOS
I MARISCOS

CARS
CONGELADES,

PRECUINATS

PLAÇA DE LA REINA MARIA CRISTINA, I

S'AREN AL DE -MA L LORCA



X ECS DE GASOLINA

Ompliu el dipòsit del
vostre cotxe, encara que no
porteu diners a sobre, amb auto-
xecs del Banco Exterior
de España.

OrlPTES CORRENTS

Per a resoldre els vostres
pagaments habituals, domiciliar
els vostres rebuts i tenir al dia
la vostra comptabilitat.

p ETITA I MITJANA
EMPRESA

T......—	

ARGETA VISA

Per a comprar sen-
se diners arreu del món, només
amb la vostra firma. CANVI DE MONEDA

LI BRETA TRIPLE USO

Un autèntic estalvi
ala vostra mesura amb tres usos
diferents: Llibreta d'Estalvis,
Imposicions a termini i
Certificats de dipòsit.

La nostra experiència,
operem directament en 29

us facilita la resolució de
les vostres operacions en
moneda estrangera, a través de

les nostres 412 oficines
a Espanya.

Facilitats financeres per a
les necessitats del camp, amb
línies de crèdit especials
establertes en col.laboració amb

el (Banco
de Crédito
Agrícolá).

Un servei que us ofereix
l'assessorament i l'ajuda
financera que la vostra empresa
pot necessitar. Descompte de
lletres, Crèdit a l'exportació.
Factoring, Leasing, etc.

LIBRETA TRIPLE CREDITO

.Modalitat d'estalvi nova.
Per a obtenir en res mesos un crèdit tres vegades
superior a la
quantitat
de diners
estalviats.

«4:

BANCO EXTERIOR
DE ESPAÑA

El banc sense fronteres
MIRAMAR, 23

" S'ARENAL DE MALLORCA
4W.:~111111
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BANCO E4TERIOR DE ESPAÑA
UN NON DE SERVEIS



trY. ;17T2.--:"4 AMBAR
PELUQUERIA

AMBILNI AGRADA ;1LE
Exèrcit Espanyol , 5

Telèfon 266216
S'ARENAL DE

7,i A LLO Re 1EDIFICIO PIL-LARI PLAYA
CARRETERA ARENAL S. N. SALIDA 2
TEL. ZIS 417E50

UNISEX

AMMIM11n1n0	

CAFETERIA
HAMBURGUESERIA

,111<1 NAI (Malt.

PINTURES A. MESTRE
MOQUETES
PAPERS
PINTURES
REVESTIMENT;

APLICACIO DE PLASTICS
LIQUITS A LA CONSTRUCCIO

EXPOSICIÓ I VENDA C/. CARNES. N.° 27 - TEL. 490264 

AGENT OFICIAL: BARTOMEU JAUME I NADAL
A S'ARENAL, SANT CRISTOROL, 6 TEL. 260001

A LLUCMAJOR '-'SPANITAT, 17 - 16 TEL. 660140 Failismats,amaill111511111há
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Els components del Club Parroquia' Tots Junts de S'Arenal feren —no fa n'oh— una representació teatral, uns skeixos cómics i un ballet. Tot inolt aplaudit pel pabhe que se 1

congregar al Teatre de la Porcihncula. Allá que cal és que hi hagi continuitat.

Els passat dijous dia
21 d'abril, fou inaugurat
un nou cine a S'Arenal de
Mallorca.

El vespre anterior a
l'estrena, els propietaris
del local, en Llorens Carrió
de Cas Pubil de Sant
Jordi i la seva dona n'As-
sunció Trujillano.

Convidaren a un refresc
als veintas, amics i als
informadors locals.

Aquest cine, que és el
segon del poble de S'Are-
nal de Mallorca, projecta-
ra films en sessió conti-
nua des de les 3'30 cada
horabaixa, a mes els dis-
sabtes i diumenges a les
10,30 del matí hi haurà
sessió matinal.

El Cine Roma, que ve

a omplir una necessitat
de S'Arenal de la part
alta on se concentra la
majoria de la població tre-
bailadora , esta equipat
amb els més moderns
aparells projecció i aire
acondicionat i amb una
pantalla grandiosa de gran
perfecció d'imatje i so.

La obertura d'aquest
nou cine, ve a demos-
trar la vitalitat i el cons-
tant creixement de S'A-
renal de Mallorca, i que
anam a l'inversa de la
majoria de pobles que
ens enrravolten, que han
de tancar els cines per
manca d'espectadors.
Aquest és el cas de Sant
Jordi que te el cine con-
vertit en sala de jocs i

el de Son Ferriol,
l'Ajuntament de Calt
ha llogat per a convc
tir en centre cultural d'
quest poble.

AIGUA BRUTA PELS
CARRERS

Des de que la temp
rada turística ha come
çat, ja són tres les veg
des que l'aigua bruta 1
sortit pels carrers de S'Al
nal. La darrera vegada
a l'Avinguda Miramar
l'altura del carrer Berp
les comportes del clav.
gueram s'alçaren per t
tar embossada la canon
da. Hi va haverembrival
pudenta per tot el =re
Si l'Ajuntament de Llu
major no hi posa remo
ens espera un bon estiu.

gin ADMINISTRACIONES

^ÁREINES REUS
* ALSORLERES	 *ARENGA ATRITI4CA
*TRASPASOS	 *CORSTROCIORES
*COIROIROADES *tiTERSIONES
*ADVITAISTRACIOREEIT PROYECTOS ORAS

TOL 010TI1 21111AS



COLLABORACIO D'ASSEGURANSES
MARE NOSTRUM-ARENAL

CAMPANYA D'ASSEGURANCES
DE VIDA

PRESSUPOSTOS GRATUITS

CARRER RENGA, 50
(DEVORA EL MERCAT)

Joan Miguel artany, president del Club Multe S'Arenal a una
entrega de premis. (Foto Tomeu Sbert)

Equip de petanca del "Brasilia", que tant bones carnpanyas ve
realltzant,(Foto Torneu Sbert)
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ESBERTADES ESPORTIVES

I comenzam amb una
noticia desagradable. El
S'Arenal perdré amb el
Campos 0-3 en el "Camp
Roses". El resultat ho diu
quasi tot. Desencant en-
tre el aficionats, nirvis
entre els jugadors i les
iLlusions de tota una tem-
porada que sen venen
abaix. "La lliquete d'as-
cens a III Nacional está
practicament perduda",
deia la gent una vegada
acabat el partit.

El president Refel Here-
dia López estaba pero que
ben trist. La cosa no era
per a menys ¿Que feim

ara? pensaba misticament
ell. ¡Quin giro!

I l'entrenador en Josep
Dols ¿que m'en direu?
Pareix que ja te decidit
no entrenar al S'Arenal
la pro pera temporada.

Contre el Campos s'ali-
neá a Capellá: Rodriguez
(Navarro), Morillas, Carva-
jal, Blas, Carlos, Cano,
Salas (Calderón), Munta-
ner, Díaz,  Sastre.

A Llucmajor es jugá un
torneix cuatrangular, de
futbito. ili prengué part el
Lactancia de S'Arenal. ¡I
fou campió! Molt bé lac-
tanciés! El Lactancia ali-
neá a Izquierdo, Barceló,
Romero, Pedrito, Román,
Tomeu, Guerrero, July,
López, Vela, P. Javier.

Els resultats foren Lac-
tancia, 7 - Reda, 3; elimi-
natoria i en la final Lac-
tancia, 12 - San Bonaven-
tura, 2. Neta superioritat
de l'equip que presideix
n'Antoni Jiménez i que
té el local social en el
"Bar El Gaucho" del ca-
rrer Menorca.

Noticia petanquista. El
Club Petanca Son Verí
celebra un sopar de final
de temporada. Alegría,
amistad, companyerisme.
Bon exemple el del Son
Verí.

Presidí en Josep Coll i
al final hi va haver breus

acertats parlaments i es
brindá per la prosperitat
triunfos del club.

Per altre part, tenim
una noticia boxistica. El
bon deportistas Francisco
Vera Marqués, secretan del
club abans citat i ex-se-
cretari de la Federació Ba-
lear de Boxa i de la Unió
Esportiva S'Arenal entre
altres carrecs, rebé en el
transcurs del sopar citat,
un artistic diploma
d'honor.

El diploma a Paco Ve-
ra deia lo seguent: "La Fe-
deración Balear de Boxeo
concede el presente Diplo-
ma de Honor a D. Francis-
co Vera Marqués, con mo-
tivo de Testimonio de Gra-
titud por su ejemplar cola-
boración y entrega a nues-
tro deporte. Fdo. Eusebio
Pomar, tesorero. Fdo. Bar-
tolomé Beltrán, secretario.
Vo. Bo. Bartolomé Sbert,
presidente. Palma Mallor-
ca, abril de 1983".

I ara una de perdius.
Perdius de camp, o de re-
clam, millor dit. Aquí a
S'Arenal tenim un campió
regional amb l'asunte de
perdius. Es tracte de Mitrio
García Adame, per més en-
tendrermos os dirás que es
en "Mário de Ca'n Verde-
ra". En Mario d'es picade-
ro.

En Mário ha aconseguit
triunfar dues vegades en el
concurs provincial de la

perdiu a la vila de Montui-
ri.

¿Quan organitzan un
concurs de perdius aquí a
S'Arenal ¿"En parlarem",
va dir un que escoltava...

I un altre contestà "ses
perdius a dins s'olla". Bro-
mes apart, jo cree que
l'asunte es interesant. O
millor dit, primer el con-
curs i després dinar de
perdius en col. Tot te solu-
ció menos la mort...

Boni Alsina, el popular
"Boni" ha tornat a S'Are-
nal. El de Club Futbol
Brasilia tingué un home-
natge per ell. Molt bé per
els "brasileiros" de la
carretera militar.

Na Kati Mestre, ex-pre-
sidenta del S'Arenal está
tota entusiasmada amb en-
trar dins el mon de la po-
lítica. Na Kati Mestre va
dintre la candidatura de
"Unió Mallorquina" per el
parlament Balear. ¡Sort!

Pel que respecta al Club
Náutic S'Arenal segueixen
les obres del nou edifici
social. Es més, les oficines
ja funcionen de lo millor
i altres serveis propis del
bon club arenaler.

Una labor fecunda i
profitosa del dinámic pre-
sident Joan Miguel Catany
i junta directiva.

I pensar que quan l'ex-
president Antoni Galmés
Riera intantá per primera
vegada fer el primer "mo-
Ilet deportiu" el tractaren
de mala manera. Molte vi-
sió de futur tingué el se-
nyor Galmés Riera.

Ara d'en Jaume Rosse-
lló Fullana hi ha poques
noticias, poques noticias
per a publicar ens refe-

Abans, temps pasats
ens enviava bones informa-
cions deportivas de compe-
ticions organitzades pel
club. Pero ara no. Les
cercarem noltros i cape -
ram que el bó de Rosselló
Fullana ens seguirá aju-
dant. ¿O no?

Alto que no porem

fer noltros es pagar, amic
Jaume. Escrivim perque
ens agrada. Aixó si, ens
oferim una vegada més a
col.laborar en tot alló que
sia deport ben entés. No
en mancaria d'altra.

En Miguel Torres Ru-
"Rudy" per els amics

acudeix a La Coruña a dis-
putar els campionats na-
cionals de boxea amateur.
¡Sort Miguel! En "Rudy"

hi pendrá part dins el pes
"plomas".

Ja l'any 1981, en "Ru-
ily" participa a uns nacio-
nals disputats a Santander.

També un altre conegut
de per S'Arenal, Antoni
Fontana acudeix a La CA -
niña, dins el pes "super-
llenge" a intentar dur per
a Balears algun que altre
titol i si la sort estigués
de part nostre esser cam-
pió d'Espanya. ¡Repetim,
sort "Rudy" i Fontana!
De "manager" Rafael Si-
mancas.

I tornam al futbol.
¿per a quant tindrém un
equip de III Divisió Na-
cional? Perque lo que es
diu enguany, lo que es es-
tat es parlanie molt pero
a l'hora de la veritat res
de res. Perque perdre amb
el Campos 0-3 ho diu
tot.

Un optimiste deia que
es triunfaría a Santanyi
i contre el Montuiri. Pero
un altre, que no ere opti-
miste, respongué que
d'aix6 res de res.

Noltros som també
optimistes, pero una cosa
es jugar a lo llogic i l'al-
tre es veure animalades
com aixó des día del Cam-
pos o del Petra.

Per altre part EEspanya
de Llucmajor está a punt
de salvar honrosament la
categoría de HI Nacional.
Molt bé pel president Jau-
me Adrover Oliver i junta
directiva.

I als jugadors que han
fet tot quan sabien, per
aconseguir sumar punta
dins aquesta segona volta.

També el C.F. Llucma-
jor seguirá dins 1 Regio-
nal. Un club que aquesta
temporada tenia amb una
plantilla de jugadora que
parexía que s'havien de
colocar als primers loas
de la clasificaci6 general.
Pero "una contes fa s'asae
i s'altre es traginer..." diu
el refrany.

¿Será o no en Pere Canal: el
nou president de ¡'Unió Espor-
Uva S'Arend? (Foto Quinar:).

¿Es fusionaran qualqué
día el S'Arenal i el Brasi-
lia per a conseguir entre
tots un equip que militi
dins III Divisió".

En Josep María C,oza-
no, ex-jugador de l'Espa-
nya de Llucmajor i del
S'Arenal ens digué que for-
mará un equip de bolos. I
que intentaran aconseguir
victories i titols. Endevant
amic Cozano, sempre tan
bon deportiste. Conta amb
la nostre col.laboració.

I una de més grossa.
En Josep Tomás, que entre
altres coses regenta es "Bar
Restaurant Yate" en el
carrer Miramar, diuen que •

vol posar en funcionament
un equip de rutby. ¡Re-
dells! ¡I on jugaran! De to-
tes maneres ¡endevant
Pep! ¡Unió de Ruby
S'Arenal, a la vista!

Pere Puigserver, gran
deportista en el depon
dels cavalls. Es veinat are-
naler, de S'Aranjassa. Es el
propietari de la "Gasoline-
ra S'Aranjassa" i aconse-
guí un molt honrós quint
lloc en la clasificació gene-
ral del recientment dispu-
tat "Campionat d Entupa
Trot Enganxat", a Hipo-
dromo de Son Pardo.
¡Enhorabona!

¿En Joan des "Jamai-
ca" vol esser president
de L'Atletic Baleares? deia
as gent. ¿Qué si? ¿Que no?
¿que si? ¿Que no? Espe-
rem. Idó.

1 fina el proper mes, es-
timats amics.

SBERT



parc de ta mara.)

Dissecció. Per una part,
és Maig. Els caps pelats
surten a solear-se. Un cap
pelat es com una flor, però

en irònic. Més geomètric,
més sintàctic. No valen ba-
rroquismes rococós. Ni
pincellacies heterogenies.

Ni nanses hi ha que hi
valguin. Un cap petat és
com una flor, però amb
s'olor mes I ued , Inés flui•

— 	
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CAFETERIA SANT DIEGI

COQUES DOLCES CADA DIA
I AL VESPRE MUSICA DE PIANO
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* DPT. FOTOnRAFIC

SANT CRISTOFOL, 116 TEL. 268964

S'ARENAL DE MALLORCA

El darrer crit- en bosses i articles en pe

Avinguda Nacional
devora

HOTEL TOKIO

BAR DON BENITO
us trobareu be amb Na Vicky i

en Miguel
INTERNACIONAL PUB

Edifici Don Benito

Carrer de Sant Bartomeu, 63 	 Aprop del Camp de Fútbol
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de més allá , aprove
cavallerisme. O no?"
Sí que ho aproven"
no, que ho diguin a
grassa dins s'autobús"
vol seure, senyora?""
amable" "No. Domé
per fiebre" (I ja 1
cagat). Es senyor est
tisfet. Ara beurà un
pet i amollarà qui
pardalada de cop
"I dic jo: Qué 1
s'igualtat? Idó ja p
inventar es damisi
També és ver. Mack
xadis ti renyaba.
ho sents? Si no fas bi
te duré a s'Arenal".

FOTUT THE PIANO

els rètols dels nostres carrers carrers i places. Ara, ho ha fet l'Ajuntament d'esquerres.
Deixau-los governar 4 anys més si voleu que Mallorca torai a ser mallorquina. Si
voleu que els nostres carrers no se diguin "calles", els nostres ajuntaments "ayunta-
mientos" i l'Aeroport "Aeropuerto".

Noinés una cosa no ens ajada i és que amaguin de manera descarada  existència
del nostre polfle. S'ARENAL DE MALLORCA no surt enlloc, en camvi Platja de
Palma surt per tot. Que diran els lluemajorers si els ciutadans els volen prendre la
Platja? I que diren els arenaiers que sabem, se nostra platge és La Platge de S'Arenal
i de cap de les maneres La platge de Palma?

da. Més tot. Més trigo-
nomètric, per exemple.
Tant de base, tant d'al-
tura (A-b. h./2). O bé,
tant d'aresta. (V-1 3). Per
una part, és Maig. "Qué
piquen, l'amo?". Per s'al-
tra, etx emprenyois no
tenen res que fer i se
fiquen a s'Arenal per veure
si a n'en Pere de ses
Pilotes lo piquen. "Qué
piquen?". Es suro no deixa
de ofegarse, "Ets collons
de sa padrina piquen!".
(Entre altres coses). "Por-
que yo, señores, soy un
capullo como una casa".
Qué mestre Ubaldo no se
pentina? Per a qué? Això
d'anar despentinat queda
més físic, més electros-
tátic. Ses clensex dis-
trauen es pensament, frac-
turen ses ideas. Qué mes-
tre Ubaldo no s'afaita?.
Toquet ses tecles! Ets
detnatins s'aigua su rt més
freda que un déu. "Sí, se-
ñores, un capullo como
una casa". Ara hi ha de-
mocràcia o no n'hi ha?
Ara hi ha llibertat d'ex-
pressió o no hi ha lli-
bertat d'expressió? lció,
ara, ets mestres poren fer
i dir elló que lis pasi per
ses daixones. I, qué llets,
ja ho han de menester

"Un conyaquet!" Dret. Ma
a sa cadira. Es senyor
no deixa d'esser un filò-
sof. Si quan xerra al-
çás un poc més es dit
índex, podría esser un
catedràtic. Clar que, tam-
bé, podría amollar "obvi"
per aquí, "obvi" per allá,
i esser un polític ma-
juscul. Dic Jo. Es senyor

nu deixa d'esser un filò-
sof de taverna. (Au! Co -

mençern) "Ses dones, pos-
sein per cas. Ses dones
diuen: Això es sa Ilibe-
ració i ja porem esser
colloneres". Bravo! Sí sen-
yor!" "I venga femenisme!
(Maldement en Sito ten-
gui un estany. En Sito
diu: "val un ou!") Uep!
Aturet! Dos punts". "Sí
senyor. Això mateix. Dos
punta" "Un altre conya-
quet, Biel. Dos punta.
Primer: Aquesta, aquella, i
se de inés allá , volen s 'ig ual-
tat" "Bé. Molt bé" "Se-
eón: Aquesta, aquella, i se

Badum

Ja els tenim aquí. Ja
se pasetjan per s'avinguda,
temorosos encara. Però su-
tus tral.larins. Polits,
abrillantats. Un jove fa
qualque duro assegut a un
tamboret. "Limpio! Brillo
al vaho!". "Qué piquen?"
Pareix mentida que ets
emprenyois no s'acostin a
veure pasetjar ets caps
pelats. Ets emprenyois
s'encenen es cigarret. I a
contemplar es suro. Un
cap pelat és masa urba-
nístic. Ets emprenyois
diuen "Aquí, sa catedral.
Aquí, sa llotja. Aquí, es
cap pelat de mestre An-
toni". Es senyor demanarà

Abans erem els comandos lingüistics els qui ens encarrepvem de posar en  català ets alumnes per a res.

Badum

un altre conyac i
un lema. "Colloneres
you". I es suro no
xará d'ofegarse. "Qu
quen, l'amo?".

MART! SANTANDRE

Perquè sí. Perquè ve-
nir a s'Arenal 4.a pegar
u botet a l'infern.

Badum



Torneu Shert, presIdent de la
Federació Balear de Boxa. Se
diu que clinzitirá citas pocs

días.

un poc cansat. ¿O no
Tomen?

MATEU J. FLORIT

LUIS - CLUB
TOP. LESS - OBEN OHNE

LAS VEGAS
LIEBES CLUB - FRE1N EINTRITT

Finden Sie nicht was Sie

suchen, wir bieten das.

Musik. Maedchen und

vidl mehr noch 

Geltiffnet bis 04.** Uhr.

C/ Berga, 8- Tel 26 97 16
EL ARENAL (Mallorca)

"5.

CHINA
liSTAUR4Nr

ORIENIO•
CiJoaquin Verdaguer, 12

Arenal Tel. 26 67 21

DEVANT EL BALNEARI 8

BARBACOA

SA MASIA
Carns i aus a la brasa.
Carrer de Sant Cristofol n. 65
Davant l'Esdésin de S'Arenal.

LAS MARAVILLAS
LLOGUER DE COTXES•
CAR HIRE

',lata, 40 - Tel. 26 41 25
Les Meravelles

S'Arenal de Mallorca

COMERCIAL

472101.•
j/ /3 26 65 88

Reparacions electriques i de "fontaneria"
Exposició de: Audio, Vídeo, electrodoméstics
Articles de Regal i il.luminació interior i exterior
C/ del Botànic H. Bianor, 22 — S'Arenal de Mallorca

XINC3
PAJW

CHOCKIN
ANTONI AMENGUAL I
MARI CARMEN GARCIA

L'EXQUISIT

POLLASTRE FRIT

MINORA NACIONAL, 7 (ENTRE BALNEARIS 7 1 8) APARTAT 17 —
S'ARENAL DE MALLORCA— TEL. 266562
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Quaranta anys ens separen d -aquesta fotografia.
Aquests 1:ornes, aleshores ben joves, són avui respecta-
bles padrins. Homes que han viscut el naixament i el
creixement de S'Arenal. Són en Xesc Pastilla, en Tomen
de Ca Na Grina, en Joan Gil, ep Francesc de s'Hotel Iris,
i en Tomeu Capita, els drets. Els acotats són en Miguel
Coques, en Vicenç des Café Non en Toni Barceló, en
Joan Vell des Jamaica, en Francesc Sanchez i en Joan
Tauler.

SÁrenal
de Mallorca

Id  265005

¿DIMITEIX EN TOMEU

SBERT COM A PRESIDENT
BALEAR?

L'areneler Tomeu Sbert
es president de la Fede-
ració Balear de Boxa, des-
de fa set anys. Abans ja
regenté i dirigí devers un
any una comisió gestora de
la mateixa entidad regio-
nal.

Per les noticias que ens
han arribades, moments
abans de sortir a impren-
ta aquesta edició de
"S'Arenal de Mallorca",
ens aseguran que en To-
men Sbert dimitirá a finals
del mes de maig, aixó per
motius de salut i sobre tot
per falta de temps per
porer-hi dedicar a remen-
tat esport pugilístic. 1 es
que set o vuit anys ja es
temps suficient per estar

TROFEU MARE NOSTRUM
S'ARENAL

nista está molt millor de
forma i de joc, cosa dife-
rent a inicis de tempo-
rada en que en Dial es
trohava molt millor.

PERRUQUERIA DE
SENYORES

Manicura i pedicura
Carrer del Gran i

General Consell, 36
Tel. 265 109.

S'Arenal de Mallorca

DIAZ, 10 GOLS I
SALAS AMB 8

L'Agencia d 'Asseguran-
ces Mare Nostrum-S'Are-
nal dona un artistic trofeu
al primer goletjador
l'equip del S'Arenal, Re-
gonal Preferent. L'agent es
en To16 Sbert, jugador de
l'Espanya de Llucmajor.

Actualment encapçala
el primer lloc el jugador
Diaz amb un total de
10 gols; 2on. en Salas amb
8; 3er. en Cano amb 5:
4art en Calderon amb 4 i
amb 2 gols en Muntaner
i en Carvajal: amb un sol
gol en Fortu, Rodri i Da
miá Sastre.

Pareix que en Díaz al fi-
nal logrará fer-se el máxim
goletjador però Iii ha en
Salas que per poc que la
sort l'acompanyi, poc des-
bancar en Díaz, ja que ac-
tuahnente l'ex-mallorq

PIZZERIA ITALIANA

CAVALLINO
ROSSO

ESPECIALITAT EN:

MENJARS TIPICS ITALIANS
CARRER JOAQUIM VERDAGUER, 17 -

TEL. 263619 - S'ARENAL DE MALLORCA 

El PESCADOR
RESTAURANTE
TIPICO ESPAÑOL   

José Santandreu

Benita Barquero

I EL ARENAL - c/, San Bartolome - Tel. 2634 43



Ca'n
erdera

RESTAURANT
GRAELLA

EspeciaBtat en Cuina Mallorquina
Bodes i comunions.
Carrer "Las Parcelas"
Balneari 5
Tel. 261057
	

LES MERAVELLES

Jugador: del Club de Can Pastilla.

CONSTRUCCIONS  J. RIVAS MAS
ESPECIALISTES EN MANTEN1MENT

D'HOTELS

CANONGE MATEO ROTGER, 25

TEL. 26 48 53

Udguer c c omotors. (Inda d'acoessorb, bicic	 Piojo-
debites. Reparac10 de bical-le:es. Larrer Truelmeno, 64 .7e

551799. Carrer Baffle, 5. Te1. 2692311.
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ELS DIUMENGES, LA PETANCA REUNEIX MILS DE
PERSONES A LES INSTAL-LACIONS DE LA PORCIUNCULA

-Celebrats el 27 de març
els Partas de Promoció
1982-83 de la Lliga de Pe-
tanca, ha començat ja el
CAMPIONAT DE BA-
LEARS, sistema Copa,
per a totes les Categories
d'aqueix deport.

Uns diumenges amb sol
i algun fins amb brusqui-
na, el Calendari es va com-

plint sense remissió, i el re-
piquetix de les bolles cam-
peja i s'escampa per l'am-
bient matinal de la zona.

Aqueixes són les fetxes
previstes, la majoria d'elles
ja celebrades, amb les se-
ves respectives eliminatò-
ries, totes elles en el marc
de les Instal.lacions Depor-

tives de La Porciúncula:
- 10 abril, Segona Cate-

goría (una ronda).
-17 abril, Primera I Se-

gona Categoría.
- 24 Abril, Jovenils, Fe-

menins, infantils, primera i
segona.

- 1 maig, primera. sego-
na, femenins, jovenils, i in-
fantils.

8 maig, Finals en to-
tes les categories.

Juntament amb els
Campions de Baleares,
quedaran també decidides
les finals previstes per al
8 de maig les Tripletes,
que ens representaran en
els Campionats de Petan-
ca d'Espanya, segons Ca-
tegories.

Gustosament hem de
resaltar el bon humor i
l'amistat entre tots ins
al dia d'avui, sense que cap
nota desagradable hagi fet
acte de presència, així com
també el magnífic desen-

volupament de totes les
proves, amb els seus res-
pectius árbrits, algun d'ells
de categoria internacional.
Hem de destacar també
amb agrafment la bona fei-
na que han fet els Srs.
Joan Dolç, Bernat Fiol i
Aina Sastre, President, Vi-
ce-president y Secretaria
respectivament de la Fede-
ració Balear de Bolos i Pe-
tanca. Y també de D. Joan
Mas, President del Comité
de Competició de la matei-
xa, que assisteixen tots a
aquestes proves i ens han
proporcionat tota la infor-
mació precisa.

El matí del proper 8 de
maig, dones, tendrem
Campeons de Petanca i se
donaran els premis i Tro-
feus. Hi quedau tots con-
vidats. No us perdeu l'oca-
sió. A La Porciúncula.

FRA. ADOLF DE
VILLAROIA

Baixos Zlotel Linda
Perruqueria per a seny ores
ranicura i Pedicura
Ca'n Pastilla

-Lloc i data de naixa-
ment?

--Torraba (Albacete) el
9 de setembre de 1969.

-Estudis?
- Fins ara, be.
- Ofici, professió lo ca-

rrera al marge de l'esport.
-Al marge de l'esport

hi ha els estudis.
- Trajectòria esportiva?
- Campiona de pes i

dise respectivament. Tres
campionats de balonma i
dos d'atletisme. Soc la má-
xima goletjadora de balon-
má de la temporada 81-82,
tot aixó a campionats de
les balears.

- Quin és el principal
tret del teu carácter?

- La sencillesa.
- Quines qualitats pre-

fereixes en l'home?
- Que sia senzill i tre-

bailador.
Quines qualitats pre-

fereixes en la dona.
-Que sia modesta i

senzilla,
- Partidaria del divorci?

Sí.
Quien és el teu prin-

cipal oefecte?
- Som un poc peresosa.
--Quina és la teva ocu-

pació preferida?
-A més de l'esport

m'agrada molt llegir.
--Quin és el teu somni

de benestar?
- L'arribar a ser qual-

cu en balonmá.
--Quina seria per a tu la

pitjo desgràcia.
- Quedar-me impossibi-

litada.
- Quin és el teu lema?
--Aconseguir allò que

m'he proposat des de que
vaig començar en l'esport.

-Qué t'agradaria ser?
Professora d'educació

física.
- Quia nom preferei-

xes?
- Marc.
- Que és el que més

detestes?
- La hipocresia.
-Quin fet històric ad-

mires més?
- La victoria per part

dels espanyols a la guerra
de la indeper lié ncia.

Quins són els teus pir
tors preferits?

- Zurbaran i Juan d
Mena.

- Quins són els ten
poetes preferits?

- Becquer i Miguel Hei
nandez.

--Una pel.licula o prc
grama de TV.

-"Tiempo i Marca".
-Quins dons natura

t'agradaria tenir?
-Inteligéncia.
- Qué opines de la urbl

nització Es Trenc i 5
Dragonera?

- Opin que les urbani
zacions estan molt 131
peró que n'hi ha massa.

- Que opines del peric
dic S'ARENAL DE Mi
LLORCA?

-- Per allò que he vi:
fins ara és un peribdi
que dona a coneixer el qu
ocurreix al seu poble
això és molt bo.

-Política o deport?
-Deport.
- Com t'agradaria qu

te recordassin?
--Com a una person

senzilla que va tratar d
ser qualcú dins el mon d
l'esport.

Vols afegir qualqu
cosa?

- Si, voldria afegir qu
ja fa temps ens prona
terca que se construirí
a S'Arenal un poliesporti
a fi que tinguéssim mé
facilitats per a practica
l'esport. Les nieves coir
panyeres i jo volem aprof
tar aquesta ocasió per
reclamar que se cumple:
xin aquestes promeses.

JOAN QUINTAN)

DEPORTISTA I PERSONA

AQUEST MES AMB: CARME
GARCIA NAVARRO

Jugador: del Club Ponent a Andratx.

DEVANT L'HOTEL

CONCORDIA

RECANVIS



Bar Restaurante 	

	CM Tatúa!
MESON BARIA

SUPERMERCAT BARIA

Urbanizad(' BAHIA GRANDE 	

Carretera Arenal (CM, Blanc.
	 ARENAL
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ENQUESTA

ESCOLA D'INFANTS
S'ARENAL

CONSELL INSULAR DE
MALLORCA

Temps enrera id va
haver molla polémica refe-
rent a l'horari de l'Esco-
la d'Infants de S'Arenal.
La gent estava acostu-
mada que li guardessin els
infants de sol a sol. in-
clufts els dissabtes i din-
menges a la vella guar-
deria de "las Gaviotas",
que estava regentada per
Cárites. L'horari de la no-
va escola d'infants del
Patronat Municipal, fou
des d'un principi de 7 del
matí a 4'30 de l'hora-
baixa, cosa que provoca
protestes i conflictes, avui
ja superats. Arrel de l'en-
trevista, la polémica va
apareixer de nou, per això
varem entrevistar a set
pares d'alumnes fent-los
aqüestes preguntes:

—¿S'ajusta llorad' de
l'escola a les teves neces-

tats?.

—¿Quí guarda els teus
infants els horabaixes, dis-
sabtes i diumenges? Les
respostes foren aquestes.

MIQUEL MAS I PONS
Barman: Si, s'ajusta total-
ment a les nostres neces-
sitats. Els nins estan ben
cuidats.

COSME ANDREU
CAR DELL Butiger.

No, tenc butiga i faig,
feina tot lo dia. Els dis-
sabtes el problema encara
és ,es greu.

MANUEL MUÑOZ:
Fuster.

Aquest horari s'ajusta
totahnent a les nostres
necessitats. Els dissabtes
la meva dona guarda els
nins i els diumenges els
guard jo.

JUANA RUIZ URBA-
NO Empleada de la llar.

Si, totalment. els dis-
sabtes i diumenges no
faig feina.

FRANCISCO FERNAN-
DEZ V IET11A Cuiner.

Regular, els caps de
setmana he de pagar yucal-
que veinat perque me
guardi els nins.

JULIA PAREJA NA-
VIA Cuina.

De Cap manera. Jo faig
feina els horabaixes. Mu
me me cuida els nins.

DOMI MORAN TRE-
SE ÑO Cambrera menjador.

aquest horari me va
LIiit

La Comissió de Go-
vern celebrada el passat
6 d'abril de 1983 va
aprovar, entre altres, les
segu en ts inversions :

A la APA del col.
legi Nacional Mixte de
Montuiri se li ha facili-
tat un subvenció de
75.000 ptes. per els ser-
vicis de Psicologia que
voleo implantar al Col.
legi.

Al Centre d'Educació
Especial Joan XXIII d'In-
ca se h pagaran les des-
peses del transpon dels
alumnes durant el curs
1982-83 que puja a
526.500 ptes.

Se concedeix una sub-
venció a 326,855 ptes a
la APA del Collegi PIUS
XII a fin de que acondi-

Setze só els arenlars que
estan matriculats a l'Escó-
la Pública de S'Arenal de
la part alta. Aprenen gra-
duat escolar. La majoria
desitja aprendre la nos-
tra llengua, la llengua de
mallorca que és la cata-
lana. lio desitjan per po-
der-se integrar plenament
a aquesta Mallorca que els
ha acollits, que els ha
donat cobro, feina. benes-
Lar. Qualque cosa que els
negava la seva patria na-
tiva. Per a comensament
del curs que ve, que
coincideix amb l'acaba-
ment de la temporada tu-
rística, l'Ajuntament de
Llucmajor pot organitzar
un curs de català per a
adults, l'edifici de l'escola
ja el tenim, només cal
pagar un mestre de cata-
Ji i fer una bona propa-
ganda, propaganda institu-
cional, a fi de que el
màxim d'arenalers se ma-
triculin a aquests cursos.

cioni un edifici per a ves-
tuari. Al Club Deportiu
Bar Cunill se'l subvencio-
na amb 404.000 ptes per
a les despeses de lloguer
d'un camp de futbol.

Al Club de Natació Es
Mili de Binissalem se li
concedeixen 1.190.544
tes. pel pagament de man-
teniment de la piscina.

Se concedeix a la Unió
Esportiva Barracar de Ma-
nacor 338.125 ptes. per
a despesses diverses de
la temporada 82-83.

A la APA del Col.
legi d'EGB de Villafranca,
a fi de que paguin des-
peses de monitors, se li
concedeix una ajuda de
262.500 ptes. Al Club
Esportiu La Soledat se
Ii concedeixen 25.000 ptes
per a despeses de man-

A Sant Jordi són 53
els alumnes en edat adul-
ta que estan fent un curs
de catalá seguint aquest
metode, a més de la
llengua, aprenen la nostra

teniment del club.
Al Club Deportiu Jo-

vent se li concedeixen
450.000 ptes. per a des-
peses diversses.

A la APA del Col.
legi Joan Mas de Mon-
tuiri, 150.000 ptes. per
a pagar les despeses de la
organització del IV Cros
Popular de Montuiri. Se
concedeixen 500.000 ptes
al Deportiu-Cultural del
Coll den Rebassa per que
renovi les seves instal.la-
cions esportives.

Al Club Verge de Lluc,
se li concedeixen 100.000
ptes. a fi que paguin les
tribunes que han cons-
truït al camp de futbol.

Al Club atlètic Her-
mes se li concedeixen
400.000 ptes per a ma-
terial esportiu.

literatura i la nostra his-
tòria. Aprenen a estimar
Mallorca. a coneixer les se-
bes arrels, a esser més
feliços.

CURS DE GRADUAT ESCOLAR PER
A ADULTS

HOSTAL SOL 1 PAU

Nova direcció
Servici de tapes i de restaurant
Tel. 260384
Es Pil.larí

TOTS ELS DIMARTS A
LES 13'30

la Veu dels Pobles
Informació de S'Arenal, Sant Jordi, Son ferrfol

i dels altres pobles de la comarca

RADIO POPULAR
ES COSA NOSTRA



Els horabaixes, els parroquians del Jamaica deixen els seus
cotces aparcats malammt per no haver de correr deu passes ja
que l'aparcament del Consultori esta ben buit. Que ho són
ganduls els parróquians del Jamaica! Que en preguin bona nota
els municipal: que si no hi posen remei ho haurem de dir al baile.

GLOSA

DES

XAFARDER

Mallorquins amb ment molt
/tosca

malparlen dels catalans,
d'ells, que són uns bons

/gcrmans
i jamai ens han fet tosca.
En rainvi, amb senyde

/mosca,
mai li han mostrat el puny
a l'orgullosa d'encuny,
a l'estufada Castella,
que ens xucla la mame-

/11a
i a les quatre Illes muny.       

CARTELERA CINE ROMA

Cada día a partir
de les 330, sessió con-
tinua.

Dissabte i diumenge,
a les 10,30 matinal.

RESTAURANT
ESPECIACLE

Es Fogueró.
Cada	 vespre, les

atraccions més cotitza-
des del music hall mun-
dial.

Reserves. Tel 262745      

BINCO

Cada vespre, des de les
8 a les 3,30 de la
matinadajoc de bingo
a l'Hotel Bahia de Pal-
ma. Informació: Tel.
264500.               
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HOTEL PLAYA GOLF
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DE

SENYORES
I CAVALLERS

INSTITUT DE
BELLESA

SAUNA-MASATGES
BEAUTY FARM

BOTIGA DE
SO UVEN IRS
OBJECTES
DE REGAL

CTRA. ARENAL, 366 TEL. 261824 - PLAYA DE PALMA (MALLORCA)
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NOTICIES DE S'ARENAL
molt bona amb els ho-
tels ben plens per les
vacances de Setmana San-
ta, s'han obert, dos con-
sultdrit medies a S'Are-
nal de la part de Lluc-
major. Al que hin vi-
sitat a la carretera Exer-
cit Espanyol, ens han in-
format que disposen de
sis metges i tres ATS
en servei permanent, tots
mallorquins i altament qua-
lificats: dentista, pediatra,
traumatólec, medicina in-
terna, i medicina general.
Són metges de pago, però
agafen tota casta d'asse-
gurances manys les de
l'Asseguransa Social.

Sens dubte és un bona
noticia aquesta dels met-
ges perquè a la part de
Llucmajor hi mancava
aquest servei d'urgéncies,
sobretot a la temporada
turística.

MATEU JOAN
FLORIT

PREMI LITERARI

El passat 15 d'abril, al
poble Leones de Castro cal-
boa se Vd reunir el jurat
qualificador del segon con-
curs "promesas" de poe-
sia, convocat per la revis-
ta del mateix nom. A
aquesta edició se presenta-
ren un total de 258
obres.

El tercer premi fou
per l'arenaler, colaborador
de "S'Arenal de Mallorca"
Martí Santandreu III per la
seva obra"Quimericamente
verano".

UN ARENALER HA
MORT

Dia 18 d'abril va mo-
rir a S'Arenal en Carles
Hiros i Chandiramani, per-
sonatge molt conegut ue
raça indú, des de fa
molts d'anys afincat al
nostre poble i que se de-
dicava al comerç de miti-
gues i suvenirts, les seves
filles son ben conegudes
a S'Arenal i a la Porciún-
cula coin a compiones de
gimnástica rítmica. A la
seva familia, el nostre
condol.

Fra. A. de V.

PROFESIO TEMPORAL

El dia 25 de març
propassat tingué lloc, a la
Capella de la Comunitat
franciscana de La Por-
ciúncula , la Professió Tem-
poral de Fra Florenci Ro-
dríguez, natural de la ciu-
tat de Temple (Texas) i
fins al present sacerdot
diocesà de Austin (Te-
xas).

Als seus 31 anys
fetes les proves conóni-
ques prescrites, ha deci-
dit entrar i ha estat ac-
ceptat com a Religiós de la
Província Espanyola de la
T.O.R. de Penitencia de
Sant Francesc —els francis-
cans de Mallorca— per tant
exercirá el seu ministeri
sacerdotal allá on l'obe-
diència el destini.

Entre les amistats i
els Germans Religiosos,
que l'acompanyaren a l'ac-
te de la seva Professió
i Rebuda és
prou significativa la pre-
sencia del P. Francesc
11/ek, mallorquí i actual-
ment treleallant en USA,
representant simbohcament
tots els nostres Religio-
sos, missioners hereus i
seguidors de la labor de
Fra Junípero Serra, L'e-
vangelitzador de California
i altres terres de la costa
americana.

Fra. A. de V.

SERVICIS MEDICS

Aquest començament
de temporada tutistica,
que per cert ha estat

MERCERIA
L'ESPERANÇA

CONFECCIO I
MUNTATGE

DE CURTINES
Carrer Salut, 18. Teléfon 26 54 09.
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A Sant Jordi, La Santana Santa se celebra així com
Apostols, romans, aLltes vestides a l'antiga, prossessons...
que no tenen els altres pobles de la comarca... i no ho te
pesque tampoc tenen histórk... son pobles que no existienp
molt petits fa vint-i-cinc anys.

Un assoleiat matí d'aquest mes d'abril passat, el cainió Avia
GE-85305, comluit per Jaime Dones Capelk, va cause dins el
torrent de Sant Jordi. El conductor va sufrir lessions  ¡leus, però
el cernió va sortir prou inalparat.

Son inassa estrets els camins, ho són massa els del Pla de Sant
Jordi, el de Son Ferriol i els de Sa Creu Vertnella. L'Ajuntament
i el Gover de les Eles han de prende mesures: llevar revolts i
aixampkr-los un poc. Els veinats, són els qui ho han de demanar.

PC7 les festes de Sant Jordi, hi va llaves celebració relligiosa,
taula rodona, verbena i concurs de trdfic. A la nostra fotografia,
els nins entrenen pera la competició.

Municipal de Sant Jor-
di, vestit de gala el vespre
del Dijous Sant.

CAS PEIXET
EL BAR ESPORTIU

DE
SANT JORDI



CASABLANCA

EL CLUB DELS JOVES

JOSEP DE TOREGROSA 1 ALOI

Representant oficial a les
Illes de

PIVA MOTOR

Carretera de Manacor,
416. Tel. 278149.

CASABLANCA

PARALLANS MAGNETICS
ANT ENES COLECTIVES

PORTERS ELECTRO NICS
REPARACIONS PET1TS ELECTRODOMESTICS

Servei tècnic de Televisió al Taller
Carrer de la Marineta, 7

S'Arenal de Mallorca
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Des de l'any 1929 hi
havia una escola a la Casa-
blanca, una escola de bella
estampa, amb patis, palme-
res... Una escola que els
darrers ans de la dictadura
fou abandonada, les portes
caigudes dels gaufons, els
animals i les persones hi
podien entrar i sortir a
l'hora que volguessin.

Els temps, però camvia
ren, amb la democracia fo-
ren possibles les associa-
cions de veinats, amb la
democracia foren possibles
els ajuntaments socialistes,
amb la democracia fou
possible que la Casablanca
tengues altre vegada una
escola pública pels nins y
les nines del poble.

La Associació de Vei-
nats Molins de Vent, el
capdavanter de la quan es
en Rafel Jaume fou la

gran impulsora de la idea
de la restauració de l'esco-
la, idea a la que respon-
gué l'Ajuntament Socialis
ta de la Ciutat de Mallor.
ca en_la persona del ti-
nent de batle d'educació,
Joan Perelló i Ginart.

Avui, dos mestres, Na
Magdalena Riutort i En
Joan Capellà ensenyen a
l'escota de La Casablan-
ca. Ella parvulari i primer
cicle, ell Cigle mig i supe-
rior. En sortir d'aquesta
escola, els alumnes estan
en perfectes condicions
per a entrar a l'Insritut
d'ensenyament mitja.

L'ensenyança se fa to-
ta en català a més de les
tres hores reglamentarles
de llengua i literatura ca-
talanes. Obviament son en
castellà les classes de llen-
gua i literatura castellanes.

Aquesta escola té sis
aules, de les quals només
dues estan ocupades per
19 alumnes cada una, de
totes maneres hi ha més
nins i nines al poble i a la
rodalia, nins y nines que
va a escoles de més enfo-
ra, si anassin a l'escola
de la Casablanca apran-
drien més i aprendrien a
estimar més el seu . poble.

La mestressa, Na Mag-
dalena Riutort, ens diu
que está molt contenta
de treballar a la Casa Blan-
ca i que li agradaria con-
tinuar molts d'anys, tam-
bé remarca la gran ajuda
que ha rebut en tot temps
de la Associació de Vei-
nats Molins de Vent del
poble.

MATEU JOAN Y FLORIT

Les troban a l'escola ve-
na de la Casablanca, avui,
per obra de la "Associació
de Veinats Molins de
Vent" i de l'Ajuntament
de l'esmentada associació
de veinats i de les seves
seccions: la juvenil i la de
petanca. Són Na Caterina
Seguí, Na María de Torre-
grossa, Na María Ferrà i
Na Francina Perelló, totes
quatre de la directiva a
qui demanam:

—Quants de socis sou?
—Som 43 socis, és a dir.

quasi tots els al.lots i alio
tes del poble.

—Quines són les vostres
activitats?

—Varem fundar aquest
club jovenil el mes d'octu-
bre passat, hem fet les fes-
tes d'hivern amb balls a la
Plaga del Molins de Vent,
varem fer una excursió a
Alaró, blass al local mots
de diumenges i ara ja pen -

sarn amb les festes de l'es-
tiu.

—Per ajudar a les festes
l'estiu, l'Ajuntarnent de

Ciutat dona 60.000 ptes.
als organitzadors, vos con-
vé demanar les amb temps.
Voltios, teniu autonomia
o depeneu de la Auocia-
ció de Veinats?

---Depenem de la Asso-
ciació de Veinats, però te-
nim total autonomia, els
demanam la seva opinió
i feim quasi sempre el que
volen ,

—Qual és el principal
objecte de la vostra asso-
ciació?

—Fomentar la amistat
entre la joventut de Casa-
blanca, Sant Jordi, Son Fe-
rriol, S'Hostalot i Porto!.
Si ens coneixem será més
facil trobar la parella ideal
per lo que mos queda de
vida, vida que ha de ser
llarga...

MATEU JOAN FLORIT



Bisbe de Mallorca a
S'Aranjasa, a celebrar la
cerembnia de la confirma-

ció. Ifi estau tots convi-
dats.

Día 15 de maig, festa

de Sant Isidre Llaurador.
patró de S'Aranjassa cele-
bració de l'Eucaristia i fes-
ta a l'església del poble.
Mos hi veurem tots plegats
a les 10 del matí.

Català al carrer.
Quan una persona viu a

ca seva la catalanitat, quarr
aprèn a estimar la seva
llengua, la seva música, la
seva cultura i surt al ca-
rrer i ven tanta de gent
que passa d'aquestes coses,
és ben trist. Ho és bambe,
veure els noms dels carrers -
i places escrits en - una 'len-
gua que no és la nostra,
escrits en castellá.

Es que no és bella la
nostra llengua? Una 'len-
gua que ha produït can
cons populars com la reco-
llida pel Pare Rafael Gi-
nard i que diu així:
Vos quiamb so mirar matau
matau-me, sols que em

/mireu,
que m'estim més que em

/mateu
que viure si no em mirau.

ENCARNACIO
CAMPANER DE
S'ARANJASSA

EDITORIAL

S'ARENAL DE
MALLORCA

S'ESTEN
Fins ara, S'ARENAL DE MALLORCA estava

implantat dins l'ambit geogràfic de S'Arenal, Ses
Cadenes, Meravelles, Pil.larí i Ca'n Pastilla dins el
terme de Ciutat. Dins el de Llucmajor, a mes de
S'Arenal ens esteniem per Calablava, Bellavista, Les
Palmeres, Badia Gran, Badia Blava i fins a Tolleric.
Ara, aquets mesos passats hem començat a tratar
temes de S'Aranjassa, Sant Jordi, Casablanca, Son
Ferriol, S'Hostalot i Es Pinaret. Potser mes envant
arribarem fins El Pla de Na Tesa y El Coll d'En
Rebassa.

Aquest diari, que ara es mensual i prest será
quinzenal, vol esser el butlletí de tots aquest pobles.
De tots aquets pobles que no tenen ajuntament, de
totes aquestes cases on el carter no hi arriba. Vol
donar a tota la gent del Pla de Sant Jordi i a la gent
dels nuclis urbans nascuts arrel de l'arribada dels
turistes, la bona nova de que tenen una llengua, una
llengua culta com la que més en la qual a més
d'expressar-se, hi poden escriure, hi poden llegir.

Vol esser el diari de tots, on hi veim els infants
acabats de batiar, els estudiants de les escoles, les
Associacions de pares i les Associacions de Vefnats,
suplents aquestes moltes vegades deis ajuntaments de
que estam mancats. Vol esser el diario de les Associa-
cions de Pensionistes, ho vol esser de totes les perso-
nes de bona voluntat que d'una manera o d'altre hi
vulguin col.laborar. Avui, després de dos anys de
rodatge, S'ARENAL DE MALLORCA podem dir
que ja és major d'edat. Hem passat els mil subscrib-
tors, aquest mes passat d'abril n'hem apuntat 140 de
nous, la majoria de Son Ferriol i de Sa Creu Vermella.
El mes que ve, durem la bona nova de la llengua
catalana, del català de Mallorca, a altres indrets de la
nostra comarca, i sabem, que serem ben rebuts.

El nostre periòdic, també se pot comprar als
millors llocs de venda de periòdics de S'Arenal, a Ca'n
Roca de Llucmajor, a una de les butiges des PiLlarí, a
les dues papereries de Sant Jordi i a Ca'n Oliver de
Son Ferriol, Feim 2.000 exemplars i en farem més
quan sia necessari. Cal agrair als nostres anunciants i
lectors la possibilitat que aquest periódic hagi seguit
endavant i que avui sia un dels millors de la Premsa
Forana.

CLUB DE PETANCA
El club Petanca TURO

s'ha proclamat sub-campió
de liga de 2a. categoria
grup A despreés de una du-
ra y llarga temporada. La
Directiva vol expressar
l'agraiment a tota la planti-
lla del club pel gran esforç
realitzat jornada rera jor-
nada, fruit del mateix ha
culminat en aconseguir per
primera vegada el tan an-
siat ascens a primera cate-
goria. Aquest èxit, repre-
senta molt pel club TURO
considerant que tots els ju-
gadors són d'aquesta petita
vila de S'Aranjassa i els
mitjans economics del club
son relativament modest
en relació a altres clubs de

més nivel! econòmic; pero
hi ha un punto molt
important i que per des-
gracia avui en dia, a vega-
des no es té present aquests
dos punts i realment ha de-
mostrat que els ha portat
a la práctica. Finalment,
m'agraderia expressar en
nom del TU RO, que estam
agraïts de col.laborar amb
aqueste publicació infor-
mativa de S'ARENAL per
totes les deferencies que
ha tingut en S'Aranjassa
a tots els nivells i que es-
peram fructifiquin en bé
de tots. Enhorabona al
Club Petanca TU RO'

ESTEVE MARTORELL
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VARANJASSA 
MERCE MOREDA HA MORT

Mercó Rodoreda va
nebter - a Barcelona l'any
1909. Als 23 anys
cá la seva primeranoveLla
"Soc una dona honrada?"
Des d'aleshores col.laborà
regularment a "Mirador",
"La Rambla", -La Publi-
citat" etc. Despres escriví
altres novel.les. L'any 39
abandonà Barcelona camí
de l'exili. S'establí primer
a París i després a Gine-
bra. Actualment vivia a Gi-
rona. L'any 1957 obtingué
el premi Victor Catalá amb

El proper dia 7 de maig
a les vuit del vespre, si
Déu Vol, vendrá el.Senyor

	__ MISA	 441'	 1
4Ger N2 1 1 á	 Irn: z----

........„	 ,
y/¿eneitá	 J ' :'

•
-11	 il	 1 	-

S^ ma ma,
Telb &P.ItIsol,..
4315 ••••••

• .131

.._-

.........,

Momee* After

,	 514•5, sus el ••••.^ be:

--1--

1 

--- -1.5S•••':	
bibubie soase.,

I

,
..__„

11P3.t1	 9111	 •
I... - -.1	 III	 111111-2---h-

	

-	 , .,„.

• --	 hAiel eiter lael u	 .5,73* c	 aier.	 1
	ve ron i nov . 7.3311 T.. je el. c., e...a	 1

la

 -

›linahl•

es raes nworrateves,gisou~s .33.

"C.....» , .. i .3 «Mea res. ve ~ea
elíseos ere 	 mano, eseere, i se Ses,.,e ee
ON thria :

• S ....
	" 	'

r«........ •	 /-	
,

Va 11....3	 , 3

	ah i t o1;	 vopet	

L
I p.4.5.

,

solle"

1 e5 D•Tirleli..
13,71

p. 7.111.3 ‚ 	 ---

a	 _.,..•ma, Ve	 -
S•337......

,	 ,.,4,
4S4 	...

.. 4- "1_, 	.... Sa elié..:rsa•ro:is,a

r
-•	 r.	 •	

rr.--	
-,

...	 .... _	 ..,..1-.

/ '	 e
-ce

,

3

.5. 	•••• 	 3t5

-,'"

.

<G>

‘,..2.3.7

airt: 705 1555
• n•43..

-•	 9
05 3 A...3
*Remes Per	 111,

	' 	 - •
fieues A wes	 4	 ' 1...	 ,t

es uf., Mes
444, 44.44•• cs.."	 ni'	 y

-

‘74*".-- .	
.s.

ðS ?SS'' 	 out
3.3....	 ,,;;;;;;;;„?
tecenhe h . ......-- ,l•asia	 L •Akillg.,(-

1leur<..„ -..u.e.",.

,,,_,M.„.5,_ '

•• '«• •••••	 yeeepele•
me 130.11T.0 S

›.// ,
/ 'V II/

,f. • 4

/

...bisel «S D..
e se upo. vio.

berma e.• ...

Ove	 13313i33 031313 ,3136.3.......

,,,,,,	 • e
iikkillib-y5e-	 "0	 •	 pise W. 0.

,	
..--.' 4'

1..-S-f.
	.5

,
ed

4	 .'4 DeRby•
4.. 	 ..,	 /	 ''	 ..C....-.....

•fl...	
-

,	 weg O<
....u. 	bATAI.0
*	 A naPeas

i

,,,,,Sis   	 Aq--- .'In;	 II:i0 *des
(..1.1ícr• MO

els auuM, Le 5
rase. col PetUA

.3 st L• 1.03.
A re Diablos.

.1. 331.0.
—

'''''•	 ••••-
C4

Pri
MI?_.„,

,.,

/	 •	 ...1 e5 Daeeee
Teategt MOMIA
Le Dee Sabia, Dik

.--
...

1o
! ff

1	 ,.	 I
1 soca pf earall•
le aaaaa (4. •

Des r velo ‘.1~4.
mfter e.. ama
Inehea eal vas-
I.. os 011. %Lira
VOT blIsella vsite

,

Con ea veasnbsin I	 — ,z..i ei
-	 333• raa...3.43101,0ye	 1,ilit

0:2k	 •owTS 1.1.1. .MO5 base«	 ligrO
,,,	 -	 An pone ~veten &odelt, 4 Pea	 1--.....
Ir	 aeah ~Cae De .1UL .13 i le

-1- be. Se «hm Ve« elitlue

I
/	 41

,	 '	 1/....2'4P-

F.-7-

I	 „10›, ...„„›,..	
r

I ~e 	

De
Se Re;(1. De ~Ole

1
5P.'	 i"	 a.•

1t	 .	 ..	 .....-	 ,.4it	 .._,
'.'.	

_I 
N" 	'-' Wril	 ---•- - .-''''

	

 ,	 ------ .....,----,----(
14 , ‘J;	 —

Tasa 014i 	 541110011 Pirbil.
ALLb "olas os	 ...».11.1t;	

Reno Atunaaa ame n
CAP •Ve te	 .	 i .i	 i•	 ,s venal, opOe *0w

rIeS".4 
a	 '‘••I.	 i311100.11'5,S033 303 IN« wad Vela AeletlA

.Alife • • • •	 /,; -i	 '<tb.	 StOILI•

.n • N,	 •••
-...--	 -.......-

	

'	 I

.•••• '	 '
	 ,

	y 	 ,'
!"•n•--	 -	 -	 ..,	 '
i .

%
, .

.,

• " 43
	k 	 Iti
	/, 	 ,

/

es ....€	 ,-.--ir-srle_ ..	 „.	 ¿ vethm o« se AA
&S.M.!~ Ti.r ,-..,5 5..,_....ir	 .... 1. 1	 7.	 Ailib?, Dei».	 i2	 s
C•111115....

1	 Toreen VOltahl. Me".
,	 . 0	 '	 r^ AL• 	  ,443133.

''''''	 --h3Ñ3)•39

7..	 • 7
r y ,	 ,: /7

''	 •if
111'

'	 .........--- -	 .N.,	 i) •
..--/	 •	

1
11.+'	 ,¿

'
N nB4 efl./.1, Mt	 Le pre HAY,* De	 ..n	 •
", ^ La	 ri oiv•. . .	 'I

TOTS ederee ee WAGMLfleal ,l AM «141

VAR4II Teledhe CAP PAS Pa ~y D'as

este .
II i m'ayer< Ole aseara • "musa

A/ rie..

' i 'Ai•	 •Re Sél, 11:115 56-0 MeArS,

i.a .•,,,-0 >loen 5.4/ Vit,s, i AL
CeL	 bes veGew ret-s pLe.Ts.

Art'li.	 •

•

sic ;tes, Pa« wassay• *Jamo
Vos • ~Laman. • aors <10.1",..•
Pelt,". 41t ,L e5 laW•1315le Ame*
.s vea; P4/Ico e$

53-i1
..-:	 115,,I,1511

-..__
1 .1	 I	

a 7r	 ntr	 l'	 —
-

I
I.1

	.i 	 _	 _•n••,... T...*ta
054 OAP .«......"

	

........ &&&&&&&	 _
	fesi•r ya, CRINA	 N

-	 ..	 _	 `- ...	 -	 -

contes'. i cine
anys més tard publica "La
plaza del Diamant" del b a

-rri bonic de Gracia, consi-
derada corn una de les no-
vel.les més importants es-
crites en llengua catalana.
El 1966 obtingué el premi
Sant Jordi al-ab seva no-
vel.la "El Carrer de les
camèlies - . Des d'aleshores
ha publicat: "Jardi vora el
mar" (1967) i "Mirall
Trencat" (1974) va deixar
tres obres sense acabar.

Encarnació Canpaner

VISITA DEL SENYOR BISBE
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Rellotgeria. Joieria. Argenteria. Objetes de rea
Trofeus. Gravat. Preus de Fábrica

FRANCESC ORELL 1 TOMAS

Magatzem de pinsos,
adobs i cereals. Avingu-

5-17 da del Cid, 77. Tel:
243725 SON FERRIOL.
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HOMENATGE
A MARIA
CAPELLA

Dia 14 de maig hi
haurà festa grossa a Son
Ferriol, festa homenatge a
un dels componets de
l'Agrupació de Balls Ma-
llorquins del Poble.

A les 7 del vespre hi
haurà l'arribada al pla de
lésglesia de la banda de
música d'algaida i de la
Revetla de Sant Antoni.
A les 8 concert a l'Esgle-
sia Parroquial, a càrrec de
Marià Capellà, Caterina
Vidal í Joanet Coll, aca-
bat el que al hi haurà
missa solemne.

A les 10 del vespre,
al Restaurant "El Hoyo"
sopar, festa i sarau per
llarg. El sarau será a
càrrec del Grup Música
Nostra, la Banda de Mú-
sica d'Algaida i la Agru-
pació de Balls Mallorquina
de Son Ferriol.

FESTA CULTURA
MALLORQUINA

La directiva de la Agru-
pació de Balls Mallorquina
de Son Ferriol comença a
mourer-se de valent en la
organització de la II Festa
Cultura Mallorquina a cele-
brar el mes de setembre.
A aquesta festa hi pre-
nen parte quasi totes les
agrupacions de baila ma-
llorquina de l'Illa, bandea
de música, xeremiers, glo-
sadors etc.

L'Ajuntament de Ciutat
ja ha concedit 200.000
ptes per aquesta festa,
tambe s'han demanat sub-
vencions al Consell Gene-
ral Interinsular, al Con-
sell de Mallorca i a la
Cooperativa TABYR.

Morid Capdla i Roca, gemid d'en Pera Capella —Mingo Repulgo--
que fou bon poeta i estriptor. En Morid s'ira dedicat tota la vida
a la música popular mallorquina. Ila estat i és un brusquer de la
musica riostra.

Caterina Vic i Tugores, professora de guitera de Son Ferrial.

L'any passat a la ¡ar-
dor se va celebrar la pri-
mera Mostra Cultura Ma-
llorquina a Son Ferriol.
Iii acudiren la majoria de
grups de ball mallorquins,
bandes de música i... molte
de gent. Presidiren la festa
el President del CGI, i el

i.latle de Ciutat.

Ara, els capdavanters
de la Agrupació de Balls
de Son Ferriol, preparen
la segona edició d'aquesta
felta que se celebrará per
les mateixes dates. L'Ajun-
tament socialista de Ciutat

ja te concedides 200.000
pessetes per subvencionar-
la, al Consell de Mallorca
i a la Cooperativa de
l'Aeroport TABYR. Si tot-
hom ajuda, aquestes fes-
tes poden ser de les mi-
llors de la comarca.



.1 I 'yetuhre de rally nassat. en una e ve!trsift s SI: Gruta.

Son Ferriol també produetc bons departiste: del pedal. En Riel Vich len Mateu Cabot tenen C4

selva plena de trofeus que son testimoni de les seves victories.

Aquesta ét la ,formadó del Son Ferriol que fuga a segona regional Acabem la ¡liga dels daYrers
perbe	 :en de categuria Le tempo ,ade que ve, posW)lernert tiran antb eZ Brazi!i -

flecreta:, •' , !..e és 	u 1,- -. i Social, tan:	 tar!bé t?-e	 de Juvenil!. ' 7'

canalitza el fu tifi:

més, cada setmana venem
un número senser de lote-
ría per ajudar als gastos de
la associació.

-Quan qualcú de no!-
tros mor li veim una co-
rona i anam tots a l'ente-
rrament. Aquest mes pas-

sat n'hem fetes set o vuit
de corones. Al local, jugam
escanbrins, miran la televi-
sió i bevem café i refres-
caments, res d'alcohol i tot
a 10 pessetes, no hi
guanyam res però tampoc
hi perdem.

Ci111411k
St J1\

LA PLATJA ES PLENA DE
MOSSES BONIQUES

-91(2)

50C L UNIC DE
LA PLATJA AMS
ELS "5140RT5"OME
LI FAN JOC, AMO
EL RAM- DE "5uRF 1

4,1	 Fed,,	 5y1

955
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SON FERRIOL

LLAR D'ANCIANS

Al poble de Son Ferriol,
al igual que al de Sant Jor-
di, hi ha una llar d'ancians
a un local cedit por l'Esgle-
sia i amoblat i mantengut
per l'Obra Social de la
Caixa d'Estalvis SA NOS-
TRA.

El president de la Asso-
ciació dels vells del poble
de Son Ferriol, és en Pere
Josep Vidal de mal nom
Estrella, que feia de ferrer,
—tots els molins de per
aquí son fets meus-, ens
diu.

També és glosador i a mo-
do de presentació ens diu:
Jo estic a Son Ferriol,
que és un poble sa i honrat,
es cine tenc per veinat
colmado a s'altre costat
tot en es mateix redol.
Preguntau a qualsevol
p'en Pep Vidal Montserrat
allá tendreu un criat
per servir-vos, si Deu vol.

--Quines activitats feis?
demanam al president.
- Organitzam e-.cur-

sions y trescam per tot
Mallorca, l'any passat ana-
rem tres dies a Eivissa,
també anarem a Lloret
de Mar i a Andorra l'any
passat. Per Mallorca en
ferem set o vuit d'escur-
sions. SA NOSTRA ens
paga una o dues excursions
cada any.

—I ses altres, qui les pa-
ga.

--Noltros les pagam, te-
nim doblers perque co-
bram de la jubilació, a

Els pensionistes de Son Ferriol són m és jugador: que ses cartes.
Airó se pot comprovar qualsevol horabaixa anan al seu club.



Jugava a primera i ha ascendit a primera regional r rpr,.rim t

RESTAURANT
MONTEBELLO

Preus especials per a dinar de companyions

Menú nins comunions a mitat de preu

'o
Monfebell1

iJrbanització Les Palmeres. Carretera del Cap
Blanc. Telèfon 265020

Grans jardins -tenis- fútbol sala
-jocs infantils-piscines

•

ALBE1RADA
RESTAURANTE GALLEGO

Carretera Militar, 269
Teléfono 260725

EL ARENAL

PALMA DE MALLORCA
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LA RUDA QUE HO
CURA TOT

Equip de tercera, manten la ctegoria. 	 Equip de segona que manté la cal ego tia.

PLA DE NA TESA

COMPLEXE ESPORTIU CA1 GASPAR

Avui incorporam a les
planes de S'ARENAL DE
MALLORCA un altre dels
pobles de la nostra comar-
ca que no tenen ajunta-
ment. L'incorporam amb
un centre esportiu modè-
lic que pot donar envege
a molts de pobles grans i
amb una llarga història.
Se trata de Ca'n Gaspar,
que compte amb espaiosos
locals socials, pistes de pe-
tanca, camp de futbol,
aparcaments... fins i tot
una caseta prefabricada
per a vendra verem a l'am-
pla explanada que enrayo! -
ta el complexe esportiu.

Tot va començar l'any
1970 quan l'actual presi-
dent fundador, En Gaspar
Llado i Mates feu aquestes
construccions i va organit-
zar el deport del poble.
Avui, hi ha 5 equips de
futbol i tres de petanca.
D'aquest darrer deport
r avui ia que a

Ca'n Gaspar tenen tres
equips, un dels quals ha
pujat a Primera Regional
Preferent, máxima catego-
ria a que pot aspirar qual-
sevol club mallorquí.

Una directiva reduikla
al máxim, nomes presi-
dents, secretari i tresorer,
cal suposar que tots els ju-
gadors fan de vocals
quan és necessari, compor-
ten el Club de Petanca
Ca'n Gaspar que repro-
durm a continuació:

DIRECTIVA
TEMPORADA 82-93
President	 Fundador:

Gaspar Lladó i Mates.
President: Joan Ramis

Ramis.
Vicepresident 134.: An-

toni Nadal Mas.
Vicepresklent 2on.:

13ernabe Sánchez Martí-
nez.

Secretari:	 Francisco
Ilinojosa Romero.

Tresorer: Jaume Gran-
de Garau.

JUGADORS

Bernardo Jiménez Vera
Francisco Martínez García
Jacinto Oncala sueno
Josep Salas Yescafré
Francisco García Sierra
Miguel Fiol Frontera
Victor Rios Herreros
Miguel Vila Rodríguez
Vicen Hervás Perpiña
Miguel Pérez Ibáñez
José Terrones Terrones
Jaime Grande Garau
Andreu Juan Juan
Justo Mateos Barquero
Francisco Panyagua Moya
Alfonso Ramón Barceló
Joan Ramis Bauzá
Joan Santos Roig
Vicen Bernabe Colonia
J. José Oncada Fernández
Frorentino García Arriba
Pedro J. Bernabe Teani
Aurelio Martín Martín
Manolo Panyagua Albor
Antoni Ozonas Sard
Josep Ignaci Torrens Bis
Manolo Diez Seron
José Martín Martín
Rafael Martín Martín
Fulgencio Nuñez García
F. de la Iglesia Campesino
José Jiménez Vidal
José Hinojosa Romero
Josep Pons Pons.
Cristóbal Torres Grau
Angel Jiménez Fernández
Francesc Font Bernat
Pedro Mari Santos
Angel de la Torre Rua
Rafael Mondejar IuIondejar
Nicolau Ferrá Perelló
Rafael Caldes Pons
Pere Lliteras Gili
Valeriano Torres Carrillo
Antoni Ramis Lladó
Jaume Bibiloni Ferra
Eugeni Escandell Garia

Encara que pertany a la
mateixa familia de la Ili-
monera o del taronger, la
ruda és un arbust llenyós
que poques vegades arriba
al metre d'altura. El seu re-
bassó és perenne, però ca-
da any se desevolupen no-
ves tanyades que floreixen
la primavera i l'estiu. Tota
la planta exala una pudor
ben característica. Creix
de forma espontania a Ba-
dia Grand, Badia Blava i
Tolleric, encara que culti-
vada pot desarrollar-se a
qualsevol loe de Mallorca.

COMPOSIC10
QUIMICA

Les fulles de la ruda con-
tenen a més de diversos
àcids, acetones i alcaloids,
un glucódxit violentament
actiu: la rutina.

UTILITAT

La rutina actua funda-
mentalmen damunt l'uter.

En petites dosis, la seva
acció és amenagago, és a
dir: provoca la inestruació,
peró alerta, perque a dosis
elevades constitueix un
abortiu segur i experimen-
tat. Per a provocar tina
mestruació que se retarda,
se pot preparar una infu-
sió d'un gram de fulles se-
ques dins una xicara
d'aigua bullenta. Es acon-
sellable no passar de ilues
xícares diaries donada
la toxicitat de la planta.
La rutina posseeis aixi-
mateix la virtut d'aug-
mentar la resistència dels
capilars senguinis, per això
s'empra en cirugia ocular.
La Flebitis se combat amb
una infusió de dues culta-
daretes de planta seca dins
una xícara d'aigua bullen-
ta; deixada reposar tapada,
duarant 15 minuts i se
pren tres vegades al día.
Aiximateix s'usa per a al-
tres aplicacions mediques.

J. F.

Argenteria i Rellotgeria

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

o "WYVV,
• , e	 e

,

O'D ADREÇOS DE TAULA-LLENCERIA
>	 BRODATS

PARAMENTS-FLASSADES I
ENCARRECS

Z

Brodats JIM ti

Antonia Catalá

Exercit Espanyol, 3
Telèfon 263819 S'ARENAL DE MALLORCA Me

cztsgc
á	 Cává—á á,,,k	 c‘Ça
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ELS TRENCADORS DE MARES per. LLABI1EÇ
Fa una trentena d'anys

a La Porciúncula tot era o
clot o forat. Fins alesho-
res aquel' immens pinar,
que vàrem hereuar dels
nostres majors, era pràc-
ticament verjo. Sols hi ha-
via els clots, que fèiem els
estudiants parant foses i
els forats de les llorique-
res i dels caus dels conills,
antany molt abundants al
nostre camp...

Perú un dia compare-
gueren, un darrere l'altre,
els TRENCADORS DE
MARES, arribant a for-
mar una munió de més
de cinquanta, que, esco-
dra en ala, no deixaren
part sana i per unes po-
ques pessetes de renda
se'N portaven carretades
i més carretades de ma-
res. Posteriorment i per
sort nostra, quan l'ex-
pansiomisme urbanístic
s'apodera de Ciutat, quan
les plomes de les grues es
remarcaren arreu del cel de
la nostra capital, comença-
ren a venir camions, carre-
gats de bagatge mort i inú-
til, que no sabien a on dur-
lo, i el trebucaven dins
aquells avenes incommen-
surables i esglaiadors... I
molt de favor que ens
feien els empresaris, adme-
tent els milers de camiona-
des, com ens varen portar.
Els clots s'ompliren i la
finca va quedar altra vega-
da més o manco presenta-
ble sense aquelles nafres.
Els pins hi renesqueren i
avui en dia un ja no es re-
corda d'aquell impressio-
nant estrall d'en temps
primer.

Avui parlarem si Déu
ho vol, de l'ofici de
TRENCADOR DE MA-
RES, tan antic i arrelat
en el Pillan, Ses Cadenes,
Es Coll d'en Rabassa, S'A-
renal i que era potser l'úni-
ca font de ingressos amb
que comptaba la familia
i que conseguía d'aquesta
manera treure el carro, que
a voltes estava ben enca-
llat.

' Un dels materials més
emprats en la construcció
és sens dubte el mares,
que es troba a moltes ban-
des de la nostra geografia,
sobretot a la zona coste-
ra comprensa entre el Coll

CAFETERIA

EUROPA
Carns a la brasa.
Carrer Joaquim Ver-
daguer, 42.

Tel. 262046.
S'ARENAL DE
MALLORCA

d'En Rebassa i Regana, pa-
ssant lògicament p'Es Pil.

Ses Cadenes i S'Are-
nal. Hi hem de comptar
també el pedreny de San-
tanyí, el de Galdent dins
el terme de Llucmayor i el
de Porreres, tots ells
molt bona qualitat. El de
la banda de Muro es blan-
quinós i de mes baixa cate-
goria.

Es tracta d'una pedra
fácil, mes o manco com-
pacta i agradosa a la vista
i a la que el temps Ii dóna
un color d'or vell. Fullana
la descriu amb aquestes
paraules: "Es una pedra
bon treballar, abundant a
les Balears, que es treu
d'uns dipòsits d'arenes ma-
rines consolidades del pc-
ríode quaternari i s'empra
en la construcció".

Per regla general hi ha
MARES COMU i MARES
ESCOLLIT O DE PICAR.
El primer és manco com-
pacte i s'empra per a mun-
tar parets i construccions,
que han d'anar referides
o arrebossades. El segon,
en canvi, és per esser vist
i amb ell s'elaboren cor-
nisses, voltes, ares i can-
tonades i també per als re-
vestiments.

El personal que, des de
temps inmemorial, regata,
extreu i adoba aquest pe-
dreny, es dieu TRENCA-
DOR DE MARES,
TRENCADOR i en temps
primer PEDRER, PE-
DRAIRE, LAPISCIDA i
fins i tot PICAPEDRER
O PEDRAPIQUER` si bé
aquests darrers noins es
donaven també als qui
treballaven la pedra viva,
que tant abunda en el Rai-
guir —Alaró, Binissalem i
Lloseta— com també als
MESTRES DE CASES,
avui MESTRES D'OBRES
O PICAPEDRER. Les pe-
dreres són els jaciments
naturals d'on s'extreuen
les peces o pedres pera a
la construcció tant si són
de pedra arenisca com de
pedra viva.

Cap al tombant del s.
XVI els TRENCADORS
fonnaven part del gremi de
PICAPEDRERS, en el sen-
tit de constructors. Quet-
gles diu rbnegament: "En
el Arenal había una sec-
ción autónoma de TREN-
CADORS". Més explícit
és Font Obrador, quan
parla dels TRENCADORS
de Llucmajor, que eren
molts.

Aquest autor ens dóna
els noms dels SOBREPO-
SATS de l'any 1568: Ma-
cià Nicolau, Bartomeu To-
más i Jaume Noguera. En
1581 hi trobam Pere Cas-
tellà, Jeroni Amengua',
alies Sard, Bartomeu Roig.

S'explotaven aleshores
--parlam de Llucmayor-
les PEDRERES DE GAL-

DENT dites també SA
PEDRERA DE LA VILA.
que no donaven abast a la
demanda continuada d'a-
questa pedra tan qualifica-
da, per a obres no sols de
la Vila sinó també de Ciu-
tat i d'altres indrets de Ma-
llorca. Es una pedra de gra-
net molt fi, compacte i
dur.

Són tambe dignes de
menció les famoses Pedre-
res de la Seu, que es tro-
ben a la pendent, gairebé
inaccessible, de l'espadat
de Sa Foa, on s'hi veuen
encara ara les restes semi-
arquológiques d'una mala
fi de pedreres abandona-
des, des de mitjan coster
fins a la mateixa aigua
la mar. Allá hi treballaven
els TRENCADORS lluc-
majorers, en nombre que
devia ser molt elevat, on
hi passaven la setmana
- s'hi troben restes de mol-
tes cabanes muntades amb
restes de mares i cobertes
amb primes llivanyes i on
s'hi veuen també numero-
sos fragmeitts de cerámi-
ca de l'època -i per a la
seva subsistencia, que de -

via ser molt rudimentaria
hi excavaren dues cister-
nes: La font primera i
de Sant Climent, les ducs
encara en relatiu bon es-
tat.

Les peces de mares un
cop adobades eren baixa-
des a la mar imitjant unes
civeres, que davall hi por-
taven una especie de

i que d'aquesta ma-
nera llenegaven damunt
uns vials de mares --els
davalladors- enmig dels
quals s'hi havia practicat
una ampla acanaladura.
Arreu encara se'n poden
veure a diferents indrets.
Abaix eren carregades a
unes barcasses, que les
transportaven a Ciutat,
on s'empraven per a bas-
tir les grans edificacions,
corn són la Seu, les mu
rades i els grans casals dels
nostres magnats, aquest
darrers ja en el s. XVIII.

Un altre centre indus-
trial, també de primer
orde, era el que hi havia
s So'n Ved, a l'altra ban-
da de S'Arenal. En efec-
te, en tota aquella ex-
tensa regió propera a la
mar es pot veure una mul-
titud de pedreres abando-
nades en total desconcert
i orientació, les unes més
fondes que les altres, pa-
rets, barraques destruides
i caramulls ingents de pi-
cadfs, que 1espess2t ga-
rriga ha invadit material
ment, sense però tapar els
clots. Temps aquell en qué
per un qquants de diners
els TRENCADORS gas-
taven suors i esforços
guanyant-se la vida picant
mares en quantitats exor
bitants.

Referent a 1 - antigor d a-
questes pedreres, també
Font Obrador ens dona
unes dates prou significa-
tives. En 1553 es mogué
un plet entre el propietari
de So N Hereu, Miguel
Tomás i Lluc Romague-
ra, explotador d'aquestes
pedreres. Aquell Ii comaná
48 dotzenes de peces de
mares, a 10 sous la dotze-
na, per a bastir una torre
de defensa a Longani. El
proveidor Ii suggeri que
les compras a Graldent, ja
que aquel' material es mi-
llor, però el cost elevat del
transport Ii aconsellà ad-
quirir el material a So N
Ven. Una volta entregat
tot el pedreny, es veu que
es torbaren a muntar la
torre. 1 les pedres s ana-
ren deteriorant a poc a
poc, per l'acció del temps
i de les pluges. El veredic-
te del jutge fou favorable
a Lluc Romaguera, perquè

aquelles pedres, apres
de esset stades picades,

fossen stades posades en
obra no serien vyades y
clotoses”.

Una altra clagse d'ex-
tracció de pedres de tipo-
logia molt singular, puix
que tracta de moles de
molí, redones i petites, de
lumaquela, material molt
dur i brescat. es pot veu-
re a Sa Punta de sa Dent
en els penya-segats de Ca-
la Pi, o hi ha encara les
empremtes corresponents
a moltes moles tretes i al
tres a punt de treure, que
antany foren abandonades.
Davant aquest fet tan sin-
gular, únic que sapiguem a
Mallorca, el pensament
se'ns omple d'interrogants,
per als quals la història en-
cara no ha trobat resposta.
Quins eren i d'on venien
aquets la història encara
no ha trobat resposta.
Quins eren i d'on venien
aquets TRENCADORS?
Per qué s'autra aquesta in-
dústria, segons sembla tan
florent? A on anirien desti

nades aquestes moles?
I retornant ja als nos-

tres TRENCADORS DE
MARES, hem de dir que
en els nostres dies 1 auto-
matització s'ha apoderat
de les pedreres. De TREN-
CADORS manuals no cns
resta ni un. Les escodres,
els mais i les llaunes ja no
fan falta i els antic obrers
s'han quedat sense feina i
sense pa_ Les maquines,
però, tenen l'avantatge de
fer les tirades llargues i
dretes i així les pedreres
resulten més amples i sem-
pre rectangulars. Els clots,
amb tot i esser més fon-
dos, no ho semblen tant.
perquè l'amplària dissimu-
la la fondària. A més les
maquines no trien lo bo
de lo dolent, ho tallen i
treuen tot, sense deixar
reclaus ni morros de roca
sense treure.

Malgrat que les pedre-
res sien útils quan no ne-
cessáries per a la indústria
de la construcció,

Un nou local de SEAT
obri les seves portes per
vosté. Allá trobará tots
els models Seat i totes
les seves avantatges de
compra: financiació, lea-
sing de vehicles, doble ga-
rantia en tots els models,
etc. etc...

Vengui a visitar-nos, a
coneixer les noestres ins-
taLlacions, a informar-se.
Un nou punt de servid
SEAT está obert per a
vosté.

A S'ARENAL, Terral
4 enfront del CLUB NAU-
TIC.

A LLUCMAYOR, Carr.
Arenal s/n. Tel. 660234.	 3

§

SEAT MES APROP
DE VOSTE

ANOTI A LA SEVA AGENDA
AQUESTA NOVA ADREÇA
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NACIONALISTES DE MALLORCA

PSM
Ara més que mai

Medi ambient: el cas
.de l'aigua

VOLEM UNA MAJORIA DE PROGRÉS
NACIONAL

Propugnam l'entesa de les forces nacionalistes
i progressistes als Ajuntaments, als Consells Insu-
lars i al Parlament Autònom per dur endavant una
legislació autonómica que transformi en profundi-
tat la nostra realitat, fins a aconseguir una nova
societat on Mallorca tengui:

—Consciència de Poble, amb participació di-
recta a totes les instàncies de govern.

—Llibertat sense cap marginació.
—Justicia social i feina per a tothom.
—Economia equilibrada.
—Qualitat de vida humana.
—Conservació del Medi Ambient.
—Convivència sense tensions.
—Cultura pròpia, plenament recobrada.
—Defensa de la integritat de la nostra terra.
—Coratge per lluitar cap a la transformació del

present model de la societat.
— Força per desterrar tot tipus de colonia-

lisme, al qué estam encan

I>ICIl U	 l[C

Sebastkl Serra de Son Ferriol, de Mallorca, candidat al Par-
candidat al Parlament.	 lament.

G.J.ti.

Hi ha una aèria d'afera
que preocupen (o, si més
no, mereiren preocupar) a
l'opinió pública i els
ganta de la riostra societat
que hom aplega sota el
nom de "Medi Ambient".
Les notes que avui el
G.O.B. ofereix al lector
eón una simple convida-
da a la reflexió sobre la
importancia del tema. Es-
tam convençuts de que,
avui más que mai, és im-
prescindible un enfoca-
ment "ecologista" a la gas-
tió dele recursos natural«,
i una *N'ida condénela
ciutadana respecte del seu
las racional. A una página
de diari, és clar, no es
pot presentar la complexi-
tat d 'aquestsesta problemes.
Avui hem triat un exem-
ple, Paigua, de prou im-
portancia i que, a más a
més, pot estimular una vi-
ajó global.

La gambó racional deis
recursos naturals és susti-
tulda, ara i aquí, per una
simple administració, so-
vint burocrática i mercan-
tilista. El cas de l'aigua
a Mallorca és un exemple

Bartomeu Corrió de Sant
Jordi, candidata l'Ajuntament.

cap que aquesta és una illa
semiarida, on l'aigua re-
sulta el factor limitant per
a la majoria dels ecosiste-
mas. Aguan fet és fona-
mental i ha de ser la base
de la seva gestió. Per tant,
l'estalvi del recurs, la saya
conservadó 1 una decidida
política de reciclat eón
prernises indiscutibles.
Hem avancrat tímidament
en aquest santa, pesó sola
en acure les danta del
Ilop, quan han començat
ala problemas greus, que
no s'han exposat prou a
l'opinió pública. Encara
valorare més la questi6 de
noslarmar-al-turisme que
la necesaria educació ciu-
tadana. Lea màquines be-
trinen el sed dia i nit per
atenyer_ &aúllan més pro-
funda, la neteja de la chi-
tat amb aigua s'ha elimi-
nat. Però les iniciativas
per a prornoure l'estala(
són inexistente. Durant
lustres s'ha afavorit la
col.locació d'un sol con-
tador per finca, de manera
que el ahitada estalviador
paga el líquid que tuden
els veinats La zarza de
distribució filtra - encara
cantitata importanta cap

Jaume Creí)," de Sant Jor-
di, candidat a L'Ajuntament.

tot és que el ciutadà nor-
mal sola cap de l'aigua que
surt en rodar el gritó, cen-
se preocupar-se del que
pana abans, preocupació
que cal generar amb una
informació adequada.

El Servei de Medi Am-
bient de la Diputació de
Barcelona (No hi ha pen-
sat, el nostre CGI, amb un
servei aird!) va distribuir a
les escoles catalanes un
interessant joc de simula-
ció, el "joc de l'aigua"
per fer viure ala al.lots
aquest anguniós problema.
Aquí, on la situació és
tant o más greu,Púnic que
ha visa el citstada és una
circular d'EMAYA (per
oert, tot un detall que
alui Empresa 1 no Ser-
val!), abaolutament insu-
ficient per la serietat de la
situació. HI ha hagut tam-
bé un material audiovisual,
sembla ser que preparan
pela técnica de l'empresa
poc adequat pela escolars.

Els técnica poden ier en-
cienta creant infraestructu-
ras, peró per l'educació
calen pedagoga o mestras,
i per la divulgació, infor-
madora. Sugerim, per tant,
que E.MAYA encarregui a
profesional, competents
l'adaptació del "joc de
l'aigua" a la situació Blan-
ca.

La gestió de Paigua s'ha
de fonrunentar en el seu
carácter de recurs natural
renovable. La taxa de re-
novació del recun es per-
fectament calculable, i cal
valorar quin percentatge tia
assequible, i baix guinea
condiciona. Es imprescin-
dible protegir radicalment
les zonas captadores de
l'aigua subterrània del Phl,
com 86n la Serra, terrassee
de Puntiró-Xorrigo, etc...
Convé protegir també les

zones humidea costares,
vertaders tapa a la influén-
cia marina, si part del Prat
de Sant Jordi s'hagués
conservat, per ventura els
problemas de Paqüifer de

Llevant de Ciutat no foren
tan ¿reta!

Un altre puntal és la
promo,ció de l'estalvi. Es
necessari fer veure ala chi-
tadans que tudar l'aigua
no és sola antieconómic,
sino inmoral. Contadora
unifamiliars, facturació a
¡seta progressivament más
elevan, etc... eón visa a
considerar.

L'atusa no és, i no es
pot considerar, com una
mercaderia que es ven a
qui paga millor. Per aquí
és on el turismo, que ne-
camita Paigua paró ase tu-
da molta (piscinas, gespa)
guanya a l'agricultura, per
qui l'aigua da no sola ne-
canaria sino vital.

Sobre tot, paró, edu-
car, informar. Te:din por
de que la primera non
que tendrern els ciutadans
de les restricciones d'aigua
és que han estat imposa-
des. Les restriccions no
eón, certarnent, una eallu-
ció brillant, peró a l'hora
de valorar-les s'ha de tenir
present el seu valor didàc-
tic .

Consti, finalment, que
eta ecologistas no ens con-
siderara sustituta deis téc-
nica, ni podem aportar
sollucions miraculoses ala
problemas. Som, simple-
ment, ciutedans insatis-
fets per una situació preo-
cupant, que volem esten-
dre aguarda inquietut i
l'exigIncia pública de mi-
nora sol.lucions.

VIVIM UN MOMENT HISTÒRIC

Després de segles ens han retornat un tros
d'autogovern. No és l'Estatut que nosaltres vol-
dríem, ni el que la nostra Nació es mereix. Però a
partir d'aquesta petita eina entrecavarem el nos-
tre País.

Una forta presència del nacionalisme d'es-
quena en el Consell de Mallorca i en el Parlament
Autònom farà realitat l'autonomia dels Pobles de
les Illes Balears.

Aquesta és la tasca histórica que ha de dur
endavant el P.S.M. Nacionalistes de Mallorca.

t sotmesos.	 clar. Qualsevol naturalista	 al abl. Però el más greu de
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