
Els veinats del carrer de
la vorera de mar al Moli-
nar, estan ben contents
amb el nou Pla General de
la Ciutat que els converti-
ra el carrer en un jardí,
tenen ganes que ben prest
se dugui a terme. (A les pa-
gines centrals, planols del
Coll d'en Rebassa i del Mo-
linar amb explicacions de-
tallades).

Dissabte passat varen
contreure matrimoni a
l'Esglesia Parroquial de
S'Arenal, en Manuel Men-
dralejo i na Rosa Guillem,
filia del nostre amic Joan
Guillen Rex. Va celebrar la
ceremonia religiosa, el rec-
tor de S'Arenal Mossen Mi-
guel Ambrós. Els nuvis ob-
sequiaren als assistents a
l'acte amb un banquet a
un restaurant aprop de
l'esglesia.

El sargent de la Guardia Civil, coman-
dant de lloc de S'Arenal i bon amic nos-
tse, Jaume Ferrando i Vidal, ha estat
tranladat al poble de Moraira (Alacant)
després d'estar destinat tres anys a S'Are-
nal. Al mateix temps que sentin la marxa
d'en Jaume, ens alegram que hagi aconse-
guit un destí a la seva terra.

El nou comandant de lloc, és el sargent
Antoni Aragó Rodríguez, li donam la
benvinguda i ens posam a la seva disposi-
ció. També li desitjam sort en la dificil
tasca de posar ordre per dms S'Arenal.

Pup s'Eclipsi
arrer Montanya
F,s Prillarf
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Segons una informació
apareguda al rotatiu madri-
leny El País i redactada pel
seu corresponsal a la Ciu-
tat de Mallorca, els hote-
lers mallorquins volen  aco-
llir els nour núclis de po-
blació nascuts arrel de l'es-
clat turístic a la figura
d'Entitat Local Menor,
contemplada en el projec-
te de Llei de Régim d'Ad-
ministració Local que se
debatrá molt prest a les
Corts.

Les causes que aparei-
xen a aquest article apun-
tan que els empressaris no
veuen compensat l'aug-
ment deis imposts en ver-
taderes aportacions dels
Ajuntaments de que de-
penen. Així se cita S'Are-
nal de Mallorca que amb
les seves 270.000 places,
sufreix manca d'infraes-
tructura i un increment de
la delinqúéncia,

La Entitat Menor signi-
ficaría que aquests munici-
pis turístics se independit-
zarien econòmicament dels
grans ajuntaments amb la
qual cosa podrien fer front
a les seves responsabilitats
econòmiques i projectes
sense dependre per res de
les decisions superiors.
D'aquesta manera, la futu-
ra llei, que és poc proba-
ble que sia modificada,
contemplará l'autodeter-
minació de les zones tu-

EDITORIAL

EL HOTELERS VOLEN
ACOLLIR-SE A LES ENTITATS
LOCALS MENORS

rístiques controlades per
la Comunitat Autónoma.

Des de S'Arenal es-
tant, veim molt bé aques-
ta decisió de la Federació
d'Hotelers de Mallorca. La
veim molt bé, quan se re-
fereix a Magaluz i Peque-
ra, a Porto Criso o Cala
Millor que són poblacions
més bé petites i no xapa-
des entre dos termes. Una
Entitat Menor, pot ser una
idea excel.lent per pobles
com Sant Jordi, Son Fe-
rriol o Pina, pobles que
sens dubte hi guanyarien
en efectivitat amb l'Enti-
tat Menor que, podria ser

la primera passa cap a la
total independencia mu-
nicipal.

S'Arenal de Mallorca és
ben diferent, s'haurien de
crear dues entitats menors,
una dins el terme de Lluc-
major i l'altre dins el ter-
me de Ciutat, el problema
de tenir el poble dividit
continuaria. La solució,
només pot ser, la de la
creació del nostre propi
ajuntament. El projecte de
Regim d 'Administración
Local que se debatrá a les
Corts, també preveu aques-
ta possibilitat.

aq
ES UN SERVI MS DE 4.1' de Mal

REPORTATGES FOTOGRÀFICS 	

A1FESTES, BATETJOS, PRIMERES COMUNIONS, NOCES... 	 S	 r enlorac



bilitat aprop de la Reve-
renda Mare, qualque cosa
com la seva secretaria la
qual cosa li confereix un
dels primers llocs de la
congregació dins l'àmbit
de Mallorca.

La directiva de la Aso-
ciació de Pares d'Alumnes

també ha camviat de pre-
sident, això arrel de la ma-
laltia del qui ho havia es-
tat fins ara, En Lluís Blan-
co.

Sor Catarina Bosch, de
Manacor, és ara la directo-
ra del centre, i en Guillem
Salvi, se manten dran les

Subscriu-te a
S'Arenal
de Mallorca

BUTLLETÍ DE SUBSCRIPCIÓ

Nom ..

Carrer 	

Pobloció     Tel.

M'Interessa uno subscripció:

SEMESTRAL 600 Ptes.

Formo de pogornent:

LI Rebut domiciliat a un Bonc

	  Suc.

Compte n.°......... 	  Titular

Comptat
	

Firma

Ompliu aquesta targa i enviau-la al Camí Canteres.
432, s'Arenal.

TELEFONS
UTILS A

S'ARENAL

ALA PART DE
CIUTAT

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

Bombers	 . . 281250-
  290017

Residència de l'assegu-
rança social . . 289100
Creu roja de Ca'n Pasti-
lla  264040.
Policia Nacional . . 091
Policia Municipal. . 092
Policia Municipal de
s'Arenal  267654
Serveis médics 	 490011

La Porciúncula 260002
Radio Taxi 255440.

A LA PART DE
LLUCMAJOR

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

Bombers .....660756
Policía Municipal 	
	  661767

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

Associació de Veinats. .
. 265 05

Grues Sampol...264193

com forasters, veim la ne-
cessitat de coneixer la llen-
gua de Mallorca.

—Quí sou els directius
recentment elegits?

—mira, jo som el presi-
dent.

Vicepresident: Antoni
Pons, de Suministres Are-
nal.

Secretan: Julia Rodrí-
guez, mestre d'escola.

De tresorer no en te-
nim, ja veurem qui guarda-
rá els doblers.

Els vocals són na Jerb-

nia Crespí, mestressa de ca
seva.

Bárbara Fullana, de
l'Autoescola Bonet.

Carol Dyer, mestressa
de casa.

Catarina Crespí, mes-
tressa de casa.

Concepció Pou, adro-
guera.

Manolo Tebar, fotógraf.
Ferrer Campuzano de

l'Hotel Emperador.
Abellan Villena, recep-

cionista.
María Josefa Arrebola,

butiguera.
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NOVA DIRECTIVA DE LA APA

COLLEGI DE SANT VICENC DE PAÜL •

El coLlegi de les mon-
gel de Sant Vicente de
Palll de S'Arenal ha sufert
grana canvis aquest mes pa-
saat. Ha canviat de direc-
tora ja que sor Francis-
ca Riera que hi feia fins
ara ha hagut d'anar a ocu-
par un carrec de respoqsa-

activitats que hi ha hagut
fins ara; ball de lbs, músi-
ca, dibuix, atletisme, i ba-
loncesto.

—S'ensenya català a
aquesta escola? Li dema-
nam.

—A tots els cursos s'en-
senya la llengua de Mallor-
ca.

—Us agradaria molt, si
l'Ajuntament de Llucma-
jor ens pagas un professor
organitzariem un curs. Se-
rien molts els interessats
perqué tant mallorquins

De fons sindicais , sabem que el senyor
Rius s'ha pres molt malament la participa-
ció masiva del treballadors de la seva em-
presa —empresa modélica si n'hi ha— a la
vaga general del mes pasat. S'ho ha pres
tan malament que vol acomiadar als tre-
balladors, a tots no que llavors els hotels
no marxarien, només als delegats

Això pot resultar molt delicat avui
amb un govern socialista que feria cum-
plir sens dubte les lleis que sobre normati-
va sindical té establertes l'Estatut dels
Treballadadors. De totes maneres, eh ho-
telers no s'haurien de prendre tan seriosa-
inent l'exit de la passada vaga ja que el
cap i a la fi no perderen cap dobler i els
turistes no patiren en absolut, només ha-
gueren de menjar picnic i ferse el llit, pe-
ro només un dia.

La televisió forastera ens posa de mal
humor un dia sí i l'altre també amb això
de la crisi. A Mallorca, no en tenim de cri-
si. A la nacio deis mallorquins tenim la
renda per cápita mes alta de l'Estat Es-
?anyol i això ho diuen les estadístiques.
Ilem passat devant a Catalunya i a Euska-
Ji eren les nacions espanyoles amb
rués doblers. Els mallorquins ens trobam
a la mateixa altura de les nacions euro-

pees més avançades cosa que se pot cons-
tatar qualsevol dia observant la quanti-
tat de cotxes que circulen per les carrete-
res, els restaurants ben plens o el preu de
les garroves.

Perque les garroves mallorquines se co-
titzen a 40 pessetes el quilo, quan no fa
molts d'anys anaven a 10 reals. El garroví
o pinyol de garrova és el culpable del preu
de les garroves. Del garroví sen treuen
molts de productes necessaris per a la in-
dustria moderna.

Els urbanitzadors del trenc i el nostre
Govern s'ho pensaran més de dues vega-
des abans de començar a fer cases davers
s'Arenal de Campos. Es que 10.000 per-
sones son moltes persones a una manifes-
tació. Feia molts d'anys que no s'havia
vist a Mallorca tanta de gent reunida. No
hi verem cap hoteler de davers S'Arenal
de Mallorca, encara que sabem que la ma-
joria estan contra l'urbanització del
Trenc. u estan perque saben que quan se
destrueixi tot l'espai natural del nostre li-
toral minvaran els turistes. També hi es-
tan perque si se fan hotels per allá, la
competencia augmentarà i els preus s'en-
viliaran. Hi estan perque saben que el pai-
satge és una de les millor riqueses de Ma-
llorca i cal protegir-lo.

DE TOT UN POC



Especialitat en

carn a la brasa

Hotel Festival

MUSIC BAR BRASILIA
Banquets de batetjos, noces, primores comunions, festes socials...

Cada vespre, música de guiterra a carrec de Manuel i Ferrand.
Avinguda Bartomeu Riutort, entre els Belnearis 1 i 2 de Ca'n Pastilla.

Telefons 260119 - 264563

festiDal Platja de S'Arenal

Sortida n.° 5
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DINS DOS ANYS, S'ARENAL DE MALLORCA
TENDRÁ CANALITZACIÓ DE GAS CIUTAT AMO
UNA XARXA DE 20 QUILOMETRES

La factoría de Son Molines rebriz la riquesa energética del GLP en la producció del gas ciutat. Unes plantes satélites de gas, conectadas am Son Molines, servirlan pera la  ampliació de la xarxa per
tota la badia de S'ArenaL

Disn dos anys, el gas ciutat arribará mitjansant cana-
lització a S'Arenal de Mallorca, segons les previsions de
l'anomenat "Proyecto Levante" que CESA ha posat en
mana recentment.

Simultaneament, el pro-
jecte de GESA preten la
introducció del gas licuat
del petroli (GLP) a la fac-
toña de Son Molines amb
el fi d'aliar inesealt-lo amb
nafta en la producció i en-
riquiment del gas ciutat,
degut al menor preu i a les
majors disponibilitats de
futur del GLP als mercats
energètics.

EL PROJECTE
LLEVANT

El Projecte Llevant va
començar el passat mes de
julio! mitjansant la elabo-
ració d'un estudi bàsic de
distribució, tipus de gas i
materials de canalització.
Aiximateix se va realitzar
una enquesta sobre l'esti-
mació de yentes i estudi

sobre inversions. La expan-
sió del gas ciutat per la
nostra zona preten donar
servei a una població de
42.000 persones i uns 235
establiments hotelers. A
tot aixó cal sumar el con-
sum domèstic i el del sec-
tor de restauració.

En principi, se preten
la creació d'una canalitza-
ció cap el Coll den Reba-
ssa. _

Des d'aquí fins a Ca'n
Pastilla, i per últim, des de
Ca'n Pastilla fin a S'Are-
nal. Encara que les previ-

sions s'aturen al Torrent
deis jueus, hi ha la possibi-
litat d'ampliació de la lí-
nea fins a Cala Blava.

L'Ajuntament de Llucma-
jor és el que ha de fer les
oportunes gestions si vol
que una part de S'Arenal
no se vegi discriminada
en aquest sentit. La Agru-
pació d'Hotelers també
haurà de fer sentir la seva
veu si vol que els hotels
de la part de Llucmajor
tenguin gas ciutat al igual
que en tendran els de l'al-
tra part

VINT QUILOMETRES
DE XARXA

Segons l'estudi prelimi-
nar del projecte, al xarxa
de S'Arenal de Mallorca
tendrá una longitut de vint
quilometres. La longitut
de l'arteria principal ten-
drá 10 quilometres i les
branques d'alimentació als
usuaris —la majoria ho-
tels— en tendrá altres 10,
tenint en compte que el
promig de cada branca és
de 50 metres. Se preveu
que l'arteria principal pu-
gui canalitzar uns —3—.000

metres cúbics de gas a
l'hora.

La inversió prevista a la
nostra zona puja a 147 mi-
lions de pessetes, incluint
planta, xarxes i reguladors.
A n'això cal afegir-hi uns
30 milions per a la zarza
de conecxió entre Son Mo-
fines i la sub-estació de
Son Llull. Totalitza el pro-
jecte unes inversions d'uns
177 milions de pessetes. Se
preveu que les inversions
se podran recuperar en un
plac de temps no molt su-
perior als tres anys.



HOTEL
AHIA DE PALMA

Perruqueria per ho -nes i per dones
Servei de restaurant

PIZZERIA
RESTAURANTE

El Millar mere de la Platja de S'Arenal.
Les millors carne i els minora peixos.

Serme oblidar les deliaoses pastes i PIZZAS
antes amb foc e llenya.
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LES FINES DE LLUCMAJOR
Les fieres de Llucmajor han acabat, dins d'elles hi ha hagut un programa ben atapeit

qu ha durat més de quinze dies; deports, concursos, dances, música, exposicions... Nol-
tros, pero, només podem donar fe del pregó de festes, el saig del qual fou enguany
l'arenaler Antoni Galmés i Riera.

UNA BREU SINTESIS
DEL PREGO

En el 25 anys de la se-
va fuita, un petit récord
per na NMaria Antònia
Salva, la gran poetesa lluc-
majorera, única en trobar
la poesia en les coses més
insignificants de la planu-
ra, per la qui la més exqui-
sida flor era la més humil,
la qui II agradava més can-
tar els amables dies caso-
lans, que els fets d'histò-
rica esponera; demanant-
li a ella una oració per
tots noltros, perque sa-
piguem gaudir de totes
guantes coses ens rodet-
jan.

Els amos i les mado-
nes d'antany, classe so-
cial important ferm a tots
els pobles, quasi les consi-
deravan senyors a principi
de segle i avui, com a tal

La gent se queixa, se
queixa, i amb raó, de la
poque seguritat que tenim
a S'Arenal, de la cantitat
de xoriços que han trobat
el seu modus vivendi atra-
cant a la gent pel carrer i
robant a les cases i xalets
a S'Arenal i urbanitza-
cions. Un ofici aquest de
xoriço que no és dels mes
rendables, pero... quan no
hi ha altre cosa... No se
perd per la Policía Nado-
al que,que, a la part de Ciu-

tat és abundant, eficient i
rápida. Si és requerida acu-
deix en questió de minuts
i n'arriben un o més fur-
gons. Cinquanta sis poli-
cies nacionaLs han donat
servici durant aquest estiu
al cortí que tenen devant
l'Hotel Negresco. 56 ho-
mes ben equipats que han
mantingut l'ordre i han
fet difícil la labor dels
amics de lo dels altres aju-
dats per la Policía Muni-
cipal que enguany s'ha po-
gut veure per tot arreu

classe social practicament
desesparescuda.

A Llucmajor, a principi
de segle, n'hi havia el 73
per cent de prop a les
cent grans possessions,
conrades pels amos-arren-
dadors i el 23 per cent
conrades pels senyorsmos,
que llevors eren quasi de la
mateixa classe social. Se
les deia amos-arrendadors,
paraula aquesta no molt
correcta gramaticalment,
puig que eren arrendataris,
pero el poble sempre l'ha
emprada i al cap i a la fí el
poble es qui usa i fá les
llengues.

Eren homos que en del
conreu de la terra se sabien
bé l'asignatura i pensaven i
raonaven bé, tenien una fi-
losofia practica molt enve-
jable, era el seny pagès.

Vestien sense moltes de
pretensions, la mudada ne-

del nostre poble a la part
controlada per l'Ajunta-
ment que presideix en Ra-
món Aguiló.

Al S'Arenal controlat
peLs llucmajorers la cosa
no va tant bé, i no dona-
ren la culpa als policies
municipals que són quasi
tots sols per a controlar a
una poblad() conflictiva
formada per arenalers, in-
migrants i turistes.

Cinc guàrdies civils hi
ha al corté de S'Arenal,
4 i el cabo. Aquests cinc
guàrdies han de guardar la
costa fins el Cap Blanc,
guardar el corte i arreglar
la paerassa, patrullar S'A-
renal i les seves urbanitza-
cions. Aquests guàrdies
han de fer més de 80 ho-
ras setmanals i encara no
acaban la feina, feina que
no és massa pesada, pero
hi han d'esser.

Fa una quinzena d'anys
ho recordam els qui fa
temps que habitam a S'A-

gre del casar le se'n soben
dur posada al morir.

Cuidavan del conreu de
la possessió, com si fós se-
va, tenguent la pretensió
d'esser dels millors coma-
dors.

Amb el senyors eren,
no tant sols servicials, si-
no servils i en lo dels vots
sempre estaven a les seves
ordres.

Un dia l'amo en cercà
perque Ii donás es vot,
que estufat com s'indiot
el senyor Ii demanà;
ell va poré comandar
pels que li varen donar
molts com jo, de pardalots.

Solien esser caçadors de
conís per vici 1 per necessi-
tat, els de ran de mar un
poc contrabandistes i a al-
gún li agradave mesclar les
cartes.

renal, al Corté de Ia Guar-
dia Civil, eran tres vega-
des ques que ara de plan-
tilla i la conflictivitat no
era tan alta.

La gent se queixa antb
tota la raó; els bars estan
oberts fins a les 5 de la
matinada quan tots saben
que la llei autoritza només
fins a les tres i els dissab-
tes i festius mitja hora
més.

La Guardia Civil de
Tràfic si que fa feina
és abundant al nostre ter-
me. Se pot veure a totes
hores. A Cala Blava, a S'A-
real i a Ses Cadenes, a
S'Aranjassa i a Sa Casa
Blanca. Amb les seves mo-
tos d'ampla cilindrada se
mouen d'un lloc a l'altre,
catan llarges estones als
entre forcs conflictius, als
pobles petits com s'Aran-
jassa els agrada confrater-
nitzar amb la gent. Són la
seva policía.

MATEU JOAN FLORIT

Eren hornos de paraula
par damunt tot i una de les
poques carreres que se to-
lerava als fin, de pagés era
la de capellá.

Les madones vestien a
l'estil de l'época i les seves
"alaques" eren el cordon-
cillo, sa percinta, sa cade-
na llarga d'or, Sea arreça-
des i ses botonades i eren
les que comandaven dins
la casa i moltes de vegades
a fora d'ella.

Cuidaven l'aviram, de
fer el menjar per amos i
missatjes, de tenir els at-
lots i cuidar-los, de totes
guantes feines a la casa hi
havia que eren moltes, a
més de cerzir la roba i ape-
dasar-la i encare teniem

Abans no n'hi havia,
pero d'un any a aquesta
part, hi ha molts de moi-
xos. La gent pensa que val
més tenir moixos que ra-
tes.

A l'entrada del poble,
devora la g,abina telefóni-
ca, hi ha gent que hi deixa
bosses amb els desperdi-
cis, com que els femeters
només passem dues vega-
des a la setmana, la cosa
put i s'escampa. Els de la
AA.VV. fan comptes de
montar un reten de vigi-
lancia per saber qui és qui

temps de fer qualque ran-
de de massetes o de gan-
xet, quan tenien algún fill
o filla casadors. De for-
matjar, fer la llet de calde-
ra, el brossat i el format-
je, de gemps enrera i en-
care are del millar de Ma-
llorca el de les possesions
Ilucmajoreres. De dir els
misteris i la lletania, al re-
sar el rosari cada vespre.

Per posar fi en això de
les madones, vet aquí un
fragment de "La rústica
padrina" de na Maria An-
tònia Salva.

La rústica padrina, que
/cern la farina,

que gira les figues damunt
/el terrat,

fa l'endemesa.
Al carrer Major del po-

ble que se diu d'en Cristo-
fol Colom, no s'encenen
la meitat de les bombines
de l'enllumenat públic.
Això ha donat facilitats
als xorissos que ara fan el
seu agost amb l'acabada de
l'estiu.

A n'En Manolo, l'amo
del Club Social de la AA.
VV., aquesta setmana pa-
ssada l'hi han entrat i li
han robat el televisor en
color, totes les botelles de
licor que han volgut i li

que dorm a la falda el nin
/o la nina

i arranca les herbes que
/creixen pel blat.

I acabà dient que seria
una ingenuitat dogmática
voler imposar una realitat
absoluta als components
humans d'una classe deter-
minada, en el nostre cas,
els amos-arrendadors i de
les madones. Les excep-
cions sempre han confir-
mat la regla.

Desitjà unes bones fes-
tes a tots, als qui han de
comprar, als qui han de
vendre i a molts que sols
han de mirar.

MATEU JOAN FLORIT

han buidat les maquines
escurabutxaques. En Ma-
nolo ha posat dos cans po-
licies perque a la nit
guardin el local.

Els joves de Badia Gran
consideren que les seves
motos fan massa renou.

Els carrera i els jardins
del poble estan prou bé.
De totes maneres, en Ma-
nuel Santolaria que és el
delegat del batle de Lluc-
major a Badia Gran ten-
drá molta de feina si vol
cuidar el poble aixi com
cal, el poble és molt gran.

LA SEGIIRITAT A S'ARENAL

BADIA GRAN UN POC DE TOT
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EL SENYOR TARABINI NO ESTA D'ACORD AMB LA IDEA DE CREAR UN AJUNTAMENT
A S'ARENAL

Arrel deis diversos pro-
blemas surgits a S'Arenal
de Mallorca al ser el nostre
poble d'un alt interés tu-
rístic, se va celebrar a prin-
Spis de mes una reunió
—de la qual ens va infor-
mar el tinent de batle An-
toni Tarabini— en el Fo-

ment de Turisme de Ma-
llorca a la que participa-
ren representants del Fo-
ment, de la Agrupació
d'Hotelers de S'Arenal, del
Govern de les Illes i de
l'Ajuntament de Ciutat.

A n'aquesta reunió se
va analitzar quines poden

ser les causes de la baixa
ocupació turística i se
prengueren mesures de ca-
ra a coordinar la iniciativa
privada i la pública. Per
part de l'Ajuntament se va
demanar ala hotelera la
collaboració en dos aspec-
tes: la proposta de realitza-

ció d'un plá de minores
per a 1984 que l'Ajunta-
ment se compromet a es-
tudiar en vistes a la elabo-
ració del non presupost, i
la iniciació d'un estudi so-
bre un pla d'inversió a llarg
plac.

Aquesta reunió, fou se-

gons el senyor Tarabini,
molt positiva, va aclarir
una série de malintesos
que existien des de fa
temps 1 va servir per a de-
mostrar que el turisme es-
tá per damunt de qualse-
vol divergéncia entre insti-
tucions.

Preguntat finalment el
senyor Tarabini sobre la
proposta llançaca pels ho-
telera de S'Arenal de crear
un Ajuntament propi, va
manifestar que respectava
les seves opinions, pero no
estava d'acord amb la pro-
posta.
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Carretera Militar, 293 - A

S'Arenal de Mallorca,,

Video Reportatges-VHS i BETA

CONDOR
Noces - Comunions Batetjos - Feotes

Conferéncies - Excursions - etc.

Tdefons 262192- 269491.
Carretera Militar, 258 - Telf. 26 80 60 - S'ARENAL (Mallorca)
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EL FUTBOL DE LA COMARCA
A la nostra comarca, els clubs de fut-

bol juguen tots a les categories regionals.
Tenim l'Arenal que fa un bon paper, just
devant l'Espanya de Llucmajor i molt més
envant que el Rotlet del Molinar que va el
darrer de tots. A Primera tenim un Sant
Jordi que eacapcala la taula clasifficatoria
amb 4 positius i el Lluernajor que du el
farolet yermen amb 3 negatius. A aques-
tes altura de començament de lliga és
arriscat pronosticar qui pujará de catego-
ria i qui devallará, en el nostra cas no Id

El Brasília, malgrat haver pujat de categorías* bon paper.

ha cap dubte, el Molinar no va molt bé,
pero no és dels darrers.

-
A segona regional tenim un Son Sardi-

na que lza partit roolt bé, devant del Ma-
rratxí i del Brasszlia que tampoc fan mal
paper, el Pla de Na Tesa va ben avafi a la
classificació, pero pot recuperar-se. A ter-
cera regional tenim un Son Ferrior que
va deis prirners de la llista. Es quasi segur
que el Ferriolenc pujará de categoria al
final d'aquesta Higa.

El Son Sardina un del: millors equtps de gona regional.	 El Sant Jordi, reforçat amb el porte/ Capad v a primer a k dassifia:ció.



ESCOLA PUBLICA 1 ESCOLA PRIVADA

LA RELIGIÓ A L'ESCOLA
És natural que els partits polítics

d'esquerres vulguin escola pública i
que els partits de dretes vulguin es-
cola privada. Tant l'esquerra com la
dreta són perfectament conscients
de la importancia de l'educació. ¿Per
qué un senyor conservador defensa
l'escola privada? ¿Per qué-:4Án se-
nyor progressista defensa tbscola
pública? El primer defensa l'escola
privada en front d'una pública qua-
litativament inferior. No és que vul-
guin que l'escola sigui testa privada,
d'un mateirt nivel 14.1renskri3fancla
amb- possibilitats d'accés per a fills
d'obrers. No, no és això. Els conser-
vadors pretenen una escola privada
cara, on només hl puguin assistir els
seus fills. És una manera d'assegu-
rar la eontinuació de l'especie. Els
fills de «mala casa» que vagin a la

pública que per això és magra i eco-
nómica. Seria perillós que el fill del
patró i el fill del jornaler tenguessin
la mateixa cultura.

Ara bé, el senyor d'esquerres vol-
dria que l'escola fos igual per a tot-
hom. És clar, un' dels principis de
l'esquerra és la igualtat social. A fi
de que l'escola sigui igual per a
tothom, a fi d'aconseguir que el fill
de «mala casa» tengui les mateixes
possibilitats educatives que el fill de
«bona casa», l'escola ha de ser esta-
tal i pública.

L'objecció que posa el sector con-
servador consisteix en dir que l'esco-
la pública no respecta, segons ells,
la llibertat d'ensenyança. Aleshores
se suposa que l'escola privada ga-
ranteix la llibertat educativa d'a-

quells que la poden pagar. Sota el
meu punt de vista és just que per
a obtenir un mateix títol s'hagi de
superar la mateixa prova. A fi de
que tots els estudiants puguin acce-
dir a la mateixa prova, és necessària
una preparació similar. A part d'ai-
xò si hom vol que el seu fill rebi
una educació espiritual o política
determinada, que la hi procuri fora
de l'escolarització. Si uns pares ca-
tólics volen educar els seus fills se-
gons aquesta religió, molt bé, però
no a l'escola. En sortir d'escola po-
den fer cursets de religió católica
als baixos de la rectpria. Talment
com ho fan els testimonis de Jeho-
vá i tants d'altres: l'educació religio-
sa s'ha d'impartir als temples res-
pectius. Cal no confondre l'assigna-
tura «religió católica., amb una al-

tra que podríem anomenar «histò-
ria del pensament religiós», la qual
impartida objectivam._mt seria ben
interessant.

En poques paraules, si es vol
7 -+

aconseguir la igualtat d'oportuni-
tats ; hem de caminar cap a l'escola
pública i gratuïta mantenguda total-
mera per subvencions estatals. Així,
a poc a poc, els poders faenes per-
dran privilegis. ts un error objec-
tar que l'escola pública suprimeix
la llibertat educativa.

PEDRADA
—Jo vull que la meya filla s'edu-

qui dins les coordenades de l'huma-
nisme cristià.

—Idó que assisteixi a les sessions
plenàries de l'Ajuntament.

hmer
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BILINGÜISME ESCOLAR
En el programa de «Vostè pre-
gunta«, que la RTVE emet
cada dijous, en el corresponent
al dia 7/9/83 el senyor Arenes
desgrana el tema del bilisgüis-
me a les escoles nostres i posa
en evidencia les dificultats que
sorgeixe.n per a implantar el
règim igualitari tolerat consti-
tucionalment de las dues par-
les. N'hi hagué per a tots els
gustos; alguns partidaris i

altres opositors. Dels partidaris
destaca un noiet que denuncia
que a la seva escola es dava
una hora setmanal d'ensenya-
ment en català, i malgrat d'ha-
ver dernanat més dedicació al
català, ni els mestres ni els
pares dels altres deixebles no
en feren cas. En contraposició,
un castellà des de Tarragona
protesta perquè s'obligava a
aprendre el català al seu 1111,

«en perjuicio de su lengua
materna».

.lo vaig intentar diferents
cops demanar comunicació,
cosa que no vaig obtenir; volia
felicitar el menut per la seva
denúncia i recalcar al camella
que els infants catalans han
passat anys i anys, generazions
i generacions, sofrint la impo-
sició de les lletres castellanes,

negant-los qualque rescluicia
de les catalanes, atropellament
contra el qual era emmordassa-
da la protesta.

Avui els catalans ens veiem
obligats a compartir el nostre
ensenyament, i sabeu per
qué? Perquè som una nació
subjugada en qué, amb el tapa-
bruts de la democracia, se'ns
obliga al bilingüisme i a tolerar

la companyia d'una bandera
amb la qual se'ns féu una
guerra sense quarter i se'ns
imposa una tirania que dura
trenta-vuit anys, amb un re-
guitzell de persecucions, exilis
i afusellaments, entre aquests
el del president de la Generali-
tat, en Lluís Companys, qui
malgrat que era a l'exili va
ésser reclamat a la Gestapo

per a ésser afusellat al castell
nefast de MontjUic.

Per això, jo, nacionalista in-
tegral, mai no miraré amb res-
pecte i simpatia aquesta bande-
ra, símbol d'imposició i ame-
nava constant. 1-li ha sui diu
que cal perdonar. Si, bé.
Podem perdonar, però oblidar
mai! Daniel López, de la
Unió Catalanista (Barcelona).

PINKIFLEX Distribuidor

WAEÌSTEINER

Beer Imported
LLUCMAJOR

Agraiex la bona acollida als anides distribuits
WARSTEINER (una de les minora eervesses
alemanyes)
CE RV ES SA CAMPUZANO (especial per a tapes)
ARTICLES GONZÁLEZ BYAS
no PEPE: 325 Ptes.
SOBERANO BRANDI: 320 Ptes.
GINEBRA MILTON: 323 Ptes.
CILINCHON DOLC: 375 Ptes.
Telèfon 660006 (provisional)



Dos joves del poble hallaren el ball de l'oferta.

Acabarla la missa, balada a la Piala des Turó.

BAR TURÓ
BILLAR,

PING PONG,

FUTBOLIN,

CARTES,

PARXESS1...

ES Hiló DE
SURANJASSA 

Installacions elèctriques
Gabriel Bergues i
Montserrat
Carrer de l'Arada, 24-2
Tei. 261006
SANT JORDI

Els nins feren feriment del pa i del vi
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S'ARANJASSA

Amb Vesglesia ben plena i gent per defora les franciscanes de SAranjassa honoraren a Sant  Fran-
cesc el día de la seva festa.

Set o vuit aranjassers forman part del Grup de balls del Pla de Na Tesa.

FESTA DE SANT
FRANCESC
S'ARANJASSA

El passat dia 4 d'octu-
bre, hi hagué fasta grosa a
S'Aranjassa amb motiu de
la fasta de Sant Francesa.

A les vuit i mitga del
vespre, l'esglesia de S'Aran-
jassa que está aferrada al
convent de les franciscanas
estava plena de gom en
gom, molla de gent hagué
de quedar defora per se-
guir la ceremonia religiosa.

Va oficiar el rector de
Sant Jordi, com a arcipres-
te de la comarca que abar-
ca totes les parroquias del
Pla de Sant Jordi, les del
Terme de Marratxí, i arri-
ba ftris a Bunyola, Algai-
da i aitres que seria llarg
enomenar, ajudat del rec-
tor de S'Aranjassa que és
franciscà. Les lecturas i les
plegarias foren llegides per
joyas de la comunitat
aranjassera, l'oferta, baila-
da pels joves i oferida pels
nins del poble.

Al final de la missa, en-
saimadas pels mes vells que
feien la seva festa anyal, i
gelat per tothom.

Llavors, a la Placa del
Turó, ball de Ilis amb el

grup del Pla de Na Tasa
"Marratxí Canta i Balla"
del qual formen part set o
vuit aranjassers. Llástima
que la gent no se decidei-
xi a bailar i que aquests
pups de balls de llis s'ha-
gin convertit en especta-
ale. Un bell espectacle al
que tot el poble hauria de
participar com se feia
abans de la guerra dels
tres anys. Els més vells
ho recordam: els músics
tocaven, tot el poble, pero,
ballava i ballava sense po-
sar-se vestits especials per
fer-ho.

BalLs d'aquesta casta
són els que s'haurien d'or-
ganitzar a les fastas dels
nostres pobles, balls per a
tothom. Els balls especia-
ele, estan molt bé de cara
al turisme, per fer qualque
doblar, o a les fastas que
els folkloristes organitzen
tant a Mallorca com a fora.
De totes manares, a S'Aran-
jassa, la festa va resultar
ben polida. Les francisca-
nas, els aranjassers tots va-
ren saber honorar d'aques-
ta mania a Sant Francesa.

TAVERNA BE
C'AN BENET

EL CASSINO DE LA CORDIALITAT

CABREO 1311111 1 3	 S. JORO!



Una ;Pegada acabada la missa, una fotogrelfia de record. Tot els vells del poble, els dos /oyes són el
rector del PiLlarí i el delegas de SA NOSTRA.

El grup Cop d'Escodra del Coll d'en Rebassa va amenitzar tota la
festa.

45% 
ATTE2hrjia

Oberta les 24 hores!
Al seu serveix a:

ñ

Setges de Girona, 9 baixos
Tel. 269779 - Son Verí de S'Arenal

•

TAVERNA
DEPORTIVA
CA'N PENE PEIXET

PLACA MORTEROS, 54
SANT JORDI

014241rá•

CHINA
stESTAURAAir

CiJoaquin Verdaguer. 12 -
Arenal Tel. 26 67 21

IMEIIANT EL BALNEARI 8
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PILLARÍ
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FESTA EN HONOR DE SANT FRANCESC

Amb carruatges tirats pels cavalls, els vells foren recollits dels
seus domicilis i trasladats a l'esglesia.

Al recinte veinat de l'esglesia, berenada per a tots. Els vells asseguts, els més ¡ove: drets.

Durant la missa fou bailas el ball de l'oferta.

Aquesta q uinzena pa-
ssada han estat les festes
patronals al Pillarí en lw-
nor de Sant Francesc. Di-
ssabte hi va haver un par-
tit de bàsquet entre casa-
des i fadrines. El diumen-
ge al matí, tenguerem cu-
canyes, carreres i altres en-
treteniments, lo millor de
tot però foren les carre-
res de marés. Els trenca-
dors de la comarca que sa-
ben que és manetjar ma-
rés, amb una peca de les

grosses que se diu empe-
rador, unes peces d'uns
dons cents quilos, prova-
ren qui arribava més prest
a la meta. Un joc que feia
molts d'anys que no se
practicava i que va agra-
dar molt. Va guanyar en
Biel Rebassa de Ses Ca-
denes.

A les 5 de l'horabai-
xa, hi va haver missa so-
lemne en honor de Sant
Francesc i a continuació,
homenatge als vells del po-
ble, homenatge que va
consistir amb la típica be-
ranada. El grup Cop d'Es-
codra del Coll d'en Reba-
ssa, va cantar a la misa i
va amenazar la berenada
amb les seves cançons
balls.

El vespre, al Teatre de
la Porciúncula, el Crup Pa-
rroquia' Sant Xesc va po-
sar en escena la comedia
CA NOSTRA original d'en
Joan Más. Unes bones fes-

tes que arreplegaren a
molts de Piliariners,
aquestes de dissabte i diu-
menge abans de San Fran-
cesc.

CAFETERIA SANT DIEGO

COQUES DOLCES CADA DIA
I AL VESPRE MUSICA DE PIANO



BERENGUER DE GIRALT, 5 SANT JORDI
Tel. 266813

BARBACOA
SASA MASIA

En Carns i aus a la brasa.
Carrer de Sant Cristofol n. 65

\ Davant l'Església de S'Arenal.

Mecánica

Plancha

Pintura

al Horno

S,-.n Juan de la Cruz 119 - Tel 41 38 67

FrRRIOL (Mallorca.)

Pino Reina

/41. 2 Cris-tina s/n
Tel. 2661 15 S'ARENAL

Floristería IIELI
SERVICIO INTERFLORA
DIGALO CON FRORES
SAY IT WITH FLOWERS
DITES LE AVEC DES FLEURS
LASST BLUMEN SPRECHEN

Digau-ho amb flora.

Av. Bartolome Riutort, sin.

Tels 26 23 59 - 26 49 44

Can Pastilla

PALMA DE MM LORCA
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La guerra de l'àvia

L a Guerra Civil fou la major
tragèdia soferta pel poble es-
panyol al llarg de l'Edat Con
temporània. Cap fet històric

no tingué a Espanya conseqüències tan
persistents i greus com aquest. Per això la
majoria dels espanyols considera aquest
enfrontament armat com una cosa indis-
pensable per comprendre la realitat actual
del nostre país.

La contesa començà el 17 de juliol de
1936 amb l'aixecament militar a Ceuta i
Melilla, i acabà 1'1 d'abril de 1939 amb el
darrer comunicat de guerra donat pel
vencedor. Durà dos anys i vuit mesos.
Participaren en la guerra més d'un milió de
combatents. Hi hagué uns vuit-cents mil
morts. FI nombre de víctimes civils s'esti-
mà en unes 250.000 persones. Els danys
materials foren prácticament incalcula-
bles.

Conseqüència directa de la sublevació
militar fou la implantació d'una dictadura
que durátrenta-set anys i set mesos: des de
1, 1 d'abril de 1939 fins al 20 de novembre
de 1975, dia de la mort del general Franco.
La dictadura conculcá pràcticament tots
els drets humans reconeguts a la Declara-
ció Universal del 10 de desembre de 1948.

La repressió política es cobrà més de
300.000 vides durant els primers anys de la
Dictadura. Els vençuts, als quals tenaç-
ment es relordá la seva adversitat, foren
humiliats i perseguits fins al darrer-mo-
ment. La generositat fou una virtut desco-
neguda pels triomfadors. L'adulació al
dictador, el qual afirmava que posseïa el
poder "per la gràcia de Déu", arribà a
extrems vergonyosos. Mai, a Espanya, no
s'havia enganyat tant a tanta gent.

Aquesta fou la realitat que presidí la
infantesa, la pubertat i la joventut dels

espanyols nascuts durant la postguerra i
que ara tenen entre trenta i quaranta anys.
Les persones d'aquesta generació que en la
seva joventut no tingueren independéncia
intel.lectual, sentit crític i una certa valentia
foren inevitables víctimes del sistema. Per a
ells la llibertat es convertí en un mot buit.

Fins aquí he volgut dir dues coses: 1) que
la Dictadura és una tragèdia nacional molt
propera a nosaltres, i 2) que la Dictadura
marcà milions d'espanyols. Per això, nin-
gú no ha d'ignorar i molt menys pretendre
desconèixer allò que s'esdevingué a Espa-
nya entre 1936 i 1939, i tampoc no li és
permés a ningú d'acceptar no tenir res a
veure amb el règim anterior.

Tanmateix, sol passar que no pocs espa-
nyols nascuts després de 1939 afirmen
amb exemplar irresponsabilitat que la
Guerra Civil no els afecta perquè "no la
van conèixer", i que la dictadura que la va

succeir no els va ni els ve perquè "no hi van
tenir res a veure". Sostenir la„primera
afirmació significa admetre que la història
sencera del seu país (de la qual tampoc no
han estat testimonis) els és indiferent, i
declarar la segona equival a declarar el seu
menyspreu pels qui combateren a favor de
la democràcia i la seva insensibilitat davant
la pèrdua de la seva pròpia llibertat.

Fa vint-i-cinc segles, Simónides escrigué
un vers, l'únic que s'ha trobat d'un poema
perdut, que diu: "ja que el que ha succeït
mai no deixará de ser". Els dos anys i vuit
mesos de la Guerra Civil i els trenta-set
anys i set mesos de la Dictadura franquista
formaran part de la nostra història comuna
per sempre més. Mirar aquest passat per
damunt les espatlles, amb un somriure
irònic —un somriure per a un milió i mig
de morts—, com acaba de fer públicament
el senyor Verstrynge, és una cosa que pot
fer glaçar la sang.

Per escriure aquest comentari haurem de mullar la
ploma dins l'alfabieta del seny i tenir esment a que la mà
que l'ha de conduir vagi amarada de serenor.

Seny i serenor a balquena, perquè hi ha que escriure
ch. La premsa de poble, Premsa Forana, viu prop dels
aconteixements, batega amb la vida del poble. Aquí es-
tá la seva grandesa i la font de les seves dificultats. Cada
paraula repica dins tots els recons de la vila. I sempre és
perillosa una paraula que no repica a to. Però encara més
perillosa la paraula que roman callada; sobretot si és
fruit d'un silenci poruc.

Amb seny i serenor, ens demanam: ¿qué volen dir,
quan repetim per pa i per sal això de "fer poble"? No
plantejam preguntes per oferir respostes brillants. Més
bé per descobrir els obstacles que, a la práctica, ens atu-
ren de fer poble.

Pentura sofrim dues indigestions: que tenen a veure
l'una amb l'altra molt més del que pareix. Com a cris-
tians, no hem paft el Concili. Com a ciutadans, no pafm
la democracia.

TRISTAN LA ROSA

BALLAR PLEGATS
El Concili ens va girar de bell nou cap a les fons de

l'Evangeli (una vegada més al llarg de la història). Però
encara sura la imatge d'unes persones que, perquè ho fan
ells, tot ho fan ben fet. Uns "cristians" model de "per-
fecció" per esser copiats en tot i per tot. No pafm la
imatge evagélica del llevat. Per fer tovar; per anar confe-
gint un món on tothom pugui fer les coses més ben fetes
(a la feina, política, negocis, temps lliure, familia... per
tot),. Perquè deim vere quan cantam: "on hi regna la pau
i l'amor, hi está present al Senyor". Sigui on sigui; ho fa-
ci qui ho faci. "Bo" i "dolent" no són etiquetes per a
marcar persones; són ingredients de tota vida humana.
Amb l'exigència humana i cristiana de procurar l'abun-
dància de "bondat".

No pafm la democracia (paraula que vol dir: govern
del poble; mai per al poble, sinó amb el poble). Falta

costum; sobra peresa. Uns tenen costum d'estar damunt;
altres han ajupit fins i tot la manera de pensar. Per a uns
esdevé feina feixuga davallar del seu castell (des d'on po-
den haver fet bé: oferint idees, capacitat de dirigir... o
poden no haver-ne fet), i posar-se al costat des altres, al
mateix pla on bailen tots. Per als altres, les ve molt cos-
:a amunt "des-ajupir" la seva vida; i entrar al ball sense
complexes, per bailar amb tots. I ni fent-li s'ullet a la
temptació de girar la truita passant a estar damunt.

Viure en democràcia, anar paint la democràcia, no
és bo de fer. Comporta la diricultat d'assimilar que quan
uns guanyen damunt uns altres, succeix que perdem tots
(fins i tot els qui passen per guanyadors). Que només
guanyam quan bailan tots plegats.

Perquè viure en democràcia suposa ni estar damunt
ningú, ni deixar-se trepitjar per ningú. Res d'estirada
d'orelles. Ben al revés; aquestes retxes voldrien esser en-
coratjadores per a tothom. Que tots hi tenim un lloc a la
tasca de fer poble. I tots els esforços per arribar a bailar
plegats TOTS, valen la pena.
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UNA DE LES DUES CARRETERES DE L'AUTOVIA

DE S'ARENAL SERÁ PEATONITZADA

CAN MO

La peatonització d'una
de les dues vies de l'auto-
via de la Platja de S'Are-
nal i la dedicació de l'altra
al tràfic lent i d'accés als
aparcaments existents,
constitueix sens dubte la
més espectacular pero no
la única de les propostes
del nou PGOU per a la
nostra zona. Aquesta pea-
tonització s'allargará per
Caen Pastilla, en Coll d'en
Rebassa i el Molinar.

L'entrada en servici de
la non autopista amb els
accesos corresponents als

distinta punta de la Platja
de S'Arenal, prevista per
a l'any 1985, permetrà la
peatonització d'una de les
carreteres de primera línea
i descarregar el tràfic de
l'altra. Es molt probable
que aquestes mesures pu-
guin adoptar-se per part
de l'Ajuntament inclús
abans de 1985 si se pot po-
tenciar la utilització del ca-
rrer Trassimeno com a via
d'accés a S'Arenal.

La carretera de la vore-
ra de mar al Coll i el Mo-
linar será també peatonit-

zada, hi haurá però, tam-
bé una vla lenta per a auto-
rnovils jardins i aparca-
ments allá on hi hagui lloc.

UN ROSARI DE ZONES
VERDES

Tota la zona costera se-
rá transformada amb la
creació d'una serie le zo-
nas verdes a la vorera de la
mar, unides entre elles pel
passeig peatonal i carril per
a bicicletes que tendrá
continuitat dins el passeig
Martítim. El de Ses Fonta-

nenes, Es Carnatge, To-
rrent Gros i Torre d'En
Pau possibilitaran la conti-
nuitat de la Platja de S'A-
renal amb la zona del Por-
titxol i Ca'n Perentoni, on
se preten recuper, una ve-
gada resolt el problema de
le aigües brutes la que será
la vertadera Platja de Pal-
ma.

COMPLETAR LA
TRAMA DE S'ARENAL

La necessitat de preveu-
re la posible creació de

noves instal.lacions a S'A-
renal i Ca'n Pastilla alhora
que completar la trama ur-
bana, ha motivat que en el
pla se qualifiquin com a
sol urbanitzable no progra-
mat dues amplies zones si-
tuades en aquells punts en
que se produeix una major
discontinuitat de la trama.
D'aquesta manera se dona-
rá cabuda a diferents es-
pectatives existents com es
ara la creació de campins,
institut de segona ensen-
yança, auditorium, plau de
congressos...

LES EDIFICACIONS

Tant al Coll d'en Re13
ssa com al Molinar, les e
ficacions entre la voreral
la mar i la carretera ser
baixes conservant l'actt
fesomia de poble. Al 14,

linar les cases serán al;
paret amitgera i al C
predominarán els xale
A l'altra part de la catre
ra, les cases podrán ser 1
tes pero sense passar-
•tres o quatre pisos.

SUP
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•

CIE 22

• Colo Combo

CIC 22/.

ZONES A SOL URBA

~muga LIMIT ENTRE ZONES

1A 	 PLURIF ALINEACIO FAÇANA
rir-1 PLURIF. ALINEACIO FAÇANA

PWR. ALIN. FAC. COMERCIAL
PLUR . AUN. FAÇ. R ETRANQDA
PLURIFAMILIAR AILLADA -
PLUR. VOLUM. ESPECIFICA
PLURIFAMILIAR SUBURBANA
UNIFAMILIAR AUN. FAÇANA
UNIFAMILIAR AILLADA
UNIFAMILIAR SUBURB.TRADIC.
AILLADA UNIF. PLURIF. PARC
SECUNDARI A MINIPOLIGONS,
INDUSTRIAL A1LLADA POLIGONS

USOS GL013 AL SOL

HABITATGE
UNIFAMILI"

HABITATGE
ILLETA TAN(1

HABITATGE r
EDIF ICACIO

SECUNDARID

TERCIARI /13

DOTACIONAC

kMILI.AR

4MILIAR
»A

STRIA

;

EQUIPAMENT PÚBLIC

ZON1 VERDE

VIALS

LIMIT DE S. U. P

LIMIT DE S .0 P/ R.T.

LIMIT DE S .U. N . P.

4,;
4)

z u
TOF2RE RODONA I •



ZE51.1 Rubí Automóviles Llucmajor, S.A.

A S'Arenal: Exposició i venta.
Carrer Terral, no. 4
Devora el Club Nautk.

A Llucinajor: Exposició, venta i
reparació.
Carretera Arenal s/n TeL 660234

Cuina mallorquina, italiana 1 francesa.
Carrer de l'Exercit Espanyol
Davant la Discoteca "Gral Zepelin"
S"AREVAL DE MALLORCA

Argenteria i Rellotgeria

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

12
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LA BANDERA
Durant la campanya electoral,
l'any 1977, en un poblet del
Priorat, un diputat de l'extre-
ma esquerra, en començar el
míting en català, se sentiren a
la sala unes veus que dejen:
«En español, en español...»
L'orador, visiblement moles-
tat, digué les següents parau-
les: «Senyors: quan eres al
camp de concentració, només
senties: 'en español, en espa-
ñol.."; quan eres a la presó, el
mateix; quan t'apallissaven, a
la comissaria, el mateix, i tant,
que això ens resulta odiós».
Féu el míting en català i dels
centenars que hi havia nomás
dues persones abandonaren la
sala.

Això ho vull recordar ara
sobre el que en diuen la

les banderede	 s. 111111
sempre que s'ha empresonat,
apallissat, torturat, escarnit,

CANTES

espoliat, etc. catalans, bascos,
gallees, etc., sempre s'ha fet
sota la presidencia de la matei-
xa bandera. Sempre aquesta
mateixa barideta només ha re-
presentat empresonaments,
apallissaments, tortures, escar-
nis, espoliaciOns, etc., per a
les llengües i els pobles cata-
lana, bascos, gallees.

Paré de cop volta voidrien
que tot això canviés. Però de
quin sant, em pregunto jo? De
veritat, ja ha deixat de ser la
bandera dels uns contra els
altres? Un Ajuntament base
vota majoritánament que pre-
fereix no tenir-ne cap... i sets
linposa per la força de les
armes. I així, senyors, només
es destrueix la democrácia i es
violenta la gent Nosaltres no
hetn vist mai que l'estimació
es pugui imposar... Caldria
pensar en altres mètodes; el
primer de tots: canviar una
mala imatge secular. Jordi
Pàmies

DESDE MANACOR

ENS

DONEN CORATGE
Benvolgut!
Acaban de rebre, a la

Biblioteca Pública de Ma-
nacor, la vostra publica-
ció no. 35, corresponent
al dia 15 de setembre d'en-
guany. I no és el primer,
certament, que arriba a
aquesta Biblioteca. Vol-
dríem, també, que no fos
el darrer.

He de dir-vos que, tot i
no essent de la vostra con-
trada, la trob, ara per ara,
la publicació de la Prem-

sa Forana amb més espe-
rit de fer país i de recobra-
ment de la tan desitjada
"normalitat lingüística".
N'estic entusiasmat: la veig
admirable en tots els sen-
tits, tant per la profusió
de la imatge als reportat-
ges gràfics com per la pu-
blicitat, que deu esser de
les primeres que han per-
dut les llegan yes de fer-la
en l'altra llengua.

Amb gent com vós i la
que coLlabora a "S'Are-
nal", i amb publicacions
com la que edita l'Associa-
ció de veihats de Son Sun-
yer, segur que la nostra
autonomia arribará a qua-
llar i ens ha de retomar les
ganes de formar un PO-
BLE í de ser qui som. As-
piracions, ai las!, que tant
ens manquen encara.

Segui per aquest camí,
perquè anau ben-re-de-ben-
encaminats. I coratge! Sé
cert que l'heu de mester
per dur endavant aquesta
magnífica publicació.

Ben cordialment i, en-
horabona!

GABRIEL BARCELO
BOVER,

Professor de l'Escola
Municipal de "mallorquí"

de Manacor.

L'Associació de Mallor-
ca per la defensa de la Sa-

nitat Pública vol fer exprés
el seu rebuig a les mesures
preses pel Govern de la Co-

munitat Autónoma de Ba-
leares que permetran urba-

nitzar «Es Trenc».
Aquesta associació, tot

reafirmant els criteris eco-

lògics i fins i tot socio-eco-
nómics que aquests dies es
fan públics contrala decisió

de urbanitzar «Es Trenc»,

vol afegir-hi a més una mo-

tivació sanitària específica:
la defensa de la salut corn a
dret inviolable de la col.lec-

tivitat i l'atemptat que l'es-
mentada decisió representa
per a la nostra salut col.lec-

tiva.
Enten, aquesta associa-

ció, que la salut no és

només curar malalties: sa-

lut és —ha d'esser— tot a .

una tasca de prevenció

medi-ambiental, 1 per això
la progresiva degradació
deis pocs espais naturals
que encara tenim a Mallor-
ca, de l'aigua, de la vegeta-
ció, etc, es un atemptat di-
recta conta la salut, contra

. el nivell, ja minvat, de cali-
tat sanitària que ara tenim.
Destroçar el nostre ja pre-
cari equilibri ecològic afec-
ta de forma directa a la
nostra calitat de vida, eix
fonamental de la salut.

Per això aquesta asso-
ciació demana a tot el po-
ble de Mallorca una reflexió
urgent i una actitut decidi-
da contra la destroça ecoló-
gica que ha aprovat el Go-
vern de la Comunitat Autó-
noma de Baleares i que
atempta contra un dret ele-
mental, irrenunciable: la
salut.

La Junta Directiva.

Associació de Mallorca
per la Defensa de la
Sanitat Pública 

«No a la destroya
ecológica»



CASA MORA

Articles de ferreria
CORRETGES I YERGUES DE PERSIANA
Reixats i barreres

27 04 58

C/. Rocinante, 28 -	 :-: SON FERRIOL

COMESTIBLES
RIUTORT

CARRER DE MARGARIDA MONLAU, 18

SON FERRIOL

TALLER DE REPARACIONS
MIQUEL CRESPI

MOTORS DIESEL I GASOLINA

CARRER HERCULES, 2 TEL. 245816

SON FERRIOL

En Manuel Reguant ¡En Rafel Socies són eh nous amos delBA
JUMAR. Se posen a dispbsició del Poble de Son Ferriol

GRUES JOAN
XAPA I PINTURA SON FERRIOL

SE VENEN
PORTES - FINESTRES
PERSIANES I
VIDRIERES
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KARATE
Convidats pel director del centre, presenciam una cla-

sse de kárate a Son Ferriol. Trente alumnes de 5 a 13
anys aprenen una extranya llengua, japonés o xinés su-
pós i aprenen a pegar i a esquivar la possible bufetada o
la cossa al cap. Son nins i nines de Son Ferriol, S'Hosta-
lot i Sa Cabaneta que paguen 1.500 pessetes cada mes
per aprendre les arts marcials de l'Orient llunyà. Hi ha
descomptes quan són més d'un de la mateixa familia.

També hi ha karateques adults, n'hi ha una vintena
i són de Son Ferriol i de la Casa Blanca, Pagan 2.000 pe-
ssetes.

Abans de l'estiu hi havia una trentena de dones que
anaven al gimnassi, gimnassi de manteniment, ara no-
mes n'hi van tres, amb la tardor i l'hivern n.Hi aniran
moltes més.

El Jazz és un altra de les ensenyances que s'impartei-
xen al gimnas de Son Ferriol, hi va gent de Son Ferriol,
de la Casa Blanca i de Sant Jordi. Na Cati i na Petra, les
perruqueres de Sant Jordi també hi van. Aquestes cla-
sses són per homes i per dones, pero només hi van do-
nes. A veure si els homes de la comarca s'animan... en-
tre tantes dones ho poden passar millor.

gnaírotta,
Fusteria metalica 	 Sanr Joan de la Creu, 90- 100
en ferro i alumini
	

Telèfon 240297
Porte, balcons, barreres, arrambadors 	 SON FERRIOL



Ca'n
CUINA MALLORQUINA

GRAELLA GRILL

era

Carrer Parcelas, 102
Les Meravelles de S'Arenal
Devant el Balneari 5
Obert nomes els vespres.

Cuina Mallorquina
Carrer Neira, 13
SANT JORDI

MAGATZEM DE

PINSOS Y CEREALS

Tot db que pot necesshar el pagés
Servid de veterinari
Llenya per a la foganya en mudo=
Dissabtes obert tot el día
Carrer Castilleios, 24 Tel. 269867
COLL D'EN REBASSA

LAS MARAVILLAS
LLOGUER DE COTXES
CAR HIRE

Llaüt, 40 - Tel. 26 41 25
Les Meravelles

S'Arenal de Mallorca

SERVICIO NEUMATICOS

SER VERA
Montaje, Reparación y Equilibrado de Ruedas

Servicio y Venta - Parche Rápido

Calle Islas Pithiusas, 4 • Tel. 28 36 63 - COLL DEN REBASSA

SERVICIO NEUMATICOS

4--- SERVERA	 a g.. 

C;. Islas PIthlosas

COLL DE'N
REMESA

C/. Tralalgar

á

DISSABTES OBERT

Tel. 26941
S'ARENAL DE
MALLORCA
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LA UNIÓ DÓNA
LA FORO

Per molta de gent és
bastant més fácil mirar una
fotográfia que Ilegir un ar-
ticle, encara que sia petit
i curt. Cree que també
qualque vegada és més elo-
qüent dita imatge que no
l'esmentat article. Això ve
arrel de que el Director de
S'Arenal em demanà la
meya collaboració, natu-
ralmente ben desinteressa-

da, i no amb fotográfia ja
que eh prou artiste és amb
aquesta materia, sinó amb
l'article que pot ser molt
bé no llegeixi ningú.

Veig ben ciar que no
em puc negar donat el cas
que es tracta d'un periò-
dic que, per molts de mo-
dus que no cal ara enume-
rar, intenta arrelars-e dins
la vivencia de cada dia i

LLORENÇ MIQUEL

dels nostres entorns i, per
descomptat, amb la nos-
tra fiéngua.

Uns dels fets mes im-
portants que han demos-
trat lo que es pot aconse-
guir quan hl ha una capa-
citat, per desgracia massa
poc freqüent, de rompre
les mires personaLs, políti-
cas i concepcions distin-
tes... l'hem tingut a Son

Ferriol amb els dos derrers
esdeveniments más sonats
que s'han donat
ment: La segona festa fol-
klórica cultural mallorqui-
na i la inauguració del nou
dispensad Lliçó molt cla-
ra per tots nosaltres i dig-
na d'imitar i repetir amb
Inés freqüencia.

Con de costum, hi han
contribuft també les crí-
tiques ne tives, però lo
únic que han aconseguit
ha estat que els criticats
tinguessin més adietes de
cada dia i quedar-se, mis
criticadora, més afilats i
tot sois. Així i tot és ben
clar que aqueixos no es co-
rregirán mai, perquè d'una
altra manera no podrien
viure i eh criticats creurien
que sempre ho fan tot bé.

Cree que la imaginació
no es pot aturar de seguir
trebafiant per trobar o re-
descobrir moltes coses que
durant algun temps han es-
tat retirades, o perquè la
societat de consum ens ha-
via fet creure que ja mai
més tindrien utilitat, o per-
que la capacitat de pensar
s'havia dormida.

Ja és hora de despertar
perquè l'esperit tolerant,
respetuós i conciliador ens
convenci de que tot lo
contrari no facilita la de-
mocracia ni l'unió, que
començan a donar-nos
compte que ens fan moka
de falta per poder anar
cara salta per tot arreu, i
aconseguir pacíficament
tot allò que la guerra (sor-
da o oberta) i l'imposició
imperativa ens han prornés
massa vegades

FA dies, amb un nutrit
grup de joves, comenta-
vem els trets més intere-
ssants de la vida de Gan-
dhi, després de contem-
plar un "video" de la seva
agoserada finita per a lo-
grar un nou món de pau
per el seu país, Ilndia.
Crenn que la seva finita té
encara moltes de coses a
dir a tots els homes del
món d'avui.

Volem resumir les ma-
nifestacions dels nostres
joves, així com les seves
reflexions, davant la vida
d'un borne que ens dóna
testimoni de com hem de
lluitar per conquerir la ver-
tadera llibertat que fa als
homes madurs i feliços.

Gandhi demostra ja ser
un gran líder de masses,
d'una valentía notable i
d'una filosofia tota parti-
cular: Morir sí, matar no.
L'esperit de la frase "ull
per ull" portaria a una hu-
manitat cega, per abch les
seves armes són la pregá-
ria i el dejuni, fets que
provoquen una vaga gene-
ral.

Un deis moments més
tràgics de la vida de Gan-
dhi és la massacre d'Aura-
zar, feta a sang freda per
un general anglés contra
la manifestació pacifica,
indefensa i acorralada, on
hi ha més de mil mots. Sa

magestat anglesa condem-
na el fet, però les idees de
Gandhi guanyen terreny;
ainb tota serenitat insis-
teix a dir als anglesos que
"són amos d'una llar es-
tranya" i que "és hora de
que se'n vagin".

Mirant la lluita no vio-
lenta d'aquest home ens
adorara de que "la veritat
i l'amor sempre acaben
triomfant. La froça sembla
triomfar, però acaba sem-
pre derrotada. La victòria
de la força no és auténti-
ca. La justícia i l'amor
ben aviat s'obren camí
per entremig de la fosca
de la mentida". D'aqui la
gran admiració que Gan-
dhi sentia pels evangelis
que citava sovint.

Qué ens diu el missat-
ge de no violencia als ho-
mes d'avui?

Té actualitat a la nostra
vila i per els nostres joves?

Tot i admetent les pro-
fundes diversitats històri-
ques, la figura de Gandhi
és d'una humanitat univer-
sal. Porta a profunditzar
en el per qué de les lluites,
i també a estimar l'enemic
i a obrir-li els ulls de la raó
i el cor. Porta a cercar la
veritat per damunt tota
mena d'egoisme que no
ens duu enlloc.

L'EQUIP PARROQUIAL

FOTO-CINE-ESTUDI

Ot 444 Of

Fotocòpies a l'acte
Reportatges foto-cine
Carnets color
Industrial
Punlicitária
Material fotogràfic
Servei de revelat
per a l'aficionat
Camí de les Meravelles

HOSTAL "SOL Y PAZ"

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



1 PREVENCIÓ DE LA
TECCIÚ DEL FETUSP TALLERS

FORTEZA 

REPARACION EN GENERAL DEL AUTOMOVIL

Tte. Cafiellas Alcover, 20
	

Tel. 24 15 3 1
EL MOLINAR
	

Palma de Mallorca -6

,Y,"11,51,51
ADREÇOS DE TAULA-LLENCERIA

BRODATS
PARAXENTS-FLASSADES I

'ENCARRECS

Brodats JIM
Antonia Catalá

Exercit Espanyol, 3
Teléfon 263819 S'ARENAL DE MALLORCA! me

21N115,11,11.1131

Accident a la cantonada ny:ameno-Coral de S'Arenal de Mallor-
ca; el turista escocés, va atravessar el carrer sena mirar que feia,
va pujar damunt el capó del cotxe va rompre el ' ,Ore de davant.
Afortunadament només se feu ferides superfkials. Noltros ho re-

rem hi ho fotografiaren:.

El personal deis bal-
nearia de la Platja de
S'Arenal, agraeixen la
bona acollida que els ciu-
tadans, llucmajoren i are-
nalen els dispensen.

Sempre al vostre se-

LA DIRECCIÓ

C. Platón, 16

Tels. 41 89 51 - 41 89 15
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SUBNORMALITAT
Per a una bona protec-

ció del bebé el més impor-
tant, és un bon embaràs ben
controlat per l'especialista i
la pròpia embarassada.

L'embaràs no és una
malaltia, però sí que es
deuen tenir unes guantes co-
ses importants en compte.
Com són: la son, pes,
alimentació, medecines,
atencions mediques, etc...

Son. L'embarassada ha
de dormir diàriament un
mínim de 8 hores i durant
el dia descansar de tant en
tant.

Pes. El normal i accep-
table és augmentar de 9 a
11 quilos, durant els nou
mesos de gestació, o sigui
un quilo per cada mes apro-
ximadament.

Alimentació. Toca esser
una alimentació sana i equi-
librada. No s'han d'ingerir
aquells aliments que om-
plen, però que no aporten
les necessàries vitamines.

Els aliments necessaris
són:

Proteïnes:	 Ilet, carn,
peix, ous.

Greixos:	 Oli vegetal,
Ilet.

Hidrats de Carboni: pa-
tates, verdures, fruita, arrbs,
pa.

Vitamina A: Ilet, fetge,
fruita, espinacs, pastenaga.

Vitamina B: fetge, llet,
verdura, ous.

Vitamina C: cítrics (ta-
ronja, II imona, etc.)

Vitamina D: Ilet, iogurt
formatge, (també els rajos
solars).

Ferro: fetge.
Líquids: aigua mineral,

Ilet, sucs amb poca sucre.
S'ha de reduir el con-

sum de pastissos, caramels,
embotits, carn crua, conser-

ves amb oli o ensucrades,
fruits secs, pastes, ali-
ments acolorits arti fi cial-
ment o amb edulcorants ar-
tificials.

Medicació: sempre s'ha
de consultar l'especialista
abans de prendre qualsevol
medicament, ja que en cas
contrari es pot perjudicar
el fetus.

S'ha de tenir esment
als animals que enrevolten
l'embarassada, perquè po-
den transmetre malalties,
com pot ser per exemple
la toxoplasmosi, que
concretament la transmet
el moix, pot produir un
avortament abans dels tres
mesos de gestació o provo-
car qualque malformació en
el fetus. Per tant és molt
important que en la primera
visita a l'especialista es prac-
tiquin totes les análisis
necessàries, per detectar si
está patint aquesta malal-
tia o ja l'ha patit. Ja que és
una 'malaltia que normal-
ment no presenta símpto-
més que es notin. Si es sap
a temps es pot tractar, en-
cara que el seu tractament
no dóna sempre bons re-
sultats.

L'important seria que si
es tenen animals es duguin
periòdicament al manescal
per a desparasitar-los i així

ja no hi haurà contagi.
S'ha de tenir també pre-

caució amb els productes de
neteja molt forts, tals com,
aerosols, insecticides... és

aconsellable utilitzar-los
com més poc millor.

Per cap motiu - s'ha
d'exposar una gestant als
RX, sobretot els tres pri-
mers mesos d'embaràs.

Es poden tenir unes re-
lacions sexuals normal, si no

presenta pèrdues o molès-
ties de qualsevol casta.

S'ha de recluir: si es
fumadora, el número de ci-
garrets diaris a uns 6
com a màxim al dia, ja que
está comprovat que les
dones fumadores, tendeixen
a tener nines de baix pes.
L'alcohol, café, te, també
s'han de reduir, ja que so-
bretot l'alcohol pot produir
malformacions en el fetus.

Atencions mèdiques:
les visites a l'especialista,
han d'esser cada mes (si
tot va bé). A la primera vi-
sita normalment l'especia-
lista sol.licitarà les análisis
necessàries, com hemogra-
ma complet, toxoplasmosi,
rubèola, glucemia, basal,
àcid úric i urea, grup sangui-
ni i RH i sediment d'orina.
Totes aquestes análisis, són
necessàries per a saber si hi
ha cap anomalia i poder
tractar-la en benefici del fe-
tus i de la mare.

En el c s de la rubèola,
que pot produir malforma-
cions importants en el fetus,
l'oportú seria vacunar (com
s'está començant a fer avui
en dia) a totes les nines de
12 anys, contra la rubéola,
ja que així es podria descar-
tar aquesta temible malaltia
en el fetus.

Mai s'ha de vacunar una
embarassáda, i després de
posar una vacuna contra la
rubéola és necessari (si ses-

ta en edat de procrear) pren-
dre qualque anticonceptiu
segur, ja que fins passats
alguns.mesos no es pot que-
dar embarassada.

La glucémia basal, es
demana per a detectar una
possible diabetis lactant
.(bastant freqüent a les em-
barassades), si sospita l'espe-
cialista d'aixb, per rebre un
resultat alt de sucre a la
sang, se sol.licita llavors
una corba de glucèmia, per
estar segur. La diabetis fa
que el fetus sigui més gran
del que és normal (de 5 a
6 quilos) entre altres coses.

L'examen de toxoplas-
mosi també és necessari per
a descartar que l'embarassa-
da no hagi tengut contacte
amb el microbi i no estigui
passant la malaltia, que si
fos així se l'hauria de posar
en tractament.

Per tant, de tot això es
dedueix que per a una bona
protecció del fetus-bebé i
prevenció de la subnormali-
tat, el més important és dur
un embaràs ben controlat
des del començament.

Amb això queda clar,

Voly?

que la salut importa des
del seu inici i podríem dir
que un fetus sá dóna un be-
bé sá i un adult sà.

La Comare
Maria Josep Vila López.



L'ILLA PERDUDA

EP! PERO
QUE ESTAS FES-t. ?
AQUESTA !US TA
NO S' NA DE

AMBIENT AGRADABLE
Exércit Espanyol, 5

Telèfon 266216
S'ARENAL DE
MALLORCA

S
ELECTRONICA
INSTAL.LACIONS I SERVICI TECNIC «:.
Circuïts tancats TV, portera automática antej.:::
nes, imatge, so i telecomunicació.
A Ciutat, Escultor Galmés, 10- 1) Tel. 253190.::::
A S'Arenal, Salut, 9. Tel. 266357.
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EN CAS DE
DIARREA

Les diarrees es produeixen per di-
verses causes i poden esser més o manco
importants. Perá totes tenen en comú el
tipus d'alimentació que s'ha de donar a
la persona afectada.

La primera idea a tenir en compte
és que al patir de diarrea l'organisme
perd molta d'aigua, doncs moltes vegades
a més, s'acompanyen de vdmits.

Per tant, la dieta ha d'esser molt
rica en AIGUA, SUCRE, SAL. Si falten
els líquids es produeix la deshidratació
fet important, sobretot si es tracta de
nins o de persones d'edat.

El primer dia de diarrea es conve-
nient prendre només líquids:

- aigua mineral.
- brou vegetal (no de pollastre ni

carn).
- llet d'ametlles.
S'han de prendre en petites quanti-

tats i espesses vegades. Si tenen vámits
les begudes han d'esser fredes.

El segon dia, o si la diarrea no és
tan important, també es pot prendre:

- arrós o sémola.
- suc de llimona amb sucre.
- yogourt natural.
- poma rallada.
- plátano aixefat.
- carn de mé, 'pollastre o vedella,

perd sempre a la planxa o bullida.
I a poc a poc, anar introduint els

aliments normals de cada dia, a mida que
la diarrea va desapareixent.

Els aliments que no es recomanen,
per tant que han d'esser els darrers en
prendre, són:

- verdures, crues o cuites.
- patates.
- ous cruus.
- llegum (cuinat).
- carn de porc.
Els nins petits, o sigui -, els lec-

tants, que sols prenen llet, el que
s'ha de fer primer davant una diarrea
és rebaixar la quantitat de "polvos" de
llet, perd sense disminuir mai la quanti-
tat d'aigua.

Amb una alimentació adequada i une
poc de paciéncia, la mejor part de les
diarrees normals desapareixen sense ne-
cessitat de medicaments.

Plor~ndi Sotdeda ?CIA-

me.tge de. ViMnanca



NETETGES PARTICULARS I INDUSTRIALS

ipar 	wur jrala 5. A.

Gremi de "Silleros y Albarderos"
( Devora pistes examen de conduir)

Polígon de la Victòria
Telèfons 295550- 295554
PALMA DE MALLORCA
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A LA VORA DE...     

En contra de «encontre»   

1-"N eixeu que m'esbravi: ja está bé de «en-
contre»!

Fa temps vaig protestar per l'ús que co-
men9ava a fer-se d'aquest mot en les trans-
missions esportives, però la tímida denúncia
no va servir de res. L'altre dia el vaig sentir
una dotzena de vegades seguides en uns
pocs minuts i apareix indefectiblement en
els comentaris de tota mena de locutors es-
portius. Ja és una passa.

Avis a redactors de premsa, ràdio i televi-
sió, a narradors de futbol, de bàsquet, d'ho-
quei, etc., a directors d'emissores, a tots els
qui  acabar amb aquest abús: ENCON-

RE és un mot absolutament incorrecte si
s'aplica a «partit». Qué vol dir, «encontre»?
Exactament això: «trobar, una persona o
cosa que es mou, una altra que li surt al
pas».

Per alzó, a diverses comarques catala-
nes, es dóna el nom de processó de 'encen-
tre a la processó pròpia del matí del dia de
Pasqua, en la qual es trobaven dos seguicis,
l'un acompanyant la imatge de Jesús i l'altre
la de la Mare de Déu. Un encontre és la tro-
bada de dues persones que es mouen en di-
recció oposada. També hi ha un encontre
quan una persnoa o una cosa que es mou
topa amb una altra que li impedeix de prosse-
guir el moviment. En l'únic moment que
podem dir «encontre» en un partit de
futbol, per exemple, és quan dos jugadors
topen, especialment amb hostilitat. Per?) el
joc o l'espectacle que estem veient no és un
ençontre, sinó un partit.

Es evident que «encontre» ha aparegut
per culpa del castellà «encuentro». Però el
més curiós és que en castellà «encuentro»
tampoc no és un sinònim de «partido», de
manera que ens hem dedicat a copiar mala-
ment. En tot cas, l'esperit de la llengua cata-
lana no és barroc, com el castellà, i no l'hem

de forçar arnb afeccions innecessáries.
Menys encara en el llenguatge parlat, que ha
de ser senzill i natural Per qué hauríem
dir «el jutge de la contesa», com diuen «el
juez de la contienda», si podem dir àrbitre?

He rebut una invitació a participar en un
«encontre» que si no m'equivoco —no tinc
el programa a la vista— era de gegants de Ca-
talunya, però també podria ser de filóso
d'animadors populars o de barretinaires.
que els gegants —o els filòsofs— es dedica-
ran a topar els uns amb els altres? «Reunió»
o «trobada» deuen ser massa «vulgars».
Com «partit», «pilota», «xut», «porter»...
(un dels del «encontre» deia també «guar-
dameta», que deu ser una peça de roba per a
guardar un pit).

Amb aquestes complicacions estem obli-
dant una de les característiques tècniques
més favorables de l'idioma català per a la co-
municació social: la gran quantitat de mona
salabs i de mots aguts. En aquesta mo-
ments, en els mitjans àudio-visuals ha
d'aplicar-se el estala básic, que és el correcte,
el genuí i el «normalitzador». Periodística-
ment és el més «ràpid» (el joc «s'ha aturat»
i no la traducció literal de «ha sufrido una
interrupción») i , com l'anglès, és més àgil i
més concentrat (dóna més idees en menys
sillabes) que el castellà, l'italià o l'alemany.
Jo coneixia un especialista en «cock-tails»
molt divertit que, quan me n'oferia un, no
deia «tasti'l» sinó <atad la confrontació» i, si
algú ji preguntava on era el telèfon, avisava:
«Descendeixi l'escala». Però el Ilenguatge
públic —en aquesta etapa encara educativa
—no es pot permetre gaires facécies, esno-
bismes o adulteracions injustificades. He ar-
ribat a sentir que «han aconseguit un tant»!,
que ja són ganes de no dir que han fet un gol

Josep M. Etpinis         

LA PUNTA      

Diàlegs encreuats   
ntro a l'òptica tal com hem quedat fa
uns moments per teléfon. M'ha de

prendre unes mides, es veu. Hi ha només un
dependent, que potser és l'amo, per:, no ho
cree perquè amb l'amo hi he parlat fa un
moment per telèfon i parlava estala. Ara
aquest dependent i una senyoreta, una dien-
ta, parlen castellà d'allò més fi, tot triant la
muntura d'unes ulleres. En tenen una colla
al damunt del taulell

Que si una mica més grosses, que si massa
ciares, que si potser les que ara li ensenyaré i
que és el darrer que ens ha arribat, que si
massa fosques... La conversa s'allarga molt.
I jo penso si no hi deu haver una altra perso-
na que m'atengui, potser la que m'ha contes-
tat el telèfon... Caldrà preguntar-ho. Fer-me
conèixer.

—Perdonin —dic jo en català—, he trucat
fa un moment i potser m'esperen... Sóc... (i
dic el meu nom, que ja sabeu).

El senyor de la batablanca em reconeix.
—Ah! Sí, un segon que estic per vosté

—em diu en un català perfecte—. Acabem
tot seguit... Es només un moment.

Però la noia, que encara vol rumiar-se
més bé les ulleres que durà a la cara uns

quants anys, amb tota educació em deixa
pas:

—Faci, faci... jo no tinc pas pressa i men-
trestant aniré rnirant-m'ho més bé.

Ha parlat també en un català correctíssim.
Acceptem la invitació i el dependent —o
l'amo— passa a l'altre taulell per atendre'm.
Ens entenem de seguida en el català que
parlem tots dos. Preses les mides, quedem
per a l'endemà, dono les gràcies a la senyore-
ta i surto.

No puc dir , a1 lector, per aquest motiu,
cotn varen continuar parlant ells dos, des
d'aquell moment. Però m'imagino —o vull
imaginar-me— que, un cop sabut que tots
dos sabien, entenien i parlaven el català, no
devien pas continuar tenint la conversa en

Es igual El que volia remarcar és que
massa sovint, quan no coneixem la persona
a qui ens hem de dirigir, ho fem en castellà,
per por de no ser entesos a la primera. Això
és prou greu per a dedicar-hi una punta. I la
hi dedico, amb el prec que no caigueu en
aquesta temptació massa sovint. Pel bé de la
nostra llengua.

Plus Pujadas 

gorila: goril-la
gorro: gorra, còfia, casquet
gorrón: gorrer, gorrista, arrossaire
gozar: gaudir, fruir, gojar
granel (a): a doll, a raig, a dojo, en

orri, a balquena//al detall, a la
menuda

granuja: murri, pillet, poca-pena,
poca-solta

grasa: greix
grieta: clivella, esquerda, escletxa
grtfo: aixeta
grumo: grumoll
grupa: gropa, gropada, gropera
grupo: grup, colla
guadaña: dalla
guardaespaldas: guardaespatlles
guapo: bell, formós/!galà, gentil//

fatxenda, presumit, pinxo,
perdonavides

guardapolvo: guardapols
guardarropía: guarda-roba
guarecer: soplujar, aixoplugar,

arrecerar
guarida: aixopluc, cau, catau
guarro: porc, brut
guasa: burla, plagasitat, folga,

gresca
guasón: burleta, plaga, folgós
guata: buata
guiñapo: parrac, pellingot, desferra
guiño: ganyota, ullet, guerxada
guirnalda: garlanda
gula: gola
gustazo: gustas
gustillo: regust, gustet
habladurías: enraonies,

parladuries
hongo: bolet, fong//barret fort
horchata: orxata
hornillo: fogonet

horquilla: forqueta//agulla
de ganxo

hospedar/se: albergar, allotjar,
estatjar, hostatjar//acollir,
parar hostatge, hostatjar-se,
albergar-se

hacha: destral//atxa
hache: hac
hada: fada
halagar: afalagar//raspallar.

adular
halago: afalac, falagueria
harapo: parrac, pellingot
hasta: finslládhuc, fins i tot
hazaña: proesa, gesta, heroicitat
hazmerreír: riota, burlot
hechura: forma, faiçó
heno: fenc
heredar: heretar
heredero: hereu, hereter
hermoso: formós, bell, bonic, bufó
hermosura: bellesa, formosor
héroe: hieroi
herramienta: eina//ferramenta
hida/guta: cavallerositat, noblesa
hiedra: heura
hilvanar: embastar
hipo: singlot
hoja: full (d'un llibre, de paper)//

fulla (d'un arbre, d'una planta)
hojalata: llauna
hojaldre: pasta de full, fullada
hombrera: musclera, espatllera
hombro: espatlla, muscle
hombros (a): a coll, a pes de braços
hucha: guardiola
hueco: buit (subst.)//tou, esponjós,

buit (adj.)
huelga: vaga//folga, divertiment!/

lleure
huelguista: vaguista

huella: empremta, petja, petjada,
senyal, rastre

huérfano: orfe
huésped: hoste
humildad: humilitat
humillación: humiliació
humillar: humiliar
húngaro: hongarés
Hungria: Hongria
huraño: esquero, esquiu
Ibiza: Eivissa
ida: anada
ida y vuelta: anar i tornar, anada

i tornada
iglesia: església
imán: imant
imborrable.- inesborrable
impar: imparell, senar
imponente: imponent
imprenta: impremta
impresión: impressió
improvisar: improvisar
inagotable: inesgotable
inaplazable: inajornable
incienso: encens, oliban
incluir: incloure, encloure
incluido: inclós, enclòs
incómodo: incòmode
inconfundible: inconfusible
inculto: inculte
incurrir: incórrer

index, taula . Insta, catáleg
indio: indi, india
indudable: indubtable
infiel: infidel
infundio: bola, falórnia, falsedat
infundir: infondre
ingeniero: enginyer
ingenio: enginy, talent, geni//giny,

artefacte, maquinació
ingle: engonal (masc.)
inglés: anglès
inicuo -a: inic iniqua
inmediaciones: voltants, volts,

encontorns, rodalia
inmediato: immediat
inmejorable: immillorable
inmenso: immens
inmigración: immigració
inmiscuirse: immiscir-se
inmóvil: immòbil
inmueble: immoble
inocencia: innocència
inolvidable: inoblidable
inquebrantable: increbantable
inquilino: inquili, llogater
insertar: inserir
instanMnea: instantània
institutriz: institutriu
inteligencia: intel-ligéncia
intermedio: intermedi, maja part
intérprete: intèrpret
interrumpir: interrompre
intrincado: intricat, embullat,

embrollat, envitricollat
invadir: envair
invernadero: hivernacle
invernal: hivernal
inverosímil: inversemblant
irremediable: irremeiable
isla: illa
jabalí: senglar, porc senglar
jalar: cruspir, endrapar
jalea: gelea
jaleo: xivarri, gresca, rebombori
jaque: escac
jarabe: xarop
jarana: xerinola, gatzara,

bullanga, barrilafixefla, orgia,
gresca

juguete: joguina
juntar ajuntar, acoblar, aplegar,

afegir
juzgar: jutjar

MILLOREM LA NOSTRA
ORTOGRAFIA
L'APOSTROFACIÓ DE L'ARTICI,E

Els articles el i la s'apostrofen, atizó és, queden reduits a la torma	 d'acord
amb les normes que detallem a continuació:

I— L'article el davant vocal h pren (a forma apostrofada

l'aire, l'este l , l'infant, l'ocell, l'univers, l'hábit, l'heroi, l'himne, l'horil/ó.
l'humor

Excepció: L'article el no s'apostrofa davant els diftongs començats en i:
el iambe, el iode, el ioga, el hiatos,

2— a) L'atilde la s'apostrofa (I') dasant les vocals a, e, o, precedides o no.
d'una h:

l'angoi‘a, l'economia,	 l'anima, l'era, l'obra, l'habilita t , l'her-
ha, l'honestedal.

b) Davant les vocals i i u, precedides o no d'una h, l'article la s'apostrora
(I') només quan la j i la u són tóniques:

l'illa, l'única, 'india, l'hulla.

Si la i i la u són atones, l'article la no s'apostrofa:

la indústria, la universidat, la història, la bomba!

c) L'article la tampoc no s'apostrofa en els següents casos:

—Davani els mots ira, hosl: la ira, la host.
—Davant els mots com ara anormalitat, asimetria: la anormalitat, la asime-

tria (per tal de no confondre'ls amb la normalilat, la simetría).
—Davant el mot una, quan ens referim a l'hora: la una del migdia, per() en

canvi l'una i rahra.
--Davant els noms de les lletres: la a, la efa, la ema.

ELS ARTICLES CONTRACTES

Els anides contractes al, del i pel desfan la contracció clavan( els mols comen.
eats per vocal o h:

•an al camp	 van a rhorl
atoan s del maig	 ahans de l'esriel
pel gener	 per l'agost

EVITEM ELS MOTS I
CONSTRUCCIONS ESTRANYS A
LA NOSTRA LLENGUA  

FERRERIA CA1 RUBI

Treballa en alumini
Reparacions de inaquiriária agrícola
Canals de Zinc
Tot tipus de feina en ferro
Antoni Costa
Sant Domingo, 2
Tel. 602550 SA CABANETA 

FUSTERIA CLAR -SOLER
Mobles de cuina-armaris empofrats
Fustena n general...
Carrer Ventada, 28 — ES MOLINAR

1n2n111•11111•1•01.~..."ZEn	  



En Tomás Careta, portaveu de la oposició a l'ilfuntarnent de
Llucmayor a passat a regentar el Bar Tabú de la Plaça ftfafor de
la vila. Els esquerrans del poble que són molts tendrán un lloc on

trobar-se confortables, n'estar?: segurs.
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MARRATXÍ VOL ORGANITZAR
LA PRIMERA FIRA NACIONAL DE FANG CUIT

L'Ajuntament de Ma-
rratxí té el projecte d'orga-
nitzar la Primera Fira Arte-
sanal de Fanc cuit i una es-
cola de cerámica que ten-
drá com a objectiu hicen-
tivar als joves perque con-
tinuin la tradició d'aquest
ofici tan arrelat a Sa Caba-
neta i a Porto'. Per això
s'ha demanat informació a
totes les Comunitats Autò-
nomes amb vinculació a
aquest sector de l'artesa-
nia.

PROXIM PROGRAMA
D'ACTUACIONS

El consistori de Ma-
rratxí, composat per 8
membres d'Unió Mallor-
quina, tres del PSOE i
dos d'AP, elabora aquests
dies la 111U de projectes
que composaran el progra-
ma d'actuació d'aquest
ajuntament que conta amb
86 milions de presupost.
Una cantitat insuficient,
segons en Guillem Vidal
Bibiloni, batle de Marrat-
xí, per a l'actuació muni-
cipal que necessita 40 mi-
lions més per donar abast a
les necessitats del terme.

Entre els projectes que

EXPOSICIO I
C/. GUASP, 7.
COLL D'EN FI

figuraran en el programa,
un dels més ambiciosos és
el d'organitzar una primera
fira artesanal que a nivel
estatal reuniría als artisans
del fang cuit, així com el
de la creació d'una escola
de cerámica per a la qual
ara s'estudien els mitjans
de ftnanciació.

UN NOU CENTRE
ESCOLAR

L'Ajuntament de Ma-
rratxí, té problemas do-
nada la seva configuració;
un municipi format per va-
ris nuclis urbans. "El nos-
tre objectiu és aconseguir
que tots disposin de tots
els serveis municipals, sen-
se diferéncies— diu el bat-
le d'aquest terme munici-
pal— que inclou el Pla de
Na Tesa, Pont d'inca, Por-
tol, Sa Cabaneta, Marrat-
xinet, i els pobles nous
d'Es Figueral, Ca's Capità,
Es Garrovers, Sa Cabana i
Es Pont d'Inca Nou. Ac-
tualment cada un d'aquest
nuclis té consultori mèdic,
recollida de fems, man-
cant el Pla de Na Tesa,
Porto! i Sa Cabaneta la ins-

taLlació de clavagueram.
La construcció d'un nou
centre escolar figura entre
les necessitats més urgents
del municipi. L'Ajunta-
ment ha oferit al Ministe-
ri d'Educació i s'espera
que dins poc temps les
obres sien subhastades.

L'escola estará ubicada
al Pont d'Inca a fí de res-
pondre a les necessitats del
distrite segon al que per-
tanyen a més del Pont
d'inca, el Pla de Na Tesa,
Ca's Capità, Sa Cabana i
Els Carrovers.

INSTALACIONS
DEPORTIVES

Dins el Terme de Ma-
rratxí mancan instal.la-
cions deportives. Actual-
ment el batle negocia amb
el director general d'aero-
ports la possible cessió a
través d'una concessió, de
les instal.lacions deporti-
ves de l'Aeroport de Son
Bonet que conten amb
una piscina, tres pistes de
tenis, un camp de futbol,
pistes de petanca i d'aero-
modelisme.

Segons	 inforinacions

d'en Guillem Vidal s'estu-
dia la possibilitat d'utilit-
zar aquest repost d'inver-
sió per a la posada en mar-
xa d'aquestes instal.lacions
si és convenient per la but-
xaca de l'Ajuntament, de
ser massa car, no se descar-
ta la possibilitat de cons-
trucció d'un polideportiu
que respongui a les nece-
ssitats del Terme.

AMPLIACIÓ DEL
CEMENTER I

Un total de 30.521.314
pessetes han estat destina-
des a la ampliació del ce-
menteri de Marratxí a ba-
sse d'un crèdit del Banc de
Crèdit Local del quan
s'han destinat 6.501.359
de pessetes a les obres
d'abastiment d'aigües al
Pla de Na Tesa, Un altre
dels projectes de l'Ajun-
tament és el de renovar
totes les instal.lacions
d'enllumenat públic, pro-
jecte actualment en estu-
di i del que encara es des-
coneix el presupost.

Entre els projectes que
formen part del programa
d'actuació de l'Ajunta-
ment figura el d'elaborar
una ordenança pels taxis.
Una representació dels ta-
xistes del terme acudiren a
les converses mantingudes
a fí de crear una manco-
munitat amb Marratxí,
Calvià, Ciutat, i Llucma-
jor, converses que no acon-
seguiren aquest objectiu.
Ara, els responsables de
l'Ajuntament volen elabo-
rar conjuntament amb els
taxistes del terme una nor-
mativa a fí de cubrir co-
rrectament el servei de ta-
xis dins el municipi.

BIBLIOTECA I CASES
CULTURALS

El Consistori vol propor-
cionar a la seva població
una nova biblioteca al se-
gon distrite i cases de cul-
tura als nuclis principals
del terme.

CONECCIONS AMB
L'AUTOPISTA

Al marge de la disminu-
ció de tràfic per dins el
Pont d'Inca, l'Autopista
no ha representat cap be-
nefici per aquest terme,
segons opinió del batle,
qui se queixa que no se
respectes el Pla General
d'Ordenació del terme res-
pecte al trazat que aquest
presentava. L'Autopista,
diu en Guillem Vidal, no
ens ha representat cap pro-

fit. No la ha conecció amb
les vies del Pont d'Inca ni
amb el Poligon Industrial
de Marratxí. L'Autopista
és una auténtica barrera
que ha dividit el terme en
dos.

El Consistori, espera
que se consideri dins de la
revisió del Pla General, la
conecció de l'autopista
amb el poligon industrial.
Molts de projectes
d'aquests no se podran dur
a terme si no s'apujen els
imposts de tota casta dins
el terme municipal. Això
no és massa popular pero
és necessari, sense doblers
no hi ha minores, i l'Ajun-
tament de Marratxí no ha
augmentat els imposts du-
rant aquests darrers anys.

La regiduría de Cultura
Juventut i Deports, té tam-
bé els seus projectes entre
els que figuren la formació
d'una banda de música,
una coral polifónica així
com la coordinació dels
grups de baila mallorquins.

SERVEIS MEDICS
URGENCIES LES 24 l'ORES
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	ue 	SERVICIOS
MEDICOS

CARRER TERRAL, 52 TEL. 490011
S'ARENAL DE LLUCMAJOR

SERVICI I DECORACIO A DOMICILI
SERVICI INTERFLORA

Vandalisme a la Placa del Consulturi de S'Arenal. Eh arbres lores
són sistemdticament romputs pela infinita del comú. D'aix2) en
té part de culpa VAluntament de Clutat. Eh pagesos,  tampoc no
en surarlen gaire d'arbres si no hi posas:in pulitxons i caierres per

protegir-los.



COLLABORACIÓ D'ASSEGURANCES
MARE NOSTRUM-ARENAL

CAMPANYA D'ASSEGURANCES
DE VIDA

PRESSUPOSTOS GRATUITS

CARRER BERGA, 50
(DEVORA EL MERCAT)

MARRATXÍ

AJUNTAMENT
Al Ple Extraordinari del

mes passat, va prendre po-
ssessió del seu càrrec n'An-
toni Vila en sustitució d'en
italtassar Reinés, tots dos
del l'SOE.

Dins d'aquest ple, se va-
ren augmentar els imposts
municipals; així el de cir-
culació costará un 8 per
cent més que l'any passat,
el de llicencia d'obertura
d'establiments comercials
un 45 per cent i el de cot-
series que costava 100 pe-
ssetes passarà a 300.

Al punt 10 s'aprovaren
les contribucions especials
a fi d'asfaltar els carrers
Sargent Provisional i Ca'n
Cal.lari del Pla de Na Tesa.
Els veinats del primer ca-
rrer hauran de pagar
526'66 pessetes per me-
tre lineal i els del segon
725,94 pessetes per me-
te lineal de façana.

A aquest ple, hi va ha-
ver variacions a les comi-
ssions informatives; a la
de Vies i Obres, n'Anto-
ni Company sustitueix a
n'Antoni Montilla i a la
d'Ordenació del Territo-
ri on U.M. només hi te-
nia un regidor se veura
ampliada amb na Catari-
na Canyelles. A la d'Hi-
senda, en Bernadí Ho-
mar, sustitueix a n'An-
torii Company.

Un encert, pensam el
de la majoria d'acords
presos a aquest Ple Ex-
traordinari. Es vera que
els regidors d 'U.M. que
ara comanden dins el ter-
me de Marratxí prome.,-

teren no pujar els imposts
municipals, són coses de
les eleccions el prometre.
L'Ajuntament de Marrat-
xí només té un presupost
de 80 milions de pesse-
tes, amb aquest presupost,
avui no se pot fer quasi
res, no hi ha més remei
que actualitzar els imposts
a mesura que la pesseta
perd poder adquisitiu si
volem que la Casa de la Vi-
la rutli.

En el que a sustitució
de regidors i de membres
de comissions informati-
ves, se refereix pensam que
s'han de sustituir tot d'una
que pels motius que sia no
puguin desarrollar adequa-
dament les feines que en
bé del comú els han estat
encomanades.

MIQUEL BOSCH

	CIUTAT	
COMPTA AMB TU

IMPOSTS MUNICIPALS 1983
16 SET. 15 Nal.

Radicació-Immobles Extinció d'incendis
Industries i Comersos -Publicitat

OFICINA RECAPTACIÓ: Antilló,19 Nicolás de Pax,21

Horari: de 8 a 17 h.(Ininterrompudament) Dissabtes de 8a 13 h. 

AJ TAYIE\T PAIYA    

Equtp femení del Molinar amb el trofeu aconseguit.
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ESBERTADES ESPORTIVES

Neta victòria del S'Are-
nal, Regional Preferent,
per 4-2 a costa del Cade
Paguera, en partit jugat al
Camp Roses. Goletjaren
per l'equip local el joven
devanter Paco Ruíz, amb
dos dianas, mentres el dos
restants gols eren marcats
pen Carcelen i en Cano.

El S'Arenal alienà a Tá-
rraga: Rodri, Roberto, Na-
varro, Morillas, Patrick,
Cano, Zamora, Ruiz, Mun-
taner, Trujillo.

En el descans el jove
porter Pascual entra pen
Tàrrega i en el minut 72
en Carcelén sustituí a Za-
mora.

Més públic que en altres
ocasions en el terreny de
Son Verí y molte deporti-

FUTBOL SALA

A la pista del Poliespor-
tiu Molinar s'ha desenvolu-
pat aquest mes passat la II
edició del Torrieix pre-
temporada que té el cos-
tum d'organitzar en Rafel
Seguí. A aquest tomeix hi
han pres part tres blocs

vidat entre els jugadors.
Només en Cazorla, el

número 4 del Cade, feu
unes guantes excentricitats
de lletga catadura.

Cuida de l'arbritatge el
senyor Heredia (no el que
fou president) l'home es-
tigué bastant desacertat. A
la segona part es posa nir-
viós i per poc l'arma. La de
portivitat dels jugadors feu
que la cosa no pasas a ma-
jors.

El Brasilia, II Regional,
perdré el seu partit, dins el
camp de l'Acapulco, un
5-3 massa contundent. Es-
peram i desitjan que el
Brasilia faci una bona cam-
panya i a eser posible fer
una altre escalada de cate-
goría.

d'equips: seniors, alevins i
femenins.

En categoria Senior,
Imaral contra el Molinar.

En categoria Aleví,
"Los almendros", Es Fi-
gueral, Molinar i Xauxa.

¿S'imaginan un Arenal-
Brasilia de bon de veres, en
partit oficial de Preferent?
¡Sería gros!

El president de S'Are-
nal, el nou president, en
Vicens Mateu, pareix que
está enfocant les cosas bas-
tant bé. De les furiades
dels primers días a passat
a una prudència i activi-
tats que creim donaran
molt bon profit. ¡Ende-
vant Vicens! ¡Endevant di-
rectius! ¡Hem de lograr
colocar al S'Arenal en el
lloc que li correspon!

L'importancia de la zo-
na es mereix tenis un
equip entre els primers de
Mallorque. Es a dir, nol-
tros creim que pot estar
en la III Divisió.

En Pere Canals es lesio-
na greument en un acci-
dent de carretera. En Ca-
nals estava fent quilóme-
tres amb la seva bicicleta
de carreras i es topa amb
una furgoneta, dins un re-
volt. En Pere Canals va
haver d'estar ingressat a
una clínica de Ciutat un
parell de días, sortí tot
embenat i en el moment
de redactar aquesta infor-
mació ja está quasi bó de
tot.

Amic Pere Canals, pen-
sem que a segons quina
edat ja no se está pes fer

En categoria Feminina,
el Génova, el Molinar i C.I.
Darder.

L'Imaral ha guanyat el
tomeix Senior.

En categoria Aleví, el
primer classificat ha estat
l'equip de "Los Almen-

floritures. Endevant, pero
amb prudencia.

Un que pareix que no
li importa la edat es en
Josep Peñalver. El corre-
dor arenaler d'atletisme
acudí a la prova "Cent
kilometres de Santander"
i logra.  un destacat 12e.
lloc a la general.

També els corredors del
"Peñalver-Aspe Club", Ge-
labert, Valcuende, etc. lo-
graren bones classifica-
cions.

El "Club Peñalver-As-
pe" fou segon a la classi-
ficació per equips. ¡Enho-
rabona!

Plantilla del Parroquia
Arenal:

Ferrand Ruíz, Gabriel
Sorell, Manolo Xamena,
Gabriel Vallés, Antoni Pé-
rez, Jesús García, Rafel
Fuente, Josep Llufs Ara-
gón, Antoni Fernández,
Cristóbal García, Angel
Sánchez, Ferrand Ruíz,
Josep Chaparro, Gary Te-
bbut, Sebastià Sastre, An-
gel Orosa, Josep José León
(Capita).

Entrenador: Andreu
Cabrera i president i ase-
sor religiós Miguel Am-
brós Alberti.

SBERT

dros" segon, Es Figueral,
Tercer Molinar i quart
Xauxa.

En categoria feminina
el Génova ha estat el pri-
mer classificat seguit del
Molinar i el C.J. Darder.



El Batle de Marratxf amb el Regidor: de Cultura altres mestres
ja jubilats acompanyaren a l'homenatjat. Se va representar la rondalla "N'Esparclenyeta".

Una mare, tota ufana, amb tres fills que ran a aquesta escola. El
més gran ja ha guanyat dues medalles d 'or i una de plata en com-

peticions deportiva.Les dues glosadores foren molt aplaudides.

Els espectadors, foren els qui oferiren els millor espectacle, amb les care:tes pintades 1 el seu Interés per to el que velen.

20 S'ARENAL DE MALLORCA /15 D'OCTUBRE DE 1983   

MARRATXÍ

FESTA AL COL.LEGI
COSTÁ 1 LLOBERA
DE PORTOL

El patiat divendres, dia 7 d'octubre hi va haver festa
grossa al CoLlegi Costa i Llobera de Portol. De Portol, Sa
Cabaneta i Es Figueral, perque d'aquests tres pobles del
terme de Marratxí són els nins i nines que van a aquesta
escola, escola construida va cinc anys dins un piner deli-
ciós. Una escola de les millors situades de Mallorca, entre
Sa Cabaneta i Porto!.

La festa fou amb motiu de la jubilació del Mestre An-
toni Martí, un professor que durant 23 anys ha impartit
les seves ensenyances a les escoles de Portol.

A les deu del matí va arribar l'homenatjat amb la seva
senyora, acompanyat del Batle, el Tinent de batle de
Cultura, el director del Centre i altres alumnes del Centre
Escolar i els ex-alumnes. Molts de gols i quasi empat fou
el resultat final del partit que fou presenciat per  autori-
tats, mestres, pares i alumnes encara que els més petits
haurien preferit jugar a bolles que mirar als més grans ju-
gar a la pilota.

A continuació, a un teatre improvisat al pati, els
alumnes de primera etapa cantaren cansons i contaren
acudits, els de cicle mitja representaren la rondalla "n'Es-
pardanyeta" i els de cicle superior recitaren les gloses
qu ells mateix havien compost i que reproduim:

GLOSES

Qué no sabeu sa notici
que pes poble s'ha tresmés
que D. Jaume és un pagès
que ja ha fet es servici

Avui mos hem reunit
per fer-li un homenatge
encara que no mos doni

/formatge
E estarem ben agrafts

Sempre arribava es primer
i no era per quedar bé
que ell sempre ha estat de-

/matiner
i no ha fet mai de fomer

D. Jaume un bon mestre és
Això tothom ho ha com-

/prés
a ne's racó a ne's costat
tothom tenia ajonallat
	 Ha estat un mestre molt

/b6
N'hi havia de crosteres!
	 que ningú li ha tengut por

i de bones genolleres!
	 sempre el tendrem dins es

per?) tots varem aprendre
	 /cor

que 15 i 15 fan 30.	 com si fos un gran tresor

Ell sempre en haver fumat
	 Amb salut i amb alegria

un glop d'aigua se bevia	 que a Pórtol puguis tornar
noltros l'haviem d'anar a i nosaltres que poguem es-

/cercar
	 ¡tal

amunt i avall tot lo dia 	 amb sa teva companyia

Sentides paraules de l'homenatjat, del director del
centre i del batle tancaren Pacte. Poguerem constatar
l'estimació de la gent, especialment de la més petita pel
mestre ja jubilat, amb les besades i aferrades pel coll de
que era objecte.

A Phorabaixa, la festa va continuar per a tots; els nins
no tengueren classe, cosa que sempre es una fiesta, els
mestrs i autoritats varen tenir un dinar de companyonia.

A s'hora de berenar
venga pomes i toronges
no eren de ca ses monges
eren des taronjarar.

Don Jaume ha servit
per ser mestre de profit
i ell mos ha fet entendre
ses bones lliçons de sempre

D. Jaume a secretaria
s'hi pasava tot lo dia
però ara se'n ha anat
deixant un encarregat
que está ben embullat

Vaja un mestre que hem
/tengut

era bo i ben sabut
ara és tard ja l'ehm perdut
mos sap un greu molt agut




