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PREU 50 PTES.

Els sopars de Ca 'n Rattier van endavant, n'hr ha cada setmana. Aquesta pegada la Associació d'Em-
presaris de la parí de Lluerna/or va tenir com a convidar el cap de l'oposició de l'Ajuntament. La
principal i quasi única preocupació deis petits empressaris és la creació del Poligon industrial que
esá senyalitzat al Pba General del Terme entre Llucmajor i S'Arenal El Plá General,  però, no
s'aprova i si els empresaris no empenyan ben fort davers la Sala, ni hi haurá Plá General i molt
maco Polígon industrial. Aquesta és la impresió del regidor cap de la oposició llucmajorera que

, va parlar a tito! personal

Prossessons del Corpus a la nostra comarca. A la fotografia, la des Pillan que congrega a tot el po-
ble entorn de Jesus sagramental i els nins 1 nines de primera coma ni&

la silvada és ben segadora, i la voluntat del poble de que s'adaptin els noms ofiekls als noms popu-
lars, també. Qué fan els socialistes al poder i, que fa en Josep Molí, veinat des Pillari, per arreglar

aquesta situació.

El mblisterio de Educacion i Ciencia, ha començat les obres per a la construcció de l'Escola des
Pillan' Per cert qué no li han posar San Francisco, encara qué hágin escrit malament el nom del
poble. De totes maneres, una bona millora pel poble i per la gent de les Meravelles que podrá en-

viar els allots a aquesta escola, potser davers Nadal

EDITORIAL

DUES PLATGES NUDISTES A CAMA
Les platges de Cala Bella i la Cali tres

de Portals Vells seran declarades oficial-
ment platges nudistes. Encara que a mol-
tes platges es toleri el nudisme, aquestes
són les dues primeres que compten amb
l'autorització oficial. Un primer pas im-
portant i necessari que s'ha donat.

Actuabnent existeix només un acord
a nivell polític a l'Ajuntament de Calvià
i d'aquí a un cert temps, la proposta se-
rá estudiada per les comisions informati-

ves de Governació i Turisme. La proposta
es debatrà en el proper plé.

Amb aquesta mesura, l'Ajuntament de
Calvià vol correspondre a les moltes pe-
ticions rebudes tant dels turistes visi-
tants com de molts deis habitants del
terme. Amb aquesta mesura, dues peti-
tes platges serán acotades per tal de po-
der-hl practicar el nudisme, així també es
podrá evitar el nudismo en la resta de les

platges del terine de Calvià.
Una nota curiosa és la prohibició de

que en aquestes platges hi hagués cap ti-
pues d'explotació turística, com són els
bars, els velomars, les hamaques...

Tal volta seria necessari que en la ma-
joria dels complexes turístics de Mallorca
hi llagues alguns espais dedicats a la prác-
tica del nudisme, així es podrien evitar es-
cenes desagradables, tant per part dels nu-

distes com dels no nudistes.
A S'Arenal de Mallorca, dins la part de

Llucmajor, ja fa temps que s'haurien d'ha-
ver legalitzat llocs per a platges destinades
a la práctica del naturisme. Els regidors
del nostre ajuntament han perdut el tren
en aquest aspecte i els empressaris també.
Els uns i els altres, han de posar fil a Papi-
lla a fi d'acondicionar llocs per a la prácti-
ca nudista i atreure un turismo no gens
despreciable.
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Cartas

EL BAT.LE DE
PALMA I
EL PROTOCOL

Sr. Director:

L'Ajuntament de Palma
vol precisar el següent, res-
pecte a les informacions
publicades per alguna mit-
jans de comunicació de
Ciutat sobre l'acte d'inau-
guració de l'Auditorio de
la Platja de Palma.

No va existir cap discu-
asió protocoliuia per la
presidència de l'acte.

Suposam que les infor-
macions aparegudes fan re-
ferència incorrecta a unes
conversacions mantingudes
al matf d'ahir.

La premsa del dia 15 in-
forma que seria el director
general de Promoció; Sr.
Ignacio Vasallo, qui presi-
dida Pacte inaugural. Se-
gons l'ordre de protocol
establert oficialment, això
és del tot incorrecte, do-
nat que les primeres auto-
ritats locals es situan al da-
vant dels directora gene-
rals. Per aquest motiu,
l'Ajuntament de Palma
contacté telefònicament
amb els hotelers de la

TELEFONS
UTILS A S'ARENAL

A LA PART DE
CIUTAT

A,juntament . . . 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'asseguran-
ça social   289100
Creu roja de Ca'n Pasti-
lla. . . . . . 264040
Policía Nacional . . . 091
Policía Municipal . 092
Policía	 Municipal	 de
S'Arenal   267654
La Porciúncula 260002
Tele-Taxi. . . . 401414

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 	
	  26,5538

Associació de Veinats. . .
	  265005

Grues Sampol. . 	  2641 91
Servid Municipal d'aigues-
Sogesur 	  262493

Platja de Palma, organit-
zadors de l'acte, per tal de
mostrar-lis l'estranyesa al
davant de tal informació i
deixar constancia de que
el protocol oficial assen-
yala un altre ordre.

Un representant de
l'Ajuntament va apuntar
als hotelers que per orga-
nitzar correctament l'acte
hauria d'esser la primera
autoritat de les Illes la que
presidis l'inauguració. En
el cas de que el president
de la Comunitat Autóno-
ma o un representant seu
no asistisin a l'acte, corres-
pondria al batle de Palma
la presidència.

-E1 president del Parla-
ment acudi a la Platja de
Palma en representaci6 del
president Canyelles i no es
va discutir en cap moment
a qui corresponia presidir.

Les tensions que es po-
gueren produir surgiren
arrel del retard a l'arriba-
da del director general de
Promoció Turística.

Ja, per finalitzar, pre-
cisar que la no assitén-
cia del batle de Ciutat al
dinar oferit pela hotelera,
va ser a causa de tenir un
altre esmorzar concertat
amb antelació amb el di-
rector d'un mitjà de co-
municació i el seu cap
d'informatius.

Francesca Vidal, del
Gabinet d'Informació i
Premsa del Ajuntament de
Palma.

PUNTUALITZA-

CIONS A LA FILLA

DE CANYELLES
Sr. Director:

Els sotasignats, profe-
ssors de l'Institut "Mo-
ssèn Alcover" de Manacor,
respecte de les recents de-
claracions a la premsa de
la filia del president de la
Comunitat Autònoma de
les Baleara, Sr. Gabriel
Canyelles, sobre la nos-
tra situació lingüística, yo-
lem puntualitzar el se-
güent:

1.— Manifestam el nos-
tre capteniment davant el
fet que la normatització de
la nostra llengua estigui en
mana de persones que sem-
bla que encara no l'han
assumit en la pròpia llar.
Ens preocupa veure que el
futur del principal signe de
la nostra identitat —l'idio-
ma— depèn de gent que
sembla no haver assumit
la seva importáncia i ens
demanam amb inquietud

(i incertesa, eitiora) com
podré esser la Normalit-
zació Lingüística  que
aquestes autoritats han de
dur a terme.

2.— Creim que la nor-
malització de Púa del cata-
lit ha d'arribar a tots els
sectors socials i professio-
nals, i, per això mateix,
pensam que les Forces Ar-
mades no n'han d'esser
una excepció. Si hom vol
realment que existeixi una
relació entre el poble i el
seu exèrcit, aquesta no
pot basar-se sinó en la
plena assumpció dels prin-

Utilitzau les industries i
els serveis del vostre poble.
HI HA ADVANTATGES.

—Tendreu més bon ser-
vei que afora a on no vos
coneixen.

—Els preus no són més
cars que afora i no hi ha
l'inconvenient d'haver de
pagar els transports.

—Com més beneficis
tenguin les nostres emtre-
ses, millor surtits esta-
ran, i n'hi haurà més, amb
la qual cosa hi haurà un

illor servei.
—Si feis una casa ten-

Ireu l'advantatge de tenir
el mestre d'obres més
aprop de ca vostra.

Els C.J.C.I. organització
juvenil comunista, té com
a objectiu fonamental i
irrenunciable l'enderrocar
al sistema capitalista, i la
transformació socialista de
la societat, en la perspec-
tiva d'una societat comu-
nista, entesa com aquella
en la qual ha quedat eli-
minat qualsevol tipus d'ex-
plotació o opressió.

Els C.J.C.I. basen llur
acció en els principis del
marxisme-leninisme i de
l'Intercionalisme Proleta-
ri.

Els C.J.C.I. són l'orga-
nització escola per a la for-
mació de comunistes. La
Joventut Comunista és el
marc on el jove militat
rep la formació tebrica,
l'experiéncia pràctica en
els fronts de masses i
l'experiència política i or-
ganitzativa.

Els C.J.C.I. lluiten per-
qué els joves de les Illes

cipis constitucionals i dels
drets autbnomics, entre
els quals, sens dubte, hi ha
el referent al nostre idio-
ma.

3.— Pensam que en
aquests moments —quan
ja fa temps que es vénen
impartint classes de cata-
là i s'han iniciat diverses
campanyes de sensibilit-
zació i conscienciació lin-
güístiques a nivell popu-
lar— és absolutament in-
tolerable que ningú pre-
tengui defensar la aitua-
ció diglbssica que patim.
El catan) és Púnica llen-

—Si heu de mester el
fuster o el ferrer, el ten-
dreu aprop, no haureu
d'esperar a que vengui
de fora a fer-vos les fei-
nes, li podreu donar pre-
ssa.

—Els productes que vos
feran són de millor quali-
tat perque no les fan en
gros com els industrials
de la gran ciutat, ademés,
els industrials vos han de
veure cada dia si vos ho
tan malament.

—Si els beneficis se que-
den al vostre poble, se
crearn llocs de feina.

—No diguem que el nos-

s'incorporin d'una mane-
ra activa a la lluita per la
defensa dels seus drets i
interessos, incorporan la
lluita del moviment ju-
venil amb la lluita general
de la classe obrera i les
capes populars per al So-
cialisme i el Comunisme.

Els C.J.C.I. com a or-
ganització dels joves co-
munistes, de les Illes, ens
manifestam fermament
partidaris del dret d'auto-
determinació dels pobles
en el mar d'un Estat Fe-
deral.

Els C.J.C.I., els seus
militants aconsegueixen la
consciència comunista,
mitjançant el treball co-
lectiu, la lluita organitza-
da, l'activitat creadora, i
l'estudi.

Els C.J.C.I. ens propo-
sam extendre i consolidar
els lligams d'amistat,
d'acció comú i la solida-
ritat que uneixen als po-

gua pròpia de les nostres
illes i, per aquest motiu,
no podem més que repro-
var l'actitud d'indiferèn-
cia cap a la nostra llengua
que suposa el fet de de-
fensar i trobar lògic l'ús
exclusiu del castellà (com
es dedueix de les decla-
racions de la senyoreta
Canyelles). Veim que re-
ra aquesta defensa hi ha
amagat un total menys-
preu cap a la nostra llen-
gua i la nostra identitat
com a Doble.

Pere Rosselló Bover i
quinze firmes.

tre poble és un lloc mort.
Si donam vida a les empre-
ses del nostre poble, do-
nan) vida al nostre poble.

—Les grans empreses de
Ciutat tenen molts de be-
neficis, les petites empre-
ses del nostre poble, no.
No donem més beneficis
als que ja en tenen molts!
Que els nostres doblers es
quedin al nostre poble.

—No siguem sucursal de
ningú.

ENTRE TOTS CREA-
REM UNA ZONA DE
MERCAT AL NOSTRE
POBLE. DONEM VIDA
AL NOSTRE POBLE.

bles de tot el món, que
Iluiten per la Pau, la De-
mocràcia, la Independén-
cia Nacional, el progrés
social, el Socialisme i el
Comunisme.

Dins l'embranzida del
procés d'unitat dels co-
munistes de les Illes, ini-
ciat per les organitzacions
del PCIB i del PCB, ens
hem constituït com a or-
ganització dels joves co-
munistes de les Illes, ma-
nifestam el nostre suport
solidari i entusiasta a la
unitat dels comunistes que
se forja en aquest pro-
cés.

Signat:

COLECTIU DE JOVES
COMUNISTES DE LES

ILLES

Local provisional: Ca-
rrer del Sindicat, 7, 1 er.
Ciutat. Telèfon: 217374
217375.

Subscriu-te a
S'Arenal
de Mallorca

BUTLLETÍ DE SUBSCRIPCIÓ

Nom .

Carter

Població	 .... -   Tel

M'onteressa uno subscripció:

O SEMESTRAL 600 Ptes.

Forma de pogom. ent:

Rebut domiciliot o un Bonc

Suc._

Compte n.°_	 Titulo,

El Comptat
	

Firma

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

COMUNICAT DE PREMSA



SELECCIÓ

DE POEMES

LLUCMAJOR

1984

2.a edició)

DE

MARIA ANTÒNIA SALVÀ

OL)

MUSIC BAR BRASILIA
Banquets de batetjos, noces, primeres comunions, festes socials...
Cada vespre, música d'orgue a arree d'en Ximo

Avinguda Bartomeu Riutort, entre els Belnearis 1 i 2 de Ca'n Pastilla.
Telefons 260119 - 264563.
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ES REEDITA UNA SELECCIÓ
DE POEMES DE Ma Aa SALVA

El Saló d'actes de la
Casa Consistorial fon esce-
nari - d'un acte aeadblie
amb motiu de la presenta-
ció de la segona edició
d'una selecció de poemes
de Maria Antònia Salvà. La
publicació ha estat coste-
jada per l'Ajuntament i

será distribuida als est;olars
dels diverlos col.legis del
poble, coincidint amb el
vinti-cinc aniversari de la
mort de la poetesa Ilticma-
jorera. -

La presentació de - la
"Selecció de poemes" va
anar a càrrec de Jaume
Oliver i Jaume, autor tam-
bé del pròleg de la present
edició, el qual recordà que
el ¡libre havia sortit per
primera vegada Pany 1966.
Llegí també l'última es-
trofa de "Plou i fa sol": "i
el sementer promet colilla
per l'any que ve" iafegí:
"aquestes paraules, apa-
rentment sense voler ex-
presar massa cosa, conte-
nen un simbolisme pro-
fund; jo pons que Maria
Antònia Salvà pensava
amb tots vosaltres, nens,
nenes i adolescents Ilucma-
jorers, quan les escrigué.
Volia dir-nos qualque cosa,
volia fer-vos pensar una
mica arnb la promesa que
sou per a tota la societat
de forma molt especial,
ner a la comunitat Ilitc-
majorera".

Posterio rin ent, varis
aluinnes, representants de
cada un dels col.legis, reci-
taren poemes de Maria An-
tbnia Salvà. Seguidament
la regidora de Cultura, Joa-
na Nadal, precedí a entre-
gar una sèrie d'exemplars
de l'obra als centres esco-
lars.

DISTINCIO A JOAN
SOCIES

La segona part de Pacte
consistia en l'entrega de
l'escut de plata a Joan So-
cies com a gratitud i reco-
neixement públic a la se-
va desinteressada tasca
d'ordenament municipal
de l'arxiu municipal. El
secretan de la corpora-
ció donà lectura al corres-
ponent acord i el baile,
Antoni Zanoguera, va en-
tregar l'escut a l'homenat-
jat.

Tant Jaime Oliver com
Joana Nadal tengueren pa-
raules d'elogi pel que d'ara
endavant será "arxiver ho-

norari" que, precisament,
fou veinat durant
d'anys de la poetessa Iluc-
majorera. Joan Socies
agraí la distinció rebuda
i comenta breunient els
seus treballs en l'arxiu.
Manifestà que en la seva
fase inicial, el treball no
en tenia res d'intelectual
i delicat. "Fou, més bé,
de pala i granera", digué.

Per acabar, diguem que
la "Selecció de Poemes"
inclou denou composi-
cions, breus dades biogrà-
fiques i les corresponents
dades bibliogràfiques. Una
nova publicad() de l'obra
de María Antònia Salva
que s'afegeix a les re-
cents de "La Caixa" i de la
revista local "Llucmajor de
pinte en ample".

1111.111.1.11W AlkésITAL , S.A.

C.I.F. A/07 - 094311

AMILCAR, 14 - TELS. 26 53 29 - 26 53 54

Un equip (te protessionals al seu servei
TOT PER A LA SEVA PISCINA

montatge - conservació - reparacions - accesso ris
MAJORISTA EN
productes químics

PRBIERES MARQUES NACIONALS I INTERNACIONALS
ASTRAL-PLATERAL-DELSA-DAYROL-DETERQIirmicA

S'Arenal de Manotea



5E5 GLOSES
D'EN PONCET

Es batle Zanoguera,

des poble de Llucmajor
fa bo a en Miguel Clar

que no era deis millors.

Sa residència de vells
no s'arribarà acabar,
perquè aquest Ajuntament

tot ho deixa de sa mà.

S'enginyer no vol sa culpa,
des "parque de s'esclató"
passarà com quasi sempre,
pagará sa població.

Es doblers que va cobrar
no eren gens nials,
penó sa feina que va fer
no valia ni un real.

,51

Un so*

Mallorca.
CONSELL
INSULAR
DE MALLORCA

Floristeria IKEBANA
Avinguda nacional, 19.~

Tel. 266668
S'ARENAL DE

MALLORCA

Pina Reina

M.a Cristina s/n.

Tel. 16 68 15. S'ARENAL

PERRUQUERIA
SUSANA
CARRER JOSE
VARGAS PONCA,
10, 1, 1
COLL D'EN
RABASSA

DEL 10 AL 15 DE JULIOL DE 1984

FIPOSICIO DE PINTURA
de Josep Alvarado

l'ORAR": DE 6 A 10 DE L'HORABAIXA
AL SEU ESTUDI DEL CARRER CABRE-
RA, 15 A S'ARENAL DE MALLORCA.

JOIERIA RELLOTGERIAe I, riu CHISIM
Centre

Tel. 269815

Floristería

Deixi que les flora parlin.

BARTOLOME RIUTORT,
TELS 26 23 59 26 49 44

CA N PASTILLA
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XAFARDERIES
Un jove empresari are-

naler té ganes de crear una
platja nudista devers Re-
gana.

Que hi ha un bon mer-
cat per a una o més
d'aquestes installacions no
hi ha cap dubte. Que tant
les autoritats municipals
com les del Govern de les
Illes han de recolzar les ini-
ciatives de l'empresariat en
aquest aspecte és ben evi-
dent.

A la Platja de S'Arenal
el nudisme és quasi total,
tant en homes, en d6nes

com en infants. Platges de
nudisme total, però, no en
tenim a Mallorca.

A Eivissa, on comanda
la dreta més tradicional,
tenen ben clar això del nu-
disme. No hi posen cap
emperò. Aquí tenim
exemples greus d'intole-
ráncia. No parlem d'Es
Trenc que está fora del
nostre terme. Parlem del
Club d'Estiu Badía Gran
o de la piscina de Les Pal-
meres on els nadius s'es-
candalitzen en veure un

cos jove 1 bell, tot nuu.
Resumint; un lloc re-

servat per a nudistes dins
el terme de S'Arenal és
un tema d'interés general.
L'Ajuntament de Llucma-
jor l'hauria d'incloure dins
el seu PI General d'Ur-
banisme i dur-lo a terme
com més prest millor.

Dins el discurs del pre-
sident de l'Agrupació
d'Hotelers el dia de la
inauguració de l'Audito-

rium es va fer referència
"a nuestros QUERIDOS
Ajuntamientos de Palma
i de Llucmajor". Recor-
dam que ara fa un any
els hotelers demanaven in.
dependència municipal
per a S'Arenal, els han
arreglat per?) el carrer
Llaüt i han quedat així
de contents. Se confor-
men ainb poc els nos-
tres hotelers!

Els taxistes de S'Are-
nal (Llucmajor) han per-
dut l'esperança de la man-
comunitat de transports
dins la nostra Badia es du-
gui mai a terme. Aques-
ta setmana passada un
dels nostres taxistes esta-
va indignat perque en
trobar-ho carregant dins
el terme de Ciutat els na-
cionals i els municipals el
reteniren durant més de
quatre hores.

A més de dependències
per a la Policia Nacional i
la Municipal, els hotelers
han posat a disposició de
l'Estat una presó o depb-
sit pels detinguts de S'A-
renal. Es una bona millo-
ra pel nostre poble. Es
molt millor que els bo-
rratxos i els qui moven
gresca passin la nit a la

pres6 que si la passen pels
carrers incordiant i en pe-
rfil d'esser trepitjats pels
cotxes. L'endemá quan
estat millor els amollen i
aquí no ha passat res.

Don Antoni Galmés de
S'Arenal dóna una emissió
cada diumenge a les 9 del
matí damunt costums po-
pulars a través de Radio
80. Una emissió en bon
mallorquí que recomanam
a tots aquells que estimen
la nostra llengua.

Al Piliarí de S'Arenal,
la poLlémica está ben en-
cesa. S'en parla de granat
i s'investiga a veure com
s'ha d'enomenar el poble.
Estats Units, Ses Améri-
ques Fosques, Es Gambi-
rot, Es Pillaní o San
Francisco?, són els noms
que se garregen dins la
curta història d'aquest llo-
garet de S'Arenal. La gent
demana un referéndum,
cosa que haurà d'organit-
zar el Govern Canyelles
si no vol que s'hi posi més
mal.

Nosaltres, des de
S'ARENAL DE MALLOR-
CA podem contribuir a
clarificar aquest assumpte
amb una enqüesta i ho fa-
rem a partir de la próxima
quinzena.



Perruqueria per no -roes per dones
Serveí de restaurant

SALA DE JOCS'- BINGO

AL SERVEI DE S'ARENAL
-• - 19CTT9rF	 "• • •71)

"<. 11astres rostits per rneniar o ner endur-se" TI

HOTEL
BAHIA DE PALMA
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Tot just quan aquesta prima-
vera, rica en benaurances agríco-
les però exempta de plaers sen-
suals, ha desembocat en la ca-
nícula estiuenca, l'aula de cultura
de l'Ajuntament de Madrid ha
organitzat ara la Primera Setma-
na Espanyola de l'Erotisme que
ha- despenas una gran expecta-
ció. Curiosa idea de les Institu-
cions, segurament en carpeta des
de fa mesos i de la qual no es pot
pensar que sigui pura i simple-
ment una provocació a la pobla-
ció civil que podria revifar els
seus instints amb les primeres
calors.

Els temors de l'alcalde Tierno
Galván han estat desmentits pels
crítics de la moda que, ara ma-
teix, parlen d'un retorn al puri-
tanisme. O pels creixents rumors

‚que els anys vuitanta hem redes-
cohen l'amor romàntic i el sexe
no és el mal de qué patim.
Comencem pel principi. Aquest
suposat retorn al puritanisme és
un embat procedent, com tots els
fenomens naturals de les Ultimes
dècades, dels Estats Units. Ara
tara tres mesos la revista "Time"
va aixecar la liebre arnb una por-
tada un punt sensacionalista. Dos
progres, nus com Adam i Eva,
miraven atemoritz_ats la serp de la
concupiscencia sota aquest titu-
lar: "El sexe dels anys vuitanta: la
revolució s'ha acabat."

Segons "Time" s'ha acabat la

revolució sexual nascuda a mei-
tat dels anys seixanta, al caliu del

creixement econòmic, la creixent

independencia de la dona, la
píndola, i la pérdua de confian-

ça en el sistema provocada per la
guerra del Vietnam. Els antics
contraculturals, feministes i ra-
dicals que van ser capdavanters
en la prédica de l'amor lliure i la
realizació personal, viuen un re-
vival dels anys cinquanta, dedi-
can al cultiu de la tan sacsejada
familia nudear. Les dones es re-
fermen en alió que "la dona fa
servir el sexe per trobar l'amor i
l'home fa servir l'amor per tro-

bar el sexe". Un terç dels estu-

diants dels que ara fa vint anys es
deia que no podien estudiar per-
qué volien cardar, declara que els
cal estar enamoran per anar-se'n
al Hit. Matrimonis i naixements
augmenten mentre minva la taxa
de divorci, i el que preocupa ara a
la dientela dels psiquiatres és

l'inhibició sexual. ¿Les causes?

Hi ha diferents opinions. Uns
posen l'accent en la incertitud
provocada per la crisi económi-
ca, d'altres en el cansament pro-
duït en aquests anys de frenética
experimentació sexual, o el buit
produït per la desaparició dels
tabús sexuals. Hi ha, per fi, qui
en creu resposable l'herpes geni-
tal que, com una mena de càstig
de la naturalesa a la promiscuïtat,
ataca la meitat dels dos-cents mi-
lions d'americans i augmenta al
ritme anual de dues-centes o
cinc-centes mil persones.

América fa jogging i
practica l'aeròbic

L'obsessió nacional pel sexe

s'ha convertit en l'obsessió pel
cultiu d'un cos sa. Aquest mirar-

se el melic nardssista ha substituït
els ideals col.lectius, la recerca i
l'aventura. Ja no queda ningú a la
carretera amb Kerouac sota el
braç; tots són a casa seva.

En fi: América és América.
Per?) també és cert que a l'Europa
dels vuitanta s'ha apagat la flama
del maig del seixanta-vuit. I amb
la consigna de "cardeu, cardeu,
que el món s'acaba" ha desapa-
regut també aquella altra de "la
imaginació al poder".

cert, dones, que l'ens
envaeix un embat de puritanis-
me? Li ho van anar a demanar a
Javier Sádaba, filósof incrit en els
cercles de la dita postmoderni tat.
Per desfer malentesos ens remet
al puritanisme clássic. L'enciclo-
pédia Larousse en diu això: "El
puritans foren aquells que, du-
rant el segle XVI, varen pretendre
tornar a conduir l'anglicanisme a

la "puríssima religió". Fa temps,
per?), que la "puríssima religió"
traduïda en disciplina, honeste-
dat, frugalitat, treball, va poten-
ciar l'hegemonia d'Anglaterra,
abans de ser substituida per l'ac-
tual imperialisme ianqui. El pu-
ritanisme clàssic es va demostrar
un excel.lent mitjà per crear una
burgesia consumidora de con-
forts, plaers i luxes sumptuaris.
El puritanisme clássic, dones, ha
passat a la història. Ara es tracta
d'un altre fenomen.

Tot passa de moda
És cert que ja no és moda

l'intercanvi de parches, el Kama-
sutra, els'llits rodons, el recomp-.
te setmanal d'orgasmes, les or-

gies i la visita al sexòleg de les
joves universitàries. Fins i tot ens
hem avorrit de la pornografia, o
no ens encisa com abans. Tot
passa de moda. Potser la crisi i la
por al futur ens han fet més
estrets, més conservadors. Pero
no pas puritans conversos.

Tant a América com a Europa,
hom está d'acord, i les estadísti-
ques ho demostren, que les en-

questes ,dels anys 60-70 ja són
patrimoni de la majoria de la
societat. Ningú no qüestiona,
almenys teòricament, la igualtat
de l'home i la dona, el divorci, les
relacions sexuals pre-matrimo-
nials, el fet de viure junts sense
estar cassats. Un setmanari es-
panyol de gran tirada definia així
els espanyols "postmoderns":
"Tendeixen a retornar a actituds
més tradicionals i fins a cert punt
més conservadores, sense rene-
gar dels avanços realitzats quant
a igualtats individuals, toleran-
cia, una més gran igualtat entre

els sexes i realisme en la vida
quotidiana".

Doncs, qué?

El que ha passat, i en això
tothom estaria d'acord, és que.
en els vuitanta, els grans discur-
sos s'han trencat. No hi ha cor-

rents dominants. Hi ha una
moda dominant i uns compor -

taments sexuals dominants. La
gent té por i poques peles, ja no és
tabú la virginitat ni la falta de
virginitat i potser s'espera la
guerra nuclear. Campi qui pu-
gui. ¿La sexualitat és un valor en
baixa? Javier Sádaba ens parla
que les escomeses del feminisme
han deixat l'home indefens.

El psiquiatra Castilla del Pino,
en canvi, veu que els excessos
"del sexe pel sexe" s'han esta-
bilitzat positivament. I no per
raons morals: Considera que la
generació que ara té trenta anys,
els antics progres", s'ha curat
dels abusos manipuladors i
d'una utilització destructiva que
va comportar la revolució sexual.
En això hi veu un proce§ conser-
vador, no reaccionari. En el des-
interés dels joves pel sexe no hi
veu cansament, sinó menys ex-
peciativel: "En la meva genera-
ció eren tantes les expectatives
respecte a la relació erótica que
ho erotitiaven tot, fins els estu-

dis." En la linea de l'article del
"Time", creu que ara la gent no
está disposada a prendre's frívo-
lament una relació interpersonal.
"Ens hem fet més seriosos i co-
mencem a estar convençuts que
qualsevol procés de comunicació
amb tota profunditat s'ha de fer
amb mires a un termini mitjà".

Tal vegada conservadors, però
no puritans. ¿Les feministes corn
Germaine Creer o Betty Friedan
han retrobat el gust de la mater-
nitat? La dona no tornará a ser
únicament mare. ¿La minifaldi-
fia está proscrita pels grans de la
moda? Bé se'n veuen al carrer.
¿L'arruga és bella? No pas pels
punks after punks. I és impossi-
ble saber exactament qui és qui,
perquè com diuen els teòrics

"s'ha entrasen l'era del simulacre
i res no separa el que és vertader
del que és fals". Hi ha de tot.
Vivim l'època de l'adaptabilitat.

TERESA RICART

Les ulleres com a única vestimenta, atcd a la Piada de S'Arenal
Foto Herrera.

A aquest nordic que comeneard a ser home el sigla vint4u , nin-
gú el molesta per alzar tot nuu a la Piada de S'Arenal de Mallor-

ca. Tota Herrero.

A S'Arenal de Mallorca. 'reí. 269017-10
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ALBERT MONCADA, SOPIEC

"VOLTS IrlIONIES a NO VOLEN Lrir IGA
Ara, la broma que circula a

Nova York és aquesta: abans es
deia "¿anem al teu apartament o
al meu?"; ara es diu: . "etens her-
pes o no?" Bromes a pan, si vols
el plantejament sociològic de la
qüestió hem d'anar a dues hipó-
tesis:

En primer lloc, la religió s'ha
convertit en un assumpte de su-
pennercat, hi ha ratxes a la teva
vida que necessites una mica de
magia, una mica de fe, una mica
del que sigui, encara que no
tinguis una definició religiosa. El
que s'ha perdut és la unitat de
la religió, ja no hi ha, com
a l'època en qué jo era més
les conseqüències de la secularit-
zació de la societat, que a Espa-

nya comença a produir-se amb la
transició económica.

En el comportament indivi-
dual té a veure amb l'allibera-
ment de la dona, amb el treball
de la dona, amb la píndola.
Perquè la dona ha estat, pràcti-
cament, la protagonista de la reli-
gió a Espanya, i els capellans
estan perdent la seva clientela.
L'altra clientela de la religió és el
poble pla, que és l'única resta de
religió convencional que queda.

L'altra qüestió respecte a
l'embat de puritanisme que ens
envaeix, com tu dius, té dues
interpretacions. La més senzilla
té a veure amb la recessió eco-
nómica. Hi ha menys diners,
menys vacances, la gene está

preocupada per aconseguir una
feina. Això produeix una especie
de crispació en els comporta-
ments. L'altre és que les noies
--perquè l'assumpte del punta-
nisme és un assumpte básica-
ment de dones— s'han adonat
que del llibertinatge o de la lli-
bertat no n'han tret gaire partit,
que no és per tant. Les seves
germanes grans, a còpia de ser
promíscues, no han aconseguit
especials fidelitats, i tornen a
aquelles coses tan tradicionals
com ara que per fer l'amor hi ha
de haver a l'hora una relació
afectiva. A sobre, si el mercat de
trehall este malament pee a les
noies es té la idea d'enganxar un
paio que pagui i es casi amb tu

per sempre.
De totes maneres, cada vegad a.

soc més enemic de fer grans li-
nies, i per això estic en contra de
la tesi global de "Time". Com
diuen els postrnodems, el que ha
passat és que tots els grans dis-
cursos s'han fragmentat. Hi ha
motees coses: crec que a América
hi ha tanta promiscuïtat com pu-
ritanisme. Com que la vida s'ha
allargat mole, des del punt de
vista del temps, pots ser promis-
cua dels disset als vint-i-cinc
anys, als vint-i-cinc anys tenir
l'amor de la teva vida i casar-te, i
als quaranta-cinc ja tens els fills
educats, tornar a la promiscuïtat.
Jo veig que hi ha fases, i si funcio-
na més la pan puritana és perquè

hi ha una recessió económica.
—¿Tan decisiu és e/ factor econòmic?
—Mole. Congela la societat, ha

congelat totes les expectatives, les
il.lusions, la "marxa". Mira,
quan hi ha abundancia, tot es
perdona. En els quinze anys del
desenvolupisme, a pesar que hi
havia el Franco i tot, no hi havia
problema, tothom es podia per-
metre el luxe de fer cenes coses.
Ara el que hi ha són grans pors:
por de perdre la feina, de perdre
l'amor, por de la guerra nuclear,
tots aquests mecanismes del mil-
lenni. L'home és una bestiola
molt poruga, i tot això provoca
una sensació d'inseguretat de -la
qual es beneficien els venedors
de cultes. Hi sorgeixen altres ti-
pus d'espiritualitat, com el zen,
la meditació transcendental. Fins
l'aeròbic és un tipus de fanatis-
me: posar-se molt a favor de ser
molt sans.

—¿I qué passa amb els joves '

—Tenen també una gran
fragmentació de comportaments.
La por, aquesta consciencia d'in-
sefitireu-vt cititaciaw. ocie ;'iniro-
dueix a les farnílies, la traspassen
als tilis. 1,s tradueix que eis nens
de tretze, catorze anys 110 . es coln-
porten amb . la mateixa Hiberna,
qut•u ecien et.s seus get tít.'',
Tenen por • de volar. Afegeix el
lenonien de la de,iI.Iusin de les
dones pel fet de la promiscuïtat.

La cosa més notòria ara és que
els joves sobren dins de la realitat
social i el seu nivell d'avorriment
és tal que sembla que no tinguin
més sortida que veure la televisió.
la variable económica canvia els
seus comportaments. La família
ha recuperat el seu paper de pro-

tecció de la joventut. Ara ningú
no s'atreveix a anar-se'n de casa,
ni les parelles van a viure amb els
sogres. Han baixat les expectati-
ves. Tu dius: "¡que passotes!"
Dona, passotes a la forca. Lla-
vors, potser la relació amb els
pares ha millorat, ha desaparegut
la famosa confrontació genera-
cional dels anys seixanta i setan-
ta. Perqué no hi ha més remei. El
noi está assegut a casa, davant el
seu pare iii diu: "¿com et va?" I
el pare li pregunta "¿qué necessi-
tes?" Es restableix una mica el
diàleg intergeneracional que
s'havia trencat a causa del frenesí
dels fills de buscar-se la vida.
També ha passat amb molts
adules. Mira, els éssers humans
ens moven entre la necessitat de
pertànyer i la llibertat d'explorar.
A la nostra vida, de vegades tirem
per un costat i de vegades per
l'altre. Ara, els adules han deixat
de viure una vida d'aventures per
por. "Més val la meya casa, la
nieva doneta, i ja ens ho munta-
rem be. Per exemple, una cosa
oue estf, -
ció. Primer. perqué les dones
necessiten dnier, també per-
quF- trions l'ornes no voten gastar
energie,, ni tenlp, ni enlució. a

També veig en el puritanisine
una por de les classes selectes a
les masses. La recessió económi-
ca també la que es marquin les
distancies de classe: una cena
faceta del puritanisme és la de no
voler tenir gaire promiscuitat
amb la gene popular.

T. R.



Doble premic para un comercio de S'Arenal

LEO'S 11EINEKEN
BAR

Carrer Almilcar, 8
S'Arenal de Mallorca

PIZZERIA PORTO FINO
Ciudad Jardín. Trafalgar, 22.

A 190 metres de la platja.
Telèfon: 268818.

GRAN VARIETAT CUINA ITALIANA
INTERNACIONAL

POSTRES 1 BEGUDES EXOTIQUES
177 AS PER FNDUR-SE'N

BREGUES PEDRO ROMA
rRANs %lotos 1 giniunns

Son Veni
S'ARENAL DE MALLORCA

Miramar, 30

Tel. 49 00 67

SISTENCIA Miramar, 9
Tel. 49 02 22

	EDICA   -	 EL ARENAL (Mallorca)

Obert les 24 hores del dia.
Medicina General.

Pediatria (Servici diari de 17 a 18 hores)
Análisis complets (Servici diari de 8,30 a 9,30 hores)
Laser Terinia Olores colwenides)

ENTRO
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DOBLE PREMI BALEAR PER A UNA
EMPRESA DE S'ARENAL

PEPE LEGRÁ, EX-CAMPIÓ DEL Alibí
ENS CONTESTA UNES PREGUNTES PER "S'ARENAL DE MALLORCA"

Per a alguns, els podran
no constituir alguna cosa
definitiva, però no hi ha
dubte que suposen un re-
coneixement a una tasca
en un determinat camp.
Hem parlat amb Sebastià
Ballester Más, empressari
arenalenc, el qual la passa-
da setmana guanyà, per
partida doble, els premis
provincials de forns i pas-
tisseries. A la mansió de
Son Termes i baix el pa-
trocini del gremi de for-
ners i pastissers es cele-
braren els corresponents
concursos.

A aquests dos concur-
sos hi acudí el forn Balles-
ter presentant una "pitu-
filándia" i una "cistella de
pastes" respectivamen t.
Aquestes obres, realitza-
des en pá i xocolata res-
pectivament, varen esser
l'admiració de molts de vi-
sitants així com del ju-
rat que estava presidit pel
president nacional de for-
ners i pastissers, el senyor
Marín, estant amb ell el
president balear, Joan Sas-
tre, el conseller de l'Inte-
rior, Llompart, entre altres
autoritats.

Aquest concurs artesa-
nal, fonamentat en la guar-
nieió damunt especialitats
pròpies cumplí la scva pri-
mera edició. El premi de
pastisseria dugué més de
mig centenar d'hores
treball ai seu construc-

tor, am b més de quaran-
ta quiles de pes. Hl ten-
gue alguna cosa a veure en
la seva posada a punt el
senyor Robledo, professio-
nal de la pastisseria, tre-
bailador de l'empresa
guanyadora. SON VERI.

A l'entrada de la ur-
banització Son Verí, zo-
na residencial, cantona-
da amb el carrer de les
Roses, per on es va al se-
gen club esportiu del club
Nàutic Arenal es produe-
ixen multitud de conflic-
tes, cada vegada més.

La comissió municipal

permanent, intentant so-
lucionar el conflicte, acor-
dà senyalitzar dues no-
ves aturades pels taxis,
una d'elles de dos vehi-
cles, enfront del hotel
Son Verí i l'altra, de
quatre taxis, en el carrer
Costa i Llobera, així, si es
respecta la senyalització,
pot millorar la circulació
vial, però per a això, els
autobusos han de col.
laborar, en el sentit de no
propiciar embussos inne-
cessaris.

TOLO SBER'r

Aquesta figura mundial
de l'esport de la boxa (bo-
xeo) estigué a S'Arenal pa-
ssant una tarda, fa uns
dies. Damunt la terrassa
del Club Náutic, parlá-
rem amb ell. Leerá, de na-
cionalitat cubana però que
te carnet de identitat espa-
ñol, és un home simpàtic,
"dicharachero", amable,
atent, no pareix tocat de
res en el que respecta a
la seva integritat física.
Acompanyava a Legrá
l'home que fa nou anys
que está al front del boza
balear i que dimití en el
mes de febrer d'enguany
i encara la Federació Es-
pañola no li ha acceptat la
dimissió, en Torneu Sbert.
Per "S'Arenal de Mallor-
ca" contesta Josep Legra.

—¿Qué t'ha donat la
boxa?

—Ha estat la cosa Inés
important i decissiu de la
meya vida. Gràcies a la bo-
xa he conegut totes les
grandeses que pot conéi-
xer un home.

— ¿Tornaries a esser bo-
xejador si començassis de
nou?

—Sí, sí. La boxa fou
sempre la meya major
lusió i me sent satisfet del
tot d'haver fet el que he
fet.

— ¿Per?) és un esport
molt violent, no?

—Segons se miri. La
boxa, per a mí, és l'art de
pegar i no esser pegat. La

práctica requereix molt
d'entrenament, una prepa-
ració intensa i això es el
que molesta multes vega-
des a la joven tut.

—Pepe, ¿es veritat que
la joventut passa de la ho-
x a?

--Bastant, això és veri-
tat. Primer per la duresa,
la joventut prefereix fer
més poc sacrifici. Els hi
agrada més la pilota, les
motos, les discoteques...

—Diu la història teva
recent que a tu t'agrada
molt la diversió. ¿Que dius
d'això?

—Me divertit però sem-
pre guardant la máxima
disciplina que imposa el
practicar amb garantía
d'exit l'esport. "Soy muy
responsable con eso".

—Se va dir que et po-
saries en polític. ¿Que hi
ha d'això?

—Res de res. Encara
que tinc un gran respec-
te per tots els politics. En
difernts ocasions he estat
rebut pels polítics, record
al general Franco, a Fidel

Castro, altres "jefes" d'Es-
tat o ministres, es gent
que m'ha tractat molt
atentament cada vegada.
La popularitat, els títols
mundials m'han obertes,
puc dir, totes les portes.

—¿Con está ara mateix
el teu futur, acabada l'ac-
tivitat boxística?

—ES tic preparant una
companyia de ballet que
durà el meu nom. Farem
amb aquesta nova expe-
riència. He estat 21 dias a
Miami a una escota de ba-
llet per aprendre un poc
inés del que ja conesc.

— ¿Quan tornes a Ma-
llorca?

—M'agradaria poder
presentar la companyia
abans citada. Per altra part
vendré les vegades que faci
falta o m'ho diguin. Tenc
inolt bones amistats, apre-
cil molt al president i di-
rectius i guardaré sempre
uns bons records d'aques-
ta tila.

"Hasta siempre Pepe".
MATEU JOAN FLORIT

(Texte y Fotos)
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AAIR MOTIU DE LES FESTES DE S'ARENAL

JOSEP ALVARADO: UN PINTOR QUE TRI
Amb motiu de les tradicio-
nals Festes Arenal-84, el
pintor local, afincat a
S'Arenal des de fa tres de-
cenes de anys, Josep Alva-
cado Mateo, fa una expo-
sició de les seves obres.
Hem anat a veure tot el
que té en existencia al
seu estudi del carrer Ca-
brera angular amb el ca-
rrer Formentera. N'Alva-
rado está component qua-
dres i més quadres. 1 hem
aprofitat per fer-li unes
preguntes per "S'Arenal de
Mallorca".

Josep Alvarado, va nei-
xer el día 2 de mare a Car-
tagena l'any 1928. Es va
iniciar en el dibuix a l'Ate-
neu de Maó, allà d...•vers

eh anys 1936 a 1939. Des-
prés a Grenoble (Enuice)
se inicia en la pintura de la
mi del mestre Acaniglia i
amplia estudis a l'Escola
d'Art i Oficis de Marsella.
Fou l'any 1977 quan ex-
posa per primera vegada
S'Arenal, abans ho huía
fet a altres llocs. Després
ha fet bastantes exposi-
cions.

—Artista ¿per que no
exposa més?

—La meya salud es bas-
tant delicada. Pinto tot
quan puc però dispone
de pocs quadres de exis-
tencia. Un quadre necessi-
ta mollas sesions si es gros.
Normalment es que faig
una nota a la aquarel.la

o "guache" i arnh algunes
fotos de referencia, vaig
ampliant l'obra dins l'es-
tudi. Pens anar exposant
més sovint.

—Mestre, ¿per que vis-
quint vota del mar es dedi-
ca a pintar més i mes eh
paisatges?

—Necessit soledat per a
pintar i inspirar-me. Pintar
figures hem posa nerviós,
sois pensar que estan pen-
dent de jo. Per altra part
ara el "mollet" está tot
vallat. Abans era allb un
lloc dude i pictòric pel
meu temperament. 11 1 ha-
vía barques pesqueres i
coses així ara tota-bordes

ots. Jo nú troc aixb pin-
toresc i per aixb cerc el

paisatge.
—Alyarado, ¿com des-

criuria la seva pintura?
—Més bé normal en

tot. Acept que solc pa-
ssar en poc temps d'un
estil realista a un altre
més espontini o impre-
ssionista.

—¿Qué espera d'aques-
ta nova exposició a S'Are-
nal?

—Normalitat total. La
faig amb la major il.lu-
sió. Present totes les obres
de que dispone. Hi ha un
poc de tot, obres novas
obres de diferents etapes
de la meya activitat pictb-
rica. M'agrada mostrar-ho
a la gent, no tenc preocu-
pació i diré que les hores
di: visita serán de les 18 a

les 22 horas des del día
10 al día 15 de ju li o'.

Aixb és la noticia, el
nostre pintor N'Alvarado
exnosa novament. Li augu-

ram un éxit. Són moltes
les obres que hem vistes i
que el públic entes podrá
admirar.

TOMEU SBERT

Aconteixement important pel nostre poble aquest dissabte passat: La inauguració de l'Acadèmia
Oval: on s'impartiran tota casta d'ensenyanres, però especialment les relacionades amb el turisme
com són els idlornes, mecanografia 1 informática. Una académla que sens dubte feral molta feina a

un poble com el nostre que necessita especialistes.



400

.300

200

TÉCNIQUES D'ESTUDI, aprén a estudiar amb menys esforç i millors
resultats. Métode de lecture rápida. Problemes d'aprenentatge.

0 5 10 20 30

CLASSES DE:

EGB (GRADUAT ESCOLAR) per a nins i adults
BUP, COU I SELECTIVITAT

CONTABILITAT
CATALÁ

IDIOMES: professors nadius, métodes moderns.

ANGLÉS
FRANCÉS
ALEMANY

AULA D'ESTIU - 84
iiiCURSOS DE TEMPS LLIURE PER A TOTSIII

i¡iEL QUE LA JUVENTUD NECESSITAIII ¡fiPARTICIPAII

BALL DE BOT, aprenguem els balls mallorquins: BOLEROS, JOTES
I COPEOS

MÚSICA, iniciació a la lectura i escritura musical. Acompanyament
amb guitarra, orgue o piano. Estudi d'aquests instruments.

()\A by 1 1
EL CENTRE
D'ESTUDIS

DE CAN
PASTILLA

MANUALITATS, descobreix les meravelles que poden fer les teves
mans. TALLERS DE CISTELLARIA, MACRAME, TAPISOS,

LABORS, MARQUETERIA...

CERÁMICA, aprèn l'art més antic de la civilització. MODELAT I
DECORACIO DEL FANG.

DIBUIX I PINTURA, diverses  tècniques: dibuis artístic, llápis,
carbonet, aquarel.la, pastel, oli...

.7/77ZZ,ZZI
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(1),/
CLINIC BALEAR

SERVICI MÉDIC PERMANENT

PEDIATRA (24 MIRES) TRAUMATOLEC (24 MIRES)
RADIOGRAFIES ELECTROCARDIOGRAMES ANALISIS

ATS "CHEQUEOS"
EN COL.LABORACIÓ AMB LES CASES

ASSEGURADORES

IMECO, ASISA
SERVICI D'AMBULÀNCIES

Platja de Palma. Ti. 490101
Edifici Cel Blau, sortida n. 6
Sometimes. Ti. 264458
Avinguda Son Rigo, 25
S'Arenal de Mallorca
Carrer Salut, 38

TELS. 466262 - 268000

COL.LEGI HOMOLOGAT DE BATXILLERAT LLADÓ
COLL D'EN REBASSA

ESTUDIS DE BUP
AUTORITZACIÓ PlIVIA 6-6-84
INFORMACIO MATRÍCULA
CARRER CASTILLEJOS, 45 Tels. 268065-250526

COPERADIO POPULAR
LA \DIO ENCESA

RADIO POPULAR
rrr

SOM LA RADIO

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

lars Programes per esoltar i parlar, RADIO POPULAR

CLUB D'ESTIU
BADIA GRAN

Dinars de noces comunions i batetjos.
Avinguda de Cristofol Colom s/n

Bailía Gran

Una senyal de tráfil ben origina£ Aixó a la molt turística zona de Ca'n Pastilla.
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Nova direcció d'aquest Club, que pol.
laritza la vida social d'aquesta urbanitza-
ció, la més gran del terme. Lloc on la gent
descansa, fa tertúlia. pren el sol i neda, i
com tarnbé és restaurant, hi pot anar a di-
nar o a sopar o fer-hi els dinars de noces,
comunions, etc. Els nous gerents del Club
d'Estiu són els coneguts arenalers Nofre
Cabot, fill del conegut retratista arenaler
i en Joan Caimari, sineuer i des de fa cins
anys afincat a la nostra comarca.

A n'En Nofre, el recordam d'aquell
temps de la clandestinitat d'abans de la
mort d'En Franco, CC.00., Acolliment
de S'Arenal, els marginats a qui s'havia
d'ajudar, les carreres que feiem plegats da-

vant els grisos...
En Nofre, té 32 anys, des deis 14 dins

l'hostelería: Garonda, Victòria, Bohio,
Balnearis, Cala Estáncia... Ara, s'ha inde-
penditzat i dirigeix amb els seu companys
sineuer el Restaurant Badf a Gran.

—Quins són els vostres projectes?
—Volem fer d'aquest lloc un club agra-

dable i tranquil a fi que la gent de per
aquí se trobi a ca seva. Organitzarem les
festes de l'estiu el mes d'agost amb l'aju-
da de l'administració del club i de l'Ajun-
tament de Llucmajor. També organitzam
un torneig de tir al plat aquesta setmana
que ve. Volein animar la vida social
d'aquest poble residencial.



La "tira" de tapes
Benvinguts siau-convi-
véncia germanor
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VOSTÈ PREGUNTI, PREGUNTI

/ acaba el "Vostè pregunta", el programa degà del circuit
català de TVE, dirigit, inventat i executat per Joaquim M.
Puya!, al llarg de sis anys. S'acaba un programa dels pocs
que han fet història en la producció televisiva catalana. I

s'acaba enmig de la indiferència, sembla, dels altíssims directius de
TVE. A vegades la indiferència mata més que la censura. "Vostè
pregunta" ha resistit els embats del canvi d'ad d'allà, canvi d'hores, de
cadenes, de locals, canvi de directius a Barcelona, a Madrid, de
governs centrals i perifèrics. Introduí amb inteLligéncia una de les
escasses fórmules participatives que tolera el medi televisiu, la
participació del públic a través del telèfon, preguntant o interpel.lant
directament el personatge invitat de cada edició. Prop de tres-cents
personatges de la vida catalana i no catalana han desfilat pels platós del
programa de Puyal, i el balanç fins ara només pot considerar-se
eminentment positiu. Potser ara calia una renovació d'estil i de
paisatges, potser calia anar més a París (és un dir) a perseguir
personatges sobre el terreny i no esperar que poguessin desplaçar-sea
Sant Cugat. Per?) això val molt més del que estan disposats a pagar a
TVE - Madrid per un programa perifèric. És el que han dit, si fa no fa.

"Vostè pregunta" s'acaba, i no cal fer-li un homenatge. Ha fet el fet,
senzillament, que ja és dir en el país de la TVE. Tampoc no és cap
tragèdia, però sí un símptoma entre molts altres. Un símptoma del
final que se li prepara a tot el circuit català de TVE si no hi ha profunds
canvis en la política del país de la TVE. Com el programa de Puyal, el
circuit catalá de TVE un bon dia es pot acabar, no pas per cap decisió
d'alta política, sinó senzillament per  indiferència, tant dels de dalt
com dels de baix, tant dels programadors com dels espectadors, i
tothom recordará com una curiositat histórica l'existència d'un circuit
català de televisió que durant uns anys de Ilarga transició TVE va tenir
la gentilesa de prestar a Catalunya. I la gent dirá, sí, sí, va fer el seu fet, i
tal com el van crear el van ensorrar. D'alguna manera és el que
afirmava fa unes setmanes el cap de programes de Sant Cugat, Sergi
Schaaff, que si les coses continuaven així, ell pel setembre feia mutis i
abandonava el vaixell, i és el que acaben de recordar al delegat del
Govern de Catalunya el director de TVE a Sant Cugat, Pere Felis, i el
director d'informatius, Enric Sopena.

La crisi hi és, i ningú no la nega pels passadissos del flamant centre
de TVE a Sant Cugat. Naturalment, la crisi no ve pas del flamant centre
ni de la gent que hi treballa ni de la capacitat de producció ni de la
creativitat dels caps pensants. L'actual programació del circuit  català
dóna fe de la capacitat de Sant Cugat de confegir, si d'ells depengués,
tota una programació pròpia.

JOSEP GIFREU

CAFETERIA SANT DIEGO

COQUES DOLCES CADA DIA
I AL VESPRE MÓSICA DE PIANO

LOS AMIGOS
Carrer de Trafalgar, 8 —
Telèfon 269418

COLL D'EN REBASSA

TALLER DE JOIERIA
K.D. WEHDEN
Joies Noves-Reparacions-
Canwis de Modds-Treba-
llam el seu or vell
Feina a má.
Carrer Amilcar, 9
S'ARENAL DE

U.LORCA

CUINA MALLORQUINA
GRAELLA GRILL

EXPOSICIO 1 VENDA
\ Cf. GUASP, 7. TEL. 260590.

COLL D'EN REBASSA

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

REPORTATGES FOTOGRÀFICS

FESTES, BATETJOS, PRIMERES COMUNIONS, HOCES...
PORO COMPRAR COPIES DE LES
FOTOGRAFÍES D'AQUEST PERIÓDIC 	 ES UN SER VICI MÉS DE

SÁrenal
oigf de Mallorca

TEL. 265005



C/. MARINETA, 7 - EL ARENAL (MALLORCA) TELS. 26 62 32 - 26 62 54

GRUA, 8
TEL. 261073

CA'N
PASTILLA

BAR-RESTAURANTE ANDREU

pyíd
Rellotgeria. Joieria. Argkideria. Objetes de re

Trofeus. Gravat. Preus de Fábrica

Avda. del Cid, 82
419955• 7-n ],

n•n

SON FERRIOL

* TIPOGRAFIA * OFFSET

* DPT. FOTOGRAFIC

SANT CRISTOFOL, 116 TEL. 268964

S'ARENAL DE MALLORCA

JOIERIA

MARINA
CARRER SALUT, 21-TEL. 262415

S'ARENAL DE MALLORCA,

RELLOTGERIA

ame/3
PAJW

CNIC1<tfi
ANTONI AMENGUAL I
MARI CARMEN GARCIA

L'EXQUISIT

POLLASTRE FRIT

AVINGUDA NACIONAL, 7 (ENTRE BALNEARIS 7 1 8) APARTAT 17 —
S'ARENAL DE MALLORCA— TEL. 266562

ASPE S.A.
ASCENSORES

MONTATGE- CONSERVACIÓREPARACIÓ
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LA PLAÇA REINA MARIA
CRISTINA RESTAURADA

EDICIÓ BILINGÜE DEL
CONVENI D'HOSTELERÍA

Els jardins de la turísti-
ca plaga de la Reina María
Cristina des de fa unes set-
manes comencen a esser
cuidats, com pertoca. S'ha
confirmat que la font tor-
nará a Huir les seves llums
multicolors. Fa dos anys es
produiren una serie d'aga-
ries greus que des de lla-
vors han mantingut aques-
ta font en un estat ben
poc edificant. Ara, amb la
contratad?) d'un jardiner,
amb canee municipal, que
está treballant a fons per a
millorar la imatge d'aques-
ta zona ajardinada, la pla-
ga tornará a esser en
aquests propere estiu un
centre acollidor, i d'aixó
se'n beneficiaran tant els
residents com els estiue-
jants. Sense cap dubte és
una bona noticia per a
S'Arenal.

Una altra notícia im-
portant és l'acord en el
Consistori sobre l'asfaltat
i adecuada ordenació del
carrer Teniente Bernardo
Garau Salva, en el tram
compres entre els carrers
Milán i Mojón. Es tracta
igualment d'un lloc cèntric
i concoregut. Nou asfaltat,
ajançament d'aceres i les
senyalitzacions correspo-
nents, feran el miracle.

Ens comentava en Joan
Llompart, jove dedicar un
poc a tot, que s'està assa-
jant la comedia mallorqui-
na "Molta feina i pocs do-
bbers" d'en Joan Más per
a esser posada en escena
en breu temps. A aquesta
comedia seguiran altres
d'entussiastes, baix la
coordinacib del "Grup Pa-
rroquia; Tots Junts".

En el Club Nàutic Are-

nal s'està prepanuit un
ambiciós programa de re-
gates per a aquest proper
estiu i tardor. Predominen
les regates en les classes
"optimist", "snipe" i 420.
Des d'aquestes pàgines

procurarem tenir infor-
mata a tots els nostres lec-
tors de tota l'activitat que
es dont en el club arena-
lenc.

TOMEU SBERT

Per primera vegada, un
conveni col.lectiu
provincial ha estat publicat
en les dues llengües oficials
de les 'Eles, el castellà i el
català. A més de la publi-
cad() bilingüe del Bolleti
Oficial —la versió en català
es publicará més enclavan:
per haver-se sotmés el tex-
te a algunes correccions
d'estil per part de profe-
ssors de la Universitat—
la UGT ha editat pel seu
propi compte un llibret
que inclou per una banda
la versió castellana i per al-
tra la catalana.

L'edició ha estat possi-
ble grades al suport eco-
nòmic de la cooperativa
Tabyr de l'aeroport que,
d'aquesta manera, ha vol-
gut contribuir a la norma-
lització del català al ma-

teix tetnps que consegueix
divulgar el contingut
d'aquest conveni.

En la traducció hi han
participat l'OCB, el Centre
d'Esnidis Gabriel Alomar i
el Departament de Català
de la Universitat

Juntament amb l'edició
d'aquest conveni, la UGT
ha realitzat un llibret ex-
plicatiu en el qual es valo-
ra el contingut del conve-
ni. Aquest llibret ha estat
repartit entre tots els tre-
balladors d'hosteleria, i de
forma especial, entre els
venguts de la península
per a la temporada alta,
amb la finalitat de divulgar
els acords que exigeixin
l'acompliment del conveni
en les seves respectives em-
preses.



Foto retrospectiva. Directius del S'Arenal de fa un paren d'anys. Podem veure en Dandri Capó, F.
Frau, Josep Oliver, Biel Amengua!, Toni Martí. Jordi Cabrer, Tomeu Sbert, Toni Tomás, Canal: Va-

lenzuela entre altres. (Foto Vicens Tur).
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COL.LABORACIÓ D'ASSEGURANCES
FIARE NOSTRUM-ARENAL

ESBERTADES

La vacunació antirrábi-
ca de cans i cusses a S'Are-
nal de Llucmajor será els
dies 5, 6 i 7 de juliol, a
partir de les 4,30 horca de
l'horabaixa i tendrá lloc
a la Placa Rna. Ma. Cristi-
na, com cada any; anirà
a arree dels menescals de
Llucmajor. Es tracta, re-
cordam, d'una vacunació
obligatòria.

El canvi o remodelació
de part dels feriants que
venen a vendre els dijous
a S'Arenal, es va efectuar
sense que passassin coses
grosses. Hi va haver pro-
testes, això sí. Era un poc
natural. Anar al carrer de
la Dragonera, quasi a fora-
vila produía recel. No se
sap el que faran els turis-
tes devers aquell carrer.
Es un poc enfora.

Però això sí, tothom
estará més ample i hi farà
més bon passetjar i com-
prar també.

L'estiu ha arribat més
tard que els altres anys.
Fins i tot el temps es po-
sa en contra, exclama la
gent.

Comprenem que és lla-
mentable, però contra el
temps no si pot fer res.

Els hotelers que es
preocupen de tot, estan
enfadats amb això del
temps.

Volen dir que fou posi-
tiva una de les visitas que
han efectuat al governa-
dor civil, per a tratat de
cercar més i més segure-
tat ciudadana. Carlos Mar-
tín Plasencia manifestà
que durant els mesos d'es-
tiu el reforçament de l'or-
dre públic es veurà nota-
blement augmentat.

Bartomeu Xamena es-
teva l'altre dia molt preo-
cupat pel turisme de la
tercera edat. Els "tiro-
ners" han augmentat un
poc i això és alarrnant.

El president de la Unió
Esportiva S'Arenal esteva
Peltre dia preocupat i poc
comunicatiu. Incluús un
amic seu me digué que en
Vicent Maten volía dimitir
del canee. I això és molt
fort inoportú. El president
arenaler está fent una bona

labor i sois duu un any en
el càrrec.

Hi ha que aguantar més,
amic Vicent.

El mes passat es va
inaugurar una altra oficina
bancaria a la nostra zona.
Es tracta del Banc Inter-
continental Español (Ban-
kinter) i está situada al ca-
rrer de Miramar, davant el
Club Nàutic).

El director de la sucur-
sal és Atitoni Barceló Car-
bonell.

Li fou imposat pel bat-
le llucmajorer, Antoni Za-
noguera, la Insignia de Pla-
ta de l'Ajuntament a Joan
Socies Llambies per la se-
va destacada tasca en l'or-
denament de l'arxiu muni-
cipal de Llucmajor.

I ademés, Joan Socies,
fou nomenat arxiver me-
jor a títol honorífic.

Enhorabona.

En Nofre Minas i en
Joan Caimari han posat en
marxa ¡de valent! el resto-
rant de Badía Gran. I allb
funciona de cada dia mi-
llor.

I és que per altre part,
Badia Gran, ja és com un
poble. Ha crescut i creix.

Es falla el denominat
"Primer Concurs de Car-
tells San Cristòfol 84". El
tema "Arenal en festes".
Patrocinat per l'Ajunta-
ment de Llucmajor.

Triunfa la nina Vicente
Planells Roig: 2o. premi
Joana Maria Perelló Valles-
pir; 3o. M. Isabel Jimé-
nez López; 4o. Araceli
Roldan Alba; 5o. Llidia
Ruiz Cantallops.

El jurat estigué format
pel tinent de batle Joan
Perelló Palmer, el pintor
local Josep Alvarado i els
senyors Joan Ramis Po-
mar i Martí Llompart Ca-
lafat.

Les obres presentades
foren de bona calitat.

Els participants foren
els nins i nines en edat es-
colar dels col.legis de la zo-
na arenalera de la part de
Llucmajor.

Un col.legi amb molts
d'alumnes no aporta cap
concursant. ¿Per quins
motius?

Un tinent de batle lluc-
majorer rebé el nomena-
ment de vocal representant
de la "Part Forana" dels
regidors d'esports dels
ajuntaments de Mallorca.
Es tracta de Joan Puigser-
ver, el cual fou elegit pels
mateixos representants
dels consistoris mallor-
quins, mitjançant votació.

Joan Puigserver rebé el
nomenament firmat pel
conseller de Cultura, Fran-
cesc Gilet.

Enhorabona i sort.

El día 22 de julio] es ce-
lebra la tradicional "Volta
a Cala Blava" d'atletisme
Organitza el "Club Peñal-
ver-Aspe" i coordina el
destacat atleta i industrial
arenaler Josep Peñalver.

¿Que passa amb el pre-
sident Perelló Molinas? Es-
tá molt apagat l'home.

La grua municipal tor-
na fer viatges de cotxes
mal aparcats i que impe-
deixen la circulació roda-
da de forma normal.

Mentres uns diuen que
això está molt ben fet,
això de retirar els cotxes
els altres flastomen de gra-
nat.

"Todo es según del co-
lor con que se mira" va dir
el poeta Campoamor.

Tant si té vidre com
no.

¿Escolta tu i que tenen
que fer-hi a n'Es Trenc?

—No ho sé, hi ha molt
de renou i moltes opi-
nions.

—¿I tu que hi tens
propietats allá?

—Jo no, ¿i tu?
—Jo sí, per això dic que

l'hem d'urbanitzar.
—Perb, borne... s'ecolo-

gia... home.
—Escolta, et reglaré un

solar, si el vols.
—Si que el vull, però a

un lloc que hi puguin
construir un xalet.

—A sí, pardalango...
pardalango...

Mendoza, aquell juga-
dor conflictiu del Real Ma-
llorca, diuen que vol com-
prar o montar un negoci
a S'Arenal. Per això, po-
dria passar a esser un ele-
ment pertanent al club del
"Camp Roses". ¿De juga-
dor o de qué?

El nin Gabriel Barrado
Fernández, fill del vice-
president de l'Unió Espor-
tiva S'Arenal, que va nei-
xer fa pocs dies, i ha estat
nomenat soci del club.

Es tracta, dones, del soci
Inés jove de l'entitat.

¿Patrick sí? ¿Patrick
no? ¿Jugará amb el S'Are-
nal la pròxima temporada?
Unos decian que si i otros
decian que no. Como en la

¿I el goletjador Toni
Capó? Igual que en Pa-
trick...

Es celebra assemblea ge-
neral en el Club Nàutic. La
presidencia segueix ocupa-
da per Joan Miguel Cata-
ny. Una assemblea que re-
sulta altament positiva.
Dura tres llargues hores i
les discusions foren mol-
tes i apuntant sempre a
cercar millores pel club.
¡Així dóna gust!

¿Será sempre així?

Diuen que es parla
d'eleccions per a la pre-
sidencia. ¿Quant será ai-
xò?

De moment tot esta
pla. I el Club Nàutic de
S'Arenal és ja modélic
dins les Illes Balears.

Tres canvis es pro-
duiren en la directiva,
tres. Sortiren en Fran-
cese Nicolau, en Toni
Ferrer i en Pau Diaz. En-
traren en Ramis, en Ro-
nene) i en Mayans.

Finalitza el "Trofeo
Mayfret Comercial" essent
triomfador en Sorio III de
Josep Carles Frau, 2o.
S/N de Pere Lucas; 3o.
Anta de Isabel Ferrer.
Això en la categoría Euro-
pa.

En "420" fou primer
clasificat en Currumbind-
culum, de Rotger i Torral-
ba; 2o. Dominguero, de
Sánchez Cuenca i Torral-
ba; 3o. Exotec, de Santa
Ursula i Michelón.

Dins la classe "Finn"

fou lo. Jaume Carbona;
2o. Manolo Serrano, 3o.
Tem Tomás.

¡Festes a la vista
¡S'Arenal en festes!

¿I que no és guapo
això? ¡Alegria!

Es celebren aquesta pri-
mera quincena de julioL

En Bici Castell ha es-
tat noinenat president-res-
ponsable de l'equip juvenil
del Parroquia Arenal. I es-
tá treballant i molt. rEn-
davant Biel!

Els juvenils són la gran
esperance del futbol arena-
ler.

•n•

Encara que es fitxin en
Mendoza...

En Bici Castell substi-
tueix a Miguel Ambrhs en
el càrrec de president, i és
que en Miguel Ambrbs té
feines més necessaris per
devers l'Església.

Però hem de tenir pre-
sent que en Miguel Am-
brbs ha fet una bona la-
bor dins el esport arena-
ler.

Atenció. Recordin un
nom: Salvador i és mestre
d'escota. Du cerní d'esser
noticia. Al temps...

Diuen que dins Son Ve-
rí o Es Castellet es cons-
truirá una pista de bolos.

¿Será veritat?

I ara passam a Llucma-
jor. Dimití el president de
1"España", en Jaume
Adrover, que ocupa des de
fa dos mesos el arree de
regidor de l'Ajuntament.
¿Qui será el nou presi-
dent?

En el moment de redac-
tar aquesta informació, di-
lluns día 25 de juny, es
prepara assemblea general
de socis en el club espan-
yolista llucmajorer.

¿Es farà altra vegada
equip amb jugadors del po-
ble, reforçats amb jugadors
de fora?

El que sí és necessari
és que l'España" retorni
a III Nacional. Llucma-
jor, per la seva histhria
i importancia mereix te-
nir un equip d'entre els
millors de Mallorca.

Per cert, el porter Marc
Vidal fiará novament per
jugar una o dues tempora-
des més, Marc Vidal ha es-
tat un dels millors juga-
dora de la plantilla durant
les dues darreres tempora-
des.

I fins d'aquí quinze
dies, estimats lectora.

SBERT

La nieva vida comença novament
Campanya "Pla de pensions"

MARE
NOSTRUM

Agenda urbana S'Arenal
Plaga Major, 1. Tel. 265374



RENAULT
Josep Vallespir i Gost
Tallen Vallespir
Servid Oficial RENAULT

Venda i reparació de
totos els tipus de vehicles
de la marca RENAULT

Carrer Sant Juan de la Creu, 65
Tdéfon 413867
SON FERRIOL

CAFETERIA PIZZERIA

GELATERIA-RESTAURANT

GRAN 1 GENERAL CONSELL, 8

TEL. 267025
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MARRATXI: SA CABANA TENDRÁ UN
NOU POLIESPORTIU

NOU PRESIDENT DE LA PREMSA FORANA

Com cada primer dijous
de més, l'Ajuntament de
Marratxí celebrà el passat
dia 7 el pié corresponent
a aquest mes de Juny. Un
pié que d'entrada presenta-
va dues novetats: la pri-
mera, la posta en marxa
d'un equip acústic gràcies
al qual s'ha millorat nota-
blement en l'audició
d'aquest; per altra banda,
el fet que l'esmentat pié
estás presidit pel tinent de
batle, senyor Montilla.
També s'ha de senyalar
que tampoc en aquest pié
hi hagué intervenci6 algu-
na per part de l'oposició,
com ve essent habitual,
ap ro van t-se , sense debat,
tots els punts del dia.

Entre els punts apro-
vats cal destacar la crea-
ció d'un lloc de conserge
en el centre que s'està
acabant en el Pont d'In-
ca, així com també l'apro-
vació definitiva dels preus
dels nínxols del cementi-
ri municipal, que queda-
ren establers en 80.410
pessetes els nínxols pe-
tits, i 241.230 els gro-
ssos.

lgu ent s'aprovà el
plec de condicions que

hauran de regir per a la
contratació directiva de les
obres del poliesportiu mu-
nicipal que es construirá
a Sa Cabana (Pont d'In-
ca), zona que en aquests
moments no té cap lloc
adequat per a la prácti-
ca dels esports i que ara,
amb la construcció del
poliesportiu, el pressupost
del qual és de 5.145.000
pessetes, tendrá. Per altra
banda, amb aquest poli-
esportiu es milloraran les
instal.lacions esportives del
nostre municipi, al qual ja
hi ha una instal.lació
d'aquest tipus a Es Figue-
ral i un camp de fútbol en-
tre Pbrtol i Sa Cabaneta,
de propietat municipal, a
més d'un altre camp de
propietat privada al Plá
de Na Tesa.

En el pié es presentà
de manera oficial als regi-
dors, el programa d'actes
de les pròximes festes de
Sant Marga' i a propòsit
d'aquestes festes s'acordà
efectuar una visita al pre-
sident Cañellas i al presi-
dent del Consell Insular
Jeroni Alberti, amb la in-
tenció de convidar-los als
diversos actes que es cele-

braren. S'acordà que aques-
ta visita fos el dia després
del següent pié, i, en cas de
que els dos presidents
acceptássim a assistir a al-
gun acte, que aquest fati la
missa solemne de dia 30.

UNA DONA, NOU
POLICIA MUNICIPAL

La Policia Municipal de
Marratxí tendrá en un
breu temps, amb dos nous
llocs per a la temporada
d'estiu. A tal efecte es ce-
lebraren les proves perti-
nents el passat dia dos.
Una dona conseguí la mi-
llor puntuació, es tracta de
Jerbnia Vanrell, quedant
en segona posició Jaume
Arturo Suau, essent aquest
dos aspirants els que a par-
tir de dia devuit entraran
a formar part de la plan-
tilla de la nostra Policia
Municipal.

Al rnateix temps que
es celebraren les proves,
també en fen les proves
adequades per a cubrir
un lloc d'administratiu,
guanyant la prova Enri-
queta Ramis.

Des del passat 11 de
Juny Caries Cosat Salom
és el nou president de
l'Associació de la Prem-
sa Forana. Fou elegit per
al càrrec per clara majo-
ria ja que dels vint-i-
quatre vots emesos, vint-
i-dos foren per ell.

Carles Costa, una vega-
da elegit president, decla-
rà que s'havia presentat
nomás amb ànim d'esser
vocal "n'hi ha d'altres que
farien aquesta feina mi-
llor quejo" declara.

La nova junta directi-
va de l'Associació queda
integrada així:

President:
CARLES COSTA SALOM,
de la revista "Sant Joan".

Vocals:
GASPAR SABATER

VAVES del setmanari "Di-
jous" d'Inca.

LLUC OLIVER de la
revista "S'Encruia" de
Deià.

PERE MULET, de la
rvista "Es Saig" d'Algaida.

PAU REYNES, de la
revista "Lloseta".

JOSEP CORTES, de la
revista "Flor de Card" de
Sant Llorenç.

JAUME TUGORES, de
la "Revista de Sineu".

L'assemblea es celebri
a la sede de l'Associació

al carrer Princesa de Sant
Joan a les nou del vespre
del passat dilluns, dia 11.
Després d'unes paraules de
comiat del president sor-
tint, Santiago Cortés, fo-
ren proclamats els candi-

dats i es serví un sopar.
Després, es constituí una
taula d'edat i es procedí
a les votacions, després
de les quals se celebrà el
resultat d'aquestes amb
xampanya i ensaïmades.
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La policía nacional també
está allotjada al nou edifici
del hotelers. A la fotogra-
fia, el coronen en cap de la
policia nacional a les Ba-
lears i el cap de la policia a

S'ArenaL

En món empresarial 1 polttic se va donar cita a l'Auditórium de
S'Arenal

Lj wcnalers amb el presiden! del Parlament. 	 Moment en que el president del Parlament declara inaugura! l'Audltbrium de S'Arenal.

EL FM POLÍTIC 1 EMPRESSARIAL EN LA INAUGURAC IÓ
DE L'AUDITOR'

Una profusa representa-
ció de la classe política i
de l'empressariat balear es
reuní en el solar de l'Asso-
ciació d'Hotelers de la
Platja de Palma que aques-
ta té en el carrer de Mar-
bella de Ca'n Pastilla. El
inotiu era la inauguraci6
de l'Auditori que l'Asso-
ciació construí en aquest
predi, destinat a activitats
de tipus cultural i per a
espaiment dels turistes que
visiten la nostra platja.
L'acte de gran trasncen-
ciencia per al turisme ba-
lear, assistí també el di-
rector general de Promo-
ció del Turisrne, Ignacio
Vasallo, el qual dividí la
seva instancia a Mallorca
entre la inauguració del
Centre i la asignatura d'un
conveni amb el Foment de
Turisme.

Amb un retràs realment
exageral comenci l'acte
d'inauguraci6 de l'Audito-
ri, debut a que s'esperava
la reséncia de Ignacio Va-

sallo en la taula d'autori-
tats. El vol d'Ibéria que
transportava al director de
Promoció Turística va a
sufrir un retràs de més
d'una hora —fet ja habi-
tual en la línea aérea es-
tatal-- a la qual cosa oca-
sionà aquest inconvenient.

L'acte fou presidit pel
president del Parlament
balear, Antoni Cirerol, en
representació del president
del Govern, Gabriel Cafie-
lles, el qual es trobava de
viatge a Madrid. Junta-
ment amb Cirerol es tro-
baven el president dels Ho-
telers de la Platja de Pal-
ma, Tomeu Xamena, el
president del Foment del
"Turisme, Paulí Buchens, el
conseller de Turisme, Jau-
me Cladera, el batle de
Palma, Ramón Agulló, el
seu tinent de Turisme, An-
toni Tarabini, i l'abans
mencionat, Ignacio Vasa-
llo.

Tomeu Xamena, el qual
obrí el torn d'oradors, ma-

nifestà que l'objectiu ara
alcancat era de molts
d'anys enrera: "El nostre
interés era que el turista
tengués altres coses per a
passar agradablement la
seva estancia a Mallorca,
a més del sol i la platja, fo-
namentalment per a cobrir
l'época hivernal".

L'Auditori donará ca-
buda a tot tipus d'activi-
tats culturas, ja siguin
concursos, concerts, con-
gresos, exposicions...:
"Hem de correspondre i
potenciar la nostra única
font de riquesa".

El següent en fer ús de
la paraula fou el president
del Parlament Autònom,
Antoni Cirerol, el qual
breument parla de la im-
portancia que té la Platja
de Palma dintre del con-
texte turístic, no tan sols
espanyol, si no també eu-
ropeu: "L'amplia expe-
riència hotelera de Ma-
llorca permet oferir uns
serveis dels quals altres
paisos catan lluny de po-
der oferir. La infraestruc-

tura cultural és un element
de qualitat més a sumar als
serveis que oferini al viat-
ger".

Per acabar, Ignacio Ga-
llego dona una 1E96 magis-
tral sobre els orígens del
turisme mundial i les cir-
cunstancies socioecon6-
mies que coajudaren al seu
naixement, tals com l'apa-

rició de la revolució in-
dustrial i les noves classes
socials que sorgiren d'ella,
les qualk engendraren a
posteriori el fenémen del
turisme de masses. Feu
Inés tard una evaluaci6 del
futur que tendrá interna-
cionalment aquesta indús-
tria. Concretant-nos en
l'àmbit local, Vasallo afir-
ma: "No hi ha un lloc en
el món que tengui la tra-

/ dici6 turística de Mallor-
ca que avui posseix. L'Illa
té un turisme garantitzat
per que és el loe preferit
pels viatgers que s'ini-
cien en això, i sobre tot,
per als majors de quaran-
ta anys que prefereixen
llocs de la tranquilitat de
Mallorca".

L'acte concluí amb l'ac-
tuació d'una orquestra de
cámara aleinanya i un ape-
ritiu en el predi adjacent
a l'Auditori.

Club
MARILYN

Calle Canónigo Mateo Rotger, 16

EL ARENAL - MALLORCA



;PAROLA DE SERVICIS

Netetja de moquetes
Sofás
Cadires
Cardes
Cristalitzat de trispols
Tel. 268172
S'Arenal de Mallorca

Ha tornat a obrir
POLLASTRES A L'AST
Avinguda del Cid, 30 -- Son Ferriol.
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VOL VEURE LA TELEVISIO CATALANA

A\- „iSTAURAivr
CHINA4 

/14
CiJoaquin Verdaguer, 12

Arenal Tel. 26 67 21

oMáritv

Pareix que tothom está
d'acord aquesta vegada en
voler veure el canal 3 de la
televisió de Catalunya. Els
motius són diversos, per?)
les ganes de veurer-le i sen-
tir-le són unánimes. Que el
nostre govern ens instal.les
un repetidor seria lo més
racional i més barat, qües-
tió de pocs milions. De to-
tes maneres, en Caries
Mayer o de S'Arenal está
fent proves amb unes apa-
rells que no valen més
25.000 ptes. amb els quals
se pot veure molt bé Da-
lles i els partits del Barca.
Estam segurs que tnolts
d'arenalers en compraran
un d'aquest aparen.

Vegem perb que dinen
els nostres enquestats.

JOAN OLMOS
TORRECILLAS

—Barman.
Si, vull poder elegir el

programa que m'agradi
més i en la Ilengua que
ni 'in

MARIA VICTORIA
FERNANDEZ

—Empressaria de la res-
tauració.

Hi estit ben a favor: els
catalans i els mallorquins,
parlam la mateixa llengua
i hem d'estar ben units.

MIQUEL VIDAL I
FULLA NA

—Hoteler.
Som partidari de poder

veure totes les televisions
de l'Estat Espanyol i d'Eu-
ropa que és alió que al cap
i la fi veurem dins pocs
anys via satélite.

veure aquesta televisió en
la nostra 'lengua. A més
tenc entés que se donen
moltes películ.les sense do-
blar subtitulades en català.
Aixb será molt interessant
tant per nosaltres com pels
turistes. Mallorca és inter-
nacional i això és ben hora
que ho sàpiguen els de Ma-
drid.

CATERINA GAR11
MARTORELL

—Mestresvi de casa.
Molt bé, m'agrada la

idea, vull veure Dallas i to-
tes les altres películes i te-
lefilms en català que al cap
i la fi és la meya llengua.

MIQUEL JOVER I
BARCELO

—Empresari de la res-
tauració.

Si, és convenient pels
mallorquins i pels turistes
el poder escollir el màxim
de canals de T.V.

tauració.
Si, així podre m con-

servar la nostra llengua.
La televisió catalana ' és
esencial per a conservar els
nostres mots.

GENOVEVA PUGIN

- Mestessa de casa.
Sí, al meu país natal,

Suissa, puc veure tres ca-
nals en llengua francesa,
tres en llengua alemanya
un canal en llengua italia-
na. Mallorca és tan cosmo-
polita com Suissa i haurien
de poder escoltar la televi-
sió cadesqu en la seva len-
gua, per?) especialment en
la catalana, lar/No) d'aques-
tes Illes.

AGUEDA VERDERA

—Mestressa de casa
Sí, estic cansada de veu-

re TV. en camella i la niir
molt poc, la miraré quan
sia en la nostra llengua.

1. Tito Livio, 6 Ca'n Pastilla (Mallorca)

PERE CANALS I MORRO

—Hoteler.
Ja he pagat les mil pe-

ssetes per demanar-ho a
través de l'Obra Cultural.
Nosaltres i els nostres
turistes de parla catalana
nue són molts tenim dret a

SABELA MARTINEZ
I GINARD

—Fmpresari de la res-

MIQUEL SBERT 1
GARAU

-Director Escola Ptibli-
ca Sant Jordi.

Evidentment, és una
possibilitat més per a di-
fondre la nostra llengua
cultura. Com més canals
de difusió de la !lengua ca-
talana, millor.

Kl ‘,11

LLOGUER DE COTXES

AUTO RACING
CARRER MARIA A. SALVA,

CANTONADA BALEARS
S'ARENAL DE MALLORCA

PIZZF_R1A
RESTAURANTE

El Millor mere del. Piala de S'Arenal.
Lea =llora carne i ele minora peLtos.

Senee oblidar les dehciosea putesa PIZZAS
antes anab loe de llenya.
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LA CAIXA DESITJA DONES
FESTES DE SANT

CRISTÒFOL A TOTS
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Partit amistós entre el Bar Estació de S'Arenal i un equip de l'hiotel Ambos Mundos, també de
S'ArenaL El partit va acabar de forma amigable amb un bon sopar. Foto KAMAL.

Component del Recreatiu Mallorca Benjamin que se nutreix de fugadors arenalers. El sopar d'en-
trega de trofeus de final de temporada fou al celler Picader o de Ca'n Pastilla. Amb ells l'entrena-

dor, Alfons Tdrraga. Foto KAMAL.

FESTES POPULARS DE S'ARENAL EN HONOR DE SANT CRIS*01.
Dimarts, 10 de Juliol.
A l'horabaixa, TRES-

CAVILES amb eis caps
grossos i Gegants, xere-
mies, Marjorettes i un grup
d'animad&

Entrada de fosca al
Club Nàutic veil pregó de
les fcstes a eárrec de D.
Antoni Galmes, presenta-
d() del cartell guanyador
de l'anunci de les testes
i entrega del premi a la

guanyadora. A aquest ac-
te hi assistiran les prime-
res autoritats.

Dimecres, dia 11 de Ju-
liol.

Torneig de futbolet i
campionat de bolles du-
rant l'horabaixa. Al ves-
pre, al Club Nàutic Vell,
col.loqui sobre Delinquén-
cia i droga.

Divendres, 13 de Ju-
liol.

Durant	l'horabaixa.

concurs de dibuix, pels
nins i fines. Pels grans,
canipionat de tir al plat
devora el camp de fut-
bol. Els joves acabaran el
torneig de futbolet. Al
vespre, Revetla mallorqui-
na amb balls, glosadors,
xeremiers..

Dissabte dia 14 de Ju-
liol.

El matí, concurs de
castells d'arena davant

l'hotel Sant Diego, l'ho-
rabaixa futbol i girnI:a-
ma, el vespre, verbena
popular a la Placa Ma-
jor.

Diumenge dia 15 de
Juliol

DIA MAJOR DE LES
FESTES. A les 10 del ma-
tí, missa de tres i altar
fumat en honor de Sant
Cristòfol i la Mare de

eu del Carme amb assis-

tència del Magnífic Ajun-
tament, a continuació be-
neïdes de vehicles.

A continuació, al Club
Nàutic: tronc ensabonat,
amollada d'ánneres; tresor
perdut i altres entreteni-
ments.

A l'horabaixa, futbol i
a continuació, processó en
honor de la Mare de Déu
del Carme: sortirà de l'es-
glésia i anirà tins el Club
Nhu tic Nou un la proce-

s.só contindará amb bar-
ca. A aquesta processó
hi participará la Banda
Municipal i els nins de
S'Arenal vestits de pa-
gesos.

Al vespre, al Teatre
Roma, representad() per
part d'un d'aficionats de
S'Arenal de la comèdia,
"Molte Furia i Pocs Do-
blers". Acabará la festa
amb coets i rodes de toc.

SOGESUR

ELS RECURSOS EN AIGUA NO SÓN INAGOTABLES. 1S
INDISPENSABLE PRESERVAR-LOS, CONTROLAR-LOS

151 ÉS POSSIBLE, AUGMENTAR-LOS.
(DE LA CARTA EUROPEA DE L'AIGUA)

SOGESUR DESITJA

BONES FESTES DE SANT CRISTÒFOL

ALS ARENALERS
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GENT DEL COLL DIN RABASSA
.5555555.55 :•:•5555.

Per fer una tona de pa-
per es necessita 2.400 kg.
de fusta (tronca (ì'arbres)
aigua fresca: 200.000 L i
més de 7.000 kw/h d'ener-
gia, això per fer paper de
primera qualitat. Si només
volem fer paper de quali-
tat normal hem d'emprar
per fer igualment una so-
la tona: 1.700 kg. de fus-
ta, 100.000 1. d'aigua i
5.000 kw/h. I per fer pa-
per reciclat (paper recupe-
rat) només necessitam pa-
per vell, devers uns 2.000
1. d'aigua i menys de
2.500 kw/h.

Sabieu qué devers mis
7000 diaris pesan s'equiva-
lent d'una tona de paper?.

Qué aquests 1000 kg
són prop de tres metres cú-
bics de fusta, que són vint
anys de la vida de desset
arbres.

Qué en 1982 se varen
gastar a Espanya 179.000
tones tan sols per diaris
això vol dir més de
2000000 arbres en més
de 20 anys, 360000 tones
de fusta i deset mil milions
d'aigua.

Sabieu qué a Espanya
se tiren diariament a nel

fems més de 10.000.000
kg de paper.

Qué cada minut se des-
trueixen més de 20 Ha de
bosc tropical, ja sabeu que
el que hagi arbres és una
de les coses que influeix a
les pluges, una zona d'ar-
bres és una zona de major
pluviositat; per fabricar
torcaboques i mocadors de
celulosa.

Qué a tot el món se de-
sertifica sense remei, per ta-
llar els arlints i no tor-
nar los ,a sembrar l'equiva-
lent a dues vegades la su

cad a
dL

No vos sembla que fa
comença a Ser 1: n ),- 1., replan.
terjar los aquesta absurda
situació. Vos lieti aturat a
pensar quants de kilos de-
bein eanprear nomes a n'es
nostre poble? 1 a n'es nos-
tre terme?.

Lns permetem, per tant
un parell de sugerencies:

A nivell individual, el
que aprofitem al ni áxim el
paper, (els quaders, el pa-
per d'en] bobear. paper

inot:adois, tore.abo-
mies. dra)ets..i no vos ol-

%Idem que el cantó tdill

és paper!.
Qualcú ha pensat que

montant una petita empre-
sa de reciclatge de paper
es poden obtenir tres grans
beneficis?:

1 er.- Monetari
2on.- ('reacio de llocs

de feina
3er.- Lluita a favor de la

Natura.
Que és un deure de L'es-

cola el concienciar als
alumnes i fer una campanya
per que cls nostres nins
s'avesin a hm emprar les
coses que ens ofereix la
n atura.

1 per cert! es nostre
Ajuntament podria també,
ter una campanya:

Coinencant primer per
1.1 m arma casa de la Vila i
acabant per contagiar a miel
reste deis termes de les
nostres illes.

A part de campanya
pubicitária es podria po-
teineoar !loes de compra
de paper loar mes iimplia-
ment pot trobar bibiogra-
fia i direccions al article
"vamos a fabricar papel"
de la revista Int egral
no. 54.

Na Joana Maria Roca.
més coneguda per Nani,
és una collera de tota la
vida, va néixer i va créi-
xer aquí, s'hi va casar, va
tenir una filia i ara fa tres
anys va obrir una perfume-
ría on hi ven bisuteria i ob-
jectes de regal.

—Com era Es Col' d'En
Rabassa ara fa vint-i-cinqs
anys, Nani? li demanam.

—Era molt petita, tots
mos coneixiem, ara ha
vengut molta gent de per
tot arreu. De totes ma-
rieres, m'agradava el Con
llavors i molt més ara, la
gent d'aquí és molt socia-
ble i fa la vida agradable
al nostre poble.

—Quins són els teus
entreteniments?

—Estic tot el temps
que puc amb es meu ho-
me i sa meva nina, la na-
tació i el ciclisme m'agra-
den molt. Sempre que
tenc ocasió m'acost a sa
platja o agaf sa bicicle-
ta, també m'agrada sa mú-
sica, música melódica d'En
Julio Iglesias, els Bee Gees,
En Bertin Osborne i deis
nostres en Manuel Serrat i
en Lluís Llach, en Tomeu

Penya m'agradaria si no
fos tan grolle:.

—T'Agrada la T,V.?
—Mir els noticiaris i els

t elefilns am ericans, les
emissions de l'Informatiu
Balear són les que més
m'agraden pagué són en
la nostra llengua.

—T'agradaria poder veu-
re el canal 3 de la televisió
catalana.

Sí, és millor poder veu-
re tres canals que dos i
molt especialment si
aquest tercer canal és e/ , la

nostra llengua.
— Que és allò que hi

manca al Coll d'En Raba-
ssa?

—Es urgent l'aprovació
de la guarderia infantil que
dependrà de l'Ajuntament,
Sa Torre d'En Pau s'hauria
d'arreglar i posar-la al ser-
vici del poble, una obra
que s'està fent i que
m'agrada molt és la urba-
nització de sa vorera de
mar devers Ciutat Jardí,
és una tsí an millora pel
nostre poble.

COT01) ES
ÚNIC CENTRE DE CONGELATS

S'ARENAL PER A LES
MESTRISSES DE CASA 1 PELS

INDUSTRIALS DE LA RESTAURACIÓ
.11iEil	 '1_1ASSIIVIE140, a.,--4114,ifl #11141tORCA



Cafeteria FILADELFIA
Entre Balnearia I 12

Ca'n Pastilla

PERFUME RIA NANI
Carrer Guasp, 2

COLL D'EN RABASSA

En arribar el mes de juny des de la
guar deria fins a la universitat, des deis
alumnes fins als pares i als professors, per tot
es respira un ambient de final de curs. Es fan
tests, proves, exàmens i avaluacions per a
mesurar el nivell del treball fet durant l'any.

Els infants d'avui en dia reben des de ben
petits una pluja d'informacions
d'explicacions de tan diverses materies que, si
ho poguessin enregistrar 'Un thi 	seva
memòria, serien uns autèntics crudas.

Es ver que són imprescindibles els
coneixements per poder anar pel món. La
cultura i la ciencia són Panel del progrés i del
benestar. Però també és ver que les
enciclopedies, per molt ben illustrades i
erudites que siguin, no poden donar resposta a
la varietat de situacions que la vida ens fa
viure cada dia. Cada persona necessita fer —se
una síntesi, crear dins ell una harmonia entre
la teoria i la práctica, entre la ciencia i la vida.
Es el seny.

Erudició és tenir informacions, seny és
saber-les utilitzar en el moment adequat.

Erudició és sebre noms de guerres, de
vencedors i de venéuts. Seny és descobrir-ne
les causes, valorar-ne les conseqüències i
evitar-ne la repetició.

Erudició és treure un cálcul difícil amb una
calculadora electrónica. Seny és administrar
bé l'economia familiar.

Erudició és conèixer fill per randa els
afectes de la droga, de l'alcohol o del tabac.
Seny és dominar les proópies apetències o
controlarles amb mesura.

Erudició és acaramullar material de
construcció. Seny és ordenar-lo i començar a
construir. SEBASTIA SALOM
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Gran festa de fi de curs de les nines de Ca Ses Monges de S'Arenal aquest cap de setmana. Batís, Marjorettes, Pallassos i altres atraccions ompliren l'horabaixa del dia 22 al Camp de
fútbol Antoni Roses.

Erudició i Seny

no;	 prothesv,
carrers dei poble tereu els
nil.lariners el dia del Cor-
pus. Els carrers eneatifats
de tlors i els cussiols da-

munt les aceres.•

Una vegaua acabada la pro-
ssesso , un ball ben vitenc

devant ca ses monges.

n41"11~1~.~_~"F	
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M va havcr exhibició de gimnàstica rítmica i de karate a aquestes fastas_A Sllostalot, van de petanca: A la fotografía en Josep de la Ru. bkr, autor dais trofeus amb l'amo
del Bar la Rueda.

FESTES A SON FERRIOL
Organitzades per l'Obra

Cultural Balear, varen te-
nir ¡loe a Son Ferriol. Tor-
neix de futbolet, escur-

sions en bicicleta i amb
autocar, Gimcarna moto-
rista. cançons de !a Coral
de Son Ferriol t mescoses

Assitiren a aquestes tes-
tes, a més de gent de tota
la comarca deu nins i ni-
nes de Menorca convidats

pels sonferriolers. Van col.
laborar a aquestes festes
l'Ajuntament de Ciutat, el
Consell de Mallorca

Més dificil encara.

En Pep Anglada ennega una placa al president de la  penya moto- Diada ciclista a Son Ferriol, anada al polideportiu Princep d'As.
nsta :14-ITIA MILLA.	 turres i tornada Molla de participació.

Tres dels principias capdavanters de l'Obra Cultural a Son Fe-
rriol

increicie, paró tos ao le , ern. motoristas que pujen per ua-
nrunt els cobres..4 n'erre que oferia la Placa Majar de Son Perriol el cita de la Gin /ama Motorista.



PIZZERIA ITALIANA

CAVALLINO
ROSSO

Especialidad en:

Menjars tiples italians.

Calle Joaquín Verdaguer, 17 - Tel. 26 36 19	 EL ARENAL (Mallorca)

GASEOSA BONA PELS NINS Tel. 260090

BONA 8Pillras 	IzzaLliadvellxialVreear.daguer , 26

REPARTIDA PER GASEOSES MONTSERRAT, S. A.

RESTAURANTE
CHINO

timn HAI
SE SERVE1XEN PLATS PER ENDUR-SEN'

Carrer de Bellamar, 2 - ler.
Tel. 261458 CA'N PASTILLA

Chiringuito Portixol

Stpis-calamars-peix frese-carn a lá graella-ensalades-ta-
pes variad es-entrepans-pa amb oli...

Depósito Troneras
1y Molinar

IMATGE I SO

• Lloguer i venta de pd.licules.

• VIDEOS.

• Fotografía.

Pl. Obispo Planas, 4 - Tel. 26 69 74 - SANT JORDI (Mallorca)

S'ARENAL DE MALLORCA /1 DE JULIOL DE 1984
	 21

SATANÁS, PERDONA'LS, QUE NO SABEN EL QUE ES PENDEN

N o ens estranyaria
gens, ni gota ni
molla, que déu.
—qualsevol déu

de la variada gamma de divinitats
que ofereix la indústria del brico-
lage espiritual— fos ateu. Ni ells
mateixos, crèduls consumats de
les seves pròpies prerrogatives, ja
no s'empassen allò tan tronar de
la bondat infinita i misericordio-
sa en sentir com, des de les sagris-
ties i agencies paraedesiástiques,
rebufen de nou els aires inquisi-
torials i bel.licosos, aquesta re-
naixença de l'esperit croat a la
Península Quimérica que, capgi-
rant-la, transforma la creu en
espasa i, brandant-la, envesteix
els enemics de la fe, aquests cata-
lans del nord, diables amb poto-
tes de boc i cap de muricec que
escampen arreu, per terres d'An-
dalusia, l'enigma senzill de l'ale-

gria, el roig intens del foc pagà i
aquella sana sensació de consu-
mar simbòlicament —sublimar-
l'estupre pendent amb la tradi-
ció. Pecadors i gent de mala vida,
diuen els croats.

Ja ho diuen les Paganes Escrip-
tures: "Comediants i Joglars, a
l'infern te'ls trobarás". Son que
els Fatxes de la Guarda, amb les
seves garrotades etèries i amb
l'ajuda de déu que per tot invo-
quen, han aturat la invasió del
pecat pels carrers de les ciutats
andaluses. A Madrid, encara han
anat més lluny el destí ha deixat
ales mans de quatre "delinqüents"
el càstig i l'escarment d'aquesta
irreverent tropa del Boadella. El
destí, vestit amb caçadores de
pell i armar amb ganivets esmo-
lats, esperava a la sortida del
metro "Tribunal" el pecador Jau-
me Collell, joglar d'aquesta as-

semblea ecuménica anomenada
Teledeum, i mentre el destí li de-
manava la cartera, li clavava setze
punxades, a les cuixes i al cul.
Això passava el dia 31 de maig, a
les onze de la nit, a la capital de
Madrid/Comunidad Autónoma;
l'endemà, Els Joglars. hagueren
de suspendre les representacions
(tenien previst d'actuar-hi fins al
12 de juny), desplegar l'altar i
tomar- se'n cap a casa per descan-
sar/reflexionar durant aquestes
vacances/exercicis espirituals
que el destí, el savi, prudent i
bondadós destí, els ha concedit
amb la seva gràcia habitual.

Les coses han pres ja un aire de
croada, un perfil metàl.lic de ba-
talla contra el català infidel. A
cada ciutat nova on van a actuar
Comediants o Joglars, ja els espe-
ren. Les manifestacions de protes-
ta —"Padres perdónalos porque no

saben lo que hacen"— i les batusses
d'escarment contra el públic que
s'atreveix a secundar l'akelarre
dels dimonis/comediants —pallis-
ses consumades amb la convi-
vencia de la policia, segons va
denunciar Antonio Jara, alcalde
de Granada— s'organitzen com
aquell qui organitza una proces-
só a Lorda.

I hem de recordar —per no
caure en una visió maquiavélica
de la Península— que aquí també
ha ressuscitat l'esperit de la croada
Que els ho preguntin a les senyo-
res que despatxen entrades al
Romea, guantes amenaces de to-
ta mena, explosives o pudentes,
van rebre mentre s'hi represen-
tava el Teledeum. O que els ho
preguntin als veïns del Romea,
guantes vegades els n-ucaven per
dir-los que perdonessin les mm-

lésties que poguessin ocasionar
les bombes. O la crisi municipal
encetada a l'Ajuntament de Fi-
gueres i la que s'acaba d'encetar
al d'Olot i les que s'encetaran a
Balaguer i a tantes altres ciutats
quan hi parin el seu altar els
Joglars. N'hi ha per llogar-hi ca-
dires d'oficina, poltrones d'ajun-
tament, bancs de missa i sofás de
casa de barrets.

Sembla com si déu, al setè dia,
en comptes de descansar, s'ha-
gués dedicat, d'amagatotis, a crear
els cossos de policia i les presons
per satisfer una mena de sadisme
cómic i incontenible que no lliga
pas amb tota la cantarella pater-
nalista pròpia del marketing
transcendental. O no existeix o,
si existeix, és ateu.

F.B.A.

MOPU 1 CORT RETRASSEN L'ENTREGA DE CASES ALS GITANOS
Aquests darrers dies la

polémica ha sorgit a la ba-
rriada ciutadana del Moli-
nar, Miguel Parets, rector
de la zona, digué en una
hornilla que era partidari
de la plena integració dels
gitanos. El racisme d'al-
gún dels veins sortirà de
nou.

Alexandre Segura, vei-
nat de tota la vida del ba-
rri, vol sortir a la palestra
i tractar de solucionar
l'actual situació d'ell són
les seglients paraules: "En
el Molinar, fa molt de

temps que hi viven els gi-
tanos, era el barri gitano
per excelencia i sempre hi
ha hagut brots racistes.
Molts de gitanos han nas-
cut en la barriada, jo re-
cord haver conegut els mo-
lins de Ca'n Pera Antoni
ocupats sempre per gita-
nos, quan aquests molins
es tomaren passaren a ocu-
par les cases. Per abre) jo
cree que qui de veres ha
desencaixat el tema ha es-
tat un diari de les Illes, el
qual assegurava que tots
els giatnos de Mallorca

viurien en el Molinar, la
qual cosa no és certa si-
no que el que es pretenia
era donar una vivenda dig-
na als qui, hores d'ara,
viuen en unes situacions
dramátiottes".

Continua dient: "El
problema per a mi és que
el gitano está sense inte-
grar i que mai s'integrarà
si se'ls rebutja fins com
ara, clar que hauran de
pagar un preu per això,
però necessiten que els
comprenguin. Per als gita-
nos hi ha en aquests mo-
ments el mateix rebuig que
fa un temps hi va haver
amb els peninsulars i que,
hores d'ara, hem assumit
amb total aceptació. Per?),
una de les coses més im-
:)ortants és saber que el
problema de la vivienda no
és una exclusiva dels gita-
nos. I que és indigna que
existeixi una associació
per a la protecció

i no hi hagui res per
pretegir a les persones

amb pocs recursos econb-
m ics".

En un altre ordre de co-
ses, el MOPIT diu que pro-

porcionará cases prefabri-
cades i les instal.larà on
l'ajuntament decideixi, per
a que hl puguin viure els
gitanos. L'Ajuntatnent per
boca de la regidora Joana

Gual apunta que s'està re-
trassant el terna amb la fi-
nalitat de veure quin lloc
pot esser el millor per a
posar-hi les cases, evitant
els "guethos" del tipus de

Son Banya, també s'està
intentant conseguir per a
tal finalitat vivendes de
protecció oficial que esti-
guiri deshabitades.

an~11n•11n~1~1I
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En Tomen Pena va de Vilafranca va cantar a Sant Jordi. Molts d'arenalers hi aren.

Els organitzadors, tot arnb cave!!Sonferriolers.

SANT JORDI

1~.

COLL D'EN RABASSA
Al Coll d'en Rabassa hi va haver exibicions de gimnás-

tica el passat dia 17-6-84. Molta participació tant de gim-
nastes com de públic al polideportiu parroquial. Es re-
marcable la cantitat d'al.lotes que practican la gimnásti-
ca enles seves diferents modalitats al Coll d'En Rabassa.
Mes de dues centes nines i allotes se crien fortes i estil.
litzades a n'aquest poble de la nostra comarca.



Moment de l'escenificació que tengué lloc din: 1'h:comparable marc de Cala Pi.

(Tomeu Salas Jeronia Gomila en escena).

ACTIVITATS A L'INSTITUT
MARIA ANTÒNIA SALVÀ

1.1. D. &SARDINA CELEBRÀ L'ASCENS
El passat divendres dia vint-i-dos de Juny es celebra el

sopar de despedida de temporada i d'homenatge als juga-
dors que aconseguiren l'ascens a la. Regional, després
d'una brillant campanya. L'acte es celebra a la Barbacoa
Son Termes.

Juntament amb la directiva del club i com a convidats
d'honor hi havia el president del Consell Insular, Jeroni
Albertí acompanyat de Santiago Coll. Hi havia també
una nombrosa representació de seguidors del club que
han animat durant tota la temporada al Son Sardina.

Hi hagué parLsrnents per part de Josep Mir i Antoni
Bennassar, president i directiu del club respectivament,
els quals agraïren la preséncia del senyor Alberti dels
demés convidats. Donaren confiança a l'equip de cara a
la propera temporada, a veure si s'aconsegueix un nou as-
cens.

Després dels parlaments s'entregaren obsequis i tro-
feus als jugadors com a recordatori pel triomf alcançat.
Es va entregar una placa a Tomeu Sena la qual cosa fou
acompanyada per una forta ovació, demostrant el sincer
apreci que té aquest home per part de tota la familia es-
portiva de Son Sardina. Igualment fou premiat Miguel
Crespí entrenador de l'equip, sense oblidar al massagista.
Hi hagué un trofeu per a Lladó com a jugador més regu-
lar, per a Daniel com a autor del gol número cent i a
Pons com a màxim golejador, essent trenta-nou els gols
marcats per ell.

Tancà l'acte el president del Consell Insular, Jeroni
Alberti, el qual agraí l'haver estat convidat a l'acte, la
forma com s'havia celebrat i desitjà que la temporada vi-
nent seguissin els éxits.
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LLUCMAJOR EL NACIONALISME D'ESQUERRES  

Dèiem en un escrit anterior que el nacionalisme d'esquerres encara no
ha trobat el seu lloc a la nbstra terra. A Catalunya tampoc. Un dels fracas-
sos que han duit les darreres eleccions al Parlament català, deixant de ban-
da els del PSOE i del PSUC, ha éstat, sens dubte, el de les formacions na-
cionalistes d'esquerra, representades en aquesta oportunitat per la histórica
ERC i per la cealició EEC (Entesa de l'Esqueri'a de Catalunya).

ERC, Esquerra Republicana de Catalunya, el vell partit de Maca i de
Companys, ha sofert, una de les derrotes més sonades erf la seva vida polí-
tica del 1977 ençà. Aquesta formació sols ha rebut la confiança d'un 4 %
dels votants, mentre via com anaven cap a CIU la resta dels vots que
havien obtingut el 1980.

Pens que la fuita de vots d'ERC cap a CIU 'no ha estat en realitat un
«vot de cástic», sinó més bé un «vot útil» front a la possible hegemonia
del PSOE en un Parlament on elsr nacionalistes (de dreta o d'esquerra)
podrien estar dividits. Tanmateix les diferencies ideològiques quant a po-
litica sectorial entre C1U i ERC no són excessivament grans. No hem d'o-
blidar que ERC representa una opció social-demócrata anti-marxista, i que
CIU fa el paper d'un partit de dretes avançat, que es situaria en el centre-
esquerra sociològic. Els punts en comú entre amdós partas són, dones,
evidents.

En aquesta disputa electoral també hi era present una formació molt
més esquerrana que ERC. Entesa .de l'Esquerra dc Catalunya integrada
pels escindits d'ERC, Nacionalistes d'Esqueigra i independents, que tanma-
teix sols ha pogut arreplegar un I % dels vots. La manca de presència
electoral d'aquesta agrupació política ve determinada per dos fets fona-
mentals: la manca d'unitat i la manca d'un espai social. La manca d'uni-
tat de l'esquerra nacionalista deis PP.CC. no és un fet extraordinari, sinò
més bé un fet dramàtic que es repeteix molt sovint; la manca d'un espaï
sociològic també és un fet corrent en aquests partits, si llevam el cas
d'ERC a Catalunya, i el del PSM a Mallorca i Menorca.

A Mallorca el partit nacionalista d'esquerres que tenim és el PSM, qui,
al contrari que ERC, representa l'única oferta nacionalista que tenim, per
manca d'ofertes á la seva dreta, mentres no es consolidi l'opció d'UM.

La posició del PSM, doncs, és prou delicada. El seu carácter de par-
tid nacional i de classe, amb un esp.ii social molt reduït, el fa estar sem-
pre entremig de les opcions majoritáries, havent d'optar, d'una manera
o d'altra, per alguna d'elles. Per això éns trobam que, a vegades, el PSM
recolza al Parlament de les hiles opcions presentades per partits que ni són
nacionalistes, ni són d'esquerres (com AP), i de vegades en recolza d'altres
presentades per partits d'esquerra (més o menys  descafeïnada)  que no
són nacionalistes (com el PSOE). Precisament aquest paper de partit
«frontissa» em pens que li fa més mal a aquest partit que altra cosa,
perquè el fa decantar-se cap a opcions que be ni poc —o gens— tenen que
veure amb la seva línia . Endemés a partit naciorIalista i d'esquerres
que tenim a Mallorca se li presenten altres problemes: si segueix amb la
seva línia tradicional seguirá essent un partit minoritari, am i5 un espai
social molt reduit; si intenta eixamplar aquest espai  sociològic, tot ádap-
iant el seust idearis socialistes a la realitat de la majoria de l'illa, per
de guanyar més vots en les eleccions, pot arribar a confondre's amb el
PSOE, com ja ha succeït a vegades en altres llocs dels PP.CC. o a la nostra
mateixa illa, on la gestió del PSM í la del PSOE s'han arribat a confondre
de vegades. Aquesta darrera opció, la d'atracar-se al PSOE tot cercant més
«lloc», pot ser prou perillosa perquè en aquest cas de confussió el vot
sempre va cap al partit majoritari, al partit del «vot útil» o al partit que
Inés doblers té per dirigir campanyes electorals.

El futur del nacionalisme d'esquerres a Catalunya és tan incert com
el del País Valencia o el de Mallorca, si no canvien les coses properament.

Ramon Turmeda

"Els dies 12 i 13
d'aquest mes l'Insti-
tut de Batxillerat "Ma-
ría Antònia Salvá" de
Llucmajor celebra una sé-
ne d'activitats en ocasió
de l'acabament del Curs.
Al Pavelló Municipal d'Es-
ports, cedit amablement
per l'Ajuntament, es dis-
puta la final del Campio-
nat de Futbolet que s'ha
anat celebrant alkllarg del
curs escolar amb la parti-
cipació d'equips deis dos
Lnstituts d'Ensenyament
Mitjà de la nostra ciutat.
El guanyador fou l'equip
format pels alumnes de
3er. A de l'I.B de BUP.
El partit final enfronta
a un equip de cada Centre,
essent el guanyador l'inte-
grat pels alumnes de 3er.
A de l'Institut de BUP.
Fou un partit amb mo-
ments de joc brillant, amb
jugades i gols d'autèntica
categoria. Una vegada aca-
bat el partit, s'entrega als
jugador del equips finalis-
ta i campió una medalla
al.lusiva al seu triomf de-
portiu d'aquesta tempora-
da. La Regidora de Cultu-
ra Sra. Joana Nadal, i els
professors de l'U. "Ma-
ría Antònia Salva" Sr. An-
toni Palou i Sra. Catalina
Ginart felicitaren als juga-
dors i els entregaren el tro-
feu que merescudament
havien obtingut.

Coincidint amb la fi-
nal de futbolet, es celebra
a la Galeria de Tir del ma-
teix Pavelló una prova de
Tir Neumatic amb carabi-
na. La classificació mascu-
lina fou la següent:

1) Jaume Garau Gar-
cías, 2) Joan Bta. Garau
Vadell, 3) Sebastià Mo-
ren Con, 4) Alejo Comas
Cayuelas. L'ordre de classi-
ficacib de les al.lotes fou
aquest:

1) Alexia Comas Ca-
yuelas, 2) Ma, Antònia Ca-
naves Peña, 3) Antonia
Ma. Adrover Barceló, 4)
Joana Noguera Gelabert,
5) Orilla Uribe, 6) Ma.
de los Angeles Silvela.

Els alumnes Gaspar Mo-
ra i Miguel Frau Meliá,
alumnes de tercer curs, fo-
ren proclamats els millors
esportistes de l'institut du-
rant aquest Curs escolar i
foren obsequiats amb du es
medalles.

L'acte esportiu va trans-
córrer a la perfecci6 baix
la batuta del professor
d'Educació  Física Sr. To-
meu Piza i fou seguit amb
entusiasme pels nombrosos
alumnes assistents que ani-
maren en tot moment als
seus equips.

El dia 13, al dematí, els
alumnes i els professors del
Centre anaren a Cala Pi per
representar, ben damunt la
platja, l'obra teatral Me-
dea. Aquesta representació
fou impulsada i coordina-
da per la Sra. Coloma Bla-
nes i hi participaren un
nombre considerable de
professors i alumnes.. L'ex-
periència teatral fou molt
original ja que consistí en
escenificar en els diversos
idiomes que s'ensenyen a
l'1.B. "María Antònia Sal-
va" –Grec, Llatí, Català,
Castellà, Francés i Anglas--

les diferents versions del
mite clássic de Medea que
escriviren Eurípides, Sè-
neca, Corneille, John La-
ne, Unamuno, Llorenç Mo-
ya. Els intèrprets de l'obra
majoritàriament anaven
vestits a la manera del an-
tics grecs i, d'aquesta ma-
nera, l'espectacle represen-
tat dins l'espai magnífic de
Cala Pi ajudava a evocar la
cultura mediterrània ances-
tral i la d'ara. Tant els par-
ticipants com els especta-
dors quedaren molt satis-
fets amb la mitja jornada
de convivència i amb l'acti-
vitat cultural que havien
pogut presenciar".

Que segueixen endavant
les activitats tan intere-
ssants artístiques, culturals
o d'altre casta. El centre
de formació lhicmajorer és
un exemple a seguir.



FESTES DE SANT MARÇAL
Quan tengueu aquest quinzenari a les

vostres mans, ja s'hauran fet molts dels
actes d'aquestes festes de Sant Marçal,
tan arrelades no sols dins el terme de Ma-
rratxí, sinó també a tota la nostra comar-
ca, ja s'haurà fet el pregó de festes a cà-
rrec de D. Bernat Cifre i Sureda, de mol-
tes competicions esportives i actes cultu-
rals.

Pel dia de Sant Marga' que és el da-
rrer d'aquest mes de juny, al matí hi ha
missa solemne i a l'horabaixa se toretja-
rá una vadella, a les 9 del vespre hi hau-
rà el plat fort. Una gran diada mallorqui-

na a càrrec del PLA DE NA TESA CAN-
TA I BALLA, AIRES DEL PLA DE
MARRAGXI, CALITJA, MARUSSA CA-
NO I RAFEL FERRER, TOMEU PEN-
YA, I EN JOAN BIBILONI, com a con-
vicat especial...

Dia primer de juliol continua la festa
durant tot l'horabaixa; Equitació, con-
cert de la Coral Universitària i Gran Ver-
bena.

Deixem, per?), que el batle del terme
ens expliqui un poc de que van aquestes
festes...

Orqaítít2a: (4juntament de Illarratzeí

Del
21
de
Juny,
al
1
de
Juliol
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DE TRADICIONS 1 D'ESPERANCES...
Es curiós: cada any, devers el trenta de juny i per aquestes contrades

marratxineres sentim les mateixes coses, segurament deim les mateixes coses
i repetim un cert cerimonial. Però si ens aturam a analitzar el que passa,
resulta que no concorda la realitat del fet amb la ficció de la paraula. Hi
ha un desfasament prou gros entre el que sentim, el que ens diuen, el que
deim i el que hi ha, el que passa. Entre el dit i el fet hi ha una diferència

abismal. Quin és el dit? Senzill, el recordareu tot d'una: cinc pans i dos pei-
xos, el guariment del dolor, la inexistència de figueral, un goigs mítics, la
vida del rector dins la garriga, les mosques que no piquen, la revetla, els
carros envelats procedents de tot Mallorca... vos basta?  D'ençà que som nat

cada any sent aquestes coses, d'una o altra manera, amb un o altre color,
però amb el mateix fons.

El món gira i tot canvia. Sant Marçal no podia ser excepció, i deu ser

qüestió dels anomenats «signes dels temps». Abans ballaven de bot i ara de
rock. I no serveix aconhortar-se dient que hi ha agrupacions folklòriques.

Això está bé per a veure-ho i comentar si ho fan bé, o massa lent, o amb
figures diferents, o si van ben vestits; per-6 si la gent —el que entenem per
agrupació humana, no importa qui, el poble en general— no hi participa, si
no pega envelada, arriba bot, surt enmig i volteja no hi ha res a fer. Men-
tre sigui minoritari restará perdut, sens l'atractiu suprem de la participació
coHectiva, popular i espontània. Potser les arrels ens fallin, com en moltes
altres coses. Però per ventura havia de passar així i seguint la marxa actual,
al pas que anam, d'aquí unes dècades tal volta anem a veure «San Marsiá»
i seguirá estant bé perquè tot va plegat: hi haurà menys espais verds, i més

aigües brutes, i menys aucells, i hauran amollat qualque bombeta d'aquestes
que s'usen. Però és igual, tot se ven i ens seguirem rentant mútuament la
cara explicant que això és el canvi, i l'evolució, i l'amillorament de la vida...

De Sant Marga] (per Sant Marçal, a Sant Marçal) han canviat moltes
coses: les persones, els vestits, les curolles, les celebracions i —fins i tot—
el rector. Ja no podem dir que Sant Marçal estigui dins una garriga —el
poblat arriba fins a la mateixa plaga— ni tampoc que no pugui menjar cap
figa —apart de les conservadores, miracle modern, resulta que l'actual ora-
tori figueraler és filial de la parròquia mejor de Marratxí—. Sant Marçal
actualment també té figueral.,1 amb Iletres majúscules. Ja no és com abans,
ja ho veis.

A Sant Marçal ha canviat quasi tot. Qué queda d'un temps? Almenys
el nom i el lloc. I la tradició. ¿Qué es siná això el record anual d'uns fets an-
teriors, l'inici dels quals es perd dins la fosca del temps o cauen dins un
origen imaginari i fictici? És l'esperit del poble que ho ha mantingut viu i
ha fet que perdurás de generació en generació traspassant barreres tempo-
rals i conjunturals. A vegades, com els contes dels padrins, vora la llar.
D'altres amb un aire venerable, quasi misteriós, a cau d'orella. Talment pa-
raules que esdevenen màgiques quan fan venir a la ment de l'iniciat la,imat-
ge d'altres temps i d'altres coses. Paraules que fan bullir la fantasia, ente-
ra avui, en un món que n'està totalment mancat. Mames per això ja val la
pena fer Sant Marçal; al cap i a la fi, qui ens diu que la tradició no pro-
vengui de la fantasia? I d'altra part ens és tan necessària!

Biel Massot i Muntaner 	 Pórtol, maig-juny, 1984

SALUTACIÓ 1 CONVIDADA
Id6! pareix que era ahir que penjàvem les paperines per les festes del

83, i ja hi tornam a ésser. Per sort tenim un jovent que sembla tenir argent
viu a les yenes i que no ha deixat pedra per, girar per tal d'armar-nos unes
festes de pinyol vermell, amb tota casta de saraus, per als menuts i per als
grandolassos, per als joves i ... no tan joves, culturals i esportives, profa-
nes i religioses, aquestes en estreta coHaboració ambs la parròquia, perquè
tenen ben present que el bessó de les festes de St. Marga? és ...Sant Marga!
—que ell ens guardi de tot mal— i tanmateix, per molts que n'hi hagui que
bravegin de racionals i materialistes, tots tenim un coret davall es costellam,
que batega més depressa quan sentim la veu pregona de l'orgue, alenam el
flaire dels encens i veim les velles predes de l'església que ens enrevolten
com l'abnegada d'una padrina.

I posats a tirar la casa per la finestra, enguany fins i tot, han organit-
zat una correguda d'una Vedella Brava, a veure si encara ens  sortirà un to-
rejador de fama, que segurament es diria «Er Niño der Ziurell» o una cosa
així.

I comprendreu que quan a un home se li presenta un floret de joves
ambs un programa de festes tan mengívol, no li queda més refflei que

dir-li al tresorer de l'Ajuntament que posi la marrota cap-baix cul-alt i els
amolli dobblers fins que n'hi hagui.

Però ja está bé d'embullar fil: Benvinguts siau els que vengueu de fora
terme, i a vosaltres i als marratxiners us dic, ben de cor, que per MOLTS
D'ANYS pogueu venir a les festes, i que el Sant vos doni força i delit per
bufar molts d'anys als siurells tradicionals.

Marratxí, Juny, 84

Bernard( Homar, regidor de cultura de l'Afuntament de Marratxí en plena feina d'organització,
ccompanyat de Bid Barceló i Miguel Mut, tots de la Cotnissió de Festes de Sant fflareal.




