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PREU 50 PTES.

En refereixo a l'article
d'aquest nom que signa
Montserrat Bayá, dels
Grups de Defensa de la
Llengua (S'Arenal de Ma-
llorca, 15-2-84).

En aquest dissortat país
nostre semble que tot el
que hem de fer per esser
respectats en els nostres
drets ho hem de fer dema-
nant perdó. Jo no crec
que s'hagi d'anar pels es-
tabliments "demanant"
per favor una cosa que és
de justicia, i que a més de
tenir raó, encara et pu-
guin tirar la porta dels na-

ssos.
No és oficial la llengua

catalana a Mallorca? Idb,
per qué el departament de
Turisme del Govern Balear
no fa una llei manifestant
que dins del territori de la
Comunitat Autònoma on
el Govern Balear té com-
petències tots els establi-
ments tenen l'obligació de
fer totes les notes i tota la
informació al públic en
les dues llengues oficials?
Per qué no se fa així, com
a acte de govern, i no que
uns altres ho haguin de de-
mana un pidolant? A S'A-
renal ja estam acostumats

a veure les minutes dels
hotels i restaurants escri-
tes en totes les Ilengues
manco la nostra. Eh Ho-
telers de la Agrupació han
tengut enguany la gentile-
sa de posar el català al
programa dels carnavals.
Perquè no ho han de fer
l'any que ve obligats per
la Llei? El Català, és des
de fa un any, llengua ofi-
cial a les Balears junta-
ment amb el Castellà que
ho és a tot el territori na-
cional. Així resa l'Estatut
d'Autbnomia.

JORDI DE SANT JORDI

El dinar anual amb que els hotelers de S'Arenal obsequien als periodistes, es va celebrar enguan al
Club Náutic Nou.

S'ARENAL JA TÉ EL SEU
AUDITÓRIUM

La Sala principal té capacitat per a tres cents persones.

Ja está practicament acabat el nou
auditbrium construit pels hotelers de
S'Arenal. Se trata d'un edifici situat al
carrer Marbella devora l'hotel Negresco
que ha costat uns 50 milions de pessetes i
que a més de seu de l'Agrupació d'Hote-
lers té un auditbrium capaç per tres cen-
tes persones, un salon per un centenar i
una sala de reunions un poc més petita.

Els Hotelers pensen organitzar congre-
ssos, festes, cinema i video en idiomes es-
trangers, tot de cara a potenciar el turis-
me especialment el d'hivern.

Al costat del nou auditbrium, els hote-
lers tenen dos solars cada un de 800 me-
tres quadrats que han donat al ministeri
de l'Interior per a construir-hi una comí-
sana de Policía i a l'ajuntament de Ciu-
tat per construir-hi un subparc de bom-
bers.

Tornant a l'auditbrium, volen remarcar

la gran canntat de sales d'aquest tipus que
tenim actualment a S'Arenal de Mallorca,
mentre se van tancant els cines i teatres
dels pobles de la part forana de Ciutat.

Sant Jordi ha tancat el seu cine, tam-
bé l'ha tancat Son Ferriol i els pobles del
terrne de Marratxí.

A S'Arenal hi ha la Sala Virginia i el
Cine Roma que passen películes tres ve-
gades la setmana. El Riu Centre té una sa-
la de Conyressos capaç per a dues centes
persones i quasi tots els hotels de tres o
més estrelles de la nostra contrada tenen
la seva sala de congressos més o manco
gran.

Ara, amb aquest nou auditorium que
servirá per a activitats diversses, S'Are-
nal s'ha posat a l'altura de les millors zo-
nes turístiques europees. S'Arenal conti-
nuará essent el millor centre turístic de
Mallorca.

UN JARDÍ A S'ARENAL
La gent se pensa que a S'Arenal no lii ta res inés que hotels i turistes.  Li gent

s'equivoca. Entre S'Arenal i Es PiLlarí ni ha el jardí de llinioneres i tarongers Inés bell
de Mallorca. Arbres sembrats ara fa set anys fan tres vegades l'altura d'En Tem, que és
l'amo del tros de terra. Els arbres son regats pel sistema de goteix, les 2,allines se cuiden
detenir el terreny net d'herbes i de cuques alhora que el femem. El lloc, d'una quarte-
rada, és un dels indrets més agradables del nostre terme. I l'amo n'éstá ben OrgUIIÚS.



A LA PART DE
LLUCMAJOR

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

Bombers . . ..660756
Policía Municipal 	
	  661767

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

Associació de Veinats. .

	

.	 . 265005
Grues Sampol..264193

TELEFONS
UTILS A

S'ARENAL

A LA PART DE
CIUTAT

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

Bombers . . . 281250-
	  290017

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

Serveis médics.490011

La Porciúncula 260002
Tele-Taxi 401414.

2	 S'ARENAL DE MALLORCA / 1 DE MARÇ DE 1984

•

•:::

ENTREVISTA AMB MANUEL
RODRÍGUEZ VALÉNCIA,
REGIDOR PEL PSOE A

L'AJUNTAMENT
DE LLUCMAJOR

Els primen forasters
vengueren a S'Arenal ara
fa una trentena d'anys.
Ens ho canta en José Mo-
reno Torres, venedor de
gasolina devers Ca'n Pasti-
lla i en Manuel Coseno
Mendoza que avui és ofi-
cial primera de picapedrer,
perb que, rms fa poc, fou
barman a la Sala de Fes-
tes Bohio.

—De ben petit, me du-
gueren a S'Arenal, —ens
conta. Anava a escola de
dia i els vespres ja anava
a rentar tassons als Night
Club Montemar, que més
tard se digué Big Apple
i Moulen Rouge. Llavors,
vaig passar al Bohio, fins
que se tancà. Ara, ja ho
veus, he de fer de pica-
pedrer i gràcies que hi ha
feina.

—Com era S'Arenal ara
fa trenta anys?

—Era ben petit. L'Ho-
tel San Francisco, El Bri-
sas, El Biarriz i Ca'n Ca-
nals. Els arenalers ens co-
neixiem tots aquell temps.
Ara S'Arenal s'ha tornat

una de les ciutats més
grans de Mallorca. Es ben
hora que hi fassem un
Ajuntament, hem d'unir
els dos termes i fer un po-
ble amb els dos arenals
i les urbanitzacions que
eh enravolten.

Avui entrevistara a en
Manuel Rodríguez Valen-
cia, més conegut com en
Manolo. Home simpàtic i
tre bailador per i per a
S'ArenaL Tinent d'alcal-
de de l'Ajuntament de
Llucmajor, pertany al
PSOE.

Creim que té moltes co-
ses a dir. Ho trobarem a
la cafetería que ell mateix
duu a la plaga Alaior. L'hi
exposam el tema i no po-
sa cap objecció. Comen-
gan el diàleg:

—¿Ens podría dir les
causes que motivaren que
es presentas a les eleccions
a regidor de l'Ajuntament
de Lluchmajor?

—Em soLlicitaren una
gran quantitat de gent de
S'Arenal que seguís amb la
tasca de l'anterior consis-
tori i treballar per S'Are-
nal.

—Vostè en el passat
consistori es presenté com
independent. ¿Com ha es-
tat el canvi en el PSOE?

—Primerament, m'agra-
daría aclarir que abans de
decidir-me pel PSOE, vaig
tenir sollicituts d'altres
partits polítics i a la fi em
vaig inclinar cap el PSOE.
Primer per sentir-me iden-
tificat amb els seus postu-
lats i segon per que en
l'anterior consistori em va
pareixer el grup més co-
herent i on podría llui-
tar més per S'Arenal.

—¿cCom veu vostè
l'actual consistori?

—Ho veig ineficaç en
tots els aspectes.

—Després de les elec-
cions es va especular so-
bre si el PSOE formaría
una mejoría municipal jun-
tament amb UNIO MA-
LLORQUINA. ¿Ens po-
dría explicar el que va
passar i si va esser cert
aquest intent de majo-
ría?

—Sí, varem mantenir
contactes amb HM, els
hi arribarem a oferir l'al-
caldia, ens digueren que ho
consultarien amb el comi-

té local i a la fi ens digue-
ren que no, coalligant-se
amb AP.

— ¿Com veu vostè des
de l'oposici6 el funciona-
ment de l'Ajuntament?

—Jo diría que no fun-
ciona, la majoria munici-
pal defensa més els inte-
ressos particulars que eh
interessos generals del po-
ble. Tenen S'Arenal aban-
donat, un exemple és que
estant jo d'alcalde es posa
una báscula municipal a la
disposició dels veras i que
funcionava bastant bé. Ho-
res d'ara ja no hi és, l'han
retirada, exactament el
mateix amb els anuncis
que es posaven en les pissa-
rres dels bars per a que la
gent estás informada, en
contrapartida, s'han ocu-
pat algunes zones verdes,
ho hem denunciat i no
s'ha fet res.

— ¿Quines són per a vos-
té els problemes més ini-
portants i urgents per a re-
soldre a S'Arenal?

—La seguretat ciutada-
na (més vigilancia, etc...—
la construcció del camp
municipal d'esports, la
construcció de vivendes
subvencionades, la netetja
de tots els solars i finques
abandonades, dels jardins,
la construcció d'un local
per a la tercera edat...

—Una cosa que no s'en-
ten massa bé és el per que
cada vegada que s'ha soLli-
citat un pié extraordinari,
aquest s'ha convocat a les
nou del matí quan la majo-
ría tenen feina.

—Cree que l'explicació
és que tant UM com AP
no tene interés que asistei-
xi als plens malta de gent
(que puguin estar intere-
ssats en el tema a discutir),
el sistema per a que aques-
ta gent no hi vagi és con-
vocar-los a les nou del ma-
tí, així, la gent que hi pot
asistir s6n minoria.

— La gent de l'esport de
S'Arenal i molta més gent
es demana ver la construc-

ció del camp municipal,
¿qué es ferá?

—En el passat consistori
es va aprovar una partida
de déu milions per els ini-
cis de la construcció del
camp municipal, després
hi va haver les eleccions i
els diners hi eren. Quan
entra AP a regir l'ajunta-
ment, els dirigents d'AP i
HM consesuaren uns sous
molt més elevats dels que
anteriorment hi havia, pe-
ro va passar que acabaren
els diners, ja que aquest
diners no estaven estipu-
lats en l'anterior pressu-
post i per ella poder cobrar
tenien que estar-hi explí-
cits a l'anterior pressupost,
intentaren restar diners
dels déu milions per a la
construcció del camp. Però
el PSOE es va oposar i va-
ren haver de restar-lo de la
partida destinada a mante-
niments d'escoles. Actual-
ment hi ha un projecte que
puja a uns 85 milions. Però
no s'ha fet res per a co-
menger les obres. Está clar
que no hi ha ganes de fer-
ho. ¿Per qué?, pel mateix
que t'he dit abans: intere-
ssos personals i de terce-
res persones.

-Per acabar, si vol dir
res més, aquí están les
pagines de S'ARENAL DE
MALLORCA per fer-ho:

—Primer que és injust
que S'Arenal, en el qual
el PSOE guanyà per majo-
ria estigui regida per AP.
Demanaría a AP que mi-
ri els interessos generals
i que es preocupi més
per S'Arenal, no de parau-
la, sino amb fets i realit-
zacions, que encara hi ha
molt per fer. S'ha de cui-
dar S'Arenal en tots els
conceptes: neteja, jar-
dins... L'ajuntament ha
d'esser conseqüent amb
el porcentatje de partici-
pació econòmica que rep
S'Arenal. Res més, donar-
vos les grades per l'inte-
rés demostrat.

JOAN LLOMPART

Subscriu-te a
S'Arenal
de Mallorca

BUTLLETÍ DE SUBSCRIPCIÓ

Nom _____ ...

Carrer 	

Població  	 ....

M'interessa una subscripció:

SEMESTitAL 600 Ptes.

Formo de pagarnent:

[1] Rebut domiciliot O un Banc
Banc_

Compte
	

Titular

_
Li Comptat
	

Firma

timpliu aquesta targa i enviau-la al 'amí Canteres
'32, s'Arenal.



MUSIC BAR BRASILIA
nqu ets de batetjos, noces, primeres comunions, festes socials...

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

Telefons 260119- 264563.

INTERESSAT EN DUR AIGUA DE
S'ARENAL A SANT JORDI

Els projectes d'ampliació de la planta
depuradora, del nou dephsit per el sumi-
nistre d'aigua potable, els sondeijos per
a comptar amb un manantial de reserva,
etc., están oblidats.

Una altra de les paradoxes es dua en
el caudals d'aigua depurada que, en un
vuitanta per cent, van cap al mar, i així
es perd una grossa quantitat d'aigua que
aniria beníssim per l'agricultura.

Aquesta situad() ha promogut Pinte-

rés de l'YRIDA i tot pareix assenyalar
que existeix un projecte de dur el cau-
dal d'aigua depurada fins a Sant Jordi per
així ajudar als reguius de la zona.

Correspon si Consistori Ihicmajorer
iniciar el corresponent estudi sobre
l'assumpte. Amb aquesta aigua depurada,
els reseca ~dierais de la Marina Ruana-
jorera podrien esser una alternativa pela
agricultora de la comarca.
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CODOLADA D'UN PAGIS

EL PROBLEMA DE L'AIGUA 1 DEL
SANEJAMENT A LLUCMAJOR

L'actual consistori de
Llucmajor ha donat les
primeres pases per a so-
lucionar el greu problema
que representa la xerxa
d'abasteixement d'aigua
potable i sanejament. Ja
fas uns quants dies va te-
nir lloc una reunió a la
Casa Consistorial en la
qual el nou responsable
del servei hidràulic, Jo-
sep Antoni Fayas fou in-
format pels tècnics muni-
cipals i de Sosegur dels
diversos punts pendents
que actualment presenta
la xenca.

Posteriorment feren
una visita de treball a les
distintes dependències per
a comprovar, in situ, la si-
tuació. El responsable dels
Servei Hidràulic es com-
prometé a convocar una
reunió en un plac de quin-
ce dies per a donar una
resposta concreta a les pro-
postes que li foren pre-
sentades.

Aquestes propostes
eren una llarga llista de les
deficiències que afecten les
diverses instalacions que

conformen la totalitat del
servei. Destaquen: ela de-
fectes de la instaLlació
de bombeig dels pous de
Ca N'Aulet, les bombes
que es troben en aquest
lloc, són d'excesiva po-
tència i és aconsellable el
canvi de les bombes.

En quant al problema
del sistema de control
automàtic, s'ha iniciat la
seva instaLlació a càrrec
de "Dragados y Construc-
ciones". El sistema perme-
trà un control per rádio
per al transvás del caudal
des dels manantials fhis el
depbsit de Sa Bassola,
mentres que la terminal
de recollida de dades esta-
rá situada en les oficines
de la companyia Sosegur.

Pel que respecta al ca-
pítol de fugues, el respon-
sable de l'empresa muni-
cipalitzada confirmà que
continuen en l'elevada ci-
fra denunciada en oca-
siona anteriors, i que, si
bé es van arreglant diver-
ses deficiències, es dona
la circunstancia del "pei-

xet que es mossega la
cua". La única so lució po-
ssible és sustituir, sector
per sector, de totes les
conexions de cada escome-
sa a la xerxa principaL

LA PLANTA
DEPURADORA

La planta depuradora,
encara que quasi no ha en-
trat en servei, tampoc es
salva de problemes. En el
seu cas, les dificultats ve-
nen per l'efecte de la plu-
ya, ja que en aquest cas,
la sima no pot absorbir
el caudal d'aigua, inundat-
se la planta.

Aquestes inundacions
han perjudicat la instal.-
lació fins a tal punt que
l'obra ha cedit i presen-
ta perillosos crulls. Per a
solucionar aquests perju-
dicis s'ha iniciat un estu-
di d'altres sinmes prope-

res per a que actui com
a complement per a absor-
bir el caudal de les aigües
pluvials, evitant així el
constant perfil d'inunda-
ció.

Per una altra part, tot
pareix indicar que les tur-
bines instal.lades en l'esta-
ció depuradora tampoc
són del tipus adeqilat i és
aconsellable substituir-les.
En resumen: la totalitat
del servei (Bombes dels
manantials, peces de les
escomeses, turbines de la
depuradora, etc...) s'hau-
ran de substituir si es vol
garantitzar el seu bon fun-
cionament.

Recordant la data de
l'aprobació de l'Estatut de

¡les Baleara
dia 23 de febrer de 1983

Tothom estava édsurat
cercant penons i tapissos
per tenir ben adornat
el baleó de tots els pisos.
El pares, néts i padrins
anaven tots fora corda;
carrera, plaçes i jardins
ben plena servien de prova
del goig, per haver rebut
noticia certa i segura
d'estar aprovat l'Estatut.

Aquest glosat havia pensat,
creient que això passaria
per demostrar l'alegria
del fet; pero quina no seria
ma sorpresa?
L'endemesa
d'esser el vintitrés de febrer
i no sortf ningú al carrer;
ni tapissos, ni penons
ad ornaven els balcons
dels nostres conciutadans.
¿Quines foren les raons?
No ho sabem, però abans
de dar el dia per perdut,
veig un vell ben aasegut
derrera una vidriera
que deia a una néta seva: .

"poca se fumaran sa breva
des nostro nou Estatut"
¿Qué será ver, repunyeta
el que aquell pudrí contá?

TOT UTIL
BRICOLAGE

Pintures especials per:
fusta
façanes
interiors
anti-humitat
tapa-crulls
anti-rovell

Estanteries
Cadires
Taulers
Llistons
Perllongues

PRODUCTES PER A LA
CONSERVACIO DE LA

FUSTA
XILAMON Y
XILADECOR

Servei gratuft sobre
problemes de fusta i la se-

lo fotut del cis será
que el que ens costa una

/pesseta,
un duro ens costará,
sola per poder comandar,
que diguem una miqueta.
Creis-me que me vaig que-

/dar
pensatiu i coa dreta.

UN PAGES
ASSOLELLAT

AFEGITO PER
ENGUANY:

Esperem que l'any que vé
tenguin deu lleis aprovades,
trenta o quaranta embesta-

/des
i amb les saldades cobra-

/des
procurin el quedar bé
i el govern hagui fet llego
amb allò del bon governar
i hagui pogut destriar
de dir a la nostra llengua:
mallorquf o català
menorquf, eivissenc o ba-

/lear;
però tots ens entenguem
emprant el nostre parlar
i per saber quina hora és
diguem les dues i mitja
i mai són dos quarts de

/tres.

ANTONI GALMES

va conservació corc, formi-
ga blanca, foncs... a càrrec
de n'Antoni Guasp Serra,
diplomat per l'Institut
D'Enginyers Cívils d'Es-
panya.

Carrer BARTOMEU
OLIVER DE CA'N TUNIS,
no. 28 - SANT FERRIOL



Metalúrgica ARENAL
PEDRO CANALS OUETGLA S

Reixes, Barandllles, Ferro forjat, Treballs en
alumini, Treballs per a obres, Soldadura eléctrica
i autógena, Treballs al torn.

Carrer de Mallorca, 10 Tel. 263910
S'ARENAL DE MALLORCA

riu Joieria-Rellotgeria

CHISUM
Tel. 26981S

Nao Reina
M. Cristina s/n.

Tel. 26 68 15 - S'ARENAL

CARRER ROSES t.
MOLLET NOU

S'ARENAL-
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MONTE DE GENT HA VISITAT LA EXPOSICIÓ "ELS REIS
DE MALLORCA 1 EL SEU POBLE" QUE FINS A FINALS
DE FEBRER HA ESTAT EXPOSADA A SA LLOTJACOMUNITAT AUTONOMX

DE LES ILLES BALEARS

(4,11,1984) La Expon-
ció "Els Reis de Mallorca i
el seu Poble" que organit-
zada per la Consellerfa de
Cultura del Govern Autò-
nom fou inaugurada a la
Llotja el pawat desembre,
ha despertat un interés re-
marcable entre els nom-
brosos visitants —prop de
10.000— que han recorre-
gut les seves instal.lacions.

Destacam, per la seva
importància, la presencia
de molts de col.legis i
centres d'ensenyament i
de nombrosos estrangers
que s'han interessat per
tot l'Art i la Història que

La Exposició estará
oberta fins els darrers dies
de febrer i es notícia tam-
bé perque, até l'interés
despertat— s'acaba d'edi-
tar la versió castellana del
catàleg.

EL COL.LECTIU DE
PROFESSORS

D'EDUCACIO FISICA
AL CONSELLER

D'EDUCACIO LLURS
REIVINDICACIONS

(4,11,1984) El Conse-
ller d'Educacib, Sr. Gilet
rebé divendres dia 3, al
CoLlectiu de Llicenciats
i Professors de Centres Es-
tatals (BUP i FP) de Ma-
llorca, que estaven en va-
ga reiviiidicativaL

La problemática reivin-
dicativa se centra en els si-
guents punts:

1.— Equiparació sala-
rial dels llicenciats en Edu-
cació Física amb eh Pro-
fessors no numeraris d'en-
senyanses rnitjes des de
l'ú de gener de 1984.

2.— Elaborad() i publi-
cació immediata del de-
cret de integració en eh
cossos actuals (agregats i
catedrátics), així com la
creació d'escales pels no
titulats.

3.— Convocatòria
d'oposicions restringides
per aquest col.lectiu, que
no ha tingut poasibilitat
d'accedir al funcionariat,
dins la convocatòria gene-
ral d'oposicions d'aquest
any.

4.— Homologació sala-
rial dels diplomats amb eh
mestres de taller.

5.— Eliminad() de tots
els impedirnents burocrá-
tics per poder realitzar les
convalidacions.

El Conseller escoltà les
reivindicacions del coLlec-
tiu i se mostrà totalment
d'acord amb totes elles.
Aixt mateix prometé una
gestib personal davant el
Ministeri corresponent per-
que siguin aprovades lo
més prest possible.

PEL GENER
ARRIBAREN A SON

SANT JOAN MES
ANGLESOS 1

ALEMANYS QUE EN
LES MATEIXES DATES

DE L'ANY PASSAT

(6,11,1984) 38.794 pa-

ssatgers alemanys arribaren
durant el gener d'enguany
al camp d'aviació de Son
Sant Joan el que supossa
un 25,64 per cent més en
relació a l'any passat; el
passatger anglesos han

aumentat en un 18,56 per
cent, n'han venguts 30.981
eh italians també han
aumentat en un 6,15 per
cent, en total 6.397 pa-
ssatgers. Sols els france-
sos han disminuit en rea-

ció al gener de l'any pa-
ssat, n'han vengut un to-
tal de 5.686 lo que supossa
un 4,83 per cent menys.

El total global de pa-
ssatgers intemacionals arri-
bats a Son Sant Joan el ge-
ner de 1984 és de 96.531.



LES SEVES FOTOS COLOR
MÉS GROSES

(Grossària 10x 15)

MES BONIQUES
(Suverficie molt brillant)

MÉS RÀPIDES
(Noiués en 90 iiiinuts)

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

Jau, vos torn 500 pessetes perque vos compren un
desodorant!

OFERTA LASER
INCREIBLE!

PELICULA COLOR
POCKET 110-24 FOTOS 195 PESSETES

INSTAMATIC 126-20 FOTOS 210 PESSETES
UNIVERSAL 135-24 FOTOS 270 PESSETES
UNIVERSAL 135-36 FOTOS 350 PESSETES
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CREAT EL DEPARTAMENT DE MEDICINA
DE LA DIRECCIÓ GENERAL D'ESPORTSCOMUNITAT AUTONOMA

DE LES ILLES BALEARS

(13, II, 1984) El doc-
tor Mariano Rosselló Bar-
bará s'ha fet càrrec amb
carácter de col.laborador,
el que suposa un càrrec
gratuit, del Departament
de Medicina Esportiva de
la Direcci6 General d'Es-
ports. Les funcions
d'aquest departament son,
en una primera fase, asse-
gurar la necessària cober-
tura médica en guantes
accions emprengui la Di-
recció General, com pu-
gui esser l'esport escolar
o activitats de promod6
esportiva.

En una segona fase,
aquest Departarnent s'hau-
rà de integrar en l'Escola
o Institut Balear d'Esports
que s'ha de crear i, desde
allá, realitzar una tasca
d'assessorament a federa-
cions i clubs i de segui-
ment i control dels espor-
tistes.

El Dr. Rosselló Barbera
és un dels pocs especialis-
tes en Medicina Esportiva
que hi ha a Balears i, des
de fa anys col.labora amb
distintes federacions i
clubs en temes esportius.

CURSETS D'ESPORT
ESCOLAR

(14, II, 1984) La Con-
sellería d'Educació i Cul-
tura, Direcció General d'Es-
ports, organitza els
següents cursets d'esport
escolar:

La Sala del Conten-
ciós i Administratiu de
l'Audiència Territorial de
Palma ha dictaminat sen-
tència tenint en compte
parcialment el recurs pre-
sentat per l'Ajuntament de
Llucmajor, en contra de la
modificació del reglament
del servei de taxis de
l'Ajuntament de Palma,
respecte de la retirada de
vehicles que donin servei
públic en el terme muni-
cipal de Palma sense la co-
rrespondent llicència mu-
nicipal.

La Comisió Municipal
perament aprovà en una
sessió de dies passats reco-
rre a la sentencia per con-
siderar que en ella no es
recolleixen totz— les pre-
tensions de Cort en aques-

Ier. CURSET
D'ARBITRES DE

HAMDBOL (Balonmá)

Dies: Del 5 al 9 de
març de 1984.

Lloc: Poliesportiu "San
Fernando".

Horari: De 18,30 a 20
hores.

Ier. CURSET DE
MONITORS ESCOLARS

DE HAMDBOL

Dies: Del 12 al 16 de
març.

Lloc: Poliesportiu "San
Fernando".

Horari: De 18,30 a
21,30 hores.

Ier. CURSET DE JUTGES
ESCOLARS

D'ATLETISME

Dies: 20, 22, 24 i 27 de
febrer de 1984.

Lloc: Poliesportiu "San
Fernando".

Horari: De 18,30 a 20
hores.

INFORMACIO I
ESCRIPCIO:

Oficina de l'Esport Es-
colar. InstaLlacions Espor-
tives San Fernando, Ca-
mí de L'Ardiaca. Tel.
25 50 51 'le 10 a 13 h.
diari. i els dilluns, di-
mecres i divendres de
17,30 a 20 hores).

També a la Direcció

ta matèria.
Segons la sentencia de

la Sala dictada el passat
dia 17 de gener l'article 73
del reglament municipal
modificat no s'adapta al
Dret per quant autoritza
la imposició de sancions
al titular del vehicle fant-
se responsable de l'actua-
ció del conductor.

El recurs per part de
l'Ajuntament llucmajorí
fou presentat en juliol de
1982, a arrel de les prime-
res aplicacions de la nova
normativa per part de
l'Ajuntament de Palma,
procedint la Policía Mu-
nicipal a la retirada dels
vehicles infractors en tant
no es fessin efectius per
part dels seus respectius
propietaris el pagament

General de l'Esport —Es-
port Escolar— Te. 211139

FIRMAT EL CONVENI
ENTRE LA

COMUNITAT
AUTONOMA I "SA

NOSTRA" PER FRENAR
LA DEVALLADA DE
PREUS DEL RAMAT

PORQUI

(14, 11, 1984) El pa-
ssat dia 13 tingué lloc l'ac-
te de la firma del conve-
ni entre la Comunitat
Autònoma de Balears i
"Sa Nostra", segons acord
pros en el Consell de Go-
vern celebrat el passat dia
9. Aquest conveni té per
finalitat frenar la devalla-
da de preus del ramat por- '

quf en el mercat balear,
possant a disposició dels
ramaders un total de 34
milions de pessetes en crè-
dits a un 8,5 per cent de
interés, per tal de retirar
del mercat una cifra apro-
ximada a 1.500 porcs, can-
titat que s'estima que pro-
dueix l'excés d'oferta ac-
tual.

EL PRESIDENT
CAÑELLAS VISITA LA
REPUBLICA FEDERAL

ALEMANA

Del 7 al 10 de febrer
el president de la Comu-
nitat Autónoma Balear,
Gabriel Cañellas, visitá la
República Federal Alema-

de la corresponent multa.
Segons manifestà des-

prés de la permanent el ti-
nent d'alcalde Antoni Ta-
rabini, la solució al llarg
contenciós deis dos ajun-
taments en el tema dels
taxis passa per una rees-
tructuració del servei, per
part de l'Ajuntament de
Llucmajor reduint del nú-
mero de taxis en servei.
Es referí també a l'ante-
projecte de reglament na-
cional i a la incidéncia que
aquest pugi tenir en l'or-
ganització del taxi de les
Wes. Després d'assenya-
lar que en definitiva la re-
gulad() a nivel general co-
rrespondrà a la Comunitat
Autónoma, indicé que la
incidència de rantepro-
jecte no afecta el tema de

na, convidat per el Tour
Operator ITS Internacio-
nal Tourist Services, que és
el tercer "tour-operator"
d'aquell país. Acompan-
yaven al president, el con-
seller de Turisme, el pre-
sident del Foment de Tu-
risme, el president de la
Federació Empresarial Ho-
telera de Balears, així com
el president de AVIBA i
altres representats d'em-
preses de Balears.

Entre els actes que du-
gué a terme el president
Cañellas en la seva catan-
ça a Alemania destaca l'en-
trevista que mantingué a
Dusséldorf amb el presi-
dent del Consell de Minis-
tres de Nord-Rhein-Westfa-
lia, Sr. Rau, el qual convi-
di al president de la C.A.
a assistir a una sesil) del
Parlament que en aquels
moments se estava cele-
brant. Visité també el pre-
sident Cañellas a l'embai-
xador d'Espanya a Bonn.
En quant a la premsa, el
Sr. Cañellas tingué una
roda de premsa amb els
periodistes alemanys y un
altre amb el correspon-
sals espanyols i concedí
una llarga entrevista a la
revista "Quick".

Entre les preocupacions
alemanes que foren expo-
sades al president Cañellas
hi ha la de la seguretat
ciutadana, el sanatjament
de les costes, la seguretat
de les inversions alemanes,

L'aeroport ja que aquest es
troba en el casc urbà real
de Palma, amb el qual,
l'informe de l'Ajuntament,
a l'hora que la Comunitat
Autónoma decideixi regu-
lar aquest servei, será vin-
culant.

De tots els temes plan-
tejats ahir en la perma-
nent, l'únic que no fou
aprovat per unanimitat fou
el que feia referència a una
certificació de serveis pres-
tats per el Centre de Plani-
ficad() Familiar per un poc
més de nou milions. Al no
ser-hi present a la sessió el
regidor Martí Fons, espe-
cialista en el tema, no hi
hagué mejors explicacions
de l'actitut negativa del
grup d'A.P. respecte de la
proposta.

la qualitat del servei turís-
tic i els preus i el trans-
port aeri, (Aeroport i la
operativitat de les comp a-
nyies charters. El president
amb la seva paraula donà
tranquilitat dient que s'es-
tava donant solució a mol-
tes coses.

Per part d'Alemania s'a-
porté que durant l'any
1984 se celebrará a Mallor-
ca el Congrés de DRV que
contará amb 1.500 congre-
sistes, un aument de yentes
per part del grup ITS per

Balears i per part de les
autoritats un ambient de
que la inseguritat ciutada-
na no és en cap cas a la cai-
minalitat ni delites majors
com estan ells agontant
allá.

En el sopé que explen-
didament oferí el presi-
dent del ITS, anfitri6 del
president en el seu viatge
a Alemania pronuncià un
discurs on confirmé la in-
vitad() per a celebrar dit
congrés per l'octubre a Ma-
llorca.

SENTÈNCIA FAVORABLE A LLUCMAJOR
EN EL CONTENCIÓS DELS TAXIS



PERRUQUERIA COMARCAL

Na Caterina Borras de Sant Jordi. Se pentina a Cali.	 Na Caterina de Sant Jordi, se pentina a la seva perruqueria.

N'Eugènia de Son Gual. Es puericultora i U agradaría exercir. Se
pentina a Perruqueria Catí. Na Petra de Son Ferriol. Sa feina a la perruqueria Cati.

PELUQUERIA
UNISEX

EDIFICI PEL.LARI PLATJA AVINGUDA NACIONAL, 9 SORTINA No. 2
S'ARENAL DE MALLORCA

GIMNAS CHONG-MA II, SANT MARINO, 6— TEL. 267994
COLL D'EN RABASSA
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Aquesta frase o altres de
semblants («Qué farem?»
«Qué et fases?», etc.) simbo-
litzen el més nefast de la per-
ruqueria. Significa l'anquilo-
sament, la rutina d'aquells qui
la pronuncien cada vegada
que entra un client, i es
podria assegurar que la pro-
nuncia un tant per cent molt
elevat de perruquers, salvant
honroses excepcions.

Si preguntem per qué es fa
aquesta mateixa pregunta a
tots els clients les respostes
són: o bé «perquè és un frase
que funciona», o bé «perquè
a mi m'ho han ensenyat». I
aquí rau principalment la
miopia del perruquer: aquesta
frase avui ja no funciona
perquè és passiva.

Perquè avui, en el nostre
mercat, ja no es pot esperar
que la cliente entri al nostre
establiment i ens demani tots
els serveis que tenim.

Perquè avui en el nostre
mercat no es pot esperar que
la cliente sigui passiva i que
no s'atenguin les seves ne-
cessitats.

Perquè avui en el nostre
mercat hi ha crisi i això signifi-
ca que les clientes entren
menys sovint i/o amb menys
diners.

Perquè avui en el nostre
mrcat no es pot esperar que
el perruquer sigui el «rei».

Perquè avui en el nostre
mercat hi ha més competen-
cia i, per tant, som més a
repartir-nos el pastís.

La frase «Qué s'ha de fer?»
és passiva. En conseqüència,
una actitud passiva porta, ine-
vitablement, a la curta o a la
!larga, al fracàs. Calen acti-
tuds actives, tal com sindica
al 'libre La Guía del Éxito en
Peluquería de Hair Group.
Les clientes o la crisi no can-
vieran, «el que cal que canvii
és la mentalitat del perru-
quer».

Vegem ràpidament algunes
de les possibles respostes a
la pregunta: «Qué s'ha de
fer?».

— «Repassar».
—«Tallar les puntes».
- «Tallar una mica».
- «Rentar i marcar».
—«No sé...».

Quan la clienta ha pronun-
ciat una d'aquestes frases, és
molt més difícil de convencer-
la que es faci una cosa dife-
rent del que ella havia pensat,
ja que, després d'haver-ho
expressat verbalment, s'afer-
ra i defensa el seu criteri.

Si bé no és possible aquí
de detallar com tractar la
cliente per tal de convencer-
la, ja que aixà requeriria
entrar en el tipus de cliente, el
seu estil, la seva antigüitat,
etc., i és un tema que hauria
de ser objecte d'un seminari
de psicologia, algunes d'a-
questes idees li poden ser
útils:

—En entrar, donar-li el
«Bon dia» efusivament i
interessar-se per ella sincera-
ment.

—Fer-li alguna pregunta
d'interès, com per exemple:
«Coneixes la tendencia que
ve per a aquest hivern?».

—Dir-li alguna frase que la'
deixi en suspens, com per
exemple:

«Laltre dia fullejava una re-
vista i vaig pensar en tu».

—Donar-li l'àlbum de fotos i
dir-li: «Quina d'aquestes ten-
dències t'agrada més?».

—Per descomptat, els
elogis sincers ajuden el client
a s'obrir-se.

Lògicament amb això tot sol
no n'hi ha prou, però sens
dubte és un gran ajut per co-
mençar bé, perquè ens ajuda
a descobrir quines són les ne-
cessitats de la nostra clienta,
de manera que ja només
resta satisfer-les.

En general, cal evitar dir:
«Qué s'ha de fer?», o similar, i
també les preguntes que
porten a un sí o un no.

Ara bé, el quid de la qüestió
és en el canvi de mentalitat
del perruquer, que ha de
passar d'una actitud passiva
a una altra d'acfiva; passar de
satisfer les seves pròpies ne-
cessitats a satisfer les de la
seva clienta. l amb això no so-
lament obtindrà més ingres-
sos, sinó més satisfaccions
professionals.

Ramon Montaner
(de Hair Group)

QUÉ S'HA DE FER?
Com la rutina mata el negoci
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Wa Margarida de Sa Casa Blanca. Se panana a Cati. En Joan Martí de Sant Jordi. Se pentina a Perruqueria Ca ti.

En Joan Pere de Sant Jordi és un bon porter de fútbol. Se penti
na a Can. En Josep Manuel de Son Gual és ben graciós. Se pentina a Cati. Pía Margarida i En Joan Martí. Una bona parella.

Josep Lleonard. Juga a fútbol arnb el Sant Jordi. Se panana a Ca

Gimástica Rítmica i de Manteniment
Classes d'anglés (Professora Nativa)
Altres Activitats (Horaris a convenir)
Carrer de Pádua, 2
Ca'n Pastilla



RESTAURANT
l'IMANTE

SANT JORDI
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1 Seminari de Planificació Familiar de Catalunya, Aragó i les Balears

«Els centres de planing són l'indret
on s'eviten els avortaments»

El 60% de les adolescents no distingeixen entre regla i ovulació

Els centres de «planing» propugnen una maternitat desigada ijoiosa
¡posen a l'abast de la gent mètodes anticonceptius

Laja González
filirceiona — Una gran part de
les dones assistides als centres
municipals de planificació fami-
liar tenen un desconeixement
gairebé total del funcionament
del propi cos, tant sobre la ge-
nitalitat 1 la reproducció com
sobre plaer sexual. Aquesta és
una de les constatacions que
es posaran en comú en el I Se-
minari de Planificació Familiar
de Catalunya, Anegó 1 Balears
que comença avui a Cerdanyo-
la organitzat per lAssoclació
Catalana de Treballadors de
PlanIficació Familiar.

Aquesta associació és la pri-
mera -que s'ha constituït a rEs-
tat i engloba trenta-nou dels
quaranta-cinc centres munici-
pals de planIfIcacló familiar
que existeixen a Catalunya.

Les adolescents deis
vuitanta, amb tabús

Un d'ells, la cooperativa
AMBA del barri barceloní de la
Sagrera, diu en la seva ponen-
cia sobre tres anys de feina
que matgrat que «hi ha un alli-
berament de l'ambient respecte
a la sexualltat, desgraciada-
ment aquesta informació és
molt deficient i enfocada sola-
ment per al control de natalitat i
no per al olear..

A través d'una serie d'entre-
vistes i consultes, AMBA ha
constatat que les adolescents
dels anys vuitanta continuen
tenint una gran part dels tabús
i les pors que tenlen les dels
anys cinquanta o seixanta. El

part, per exemple, en un 70 per
cent de la població d'onze a ca-
torze anys amb qué s'ha parlat,
és «un fet traumàtic, una inter-
venció, si no una greu amena-
ca».

Es més, en els cursos de
segon i tercer de BUP, per
mitjà d'una petita enquesta es
va poder veure que el cicle
femení era mal conegut per un
60 per cent de les alumnes (de
setze a divuit anys), que confo-
nien els conceptes de regla i
ovulació, així com els moments
del cicle en qué es produeixen.

«Una forma de vida autónoma
I joiosa»

Tot alzó, unit al fet que l'edat
del primer coit es va avançant
cada vegada més, fa adonar-se
a aquests treballadors I trebal-
ladores del centre de planing
de la importáncia que té per a
la salut de les dones la seva
tasca, entenent «salut» com
«una forma de viure autónoma,
soltdária i jolosa», definició ac-
ceptada en el X Congrés de
Metges 1 Biòlegs de Parla Cata-
lana.

Els centres de planfficació fa-
miliar van començar a funcio-
nar a Catalunya, especialment
als barris perifèrics de Barcelo-
na i al cInturó industrial, a
finals dels anys seixanta grá-
cies a la voluntat de grups sor-
gits del moviment feminista. La
seva missió era Informar, des-
angoixar, orientar 1 prevenir,
promoure una paternitat 1 mat-
ernitat responsable, desltjades

i joioses, potenciar la sexualitat
com a procés de comunIcació I
font de salut 1 plaer, etc. Amb
l'arribada dels Ajuntaments de-
mocràtics, van passar a depen-
dre de les competencias muni-
cipals, penó la práctica els va
convertir en centres assisten-
oials on les dones acudien a
buscar receptes d'anticonce-
ptius o adreces per a anar a
avortar. Alguns d'aquests cen-
tres, com per exemple el de Ba-
dalona, tenien asignada una
població de 227.744 persones,
la qual cosa feia impossIble dur
a terme la tasca proposada ini-
cialment.

Tractor la sexualitat d'una
manera global

Actualment els centres de
planlng continuen essent «l'in-
dret on s'han d'evitar els avorta-
ments, perquè els casos que
es podran acollir a la llei de
despenalització de l'avortament
només constitueixen un 0,5
per cent del que acudeixen als
nostres centres», però prete-
nen primordialment tractar la
sexualitat d'una manera global,
no centrada només en l'anti-
concepció, i voten aconseguir
també que la maternitat es pro-
duelxi «com un fet de salut de
la població. L'embaràs —diuen
els treballadors d'AMBA— no
pot ser res més que una cont i-
nuació d'aquesta vida sexual
sana i de plaer, de la mateixa
manera que pot ser-ho el part».

Els centres de planing,
doncs, tant treballen per a la
preparació de la maternitat
com per a la recuperació de les
dones després d'un avorta-
ment. Evidentment, en el que
no voten convertir-se és en
centres de control demogràfic.

«Volem ensenyar a la dona
com és el seu cos i que

controli la fertIlItat»

Fins ara, aquests centres
han estat majoritàriament for-
mats per dones ginecòlogues,
psicòlogues, ATS, assistents
socials, etc., i poc a poc s'hi
van integrant també els hornee:
«Però els costa perquè veuen
la qüestió d'una manera dife-
rent. La majoria de ginecòlegs

són hornee que es limiten a re-
ceptar pastilles o collocar DIU
amb diversos revisions sanitit-
ries periòdiques. Nosaltres
volem ensenyar a la dona com
és el seu cos i que sigui ella
qui, autónomament, controli la
seva fertilitat-.

També, a poc a poc, van acu-
dint homes a les consultes
acompanyant la seva parella,
«però encara són una petitíssi-
ma minoria, els realment Inte-
ressats a plantejar-se conjunta-
ment la fertilitat de la parella-.
De vegades, les dones no tan
sols vénen totes soles, sinó
que es posen el DIU d'amagat
del marit-.

La marxa enrera,
el contraceptiu

més utilitzat
Éncara que no existeix una me-
mòria sobre l'activitat de tots
els centres de planificació fami-
liar de Catalunya, amb dades
homologades, precisament en
aquestes jornades es presenta-
rá una ponencia sobre la meto-
dologia per a sentar-ne les
bases. Si es vol elaborar un
ranking estimatiu dels mètodes
contraceptius més utilitzats a
Catalunya l'ordre és aquest:

1. «coitus interruptus-
(-marxa enrera-).

2. anovulatoris (-pastilles»).
3. DIU («aparell»)

4. preservatius masculins.
5. esterilització femenina.
6. diafragma.
7. vasectomia masculina.

Això sense comptar les
dones que, després d'haver uti-
litzat els mètodes comercialit-
zats, s'han passat a mètodes
basats en el coneixement i el
control de la fisiologia (Billings,
CI, Ogino, relacions sexuals no
reproductives, etc.)

Diferents sistemes

L'experiencia dels treballa-
dors dels centres de planing és
que la gran majoria de les
dones que hi acuden utilitzen

la -marxa enrera» i demanen
receptes de -pastillas» o la
collaboració del DIU, segons
les modes de cada moment o
de cada barri. El diafragma és
dels menys demanats, ja que
requereix que la dona conegui
bé el seu propi cos, i els òvuls o
espermicides només s'acostu-
ma a recomanar com a contra-
ceptiu complementari d'altres
mètodes.

La práctica demostra també
que, avui per avui, la contra-
cepció encara depón en més
d'un 90 per cent de la dona.
Lhome acostuma a ser rebec
als preservatius i totalment re-
celés davant la vasectomía.     

-	 VIDEO01n1 
CLUB*                          

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

BAR TUBO
DARTS, BILLAR,

PING PONG,
CARTES,

PARXESSI...

TELEFONO 267217

ES TURÓ DE
S'ARAILIASSA  

RESTAURANT
CAN PRUNES

DEVORA LA
GASOLINERA DE
S' ARANJASSA



CAMPIONAT DE XINESOS r TALLERES

MILLAS
SER VICI OFICIAL

CITROÉN
EXPOSICIO I VENDA
Cf. GUASP, 7. TEL. 260590.
COLL D'EN REBASSA

CITROÉN%‘\, - BX 14 E - BX 14 RE - BX 16 RS - BX 16 TRS

CARDENAL ROSSELL, 82

COLL D'EN RABASSA

TELF. 26 4315

GALTADA

RADIO POPULAR
fru

SOM LA RADIO

Una rádio en la qual tu tens veu. I vot. Que te informa i entreten. Aquesta és la radio que
feim a RADIO POPULAR Una Rddio amb els mieráfons oberts per tu les 24 hores del dia.
Una ródio amb més de 700 professionals fent programes, per a tu. Programes realment popu-

lars Programes per esoltar i parlar. RADIO POPULAR.

RADIO POPULAR COPE

LA RÀDIO ENCESA
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Gran campionat de xi-
nesos al Pfennic Bar de
S'Arenal aquesta setmana
passada. Xinesos o "Chi-
nos" és aquest joc en que
s'ha d'endevinar guantes
monedes té el contrari dins
la mà tancada.

El joc se desarrollá tots
contra tots pel sistema
d'ehminació.

El primer premi un

magnífic trofeu fou gun-
yat p'En José María Sán-
chez amb 38 punts seguit
p'En Benicno Coton amb
37, Tomás Haller amb 36,
Lázaro Cantero amb 35,
Miguel Selva amb 34, i
així fins a 23 classificats.

Molts i bons trofeus
pels guanyadors donats
per Joieria Klaus, Mobles
Pérez, Oportunitats Jua-
nita i Bar Pfennic entre

altres. El darrer classificat,
En Ginés, barman de l'Ho-
tel Orient, també va rebre
el seu premi: tres merdes
de plastic, però que així
i tot feien oi.

L'entrega de trofeus,
s'efectuà despres d'un bon
sopar regat amb bon vi,
després d'haver begut café,
conyac, xampany, quan
tothom estava ben alegre.

Una vertadera galtada, un pic més,
heni rebut, tots plegats, aquesta terra on
ens ha tocat viure i els qui tenim la sort
o la desgracia de viure-hi. Per una vega-
da, els qui comanden de veres, els qui
tenen poder per decidir-ho, els governants
de Madrid, han decidit donar una petita
passa per tal de retomar als diversos po-
bles que formen l'Estat Espanyol  allò
que governats anteriors havien fet tot el
possible per robar-los: la llengua pròpia.
Es una passa que han donat en totes di-
reccions... manco una: la que du cap aquí
cap a les nostres illes.

Això és la cosa que ha succeït, quan
s'ha publicat en el Butlletí Oficial de l'Es-
tat el concurs de trasllats per cobrir va-
cants de professors en centres estatals
d'ensenyament, i s'ha manat: "Aquells
concursnats que obtenguin destí en esco-
tes de Catalunya, País Basc, Galicia o Va-
lència estarán obligats a adquirir el nivel'
de coneixement que els possibiliti la com-
prensió oral i escrita de la llengua d'aque-
lles Comunitats". Com veis, hi són totes
les Comunitats que tenen llengua  pròpia
diferent de la castellana, excepte les Illes

Balears. Mancança imperdonable i deso-
ladora. Sí, una vertadera galtada. Perque
una de les eines necessáries per arribar
qualque dia a la Normalització Lingüís-
tica és la descolonització de les nostres
escotes.

I a qui hem de demanar comptes
d'aquesta malifeta? En primer lloc, al Mi-
nisteri d'Educació i Ciència, autor de
l'Ordre que regula l'esmentat concurs de
trasllats; Ministeri ocupat i dirigit, no ho
vull oblidar, per persones que es decla-
ren socialistes i que voten acabar, diuen,
amb les situacions injustes de margina-
ció. En segon lloc, a tots els polítics que
esu donaren un Estatut d'Autonomia de
rang inferior, buit de cornpeténcies i de
contingut. En tercer loe, als actuals diri-
gents de la nostra Comunitat Autònoma,
que permeten una agressi6 d'aquest tipus
cap al nostre poble, cap a la nostra iden-
titat i possibilitat de recuperació, sense
deixar sentir ni una lleugera ven de pro-
testa.

ES SAIX



Carrer CARDENAL ROSSELL no. 65
COLL D'EN REBASSA
Telèfon: 26 51 42

CERC PIS PER A LLOGAR A S'ARENAL O
CA'N PASTILLA. Raó, Lasser Telèfon 262326

NECESSIT OFICIAL	 .
Perruqueria d'homes

PERRUQUERIA CUPIDO
Tel. 26 52 11

POEMA
LA DONA 1S EL NEGRE DEL MÓN

La dona és el negre del món
Sí, ho és
Pensa-hi
La dona és el negre del món
Pensa-hi
Fes-hi qualque cosa

L'obligam a pintar-se la cara i a hallar
Si no vol ser una esclava li deim que no ens estima
Si és auténtica deim que trata de ser un home
Mentres la rebaixam, fingim que está per damunt nostre

La dona és el negre del món
Sí, ho és
Si no me creus mira la qui está amb tu
La dona és l'esclau dels esclaus
Ah sí, hauríes de cridar per això, sí

L'obligan' a tenir i criar eh nostres fills
i després la deixam per ser una gallina vella i grossa
L'hi deim que la llar és l'únic lloc a on ha d'estar
i després ens queixam que és poc mundana per ser amiga

¡nostra

La dona és el negre del mbn
Sí, ho és
si no me creus mira la qui está amb tu
Sí, la dona és l'esclau dels esclaus
Sí, molt bé, eh!

L'insultan.' cada dia a la televisió
i ens demanarn perquè no té coratge, ni confiança
Quan és joven li matam la voluntat d'esser lliure
Mentres li deim que no sigui tan llesta
la rebaixam per ser tan beneita

La dona és el negre del món
Sí, ho és
Si no me creus
mira la qui está amb tu
La dona és l'esclau deis esclaus
Sí, ho és.

LENNON-ONO

Poema-cançó treta del !libre "John Lennon, Cancio-
nes". Edit. Fundamentos. Segona edició.

INSTITUT DE BE-
LLESA I GIMNAS-
TICA
Maruja Fernández
(Senyora de Tito Rob-
les)
Pedro Manen, 6 —
Ciutat Tel. 292090

JOSEP VALLESPIR I GOST
SERVICI OFICIAL
TALLERS VALLESPIR
Sant Joan de la Creu, 65
Telèfon 413867
SON FERRIOL

411

JOSE MAMA GUANO MENDOZA

RENAULT

11 S AUTOMATICO

Les hi oferim un nou servei (al preu de CONTI-
NENTE)
HO COMPROVIS
Neteji el seu cotxe al mateix parking en el tunel de
neteja automática.

CONTINENTCARS
Mentres vostés realitzen la sera compra, nosaltres li
rentara el cotxe.
Senyora, ai bé tota sola, ens deixi les claus i quan sur-
ti de la compra, ho trobazá totalment net.
PRESSUIVIEIXI DE COTXE NET
_GRACIES.

(„*""11111PYghiL	 CISLAS DEPNITRIAUSBAAM

r confecciones

comprova la teva
inclusió en el ENS

sle.itsp,ti aQ 9 iffici-tie      

MENT*DE PALMA 
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Les llistes del cens electoral quedaran exposades

en el vestibul de l'Ajuntament fins al dia 9 de
Marc de les 8.00 h. fins a les 20.00 h., els dies

feiners, dissabtes inclosos.



El Mallorqueta aleyla. Sels Yeti una certa classe
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ENTRE TOTS HEM DE SALVAR ELHISTORIES D'ES BOTXÍ DE SON CANTAGRINS
MALLORCA, COSTI EL QUE COSTI!

Que Marcel Domingo té
raó... això está mes dar
que l'aigua! Que si Marcel
Domingo hagués comen-
fiat la Lliga amb el Real
Mallorca estarien per el
mitj de la tabla... això
també está molt clar! Lo
que pareix que no está tan
dar, es aquesta campanya
de Premsa i Radio en con-
tra de l'àrbitre del partit
Espanyol-Mallorca, senyor
Socorro González. Que
baix el meu punto de vista,
no ho va fer tan mala-
ment, després de que se-
gons quins periodistas, cal-
detjaren, l'ambient com
heu fereu!

LIO EN ELS EXCUSSATS
DURANT EL PARTIT!!

El darrer article, Es
Botxf de Son Cantagrins,
va escriure que els excu-
sats del Mallorca a la Tri-
buna Superior no tenían

llum. Idb aquesta setina-
na; saben que ha passat
els W.C. de Tribuna Cu-
berta? Que... encare no
havía acabat el partit ja
estaven tancats per no sé
quina historia. Explica-
va la senyora, que a ella
no la pagaven per fer ho-
res extres, i jo que sé...
quin caliportal!

SEGUIM AMB ELS
EXCUSTATS! ARA DE

TRIBUNA DE SOL

I que me perdonin els
meus estimats lectora...
perque aixb pareix que ja
comença a fer pudor.

A vegades per saber
com funciona internament
una entitat, ja que els nos-
tres periodistas mallor-
quina només s'ocupen du-
rant tot una setmana, si
l'àrbitre Socorro es un tal
o un cual. Noltros els so-
cia hem de saber com va

el club per dedins, en
l'aspecta en que es tro-
ben els W.C. de Tribuna
de SoL Es vergonyós! No
hi ha els desagües sufi-
cients per no haver de es-
tar trepijant tot el pixat,
que es queda dins els
W.C. fent una olor inso-
portable.

Miran! ¿Com es que les
entidats políticas de Salut
Pública del Govern Autò-
nom. El Consell de Ma-
llorca o l'Ajuntament, no
es preocupen de un tema
tan important i que, real-
ment afecta a la Salut de
tots els aficionats, que,
en definitiva, son els que
paguan els imposts?

SEGURA PALOMARES
UN EXEMPLE DE

RELACIONS PUBLICAS

El Sr. Segura Paloma-
res relacions públicas del
R.C.D. Espanyol es un

exemple de l'eficacia i de
la rnisió que té un R.P.
d'un club. Estant a la
Roda de Premsa a vora del
seu entrenador, ajudant la
misi6 dels mitjos informa-
tius, encara a fora casa.

Lo contrari dels direc-
tius que té el Mallorca que
van per las Rodas de Prem-
sa molestant als periodis-
tes, fumant. Dic fumant
perque no hi ha cap tipus,
d'extracció d'aire i allá es
forma un fumaral que no
hi ha qui respiri.

I JO ME SEGUEIX
DEMANANT, ¿PERQUE?

Això mateix, ¿per qué
els periodistas després
d'una sana victoria del

Reial Mallorca front a Osa-
suna, en lloc d'alabar, ani-
mar l'equip, etc, es va dur
a terme la campanya con-
tra el Sr. Socorro? I es
que si vostés hi pensen
un poc, llevat de lo de
l'àrbitre i lo de n'Izquier-
do, ¿quina anima dona-
rem a l'equip?

NO HI HA QUE PERDRE
LES ESPERANCES

Encare que els nostres
directius i periodistas s'em-
penyen en fer les coses a la
seva manera... devegades
diuen que: "La afición es
lo mejor que tiene el Ma-
llorca" I jo me demán
¿per qué diuen això? Per-
que... anam a omplir ses

butxaques del "club"! Ja
está bé senyors periodis-
tes, es 'hora de donar
ànims i de fer tot lo po-
ssible perque el nos Ma-
llorqueta es mantengui a
la Primera Divisió. Teniu
en conta que si Mallorca
devalla hi perdrem tots, els
socia, els aficionats i tam-
bé vostés senyors periodis-
tes que manco gent ten-
dreu pendent de les vos-
tres crónicas, críticas i
análisis.

Directius! per favor co-
mençau ja! a treballar se-
riament en bé del club. I
me torn repetir, ara hi ha
una cosa prou important
per treballar que son, ni
més ni manco, que els
DUROS.

TALLER DE JOIERIA
ICD. WEHDEN
Joies Noves-Reparacions-
Camvis de Models-Treba-
Ilion el seu or vell
Feina a ina.
Carrer Andlear, 9
S'ARENAL DE
MALLORCA

SALO DE PERRUQUERIA I
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 

La "tira" de tapes
Benvinguts siau-co nvi-
Véncia gennanor a

LOS AMIGOS
, Carrer de Trafalgar, 8 —

Telèfon 269418
COLL D'EN REBASSA 

CUINA MALLORQUINA
GRAELLA GRILL -

Carrcr Parcelas, 102
Les Meravelles de S'Arenal

   Devant el Balneári 5
Obert nomes els vespres.

PUB SA BARRACA
Ambient joveuil
Cardenal Rossell, 19
Coll d'en Rebasa
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RELLOTGERIAJOIERIA

FITTBITO INFANTIL=

Benjamins del C.D. Parroquial del coll d'EN Rabassa. Al final de la primera volta tercers classilleats

Restaurant Jan Toki
Cuina típica basca
Peix fresc i marisc-angu-
les-marmitako-angules

José Lluís i Carme Arri-
llaga
Sometimes Parc, 80-81
Devant el Balenari 3-
sortida 2
S'ARenal de Mallorca.

gyííli

Rellotgeriá. Joieria. Argoteria. Objetes de re
Trofeus. Gravat. Preus de Fábrica

Avda. del Cid, 82
ag° 41 99 65

SON FERRIOL

MUSICA-FOLKLORE-CONCERTS

Centre TOTHOM Hl ÉS
BENVINGUT

Alevines del C.D. Parroquia! Coll d'en Rabassa al final de la primera volta primer: classffleats.

* TIPOGRAFIA * OFFSET

* DPT. FOTOGRAFIC

SANT CRISTOFOL, 116 TEL. 268964

S'ARENAL DE MALLORCA

13011C3
MID

CHICIIÉN
ANTONI AMENGUAL I
MARI CARMEN GARCIA

L'EXQUISIT

POLLASTRE FRIT

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

MARINA
CARRER SALUT, 21-TEL. 262415

S'ARENAL DE MALLORCA



C w tal oege e ese
ESPARTERIA

Carretera Militar, 293 - A

S'Arenal de Mallorca

PER A TOTA CASTA D'ASSEGURANCES

Recordi:
MARE NOSTRUM (Agencia Urinna S'Are-
nal).
Assegurances de vila, incendis, robatoris,
responsanilitat civil, automóvils, embarca-
cions... tots els serveis d'assegurances actual-
ment al mercat.
Carrer Berga, 50. Tel. 265374
S'ARENAL DE MALLORCA

MOLÍ CAN PERE
Carretera Arenal LLuchmayor

KM.14 - tel. 262031
El Arenal-Mallorca
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Per gentileza de Assegu-
rances Mare Nostrum-S'A-
renal.

Ses pedreres perilloses
de devers Son Verí, entre
carrers de San Bartomeu,
de reixeta amb reforços de
vergerons de ferro i altres
puntals.

L'obre ha corregut a
càrrec de l'Ajuntament i
estat afectuada en breu
temps. Es un tancat molt
espectacular. Els terrenys
pertanyen al propietari de
Son Ved, Antoni Roses.

Lo que pasa es que son
terrenys que entren dins
el nou pla d'ordenació ur-
bana i la cosa está per tal
motiu un poc emvitrico-
liada.

Els qui pensaven que
s'allargaria la plaça del
mercat han rebut un de-
sencant.

Lo que si ha aparescut,
no saben si en broma o de
bon de veres, es un lletre-
ro que diu "Acotado de
Caza". ¿Per quins motius?

Es prepara el "Carnaval
Platja de Palma". Será el
día 3 de març el capves-
pre. Patrocina el Consell
Insular de Mallorca i se
conta amb la coLlaboraci6
especial de l'Ajuntament

Miguel Cardell de Cala N.

de Llucmajor i de l'Ajun-
tament de Ciutat entre al-
tres moltes ajudas.

El carnaval contindrá
aquest any moltes de coses
atractivas i que faran una
vegada més que eLs turis-
tes i residents puguin viu-
re una jornada carnavales-
ca de grat record. N'Al-
fonso Díaz, gerent de
l'Agrupació d'Hotelers ens
digué que hi haurà bandas
de música, grups folklórics,
majorets, carroces, cavallis-
tas, disfresses de tota me-
na, degustacions gratuitas
de begudas i menjuas i per
acabar, verbena gratis en el
rcinte de la Placa de les
Meravelles.

Tot això i moltes coses
més. Será gros lo d'aquest
"Carnaval-84" a S'Arenal.

La sortida de la llarga
caravana será de devers
Son Vertí, en el carrer
Costa i Llobera per seguir

per Miramar, Republicans,
Avinguda Nacional i arri-
bada a la abans citada pla-
ña arenalera de la part de
Ciutat.

El mateix día, 3 de
març, en Joan Perelló Pal-
mer acompanyat de la seva
dona, aniran amb avió a
Alemania, a la ciutat de
Blisheim invitats per la
cornisió organizadora del
"Carnaval-84" d'aquella
ciutat de Colonia.

En Joan Perelló es re-
gidor delegat de l'alcaldía
a S'Arenal i per aixb ha es-
tat atentament convidat.

Per altre part, saben
que interesa intensificar re-
lacions entre S'Arenal i
Blisheim cal cuidar l'imat-
ge i promocionar més el
turisme d'hivern. ¡Bon
viatge, agraciada parella!

Els presupostos per
l'any 1984, de carácter
municipal, de Ciutat i de
Llucmajor els tractarem en
venidera ocasió. Diuen que
S'Arenal no será massa
agraciat. Veurem, veurem.
Les zones turísticas deuen
de cultivar-se amb molt de
interés. Es una industria
que encare funciona bas-
tant bé.

A la- Casa Consistorial
de Llucmajor hi va haver
una reunió d'altura en lo
que es refereix a l'asump-
te de sigues netas i bru-
tes. Estaven José Fayas
que es el delegat a Balea-
res del Servei Hidráulic:
l'enginyer Rafel Santan-
dreu; el delegat de Soge-
sur Miguel Sánchez Ma-
drid; l'enginyer Pere Saín-
pol; en Tomis Criado cap
de serveis de Sogesur. Tots
baix la presidencia d'Anto-
ni Zanoguera Rubí, batle
llucmajorer.

No hi havia empezó
ningú de l'empresa cons-
tructora de l'obra d'aigues
a Llucmajor, "Dragados y
Construcciones". ¿Por qué
será? diría "La Bombi".

Les obres de la prolon-
gació de l'autopista seguei-
xen la seva mana. Pero
fent moka poca vía, es a
dfr poc moviment. Poca
vía per un lloc i poca
"vía" per l'altre.

En lo que es refereix a
La posible construcció
d'una "zona militar" de-
vers "S'Aguilla" pareix
qe la cosa va de veres. Hi
ha opinions per a tots es

guts. També un altre día
tractarem més ampliament
el tema.

El S'Arenal, fútbol, re-
gional preferente segueix
lluitant per conservar la
categoría. Noltros que
pensaven a inicis de tem-
porada que Unitaria per ju-
gar la lligueta d'ascens i
hara tenim aqueix bere-
nar.

Uns contes fa s'ase i
s'altre es traginer...

En Josep Rubio, el
nou entrenador ha lograt
coses molt bones i sobre-
tot que els jugadors llui-
ten de punta a punta de
partit cada diumenge. I
això ja es important.

Rectificam lo que di-
guerem fa un paren de set-
manes, de que el S'Are-
nal havía lograt el pri-
mer triunf de l'historia
a costa de l'Espanya de
Llucmajor per 1-0 en el
mes de gener darrer.

Resulta que l'any 1973
tenguerem el resultat de
S'Arenal, 4-Espanya, O, en
partit de primera regional.
Valga la rectificació. El
president favores era en
Josep Oliver Tomás.

Josep Dolç,

Per 2-1 va triunfar el
S'Nrenal damunt el Mon-
tuiri, en el "Camp Roses".
L'equip local alineà a
Orosa: Quique, Rodríguez,
Morillas, Roberto, Munta-
ner, Seguí, Cano, Ruíz,
Trujillo, Díaz. (Cerrillo).

Els dos gols arenalers
foren marcats per Paco
Ruíz i per Cerrillo.

El Lactancia (un dels
equips d'es petits perdré
amb el Virgen de Lluc)
per 1-2. S'alinearen Dani:
Juanito, Morales, Serra-
no, Ortega, Fuentes, Fran-
co, Litos, Bienvenido y
Ruíz.

Joan López. arbitre de fútbol.

I hara una d'arbitres.
A S'Arenal tenim in veí

que es árbitre de fútbol
aquesta temporada.

En Joan López Alarcón
pita a regionaL ¡Endevant
Joan!

La nostre enhorabona a
Josep Dols Bibiloni. L'ho-
me es l'entrenador del jo-
venus del Mallorca a pri-
mera divisió nacional I el
Real Mallorca que comen-
ca un poc a la xisclera ara
du una molt bona campan-
ya. En Dols es resident de
quasi tota la vida a S'Are-
nal. També va entrenar
l'equip del "Camp Roses".
Pero diu que es una etapa
pasada. I ja es sap "agua
pasada no mueve molino".

A Cala Pí també aquest
any hi haurà "Carnaval-
84". En Miguel Carden
Cladera está tot entusias-
mat amb això de diada
carnavalesca. Visca Ca-
la Pf! Per lo d'es carna-
val i per ses bonísimas
aellas que allá es poren
menjar.

I fins dintre de quin-
ze dies estimats lectors.

SBERT

ESBERTADES
COL.LABORACIÓ D'ASSEGURANCES
MANE NOSTRUM-ARENAL



El: nins 1 nines del Coll d'en Rabassa celebraren aixl com cal, el Día de l'Arbre organitzat per l'Ajuntament de Ciutat

Els moliners tallaren la carretera de S'Arenal.

°P124114•

CHINA
/LiSTAURAivr

ClJoaquin Verdaguer, 12
Arenal Tel. 2 8 6 7 2 1

DEVANT EL BALNEARI 8
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NOTICIES DE S'ARENAL
Moltes noticies tenim

aquesta setmana, noticies
ocurrides a S'Arenal i co-
marca.

Dissabte passat, el co-
lectiu "Manos unidas" que
lluita contra la fam en el
mon, va organitzar una
tómbola al Riu Centre de
S'Arenal, segons els orga-
nitzadors, en poc més de
dues hores, se recolecta-
ren unes 80.000 pessetes
entre els turistes de la ro-
dalia.

Dilluns, al mateix Riu
Centre, va tenir lloc un se-
minari fotogràfic. Uns dos
cents professionals de la
fotografia mallorquina es-
taren tot el dia, de 9 del
matí a 9 del vespre, es-
coltant N'Angel Font i la
seva dona qui els dona-
ren xarrades teòriques i
demostracions practiques
sota el lema "Els nuvís
a l'estudi". Va tancar el
seminari amb sentides pa-
raules el Conseller d'In-
dustria del gobern de les
Illes.

Tots els asistents rebe-
ren un diploma acredita-
tiu de la seva assistència
a quest seminari.

El matí del mateix
dilluns, va tenir lloc al
Coll d'En Rabassa, el co-
mençament de la Setma-
na de l'Arbre que orga-
nitza l'Ajuntament de Ciu-
tat. Set-cents nins i nines
del Coll, ajudaren als jar-
diners municipals en la
plantació de tarnarells i
altres plantes resistents a
la saladina de la mar als
terrenys que enravolten la
Torre d'en Pau. Segons
el Regidor de Vies i Obres
Gerard Garcies, s'organit-

zaran torns de nins i ni-
nes del Coll d'en Reba-
ssa qui semanalment re-
garan i cuidaran aquests
arbres. No cal dir que
aquest dia de l'arbre fou
un èxit total al Coll,
els nins ajudaren a plan-
tar els arbres, feren com-
posicions, dibuixox... se
conciénciaren de la uti-
litat i de la bellesa que
tenen les plantes.

A l'horabaixa fou el
poble des Molinar el que
cansat de sufrir avenes
qualquna mortal a la ca-
rretera de S'Arenal, va
sortir al carrer i va tallar
la carretera durant uns
deus minuts, en protesta
de l'alta velocitat a que
se circula per dins el seu
poble. Unes 500 perso-
nes amb pancartes i re-
partint octavetes demos-
traren que volen viure
tranquils i sense perfil.
Molts de policies nacio-
nals i municipals acudi-
ren a posar ordre men-
tre el seu cap parlamen-
tava amb el senyor Pa-
rets, rector del poble. El
rector va manifestar al
cap de policía que tor-
narien a fer el mateix
si no se posava remei a
la situació. "No quiero
amenazas" digué el cap de
policía. —Amenazo en
nombre de los muertos,
—va contestar el rector—.
Tot va a cabar bé i la gent
se va disoldre a l'ordre del
seu pastor. Més d'un vei-
nat tornará a amos a mi-
ssa, això és el que vaig
sentik en veure un rector
tan valent, i que cuida del
seu poble.   

CAFETERIA SANT DIEGO

COQUES DOLCES CADA DIA
I AL VESPRE MÓSICA DE PIANO

( ELECTRO . •	 )

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

EL NOSTRE SERVICI ES LA MILLOR GARANTIA

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

SE TRANSPASSAN
O SE VENEN,

DOS BARS
AMB MOLTA CLIENTELA
ESTRANGERA. UN A LA

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

INFORMES, TELEFON 255005
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Donant voltes per Son Ferriol hem trobat una guarrderia nova. Una guarderia que s'ajusta a ¡'horari
laboral dels pares. Una guardería que, sens dubte cumplirá una fundó social necessaria al noble.

Equip del C.P. Molinar. Les reyes pistes, són les mes acostades a Ciutat. Estan enrevoltats de ruines
de gitanos, paró ells no perden la moral.

Infants de la guardería del Molinar, depenent de la Parròquia.

El divendres dia 17 de febrer, dos autocars plens amb alumnas de l'escala pública i de l'escola pri-
vada de Son Ferriol, visitaren el Museu de l'Exercit de Ciutat. Aquesta excursió fou organitrada
per la recent creada Obra Cultural de Son Ferriol, els capdavanters de la qual són En Pep Anglada

En Pep Más.

La llar d'ancians del Molinar; uns servid més de la parròquia.

Equip de petanca de L'UDYR de Son Sardina.

Equip de petanca del Club Náutic PortitxoL Una gent que combiná perfectament la mar amb la te-
fra.



E7 Ferriolenc va primer a la classificació a tercera regional empatat a punts amb el Collerenc. Dos
equips de la nostra comarca que sens dubte pujaran de categoria.

Alevins de la U.D. S'Arenal.
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INTERRUPCIONS EN EL
SERVEI D'AIGUA POTABLE A

LLUCMAJOR
El 80 per cent del caudal d'iagua es

perd degut als defectes de la xerxa de dis-
tribució. En el darrer plenari, el regidor
encarregat de l'assumpte, senyor Artigues,
donà relació dels sectors més afectats, els
quals són els següents:

Sector 3 i 9: Són els que més han ten-
gut interrompit el servei, amb una mitja
de trenta a trentatres dies.

Sector 1, 6, 7 i 8:: Amb una mitja de
vint-i-cinc dies.

Sector, 2, 4 i 5: Amb una mitja de dot-
ze i tretze dies, que són els menys afectats
per esser els que suministren aigua als de-
més sectors.

En quant a la presentació en el Plenari
del pressupost municipal per a aquest
any, aquest es calcula en 322 milions, en-
front dels 262 milions de l'any passat, és
a dir, un augment d'un 23 per cent.
Aquests augments, s'obtendran a partir
d'un increment„del 149 per cent de l'irn-
post sobre circulació de vehicles més so-
bre circulació de vehicles i el 48 per cent

més sobre la contribució urbana. En
quant als gastos i inversions, els gastos
més elevats són els de personal, amb 123
milions, amb un augment del 28 per cent,
seguit dels serveis d'aigua, clavegueran i
enllumenat, que sumen uns 40 milions.
Referent a les inversions, figuren les se-
güents: S'Estanyol: pista poliesportiva
4.900.000; restauració de la Torre de
S'Estalella 1.262.460; adecentament de
Son Beló 1.200.000; en total: 7.362.460.

S'arenal: barrar les cantera 1.400.000;
millorar la xerxa d'aigua i clavegueram
els carrera Berga i Montaya 1.446.000; en
total: 2.846.000.

Llucmajor: en total uns 26 milions.
Una dada estadística d'aquestes xifres

és la relació habitant-diners gastats, dóna
la següent relació: A S'Estanyol s'inver-
teixen unes centcinquanta mil pessetes
per habitant: a S'Arenal unes cinc-centes
setanta pessetes; i a Llucmajor un e§ dos
mil sis-centes per habitant.

ARNAU TOMAS

Infantils del Collerenc.

Equip d'arenalers Lis dissabres fuguen a la Porciúncula.

Equip austriac de Ernshofen divisió 4 de utcances a l'Hotel Concòrdia. Juguen a la Porciáncula.	 Alevins del Ferriolenc


