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PREU 50 PTES.

VISITA DELS ALUMNES DE L'ESCOLA
PÚBLICA DE S'ARENAL A LLUCMAJOR

Uns dos-cents nins i ni-
nes de l'Escola Pública de
S'Arenal-Llucmajor visita-
ren aquesta quinzena pa-
ssada l'Ajuntament de
Llucmajor.

Arribaren puntualment
a les 10 del matí a la Pla-
ga Major de Llucmajor
ordenadament pujaren al
Saló de Sessions de l'Ajun-
tament. Un lloc on mai
havien estat.

S'acomodaren als bancs
del públic i als escons dels
regidors, llavors va arribar
el batle Toni Zanoguera
acompanyat de la tinent
de batle Joana Maria Na-
dal, del delegat a S'Are-
nal Joan Pere116 i de l'Ar-
xiver Municipal Joan So-
cies.

Una vegada que el sen-
yor batle va fer silenci so-

nant la campaneta va co-
mençar l'acte.

—Nins i nines de S'Are-
nal de Llucmajor! ¿Que
ho sou de S'Arenal de
Llucmajor? va començar el
senyor batle.

—Sum! digueren tots els
nins i nines.

—Venvinguts a aquest
Ajuntament que també ho
és del vostre poble, va con-
tinuar el senyor batle.

—¿Que lo puede decir
en castellano? va preguntar
el nin subnormal de torn.
(Es que devers S'Arenal
quan hi ha una reunió de
més de dos cents, tant si
són nins com si són grans,
sempre hi ha el subnormal
de torn que fa aquesta pre-
gunta)

—Sí, sí! Lo diré en cas-
tellano, va dir el senyor

batle. Niños de El Arenal,
bienvenidos a este Ayunta-
miento de Llucmayor que
también lo es de El Are-
nal. Ahora os hablará la
concejala de cultura de es-
te Ayuntamiento y des-
pués del Archivero muni-
cipal os explicará muchas
cosas, entre ellas la vida
de los Hijos Ilustres de
Lluchmajor.

Doña Joana Maria Na-
dal va començar.

Nins i nines de S'Are-
nal; no vos ha de sabre
greu que vos parli en cata-
là, perque aquesta és la
llengua de Mallorca, la
llengua del lloc on heu
nascut, la llengua del lloc
on haureu de viure. Amb
els vostres pares, potser
haurem de parlar castellà,
perque molts d'ells ja no

tenen remei, voltros, però,
sí que en teniu, heu d'es-
tar contents d'aprendre
aquesta bella llengua, d'in-
tegrar-vos a Mallorca i als
mallorquins. Si sabeu la
llengua de Mallorca sereu
més feliços, tendreu més
possibilitats tant en la fei-
na com en les vostres rela-
cions amb les altres perso-
nes, fins i tot, tendreu
més facilitat per aprendre
idiomes extrangers, cosa
mojt necessaria a S'Are-
nal. Noltros, des d'aquest
Ajuntamnet, ferem lo po-
ssible perque aprenguen el
català, el català de Mallor-
ca, però voltros heu de
col.laborar i tenir-hi inte-
rés. Ho fereu així?

Süü! digueren els nins
i nines de S'Arenal.

A continuació l'Arxiver
Municipal senyor Socies va
explicar qui eren els sen-
yors dels cuadros penjats
a les parets de la Sala, co-
mençant pels Reis, Na Ma-
ria Antonia Salvà i tots els
altres qui pels seus mérits
han merescut presidir el
Saló de Sessions.

Les 11 serien quan va
acabar l'acte, a la sortida,
els nins i nines de S'Are-
nal foren obsequiats amb
caramels i begudes, agafa-
ren els autocars i seguiren
cap a cura a observar la na-
tura, a apuntar els noms
dels arbres, de les herbes,
de les flors mallorquines.

D'això darrer, però, no eh
podem donar fe, perque
no hi erem.

La tinent de baile d'Educach.

L'arxiver municipal de Lluc
nuVor.



Subscriu-te a
S'Arenal
de Mallorca

BUTLLETÍ DE SUBSCRIPCIÓ
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Carrer

Poblacsó             	 Tel. 	   

M'onteressa una subscripció:

SEMESTRAL 600 Ptes.

Forma de pogornent:
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El Comptat	 Firma

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

2	 S'ARENAL DE MALLORCA /15 DE DESEMBRE DE 1983

LLENGWES PERSEGUIDES
Tot allò que hom faci per
ajudar una llengua perseguida
ajuda les altres llengües perse-
guides. Desfer les lligadures
d'un poble ajuda a desligar les
de tots. Penso així i és per un
motiu de pátria que em veig
obligat a parlar de la llengua
grega, malgrat que això em
comporti el risc de disgustar
persones que tant em doldria.

La cosa va molt més enllà de
la diguem-ne dicotomia Cntre
el grec katharevusa i el grec de-
mothiki. No fa gaire, una pres-
tigiosa revista internacional
s'entretenia a parlar de si
«katar» vol dir pur o «demos» '
vol dir poble, en cert sentit,
quan el cas lingüístic de Grecia
és, realment, sagnant. Silen-
ciat, i molt altre.

Pot agafar el lector, si li
plau, la Gran Enciclopedia Ca-
talana' i hi trobarà bona infor-
mació, molt útil per a comple-
tar aló que vaig a dir. Vegi els
articles «Grecia», «Macedò-
nia» i «Tessalónika».

A Grecia, i concretament a
Macedònia, dins d'allò que en
diem Grecia, hom parla,
també, el macedònic. Una

TELEFONS
UTILS A

S'ARENAL

A LA PART DE
CIUTAT

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

Bombers . . . . 281250-
	  290017

Residència de l'asse&u-
ranga 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
Ràdio Taxi 255440.

A LA PART DE
LLUCMAJOR

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

Bombers . . . ..660756
Policía Municipal 	
	  661767

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

ANsociació de Veinats. .
265005

Grua Sampol...264193

llengua eslava que és parlada
de tant temps fa com que els
grecs parlen «demothiki» i té
variants a la Trkia. Però hom
minimitza el seu nombre de
parlants. O hom l'ignora. Si la
ràdio de Grecia, a Macedònia,
no emet cap cançó que no
sigui en grec és per a evitar el
més mínim senyal de vida del
macedònic. Equival a no
emetre, a Catalunya, en cap
altra llengua que el castellà.
Vora el mateix arc de Galérius,
visible a la GEC, tres nois
d'uns trenta anys em van mos-
trar Mira de dir que la seva
llengua era el macedònic. Tot i
que Tessalónika és el port de
Macedònia per antonomásia.
Ni esmentar-m'ho fins que
m'ho van poder dir al centre
de la gran avinguda que passa
pel costat de l'arc.

Una cosa així po l'he vista
mai a Catalunya. Es una perse-
cució descarnada, d'extermini,
que va tenir el moment culmi-
nant fa prop de quaranta anys
amb la guerrilla macedónica
després la segona guerra
mundiaL Com era d'esperar,
amb un tint polític —com qui
s'agafa a un ferro roent—

perqué els macedónics, ven-
cuts, es van voler arrecerar,
metralletes i morters en má,
sota l'aixopluc de Tito. A la
Macedònia iugoslava el mace-
dònic és cooficial, fa també
prop de quaranta anys. Aques-
ta és la veritat, la del macedò-
nic, que els catalans no hem
pas de silenciar. La persecució
més amagada. I la més dura.
Joan Cruseillas (Pessonada,
Pallars).

EL IDIOMA ESPAÑOL...
Sr. Director:
Li prec que publiqui aqueas car-

ta en resposta a una del senyor Enri-
que Yarza González que publica a
s'Ultima Hora recentment.

Senyor Yarza:

A sa carta publicada día 12-11-
83 dele vostè ".. tratan de excluir
el IDIOMA ESPAÑOL imponiendo
lenguas regionales...". S'experiéncia
que jo en tec és ben a s'enrevés de lo
que vosté diu. A mi ea m'ha imposat
es castellà des de ben petit a s'esco-
la. Totes ses asignetures en caste-
Ilá i cap en mallorquí. Llegir i escriu-
re en a3stellá i no en sa meya llen-
gua. Uibres que m'explicaven s'im-
portáncia de Castella, s'Anima caste-
llana, !listes de reis i história detalla-

da de Castella, literautra castellana,
etc. D'història de Mallorca molt
poca i de literatura casi gens. Així
mateix record que a un Ilibre sortia
citat en Ramon Uull i as final he ha-
via un fragment de .Blanquerne en
traducció castellana; no hi havia pe-
ro cap senya que indicas en quin
idioma havia estat escrita aqueixa
obra. Vaig donar per descomptat
que havia estat escrita en castellá
lsupós que vosté sap que no hi ha
notícia de que en Ramón Uull es-
crigués mal en castellá, Idioma que
probablement desconeixia). Aquei-
xa experiencia de quan eta al.lot
és, casi, sa mateixa que tenc are:
De televisió en castellá motu, en
mallorquí tan poca que cesi fa ga-
nes de riure; de radio en castellá

a tota hora, en mallorquí només a
segons quines hores, a segons qui-
nes emissores i sovint només a mit-
ges; ses sol licituds que hi han ha-
gut darrerament per fer emisores
que emetessin en mallorquí a Ma-
llorca han estat desestimadas; etc.

An es castellà vostè ti diu "..el
IDIOMA  ESPAÑOL-.". Jo Ii dic que
si Mallorca forma part d'E-spanya
es mallorquí també és espanyol.
Si es malloiquí no fos espanyol Ma-
llorca no seria Espanya.

Que es seu idioma estigui més
estés que es meu i més gent el  aspi
no significa que sigui intrínsecament
superior en es meu (que supós que
vosté inclou dins lo que anomena
"lenguas regionales"). Quan vosté
reclama pes seu idioma tots es drets
i es queixa de *es misario: de reco-
neixement oficial que es meu ha
aconseguit darrerament, m'insulta.

EN JAUME BONET MOLL

PER A LA HISTÒRIA DE LA
NOSTRA [LENGUA

Josep Font I Solsona
El lector amable I curiós es tara càrrec de la
disciplina de premsa a no esmentar noms i
la denominació del producte en qüestió.

Un industrtial licorista de Mollerussa
l'any 1935 havia inscrit al Registre de mar-
ques a Madrid el nom d'un licor estomacal.
La inscripció era escrita en català i recone-
gut el nom i, com és natural, l'etiqueta escri-
ta totalment en català, autoritzada amb el
segell del Registro de la Propiedad
Industrial-Marcas. Tot d'acord amb la llei
del 16 de setembre del 1931, la concessió
per a vint anys. El títol Iliurat el 8 de novem-
bre del 1935.

Vingué el conflicte 1938-1939. Els ven-
cedors prohibiren la llengua catalana. I el
fabricant de Mollerussa hagué d'adaptar el
nom de la seva marca de l'estomacal. I el
títol autèntic, del 1935, hi adherí l'etiqueta
nova.

Amb data del 2 de desembre del 1941 es
lliurà l'habilitació del nom castellà, amb el
següent assentament, que tektualment diu:

«De conformidad con lo dispuesto en el
Decreto de 20-5-40 y en cumplimiento del
mismo, referente a la traducción de deno-
minaciones extranjeras, la presente deno-
minación queda modificada en el sentido
de que queda expuesto en el diseño, adjun-
to a este título». Amb l'etiqueta estampillada
amb el segell de l'oficina Registro de la Pro-
piedad Industrial-Marcas.

PER MALLORCA, ENHORABONA, MALLORQUINS
En primer lloc, vull agrair la decisió d'Unió Mallorquina, i fer

públic la meya alegría que suposa el que un espai natural com és

el Trenc, s'hagi salvat, en un moment crucial, quan tothom ja do-
nava per perdut urbanitzat la zona d'Es Salobrar i Es Trenc de
Campos.

En segon lloc, simplement, vull animar al grup d'Unió Ma-
llorquina, perquè no hagrfet una cosa només per donar que xe-
rrar, sino que aquest sigui el començament d'una tasca prou im-
portant com es per Mallorca, especulant i perdent la seve llen
gua. Unió Mallorquina, ha sabut sortir davant i mostrar pit, en un
mothent prou delicat. Vés que tal, ben haja, que sempre ho sápi-
ga fer així, i que are, amb la normalització Ilingüística que a la se-
va campanya política pregonaren com dic, ben haja que le du-
guin a terme com más prest millor.

Per Mallorca, enhorabona mallorquins.
Joan Torrens Pascual



MUSIC BAR BRASILIA
3anquets de batetjos, noces, primeres comunions, festes sociah...

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
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CLUB DE PETENCA MOLINAR CLUB DE PETANCA "EL DERROCHE"
El Club de Petanca Mo-

linar fou creat fa 10 anys,
és el primer que va comen-
lar a funcionar al poble
del Molinar i está situat
devora les cases en mines
a l'entrada del Portitxol.

Tenen un equip de Pri-
mera Preferent, equip que
va segon a la classificació,
i un de primera que va en
seté lloc

Jugen, entrenen i fan
molts de sopars. Hi ha
molta d'unió entre els ju-

gadors i socis. Ara per Na-
dal, rifen dues paneres, el
contingut de les quals ha
estat donat per socis i
amics, cada jugador i cada
coLlaborador reb a més un
indiot per aquestes festes.
Cinquanta indiots están
preparats per esser repar-
tits pel Club de Molino. .

L'any 76 foren cam-
pions d'Espanya de triple-
tes i de dupletes, tenen a
més una condecoració al
merit a la deportivitat

que la Federació eh va
concedir fa un parell
d'anys. Només tres clubs
mallorquins tenen conde-
coracions d'aquesta classe.

El delegat del Club,
Joan Morey, ens manifesta
ye está molt content amb
eh amics del Club de Pe-
tanca Ca'n Pastilla. Díu
que no els vol assustar
amb gent ni amb altres
metodes. Fa comptes de
guanyar-los a les pistes per-
que els seus jugadors eón
millors.

Ens ho conta en Dama
Ramis del Col' den Reba-
ssa. El club de petanca El
Derroche del Molinar té
les pistes millors de Ma-
llorca, just devora la mar
enfront del Born del Mo-
linar. Només tenen un
equip a tercera, no tenen
dones al seu equip pero
feran lo possible per te-
nir-ne la temporada que
ve. Pensen pujar de cate-
goria i tenir dos equips la
temporada vinent. Casi

tots els jugadors són moli-
ners i collera. També tenen
un jugador de la Colonia
de Sant Jordi, en Joan
Angel Alfaro que ha de
fer 50 quilometres cada
vegada que ha de jugar.

Fan honor al seu nom
i derrotchan xampanys
tant si guanyen com si
perden. Fan sopars cada
setmana perque al costat
de la taula és quan millor
s'enterien.

Joan Angel Alfaro, fa 50 qui-
lometres cada vegada que ha

de jugar.

Club de Petanca Es Tusó de S'Aranjassa.

C.P. Palma del Molina?.

Ca'n Gaspar del Pla de Na Tesa.
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DONES FESTES A TOTS

11SA NOSTRA
CARIEN MILAN, 39A S'ARENAL DE MALLORCA

NUEVA OLA
Per aquestes festes de Na-
dal i Reis hen duit ¡imites
bicicletes i motos petites.
Carrer Trassimeno, 64
Tel. 269238
S'Arenal de Mallorca

Taller de reparacions
Diesel i gasolina

MIQUEL CRESPI
Hércules, 2 Tel. 245816
Son Ferriol.

Carrer Montanya, 374
Es Piliarí
Per la Nit de Nadal i la de
Cap d'Any, xocolata amb
ensaimades.

Ama

Carrer B. H. Bianor, 23
S'Arenal de Mallorca

'

-7

IÌH

CARNICERIA TOLO

Carretera Militar, 237
Tel. 269482
S'Arenal de Mallorca
Dones festes a tots

Carrer Bartomeu Calafell, 2
S'Arenal de Mallorca ROCKI MUSIC BAR Son Ferriol. BONES FESTES.

•

AUTOSERVICI Carrer Tinen de Batle Cireror, 5
Tel. 268018

MONTMARTRE S'Arenal de Mallorca

CAJA DE BALEARES



LES SEVES FOTOS COLOR
MÉS GROSES

(Grossària 10)(5)

MÉS BONIQUES
(Superficie molt brillant)

MES RÀPIDES
(Només en 90 minuts)

LASER A S'Arenal de Mallorca
(Entre balnearis, 7 i 8)
Avinguda Nacinnal, 12
Telefon 262326

Video Reportatges-VHS i BETA

CONDOR
Li feim una cinta video reportatge de les seves noces,
comunions dels seus fills, festes familiars, a fi
de que pugui a cualsevol hora mostrar-ho al seu
aparell de T.V., als seus amics i familiars.
Preus molt econòmics.
Fns cridi sense compromís.

Telefons 262192- 269491.

BAR EL PUERTO

,ff,11741~

Antonio Iglesias Rivera	 EDIFICI DON BENITO
TAE KWON -DO	 (Devora Camp de Futbol)

GIMNAS - SHOTO KAN 	A S'Arenal de Mallorca
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ACTIVITATS EXTRAESCOLARS DE L'ESCOLA PÚBLICA
DE S'ARENAL LLUCMAJOR

Arietes de l'Escota Pública de S'A renal-Llucmajor acompanyats de monitors i membres de la APA
en un ¡nomen: de descans.	

Equips de balowna de l'escola pública de S'Arenal.

CAFETERIA GRAN JOY

PENYA "EL GRADERIO"

Dilluns dia 19, a les 8'30
A la Discoteca Gran Joy

Sopar Buffet Fred pels socis de la penya.
(L'acompanyant no soci pagara 300 ptes.)

Recollicia de tickets, a la cafeteria Gran Joy
fins dia 17.

L'Escola Pública de
S'Arenal-Llucmajor, té una
APA que funciona molt
bé.

Gestiona un menjador
que ara només té 40 co-
mensals, a l'estiu passen
de 90.

Ara per a Nadal prepa-
ren una obre de teatre,
un concurs de nadales i un
betlem, dia 22 durant l'ho-
rabaixa hi haurà festa i sa-
rau per llarg.

Durant aquest curs, té
organitzat un curs de Tae
Kwondo amb 80 alumnes
tres vegades la setmana.
Els pares també aprenen
aquestes arts marcials. Ells
seran eis pegadurs de S'A-

renal el dia de demà. Pot-
ser hagen de mester pega-
dors qualque dia devers
S'Arenal.

L'apa té un equip mas-
culí i un femení de ba-
lonmá, un equip masculi
i un femení de voleibol i
un equip masculí de fut-
bol sala. També tenen un
equip federat d'atletisme.

Trenta alumnes aprenen
mecanografia i vint-i-viuit
música.

Una bona associació
pares, una associació que
funciona molt bé, que de-
mostra que les escoles pú-
bliques poden tenir activi-
tats extra-escotan tan bo-
nes o més que a les esco-
les privades.



Ca'n
erdera

Carrer Parcelas, 102
Les Meravelles de S'Arenal
Devant el Balneari 5

Minuta especial de la Nit de Nadal i de Cap d'Any

Esparces amb maonesa
Ensalada Roquefort
Salmó Fumat amb Tostades

Indiot Rostit amb la seva Salsa
Xampinyons i Cols de Bruselles
Porcella Rostida, Patates i Ensalada de Nadal
Llom de Vadella al Prebe bo i el seu Guarniment

Pinya Tropical, Mandarines i Torrons de Nadal
Vins "Campo Nuevo" rosats i negres
Brindarem amb Freixenet Carta Nevada

Preu 1600 pessetes
Places limitades
Reserves al teléfon 261057

Nins i nines de l'Escola Pública del Pillará: ¿Fins quan hauran d'anar a les escoles provisionals ha-
bilitades per l'Ajuntament de aura:? El solar esta preparar i els plano!: fets 1 aprovats. A Madrid
ens han de gestionar l'edifici de la nova escola i per olla no frissen gens ni mica. ¿Quan podren

construir noltros mateixos les nostres coses?

CAFETERIA
HAMBURGUESERIA

AMBAR
C/. Berga, 8 EL ARENAL (Mallorca)

Peluquería de Señoras
Coiffeur pour Llames
Ladies liairdresser
Friseur - Dainen

SERVICIO A DOMICILIO

COMESTIBLES - LICORES

ARTICULOS DE LIMPIEZA

PER LA NIT DE NADAL I CAP D'ANY,
XOCOLATA AMB ENSEIMADAS

(),, parle Fra çais
English Spoken
Man Sprache Dentsche.

SALON  mitote e°.

ENES FESTES
C/ Mallorca, 2 - 'rol 26 34 23

EL ARENAL (Mallorca)

eolmaclo Woig
BONES FESTES

Calle Salud, 22 -	 Tel. 26 40 98	 -	 EL ARENAL (Mallorca)

LA NIT DE NADAL I DE CAP D'ANY

BAR
CA'N
PACO

XOCOLATA AMB ENSEIMADAS

Local deportiu
Tapes variades
Carretera Militar, 275

S'ARENAL DE
MALLORCA

C:AIXA DE PENSIONS

77

A S'ARENAL DE MALLORCA	 PLACA DE LA REINA MARIA CRISTINA, 12
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Agent oficial no. 0523

R A1.1 Automóviles
Compra-venda automovils usats
Exposició:
Avingda. del Cid, 84
Tallers:
Rocinante, 18
Informació i venta: Rocinante, 22. Tel. 241947
SON FERRIOL

CASA MORA

Falleves, corretges de persiana, estanterías arramba-
dors, barreres, REIXATS, ferrería artística, pulidor
de metals.
Tel. 270458
C/ Rocinante, 28 — SON FERRIOL,

az• 27 04 58

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

Carretera Militar, 258 - TelF. 26 80 60 S'ARENAL (Mallorca'

TAVERNA DE VAN BENET
CARRER BA110, 3	 S. JORDI
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U. D. SANT JORDI:
CAMVI D'ENTRENADOR

Quan un equip va darre-
ra de tots, quan no guan-
ya cap partit, quan tot va
malament, és normal i
obligat el canivi d'entre-
nador.

UNA SEGONA PISTA A SON
SANT JOAN

Alevins del Sant Jordi de fútbol saks. Juguen a Ca 'n Prunes 1 son líder: en la seva categoría.

Alló que no és normal
és que se camvü quan
l'equip va devant de tots,
amb tres punts devant
l'inmediat seguidor, amb
moltes probabilitats d'e-
sser líder a l'acabamen de
la lliga i la seguritat de
pujar de categoria.

Aquest és el cas
l'entrenador del Sant Jor-
di, l'entrenador Martínez
duia tres anys d'entrenar
sense cobrar cap duro, ho
feia molt bé —els fets ho
demostran—, era estimat
i respectat pels jugadors i
per la directiva i... ha di-
mitit.

sovint seia al banquet dels
reserves que no podia pair
que el seu fill no jugués ca-
da diumenge, el va insultar

li va dir de tot durant un
partit. Durant un partit
que se va guanyar per 1-0.

Molt trist. Molt trist
que homes assenyats se
tornin salvatjes quan tre-
pitjen un carnp de fútbol,
encara que sia com a es-
pectadors. Homes que a un
altre lloc no diuen una pa-
raula més alta que s'altra
i que quan son al camp de
futbol són capaços de dir
qualsevol cosa i fins i tot
arribar a les mans.

El futbol, però és així,
i pareix que per ara no
camviará. Potser és per

això que ens agrada més
la petanca.

S'Aranjassa
Carnet

Na Barita Bauçà i en
Miguel Campaner han ten-
gut una nina, li han posat
el nom de Maria del Mar.

Noces
El passat día 9 d'octu-

bre se casaren na Caterina
Ferrer i en Llaotxim Mar-
tin.

Difunts
'El passat dia de Tots

Sants va morir l'amo en
Llorenç de S'llostal de
S'Aranjassa.

El Consell de Ministres
va aprovar, a proposta del
ministre de Transports,
Turisme i Comunicacions,
Enrique Barón, l'expedient
d'autorització per a con-
tractar les obres del pro-
jecte de nou edifici pel
control de l'aeroport de
Ciutat, per un import de
1.157.819.781 pessetes,
així com per a la segona
pista de vol per un import
d'aprop de 649 milions.

El diseny de la nova to-
rre de control será seguint
una línea totalment mo-
derna amb els darrers
avanços tècnics. En quan
a la segona pista, la realit-
zació d'aquesta creará po-
lémica a S'Arenal, als seus
residents, per les molesties
que això les hi causará.

Aquesta segona pista se-
rá probablement la que

s'utilitza actualment per a
rodadura dels avions,
abans d'accedir a la única
pista existent fins ara Si
es fa així quedará paral.le-
la a l'acial i permetria una
major fluides de tràfic a
les hores punta. També
s'augmentarà la capacitat
d'estacionament d'avions,
i aixt es podrá desconges-
tionar l'aeroport en gran
mesera.

Una vegada que les
obres finalitzin, es pensa
que durarán prop de sis
mesos, l'aeroport de Ciu-
tat tendrá una major ope-
rativitat, així podrá rebre
un major nombre d'avions
amb uns marges de segure-
tat més elevats i un estal-
vi considerable de temps
en les maniobres d'aterrar
i despegar.

¿Per qué? Qualque del
públic li tema rabia, el pa-
re d'un jugador que molt

BAR TURÓ
OMS, BILLAR,

PING PONG,

FUTBOLIN,

CANTES,

PARXESSI...

ES TUR6 BE
S'ARANJASSA
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JAll AL COLL DIN RABASSA

Fusteria metalica
en ferro i
Porte, balcons, barreres, arrambadors

Sanr Joan de la Creu, 90 - 100
Telèfon 240297
SON FERRIOL

DEVORA LA
GASOLINERA DE
S'ARANJASSA

També s'ensenven balls 	 Tot al complexe parroquial del Coll d 'en Rebassa.

jiIill11IIllh1t11  „1

Ha tornar a obrir
POLLASTRES A L'AST
Avinguda del Cid, 30 — Son Ferriol.

gna trata,

SE VENEN
PORTES - F1NESTRES
PERSIANES I
VIDRIERES

Carrer Jover Coll, 26
Tel. 275283 Part. 270673
SON FERRIOL



Gimnastas de SA renal de Mallorca, Clubs de Ca 'ti Pastilla i Porciúneula, al tonzeix de la tardo,
orwnitzat per la Federació Balear en categories infantil i segones

Gimnàstica de consum (poc)

PAELLES 60Fcf410,97is.

	RESTAURANT
EMILIO RENART

Av DA BARTOLOME RIUTORT SABATER 104 • Tel 26 81 67

CA N PASTILLA • PAL MA DF MALLORCA

Escola de Karate Tenshin
Jazz-Gimnástica de 111 anteniment
Carrer Duc de Rubí, 3 Tel. 273126
Son Ferriol.

111	 TALLER1
SERVICI OFICIAL

CITROÉN
E XPOSICIO I VENDA
C/ . GUASP,	 260590.
COLL D'EN "BOA
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Bellas ¿inznastes del Club Cultural de Caí? t'astilla.

embla que això del «aeròbic» i d'altres
programes de gimnástica amb música

será l'éxit «d'aquest segle», o sigui, d'a-
questa temporada. A Barcelona hi ha en
aquests moments milers de senyores distin-
gides —per tant, amb- pessetes i temps
lliure; si això no es té, ésser distingit és fran-
cament dificil— a les quals fa «una gran

noia» apuntar-se en algun centre
d'aquests, a la part alta de la ciutat, és clar,
que en poques setmanes es multiplicaran
com bolets.

Amb la gimnástica, des de sempre, ha
passat un fct curiós: que tothom está d'acord
que és molt bona (jo relativament, només),
però gairebé ningú no la practica. Bé', potser
no és tán curiós com sembla: al capdavall
passa el matcix amb la majoria de «bons
principis». Segurament els gimnasos ens po-
drien confirmar que un gran percentatge
dels ciutadans de bona fe que comencen ho
deixen aviat. Els cansa, els avorreix, no
tenen temps, etc. A mi em sembla que una
certa dosi de gimnástica deu ser aconsella-
ble, i que el perill pot consistir en una prácti-
ca tan intensament sistemática que
—almenys m'ho han explicat així
amics eítie, al llarg de la meya vida, m han
dit que se la prenien seriosament— si un dia
no podin anar al gimnàs, el seu cos i el seu
iinim el trobaven a faltar. No m'estranya. Ja
ás molt antiga la filosofía que propugna fer
les menys coses possibles per tal de reduir
cl dolor al mínim. (El dolor de la impoten-
cia, el dolor de l'abséncia, el dolor de la frus-
tració, el dolor de ja no fer). No tan sols els
vicis: també els hàbits considerats positius
ens condicionen, creen-«addicció».

El que passa és que és molt más fácil de
deixar la gimnástica que el tabac, per exem-
ple. I com que vi x im en una época molt pre-
ocupada per la forma fisica —potser més
que pel fons psíquic—, molta gent té el
complex d'inactivitat i, per tal de superar
els seus remordiments gimnàstics, intenta
substitucions mes «distretes» o més a la
moda, des de les saunes al karate, passant
per tota la gamma de possibilitats de suar i
moure's. Que quedi clar que reconec en
lotes aquestes experiéncics aspectes positius
i que a mi m'agrada fer algunes discretes
pràctiques esportives i camino un mínim de
quatre quilòmetres diaris a bona marxa.

Ara, com dèiem, toca moure's al so de la
música que, no en dubro, fá més passadora
l'estona d'exercicis. La música... o és anesté
sica o és estimulant. D'altra banda, els cata-
lans hi tenim facilitat, en això de bailar al so
de la míjsica que ens toquen. Feíto com tot,
la noVétái gimnástico-musical passarà i, si jo
fos un home de negocis, ja prepararia
moda següent: la gimnástica vocal Que
siguin els mateixos exercitants els qui acom-
panyin els moviments amb veus, crits i can-
çons. Més prótagonisme i, per tant, més
èxit. I aixi entroncaríem amb una tradició
popular que sembla perduda: la de cantar
mentre s'actua. Dins les cases això era nor-
mal. La dona que fregava cantussejant,
l'home que xiulava mentre es dutxava,
eren, sense saber-ho, precursors de les
«noves tècniques de la integració dinámica
psico-física»... A honor d'ells faré vuit fle-
xions admiratives cap a endavant de cintura.

Josep M. Espitas

Equip de Ca'n Pastilla de
gimnástica rítmica, catego-
ria Aleví, aconsegui el pri-
mer premi al torneix de la
tardor organitzat per la
Federació Balear, disputat
al Palau de Deports de Ciu-

tat.



A Sant Lktzet, entre el Pont d'Inca i el Pía de Na Tesa eha jugar durant el mes de novembre el
IV Campionat de Truc al Bar Ca'n Balo, 15 parelles inscrites, el campió de les quals ha estar en
Joan Bestanl-Rebassa 1. Subcampió: Gabriel Duran-Rebasta II. Tercer classificat, Ponci Mut-Jau-
me Piza. Un gran campionat que acabà amb un bon sopar i ¡'entrega de trofeus, moment que va

captar la nostra fotografía.

TEMPS DE MATANCES

aé ESCOLA I

PETO»

Placa Reina
.a Cristina s/n.

Tel. 26 68 15- S'ARENAL

11411115 ir 9
• 

Pintura

al Horno
Mecánica
Plancha

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

FERRIOL(Malkolci°
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SON FERRIOL: TRANQUILITAT O DOBLERS CAMPIONAT DE TRUC
No está clar, si Son Fe-

rriol és un poble sufragani
de Ciutat, o si és una ba-
rriada periférica.

Sia com sia, encare és
un lloc tranquil. Els al.-
lots encara poden anar a
escola a peu, i juguen en-
mig del carrer, malgrat que
qualque poca-vergonya en-
lloc de returar-se als
creuers, pita i acelera, les
madones van a comprar a
peu o amb bicicleta, i els
vespres no senten una mos-
ca (be qualque avió a l'es-

Palma molt gran ha tornat
amb sea seves barriades
que s'han molt hermosades
amb un confort extremat.
Ea una divinidat.
amb carrera amb aimetria,
sa gent allá hi transita
sense cap dificultat.

Lo que té més descuidat,
això molt fort se pot dir
p'es cotxes es passar-hi
que molt no está asfastat.
Un dia será acordat
per porer donar-nos consol
sa gent de Son Ferriol
tendrá tot el cel guanyat.

Feren un plá molt real
que per cert/fou ben rebut
i un carrer que n'és agut
té es nom de Diagonal,
és ample i magistral
i as gent n'està contenta
per això nos representa
"algo" molt fenomenal.

Però qui té influencia
fa anar s'oli allá on vol,
a sa gent d'aquest rodo!

tiu).
El nou pla d'ordenació

de Ciutat, consagra aques-
ta tranquilitat, limitant la
construcció. Però els pro-
pietaris de solars, són cons-
cients que com més pisos
pugin fer, més podran es-
pecular. I qui té duros fu-
ma puros, no son bromes.

Volen els carrers per
als cotxes i no pels via-
nants. Es rebutgen les fora-
vies per posar arbres. Els
arbres són obstacles per als
vehicles. tapen el sol i fan

les han fet impertinencia;
considerin imprudencia;
considerin imprudencia
es nom mos han canviat,
Bartomeu Oliver li han po-

/aat,
sense demanar 'licencia.

Considerant un gros mal
ea nom ea canviar-nos
i un dels grana autora
se diu En Jaume Nadal,
de fet ha fet mal treball
amb so gran nom que te-

/nia,

ea gent honor li oferia
a as gran Diagonal.

S'haguera pogut cuidar,
ell que té tanta influencia,
amb tota sa competencia
tapar els moka clota que hi

/ha
en lloc d'es nom canviar
que sa gent tant alabava
i ara roman enfadada
amb so que se va esborrar.

A dins un clot d'ea que hi

brutor. Els aucells si posen
damunt i concaguen els
cotxes. 1 a més, si un vol
fer una cotxeria i es Co-
ba devant, que fa?

Tranquilitat o doblers,
el problema está servit. I
solucions n'hi ha per tot.
Abans que s'aprovi el pla
d'ordenació, podem ven-
dre els solars de Son Fe-
rriol, compran a Son Ra-
mis, i podem viure a un
pis llegat a Son Gotleu.

Tot un poema.
PERE LLOFRRJ

fila
el avien d'haver enterrat,
hagues donat més resultat,
sa gent ho sol comentar.
Amb resnos va alegrar
amb tota aqusta acció
el subjecte promotor
que amb això se va empen-

/Var-

Allá devera Ses Palmeres
no ne ponen pasear
i els bons veins ajudar,
els vells i sea bergantelles
i aixf aquelles carreres
en revista nos quedaren
i ela cotxes que nos passa-

/ven
alçant grosses polsegueres.

Oh, pobre Son Ferriol,
mirau el qui nos comanda,
En Moll nos fa sa palanca
duguent s'oli allá on vol
i en Serra que duu es con-

/trol
de lo que se vulgui fer
Sa Gent que no ho trobi

/bé
de fet, ne duu un gros dol.

EL CAS DE SON FERRIOL

Hivern, temps de ma-
tances... aquesta vegada a
Ca'n Sibino del Pla de Na
Tesa. Un porc "Larch Wi-
te" de 470 quilos: 145
quilos de sobrassada, molt

de saim, butifarrons, ca-
maiots.., por quin per a
tot l'any.

Al sopar, una trentena
de persones: anos brut i
pilotes, les cuineres, Na

Francesca, bailadora de
Son Ferriol i N'Isabel, pe-
rruquera de la Companyia
de teatre Auba.

Una societat amb persones que dormen i fins i  tot  moren al carrer, está
malalta.
Si no hi estás, donaria , calor, pa i Ilit als seus, i crearla unes condicions
humanes per recobrar-los en el seu si.

Noya Associació de Veinats al Coll d'En Rebassa. Coneguts militan:: de partir: polítics 1 central:
sindical: l'han organitzada. Centenar: de persones asistiren a la primera reunió que aprofitaren per

explicar el Pla General de Palma.

BERENGUER DE GIRALT, 5 SANT JORDI
Tel. 266813
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500 PARTICIPANTS AL PRIMER CROSS SON FERRIOL

MATEU DOMINGUES GUANYADOR ABSO
El passat diumenge dia

20 de novembre va tenir
lloc a Son Ferriol la pro-
va d'Atletisme organitza-
da pel Club Hermes i el
Club Tramuntana amb
ássistència de nombrós pú-
blic i la participació direc-
ta d'uns 500 atletas, 58
d'ells de Son Ferriol i co-
marca.

El problema de la mega-
fonia, que no va funcionar

massa bé, va fer que la ca-
rrera no despertás massa
atenció pel poble de Son
Ferriol.

La pluja que va caure
a les primeres hores del
matí, va fer que el cir-
cuil fos perillós: moltes
caigudes i dos ferits greus.

En Mateu Domingues
del C.A. Hermes fou el
guanyador absolut de la
carrera, seguit d'en Sitn-
chez del Chong-Ma en se-
gon lloc, en Toni Bordoi
del Club Hermes fou el
tercer.

Els corredors més ben
clauificats de Son Ferriol
foren Antoni Cànoves,
Bemat Crespí, Josep J.
González, Joan González,
Joana Thomás, loan Ma-
ssanet, Maties Caimari, Pe-
re J. Massanet, Pilar Atén-
cia, Sebastià Zanoguera...

Els clubs participants
foren: Hermes, Bodegues
Oliver, Chong-Ma, Medite-
rrani, Filipides, Campos,
Soller, Joan Capó, Lluís
Vives, Montuiri, La Salle,
Sant Antoni Abad, Ponen-
ca, Sant Josep Obrer, a
més de corredors indepen-

dents.
lli va haver 66 copes

donades pels comerciants
de Son Ferriol i medalles
per tots els primers classi-
ficats.

Els organitzadors, ens
sentim satisfets —malgrat
les petites deficiencies i

problemes— i esperam que
l'any que vé ens surti mi-
llor. També esperam que
els corredors locals s'ani-
mim i participin massiva-
ment l'any que vé.

CRUP TRAMUNTANA

ES TRENC
—Després de tan: de parlar d'Es

Ttenc, encara em deman si l'hem
salvat o no l'hem salvat.

—No acaba d'estar ciar. Les' im-
pressions no són dolentes; però no
pedem dir que estigui definitiva-
rient salvat. Alió que el Parlament
va votar, amb el suport de tots els
grups, excepció feta d'A.P., és una
recomanació al Govern de la Comu-
nitat Autónoma perquè no n'autorit-
zi la urbanització. El Govern pot es-
coltar la recomanació o bé fer-hi ore-
lles de consol.  Això darrer, natural-
ment, podria tenir conseqüències so-
nades perquè podria donar lloc a
una moció de censura on el Govern
sortís derrotat.

—¿I com és que Don Jeroni va vo-
tar en contra d'un Govern que va
contribuir a formar?

—Ah, per ventura perquè ha arri-
bat a entendre que el qui estima Ma-
llorca no la destrueix.

—¿I vos que hi trobau a tal acti-
tud?

—No sé que vos he de dir. Don
Jeroni és un home desconcertant.
Per una part, respecte d'Es Trenc,
és innegable que ha donat un do de
pit; però, per altra part, fa costat a
un Govern (que ara no qualificaré)
però que en materia urbanística está
imposant uns criteris absolutament
nelasts, que no són ni més ni pus
que la continuació de la política que
ja ht destruït mig Mallorca.

—¿Vos que estau en contra dels
turistes?

—No, senyor. No tenc res en con-
tra dels turistes. El turisme deguda-
ment encarrilat, pot produir benefi-
cis econòmics i de fet n'ha produïts

i molts. Però no veig per qué el tu-
risme s'haja de convertir en una ac-
tivitat única, que arraconi totes les
altres que podrien diversificar la
nostra economia. Per altra part, una
infraestructura turística no ha de
destruir uns valors paisatgístics que
justament són el millor reclam per
atreure els turistes.

—¿Tanta d'importància té Es
Trenc i terrenys circumdants?

—Sembla que Es Trenc és l'únic
arenal gran de Mallorca que hi ha
intacte, i la zona adjacent, des del
punt de vista ecològic, té un gran
interés. Però això no és tot: els eco-
logistes veuen perfectament clares
certes qüestions que els polítics no
volen o no saben entendre. Crear un
nou nucli de població a Campos, que
té problemes gravíssims respecte al

subministre d'aigua potable, és una
entura de conseqüències imprevi-

sibles. Pensau que, per regar els
horts de Campos, hi han de dur
aigua de Ciutat.

—Però és que les urbanit7acions
donen feina.

—Efectivament, donen feina. Però
un día o un altre, haurem de posar
punt. A Campos tenen altres urba-
nitzacions començades i no hi ha
per qué començar-ne de noves. Ara
ja es tracta de defensar amb les un-
gles els pocs reductes que ens que-
den sense espenyar. A Felanitx hem
destrossat Cala Marea! i Cala Ferre-
ra és un exemple de les monstruosi-
tats més flagrants que s'han comes
en materia urbanística. A mi em fa
gracia sentir qualque scnyor que diu
que els ecologistes tza ilarg. Els eco-

legisles, a Mallorca, tara deu anys
que varen començar a fer sentir la
seva veu. Els especuladors, revene-
dors, constructors i altres deprede-
dors en fa trenta que de manera sis-
temática, continuada i contumaç es-
tan fent malbé els béns naturals de
Mallorca i umplen de merda les plat-
ges més valuoses, ccm és el cas, ja •

dit, de Cala Marçal. Notau que a Fe-
lanitx pràcticament ja només queda
una platja: Cala Sa Nau i tothom
hauria de lluitar per conservar-la.

—El baile de Campos hi estava
ben content amb la urbanització.

—El batle de Campos és un altre
humanista cristiano que no té incon-
venient de jugar amb una situació
tan dramática com és la falta de
feina i la derrota del camp per jus-
tificar un esguerro, darrera el qual.
no sabem ben bé que hi ha.

—Sembla que, a Cala Mondragó
les coses tampoc no han anat bé.

—Me sap greu pel batle de Santa-
nyí, però pens que possiblemenr
qualque dia s'arribarà a imposar el
bcri sentit. Hi ha un detall mOlt poJ
sitiu: els moviments ecologistes
malgrat la histeria de qualque dia-
ri de Ciutat, que sabem ben quins
interessos defensa, de cada dia co-
bren més força i, sobretot, estan
constituïts per gent jove. Aii(5, a la
llarga, ha d'obtenir uns resultats.

—I .jo que em pensava que la jo-
ventut estava perduda.

—Mirau, jo no sé qué farà la jo-
ventut 'Mes animalades que les qué
han fet segons quins vells, en aquest
país, ño sé si ja hi haurà 110c per
fer-les.

EL DOBERMAN
Va passar a Palma. Uns lladres entraren en una casa i

se'n dugueren el ca. Que hi hagui lladres no és noticia.
Que robin a Palma encara ho és menys. Ara bé, que se'n
duguin el ca, i més si aquest ca és un doberman, això és
una noticiassa.

Robar a algú el doberman, és com robar el tabac a la
Guardia Civil, o dormir-se gronxat en les banyes d'un
bou. Doncs, no diuen que aquests animals són llet de
Llucifer? que va, home, s'ha acabat el mite. Ja n'hi ha
prou de robaca-ses i roba-horts perque les hi hagui pa-
ssat desapercebuda la noticia. Tremolau propietaris de
dobermans, tremolau, que els lladres comrients van a per
la vostra casa.

Les hi assegur que no m'ho esperava. Ningú ho espe-
raya. Tal vegada fou la senyora Christie la que el feu pa-
reixer ferotge assassí en "El gos dels Baskerville", o tal
vegada va esser el seu aspecte felí i presumit, penó la veri-
tat és que el doberman s'havia fet l'amo de la nit, darrera
els murs dels jardins i les portes dels despatxos.

—Com vas per la vida?
—Jo?, tranquil amb el meu doberman.
No hi havia empresari de mig seny (d'aquests amb mi-

rada d'haver estat de les OAS) que no presumia de do-
berman (o sigui, d'assassi a sou) ni marieta longuis, ni
"fatxa" enyoradís, ni progre punk, que no suspiras per
dur-se'n al seu costat un doberman que li obrís el pas per
el barrer d'Alcalá (perdoneu, per qualsevol carrer que per
fardar totes les aceres són maques).

Entre els uns i els altres, feren del doberman un ani-
mal ferotge, aspre i temut. Per a justificar-lo uns deien
que era beneit. Altres que era agressiu. Tan donava. Tots
el presentaven com a un quatrecames antisocial, enemig
de la humanitat.

Ara aquest dobennan de Palma se n'ha anat arnb els
lladres. Així que es va rompre el mite. No sé, és com veu-
re plorar a un policía armada (dels d'abans) o contem-
plar com Andropov canta cançons de bressol a la seva ne-
ta.

No m'ho puc creure.

LLORENÇ CAPELLA
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Dissabtes obert.

Carrer Castillejos, 24.
Tel. 260846.
COLL DEN BEBA-
SSA.

Tel. 26941
S'ARENAL DF
MALLORCA

LAS MARAVILLAS
LLOGUER DE COTXES
CAR HIRE

Llaüt, 40 - Tel. 26 41 25
Les Meravelles

S'Arenal de Mallorca

El darrer crit-en bosses i articles en pell

ICA Rubí Automóviles Llucmajor, S.A.

A S'Arenal: Exposició i venda.	 A Llucinajor: Expoáció, venta i
Carrer Terral, no. 4
	

reparació.
Devora el Club Nautic.	 Carretera Arenal s/n Tel. 660234
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Equip del Bastidor (ara Suros) vencedor de la pasada edició

LLUCMAJOR

GRAN AUGE DEL FUTBOL SALA
SENIORS

DE CAN PASTILLA

S'està jugant a Llucma-
jor el torneig de denou
equipg de futbol sala, tor-
neig interessant degut al
gran auge que té aquest
esport a Llucmajor.

Pròximament es forma-
rá a Llucmajor una subse-
de de la Federació Balear
de Fútbol Sala. Pels equips
que vulguin formar part de
la federació, es poden diri-
gir a la Federació Balear
de Fútbol Sala en sede a
Palma, c arrer Margalida
Caimari, no. 11, tel.
457760 de 5 a 8 de l'hora-
baixa. O també es poden

dirigir a Tomeu Rosselló,
carrer Monestir, no. 47
tel. 661639 de Llucmajor,
per a una informació més
detallada.

Tornant al torneig lo-
cal, la classificació gene-
ral está així:

1. Pub Suros	 15
2. Mallorqufmica	 14
3. Paro Obrero	 14
4. Terrazos Mir	 14
5. Gran Via	 12
6. Almacenes Fementas 12
7. Bar Reda	 11
8. Bar S'Arraval	 9
9. Pub Odeón	 8

10. Talleres Miguel Más 8
11, Club Joves	 7
12. Deresa	 7
13. Ferba	 6
14. Bar Ca'n Joan	 6
15. Bar Pou	 5
16. Viajes Xaloki	 5
17.Pub Ca'n Tano	 4
18. Bar Sport
19. Pub Elefant

El Bar Pou i el Bar
Sport tenen un punt me-
nys per incomparecéncia,
així com el Pub Elefant
per reincident.

QUINTANA

SENIORS
DEL MOUNAR



A la vista dels resultats negatius a molts d'equipa de futbol de la
nostra comarca, un col.laborador ens sugereix aquesta alineació
pels proxims partits. Aquests, anirien darrera els jugadors per do-

nar-los bronca.

Un moment de ¡'entrega del "Trofeo Mare Nostnon-Agenci de
S'Arenal". Feu l'entrega l'agent Tolo Sbert. (Foto Quintin)

Equip del C.F. Lactancia (alevins). El primer a l'esquerra es en
Rafel Morales Castells, ara retirat per una ¡largue temporada de

les activitats deportivas, degut a una greu malaltía.

Plantilla del U.D. S'Arenal amb el seu entrenador Ramon Catad. (Foto Manolo).
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COL.LABORACIÓ D'ASSEGURANCES
MAR NOSTRUM-ARENAL

ESBERTADES ESPORTIVES

(Per gentileza de Mare Nos-
trum-S'Arenal, etc. etc.)

Leo Pantaleon, el bo-
xeador arenaler va perdre
amb en Perico Fernández
per lesió en el segon asalt,
en la vetlada celebrada a
Ciutat el día 2 de aquest
mes de decembre.

García Olivares y Rueda, del
C.D. Bar La Estación. (Foto

Sbert)

I és que en Perico es
molt de Perico. No de ba-
des fou campió del mon i
actualment és encara cam-
pió d'Espanya del seu pes.

No obstant la derrota
d'en Leo, pensam que ell
té categoría i qualitats per
aconseguir arribar molt
amunt dms el dur deport
del boxa.

L'entrenador de l'ho-
landés afineant a S'Are-
nal es n'Angel Aranda, del

"Gimnast Hotel Ambos
Mundos".

Canviani de tema. Pa-
sam al futbol. L'entrena-
dor del S'Arenal es en Ra-
món Català. Noltros tenim
molta de fe amb en Ra-
mon Català, pero els resul-
tats de l'equip no corres-
ponen a la confianza en
ell depositada.

¿Jugará el S'Arenal la
lligueta d'ascens? Veuren,
veo rem...

Dama Sastre i Juan
Díaz han retornat al
S'ArenaL Pero... hi ha pro-
blemas deiu es president...
¿Qué passa amb aquests
dos jugadors?

De terrenys per fer es
camp nou de deports no es
tenen encara. Pero diuen
que es faran les obres. Lo
que ningú ha dit es quan.

No ho prengueu a bro-
mes no. lii ha més de vui-
tanta millions de pessetes
per gastar fent les citades
instalacions deportivas.

Ara bé (vius! es vuitanta
millions de pessetes les
aprovà el Consistori que
presidía en Miguel ciar.

Aprovar es una cosa i s'al-
tre molt diferent és deixar
els terrenys i les subven-
cions aprovarl nc

Qui no es consola es
perque no vol.

Toni Ferrer, del Club
Nau tic S'Arenal té practi-
cament asegurada una pla-
ça per participar a l'Olim-
piada del 84, en la cate-
goría "420", de vela

Grossa responsabilitat
la d'en Toni Ferrer.

¿I de Romera i les se-
ves victorias, qué? "Nada
más se supo" va dir un.

Romera fou una gran es-
perança ciclista e inclús lo-
gra esser campió de Balea-
res fa un paren d'anys. Pe-
ro d'hanar a la Volta a
Espanya o Tour de Fran-
ce res de res. Romera per-
tanyia al "Club Ciclista
San Diego".

Rafel Morales Castells,
directiu del C.F. Lactan-
cia i una de les persones
que més han traballat pel
futbol aleví i benjamí, es
troba delicat de salud. Va
estar internat a una clíni-
ca de Ciutat bastants de
dies.

Desitjan a Rafel Mo-
rales que se posi bo ben
prest.

Noticia que volem do-
nar es que a S'Arenal te-
nim un arbrit de fútbol.

Es tracte d'en Joan López
Alarcón. Sort i encerts li
desitxam a López Alar-
eón en el dificultós camp
de rarbritatge.

I U.D. Arenal, 0-Cul-
tural de Pollensa, I.

Derrota dins el "Camp
Roses" arenaler.

Mal asumpte. La Lligue-
ta d'ascens es va en horris.
¿O no?

Contra el Cultural, Ra-
món Català alinea a: Pas-
cual, Evangelista, Roberto,
Marinas, Navarro, Munta-
ner, Cano, Rodríguez,
Ruíz, Zamora, Trujillo.
(Carrillo per Cano y Car-
los per Rodríguez).

Arbritatge bastant de-
ficient de Roig. Anulá un
gol al S'Arenal.

L'Espanya de Llucma-
jor també perdré amb el
Llosetenç dins el seu camp
per el resultat de 0-2.

En Joan Colom alinea
a: Llompart; Cladera, Ja-
ner, J. Mas, Ferrer, Vich,
Salva, M. Más, Piña, 011er,
Garau, (Cano per Piña).

Faltaven els considerats
titulars Marcos Vidal, Ber-
nat Vidal, Monserrat,
Sbert i algún altre. També
l'equip llucmajorer veu fer
se enfora la lligueta d'as-
cens a III Nacional.

Els que funcionan de
lo millor son els equips de
petanca, tant del S'Arenal
com del Son Verí Tenen
una bona partida d'equips
participant al tornetjos i
per cert molt ben classifi-
cats.

Els presidents Josep
Coll y Francesc Monse-
rrat estan tot contents.
¡Endevant petanquistes!

Al local social del club
del S'Arenal (fútbol) es
feu entrega del "I Trofeu
Mare Nostrum Arenal"
premiant al màxim golet-
gajer de campionat de W-
ga 1982-83. El que mar-
cà més hola fou en Joan
Diaz. L'entrega fou a ca-
rrec de Tolo Sbert, agent
local de la companyia
d'assegurances. Estigueren
presents el president del
S'Arenal, Vicencs Mateu
Grau, alguns directius, afi-
cionats i jugadors.

Enhorabona!

¿Tendren altre vegada
cainpionat d'Espanya de
petanca a S'Arenal? ¿Re-

cordem que els campio-
nats d'Espanya, en totas
les categorías, es celebra-
ren davant l'Hotel San
Diego, l'any 1974. Sabem
que s'estan fent gestions
per qué una altra vegada
es fassin a Mallorca i con-
cretament a S'Arenal o
Ca'n Pastilla els campio-
nats nacionals. Encare que

en aquesta ocasió posible-
ment isan nornés els de la
clase masculins.

Desitjant-vos unes bo-
nes festes de Ndal i de Cap
d'any.

Fins dindre de dues
setmanas, estimats amics
lectors.

SBERT

PER A TOTA CASTA D'ASSEGURANCES

Re cordi:
MARE NOSTRUM (Agencia Urliana S'Are-
nal).
Assegurances de vida, incendis, robatoris,
responsabilitat civil, automóvils, embarca-
cions... tots els serveis d'assegurances actual-
ment al mercat.
Carrer Berga, 50. Tel. 265374
S'ARENAL DE MALLORCA
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Passarem revista a les
noticies que s'han pro-
duit durant aquesta set-
mana a S'Arenal i comar-
ca.

Dimecres horabaixa va
tenir lloc l'anunciat con-
cert de corda pel Bantley
String Quartet al Teatre
del Riu Centre a les Mera-
yenes organitzat i patroci-
nat per "Un hivern a Ma-
llorca", programa del Con-
sell Insular de Mallorca.
Molts de turistes i pocs
arenalers asistiren a aquest
concert.

A vespre del mateix di-
mecres, el Foment del Tu-
risme va celebrar el seu
78e. aniversari. El vespre,
missa a La Porciúncula se-

guida de sopar al Fogueró.
Asistiren les primeres auto-
ritats a aquest sopar en el
transcurs del qual se va
presentar el "Multivisió so-
bre Mallorca" i s'imposa-
ren les medalles concedi-
des per la entitat.

Diumenge horabaixa,
fou el "Club de Joves Tots
Junts" de S'Arenal el que
celebrá el desé aniversari
de la seva fundació. Al
Teatre de La Porciúncula
El va haver ballets de ca-
baret i dues comedies cur-
tes. Al descans, el presi-
dent del Club Tots Junts
va fer un bell parlament.

De l'escola de balls de
La Porciúncula, ens han
comunicat que dia 16,

viatjaran a Holanda quatre
balladors de balls mallor-
quins, estarán tres dies a
Maastrit a la fira de turis-
me promocionant Mallor-
ca.

1 el día 26, 50 arenalers
viatjaran a Suiza vía Italia
en una volta que durará
una setmana. Turisme d'hi-
veni, que és el que pot fer
la gent d'una zona turísti-
ca com la nostra.

A S'Arenal se preparan
les festes de Nadal i de ge-
ner. La novetat d'enguan-
yes que se representará
l'auto sacramental "El Rei
Herodes", una comedia
que agrada i atreu a molta
de gent de la nostra co-
marca. • FUTBOL

SALA
A Ca'n Prunes de S'A-

ranjassa el fútbol sala té
una intensitat i una perio-
dicitat molt alta. Les dues
pistes de joc, estan quasi
sempre ocupades. Tomei-
jos entre hotels, entre les
Penyes del Mallorca... tot-
hom té cabuda al camps,
al bar i al restaurant, on
se fan els sopars de repar-
timent de trofeus. Al re-
portatge gràfic, unes ins-
tantànies que confirmen
les nostres afirmacions

El president Contestí, l'entrenador Marcel i molts de directius
foren a ¡'entrega de trofeus de les Penyes del Mallorca jugar a

Ca 'n Prunes.

L'equip del Bar Güell, un dels més popular, 1 coneguts.

CAFETERIA SANT DIEGO

COQUES DOLCES CADA DIA
I AL VESPRE MÚSICA DE PIANO

Santferriolers de la Penya Mallorquina del Bar Jumar, prengue-
ren part al torne& de les Penyes del Mallorca jugar a Ca'n Prunes.

CHINA
OSTAURANr

°1411111•

SERVICI I DECORACIO A DOSIICILI
SERVICI INTERFLORA

C.iJoaquin Verdaguer , 12
Arenal Tel. 28 67 21

DEVANT EL BALNEARI 8



CULTURA

LlIVA TIVA
Numero 1 Mallorca Nclvembre 1983 • Preu 40 durets

Una nova publicació
En el panorama cultural de lis ciutat entenem

cultura en el sentit antropológic—, ha sortit a la Ilum
pública una nova revista: LA VATTVA. Per a saludar-la,
des d'aquestes pckines, reproduiln l'editorial: •
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PETICIÓ PER LA
NORMALITZACIÓ DEL
CATALÁ A LES ILLES

L'EVOLUCII EXPOSICIÓ COMMEMORA-
TIVA DEL CENTENARI DE DARWIN

EDITORIAL PRIME-
RA I DARRERA o "el
mas qui ve ja serem ca-
chondos".

Pa un grapa de mesos,
un grup de persones que,
per mona evidente traba-
Ilam en l'anonimat, frena-
rem el projecte de realit-
zar un COMIC 'afile en
la nostra llengua amb tota
l'esperança d'Informar 1
denunciar (htunorfetka-
ment) damunt una pode-
tat cenagal& de eorrup-
dona i d'interesaos creats.

balcament fer
riure 1 fer pensar, amb-
dues coaes imprescindibles
al nostre moment. I ens
surtien de les mane co-
ses... 1 ene sortien del cap
coses... i del cor... 1 dele_
sí! també Voliem
fer dure!. Quina irania!
Voliem fer rara i ene han
fet plorar a tots!

Un deis colaboradora i
amice, en Pera Maceró,
no veuri sortir aquest
BORT, amb 1 llatina, per-
sonatge inventat par ell 1
que podria emir qualsevol
de les persones que ara
ens llegeixen, persona
que mal no aceparan lee
subordinables uubordine-
done que ene coaccionen.

No volem parlar musa
de% Pera perqué tenme-
teix les paraules sembla-
den un formulismo que
ens duda a cauro dins el
utòpic" del que n'era ene-
m'e irreconciliable. Baban
ben cert que U agradada
molt més que ballassim un
bolero o contaran de pi-
cat, paró tarnpoe ho a-
briem fa sanee la seva aba-
da. No rolan hipotecarnos
11 record del nostre amic,
d'alzó que afirmarn n'es-
tam plenament convençuts
de que en abran donar
bona provee. Les Tivén-

cies mantengudes tunb dl
ene aseguren que som al
cerní. Un cazo!, per altra
banda, que s'anirà eixam-
plant amb ele ulls del lec-
tor i faran que trionfi;
que arribi o qualque ban-
da.

Objectius? Cap. Tan
sola compondre, com un
riu voreres emplee.

Aquest primer exeplar
del còmic tendré ben po-
ques coses que fassin riure,
però esperan que en ten-
gui moltes per fer pensar
1, el que és més important,
per a fer actuar a tota els
ciutadans saupantlis la apa-
tia en que es veuen «4-
moras, i deszondint la in-
diferència que ens acon-
horta a tota.

No un formen una imat-
ge equivocada del que
som. Vos equivocaren. Es-
peran que el primer exem-
plar norinalitrat 1 fora
presea MI de fi nAlln Nri
poni més que ut manante,
ció de la irania 1 del
sadismo que patina. No
som mis que el pensaruant
que tothom arrossega J ne-
ga. Som la ma tratada
actinia. Petral alguna
mabita* pan) cap d'apio-
/odisea; ni papares ni rosa,
ni grip, ni carnet de cap
partit polftic. Som Iliber-
tañe. Rotondament indo-
pendents. Ni abras, ni
mane maneadores 1 mane-
jadiases. Som les ganyes
que ene han peajet fine ara
Unirse al davant l'impo-
Macla d'escupir, cara a ca-
ra 1 front per front, l'agra
veritat que ens *germana
1 que etts haurà d'unir,
com pertoca 1 toca. Som
la mustia projecció de la
justicia. Som la revolueió
cultural abandonada. Som
el TU 1 el JO. Som tots
nomines.

Uns quatrecents escri-
tora, ensenyants i profe-
ssionals de la lengua cata-
lana de les Illes han diri-
git un escrit al conseller
d'Educació i cultura del
Govern Autònom, Fran-
cesc Gilet, exposant-li la
situació de la nostra len-
gua a les Balears i propo-
sant una serie de iniciati-
ves.

En un • primer apartat
de l'escrit es fa referen-
cia a la situació actual del
català, que és de discri-
minació i, en alguns ca-
sos, fins i tot ausencia
en determinats cursos del
batxiller superior i la for-
mació professional de se-
gon grau. Els mínims le-
gals recollits per l'Estatut,
en molts de casos no es
compleixen; així mateix,
el nombre d'assignatures
donades en català és mí-
nim.

Entre d'altres coses se
solicita que la nostra llen-
gua sigui emprada, com a
mínim, en la mitat de les
assignatures dels diversos
cicles d'ensenyança. Una
altra de les peticions fa
referencia a les competèn-
cies de la Comunitat Autó-
noma respecte a rensen-
yança de la lengua, se de-
mana que alzó sigui com-
petencia exclusiva del Go-
vern Autònom.

També es demana la in-
mediata promulgació
d'una llei de normalització
lingüística, de la qual,
l'Obra Cultural Balear ja
fa temps que en fa cam-
panya. L'administració lo-
cal i autonómica sempre
haurien d'emprar la nos-
tra llengua (per qualque
cosa és nostra) i realit-
zar campanyes de sensi-

Aquesta noticia és pri-
micia informativa. Enca-
ra el llibre no ha sortit
a la venta del públic i
noltros ja us n'informara.
Es tracta del V Tom de
la CoLlecti6 d'ELS NOS-
TRES ARTS I OFICIS
D'ANTANY que publi-
quen Joan Llabrés Ramis
i Jordi Vallespir Soler i
del qual ja tenim els pri-
mers números sortits de
l'imprenta i a punt de
posar-se a la venta del
públic.

Aquest V Tom com-
pren i estodia els Oficis
dels MENESTRALS DE
LA PEDRA, MENES-
TRALS DE LA FUSTA,
MENESTRALS DEL FE-
RRO I SIMILARS, I ME-
NESTRALS DEL VIDRE
I PAPER. 1 ha comptat
també amb la col.labora-
ció del Consell Insular de

bilització popular per a
"superar la mentalitat di-
gJóssica dominant i la
inercia d'ús del castellà
a molts dels nivells més
prestigiosos i massius".

MEDIS DE
COMUNICACIO

El proper apartat fa
referencia als medis de
comunicació de masses,
els masses medias. Es diu
que "la normalització de
la nostra llengua exigeix
l'existència d'una radio,
una premsa, una televisió
i una cinematogra fia que
parlin en català i que ofe-
reixin als ciutadans illencs
una programació difersifi-
cada". Es demana al Con-
seller de Cultura que sol.li-
citi a RNE posi en funcio-
nament una emisora de
FM que emeti integrament
en català, que es demani
la transferència de Radio
Cadena, que es gestioni la
concesió del permís a Ra-
dio Mediterrania i que s'es-
timuli, mitjançant subven-
cions, l'emisió de progra-
mes en català a totes les
emisores de les Illes.

Respecte a la premsa,
es demana la cesi6 del
diari "Baleares" a la Co-
munitat Autónoma i aju-
des per a les publicacions
redactades total o parcial-
ment en la nostra lengua.

Per a la televisió es de-
mana la creació d'un ter-
cer canal baix el control
del Parlament, que la pro-
gramació televisiva en ca-
tala tengui una duració
mínima de trenta hores i
que es pugui rebre el ter-
cer canal del Principat a
les Illes.

Mallorca. Com tothom ja
deu sebre, aquest V Tom
forma part de una Col.-
lecció que tindrà 10 vo-
lums i dins la qual s'es-
tudien més de 1.000 Ofi-
cis, que comprenien tot
el treball artesanal de les
Nostres lilas.

L'Ajuntament de Pal-
ma s'ha sumat a l'home-
natge mundial a Darwin
muntant aquesta exposi-
ció en col.laboració amb
el Servei del Medi Am-
bient de la Diputació de
Barcelona.

La port gráfica de l'ex-
posició está completada
amb cinc documentals, i
quatre ordenadors amb
jocs relacionats amb el
tema a mes de bibliogra-
fia.

L'exposició comença
amb l'origen de la Terra
i segueix amb l'evolució
de les diferents formes
de vida fins a l'aparició
de l'home i l'evolució
cultural.

Per damunt de polè-
miques, l'exposició facili-
ta la comprensió del te-
ma que, centrat en Dar-
win no oblida els antece-
dents histórica —Erasmus
Darwin, Lamarck, etc.—
ni el continuadors, com
Mendel.

Els avenços produfts
durant aquest segle que
han permès acumular un
gran nombre de proves a
favor de la teoria de l'evo-
lució han fet que es pu-
gui tractar aquest tema

Vaig veure aqueix pro-
grama de Victoria Prego ti-
tulat "Los españoles", tan
espanyol, espanyolissim de
veres, quasi flamencament
espanyol pels quatre angles
de la caixa-boba serán qua-
tre o seran vuit?, será cub
o pantalla plana? i, en
aquesta ocasió, allí estava
de cbs present el molt ex-
cel.lentíssim president de
la Cámara Baixa o dels di-
putats, Peces Barba. El
programa em va avorrir. I
don Gregori va esser fred
com el marbre, inexpresiu
i distant i, en tocant al seu
discurs, em recordà als ser-
monetjadors de la meya
infancia: tan catòlicament
espanyol que t'imagines els
diputats com sants de car-
tró pedra aficats dins ca-
pelletes.

S'imaginen vostès a San
Fraga, com un angelot de
retable barroc, cobertes les
seves parts pudentes per
fraguites bordades per cas-
tíssimes sors?

O San Carrillo amb ci-
ris de promesa col.locats
per sufrides beates?

I San Verstrynge com
apóstol blavós, ullets
aigualits i rosset com un
infant de biberó, baix
l'ombra de la creu... gama-
da?

Però, en fi, no volia re-
ferir-me a la santa, santí-
ssima... política, sino a
sous i treballs. Don Gre-
gori, a una pregunta, va
justificar als diputats: Que

sense estridéncies.
Es molta la gent que hi

passa, des d'infants que hi
van amb el seu professor
fins a persones de tota
edat que n'estan interessa-
des. Els conceptes biolò-
gics están ben explicats
per la qual cosa no hi ha
cap dificultat per a seguir
l'exposició. Llavors d'ha-
ver-la vist podem tenir una
idea més exacta del lloc
que ocupa l'home dins la
Naturalesa, sense necessi-
tat de mitificacions i som
capaços de comprendre el
vertader valor de l'aporta-
ció científica de Charles
Darwin.

Es important que l'ex-
posició remarqui el fet que
tots som una única especie
per damunt de diferencies
racials que no són altra co-
sa que variacions dins de
l'espècie de carácter adap-
tatiu. Per acabar, hagués
estat necessari tractar de
la qüestió del "darwinis-
me social", és a dir, la
manipulació de la teoria
darwinista per a justifi-
car determinades estruc-
tures socials; desigualtats
entre els homes.

JOAN CAPO

a vegades hi ha molts de
sillons buits en la Cáma-
ra Baixa? Que hi ha "sen-
yories" que llegeixen dis-
tretament el diari men-
tres una altra "senyo-
ria" fa discursos? Nor-
mal, molt normal. Les se-
ves "senyories" són casera
humans i tenen pipí i d'al-
tres necessitats biològi-
ques, a més de les sentí-
mentals i econòmiques
(qui no se depila alguna
vegada en la seva vida?).
Cosa que mai hem posat
en dubta i no hi ha per-
que negar-lis el dret a
prendre un cafetet, un
petit entrepà o un bom-
bon repté de licor. Basta
que les seves "senyories"
hi siguin a l'hora de vo-
tar. De totes maneres,
amb perdó, als senyors
no "senyories", empleats,
oficinistes, obren de la
construcció, etc... Es po-
den permetre el luxe
d'abandonar els seus llocs
de treball? Quan cobra un
obrer de sou base? Tren-
ta i guantes mils de rose-
tes que ja s5n blanques?
I els senyors diputats?
Ai, ai, ai... m'acub!

Foll, follet em té la
demagògia.. i és que sen-
se demagògia, que en seria
de la nostra vida sentimen-
tal? Don Gregorio, jo estic
amb vostè —i el meu bu-
det particular també— tots
som deus humans i tenim
Pipí.

ANTONI SERRA

ELS PRIVILEGIATS
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Proposta de Pla General per a Son Saniina: el poble creixerà conservant la seva fesomia, cases baixes, i xalets a un dels millors pobles del terma de C7uta t.

AMI 140 EM CAL CAP

AGRIMENSOR MONleIPAL I.
AQUEGT HORT Í6 MEO!
NI RE PLANWAQUE6T6
To4QUE-1-61 14) HE KM

--rxr ao,uESTEG MoNGETE5!

NINGÚ NO EM
TREUR-A DEL
MEU "TERRet\lq! I

SON SARDINA CLUB DE FUTBOL
El presssupost del Son

Sardina C.F. és bastant alt
per un equip de la seva ca-
tegoria, ni més ni manco
que dos milions i mig de
pessetes. Ara que també
s'hi ha d'afegir, a més de
l'equip de regional els
equips base del Son Sardi-
na, és a dir, els infantils,
alevins i benjamina, com
també manteniment de les
instalacions del camp de
futboL

Els jugadora no cobren

primes de fitxatge, per?)
s'els recompensa d'altres
maneres (gastos de d es-
placament, primes de par-
tits guanyats...)

Els jugadors que for-
men la plantilla del Son
Sardina són: Cerezuela
(Felanitx) i Frau (Marrat-
xí) són els porters. Santy
(Andraitx), Cortés (Cal-
vià), Nieto (Bunyola), Rol-
dán (Rotllet), Lladó (An-
draitx), Maneli (La Salle) i

Lozano (Son Sardina) són
els defenses.

Baile (Espanya), Turró
(At. Balears), Lillo (San-
tanyí), Miguel (Soletat), i
Provenzal (fa el servei mi-
litar) eón els mitjos. Regal
(Manacor), Pons (Espan-
ya), Daniel (At. Rafa),
Frau (Marratxí) són els
davanters. L'entrenador és
en Miguel Crespí (Poblen-
se) i el darrer fitxatje és en
Tomeu Gomarcom a direc-
tiu.

Els pressupost és cobert
en part per les entrades,
pels socia (més de tres-
cents) i algunes aporta-
cions de particulars, així
com les subfencions del
Consell i Sa Nostra.

Es pensa que el Son
Sardina pujará de catego-
ría per, posteriorment arri-
bar a pujar a la categoria
nacional. Es pensa fins i
tot en arribar a la segona
B. José Mir, prerident de un Son Sardina ambicit5s.




