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PREU 50 PTES.

Ella és No Pilar de Son Ferriol; trenta anys, cinc filis, dirige& una
de les perruqueries millors del poble i encara te temps per activi-
tats com gimnástica rítnuat. Ella ens demostra que els fills no
espenyen ni fan tornar miles a les dones, que la actiritat perma-

nent ens pot mantenir en forma.
Lluides Pestes de Sant Antoni a la nostra comarca. A lo fotografia, un rnoment de la prossessó crrica N-1s corras de S'Arenal

Després de superar una forta crisi familiar, No Manuela de les Me-
ravelles torna a treballa de bon de veres a f d'exposar abans de
l'estiu. Na Manuela Sunyer i Ordaz, a feria seva darrera exposi-
ció de pintura a ki Galería Art i Fama l'any passat en aquest

temps.Juvenils del S'Arenal, una bona rlantilla per reforçar regid') de primera regional preferent

REPORTATGES FDTOGRÁFICS

FESTES, BATETJOS, PRIMERES COMUNIONS, NOCES...
PODEU COMPRAR CDPIES DE LES
FOTOGRAFÍES D'AQUEST PERIÓDIC 	 ES UN SER  VICI MÉS DE

62‘renal
044 de Mallorca

TEL. 265005



LA CEL•LA DE PRÓSPERO

Llengua i ruqueriaSubscriu-te a
S'Arenal
de Mallorca

BUTLLETI DE SUBSCRIPIKS

Nom ..

Garrea
Població 	 Tel.

-M'interessa una subscripció:

O SEMESTRAL 600 Ptes.

Forma de pagan'. ent:
O Rebut domiciliat a un Banc

Suc.
Compte	 Titular ..

O Cornptat Firma

Ompliu aquesta targa i enviau-la al eamí Canteres,
.132, s'Arenal.
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A horca d'ara, quan aca-
bam de commernorar el
vint-i-cinqué aniversari de
la mort d'En Lloren FU-
ber, voldriem retre-li un

'~11 homenatge i redi-
mir-lo del pas del temps,
tot presentant-vos un Ri-
ber jove, entusiasta i —per
qué no dir-ho— profunda-
ment catalanista, un Riber
tal volts encara immadur
però ja d'imaginad!) lliure
i capacitat expressiva ple-
na, de prosa exultant i
fins i tot combativa.

I sobretot coherent i
científic a l'hora d'enfron-
tar-se amb la problemàti-
ca de la divisió dialectal i
pèrdua de consciència lin-
güística del nostre país.
Tengué roportunitat de
plantejar el que en pen-
sava quan Mn. Alcover
—miijancant Costa i Llo-
bera— II demani una co-
municació per al Congrés
de la Llengua Catalana,

celebrat a Barcelona l'any
1906 —ha pasat molt de
temps—. En el aeu escrit,
el jove campaneter, amb
una prosa magnífica, féu
una tullid deis anys de
decadéncia en qué la !len-
gua va pedre el seu esplen-
dor medieval: "Tres segles
d'opressió forastera enfon-
driren les discrepàncies
dialectids", però també
una crida esperançada a la
recuperad!), a la unitat:
"en vuitanta anys d'acció
comuna hem rescatats mi-
lenars de paraules, ens hem
redimit de miienars de bar-
barismes, i la nostra pro-
ducció és pujada com ona‘
vasta, ona invasora".

Evidentment, reuforia
de la Renaáança catalana,
el moviment de reivindica-
ció cultural i àdhuc polí-
tica, se li havia contagiat.
Les seves convincions, pe-
rò, eren fennes i decidi-
dos. 1 com a escriptor s'hi

sentia fortament implicat:
"La restaurad!) de tota
llengua és la tasca de sos
escriptors" (Per altra ban-
da, la comunicació es titu-
lava "Miasió deis en quant
al manteniment de la pure-
za i unitat del català")

Davant les contradic-
dona actuals, fruits de la
ininaduresa i la ignoràn-
cia, de "gonellistes", ma-
llorquinistes de via catre-
ta 1 savia orgullosos, pot
esser un exemple de digni-
tat i intelligéncia el parer
de Mn. Riber. En l'objec-
tiu de trobar una llengua
pura, segons Rker, "ens
hem trobat en la unitat
del llenguatge perquè pre-
cisament el que deturpa i
embordeix un idoma és el
que trenca i disgrega sa
unitat originària i fami-
liar". Tota la producció
literaria del nostre poeta
mostra aquest criteri savi

en destriar alió autèntic
d'alió espuri, fals i ridi-
cullitzant. El seu lèxic fou
bunens, fornit de la cultu-
ra popular molt sovint
pera tractat amb la digni-
tat suficient per no caure
ea la caricatura ni en el
costumisme degradant.

I voldríem acabar amb
La invocació que clou
aquest escrit de jovenesa:
unes paraules que colad-
nuen vigents i malhaura-
danent cal encara recor-
dar: "Guardinas intrédis
de nostra !lengua gentil
s'abeura, que quan un po-
ble cau de cara dins l'es-
clavitud, si conserva sa
llengua, té la clan que
obri el pany de totes les
cadenes".

MIQUEL 'VIVES

Llengua
1 desbarate

Sr. Director:
He llegit moho de disbarats

deis defensora de la supone Den-
gue balear, perb ele del senyor
Corrb Muntaner de la saya carta
publicada a redicib del seu dieri
del 23 de desembre, no hi ha
cap dubte que eón dele grosso&
Aquest :manyar divideix els habi-
tante de les illes en tres clames, i
diu que els de la prinsere clases,
o sigui els defensora de la 'len-
gua balear eón ele que estimen
les Mes I mis endavent també
diu que eón el, verdadera 111911CS.

Curimement, sempre que
sentit elgó defensor le llenito

•helear sol Mear gent de le dreta,
que saurio quesi sempre en ces
telhl I representada amb une
gran ~jerbo per AP, ja sabem
el que aquel« partit he demos-
tret estimar PAaliorce ha Mes
en general intentant urbanitzer

Dragenere''' "Es Tnsna" el
que fiel falta, endemia de pomar
tetes les troves possibles e la
nutra eutonomie. Per supo«
que no estic generalitzant, ni in-
cluint en el mayor Cerró en
'musa per*, encera que sil di-
gui al final de le tifrIll carta que
be a AP en aqui s'ha de votar,
perquè que jo Mula la resta de

pardee reconbixen ei estala con,
e 'lengua de les illes.

Cree que dubtar de que pu-
guin estimar Mallorca gent com
la del PSNI, per posar un 'tiem-
ple iba ganes de  cercar-li trole ca-
rnes a un moix. Jo li diría en
aguces senyor, que detenté la
'lengua balear si ell creu que te
rió, pub que no es penal que
nomás ells estimen les Mes i si-
guin vertedero illencs. Noseltres
els que penaos que le nostre
¡lengua es la catalana tambb l'es-
timaos, no vos penseu que teniu
l'exclusiva.

Agraint-li	 la	 publicado!,
d'aquesta carta, el saluda ben
cordialment.

Antoni Sorra Gomela
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CARTES 	1

TELEFONS
UTILS

S'ARENAL

A LA PART DE
CIUTAT

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

Bombera . . .. 281250-
	  290017

Residència de l'assegu-
rança social 	  289100
Creu roja de Ca'n Pasti-
lla	 264040.
Policia Nacional . . 091
Policia Municipal. . 092
Policía 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 .
	  26407 1

Bombera . . . ..660756
Policía Municipal 	
	  661767

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

Associació de Veinats. .
• .	 265005
Grc SarnpoL..264193

•o sé ben bé per quins set
sous el comú dels mortals

molt sovint els més
comuns de tots els mor-

tals — sol tenir una irrefrenable tendència a
opinar a tort i a dret sobre la majoria de les
disciplines de les quals no entén ni un
borrall. Normalment, però, aquest desfici
sol tenir un aturador: considerem que un
edifici no acaba de fer-nos el pes, tot i que
no acostumem a criticar-ne  l'estructura
d'enginyeria o arquitectònica; dubtem de
la ciència médica, però n'adorem les pon-
tificacions dels oficiants com qui adora un
tótem primitiu i misteriós; critiquem les
disposicions econòmiques encara que
hem de reconèixer que, ai las!, els seus
veritables envitricolls són una música ce-
lestial que cada dia ens té més i més collats.
Ara bé, quan alió que hom toca és el tema
de la llengua, aferreu-vos-hi fort perquè
comença la pedregada: la llengua no té
secrets, no té ciència oculta, manca de
filologia, i el primer passavolant hi pot
pontificar i dir-n'hi algunes de l'alçada
d'un campanar.

Des de fa una llarga temporada, la
premsa diaria sol reunir un mostrari de
facècies i despropòsits sobre el tema del
català. Ja n'hem llegit de tots colors, des
l'impagable mestretites alemany que havia
descobert la llengua d'oc a Alacant, fins a
l'inefable pontificador del disbarat filolò-
gic —el senyor Giner Boira—, tot passant
pels pobrissons manifestants de I 'opressió

catalano-imperial sobre la llengua dels
tres-cents milions, i per altres recents atacs
de feridura prou célebres que han servit
per assabentar-nos que un senyor que sap
l'espanyol, l'anglès, el francés, l'italià, i un
xic de portugués i d'alemany es nega a
comprendre un borrall de català, o que un
pare i un ensenyant són capaços d'enten-
dre's perfectament, grácies al bilingüisme
que sanciona l'Estatut, Cot emprant frases
d'una rrega semántkA tan abellidora i
reconfortant com "fill de puta" i "hijo de
puta". Si d'això n'hem de,deduir un apre-
gonat conflicte lingüístic, dona' ¡endavant
les atxes!

Llàstima que la decadéncia i la perversió
dels costums moderns hagi fet oblidar
aquella sentència de "doctors té la Santa
Església". Si la tinguéssim més present, ens
estalviaríem la positiva dosi biliar que
representa haver de digerir a totes hores
tantes i tantes. ruqueries. El Rector Magní-
fic dé la Universitat de Barcelona, el doctor
Antoni Badia i Margarit —que és un
d'aquests doctors de la congregació filo-
lógica— publica no fa pas gaire un article
prou esclaridor sobre l'afer del "valencia".
Potser caldria que els mitjans de comuni-
cació, de tant en tant, dediquessin un espai
a aquestes lliçons esclaridores dels cientí-
fics professionals en lloc de pregonar a tort
i a dret les ruqueries inefables dels igno-
rants més exaltats. Tots hi sortiríem gua-
nyant.

ARIEL



CONSELL
INSULAR
DE MALLORCA

AJUDA A LES RAMADERIES DE BOVI 10V!
PER A L'ADQUISICIO DE SUBPRODUCTES

PER A L'ALIMENTACIO DEL BESTIAR

MUSIC BAR BRASILIA
Banquets de batetjos, noces, primeres comunions, testes socials...

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

Telefons 260119- 264563.

CUINA MALLORQUINA
GRAELLA GRILL

era

Carrer Parcelas, 102 -
Les Meravelles de S'Arenal
Devant el Balneari 5
Obert no mes els vespres.
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El passat dia 8 de gener tingué lloc a Uuc la tercera
trobada de bandes de música de Mallorca organitzada pel
Consell Insular de Mallorca. Una gran multitud de gent,
més de cinc mil persones es va congregar a Lluc des de
les primeres horeg del dia, persones que en tot moment
donaren calor a la jornada amb la seve  presència i amb
l'acollida que donaren a totes i cada una de les bandes.
En total se congregaren 20 bandes amb més de 700 mú-

sics, 18 de les bandes eren de pobles i a més hi havia la
de l'Ajuntament de Palma i la de Capitanía General de
Balears. Cada banca interpreté una composició musical
al moment de entrar al recint anomenat "Acolliment del
Centenari" per acabar totes juntes interpretant La Balan-
guera i el "Himno Nacional" dirigides en aquesta ocasió
per Mestre Rafel Nadal, director de la banda de Manacor
que havia estat convidat a fer-ho per la organització.

En un lloc preferent hi havia les primeres autoritats
de Balears presidides per el president de la Comunitat
Autónoma i per el president del Consell Insular de Ma-

Horca Sres. Cañellas y Alberti. Molts de municipis esta-
ren representats per llurs  baties.

Una vegada acabada la part musical, el president del
Consell Insular, Sr. Alberti, lliurà la subvenció concedi-
da a totes les bandes no professionals de Mallorca i a la
banda Municipal i la de Capitanía eh lliurà unes plagues
conmemoratives, lo mateix feu al director Rafel Nadal.

Per acabar Pacte el presentador, Jaume Martore11, bat-
le de Porreres, dona la paraula a la presidenta de la Comi-
sió de Cultura del C.L, Sra. María Antònia Munar, y al
president del C.I. Sr. Jeroni Alberti', qui agrairen  l'assis-
tència a l'acte i prometeren la coliaboració i el suport a
la gran tasca que dsenvolupen les bandes dins el terreny
musical de Mallorca.

Bandes i autoritats es reuniren a l'acolliment "Font
Coberta", on foren convidats pel president Sr. Alberti a
una amical torrada.

El Consell Insular de Mallorca admetrà, fins el dia
30 inclusivament d'aquest mes, solicituts de subven-
ció formulades per ramaderies de boví i oví radicades
a l'illa de Mallorca, per a l'adquisició de subproductes
per a l'alimentació del bestiar.

Podrá solicitar-se fina el 20 per cent de l'import to-
tal de l'adquisició del subproducte, i la solicitut s'hau-
rá d'acompanyar necessàriament d'una fotocòpia de
l'imprès de la Cambra Agrària acreditativa de la Carti-
lla Ganadera i del nombre de caps de bestiar de cada
ramaderia, així com la fotocòpia de la petició de com-
pra del subproducte.

El Consell Insular de Mallorca, a la vista de les soli-
cituts que es presentin dins del plag, assignarà a cadas-
quna de les subvencions que s'estimin convenients.
(que representaran com a máxim el 20 pa cent de
l'import de la compra del subproducte) en base a cri-
teris objectius i fins a cobrir el total autoritzat per a
aquesta línea de subvencions.

Palma de Mallorca, a 7 de Gener de 1984



BAR-RESTAURANT ANDREU
Grua, 8 — Tel. 261073
Ca'n Pastala

BAR-RESTAURANT ES CONTROL
Carretera de Manacor SANT JORDI

I ICARRER ROSES
 MOLLET NOU

BAR EL PUERTu

MIERCOLES
CERRADO

Ca'n letip
CUINA MALLORQUINA

te 26 55 75
C/. NEIRA, 13

SANT JORDI ( Mallorca )      

ruu
Centre

Joieria-Rellotgeria
CHISUN
Tel. 269815
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ACABAT EL PROCÉS DE TRANSFERÈNCIES DEL
MINISTERI DE CULTURA A LA COMUNITAT AUTÒNOMA
DE LES BALEARS

COMUNITAT AUTONOMA
DE LES ILLES BALEARS

4

(23-12-1983) Recent-
ment el B.O.E. ha publi-
cat un Real Decrét perl el
que se transpassen a la Co-
munitat Autónoma de les
Illes Baleara una série de
competéncies en matèria
de cultura.

Amb aquest real decret
se culmina el procés de
transferéncies del Ministe-
ri de Cultura a la Comuni-
tat Autónoma.

De la lectura del real
decrst se despren la si-
guent distribució de com-
petències:

—Patrimoni històric ar-
tístic, arquitectònic, ar-
queològic, paleontològic,
tresor documental i biblio-
gráfic.

—Arxius, museus i bi-
blioteques no estatals.

—Propietat expropiató-
ria i d'adquisició preferent,
(exceptuant en cas de ex-
portació. En tal cas, obli-
gatoriament, s'haurà d'es-
coltar a la Comunitat Autó-
noma). Representació a la
Junta de qualificació i va-
lorada i exportació.

—Execució de la legisla-
ció estatal en matèria de
declaració de monuments
i conjunta histórica-artís-
tica.

museus,
arxius i blbiloteques esta-
tala abans de sis mesos.

--Foment de música i
dansa. Ajudes a societats

musicals i de concerts.
—Foment del teatre.
—Foment de la cinema-

tografía, ajudes a cineciubs
i entitats culturals cinema-
togràfiques.

—Foment de la creació
literaria, promoció del lli-
bre i edicions sonores i
audivovisuals.

—Creació i sustent de
fonoteques.

—Creació i manteni-
ment de infraestructura
cultural.

—Competències en ma-
teria de fundacions i asso-
ciacions culturals que ten-
guía llurs activitats bàsi-
ques a la Comunitat Autó-
noma.

Posiblítat d'establir
convenis per la declaració
de películes d'especial qua-
litat i especial menors.

A més, el real decrat„
ha suposat la transferèn-
cia a la Comunitat Autó-
noma dels inmobles de les
delegacions insulars de Me-
norca i Eivissa i de la Di-
recció Provincial del Mi-
nisteri a Palma.

En relació al personal,
s'han transferit 92 perso-
nes entre funcionaria i
contratas laborals. Aquests
personal realitza el seu tre-
ball a les oficines centrals i
en els museus, arxius i bi-
blioteques de baleara.

LA CONSELLERIA
D'AGRICULTURA I

PESCA DURA A TERME
TRES CAMPAYNES
CONTRA PLAGUES

AGRICOLES

(28-12-1984) A la se-
asió del Consell de Govern
de dia 22 de desembre
s'acordà la realització de
tres campanyes provincials
a dur a terme a través de la
Conselleria de Agricultura
i Pesca contra el "nemato-
do" de la patata, contra els
foncs dels hivernacles i la
processionária del pi.

La primera campanya
será contra el "nematodo
dorado" de la patata d'Ei-
vissa, en la qual se utilitza-
rá el producte denominat
"fenamifos 10 per cent"
en un total de 3.500 qui-
los que s'adquirirà al preu
de 418 pts./kg. equivalent
a unes despeases de
1.254.000 pts. La compra
d'aquest producte per agri-
cultora, cambres agràries o
associacions agrades será
subvencionat en un 50 per
cent del seu preu de cost
per lo que el comprador
pagará a la Consellería
d'Agricultura i Pesca 209
pta. per quilo. •

Per realitzar la campan-
ya provincial contra els
foncs dels hivernacles que
se dura a terme com am-
pliació de la que se fa ac-
tualment, s'ha considerat

corn més convenient la uti-
lització del producte "me-
tan' sodio 40 per cent" en
un total de 20.000 kgs.
que se adquirirá al preu
de 66 pts/kg. costant un
total de 1.320.000 pta. La
compra del producte per
agricultora, cambres agra-
des o associacions agra-
des será subvencionat en
un 50 per cent del seu
preu de cost que suposa-
rá un preu de venda al
públic de 33 pts./kg.

A més, la Consellería
d'Agricultura i Pesca posa-
rá a disposició dels agricul-
tora, cambres agráries i
associacions agràries
100.000 cartutxs calibre
contra la processionari del
pi con.' a complement de
la realitzada per media quí-
mica a les campanyes esta-
tals. El preu que s'ha tat-
xat és de 10 pts per agri-
cultora, cambres agrades i
associacions agra ne s.

(30-12-1984) El passat
dia 29 el president Cane-
llas rebé als membres de
l'Associació de Premsa Fo-
rana de Mallorca, per
agrair-los el treball infor-
matiu que venen realit-
zant. A més de felicitar-los
les festes, el president els
desitjà un feliç any 1984,
essent cumplimentat a la
vegada per el president de
l'Associació.

En el mateix Consolat
de Mar el president oferí
una copa a tots els assis-
tents, passant després a
visitar l'exposició "Els
Reis de Mallorca i el seu
Poble" instal.lada a la
Linda

PASSATGERS
INTERNACIONALS
ARRIBATS A SON

SANT JOAN DURANT

1983

Un total de 3.271.190
passatgers internacionals
arribaren al camp d'aviació
de Son Sant Joan de Palma
de Mallorca durant l'any
1983, lo que suposa un
aument de 1'52 per cent
damunt la xifre total de
1982.

Inglaterra ha estat la na-
ció que més passatgers ha
aportat ja que contabilitza
un total de 1.297.611 pa-
ssatgers, amb un aument
de un 2,96 per cent en re-
lació a 1982, i en segon
lloc hi ha Alemania amb
953.400 passatgers.

L'agost ha estat el mes
on rindes de passatgers in-
ternacional fou mes alt
amb 488.695 passatgers

E7 prerident del Govern de les Illes, va reunir al: directors dels periddisc deis  poble r de Mallorca
amb mottu de l'acabament de l'any.

EL PRESIDENT DE LA
COMUNITAT
AUTONOMA

REBE ALS
REPRESENTATS DE LA

PREMSA FORANA



Perruqueria per a dones ihomes

rarr

INTER 

Carrer Pare Bartomeu Salva
	

Tdéfon 268611
(Devora La Porcitincula)

	
S'Arenal de Mallorca.

17115;

Agent oficial no. 0523

FR AIT Automóriks
Compra-venda automoviLs usats
Exposició:
Avingda. del Cid, 84
Tallers:
Rocinante, 18
Informació i venta: Rocinante, 22. Tel. 241947
SON FERRIOL 

JOSEP M. LLOMPART	 LA SETMANA CULTURAL DE GIRONA
S.J. Llierca

Gfrona (Gironès).— Amb una
conferencia alhora !larga, bril-
lant i emotiva, en la qual disser-
tà sobre el tema «Països Cata-
lans?», Josep M. Llompart,
Prerni d'Honor de les Lletres
Catalanes, participà en l'acte
d'inauguració de la Setmana
Cultural que sota el títol «Llen-
gua i cultura als Països Cata-
lans» han organitzat conjunta-.
ment els dos instituts de batxil-
lerat de la ciutat de Girona.

«La noció dels Països Cata-
lans, és a dir, el concepte d'una
catalanitat básica que s'estén
més enllà dels límits estrictes
del Principat de Catalunya i se
situa al marge i per damunt de
tota estructura política concreta
—una estructura, al cap i a la fi,
contingent en el temps—, té
arrels llunyanes al Ilarg de la
història». Amb aquestes parau-

les començava a parlar Josep
M. Llompart a la nombrosa con-
currència que omplia l'auditori
Narcís de Carreras de la Caixa
cha Pensions de Girona, em-
prant el seu càlid accent mal-
lorquí. Dels molts conceptes
que hom pot desprendre del
contingut de la conferència, en
podem extreure els següents:

«El fet és que la reivindicació
dels Països Catalans com a
projecte polític és avui absolu-
tament i òbviament inviable,
tant en l'aspecte jurídic com en
l'aspecte sociològic. Cal que
slguem realistes i que admetem
aquest fet, del qual, per altra
banda, no vull demanar respon-
sabilitats a ningú. Ara bé, será
viable en el futur? Convé ara
que restaurem aquest punt
d'Interrogació que havíem es-
borrat del títol d'aquestes refle-
xions. ¿Arribará a ser possible
una estructura política deis

Països Catalans? Confés que
no ho sé, i a més a més vull
afegir, que ara cóm ara, tant se
me'n dóna.

»Perquè la nostra tasca d'ara
mateix és una altra. No hem de
voler començar la casa per la
teulada ni refugiar-nos en els
vells somnis utòpics. Abans de
pensar en les solucions políti-
ques hem de pensar en les so-
lucions culturals i sociològi-
ques. És a dir, en la reconstruc-
ció nacional dels Països Cata-
lans. Això és el que importa ara
i per això cal que treballem
sense desmai. La nostra nació
és avui, no hem d'amagar-ho,
una absoluta ruina. Només
resta en peu la paret mestra de
l'idioma; una paret amenaçada,
plena d'esquerdes, en perlIl im-
minent d'ensorrar-se per sem-
pre. Una paret, tanmateix,
encara alçada, encara susce-
ptible de consolidació». LES SEVES FOTOS COLOR

MÉS GROSES
(Grossària 10x15)

MES BONIQUES
(Superficie molt brillant)

MÉS RÁPIDES
(Només en 90 minuts)

I	 1 ItZ 1(Entre
ArguelialliNacional ,daeria  172a

Telefon 262326

Video Reportatges-VHS i BETA

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

Telefons 262192- 269491.
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COMUNITAT AUTONOMA
DE LES ILLES BALEARS

CENT MILIONS DE PESSETES PER ELS
ESPORTISTES EXTRAPENINSULARS

(5-1-1984) Al darrer ple
del "Consejo Superior de
Deportes", celebrat a Ma-
drid el passat día 29 de
desembre, els representats
de Canàries i Balears plan-
tetjaren novament el tema
dels desplaçaments dels es-
portistes de les Illes per
competir a la península,
així com les dificultats que.
surten a la inversa.

El Sr. Romà Cuyás, se-
cretari d'Estat per l'Esport
manifestà que en el pressu-
post del C.S.D. per 1984
inclou una partida de cent
milions de pessetes per
subvencionar aquests des-
plaçaments i atendre a les
especials característiques i
dificultats de Canáries i
Balears, així com de Ceu-
te i Melilla.

Els representats de Ca-
nàries i de Balears sol.li-
citaren que les subvencions
arribassen a través de la
Comunitat Autónoma res-
pectiva.

DURANT EL 1983 MES
DE SET MIL JOVES DE

DIVERSOS PAISSOS
S'HAN ALOTJA I A

L'ALBERG JUVENIL
"PLATJA DE PALMA"

(10-1-1984) A l'Alberg
juvenil "Platja de Palma"
depenent de la Conselleria
d'Educació i Cultura i ads-
crit a la "Red Española de
Albergues Juveniles" du-
rant el passat any 1983
s'ha alotjat 7.234 joves
procedents de pafssos tan
remots com Nova Zelanda,
Austràlia, Japó, Xina, In-
dia, Indi, Egipte, Argelia,
Burundi, Argentina, Boli-
via, Perú, Xile, Brasil, M:
xic, USA, Canadá, Islàn-
dia, Hongria, Israel i Fin-
landia entre d'altres,

Aquest alberg juvenil
des de el 1968, i poden
alotjar-se joves qui tenguin
el carnet de la R.E.A.J.,
així com grups juvenils or-
ganitzats i Centres Esco-
lars,

Recentment, s'ha ce-

lebrat la "Jornada de puer-
tas abiertas" en la qual han
participat 65 joves d'Este-
llencs, Sóller, Palma de
Mallorca i Marratxí. Du-
rant dos dies participa-
ren en diverses activitats
organitzades per la Direc-
ció de l'Alberg, per tal de
donar a conèixer els fins
que preten la "Red Espa-
ñola de Albergues Juveni-
les".

LA LLUITA CONTRA LA
CONTAMINACIO,

OBJECTIU PRIORITARI
DE LA NOVA DIRECCIO
GENERAL DEPENENT
DE LA CONSELLERIA

D'OBRES PUBLIQUES I
ORDENACIO DEL

TERRITORI

--Joan Grau Ballester,
director general del Medi
Ambient. (10 de gener de
1984).

Al Consell de Govern
del passat dia 22 de desem-
bre es nomenà director ge-
neral del Medi Ambient
l'enginyer industrial Joan

Grau i Ballester, diplomat
en Medi Ambient, a rel
d'haver-se transferit aques-
ta competencia de la Con-
selleria d'Obres Públiques
i Ordenació a la darrera
reunió de la Comissió Mix-
ta celebrada a Madrid el
dia 15 de desembre.

Abans de transferir-se
aquesta competencia, la
Direcció General del Me-
di Ambient depenia del
Ministeri d'Obres Públi-
ques i no contava amb ser-
veis perifèrics i la seva ac-
tuació es limitava a la con-
cesió de subvencions i a la
realització d'estudis.

Les funcions de la Di-
receló General del Medi
Ambient es referiran con-
cretament a les competèn-
cies especifiques transferi-
des pel Ministeri d'Obres
Públiques directament re-
lacionades amb l'Urbanis-
me. A més exercirà la
coordinació de tots aquella
organismes que tenguin al-
guna relació amb assump-
tes del medi ambient. Per

aixó es creará una comissió
mixta que stará integrada
per membres de totes les
Conselleries a les quals
afecti el tema d'aquesta
nova Direcció General.
Igualment hi haurà un
equip d'especialistes qui
assessoraran tores les ac-
tuacions del Govern que
puguin teta r repercusió en
el Medi Ambient.

La lluita contra la con-
taminació és un dels objec-
tius d'aquesta recent crea-
da Direcció General que
preten demostrar la possi-
bilitat de mantenir un
equilibri entre el desenvo-
lupament econòmic i la
protecció del Medi Am-
bient. Dins la lluita contra
la contaminació per aigües
residuals, la Direcció Ge-
neral de Medi Ambient im-
pulsará el sanejament de
tots els nuclis urbans, con-
forme a les previssions del
PASIB-Pla d'Abastiment i
Sanejament de Balears o a
altres soluciona alternati-
ves que es considerin més
adecuades. Es donará pre-
ferencia als nuclis ribe-
rencs amb perill de conta-
minació de les seves aigües,
atesa la seva especial im-
portancia. Hi ha es propò-
sit ferm de suprimir, du-
rant l'actual manament,
tots els vertis d'aigües re-
siduals a la Mar i l'aigüa
depurada es reutilitzará,
sempre que sigui nossible

_
per el regatge agrícola.

El Govern de la Comu-
nitat Autónoma contribui-
rá —atés que el sanejament
de les poblacions és de
competencia municipal—
amb una subvenció del 50
per cent —a fons perdut—
amb possibilitat de conce-
asió d'anticips reintegra-
bles per a part del 50 per
cet restant, pel que fa a
ajuntaments especialment
necessitats.

La Direcció General del
Medi Ambient impulsará i
assessorará la formulació
de plans especials per a la
protecció dels espais natu-
rals delimitats o catalogats
així com també compulsa-
rá els estudis d'impacte
ambiental que acompanyin
els projectes urbanístics o
edificatoria als quals així
se demani i la redacció
dels esmentats estudia pel
que fa a actuacions promo-
gudes per la pròpia Comu-
nitat, organismes oficials
o particulars, quan abolí ho
aconselli l'interés ecològic
o paisagístics.

A fi de contribuir a la
concienciació de tots els
ciutadans cap a la ineludi-
ble necessitat de protegir
el Medi Ambient que ens
enrevolta, s'utilitazaran els
medís necesaria per a la di-
fugan!) dels principis bàsics
de protecció de la Natura,
especialment als Centres
Escolars.
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Un bon fogueró el de les nines de Ca Ses Monges de S'Arenal
	

Bones ballades al fogueró de la AA VV de S'Arenal.

FOGUERONS DE SANT ANTONI
La Part Forana del Terme de Ciutat el dissabte de

Sant Antoni, fou un esclat de llum, de foguerons, can-
ñons i torradissa.

Foguerons a dotzenes, exagerariem si deiem a cente-
nars, s'encengueren el dissabte de Sant Antoni, celebrant
d'aquesta manera el ritus del foc, del cant i de la menjua
acompanyada del bon vi de la terra.

A S'Arenal va començar ben prest el ritus dels fogue-
rons quan les nines de Ca Ses Monges encengueren el seu
a la plaga de l'Esglesia Un poc més tard foren els hote-
lers de la Agrupació de S'Arenal els qui encengueren el
foc a la Placa de les Meravelles. Milers de turistes s'hi
congregaren per menjar els butifarrons, les llengonisses i
els bunyols sota el patrocini del Consell de Mallorca. No
cal dir que els turistes estaren encantats de viure aquest

horabaixa en aquest País de Jauja que és Mallorca
L'esclat de foguerons i festa, però fou devers les 8 del

vespre.
A Son Ferriol en poguerem contar dues dotzenes tots

molt grosos, el dels quintos que enguany són 85 i que ve-
nien queviures, no se volia encendre, però més tard fou
el millar. El del Club de Fútbol Ferriolenc va estar molt
animat. Tots els socis i familiars menjaren sense pagar i
va reinar gran alegria, per qualque cosa el Ferriolenc va
lider de la seva categoria Fogueró animat amb cançons
dels balladors de la Revetla de Sant Antoni i molts d'al-
tres plantats als carrers encara sense asfaltar de Son Fe-
rriol.

A sa Casa Blanca, un fogueró disforjo cremava enre-
voltat das socia de la Associació de Veinats Molina de_

Vent, dels veinats del horts de la rodalia i de molts de
ciutadans que s'hi aturaven en veure la festa. A Sant Jor-
di, el Club de Joves va encendre el seu a la Placa Major
del poble.

S'Arenal se va reunir a la Placa del Consultori, un bon
fogueró, cançons i balls mallorquina a voler fou la carac-
terística d'aquest fogueró organitzat per la Associació
de Veinats de S'Arenal.

Un parell de foguerons a Ca'n Pastilla en es Campet
organitzat pel Club de Petanca i altra vegada foguerons
a dotzenes a N'Es Molinar. Dotzenes de foguerons al
Ilarg de la vora de mar, cada 50 metres un, un gran fo-
gueró al Parc organitzat per la Associació de veinats i
del qual tothom en sortia mascarat.

E7 fogueró del carrer d'En Pep Anglada a Son Ferriol,
La gent no se podia acostar massa al fogueró tiúforfo de Sa Casa Blanca A la fotografia, el tren.

deni de la AA.VV vestir de moro

Els quintos de Son Ferriol; bon fogueró 1 venta de porqutm. 	 Fogueró sofisticar al Molinar



Xlmbombers i cançons de Sant Antoni al Foguen5 de la Porcitíncula.

Carretera Militar, 258 - Telf 26 80 60 S'ARENAL (Mallorca'
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LA CASA
PAGESA

Na María Antònia Sal-
và, la gran poetessa Iluc-
majorera, en candi les se-
ves glòries senzilles però
delitoses, com ho és al pa-
ladar, una bresca de mel
boscana:

"Volguda casa pagesa,
plaent corn una escomesa,
oberta com una mà,
com una mà sempre estesa,
que convida a reposar..."

Ens fixarem avui en la
cuina, que potser fos l'es-
tanca més familiar i més
principal fins a mitjanies
del segle actual. En ella no
sols s'hi cuinaven els ali-
ments i feien les men-
jades rituals, sempre tots
plegats a la taula, sinó que
en ella s'hi passaven les
largues vetlades d'hivern o
els dies en qué es tirava de
brusca, enrevoltats a l'am-
pla foganya, on hi crema-
ven ritualment les seques
estelles d'ametles, que ens
encenien les "vaques" de
les carnes i ablamaven les
nostres galtes, que es tor-
navan roges com una cirera
grenyal... Allà s'hi comen-
taven les escasses notícies

del dia ocorregudes en el
poble. Allá s'hi rebien les
visites de paretns i amics,
que mai feien nosa i que
mai es presentaven amb les
mans buides: un plat esti-
bat de les primeres figues
flora o de bunyols emme-
lats, si eren les Verges o la
majoreta complia els anys,
o quan no una col de cab-
dell per a fer sopes o un
manat de grells que feien
mangera...

A més la cuina era el
lloc on es tenien les reu-
nions del petit senat do-
mèstic, que deliberava i
prenia les oportunes deci-
sions pertinents a la bona
marxa de la familia: cer-
car un altre metge pagué
la filla no acabava de ti-
rar la xétiga; senyalar la
fetxa de les matances;
comprar une ssabates no-
ves al fill segon que havia
crescut més que una cara-
bassera; cridar el picape-
drerr perquè una biga
amenaçava turna... allá la
fila major, ja casadora,
consultava demanava
l'aprovació del seu mani
datge; els filia, que ja
feien feina, entregaven el

seu sou, que s'integrava a
l'erari familiar, única for-
ma de treure el carro per-
qué "casa de moltes bo-
ases, totes buides" segons
ens deien els nostres avis.

La cuina fou també la
primera escola viva i vital
de la nostra llengua, on es
mamava l'amor entranya-
ble a les nostres tradicions
ancestrals: les Rondaies

Mallorquines ambaumades
sempre amb olors de for-
miguers i de terra banya-
da després de la pluja, en
que es sentia la flaire de
pastora i de cavallers, de
donzelles i de reines, de
comtes i d'encantaments.
La mera era la padrine-
ta vena, que incansable
les repetia una i mil vega-
des i que els infants, asse-

guts a un tabulet amb els
ulls oberts com a salers,
engolien embadalits i sen-
se perdre detall..., mentre
petejaven les estelles
d'ametler, que cremaven
com un fester.

La cuina va ser, final-
ment, el primer oratori
domèstic o si tant voleu,
el "sancta sanctórum" de
la familia, on els infanta
aprenien a resar. Abans de
les menjades mai hi manca-
va la pregària i el senyal de
la creu. A la vesprada i
mentre la mace enllestia el
sopar, un dels majorets
"passava" davant el rosa-
ri de llàgrimes corredores

en un cordonet negre, he-
reuat dels avantpassats...!
En una paraula, la cuina
era el lloc on la familia
s'hi sentia forta, segura i
unida, compartint tant les
penes com les alegries...!
Aixf veig, a prop de sei-
xanta anys de distancia,
l'aspecte ambiental de la
cuina de ca nostra.

"Benhaja ta senzillesa
i aquest noble confiar
que em té Tánima corpre-

/sa,
volguda casa pagesa,
oberta com una má!"

BRESSIUS

LLOGUER DE
t)ISCOTEQUES
MOVILS PER A

HOTELS,
RESTAURANTS I
PARTICULARS

(BODES,
COMUNIONS...).

TEL. 233133

Na Bel, Bunyolera oficial de la nostra comarca, feu les delicies de la concurrència.

BAR TURÓ
DARTS, BILLAR,

PING PONG,
FUTBOLIII,

CARTES,
PARXESSI...

ES TURÓ'DE
S'ARANJASSA

Alarmes ek:ctróniques per a la detecció de: robatoris,
sabotage, incendi, inundació j fuita de gas. Coneeció
automática per telèfon o via rádio,

ELECTRONICA
INDUSTRIAL//VA ÎWD2V DEPARTAMENT DE
SEGURETAT

Gabriel Tomás
Carrer Duc de Rubí, 21. Tel. 242218
SON FERRIOL



VOLEM
MITJANS DE

COMUNICACIÓ EN
LA NOSTRA
LLENGUA

NORMALITZACIO
LI	 1STICA.

Portada del proper numero del buliett informatiu de Promotora
Mallorquina.

SE VENEN
PORTES - FINESTRES
PERSIANES I
VIDRIERES

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

DEVORA LA
GASOLINERA DE
S'ARANJASSA

SALO DE PERRUQUERIA 1
BELLESA CATISA
Perruqueria
Cosmetologia
Manicura
Netetja de cutis
Depilació a la cera
Pedicura
Massatges
Carrer Cardenal Rossell,
99-B Tel. 260324
COLL D'EN REBASSA

CAFETERIA IBERIA
PAELLES I CARNS DEL NORT
Cada vespre, música de guitarra
Carrer Virgili, 17 — CA'N PASTILLA
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RADIO MEDITERRÁNEA N 1,
EMETRA DE FORMA PIRATA

Els rumors anunciaven que "Radio Mediterránea"
deixaría sentir la seva ven per primera vegada, en de-
fensa de la seva legalització després de quatre anus de
negociacions sense resultats.

Aquests rumort'han es-
tat desmentits en aquest
diari per Salvador Ortone-
da, President del Consell
d'Administració de Pro-
motora Mallorquina de
Mitjans de Comunicació,
empresa impulsora del pro-
jecte d'una emissora en la
nostra llengua,

El President d'Obra
Cultural Balear, Ignasi Ri-
bas, mantingué el proppas-
sat 11 de gener una en-

trevista am b el gobernador
civil de les Illes, Carlos
Martín. Els resultats
d'aquesta es valoren com
positius i hom espera que
en un tennini de quinze
dies "Radio Mediterrània"
aconsegueixi el seu espai
legal d'emissió.

El President de Promo-
tora Mallorquina considera
que la nova Junta Directi-
va d'Obra Cultural Balear

ha contribuit, i está contri-
buint, a donar una nova
empenta al projecte de
mitjans de comunicació en
català a Mallorca. En
aquesta línia de suport
al projecte recorda les
paraules dites públicament
pel catedràtic Joan Mira-
lles a l'acte d'investidura
Honoris Causa del presti-
giós filòleg F. de B. Moll:
"que el permís de Radio
Mediterrània no s'ajorni
per més temps".

Hem de recordar que
Promotora Mallorquina de
Mitjans de comunicació
va néixer l'any 1979 arnb
la intenció de crear en pri-
mer lloc una emissora
autènticament mallorquina
de llengua i de fets.

CAMPANYA DE
SUSCRIPC1ONS

Actualment, aquesta so-
cietat compta amb 680
accionistes de les més
diverses capes socials.
gons Salvador Ortoneda,
President de l'esmentada
emissora, si es legalitzás
de forma inmediata l'emis-
sora s'hauria d'entrar dins
un procés d'ampliació de
capital o d'adopció de fór-
mules alternatives, com
podria ser el sistema de

subscripcions que s'utilit-
zen als diaris.

Salvador Ortoneda afir-
ma que "seria interessant
aconseguir un sistema de
funcionament a través del
qual no haguéssim de de-
pendre ni de la publicitat
ni de les subvencions.
Existeix actualment una
emissora a la Catalunya
francesa, es diu "Arrels",
té ja quatre anys d'exis-
tencia, emet totalment en
catalá i compta amb 4.000
suscriptors que són real-

ment qui la mantenen.
Aquesta potser seria l'op-
ció més encartada per
"Radio Mediterrània".

"Radio Mediterrània"
ha optat un cop més per
la via legal, però, com
afirma Salvador Ortoneda,
"el procés és en aquests
moments imparable, ja que
els socis han optat per
una actitud activa que
no abandonaran fins acon-
seguir el seu objectiu.
l'emissora en català".

Cal dir, que Promotora

Mallorquina, a més de te-
nir un espai en el camp
de la radiodifusió, també
el té en el camp de l'edi-
ció. Així, doncs, ha editat
el "Vocabulari de barba-
rismes del estalla de Ma-
llorca" de Jaume Corbera
i Pou i actualment s'està
preparant un nou libre
sobre "La situació lin-
güística a l'illa d'Eivissa"
de próxima aparició públi-
ca.

CATALINA ?t'IR



TALLERES

MILLAS
SER VICI OFICIAL

CITROÉN
E v..l'OSICIO I VENDA
C. GUASP, 7. TEL. 260590
COLL D'EN REBASSA

CITROÉN - BX 14 E - BX 14 RE - BX 16 RS - BX 16 'TRS

1.sco1a de Karate Tenshin
Jazz-Gimnástica de Manteniment
Carrer 1)uc de Rubí, 3 Tel. 273126
Son rerriel.

BAR
BON
SOL

Peix fresc-canya pròpia
Carrer Trafalgar, 27 TeL
265417
Ciutat Jardí COLL D'EN
REBASSA

RÀDIO POPULAR
rrr

SOM LA RADIO

Una rádio en la qual	 tens yeti, vot. Que te informa i entreten Aquesta és la radio
feim a RADIO POPULAR Una Radio amb els mieráfons oberts per tu les 24 hores del
Una radio amb niés de 700 professionals fent programes per a tu. Programes realmdmi p(

lora Programes per esoltar i parlar RADIO POP(JI 4R

RADIO POPULAR
LA ii.X1)10 ENCESA
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COSES QUE PASSEN
El grup de cicloturistes

de La Porciúncula, fins ara
havia anat fent camí sense
gaire contratemps, cada di-
mecres i dissabte. Es ven-
tat que haviem tengut les
cosetes pròpies d'aquest
esport: petites avaries, par-
xes, qualque petit proble-
ma amb els canvis de mar-
xa... Penó tots sense gens
d'importància. També re-
cord qualque petit esclat:
En Parets, En Miguel del
Garonda, "S'aparejador",
i alguns de meus, entre
altres.

El nostre gnipet, que

Sa glosa d'En
Pere Gil

Hornos i dones
Boca sensa caixalera
es com molí senos mo-

/lea
a ses dones totes soles
les entra sa festejera.

I si pasea un mussol
que canta en militad
senas anar a ca s'apo-

/tacari
li donen uguent de l'en-

/gol;

Ja ho deia Na Xesca de
S'Ileretat: "Alzó no es
fet, per estar aturat".

Alerta a
s aigua
S'aigua fa mal an es ví
i també a sa ventresca.
En s'hivern es massa

/fresca
en s'estiu. • pareix

/orí!

S'aigua ha mort molta
/gent.

Dernanau-ho an es mari-
/ners,

tots ella s'estimen molt
/mes

es ginebrb i s'aiguardent.

Ja ho deia Na MA-
RIETA D'ETS OUS:
S'aigua, guardau-la pes
bous".

l'haviem començat sols dos
de noltros, ha anat fent-se
gros a poc a poc, i ja no és
gens estrany veure'n 10 o
12 molts de dies. I de cada
día, més via! No en man-
caria d'altra! Caps baixos,
mans baix el manillar, i en
fila "índia", un darrera
l'altre.

Jo em deia: "Qualque
dia, ens fotrem una tron-
cada...! Ens hauran de dur
baldats a ca nostra". Però
el bon seny dels compo-
nents del grupet, ha fet
que fins avui tot hagi anat
molt bé, exceptuant les pe-
tites peripècies que vos es-
mentava al començament.

El meu drama, començà
el dia que vaig voler desa-
fiar el pas implacable dels
anys, fer salut contra co-
rrent, i volent demostrar,
no sé a qui, que jo era més
que un cicloturista damunt
la bicicleta, prenent part a
la VII Volta a Mallorca per
a veterans. Les sortides
amb el nostre grup no eren
prou llargues com a entre-
nament. De cada día, més
kilómetres i més aviat. I
com que estic content
d'haver-ne sortit benlliu-
rat, vos vull contar el que
em va succefr a les darre-
ries del mes de setembre.

Un diumenge matí va-
rem sortir alguns brusquers
com jo i decidírem anar a
fer un entrenament de
muntanya. Partirem de cap
a Puigpunyent i Esporles.
Allá hi ha una bona costa:
Es Coll de Sa Granja, li
diuen. Es un paisatge de
lo més hermós de Mallor-
ca. Penó hi ha una pujada
més llarga que un dia sen-
se pa. I al pensament? Una
sola cosa: Arribar a alt per
poder davallar. Sols aquest
pensament me donava les
darreres forces, que ja
mancaven de bon de veres.

La carretera era estreta
i jo crec que la davallada,
la feia extremant les pre-
caucions, per tal de no c
caure. Però si xoquen els
avions, ¿no pot xocar una
bicicleta amb un cotxe? Jo
només record que em vaig
despertar dins una ambu-
lancia, camí de Son Du-
reta.

"Es un somni!", fou el
meu primer pensament, i
vaig voler c,ondormir-me
una altra vegada de la Creu
Roja, tractava de donar-me
conversa al meu costat.
¿Qué havia passat? Jo mai
no ho recordaré. Segons
diuen el meus companys,
una de les voltes, la vaig
prendre un poc massa
oberta i un cotxe que ha-
vien llogat dos turistes ale-
manys que pujaven tots
tranquils...

I ja me teniu En Pere
Canals estampat com un
segell al cotxe! La bici-
cleta feta troços, i jo per

terra, commocionat i mal
ferit. Assustats els turistes,
assustats els companys,
assustat tot Déu!

Intervengué la Guardia
Civil d'Esporles, vengué un
metge, i criden l'ambulan
cia. Resultat: tres dents
manco, una ungla que me
penjava, un trenc al cal'
una ferida al braç dret, i
cops, molts de cops per tot
el meu cos; els llavis des-
troçats 1, dintre el meu
cap, una sensació de buit
que me feia molts dificil
pensar.

Ates amb tota promp-
titud al Servici d'Urgències
pel metge Riera, en César,
un A.T.S. molt experimen-
tat, amb altres enfermeres
que l'ajudaven al quirófan,
eme va cosir, i em dixá
com a nou. Traslladat a la
cambra 325 del Servici de
Neurocirugia del Dr. Becci,
vaig estar-hi nou dies per
a recuperar-me del "trau-
matisme cráneo-facial".
que era el meu diagnòstic.

"Tenc fam!" foren les
primeres paraules que vaig
dir a la meya dona, per tal
de no inquietar-la més del
que ja hi estava. Veurc
que el meus companys de
cambra estaven més mala-
ment que jo, me donava
conhort. No sé per qué,
però així era: Un estran-
ger que s'havia tirat de cap
a dins una piscina sense
aigua; i un picapedrer que
havia caigut de l'"anda-
mio" d'un primer pis.

No sabria dir guantes
visites vaig rebre els dies
que vaig estar allá, però
ben aviat comparegueren
amics i coneguts i algun
d'ells me dona el dinar o
el sopar a la boca, ja que
jo tenia les mans que cm
feien molt de mal. Me
feien tots companyía, i
m'animaven. Ah! En Tom
Font cada día de bon ma-
tí, me duia el diari. Bé, a
tots els estic molt agraït.
La meya estada, no puc dir
que fos un plaer, degut a
les circumstàncies, però he
de dir que, tant els metges
com les enfermeres i tot el
personal de Son Dureta es
porta molt bé amb jo. Fins
i tot, cada menjada era una
festeta per jo. Mai vait per-
dre la gana.

A ca nostra, la recupe-
ració ha estat molt rápi-
da. El metge dentista Jau-
me Garcies, paisà meu, i
molt afeccionat a les bici-
cletes, me diu que quan
dugui el barram nou no
quedará traga de l'acci-
dent.

La meya dona diu que
estic "loco", penó aixe, ja
ho deia abans. He com-
prat una bicicleta nova,
millor, i ja faig... "CICLO-
TURISME", de moment.

PERE CANALS



Entine de partir, el coet se caíd foc Sa música de Montuiri feu serenates per tot el poble.També de cremd sa botadora i per poc sa casa reinada.

Tam é dond un concert

Ses al.lotes guares, torru ven El grup Cop d'Escodra. va cantar i va bailarEl diputar Sebastid Serra, invitar d'honor, també fesi hulla.

PERR t "QUERL1 Ai' GEL
Cosruetologista diplomat
Canonge Mateu Rotger, 11
S'ARENAL
2 .á 4 5 b 7 b
411011123 14 15
bb 17 19 20 l 22

..asasvases

PIKa Reina
H .  Cristina s/n

Tel. 26 68 15- S'ARENAL
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LES FESTES DE SANT ANTONI A SANT
JORDI

Un coet fabricaren els sanjordiers a fi d'enrim-lo a la ¡luna la re-
verla de Sant Antoni,

Bones Festes de Sant
Antoni a Sant Jordi orga-
nitzades pels membres de
l'Obra Cultural Balear Lo-
cal.

Foguer6 grandiós, por-
quina i vi de La terra. El
Grup de Balls i cançons
"Cop d'Escodra" del Coll
d'En Rebassa, la Banda
de Música de Montuiri i
el "Manicomi ambulant"
de S'Aranjana.

A116 que fou més es-
pectacular, però fou el
coet, el coet que se volia
enviar a la lluna. No hi
va arribar, però va calar
foc a Sa Batadora i a tot
alié que hi havia aprop.

A l'amo En Mateu
Campet, entés en això de
festes, li demanam, men-
tre se feia hora per ana_r a
torrar els butifarrons.

--Com eren les benef-
des fa 50 anys?

—Venien els parallers
del poble i els de les po-
ssessions. Aquest día posa-
ven al bestias se cabeçades
de "lujo" i duien es carro
de paren enremellat. Ve-
niem els parellers de Son
Gual, els de Xorrigo, els
de So N'Oliver i els des
Rafal. Tots competien en
qui duia ses bistis més
ben presentades i més gra-
sses. Més de cent bisties
eren beneïdes el dia de
Sant Antoni devant l'es-
glesia. Els amos de posse-
ssió 90lien donar un duro
de plata a sa bassina.

--També feieu sa revet-
la de Sant Antoni?

--A cada carrer hi havia
foguerons, la gent sonava
sa ximbomba i torrava por-

quim. Llavors, ami) la gue-
rra deis Tres Anys, això va
mancabas molt, però en
temps d'En Franco, sem-
pre hi va haver beneides el

(iia de Sant Antoni. Ara,
fa set o vuit anys, que ha
rebiscolat molt, sobretot
sa Revetla de Sant Anto-
ni.

RENAULT

JOSEP VALLESPIR I GOST
SER VICI OFICIAL
TALLERS VALLESPIR
Sant Joan de la Creu. 65
felefon 413867
SON FERRIOL



PAPELERIA ELS NINS
MATERIAL ESCOLAR * PRENSA COLLOCACIO DE BILLARS A

RESTAURANTS I HOTELS
RECAMVIS DE DRAPS DE BILLAR,

JOSCS DE BOLLES, TACS
GUDWX, TRIANGLES, ETC.

CARRER TIMO, 7 -- TELEFONS
24-51-75-245174 - ES MOLINAP.

CONFECCIONS FRANCIS
MODES EXCLUSSIVES PER A

SENYORES I INFANTS
GENEROS DE PUNT

CARRER ILLES PITIUSES, 10
COLL D'EN REBASSA

BENEÏDES A SON FERRIOL
Dotzenes de carroçes de gran calitat participaren a les

Beneïdes de Sant Antoni celebrades l'horabaixa del dia
17 de gener al poble de Son Ferriol. Comparses i gent
que anà amb el seu anisnalet o sense, a rebre la benedic-
ció d'aquest Sant que tanta devoció te entre la nostra
gent. Un diputat del Parlament de les Illes i dos regidors
de l'Ajuntament de Ciutat formaren part del jurat que
completaren els presidents de les diferents entitats del
poble,

Unes beneïdes que sortiren ben lluides. Un horabai-
xa festiu que acabà amb missa solemne.

Les fotografies, expliquen millor que les lletres el que
va ser l'horabaixa festiu.

S'ARENAL DE MALLORCA / 1 DE FERRER DE 1984



JOIERIA	 RELLOTGERIA

MARINA
CARRER SALUT, 21-TEL. 262415

S'ARENAL DE MALLORCA

MUSICA-FOLKLORE-CONCERTS

r/
Centre TOTHOM Hl ES

BENVINGUT

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

A LLUCMAJOR, HISPANITAT, 17-16 TEL. 66u 40 «~miavamii~"11115,

* TIPOGRAFIA * OFFSET

* DPT. FOTOGRAFIC

SANT CRISTOFOL, 116 TEL. 268964
S'ARENAL DE MALLORCA

XINC8	 L'EXQUISIT

PAltb	 POLLASTRE FRIT

(CHICI<P,fi

ANTONI AMENGUAL I
MARI CARMEN GARCIA

Rellotgeria. Mierra. Argoteria. Objetes de re
Troteus. Gravat. Preus de Fábrica

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

Avda. del Cid, 82
To 41 99 65

SON FERRIOL
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Aquestes festes de Sant Sebastid passades, va tenir [loe la inauguració oficial de l'E'scudtria Son Sar-
dina. Fogueró 1 feta just devora el Bar Llabrés el día de la revetla de Sant Sebastilt. Molts de pro-

jectes d'aquesta escudería que sens dubte donará molt que parlar.

Club Petanca Andraitx que juga a Primera Regional Preferent. Campió a la Liga del 83 í favorit a la
present temporada. Club quatre pegada internacional amb jugadors que han jugar als Mundials.
A la fotografía, entre els regidor Ginés Quiñonero i la seva senyora, En Manuel Ramis, propie-

tari del Supermercat del Coll d'en Rebassa.



Panorámica del "Club Náutic S'Estanyol" amb uns directius ac-
tuals en plena conversa. (Foto Sbertj

PER A TOTA CASTA WASSEGUBANCES

Recordi:
VARE NOSTRUM (Agencia Urbana S'Are-
nal).
.kssegurances de vila, incendis, robatoris,
responsabilitat civil, automóvils, embarca-
cions... tots els serveis d'assegnrances actual-
ment al mercat.
Carrer Berga, 50. Tel. 265374
S'AR,ENAL DE NI ALLORCA

Plantilla de ¡'Unió Esportiva Arenal (Foto .S'bert)
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Després de un mes de
vacances pasam a retornar
a la secció "Esbertades"
als nostres estimats lectors.
Un canvi efectuam, millor
dit una ampliació de ca-
rácter informatiu. De esser
"Esbertades Esportivas"
pasará a esser aquesta sec-
ció de una informació de
carácter general. Es a dir
contindrà informació de
tota mena. Tot això pen-
sant en una millor atenció
al lectors.

I comencan.

Ses Benefdes han estat
aquest any molt bé. Con
sempre. A una altre part
d'aquesta revista informam
més ampliament. Pero
sempre es positiu parlar de
una cosa, quan el nostre
interés está en veure de mi-
llorar la diada en cuestió.

Tot estigué pensat per-

que resultás agradable a
tothom. Pero no tothom
pot fer primer. Varem veu-
re que un dels premiats,
no volgué rebre el trofeu
que se li havía asignat. El
considera petit per lo bé
que ho havía fet. I no va
recollir el trofeo. Així tal
com sona.

Noltros no entram en
si tenía o no les raons per
fer-ho aixó Lo que queda
ben clar es que la humil-
tat brillava per la seva
ausencia.

I es que el centenar i
mitx de trofeus que es re-
plegaren eren vertaderas
joyas artísticas, la majo-
ría d'ells.

Molla de feina va fer la
cornisió organitzadora
aquest any també. Coordi-
nava el delegat de l'alcal-
día Joan Perelló i van con-
tar amb un grup de molt
bons traballadors.

I ja es sap, un "fallo"

el pot tenir qualsevol.
Estam segurs que la bo-

na intenció va presidir to-
tas les decisions del jurat.

Estigueren a S'Estan-
yol. Es celebrava la "torra-
da". Molte de gent, uns
quanta de centenars de
personas dins les instala-
cions del "Club Naútic
S'Estanyol". La directiva
quasi de nova formació i
que presideix en Toni Gi-
nard ha lograt unificar tots
el esforços dels socis.

Allá estaven també el
batle llucmajorer Antoni
Zanoguera i els regidors
Miguel Manresa, Joan José
Maestre, Antoni Monserrat
entre altres personas higa-
des a l'Ajuntament o enti-
dats oficials.

S'Estanyol está deixant
d'esser un caserío. S'Estan-
yol es converteix en un
centre important de turis-
me mallorquí dins el terme
llucmajorer.

La majoría d'antics di-
rectius hi eren. El qui no
hi era es en Pere Pujol, pre-
sident darrer del club. ¿Per
quins motius? ¿Chi lo
sá...?

Hi ha que prescindir de
tota mena de revancismes
o envejas. El club s'estan -
yola ha de esser de tots i
per a tots. La batuta de
Toni Ginard de moment
es mou de manera encer-
tada.

En el "Bar Restaurant
La Parrilla" i patrocinat
per l'Ajuntament es ce-
lebra el "I Torneix Co-
marcal de Dominó". Coor-
dina el deportista Emili
Ortíz Pérez. Les partides
son per parelles i a doble
volta puntuant de cada
tres dos.

Entre eh participants
estan en Toni Titos d'es
"Bar Caramba" i el seu
company N'Enrich, sub-
campeona d'Espanya.

El batle de Llucrnajor
estigué a Madrid man-
tingué una entrevista amb
el ministre de Agricultura,
Caries Romero. La pro-
blemática del nostre camp,
de la nostre agricultura
balear fou exposada el mi-
nistre. Recordem que An-

Per
TOMEU
SBERT

tom Zanoguera es ademes
de batle, president de la
Cámara Agraria Interinsu-
lar de Baleares.

La denominada "Torre
de S'Estalella", vellísima
atalaya o vigía per defen-
sarnos dels atacs dels mo-
ros, va segles, está ja apun-
talada i en espera de rebrer
la restauració necesaria. La
torre en cuestió mereix
més ampla atenció per part
de les autoritats a qui co-
rrespon.

Es tracte, sens dubte,
de una joya de carácter
històric.

En Manolo Santaolaria,
delegat d'alcaldía de Badia
Gran está tot enfadat amb
la Compañía Telefónica
d'Espanya. I te motius
l'home. Resulta que per
instalar un telefon a
n'aquella urbanització cos-
taría un cuart de milló de
pessetas. I doscentes cin-
cuanta mil pessetas son
molts de doblers. Per molt
particular que sia el teté-
fon solicitat,

ESBERTADES
COL.LABORACIÓ D'ASSEGURANCES
MARE NOSTRUM-ARENAL

e o/*, têwe,
ESPARTERIA

Carretera Militar, 293 - A

S'Arenal de Mallorca

Local deportiu
Tapes variades
Carretera Militar, 275

S'ARENAL DE
MALLORCA

•
MOLI CAN PERE
Carretera Arenal Ilueltinammr

Km.14 - tel. 262031
1,1 Arenal -Mallorca

•ÉSPECIALITAT EN CARN GALLEGA
OBERT TOT L'ANY
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CAFETERIA SANT DIEGO

COQUES DOLCES CADA DIA
I AL VESPRE MÓSICA DE PIANO

BENEÏDES AL COLL D'EN REBASSA

Perruqueria per dones i
per homes.
Pentinats i tallats de ca-
ben.
Carrer del Soldat Moll
Cortó, 15.
TeL 244208
SON FERRIOL

0131210-
CHINA

ItESTAURAivr

C.Aloaquin Verdaguer. 12
Arenal Tel. 28 87 21

DEVANT El BALNEARI 8

SE TRANSPASSAN
O SE VENEN,

DOS BARS DE TEMPORADA
AMB MOLTA CLIENTELA
ESTRANGERA. UN A LA

CARRETERA MILITAR I L'ALTRE
A LA PART ALTA DE S'ARENAL.

INFORMES, TELEFON 255005



Formació del Bar Galitzia de Ca 'n Pastilla.

Supermercat
	

Carrer Illes Pitiuses, 5
Supernavarro	 COLL D'EN REBASSA

9111
,gr

(	 • •	 )
ELECTRO

ELEC1rRODOMESTICS-IMATGE-SO-VIDEO-ARTICLES DE REGAL-LLISTRES
DE NOCES-VIDEO CLUB

EL NOSTRE SER VICI ES LA MILLOR GARANTIA

CARDENAL ROSSELL, 17
COLL DE'N REBASSA
TEL. 262556

Equip de L'Hostal des Pla Van leaders a la elasificació
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CONTESTACIÓ A UN IGNORANT

Tots quatre són de la nos-
tre comarca. Donen la ben-
vinguda i fotografien als
turistes a l'entrada del Res-
taurant Espectacle Es Fo-
gueró. Aquesta vegada, ells

han estat eh retratats.

Sa primera que has dictat
an es diari S'Arenal
paree( feta d'un xaval
que encara no té s'edat
o és que no está bé des cap
i per dir-vos sa veritat
n'hi ha molts que s'han

/pensat
que és feta d'un subnormal

I a sa segona més mal
ja que parlau d'asfaltat
trob que és més necessitat
llevar aquell fang que heu

/tirat
damunt un norn tan hon-

/rat
com no n'hi ha d'altra

/igual
i es nom de diagonal
el posau amb aigo i sal
i el tendreu ben conservat

L'amo en Tomeu Oliver
que ca'n Tunis va fundar
va ser s'home més honrat
i afectat de quedar bé
i es seu nom a un carrer
és ben seu i ben guanyat
i si estássiu civilisat
es fang no haguéssiu tirat
damunt ell, que fa grosser

Vàrem demanar llicència
i mos va sortir aprovat
no férem res d'amagat
tot se va fer en conciencia
de criticar un nom honrat
i amb això has demostrat
en lo malament que has

/xerrat
que ets molt curt per exce-

/lencia

Trobes que vàrem fer mal
perque es nom se canvià
i si no fossis un "tatá"
no xerraries igual
vaig ser jo, Jaume Nadal
que amb un altre amic co-

/ral
va ser aquest que em va

/ajudar
a canviar es nom i posar
s'altre que és s'ideal
Jo no som cap criat teu
per tapar ets clots des ca-

/rrer
tampoc som cap xafarder
com és paladar teu
i es teu cap, viva Déu!
segons veig ha menester
es dur4o a ca un torner
fer-ne un burot si el sap fer
per fer ballar un nét meu
Per dir4e sa veritat
jo tenc que parlar clar
t'havies de declarar
abaix de lo publicat

i no xerrar d'amagat
si vols ser un home honrat
perque així has demostrat
que tu tens a dms es cap
poc cervell, o no n'hi ha
Está vist i comprovat
que no ets més que un

/poc-cervell
dus més llana per es doten
que tot Mallorca aplegat
pensa't que ara m'he enea-

/rat
de fer-te un cabrestell
i menart-te com un vadell
a Inca per fer mercat.
Torna contestació
te'n tenc preparada un al-

/tre
m'has demostrat que tens

/falta
d'un llum de molta claror
si me dones coentor
jo et donaré viveró
de llet de cussa malalta

JAUME NADAL



BENEÏDES A S'ARENAL
FI passat 22 de gener

varen tenir lloc les acos-
tumades benefdes de Sant
Antoni a S'Arenal de Ma-
llorca.

Nombrós públic va pre-
senciar la caravana que
partint de Son Vertí va re-
correr els carrers i les avin-
gudes de S'Arenal fins a
l'explanada just devora
l'Hotel Géminis, on hi va
haver les beneïdes i les ex-
hibicions.

Va organitzar la Festa,
l'Associació de Veinats de
S'Arenal que tenia la col.-
laboració de l'Ajuntament
de Llucmajor, Sa Nostra i
altres moltes ajudes deis
comerciants arenalers.

L'Ajuntament de Ciu-
tat, també se va sumar a la
festa amb una aportació,
encara que el batle de Ciu-
tat Ramón Aguiló no hi
t'os malgrat encapçalar la
!lista de membres del jurat
i estar degudament convi-
dat, tampoc hi havia cap
representant de l'Ajunta-
ment de Ciutat, i això que
la festa se feia dins el seu
terme.

Cal recordar que a la
part llucmajorera de S'A-
renal hi ha sís regidors i a
la Ciutat no n'hi ha cap ni
un llevat del "Castellanito

de Ca'n Pastilla" que viu
devers Son Verí. No va
agradar a la gent l'ausen-
cia del baile de Ciutat que
estava convidat.

ELS GUANYADORS

En animals doméstics
guanyaren Na Maria En-
trena i En Pere Jaume, el
segon premi fou per a Na
Cristina Mataró. En disfre-
sses va guanyar na Fran-
cesca Serrano seguida de
na Francesca Minuesta.

En Comparsses, el pri-
mer premi fou per a
cola Pública S'Arenal-Ciu-
tat i en disfresses a cavan
va guanyar en Raimon Tra-
vimonte seguit de Danika
Asotician. En carroyes el
primer premi fou pel Club
Tots Junts, seguits de la
carroca de l'Escola Públi-
ca S'Arenal-Llucmajor. En
carruages va guanyar el
Ranxo Bonança seguit
Joan Batic:i. En doma cam-
pera masculina va guanyar
n'Angel Cuadros, seguit
d'En Jordi Vidal, mentres
que en femenines la prime-
ra classificada fou Na Pa-
queira Vich i la segona Na
Rosa M. Sastre del Ranxo
Son Sunyer

En alta escola homes el
triunf fou per Bernat Lla-

brés i el segon Manolo Ca-
ñero. En Alta Escota fou
triunfadora Na Virginia Pa-
rra i en categoria de doma
clàssica En Federico Porro.

Hi va haver molts d'al-
tres premis i distincions.
podem dir que se reparti-
ren cent cinquanta tro-
feus i plagues, la qual co-
sa dona una idea de la im-
portancia que tenen aques-
tes beneides.

EL JURAT

El Jurat va estar presi-
dit pel Batle de Duerna-
jor N'Antoni Zanoguera a
qui acompanyaven el edils
Manresa, Más, Monserrat,
puigserver, Maestre i Pene-
lló.

El Jurat tecnic va ser
integrat per N'Alfred Xi-
melis. Rafel Dorado, Ma-
nuel Domingo i Diego Vi-
larejo.

Entre els participants
hi pogueren veure repre-
sentacions dels Ranxos
Son Sunyer, Bonança, Saw-
ford , Colorado, Veracruz,
Marcos, Poncio, i Ca'n
Verdera Una bona festa a
la que col.laborà també el
bon temps.

SBERT
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