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Un noble que val per déu
és Sant Jordi, de gent sana
tota ella enrevoltada
de bona terra de conreu.
Profit de sa feina tréu,
i J'aró una passetjada,
anant per quarta vegada
de Ca'n Peixet a Cura a Péu.

Quan l'auba umple d' -hermosura"
ses terres des nostro PM,
sa gent que a fer feina va
vos veu damunt gran altura.
Ja que en tota la Natura
sou so Mare de tothom:
Beneït sia el vostre NOM,
SANTA MARIA DE CURA!

Un Santjordier	 Sant Jordi, 23 de setembre 1984
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De Ca'n Peixet a
Cura a Peu

Quatre cents vint-i-nou
caminants participaren la
matinada del diumenge
passat a la pelegrinació
de Ca'n Peixet de Sant
Jordi a Cura a peu.

A les quatre i mitja
tot estava a punto. i\

Ca'n Peixet, café amb
llet i ensafmades per a
tots els participants i a
les cinc, partida cap a
Son Binissalem, Son Men-
divil, Punxuat, camí de
Galdent, Son Roig, ca-
rretera d'Algaida, Randa

i arribada a Cura.
Dos nins, de 9 i 12

anys foren els primers en
arribar, en dues hores i
un quart, arribant gent
fins a les 10 del matí.
La més vella, fou una do-
na de 74 anys que hi va
pujar acompanyada de la
seva neta de 4. El rector
de Sant Jordi, també va
pujar a peu aquest any.

El president del Con-
sell de Mallorca, va fer ac-
te de presència damunt les
10 del matí i estigué una
horeta entre els pelegrins.
Havia d'anar al final d'eta-
pa del cinturó ciclista a
Ciutat.

La banda de música
d'Algaida, va sonar du-
rant tot el temps d'arri-
bada deis caminants, do-
nant-los d'aquesta mane-
ra la benvinguda.

Al migdia, missa solem-
ne asistint a l'acte religiós
unes dues mil persones
arribades en cotxe o moto,
acabada la missa, dinar, els
uns al restaurant del San-
tuari, els altres a les om-
bres de les alzines, feren el
seu pá en caritat.

Cal remarcar la bona
feina de l'organització, que
va tenir l'ajuda d'una am-
bulància de la ereu Roja, i
tres cotxes del servei de
transmissions de l'ARA, a
més del supon del Consell
Insular de Mallorca; i altres
entitats i cases comercials.
L'amo En Pere Peixet,
molt content amb el resul-
tat d'aquesta edició d'en-
guany 1 preparat per orga-
nitzar-la u cinquena de
setembre de l'any que ve.

El superior de la comunitat franciscana a Cura: un  castellà que
parla molt bé la !lengua dels mallorquins.	 Mina concekbrada pels difunts de la comarca. 	 El president Albertí hi va fer acte de presencia.
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L'últim d'en Morán
ANNA CELMA

L'Himne
Amb la tardor aquí mateix, ja s'ha destapat

el tema que caldejará l'estació en el terreny
polític. El debat sobre la permanencia d'Espa-
nya a -l'OTAN s'ha fet aquests dies omnipre.
sent. És al carrer. Ha polaritzat les primàries
socialistes i en els darrers dies ha arribat fins
al govern. Fins ara no hi havia constancia pú-
blica que els membres del gabinet González
mantinguessin postures enfrontades respecte
a l'Aliança Atlántica. Aquest darrer capítol
del que ja promet ser el best-seller de la tar-
dor s'inicia amb unes declaracions del minis-
tre d'Afers Fstrangers en un setmanari de di-
fusió estatal. En l'entrevista, Morán advocava
per la sortida d'Espanya del comité militar de
l'OTAN «perquè no veig com es pot sostenir
que no formem part de l'organització militar
estant dintre del comité».

A Felipe González les confessions de Mo-
áll ti, li an te' gens de gracia. En cerles pro-

pers a la Moncloa s'assegurava que el dijous
13 el president va tenir sobre la taula el decret
de cessament del ministre d'Afers Estrangers.
Això no obstant, Felipe no el va firmar, per.
quéla sortida d'en Morán del gabinet hauria
provocat la precipitació de la crisi pendent.

L'endemà, tenint com a escenari una roda
de premsa, Felipe González, fixant la vista en
Fernando Morán, assegut al costat seu, asse-
gurava que el govern no s'havia plantejat la
possibilitat d'abandonar el comité militar de
l'OTAN, i afegia que la postura de l'executiu
era la de mantenir el status quo que es troba el
PSOE quan arriba al poder.

Hores abans, el ministre de Defensa , el ca-
talá Narcís Serra, allunyava amb un sec «no
comment» els periodistes que li demanaven
l'opinió sobre les declaracions d'en Morán.

Tota aquesta història s'ha desenrotllat amb
el teló de fons de la visita «turística» a Madrid
del comité militar de l'OTAN. Una presencia
tan incómoda per l'executiu espanyol que a la
recepció a la seu de la Junta de Caps de l'Estat
Major no hi assistí cap membre del govern.

L'almirall Ángel Liberal, cap de l'Estat Ma-
jór de la Defensa, va ser l'encarregat de donar
la benvinguda als seus col-legues militars. Per
cert, l'almirall aguanta a peu dret i en plena
via vint minuts esperant l'arribada dels caps
militars de l'OTAN.

En els ambients polítics madrilenys no es
dubta que els dies de Fernando Morán en el
Palau de Santacruz són comptats. El seu nom
ha passat a encapçalar totes les travesses de
ministres a cessar en la próxima crisi, i es re-
corda la histórica alineació de Morán al sec-
tor crític del PSOE al costat de Pablo Castella-
no i Gómez Llorente. Les seves diferencies
amb els plantejaments governamentals en
materia de política exterior són cada dia més
evidents, com si el cap de la diplomacia espa-
nyola tractés de deixar ben clares les raons
del seu futur cessament. Per exemple, i en
contra del que alts arrea de l'Administració
socialista admeten en privat i no desmentei-
xen en públic, Fernando Morán s'ha ,forçat
a declarar que la nostra adhesió a la CEE no
té res a veure amb el compromís de perma-
nencia en l'OTAN. Això en la práctica invali-
da una possible explicació a la moderna voca-
ció atlantista del govern socialista, basada en
contrapartides com l'entrada d'Espanya al
Mercat Comú. Morán, qualificat un dia com
el millor subsecretari d'Exteriors perqué Feli-
pe González exercia com a «titular del depar-
tament», ha perdut ara la confiança del seu
«ministre».

L'invent no ha cotlat, de la qual cosa me n'alegr, sobretot perquè...
ja está bé d'invents!

El cas és que com qui no té feines se les cerca o se les inventa, aquest
estiu els nostres polítics de 12 Comunitat de Propietaris, vull dir, Autóno-
ma (de quí?) s'han encalentit una mica el cap axial) la decisió d'adoptar
o no un himne que acabi de completar la simbologia autonomista. Cal dir
que tot això dels «himnes regionals» s'ha pres molt seriosament en segons
quines comunitats autònomes. A Astúries ho tinguere'n molt fácil i per
decret el popular «Asturias, patria querida»  passà a ser l'himne de la
regió; a Catalunya i Euskadi hi ha hagut problemes a l'hora de decidir
quin será el definitiu himne de la comunitat autónoma respectiva; a Ga-
licia no sé com s'ho han fet en aquest aspecte, i a altres bandes em pens
que la qüestió encara está per discutir.

Aquí, a les illes, tot i que vàrem ser els darrers en tenir autonomia
(administrativa) i serem els darrers en tenir competències (és curiós, te-
nim el continent i encara no tenim els continguts, a cinc anys de l'apro-
vació cIP la Constitució espanyola), ja estam preocupats per això de l'him-
ne, quan encara hi ha molt per caminar en sentits molt més importants i
trascendents (competències en Educació, per exemple). El cas, emperò, és-
que hi ha una certa preocupació per això de l'himne que de tant en tant
surt a la llum pública. L'hirnne inventat aquest estiu passat havia de ser
«l'himne del consens», penó no ho ha estat.:. ni falta que fa. Passa també
que se li exigeixen massa cosses a aquest futur himne: que sigui «consen-
suat», que sigui popular, que estigui arrelat, que no pugui ser monopolitzat
per cap illa, massa coses per una comunitat tan petita com la nostra.
Per sort no hi ha hagut ningú que exigeixi endemés a aquest futur himne
que acompleixi les tres regles fonamentals: que no es niogui, que no tras-
passi i que no es faci de notar. Ja seria massa!

Com que el problema está en la popularitat i en l'arrelament d'aquest
futur himne, pens que es podria fer una mena de Festival de la Calicó,
emes per televisió en aqueixa horeta que la televisió estatal ens regala
diàriament, on hi comptás el vot popular. Es podrien fer fins i tot dos
grupets: cançons tradicionals de «lo nostro poble», i cançons més inter-
nacionalistes per alba de fer conèixer les Balears arreu del món (d'això hi
vivim!). En el primer grup, el de cançons populars, hi podria haver can-
çons com:

— Na Catalina de Placa (La Catalina del Mercado)
— En Joan Petit quan balla (El Juan pequeño cuando baila)
— Volem pa amb oli (Queremos pan con aceite)
Totes elles en versió bilingüe, perquè tothom sap ja a hores d'ara que

vivim en un territori bilingüe on hi ha una llengua oficial i una altra que
no ho és tant.

En el segon grup, el de música més internacional, hi podria haver can-
çons com:

— Que viva España (Visca Espanya!)
— Bailemos el Bimbo (Ballem el Bimbó)
— El Baile de los pajaritos (El ball dels ocellets)
També en versió bilingüe per tal que aquells que sempre cerquen la

palleta no tenguin res que dir.
Amb una votació de carácter popular tendríem arreglat el problema i

punt-i-final a la qüestió. Tanmateix em pens que aquesta qüestió acabará
com les altres (la bandera, per exemple): amb un himne per Mallorca, un
altre per Menorca i un altre per Eivissa-Formentera, sense comptar el de
tota la Comunitat Autónoma,  --o sigui quatre himnes, quatre banderes, qua-
tre assemblees legislatives,

Personalment m'inclinaria per votar l'opció de «lo nostro» i la cançó
popularíssima «Na Catalina de Placa» i gaudir de l'emoció que em produi-
ria cantar alba del «Titiruriruri qua qua qua» en qualsevol acte de caire
polític que es celebras en aquesta terra. Seria massa, tu!

Ramon Turmeda
agost 1984
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A LA PART DE
CIUTAT

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

Bombers 	  281250-
	 290017

Residència de l'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
Aigua Potable a DomicilL .
  261421
Associació de Veinats. .

	

. 26500.
Grues Sampol. . . 264' 9-

Servici Municipal d'aigt.. ,

Sogemir   2624
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LI Rebut domictliot o un Bonc
Banc___ .....	 Suc._
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Comptat	 Firma

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



CURSOS D'ilIVERN
1DIOMES;

Anglés, alemany, francés, catalá
espanyol (per estrangers)

GiLADUAT ESCOLAR per a adulta.
IIICUPERAC1ONS.

C.O.U. F.P.
INFORlUATICA
Contabilitat
CATA LA
MECANOGRAFIA.
NÁUTICA: Patró de barca a tomor i a vela

Patró de litoral-capità de iot.
AULA D'ESTUDI DlitIGIT.
Informació i matrícula.
De dilluns a divendres.
de 16 a 20 tores.
Carrer Ovidi, 1. Tel. 260086
CA'N PASTILLA.

il Ai`dilURG UESSER lA X lCAGO
Fonoll, 12 CA tI ' LL itebassa

n

11/10LI CAN PERE
t'a rretera Arenal LLuchntayor

Kni.14 - tel. 262031
El Arenal -Mallorca

t
MUSIC BAR BRASILIA

Banquets de batetjos, noces, primeres comunions, festes
Cada vespre, música d'orgue a càrrec d'en Ximo

Avinguda Bartomeu Riutort, entre els Belnearis 1 i 2 de Ca'n Pastilla.

Telefons 260119 - 264563.

ESPECIALITAT EN CARN GALLEGA
OBERT TOT L'ANY
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Si sou es "Pnrndo dr Velld , ns-,m",

com deis,, Com eixi,no ccrnu Ces
Pnro..?  

•nnn•n.>      

Bolero Brodat 
Des que el "general" ha cstat
enterrat i ben tapat,
un bon troç hem recobrat
de la nostra identitat.

Es respira llibertat,
pero al "folklore" encastellat
tot per malla II ha passat
—per variar, quedi aclarat.

A Mallorca s'ha inventat
un ball que molt ha agradat,
i per noni li han posat
"El Parado" ¡quin desbarat!

(O paradó accentuat
com he vist a un dise gravat)
¿Que hem de fer un ciuró corcat
dins un plant de bon cuinat?

Posau-li "s'empardalat"
"en bessot" o "s'aturat"
"bolero antic" o "brodat"
"vell" "garrit" o "estufat"

el nom que Inés vos agrad
però mallorquí granat
que pojuein dir d'ací a un grapat
d'anys. la histbria hein adreçat.  

PERE LLOFIIIIi  

Van malament per la
vida, pobrets. Alacaiguts
i fets un munt de cendra
on només de tant en tant
llueix l'última flama. Pe-
rò l'aguanten, la flama, he-
roicament i resignada. Els
admire molt, i em fan una
íntima i commoguda pie-
tat. Alerta, abans de se-
guir, no malpenseu: el te-
rna em toca de ben a prop,
perquè sóc del gremi, com
la meua dona i com una
bona part dels meus amics
i coneguts.

O siga, que estem fo-
tuts. Potser és que ens
havíem cregut massa co-
ses: que teníem una altí-
sima missió, que de nosal-

tres depenien les genera-
cions futures, que el nostre
entusiasme, les noves peda-
gogies, les reformes, aques-
tes s coses, havien de can-
viar-ho tot. Som, ¡qué hi
farem!, un gremi de gent
vocacional i crédula, plens
d'esperances i de fe. O ho
érem, tot això, més ben
dit.

Perquè ara els veieu
apagats: són tots numera-
ris i amb el sou assegurat,
tenen quaranta anys i ja
n'han passat més de quin-
ze de guerra. Vençuts.
Amb quaranta alumnes per
classe, i sense entendre'ls;
quaranta adolescents ca-
a dia que se'n foten de la
música i de qui la toca,
que a les nou del matí van
escalfant la cadira perqué
no tenen altra cosa a fer
en la vida. Es a dir que a

vint — ¡ai optimista!—
cada quaranta, no els inte-
ressa. l'art, ni la llengua ni
la química ni la història,
ni això, ni allò, ni res. Ja
pots fer-los números de
circ o tocar-los la faluta
travessera. No res. Vint-i-
cinc per cent de repeti-
dors, cinquanta per cent
de suspesos. Vuitanta per
cent d'absents, pensant en
la moto i en la discoteca:
i ja pots tirar-los pedago-
gia experimental, innova-
cions didáctiques, treball
en equip, pràctiques i nu-
merets d'imaginació. El
que vulgues. Com si senti-
ren ploure. Són allá perquè
els hi envien, ells preferí-
nen ser en qualsevol altre
lloc, però els fan anar a
classe.

El mal és que•no té re-
mei: les places s'han d'om-
plir, els adolescents han
de ser aparcats a les aules,
i els professors han de pa-
tir el calvari de treballar
sense substancia. Rumiant
qué inventaran de nou a
cada curs, per tal de com-
moure els quaranta cossos
presents. I més d'un vol-
dria ser Su -inaelutic, tenir
un petit càrrec en alguna
Conselleria, ser empleat de
la Caixa, qualsevol cosa
que puga fer-se sense fe ni
esperança. 1-Tem fet tard
lbo lamente si és tan trist.
¡I encara diuen que tenim
massa vacances! ¡Perpé.-
tues les hav íein de tenir!

JUAN F. ?val:A



CONSELL

INSULAR

DE MALLORCA

COMISSIO D'AGRICULTURA

La Comissió d'Agricultura del Cansen Insular de Mallorca admetrà sol.licituds
de subvenció fins el proper dia 15 d'octubre referides a:

-Rainaders, per a graners de bestiar oví.
—Per a reparació i minora de molins d'extracció d'aigua, moguts per la força

eòlica, per a ús agrícola.
—Centres d'Ensenyançal per a hivernacles i equips  meteorològics amb finitditats

docents.
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No volem
marquesos

Era en temps del rel de
Mallorca i de Catalunya-
Aragó, Alfons el Magna-
nim.

Don Pere Callar era un
cavaller mallorquí molt
ric. Tenia quatre cases a
ciutat que ren Inés luxases
que cap palau. Hi tenia es-
calfapanxes de marbre,
d'aram i de rajoles, i ca-
tifes orientals, d'aquelles
que s'hi enfonsen els peus
en caminar-hi, eren tants
els cortinatges de dalas
que hi havia dins aquelles
cases, que per lluir-los tots
tenien dos homes encane-
gats de canviar-los cada
tres mesas, de manera que
una vegada eren tots ver-
mells, l'altra verds, l'altra
blaus...

I no parlen) del servei.
Cuineres, cambreres, mai-
naderes, mossos i criats
eren tan nornbrosos que
la gent en referir-se a al-
gú que exigia massa, deien
—"Aquest hauria de me-
nester tot el servei de don
Pere Catlar",

També eren moltes les
propietats i possessions
que pertanyien al senyor
Pere Catlar, escampades
per tata Pilla; així com
bous, vaques, ramats
d'ovelles, porcs, cavalls,
ases i mules. Tot ho tenia
en gran quantitat i de la
qualitat més bona. Les
verdures, les granes i la
fruita dels predis del sen-
yor Pere Catlar eren les
que tenien més anomena-
da, i tant efl com tota la
seva familia —que era
molt nombrosa— anaven
vestits a l'última moda i
quan soritcn els diumen-
ges a missa amb les caro-
sses tan ben guarnides,
era tot un espectacle que
molta gent corria a admi-
rar.

Tarnb..	 .st bornc

tan poderós era amo d'una
flota amolt nombrosa i les
seves naus servien per a
transportar mercaderies i
animals i la poca gent que
aleshores es decidia a ern-
prendre la gran aventura
de travessar la mar.

La seva hisenda i la se-
va persona s'havien oferit
al rei d'Arag6 i de Mallor-
ca m'un aquest guerrejava
contra Nàpols, i el sobirà,
que era home agraït, vol-
gué recompensar-lo i va
nomenar-lo Marqués de
Llucmajor.

Com molts altres po-
bles de l'illa, aleshores
Llucn'tajor estava lliure de
feus i només estaven obli-
gats a tenir respecte, obe-
diencia i acatament al rei.
En assabentar-se del nome-
nament de don Pere Cat-
lar, s'ho agafaren molt ma-
lament perquè ho conside-
raren una ofensa que els
rebaixava.

Va arribar a coneixe-
ment del rei que la gent
de Llucmajor se sentia ve-
xada i estava indignaciíssi-
ma amb la seva disposició.
Aleshores va manar al go-
vernador que fes complir
la seva ordre.

De Palma va sortir la
comitiva. Hi anava el go-
vernador i els seus aju-
dants, aixt com els seus
secretaris i criat. Però en
arribar. ah afores del po-
ble van veure un grup
molt nombrós de gent
que, estava aturada, pre-
cisament, en el canil per
on havien de passar.

En arribar-hi es trona-
ren amb el batle de Lluc-
major (Antoni Mut de Ca-
gulutx), voltat de tots els
habitants del noble i tots
feien cara de no estar de
gresca. FI batle portava la
vara a id má de manera
molt vístela.

Quan va veure que el
governador anava a dir-li
alguna cosa, va assenyalar
la pedra indicadora de co-
mençar el terme de- Lluc-
major i digné amb una
ven tan forta que els de
darrera de tot ho van
sentir com si el tingue-
ssim a dues passes

—Senyors. Aquí co-
mina o acaba (segons del
cantó que es miri) el ter-
me de Llucmajor. Jo, com
a batle que sbe per no-
menament del rei i per
elecci6 de la gent d'aquest
poble, aquest matí he fet
fer una crida que ningú
no podia passar per aques-
ta ratlla i que, si ho feia,
seria mort per desobe-
diencia, ja que aquest és
el meu feu, i després del
rei, ruano jo. I el rei ha
consentit a donar els feus
només als pobles que te-
nen autoritats que conei-
xen bé el que vol el po-
ble. I la gent de Llucma-
jor no vol rnarquesos! Ho
he dit prou clar?

Els soldats que acom-
panyaven les autoritats es
iairaren el seu capita. I a
un senyal d'aquest ataca-
ren el poble que (corrí si
fos cosa de bruixeria) ana-
va armat, tot i que de pri-
mer moment ningú no ho
havia dit.

La lluita va durar poca
estona i les males llen-
gües diuen que le autori-
tats ciutadanes s'ho mira-
ven amagades darrera dels
arbres, els que no havien
fugit al comencarnent.

;ti hagué alguns morts.
També denúncies (els uns
dient que complien ordres
i els altres dient que de-
fensaven els seus drets).
Peró el rei., que aqueli
c aava de molt bon bum r,
va esclatar a riure i decidí
de donar una altra mena
d'honors a don Pere de
Catlar i cercà el noni d'un
lloc inexistent per fer-lo
marques.

DOLOUS CORTEY

Fa prop d'un any, en-
trevistàvem a aquestes ma-
teixes pagines na Cati
Agulló amb motiu del seu
éxit a la Fira de Llucma-
jor. Ara, aquesta pintora
torna a preparar una expo-
sició, la tercera individual,
i també els dies de la Fira.

—Mostraré els meus mi-
llors treballs d'aquest any,
no tots. En total seran
unes trenta obres entre
marines, flors, paisatges i
retrats. Exceptuant aquests
darrers, que els faig sem-
pre per encàrrec, els altres
són per a vendre.

—Pareix case. que en-
guany he canviat el siste-
ma..

—Sí, abans l'ajuntament
subvencionava en part tots
els pintors que exposaven,
l'any passat érem desset,
però aquesta vegada es
muntarà una exposició col.
lectiva a una gran sala. Jo
hi presentaré tres quadres,
perb tendré la meva parti-
cular al carrer des Vall, al
local de les Germanes dels
Sagrats Cors, des del dia
13 a les 18,30, que és la
inauguració, fins al dia 15.

—Ja te dediques a la
pintura professionalment?

—No del tot, per?) si
continua la demanda que
tenc aquests darrers temps,
ho hauré de fer. Es pot dir
que en tot l'any no he per-
dut ni un moment. Des-
prés de treballar al negoci
dels meus pares pint cinc
o sis hores diàries, i tari-
be els dissabtes i diumen-
ges, el mes de vacances...
sempre que tenc un ins-
tant buit.

Na Cati parla amb entu-
siasr—.t de la pintura, dels
seus quadres. Li comentam

que quasi no deu tenir
temps per a festejar, i que
potser això al seu promés
no li deu fer cap gràcia.
Somriu.

—En Gaspar ho com-
pren. De vegades s'asseu
a l'estudi i m'observa quan
pint. Fins i tot me dóna
consells i la seva opinió
em serveix de molt. Crec
que l'he contagiat de la
meya passió per la pintu-
ra. Mo;.., de pies també
m'acompanya quan he de
fer algun paisatge. Per
aquest caire no hi ha cap
problema.

—Per qué sempre ex-
poses a Llucmajor?

—Es com una obliga-
ció. Som des noble i mal-
ta de gent em coneix i
s'interessa per la nieva fei-
na. Per?) no tots els qua-
dres els venc aquí, tenc
encàrrecs de personnes que
tan sols no conec, per?)
que tenen referències del
que faig i els agrada. De
totes maneres, tenc el pro-
jecte d'exposar a Ciutat,
in'ho estic estudian!.

—Quins preus tenen les
teves obres?

—Això depen. Els pai-
satges, marines i flors, se-
gons el tamany, van de les
desset a les seixanta mil

pessetes, i els retrats en-
tre les setanta-cinc a les
dues-centes mil, segons
que només sigui una ca-
ra, mig cos, i el treball
que dugui. Ho calcul se-
gons les hores que hi he
de dedicar. Aquests preus
inclouen les vases corres-
ponents.

—Has canviat el ten es-
til aquest darrer any?

—No, seguesc amb la
pintura realista perquè
mi m'agrada i veig que al
públic també, però, això
sí, procur millorar la téc-
nica i tenc en compte to-
tes les observacions i co-
mentaris que es fan sobre
la meya feina per intentar
corregir els defectes que hi
pugui haver.

La simpatia de la pinto-
ra está a la vista, i jo li de-
man si hauria tengut el ma-
teix èxit si fos un home
lleig enlloc d'una al.lota
garrida. S'ho pensa un poc
abans de respondre.

—Supbs que hagués es-
tat igual. Això no depén
d'aquesta condició, sitió de
la base que tenguis com a
pintor. Jo, a Beles Arts
quasi nornés s'aig fer di-
buix, i els meus coneixe-
ments els apile a la pintu-
ra, cree que aquest és el
motiu de que agradi.

—No sé si ens queda res
més a dir...

—Només vull afegir que
desig que tots els que lle-
geixin aquesta entrevista
venguin a veure la nieva
exposició. Els don les
gràcies per anticipat.

—I jo te desig sort, en-
cara que cree que no te fa-
rà inassa falta.

JOAN CANYELLES

Llucmajor: Cati Agulló exposa a la Fira

"Seguesc amb el mateix
estil i pr-Dcur minorar
la técnica"

Personal de El Bodegon de' l'Avinguda Nacional de S'Arenal. nent simpática i que
sap la seva professió.
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El món ens saluda
s ben clar que, amb el panora-

rd ma legal que ens engavanya i
al qual algunes avantguardes nos-
tres prefereixen acomodar-se, ha
de ser molt dificil a Catalunya (i ja
no diguem als Pisos Catalans) ob-
tenir una proclamació internacional
sólida i ben establerta. La nostra
identitat es veu obligada a buscar-se
racons entre l'acció diplotnática es-
panyola, i l'acció diplomática espa-
nyola no está disposada a concedir-
nos res més que rosegons i  gràcies.

Ara, amb tota la ponderació del
món i sense deixar-nos abellir per
cap triomfalisme ni per cap xovinis-
me, sempre tenim el recurs de la
nostra història i de les coses ben
fetes que siguem capaços de realit-
zar.

Si en David Rosenthal ha traduït
a l'americà el nostre "Tirant lo
Blanc" í, per comptes de l'edició
universitaria a la qual anava desti-
nada la traducció, ha esta( caçat per
una editora comercial d'implanta-
ció forta, això ha estat pel fet de co-
mptar en la nostra novellística
amb una obra excel-lent, com és el
"Tirant", i a haver seduït, aquesta
obra, un traductor excel•lent com
és Rosenthal.

Justament aquests dies s'han
proáfit tres fenòmens musicals
in;ernacionals d'un odre senillant
que veig esperançadors.

Per una banda, s'ha publicat un,
disc del Conjunt de Cors i Ball Ale-
xandrov, de l'exèrcit rus, que
inclou una versió impressionant de
"Els Segadors" i una versió magní-
fica de "L'Emigrant". El director,

Borís Alexandrov ha sabut inter-
pretar perfectament l'esperit dels
nostres símbols i ha donat al treball
del seu gran cor i de la seva or-
questra una grandiositat d'aquelles
que fan posar la pell de gallina. A
"L'Emigrant", a més, hi ha un
tenor solista que hauríem de veure
algun dia en un primer paper al
Liceu.

D'altra banda, l'orquestra de jazz
contemporani de Charlie Haden i
Carla Bley acaba de publicar un
disc d'himnes revolucionaris en el
qual inclou dues peces catalanes:
"La Santa Espina" i "Els Sega-
dors".

-

El nostre himne nacional el
defineix textualment com l'himne
oficial de la República Catalana. En
Charli i la Carla, que demostren un
optimisme alliberador, compten
en el seu conjunt amb músics tan
coneguts com Don Cherry al trom-
petí, Sharon Freeman al corn fran-
cès, Jack Jeffers a la tuba, el guitar-
rista Mick Goodrick, el trompetista
Michael Mautler, el baterkta i per-
cussionista Paul Motian, Jim
Pepper als saxos i flauta, Dewey
Redman al saxo tenor, Steve
Slagle, saxos, clarinet i flauta, Gary
Valente al trombó i el mateix
Haden al baix i la Bley als teclats.
Es tracta d'una peça discográfica
singularíssima, instal-lada en el
moviment jazzista d'avantguarda
en primera línia als Estats Units i a
tot cs1 món. Això vol dir que afecta
sobretot una classe de públic in-
tel.lectual obert i protagonista de la

modernitat.
Finalment, hem de tornar a les

versions clàssiques perquè la
London Simphony Orchestra, di-
rigida per Robin Stapleton, ha
gravat també un disc amb el títol
integral de "Cançons de Cataluny-
a", en el qual trobem una síntesi
de peces com a homenatge a Joan
Manuel Serrat, una varietat de co-
mposicions de Raimon, "L'estaca"

No eS per ventura contradictori
pretendre urbanitzar Es Trenc i
continuar l'escalada armamenti,ta?
Qu:e. faríem Es Trenc urbanitzat si
no sabem quan, però d'aquí a poc
teemps, ens fotran un pet atòmic
que no deixarà cap hotel ni un dem-
peus? Es molt millor que els homes
de la gran societat gastin els seus
milions en coses útils, a saber, ator-
gar una subvenció a cada infant
perquè es compri una joguina —no
babea—, en lloc de cinc verbenes
vint-i-dues totes elles de franc, un
bon sou per a qui estigui tot lo dia
a la platja, indemnitzacions a tots
els qui tirin el vídeo per la finestra,
etc. Que hem de fer vuit-cents mil
llocs de treball? No seria millor Ile-
var-ne vuit-cents mil i vuit-cents mil
més? Personalment posaria a l'atur
a tot l'exercit, el ministre de la
guerra (de la defensa que en diuen)
inclòs i hi posaria un ministre de
la pau i la lluna que comprometes
únicament a mirar l'astre del seu
departament dues horetes cada ves-
pre i a no fer res més. No consti-
tueix una objecció válida dir que

d'en Llach, "L'Empordà" del
mestre Morera, "El meu avi" de
l'Ortega Monasterio, una suite de
sardanes tradicionals, "La Balan-
guera" i el "T'estim i t'estimaré"
d'en Toni Mus i en Parera Fons.

La qualitat i l'astúcia són. ara
com ara, les nostres millors
bai xades.

Docior Scópius

les armes nuclears (les úniques que
consideram perquè t. otes les altres
han quedat desfasades, desfasadís-
simes) no s'arribaran a utilitzar: si
!es armes nuclears no s'han de fer
explotar millor no fer-ne cap però
si sí s'han de fer explotar encara és
més convenient no fabricar-ne cap.
Haurien d'estar prohibides pels
grans organismes oficials de la pau
lotes les armes que causassin a l'e-
nemic un perjudici superior al cop
blau: així els iranians i iraquians es
pegarien a cops de puny, bastona-
des i corretjades que són formes
molt sanes i molt humanes de fer
la guerra. Enfilant la recta final del
present escrit arribem a una conclu-
sió i no es tracta d'elegir entre ur-
banitzar i fer explotar bombes per
a superar la contradicció m é s
amunt indicada, no, no es tracta
d'això. La conclusió és: ni urbanit-
zar ni nuclears ni llocs de treball.
Idó que hem de fer? No hi ha co-
ratge de trobar qualque cosa més
humana i més entretenguda?

Nicolau Barceló

Contradiccions
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Cartoner i paperer Del Ilibre "Arts i oficis d'antany" d'En

Joan Llabrés Ramis de la Porciúncula

De bones a primeres un pensa que no és possible que
la seva fe de naiscement no estigui esgarrada. Ens referim
al personatge de la nostra entrevista d'avui. La seva vida
ha estat molt agitada i anecdótica. Hi ha per posar-hi  ca-
direta! Té 74 anys molt ben dissimulats. Alegre i dinàmic,
amb el somriure sempre a la boca, vessa simpatia. i bondat
pela quatre costats. Falaguer de carnes, corre encara com
si fós una daina. Fa dues hores diarias de gimnástica i no
es priva de comparèixer, dos pies a la setmana, a una sala
de testes on hi baila com un pern de rifa, donant el brou
molts d'altres que pretenen de carnes primas! Fou el primer
en matricular-se a les Aulas Universitarias per a la Tercera
Edat, a la nostra Capital Nasqué el 29 de setembre de 1905,
a Llucmajor, per?) viu a Ciutat i li diuen de Ca's Capser.
El seu nom complet és Jaume Salva Rubí. Si no us heu
topat mai amb ell, bé val la pena que el passeu a veure.
En disfrutareul

Paró deixem que sia ell mateix qui ens conti la seva
vida com a fabricant de cartó, que ell mateix té redactada
en un manuscrit que bondadosament ens ha posat dins les
mana

"Corría l'any 1915, en plena Guerra Mundial, quan
tant escassejaven la majoria d'articles. El cartó era un
d'ella A ca nostra n'empràvem en quantitats, pula que te-
niem una fábrica de fer calases, ubicada al carrer de Sant
Miguel, n.o 3, a Llucmajor.

"Un horabaixa vaig veure com el meu padrí Jaume 1
el meu pare, que nomia Macià, rallaven molt 1 espès dins
la maletas. fábrica. Jo, per alto de "no vos fieu d'uts menuts,
que tot ho vayan" m'hi vaig fixar una bona estona 1 vaig
ensumar que la mar anava molt bruta. I aisd va esser. Co-
mentaven restrenyetat del cartó. I abra per a ells era com
si sa fábrica se n'anás a fons. Haurten de tancar la botiga
—Hem de veure de quin cap feim estelleal— valg sentir que
dala mon pare, i l'anima em va asure als peus. Jo sola comp-
tava amb deu anys. El carro es trobava ben encallat...!

"Jo m'hi acost 1 les vaig dir que jo tenia cartó...,
que el podien emprar. Efectivament, amb l'ajuda d'uns
amics, havia capolat 1 picat trinos de papar i de cartó vell
1 amb un cedas de cendre farina l'havia colat i n'havia fet
peces, les havia eixugat al sol i estaven allá disponibles
per a lo que fos...! —Vaja un estornell d'abeurada, que mes
ha sortit— digueren ells dos. Des d'aquella jornada jo vaig
entrar a formar part del nostre Consell Familiar...!

"Com que la fam és el millor conseller, començarem a
caviHar 1 a cercar solucions: Al Molinar, de Ciutat, existia
una fábrica de cartó i una altra a Esporles, però de res ens
podien ajndar, parqué ells també eran CAPSERS i natural-
ment necessitaven el cartó per a ells. El meu padrí, després
de aunar una i mil voltes la seva memòria, es recordà que
a eilikat, temps enrasa, hi havia una fabriqueta manual de
fter thiLisdie ,earth. migué foc dins les sabates, agafá el ca-

Jet teniu cercant el seu propietari.
"1)espdlic de rallar llargament, aguan senyor Ii  llogà

Mistas andek condició de que ens havíem de cuidar de
ell ategrei Férem el boliquet el meu padrí, mon pare, un

missatge 1 o 1 ens n'anàrem a Ciutat 1 començarem a
fer-hi cartó a mi. Aquesta factoria estava al carrer Prunés,
n_c, 20. Allá hi feiern labia del dilluns fins al divendres, en
qué torralvern a Llucmajor.

"Intentarem descriure aquesta falariqueta: En primer
Uno teraem un molí de vent, per treure aigua, amb una alta
torre de fusta del nord, que accionava unes moles molt pa-
regudes a les de les tafones, si bé les nostres eren cilindri-
ques enlloc de còniques. Aixt mollera i fèiem la pasta de pa-
per, mesclant-li l'aigua convenient, que ens proporcionava
el citat molí. Temem una premsa, com les de fer vi, amb
l'espiga de fusta amb uns travessers, que aguantaven un
retxat molt fi de "rejilla" de llautó, per on s'escolava l'algua
que dula la pasta. Aquests motlos tenían una rebava d'uns
5 mm. d'alt, que determinava la gruixa que tendria el cantó.
També tardara un satinador, que constava de dos corrons,
un damunt l'altre. I finalment una cisalla per tallar els
fulls de mistó.

"Com la pasta es trobava ja en el seu punt, amb una
dvera la transportàvem al depósit, per a fer-hi els fulls. Hi
aftcávem el motlo, que hem dit abans, 1 hi entrava l'aigua
pastosa. El moviera suaument d'una banda a l'altra, parqué
la pasta fos cabalenca i estigués ben repartida pertot. El
trèiem 1 el deixàvem que s'escolls tota l'aigua possible. Lla-
vors el cobrlem amb un altre motlo igual i el pitjàvem for-
tament amb les naans, parqué s'expremés tota l'aigua. Al
cap d'una bona estona s'alçava el motlo superior 1 amb tot

el seny possible —era l'acció més delicada— li donàvem una
volta rápida damunt clavan, com que girar una truita.

"Eh Zulla, que sortien, eren apilats i entre un i altre hi
intercalàvem trossos de tela de llana —serlals-- parqué ei-
xugassin, mentre que la premsa feia la seva feina, que era
Imprescindible. Treta la pila de fulls de la premsa, agafá-
vem els cartons i els secávem al sol damunt un llit d'herba.
En el secar-los havrem de posar tot el seny parqué, si els
fulls eren masas seca, es podien trencar, en canvi si eren
massa humits, eren fluixos. Lo seu era que estiguessin
apilats uns cinc dies. Finalment els  fèiem passar entre els
dos corrons, i abrí es tornaven més 'lisos i un poc més
prima. I ja teraem el cartó acabat i llest. .

—I de llavores atila vos trobau fent feina a Ciutat?
—Ca! Si encara no hem començat sa nostra epopeia!

A Ciutat no hi estiguérem massa temps. Amb so cartó que
félera sa nostra Capsera de Llucmajor ja podia alenar. I
cap a Llucmajor tocàrem soletes. Allá hi passàrem una bona
grapada d'anys, fent-hi feina de sol a sol. Arriba l'any 28 1
me va passar per s'escudeller muntar una impremta., que
es deia "Impremta Salva". Allá mateix vaig començar a
fer-hl papad, d'aquest que S'empra per endlumenjar es
pobles, en ches de fires o de fastas. Saps que mos hi anava
de bé. Arribàrem a tenir dotze operaria. De pertot mos plo-
vien encárrecs...1 Amb això un dia mos esclata sa guerra:
s'acabaren ses fastas 1 s'acaba es papad. I ja me teniu en
Jaume, mans lente& •

—Paró es vostro carácter no está fet per estar aturatl
—Masas raó teniu! ¿No diven "barca aturada no gua-

nya nólits"? Idó jo no yola tenis sa barca aturada. Vaig
muntar una indústria de fer boses de paper per embolicar
1 guardar capells. M'està un poc lleig es dir-ho, paró mos
sortien tan garridas i ben fetes, que valien un ul de sa
cara per mirar. Paró... se mos tira damunt sa moda de no
dur capells 1 ja tomarla tenir es negoci en terra.

—I amb tantas contrarietats no vos desanimàveu?
—Al contrari, en sortia més esperonejat. Vaig pensar

llavors muntar una fábrica de cantó a S'Arenal, que llavores
tenia sois quatre quema de cases, en qué es llucmajorers hi
venien a passar un grapat de setmanes en s'estiu. Treballa-
va molt i bé. Tentem collas i més collas d'obrers, que s'hi
guanyaven es pa de cada dia. Perol, ¡Maria Santissimeta!
¿An a qui se li acudeix muntar una fábrica a S'Arenal?
Que si sa xemeneia fa massa fum...! Que si sa maquinaria
fa massa renou...! Que si no podien dormir s'horeta...! Que
si ses madones temen sa bugada estesa i en esser eixuta ja
la podien tornar rentar...! Que sí! Tot eren emperons. Bat-
les, celadors i particulars. tots se posaren en marxa...!
Vaig aplegar veles i de sa fábrica de cartó no se'n va parlar
pus!

—I abrí vos vàreu quedar an es carrer?
—Pots pensar! Com que som més cabeçut que un (ore

d'ais, llavors me vaig dedicar a fer bosses de papar fort, per
despatxar a ses botigues. En fèiem a bufetades, de petites,
de mitjanceres i de grosses. La cosa va prendre tan bé, que
ea Carter venia just per noltros. Fina i tot  n'exportàvem.
Paró... mos arriba s'era d'es plàstic i de ses nostres basses
de papes ja no en cantaren pus ni galls ni gallinas.

—Ara ja ho veig: vàreu pegar coça a barca i bolle?
—Pots pensar! Ni una cosa ni s'altra. Me'n vaig venir

a Ciutat, devers l'any 60 i entre es meu fil, En Macla, 1 jo
vàrem pujar aquesta fábrica de fer "rollos" de paper hi
giènic, que mos va una meravella. Casi tota sa maquina
ria és ideada nostra, i muntada p'es meu  fil jo. És s'única
que hi ha a Mallorca i no en feral p'es qui en volen. Ven-
guérem a Ciutat. I a Ciutat mos teniu encara!

—Mtre. Jaume, tornant a sa fabricació de cartó, heu
emprat mai roba o fibra de fusta, per fer sa pasta de
papar?

—Mai. Quan era menut, sentia dir que, en es carrer
d'Es Oms, n'hi havia una que hi trebaiava amb roba vela.
Tenia unes maquines trituradoras, proviste,s d'unes maces
per desintegrar sa roba i pedaços veis. D'altra banda, per
fer pasta amb fibra de fusta són necessaris massa quilo-
vais i hi entra ma química.. Noltros sempre vàrem em-
prar papar usat, com As ara paper de revistes, de diaris o
de cartó vei. Sa feina mos era més fácil.

—Quantes fabriques de paper hi ha a Mallorca ac-
tualment?

—De PAPERERS, que fan es paper blanc, papar  d'es-
criure o de fer llibres, no n'hi ha cap. A primeries de
sigla, en Es Molinar hi havia sa Paperera de Ca'N Sales,
que en un principi havia projectat fins i tot fer paper de

fumar Llavors hi havia també sa d'En Tomeu Camps, a
S'Esgleieta, que començà fent cartó i acaba fent paper.
Aquesta fábrica la va comprar N'Ecker, un senyor alemany.
Una tercera fábrica de paper va ser muntada. a S'Albufera,
entre l'any 20 i 22, que estava situada ran des Port d'Es
Anglesos. La compra sa Paperera Espanyola i la tengue
molts d'anys aturada i acaba per podrir-se. S'encarregat era
el Sr. Gual de Torrella, que posa un magatzem de paper a
Ciutat, que era de sa mateixa Paperera Espanyola. Es paper
que feia sa fábrica de S'Albufera era de tanta calidat que
feia sa competencia a ses fabriques de s'altra banda de la
mar. Comprada i aturada, ja no féu competencia a nin-
gú...! Noltros també en férem, paró regenerat, i per poc
temps. Hi havíem de perdre massa temps.

—I fabriques de cartó guantes n'hi ha?
—N'he conegudes: una an es Molinar, propiedat de

Sebastià Ferragut; sa nostra d'es carrer Prunés; una altra
també nostra a S'Arenal; una a Esporles del Sr. Tríes, que
era germà d'es propietari que mas llogá es molí de vent
d'es carrer Prunés. Aquesta fábrica d'Esporles passà des-
prés art es "Polígono de la Victoria, Gremio de Carpinte-
ros, n.° 27"; en vaig conèixer una altra trunbé a Esporles, si
bé aquesta va fer teína poc temps; sa de Ca'n Vinagre
a sa carretera vela de Sitien, de N'Ecker, que té molta ma-
quinaria 1 que és de gran envergadura 1 finalment hi ha
"Cartonajes Mallorca", que procedeix de sa fábrica d'En
Sebastlà Ferragut des Molinar. Aqueixes són tatas. Resu-
mint vos diré que avui com avui existeixen: Fabriques de
papes blanc, cap; de papar gruixat per fer cartonatges,
dues: sa de Ca'N Vinagre i sa de S'Esgleieta, totes dues de
N'Ecker; de cartó dues també: sa de Ca'N Tries i sa de
"Cartonajes Mallorca", tetes dues an es "Polígono".

—Mtre. Jaume, podríeu parlar-nos un poc de sa vostra
fábrica?

—Com ja vos he dit abans, se tracta d'una factoría de
papes higlénic. Som es única de Mallorca que en fabricam.
En es "Polígono" hi ha una altra casa d'aquest ram, paró
se tracta sola d'una manipuladora, vui dir que reb ses
bales grosses de paper, d'uns 150 quilos, preparen es "rollos"
petits, els talen i eh empaqueten per esser distribuïts an es
comerç.

pa-ases segueix sa vostra fabricació de paper?
—En primer lloc tenim aquesta máquina "Pulper",

on hi posam sa materia prima que s'ha de convertir en
pasta. Aqueix és es moment en qué hi afegim es colorant i
sa "cola" per donar cos i adhesió an es materials. Llavors
ve aquest depósit d'espera. Si volem que es paper sia de
mes calidat, l'hem de tenir més temps en remui. Com més
descansa, millor surt. Llavors vénen aquests depuradors,
que eliminen es trossets de plàstic, que hi puga haver,
lleven sa sabonera, que feim fer a sa pasta i que prové de
sa tinta de ses revistes. Ses gafetea de ferro mos queden
ababc. Finalment tenia' aquesta máquina "Yankee", que
és sa que mas fa es paper...

—Es "rollos" també són grossos?
—És sa manera més práctica de fer feina. Cada "rollo"

mos sol pesar uns 150 quilos, per terme mig. Llavors és
feina nostra es triar-lo per es "rollos" patita, que són es
que empra es públic. Tenim també aquesta gran caldera
a vapor, que és una monada. És s'encarregada d'eixugar es
papen casi casi en es mateix temps que se fa. Una  altra
máquina, feta meya, taia es "rollos" petits i manuals, etc.
Com veis, tota aquesta gran pila de papar de diaris i re-
vistes, donant voltea i més voltea, acaba per convertir-se en
aquest altre paper prim, coloret de cel, suau i agradable
an es uis. Aquest pic cree que l'haurem encentada, parque
mentre hi hagi una sola persona nada, s'emprarà papar
d'aquesta casta..., a no ser que se n'inventi un de millor o
un altre enginy per l'estila!

• • •
És arribada l'hora de tallar l'entrevista, que hem tin-

guda amb Mestre Jaume Salva Rubí a la seva fábrica
que sempre funciona a marxes forçades, al carrer Joan
Maragall, n.o 130 de Ciutat. No cal dir que ha estat molt
interessant, com són interessants tots els caires d'aquest
bon amic nostre. Sola ens resta donar-li les gràcies per tan-
tes informacions, que ens ha donat per als nostres lectors.
Ah, i me resta dir-vos que ell té una mica de pressa, parqué
té por d'arribar tard a l'escola de les Aulas Universitarias
per a la tercera edac. Per res del món voldria que li po-
sassin creu, per haver fet tard...!



ROSER SANCHES
GARCIA

Dependenta.
—Sí, trob que els cata-

lans conecten més amb
noltros que els castellans.

ANTONI FERRER I
ORELL

Empressari restauració.
—Es clar que sí. Com

més canals millor, però
sobretot si són en llengua
catalana ja que aquesta
és la llengua de Mallorca.

MARIA DEL CARME
RIBES I BISQUERRA

—Sí, si ens deixen veu-
re el canal dels catalans,
podrem conservar la llen-
gua mallorquina.

MARI CARMEN
BONNIN I GRANADO

Mestressa de casa.
—Sí, els nins, de peti-

tons aprendran la nostra
llengua si poden veure
TV catalana.

EDUARD MAS I
BATALLER ANTONI COMPANY I

FLORIT

ANTONI MIRALLER S I
BIBILONI

Pensionista.
—Sí, m'agradaria per-

qué xerren com noltros,
però que donin notícies
d n allorca

Empleat de caixa.
—Sí, com més canals

millor. Es bo el poder es-
colla la llengua i el pro-
grama que més ens agra-
din.

Empleat de banca.
—Sí, vull veure TV en la

nostra llengua. M'agrada
molt més que la TV foras-
tera.

Director Caixa.
—Jo trob que és ben in-

teressant sa TV catalana.
Noltros tenim sa mateixa
mentalitat i sa mateixa
'lengua que els catalans.

PIZZERIA PORTO FINO
Ciudad Jardín. Trafalgar, 22.

A 190 metres de la platja.
Telèfon: 268818.

GRAN VARIETAT CUINA ITALIANA
INTERNACIONAL

POSTRES I BEGUDES EXOTIQUES	 BODEGUES PEDRO ROVIRA
PIZZAS PER ENDUR-SE'N 	 GRANS VINS I BRANDIS

GRAN VARIETAT DE PEIX FRESC 1 MARISC
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Vol veure la T.V.3 de Catalunya?

MARIANO FERNANDEZ
LORCA

Pastisser.
—Jo no vaig néixer a

Mallorca, però avui m'agra-
daba molt més la televisió
en català que la que ens
arriba des de Madrid. Tenc
Moltes ganes de poder ven-
re la TV 3 dels catalans.

BARTOMEU VERDERA
I J AUME

Bancari.
—Sí, noltros som ma-

llorquins. No volem ser fo-
rasters.

Connexió amb TV -3 de Catalunya

BERNAT ROIG I GENER

BERNARDI VIVES I
GIL

Metge.
—Sí, tenim la mateixa

cultura que els catalans.
Una televisió dels PaIssos
Catalans és ben desitjable
per a Mallorca.

1
El Ple del Parlament de les Illes Balears. en sessió

del 22 de març de 1984, debaté i aprovà la Proposició no
de Llei (R.E. 151/84) del Grup Parlamentari Esquerra
Nacionalista (PSM), amb les esmenes presentades pel
Grup Socialista (RE. 390/84) relativa a convenis en ma-
téria del tercer canal de T.V. amb la Generalitat de Ca-
talunya.

Ates que l'Estatut d'Autonomia a l'article 191 esta-
bleix que el Parlament de - les Illes Balears «controla l'ac-
ció de govern», interessa conèixer amb detall quines són
les gestions fetes pel Govern de la Comunitat Autónoma
per tal de donar compliment a l'acord pres pel Parla
ment a l'esmentada sessió del 22 de març de 1984, en re-
lació a fer possible que les emissions de la TV-3 de Ca-
talunya puguin esser rebudes amb normalitat a les Illes
Balears, per tal de contribuir a la normalització cultural
i lingüística del nostre país i facilitar la comunicació cul-
tural entre Catalunya i les Illes Balears.

Per tot això adreç al Govern de la Comunitat Autó-
noma la pregunta següent:

Quines gestions ha fet el Govern de les Illes Balears
davant la Generalitat de Catalunya per tal que les emis-
sions de TV-3 de Catalunya puguin esser rebudes a les
nostres illes?

Ha recaptat el Govern de les Illes Balears de l'Ens
Públic Ràdio-Televisió Espanyola l'autorització necessària
per utilitzar la seva xerxa de difusió, i concretament l'en-
llac Tibidabo-Alfábia, per a fer tècnicament possible la
recepció a les Mes Balears de les emissions de TV-3 de
Catalunya? Quina ha estat la resposta?

Ha elaborat el Govern de les Illes Balears un estudi
econòmic del cost de la connexió amb TV-3 de Catalunya?
Quin és el cost calculat?

Campanet (Mallorca), 20 de juliol del 1984.
El Diputat:

Damià Pons i Pons

VICENS MATES I VIVES

Taverner.
—Sí, m'agradaria poder

veure sa televisió catalana
i també sa televisió mallor-
quina.



—Si n'hi ha deu en
castellà, un paren en ma-
llorquí no hi serien de
més.

aj e

BALNEARI 1- PLATJA DE PALMA
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¿Vos agradaria que hi hagués una emissora de ràdio en mallorquí?

JOAN ROMAN I COLL

Empleat Banca Catalana.
—Comença a ser ben

hora. Hi ha molts de ma-
llorquins que eh agrada
escoltar la seva llengua.

ARMAND AGUILO I
MARTORELL

Bancari
—Sí, será la manera de

conservar la nostra llengua
i ajudarà a corregir els de-
fectes lingüístics que te-
nim la majoria dels ma-
llorquins. Els locutors hau-
ran d'esser gent preparada

coneixadora de la nostra
cultura.

FRANCESCA PARETS
	

MIQUEL FERNANDES
I SANXO
	

ORUNYA

Tercer d'Empressarials. 	 Bancari.
—Sí, som a Mallorca i	 —Consider que n'hi

tota la gent parla mallor- hauria d'haver. La majoria
quí. Una emissora en ma-llorquí arribaria a molta d'habitants d'aquestes Illes

parlen mallorquí.
de gent.

Firmat el conveni entre la Colnunitat Autónoina i
iládio Televisió Espanyola per a la millora i extensió
les instalacions de %dio Ca.iena Espanyola S.A. a les
Illes Balears.

(10, VIII, 1984) La firma del conveni de col.laboració
entre la CAIB i l'ens públic RTVE per a la millora i ex-
tensió de les instaLlacions de Rádio Cadena Espanyola a
Balears, tingué lloc, dia 10, a migdia, en el Consolat de
Mar. Firmaren el document Gabriel Cañellas, president
del Govern Balear i Jordi García Candau, director de Ra-
dio Cadena Lspanyola.

JOAN JOSEP CRESPI
	

LLOREN, BIBILONI I
Director sucursal bancària.	 COMES

—Durant les 24 hores Adroguer.
del día hi hauria d'haver —Es clar que sí. Som
qualque emissora en ma- mallorquina i ens agraden
llorquí. Contribuiria a la les nostres coses. Jos em-
supervivència de la nostra pre sintonitzaria una emi-
llengua. ssora en inallorqul.

Per aquest conveni, la CA se compromet a destinar en
els exercicis econòmics de 1984 i de 1985 les quantitats
necessàries per a l'adquisició i instal.lació de nous equips
transmissors de Freqüència Modulada per a les Illes Ba-
lears fins al límit de 20,5 milions de pessetes.

Per altre bande el conveni estipula que RCE a Balears
se compromet a emetre una programació específica per
l'ambit territorial que h correspon cobrir, salvant els cri-
teris de respete, promoció i defensa dels valors de l'orde-
nament constitucional segons lo previst a l'Estatut de la
Radio i la Televisió i en eh "Principios básicos y líneas
generales de programación" del "Consejo de Adminis-
tración de RIVL".

XAVIER SALOM I
VANRELL

Director de Caixa.

Gran campanya d'excursions i vols especials

VOLS ESPECIALS A:

MADRID	 4  500 pta.
MALAGA	 6  450
GRANADA	 7  450
SEVILLA	 7  935
JEREZ DE LA FRONTERA 	 7635 (PEX)
VALENCIA	 3575 (PEX)
BILBAO 	 6  250
OVIEDO 	 6750
BARCELONA 	 2975
SANTIAGO	 6750
ALACANT 	 3000
TENERIFE 	 13.250

VOLS ESPECIALS A:

LONDRES desde 	 20.000 pto.
PARIS desde 	 34950
ROMA desde 	 38.850
LISBOA desde 	 33.700
MILA desde 	  36.300
FRANCFURT desde 	 43.400
MUNICH desde 	 46.200
HAMBURGO desde 	  54.000
AMSTERDAM desde 	 39.050
BRUSELAS desde 	 28.000
COPENHAGUE desde 	 43.200
ZURICH desde 	 35.050

VOLS ESPECIALS A:

MIAMI desde 	 84.850
NEW YORK desde 	 77.450
R10 DE JANEIRO 	 129.150
BUENOS AIRES 	 145.650
SANTO DOMINGO 	 117.100

¡ ¡S'infornii!!
Ens cridi als

l'fons: 288100/268662
D. Miguel Col].

Passatges Marítims Transmediterránea.
Passatges Regulara Ibéria, Aviaco, Air France, Lufthansa, Swisair, KL:`. I.
Excursions Programades amb els principals Touroperadors Nacionals.
Excursions Turisme tercera edat.
Excursions Avió más Autocar i Avió más tren. Creuers (Cruceros).



Forasteres
Amb caries al Director
d'un diari de Ciutat
dones senae illustracib
es trenta des mea passat
mos varen mostrar es

/Ileutb.

¿Que no ea cosa de jut-
/jat

escriure que nostra se-
/nyera

ea padag i no "bande-
/ra"?

FINS AQUI HEM
/ARRIBAT!!!

Ja ho diu Es Fiscal
JOAN ESTADES:
"Aixb són forasteres
inadeptades!".

Enllumenat nou, les branques seques dels pins esporgades ile bona feina dels jardiners fan que la
plaça de l'Arcada de S'Arenal faci planta. Tots n'estam d'enhorabona.

COQUES DOLCES
CADA DIA

I AL VESPRE
MUSICA DE PIANO

S'Arenal de Mallorca.

Davant el Balneari 3. Tel. 490982
PLATJA DE S'ARENAL DE MALLORCA

Chiringuito Portixol

.. ..iiimill111111111111111 111111 1 11 111 11111b...
CHINA

stE,STAURAivr

00
CiJoaquin Verdaguer. 12

Arenal Tel. 28 87 21

'101

Se
gratificará

ai n
10.000 ptes.
la devolució

d'aquest
cussó. Tel.

265005

RESTAURANTE

La
Zoscana

FISHWEI-HER
ESPECIALIDAD EN:

PESCADOS - MARISCOS
CARNES - PAELLAS

Joequin Verdaguer, 19	 Teléfono 28 10 58

EL ARENAL - Mallwca

MM641`11!!!

STEAK HOUSE
PIZZERIA

ESCOLA

D'INFANTS

PETITO

Pina Reine
14. 1 Cristina s/n

Tel. 26 68 15 S'ARENAL

Sipis-calamars-peix fresc-carn a la graella-ensalades-ta-
pes variades-entrepans-pa amb oli.:.

Depósito Troneras
lar Molinar
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Suport pera la
premsa en

valencià

L a pqlítjca çj .normalit-
zacio linguistica es, al

País Valentia, tan lenta, que
podem començar a pensar
que será ineficaç. Potser la
medicina arribará quan el
malalt baja ja mort o baja
entrat en un període agònic
irreversible.

Aquesta lentitud és fácil
de constatar per poc que un
es fixe en qualsevol detall de
la vida quotidiana, per?) hi ha
un espai on, més que lenti-
tud, hi ha paràlisi. Es tracta
dels mitjans de comunicació
escrita. _Cap dels sis diaris
avui existents —potser amb
l'única excepció del "Medi-
terráneo", de Castelló de la
Plana— no dedica una aten-
ció mínima a l'idioma del
país. Tots són escrits, quasi
exclusivament, en castella.

Així, no hi ha cap politica
de normalització que puga
funcionar. Per ben dissenya-
da que estiga i per molt

bones intencions que hi baja
darrere. Cap. (...)

Ja ho sabem, que rápida-
ment eixiran protestes ence-
ses, des de l'extrema dreta
periodística de la ciutat de
València, queixant-se d'a-
questa "discriminació" per a
la premsa en castellà. I, a
més a més, no s'estaran d'a-
fegir, amb una pretesa habili-
tat dialéctica: "V ya veremos
en qué valenciano!" Però tot
això ja se sap que parà i no
ha d'espantar ningú. La de-
fensa de l'idioma no admet
subterfugis. Garantir als
ciutadans l'exercici normal i
ple del seu dret a escriure i a
llegir informació en valencià,
tampoc

Publicar periòdics en va-
lencia, per modestos que
siguen, és necessàriament
deficitari, per?) cal evitar que
siga suicida. La nómina de
butletins i revistes comarcals
que han desaparegut prova
que el risc de mort, per a
aqueixes iniciatives, és real.
La Generalitat Valenciana
no pot defugir aquesta reali-
tat.

Praia:ese Pérez i Moragon

"EL TEMPS"
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spanya Joan Más

COPERADIO POPULAR
LA RÀDIO ENCESA

EXPOSICIO 1 VENDA
C/. GUASP, 7. TEL. 260590
COLL D'EN REBASSA

RADIO POPULAR

SOM LA RADIO

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

lars Programes per esoltar i parlar. RADIO POPULAR

Cada paraula és un món E
SINONIMS:

Hispània. Les Espanyes (segle XVI).
Espanya citerior 1 ulterior. Espanya la
baixa (la part meridional?). L'Ultima
Espanya (l'extrem).

LOCUCIONS:

Pobre Espanya!. Aixb noma passa a
Espanya. Tot lo d'Espanya és dels es-
panyols (es diu humorísticament per a
justificar un furt). Que se salvi Espanya
i els espanyols que es fotin.

PENSAMENTS:

Un país on tots els homes repeteixen
gairebé a cada frase CLARO, COÑO 1
VAMOS, i totes les dones CASAR., CO-
RAZON i FAMILIA. (MONTHER-
LANT / Josep Palácios).

Un país da revolucions frustrades 1
de reacciona triomfadores. (FERRER).

El fet que la llibertat no sigui viable
a Espanya no és un argument contra
la llibertat, sinb contra Espanya. (AR-
MENGOU).

Es un país tot fet de fantasia. (BAL-
ZAC / Capmany).

• L'Únic país del món on dos i dos no
fan quatre. (CLARASSO).

Tot són creuades, aquí. Fins i tot
inventàrem un comunismo amb pro-
cessons. (BARCELO).

En aquest país, les més òbvies xim-
pleries agafen un aspecto granític,
impossible d'abatre. (JOSEP PLA).

La situació del nostre país és com
veure's obligat a coiuprar una caixa fin-
ta sabent que valdrá més diners que no
pas el que mai pugui contenir. (SOLER)

Massa gent que vol esser 'hure i que
no vol la llibertat dels altres. (MAS).

El que es coneix com "Història d'Es-
panya" és una fruita que s'aná gestant
1 arribà a la maduresa gràcies a l'ordlt
que es forma entre el cristià, l'aràbic i
el jueu. L'espanyol és un pa de tres
farines. (PLA).

Els defectes mes importants d'aquest
país són la manca de puntualitat 1 tots
els altres. (MAS).

Tot es redueix a satisfer els 100.000
espanyols de classes distingides. (PA-
MIES).

Ortega deia que Espanya era obra de
Castella, però possiblement sigui més
obra dels terratinents andalusos, de l'Es-
glésia ¡deis sectors cortesans (burocràcia,
financers, militara), els quals només el
darrer terç de segle deixen entrar, en po-
sicions políticament marginals, les bur-
gesies industrials catalana i basca. (MO-
LAS)

Laborde recomana especialment una
cosa: "II est nécessaire cependant d'en-
tre bien armé en voyageant en Espagne".
(PERUCHO)

Tots penjaven d'una canya
aquest trist ninot, Espanya. (ESPRIU)

Un país on els catòlics no s'interessen
per l'Església, sinó per l'Església espan-
yola. (MONTHERLANT/M as)

Temps hi hagué que els espanyols
eren amos de Flandes. I ara, totes les
autopistes d'allà, les han construit mans
espanyoles. (T. MOIX)

¿Com canviar l'estructura del nostre
temperament, del nostre individualisme,
de la nostra desconfiança, de la miopia,
de la ganduleria, del "primer jo, despíes
jo i sempre jo", del sentit fatídic de la
nostra història...? (PLA)

Dialogar, a Espanya, es fa a trompa-
des. (FARRIOL)

No és quin regim, sinó quina Espanya
volem. (ARMENGOU)

-El viatge el paga l'Estat.
-L'Estat? Voleu dir els meus conills i

les meves oques. I el meu blat. (RODO-
REDA)

Un país on l'home s'ha desinteressat
de l'Estat, ha arribat a odiarlo. (FUS-
TER)

A gairebé tots els paisos 'latina, la lo-
cució "cantar l'espanyola", parlant del
ventre, significa tenir fam. (AGUILÓ)

¿I si un bon día tots els habitants
d'aquest país ens tornássim egoistes de
debò? Que compreguéssim que el fet
de procurar que els altres estiguin bé,
a la llarga ens afavoreis a tots. Seria
massa. (MAS)

111 CIPETAS Fil HADGIIII:S

Aquest femer a un deis camins belis del terne de Llucmajor -S'Atalaja Romanina- és tot un poe-
ma. Pareix que diu la gens. -7antnateix l'hi tiraré. Encara que potser la gent no ho entengui la que
el cartell esta escrit en foraster. A un país civilitzat i europeu, hi Nutria un "container" que seria

buitlat periòdicament. Però encara estam a Espanya.

Licors - Conserves -
Congelats - Cervesa
Especial MAHAU - SIDRA

MAI-ONA- Bitter
CINZANO

Carrer Llacinto Verdaguer, 15
baixos, telèfon 261260- S'Arenal
de Mallorca



CLINIC BALEAR
SERVICI MÈDIC PERMANENT

PEDIATRA (24 ROBES) TRAUNIATOLEC (24 RONES)
RADIOGRAFIES ELECTRIICARDIOGRAMES ANALISIS

ATS "CHEQUEOS"
EN COLLABORACIÓ 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
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El Club Nàutic lles
El día trenta-ú d'agost

de 1952; se reuniren a Ses
Enramades de Ca's Basté,
en Pepe Riutort, en Joan
Garcies, en Maten C;amuri-
dí, en Jaume Garcés i una
partida més de gent brus-
quera arnb ganes d'anar
per la mar arnb un Ilaüt,
bot o pastera. El motiu de
la reunió era constituir el
Club Nàutic, per a la mi-
llor cura de les seves eines
navegants i pescadores,
arreglar el varador i tenir
un lloc on poder parlar
de les onzes de peix con-
vertides en terces o de ter-
ces convertides, en arribar
a terra, en quiles. El Club
era una casa normal, de
fusta i amb una enrama-
da de pi al davant. En fou
el primer president D. Pep
Riutort. Passats dos anys
ja es construí una caseta
amb terrat. Mentres tant,
el torrent s'anava omplint
d'algues i d'arena 1 poques
barques hi cabien ferma-
des al mollet, moltes
d'elles s'havien de fondejar
damunt l'altina i quan, a
finals d'estiu, hi havia mal
temps de bon de veres,
més d'una barca es va en-
fonsar o acaba feta mal bé
damunt l'arena.

A l'hivern, totes o quasi
totes les barques estaven
tretes de la mar i les po-
ques que hi havia dins
d'aquell petit refugi, els
dies de mal temps les ha-
vien de treure. Tant si era
de nit com de dia, tota la
gent marinera hl compa-
reixia: això és una virtud
de la gent de la mar, poden
estar barallats, per() quan
a la mar es necessita aju-
da, tothom compareix i
fan tot quan poden i enca-
ra més.

Davers l'any 1960, per
mediació del Club Nàutic
s'aconseguí dragar el to-
rrent 1 la gent vella se'n
feia creus al veure una al-
tra vegada arribar l'aigua
fins al cap d'endins. Pocs
anys després es feu un
port amb un far on hi ca-
bien ja moltes barques,
sense la preocupació cons-
tant del mal temps. S'en-
grandí el local del Club, hi
feren un pis, molts de pro-
pietaris de les cases pròxi-
mes no ho veren amb bons
ulls, però després no ten-
gueren cap mania l'hora
de fer edificis de vitit o
nou pisos tapant la vista
i bastant de sol a les cases
baixes que quedaven. De
tot això n'hi ha constancia
als diaris d'aquell temps.

El Club Nau tic seguí
endavant, va esser el pri-
mer port que disposà d'un
"Marine-Travelit" americà,
que va esser exposat al Sa-
ló Nàutic de Barcelona,
que, per cert, interesal
moltissim al llavors prín-
cep d'Espanya, D. Joan
Caries. Quan l'any 1969
vengué a inaugurar aquell
port el president del Co-
mité Olímpic Internacio-
nal, D. Joan Antoni Sa-
maranch, en aquel] temps
delegat de "Deporte" va
deixar escrit en el llibre
d'honor del Clug Nàutic
la següent cosa: "Al Club
Náutico Arenal con el más
entusiasta agradecimiento
del deporte español por la
maravillosa i ejemplar rea-
lización deportiva que han
llevado a `feliz término con
su esfuerzo personal", sig-
nat el dotze d'Octubre de
l'any 1969. Es pagaren dos
milions de pessetes pel
Travelit.

1 el Club Nautic fou el
que dona la més forta em-
penta a la vela lleugera ma-
llorquina, introdufnt, per
la voluntat expresa dels re-
gatístes d'aquell temps de
la clase 420, tengueren per
campió i subcamió d'Es-
panya, participant en nom
del Club Nàutic a campio-
nats internacionals i orga-
nitzant un campionat d'Es-
panya.

En motonáutica també
hi hagué un subcampió
d'Espanya, introduint a
Mallorca l'Ofshore, acon-
seguint també que aques-
tes proves fossin valides
pel mundial.

Avui té un gran port
amb installacions modé-
ligues i segueix organit-
zant regates de vela i pre-
nent part molt activa en la
consecució del trofeu in-
ternacional Reina Sofia.

Totes aquestes coses fo-
ren i són una promoció in-
ternacional per S'Arenal.
I S'Arenal, que avui viu
quasi completament del
turisme, ho ha d'a[ra-afr una
miqueta al Club Náutic.

EFEMERIDES
ARFNALFRES

Cree que per coneixe-
menti recordanca de la
gent arenalera convé dei-
xar constancia d'alguna de
les efemérides des dels
principis.

1861: La construcció
del camí directe des de
Llucmajor al torrent de
S'Algar o dels Jueus.

	1902:	 hinalitzen les
ubres de l'Esglesia i la be-
nedicció de la mateixa.

1904: En el mes d'abril,
el rei Alfons XIII vengué
a S'Arenal desembarcant
al mollet per anar a visi-
tar el fort de Cap Enderro-
cat. Arriba amb un vaixell
de guerra i desembarca
amb una fatua, peró se tro-
bà amb dificultats per arri-
bar a terra, en aquell
temps solament hí havia
un !loe per on poder pa-
ssar i l'havien de conéi-
xer bé. Veient com anava
la cosa, el patró Punta de-
maná al batle perma per
anar a servir al rei i amb el
seu Ilatitet feia de gula de
la galua reial, així el rei i
els seus acompanyants po-
gueren desembarcar tran-
quilament. El rei saluda
corrensos 1 depressa a les
autoritats i partí escapat.
El Dr. Font reprodueix en
la seva Miscelánea la feta:
Quan el rei desembarca
a sa punta des Mollet
va prendre es carruatget
i no se deixà mirar.

1915: Tengué lloc la
reunió per a que un cape-
lié vengués a viure a S'Are-
nal. No arribà a venir fins
l'any 1925.

1916: El quatorz' e
d'agost d'aquest any és un
dels dies que inés empen-
ta dona a S'Arenal, el tren
traginava gran quantitat
d'estiuejants, els vagons
eren molts, uns deu o dot-
ze. El primer cap de l'es-
tació fou D. Joan Merca-
dal, el qual sempre esta-
va dispost a recolcar qual-
sevol cosa que fos per al
bé de S'Arenal. Un poc
abans, al mes de maig, se
va fer la festa del pedal, or-
ganitzada per Veloz Sport
Balear, amb assistència
d'uns mil tres-cents ciclis-
tes. El setmanari Ilucma-
jorer, referint-se a la fes-
ta, digné: "En el Arenal,
el pueblecito estaba de
fiesta i aparecian levanta-
dos arcos de triunfo con
dedicatorias al general, al
gobernador y al Ayunta-
miento. Por doqu ier  se
vejan puestos de bebidas
y refrescos". Aixel del ci
clisme va tenir més enda-
vant continuació, sempre
amb el suport del qui fou
un gran ciclista, n'Andreu
Canals, i després, els seus
fills Pere i Mateu.
esser molts d'anys presi-
dent del Club Ciclista de
S'Arenal i també l'amo en
Rafel de Cotxeres.

1918: En el mes d'agost
la "Gaceta de Madrid" pu-
blica un article sobre S'A-
renal. L'assumpte era la
creació de l'escola. El mes
d'octubre es va llogar al ca-
rrer de Sant Cristòfol una
casa que servís per escola,
el preu del lloger eren cin-
quanta duros cada any. La
primera mestra fou na Jo-
sefa Estades Alcover, nas-
cuda a Barcelona. Una bo-
na data per a recordar.

1920: Un diumenge de
maig hi hagué una diada
d'afirmad() demo critica.
Al diari "El Heraldo de
Llucmajor", li dedicaren
tota una página hi assis-
tiren unes cinq mil perso-
nes, hi hagué corregudes
amb xirimiers i la Banda
de Música dels lliberals de
Llucmajor i una altra ban-
da de Ciutat. Després
d'un bon dinar, parlaren
en Joan Monserrat Parets,
regidor socialista de Lluc-
major, en Pep Monserrat
Martí : en Maten Contes-
ti, metge, en Guillem For-

Próxim 1 darrer capital:
Les efemérides afenaleres
(II pan).

tez a, en Guillem Roca i en
Llorens Bisbal, regidor !li-
beral, regionalista i nacio-
nalista de 1' ajuntament de
Ciutat, i en Lluís Alema-
ny i en Antoni Pou, presi-
dent de la diputació i ex-
batle de Ciutat. Tots fo-
ren molts aplaudits. A l'es-
tiu, s'instal.Lá al poble la
Central Eléctrica d'en Da-
mià Cardell en Damià Pe-
llicer i l'any 1923, una co-
missib municipal dictami-
nà que posant per l'enllu-
menat públic devuit born-
betes ja n'hi havia prou.
També aquest any els are-
nalers que trobaven que
era una vergonya que els
tranvies no arribássim a
S'Arenal (quan per Ciu-
tat ja circulava des de
l'any 1916), feren una par-
tida de reunions per tal de
solucionar el problema,
fins que, a la fi, en Fernan-
do Alzamora fundà una
societat anònima "Tran-
via Arenar, amb el capi-
tal inicialde 1001 accions
de cent duros cada .ma.

(plasi totes subscrites per
estiuejants i gent del po-
ble. Es feu l'emissió el 25
d'Abril de 1921 i el dia 14
d'Octubre fou beneït pel
rector de Llucmajor, D.
Josep Font amb assistèn-
cia d'autoritats llucmajore-
res i ciutadanes el que es
va conèixer com el pri-
mer "trenet", el qual era
duit per tractors de 30
HP, comprats a una casa
de Paris; els ralla varen
esser comprats a Bélgica.
El "trenet" estirava un
parell de jardineres i qual-
que vegada algún cotxe
amb vidres que es com-
prà a la "Cia. de Tran-
vias" de Ciutat. Aquesta
companyia ciutadana va
comprar "Tranvía Arenal"
i poc temps després deixa
de funcionar el "trenet",
que fou substituit per una
camioneta de quatorze pla-
ces, perb, en els dies de
festa i molt de trui s'hi
arribaven a ficar fina a
cinquanta persones, segons
en colnptá l'amo en Joan
Fuster Rossinyol, coman-
dant en aquel temps. Les
recaudacions que es feien
amb la camioneta que es-
tav a pintada  de vermell,
i per això li deien la "ver-
inelleta" eren de vint a
trenta pessetes, els dies
feiners, i vuitanta a cent
pessetes els dies de festa,
tot això dels mesos d'es-
tiu, segons em digné l'amo
en Rafe! Araujo

Pregó de les festes de S'Arenal 1984 Quatre pinzellades de S'Arenal      

efemérides arenaleres



La "tira" de tapes
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Carter Parcelas, 102
Les Meravelles de S'Arenal
Devant el Balneari 5
Obert nomes els vespres.

A l'amo en Maute Campet l'hi agradaria tenir Sant Jordi ben
municat... L'amo en Maten és un bon home de negocie

Així va quedar el cotxe de l'accident devora el torrent dels jueu r
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Ilem rebut amable :o-
municació d'En Guillem
Salvà Oliver, de Correus
informant d'haver estat
nomenat cap d'oficina de
la Caixa Postal al carrer
Blanquerna de Ciutat. Ens
sap greu d'haver de per-
dre en Guillem a S'Arenal
alhora que ens congratti-
lam pel fet de que hági
pujar de categoria. En
Guillem és president de
la Associació de Pares del
Col.legi de les Germades
de la Caritat de S'Arenal
i continua tenint el seu
domicili al nostre poble.

La tardor ha començat
i ainb ella el comença-
ment del curs, un curs
jue pot ser també pels
grans. A Ciutat hi ha la
possibilitat d'estudiar mol-
tes coses, a la nostra co-
marca també. L'Ajunta-
ment de Ciutat amb com-
binació arnb l'Obra Cul-
tural Balear ensenyarà llen-
gua i literatura catalana,
—català de Mallorca— al
Coll d'En Rabassa. A Ca'n
Pastilla l'Acadèmia Ovicii,
del carrer Ovidi també
ensenyarà català i altres

tots ben impor-
tants per a la gent que viu
a S'Arenal i comarca.
Molts d'hotels souvenirs
tancaran ben prest i la gent
passarà a l'atur. Molts
d'arenalers, ferien bé de
matricular-se a qualque
curs. Les combinacions
tant amb Ca'n Pastilla
com amb el Coll d'En Ra-
bassa són bonissimes de
manera que no hi ha ex-
cusa.

Pareix que el radar fa
bona feina al carrer Llaüt
de S'Arenal. Els primers
dies els guardies havien de
canviar el rodet de pelícu-
la cada mitja hora. Ara, en
tres hores, un rodet de 36
fotos els sobra. Tots hi
sortirem guanyant respec-

Xafarderies

tant les senyals de circula-
ció. fil haurà menys ave-
ries. A la cruilla que fa el
carrer AArnilcar amb el ca-
rrer Cannes, si que n'hi ha
d'averies. Molts de vespres
en Xixco de S'Iris se des-
perta amb el renou de llau-
nes deis cotxes que se pe-
guen. Un Stop o un disc
de perill hi fa falta. A la
carretera militar tambié hi
ha perill. La gent hi circu-
la a 80 per hora, llavors hi
ha desgràcies coin la
d'aquesta quinzena passa-
da, que dos empleats de
l'Hotel Saramar varen so-
frir aprop al pont dels
jueus. El cotxe va quedar
esclafat i els ocupants tam-
bé. Convendria que els
nostres ajuntaments hi po-
sassin el radar qualque ve-
gada a la carretera militar
de S'Arenal.

Seguint amb el tema de

circulació i carreteres, peló
passant a Sant Jordi, saben
que l'amo En Mateu Cam-
pet está disposat a regalar
els metres necessaris arran
del seu tros —uns 60 me-
tres lineals— si l'adminis-
tració aixampla el cami de
S'Aranjassa a Sant Jordi.
Encara hi guanyaré diu
l'amo en Mateu, perque la
finca se revaloritza quant
té bon camí. El poble de
Sant Jordi també se reva-
loritzará quan tengui bo-
nes carreteres per anar-hi
perque lo que és ara, els
cannins que hi duen son es-
trets i torts.

A pla plaça del Concul-
tori de S'Arenal, els cot-
xes continuen aparcant
malament encara que sem-
pre hi ha lloc a abasta-
ment. Un guardia amb un
parell de multes cada dia
ho arreglaria.
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En el moment de redac-
tar aquestes notes, hem de
dir que n'Alfons Diaz
Saez, gerent de l'Agrupa-
ció d'Hotelers de S'Are-
nal (Ciutat i Llucmajor)
es troba greument malalt
i amb poques esperances
de salvar la vida postrat
a una clínica de la capital
de Bélgica.

Sentim de tot cor
aquesta dolencia desgracia-
da d'un home que esti-
ma.

Alfons Diaz, ha estat els
darrers anys, a través del
seu càrrec  de gerent, un
home que ha cuidat amb
tot esment i alta i exem-
plar professionalitat, de
tot un caminar de l'hoste-
leria nostra.

Abans de gerent de
l'Agrupació, Alfons Diaz,
fou director de l'hotel Cac-
tus, entre altres.

Preguem tots perque el
poguem tornar veure entre
nosaltres.

Acaban-1 de parlar amb
en Tito Robles, director
del "Riu Center". Robles
ens ha parlat novament de
les moltes activitats que
ell dirigeix. Tenen molts
de projectes també. No
s'aturen en el present, si-
no que miran] sempre cap
el futur. Fer coses, crear,
donar vida, fer anar un
munt de coses superant di-
ficultats. Bona feina la de
Tito Robles, treballador
incansable dins l'àmbit are-
naler.

En el "Riu Center" ca-
da any se solen oferir al
públic, totalment gratuft,
una trentena d'actuacions
folklòriques. Una gestió
que inereix els parabens
més sincers. La "Placa Ma-
jor" del "Riu Center" és
un lloc de reunió quasi
constant de turistes i resi-
dents.

Un equip de bàsquet
arenaler prendrà part
aquesta temporada en
competido!) oficial. Es trac-
ta del "Imprenta Bahía",
que ja fa dues tempora-
des participa en el torneig
"Interbancos", amb bons
resultats.

"Imprenta Bahía" té
com a jugadors a Bernat
Salva, Bernat Comes, An-
toni Comes, Sebastià Cal-
dentcy, Xavier Egea, Marc

Soler, Joan Oliver, Damià
n'II, Miguel Alberti, Ju-
lia Alorda, Entrenador,
Guillem Boscana.

¡I una dona com a pre-
sidenta! Na Francisca
Monserrat.

Els partits es jugaren a
les pistes de La Porciónat-
la.

"Es que no hi ha pis-
tes municipals" diu en
Guillem Boscana. "Perb
en faram, home", li con-
testà un que era més opti-
mista que ell. El que pa-
ssa es que ja les necesiten
ara.

¿Idb que farem?
Esperar...

un torneig important
es juga la passada setmana ,
ni prenycren part els
equips del Llucmajor, de
III Divisib: el Banc de Bil-
bao, triomfador en 7 oca-
sions del "Torneig Inter-
bancos": i el "Imprenta
Bahía". Trofeus donats
per Riu Center, que dona-
va nom al mateix torneig:
Banc de Bilbao: Viatges
Ultramar: Riu Palace, Jo-
ieria Chisun; Cafeteria Me-
tropolitana: Gelateria Pis-
tacho, I Sa Teulera.

I fires de Llucmajor
1984. Primer acte "Pre-
gó de Fires" a càrrec de
Maten Monserrat Pastor,
uns dels homes que mi-
llor coneix l'engratatge de
l'esplendor ferial llucma-
jorer. En Mateu Monserrat
Pastor fou dotze anys ti-
nent de batle de Cultura
de l'Ajuntament de Une-
major. Tot un aval de la
seva preparació i coneixe-
ment.

Les fires de Llucmajor
es una de les tires millors
de Mallorca, també engua-
ny estaram a l'altura de
sempre. Els actes prepa-
rats son molts e impor-
tants.

Guillem Salvà í Oliver
ha estat traslladat con a
director d'una sucursal de
la Caixa Postal, a Ciutat.
Guillem ha treballat amb
tota exemplaridad durant
10 anys a S'.krenal, a l'ofi-
cina de Correus, primer al
carrer Calafell, després al
carrer Corté i darrera-
ment a l'Avinguda Nacio-
nal angular amb el carrer
Mojón.

Tomeu Maní Marti III) presi-
denr del Collegi de prepara
don de boxa, que aPa riu a

S Arenal

Guillem, Guillem, no et
recrearás tant la vista els
estius.

Bromes apart, agrafin
phblicament la brillant la-
bor que en Guillem ha de-
senrrotIlat i li desitjam els
majors èxits en el nou cà-
rrec.

Recordem que fa un pa-
rell d'anys la Caixa Postal
el va distinguir amb la
"Medalla de Plata" a l'en-
titat.

El Club Petanca Son
Sunyer está aconseguint
notables triomfs esportius.
Ens comentava en Martí
Llitrá que faran coses gro-
ses. Diu en Toni que se'n
parlará molt i espès del
Son Sunyer.

Ara bé. Aquesta vegada
hem de donar noticies de
molta importància a aques-
ta seccib. Aixt, ho varem
anunciar. Pero en Martí
segueix com a aturat amb
el xerrar, encara que això
és rar en ell.

Males llengues ens varen
dir que el nostre personat-
ge estava a punt de pasar-
se al Brasília ¡Redell, seria
gros aixed

I és que el varen pescar
amb en Toni, el president
del Brasilia.

Nosaltres no ho verem.
I mentres uns diuen que
sí, altres diuen que impo-
ssible. ¿En que quedamos
por fin, me quieres o no
me quieres? "Taxim, ta-
xim, taxim...

Una altra noticia és que
entre en Toni Martí i en
Josep Perez d'es Veracruz,
volen tornar aformar l'At-
lètic Arenal. Un equip de
grat record i que jugava
els partits en el "Camp
Tres Palas".

Ja sabeu que en Pé-
rez i en Llitrá tenen una
barca a mitjes.

A Llucmajor a debu-
tat un equip de petanca,
ja que estam amb això
de les bolles grosses. Es
diu el C.P. Galdent, i té

el local social al teix pnia
de Galdent, en el restau-
rant que allá s'ha inaugu-
rat.

I se celebrà ja una es-
plendorosa diada petan-
quista "I Torneig Gal-
dent".

La directiva del "Gal-
dent" está formada por
Jesús Plata com a presi-
dent: Miguel Femenies vi-
cepresident Joan Cifre,
tresorer, Guillem Porcel,
Joana Maria Avila Joan
Pou, i Miguel Pou com
a vocals. Sort i victories
lis desitjam.

El començament del
curs escolar a S'Arenal ha
estat aquest any un poc
conflictiu. L'acabament
del curs passat ja ho va
esser, segons se'ns va in-
formar.

Això passa, segons
diuen que han dit que
deien, des de que a S'Are-
nal va venir un professor
d'escola que nom Salva-
dor. La gent comenta que
aquest home no és que
feia falta a S'Arenal, al
Col.legi del Caner de Sant
Bartomeu.

Nosaltres tractarem
d'averiguar el que hi ha so-
bre aquest assumpte. Es
diuen coses que no creim.
De moment ja tenim que
el director del curs passat
ha hagut deixar d'esser di-
rector d'una part del Col.
legi. I ens Salvador ha
assumit tal responsabili-
tal.

1 abob durà, segueix
dint la gent, que es farà
també una segona Asso-
ciació de Pares d'Alumnes.
¿Será possible? ¿Es això
necessari? També diu el
públic que pareix que ho
sap, que en Salvador vol
montar una espècie de
papereria dins l'escola i
ha demanat ja mil pesse-
tas a cada familia per ti
rar endavant amb el ne-
goci.

Ens n'haurem d'ente-
rar abans de parlar més.

Potser el Ministeri
d'Educacib i Ciència ha
donat les degudes instruc-
ció.

Un grup de veinats de
Bellavista, part de Lluc
major, i al mateix temp ,

organitzadors de les pa-
ssadas primeres festes po-
pulars a l'urbanització, ens
visitaren i ens demanaren
que publicassim que ells
no són la persona o perso-
nes que anaren a un diari
de Ciutat i feren publicar
un reportatge agressiu so-
bre el caminar de la zona.
Es va despotricar contre
l'Ajuntarnent i altres en-
titats, amb poca ética.

Els beinats de Bella-
vista que ens visitaren, en

iepresentació de tota la
comissió organitzadora de
les festes, no volem poll-
migues mal enteses. Vo-
len collaborar amb tot-
hom i que també col.la-
borin amb ells.

Sabem que també, un
grup d'ells, estigué en el
despaitx del baile Zano-
guera, segons ens manifes-
ti la mateixa autoritat ci-
vil municipal, per dir que
ells no foren els autors del
des,iguisat tan inoporth.

Encara que Bellavista,
el de Llucmajor i el de
Ciutat, necesitam la de
metge pensant noblement
amb minorar serveis.

Precisament la comissib
de festes de Bellavista de
devora Cala Blava ens va
demanar que donem en el
seu nom, les més expressi-
ves grácies als col.labora-
dors que són en primer
loe l'Ajuntament de Lluc-
major destacament d'En-
derrocat: delegat de l'al-
caldia: Mare Nostrum S.A.
Agència Urbana de S'Are-
nal: La Caixa; Bar Bella-
vista; Dormilón (sr. Gar-
cía); Ganca March; Es-
tampados Palma. Miret;
Licors Morey; hotel Pa-
norámica; joieria Or-Fi;
Llorenç Ginard Construc-
cions; Comercial Lomas;
Joieria Jorge Juan; Esparts
Marathon; Sa Nostra; Cer-
vezas Damm; Coca-Cola;
Suministros Povi-Ivop;
Transportes Mojer; "S'Are-
nal de Mallorca" entre al-
tres.

Grades, per la part que
ens toca.

També els citats bell-
veurés, ens varen deixar
un estat de comptes de les
despeses i entrades de les
festes per a publicar-ho.
Creim que no és necessari
fer-ho. Pero si qualcu el
vol veure el tenim a la dis-
posició de tots els lectors
de "S'Arenal de Mallor-
ca", inclòs l'autor o
autors de la visita al diari
de Ciutat que publica l'es-
crit delator de manca de
;erveix o millors serveis a

l'urbanització.
¿No deu esser qualcú

que no el convidareu a
festes?

No el convideu veltros
a matances, en matar es
porc. Fora menjar boti-
farrons ni sobrassada ¡co-
llons!

L'Espanya de Llucma-
jor ha triomfat dins Ses Sa-
lines 1-2. Ressultat inespe-
rat després de perdre amb
el Cardassar, Cultural i al-
tres. I lessió del jove por-
ter Pascual, ex-jugador del
S'Arenal. Esperan que Pas-
cual es recuperi aviat.

I empat del S'Arenal
dins el "Camp Roses",
amb el C'an Picafort. Un
negatiu que s'ha de re-
cuperar el més prest possi-
ble. L'equip de Josep Ru-
bio ha de anar per
amunt...

El Club Náutic S'Es-
tanyol prepara una sorti-
da de socis i simpatizants
per anar de S'Estanyol
a Lluc.

¿A peu?
No en cotxe perol) será

molt nutrida i interessant.
Aquest president, en Toni
Ginard és una espaseta per
organitzar coses per la
gent estanyolera. ¡Enda-
vant Toni i demés direc-
tius!

Noticia llucmajorera.
Diuen que l'asfaltat del
camí de "Ses Puntes de
Galdent", des de Ca'n Cu-
ra al camí d'Algaida per
Son Miguel Joan, es fati
a inicis del proper any .
Notícia possitiva. ¿Será
veritat?

I fins d'aquí a quinze
dies estimats amics lec-
tors.

SBERT

ESBERTADES
COLLABORACIO D'ASSEGURANCES
MARE NOSTRUM-ARENAL

Maro Ilootritin
AGENCIA URBANA-S'ARENAL

D'ASSEGURANCES MARE NOSTRUNI
COMUNICA ALS SEUS CLIENTS I AMICS

EL SEU NOU DOMICILI:
PLACA MAJOR, NUM. 1 (PLACA DEL

MERCAT) A L'ALTURA DEL BALNARI
NUM. 9. TELEFON: 265374

TOTA CLASSE D'ASSEGURANCES
TRAMIT AGIO I PAGAMENT DE

SINIESTRES
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RENAULT
Josep Vallespir i Gost
Tallen Vallespir
Servid Oficial RENAULT

Venda i reparad() de
totos els tipus de vehicles
de la marca RENAULT

Carrer Sant kan de la Creu, 65
Telèfon 413867
SON FERRIOL
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La lluita de les Llibertats nacionals (II)
I nforme  sobre la
delinqüència
juvenil de
l'Ajuntament
de ciutat

L'Ajuntament de Ciutat ha elaborat un informe sobre
la delincuencia a la ciutat del qual es desprenen algunes
coses interesants. Una d'elles és l'elevat índex de reinci-
dencia, un quaranta set per cent, que es dóna entre el
delinqüents. Abans de seguir, hauriem d'advertir que l'in-
forme es refereix a la delinqüència juvenil, es a dir, als jo-
ves de setze als vint anys. De totes maneres, dels més de
mil joves detinguts aquest any passat, més de trescents
eren joves de menys de setze anys, eh quals són duits a
institucions com la Press6 Provincial o el Tribunal Tute-
lar de Menors.

Una dada important és l'educació d'aquests joves de-
linqiients. El quaranta tres per cent només tenen en-
senyança primària. El nivell d'atur també esta vers el
quaranta cine per cent. La gran majoria d'ells són de pro-
cedencia peninsular.

En quant a la pretesa equivalencia droga/delinqüèn-
cia, acuesta, una de les raons principals per la qual el jo-
ves roben.

Una altra de les causes que apunta l'informe és el fra-
càs escolar, així com també l'entorn urbà i familiar.

Aquest estudi servirá de base per a futures accions
municipids per tal de contrarreStar el problema de la de-
linqüència juvenil a Ciutat.

Aurora Picornell

El fet que aquest feno-
men s'haja produit, mal-
grat la integració del con-
junt deis pobles sota un
estat únic centralista i
unitarista, posa en relleu
el fracás de la política
d'assimilació forçada que
aquest ha seguit en els
últims seglea. Es el fra-
cás d'una política que ha
pretés de reduir drástica-
ment la diversitat históri-
ca de pobles i configurar
una única comunitat na-
cional espanyola homogè-
nia i uniforme.

EL FRACAS DE LA
POLrricA

CENTRALISTA

Aquest projecte centra-
lista i violentament
milista reflectia l'interés
de les oligarquies domi-
nants de l'estat en unifi-
car a la tova manera, de
forma antidemocrática i
antipopular, una societat
que era masca desarticula-
da i invertebrada per a les
exigències dels moderna es-
tata capitalista (neceasitat
d'un marca estatal escaient
per al desenvolupament de
l'explotació capitalista). El
fet que tingués el suport
també de corrents progres-
sistes deutors de la sacra-
lització de PestatOnació fe-
ta en el segle passat per
tendències del mateix sig-

ne, que entenien afavorir
taxi la modernització so-
cial, no és obstacle parqué
aquest projecte anés idea-
tificant-se cada vegada mes
amb la política del see-
tors més reaccionaria de
la societat espanyola, Tina
a esdevenir un dele senyals
d'identitat fonamentals de
la seva ideologia.

Lagreasió que acuesta
política centralista i read-
mitiste ha suposat per ala
pobles, a mea de fracassar
en el seu propòsit, ha con-
tribuit a generar una mo-
viments de resistencia, que
en el temps han desembo-
cat en l'afirmació inequí-
voca del carácter plurina-
cional de la societat es-
panyola, en el qüestiona-
ment del centraliame i del
mateix " estat-nacio nal -es-
panyol". Ha la II Repú-
blica hagué de reconèixer
acuesta realitat, per mes
que ho feu tébiament
contraidctória, en proce-
dir a una reorganització
autónomica que va ser
trencada per la victòria
burguesa del 39.

A UTO D ET ERM INACIO ,
DEFENSA DE LA

LLENG U A,
RECUPERACIO DE LA

PROPIA HISTORIA

La lluita contra l'opre-
sió nacional fou un deis
components básica de Po-
posició popular a la dic-

tadura feixista de la bur
guesia 1 tingué una im-
portancia decisiva en el
desgast del franquisme.
Malgrat reconeixe-
ment que la II República
féu a les nacior.s de l'es-
tat, el franquiaine supri-
mí tota els drets que ha-
vien estat guanyata i esta-
blí, mitjançant mètodes te-
rroristes, el centralisme
mes despòtic. Fou prohi-
bit l'ús públic de les llen-
gues nacionals i es diri-
giren els esforços del re-
gim devers l'aconsegui-
ment de la desaparició de
la personalitat nacional
dels distints nobles.

La brutalitat de la re-
pressió no aconseguí d'ex-
tinguir la saya consciencia
ni esborrar la seva iden-
titat. En condiciona ex-
tremadament difícils restà
viva la flama de la resis-
tencia de l'assimilació. La
lluita per la recuperació
dels drets nacion.rds es des-
plega en tots els fronts:
reclamació del dret d'au-
todeterrninació i a l'au-
togovern, defensa de la
llengua, recuperació de la
pròpia història, activitat
cultural... i tingué del pri-
mer moment un inequí-
voc sentit popular i anti-
feixista.

CAFETERIA PIZZERIA

GELATERIA-RESTAURANT

GRAN 1 GENERAL CONSELL, 8

TEL. 267025

S'ARENAL DE MALLORCA



Conselleria de Turisme
de la Comunitat
Autónoma de les
Illes Balears

Moviment de passatgers
arribats a 1 Aeroport de
Son Sant Joan durant el
mes de julio! de 1984 i

Italiana 	  7 282/ *59
Luxemburguesos. 	.2 358
Noruegs. . . .	 . 12.803
Suecs.. .	 18 822/ *35 05

Filipins	 .... 	
Altres oceania 	
Argentina. 	
Brasileros 	

. .38
24

. . 95
71

percentatge de variació da- Suissos	 . .	 . .	 .19 182 Colombiana 	 28
tnunt juliol de 1983. Portuguesos 	 4.013 Xilens	 . .	 .	 . 118
Espanyols 	  2 022 Turca 	 162 Canadencs	 ..	 . . 506
Alemanys. 148 447./ 4'687 Altres europeus. 1.397 USA 	 1.408
Austriaca  	 5.664 Apàtrides. .	 . . 294 Venezolana 	 20
Belgues . .	 .	 16 569 Egipciants 194 Altres america 	 850
Danesos .....	 . .13.675 Argelina . 	 1.873 Isralelíes 	 819
Filandesos ....	 . .5 738 Marroquins. . . . .30 Iranians ......	 . .	 10
Francesos.	 29.540/	 5'82 Sudafricana 	 79 Indonesios	 . . .	 .3
Holandesos. . . 	 . . 20 803 Tunez	 . .	 .. 49 Japonesos 	 257
Anglesos. 214 597/ Altres ¡frica . . .	 48 Altres asia . . . . . 350
	  *2264. Australiana .... . 134

Irlandcsos	 .9.322 N ovazelan desos 34 Total.	 . .538 206/* 13 50

Aragonesa' 1 andalusos conforman el posonal del Restaurant 'El Bodegon' un dels millar: de
S A rt nal de Mallorca.

RELLOTGERIA

Pelo,

JOIERIA 1

14"4"""iiilmjeklult,15=

Objectes d or (18 quilats) i plata
Carrer Platería 24. Tel. 211338 Ciutat

Avinguda Bartomeu Riutort 34.
Tel. 262748 Ca n Pastilla

PIZZERIA
RESTAURANTE

El Millor mara de la Platja de S'Arenal
Les millors cuna i els millors peixos.

Santo oblidar les deliciosas pastes i PIZ.L AS
cuitas amb toc de llenya.

ARGENTER

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

Servidi de netunatics Ser
vera
Montatge adobat 1 equi-
librat de rodes servici i
venda pegats rapits.
Dissabtes obert.
Illes Pitiuses, 4 Tel.
263663.
Coll d En Rabassa

Calle Canónigo Mateo Rotger, 16

EL ARENAL • MALLORCA

-2~tect9-1112/il?

Tapisseria i
cortinatges

MARTINEZ
Cardenal Rosell,

84-A
Tel. 264967

Coll d'En Rabassa

Cuina Irlandesa
Ambient familiar
Obert tot l'any

Plaça de la Reina María
Cristina cantonada

Marina
S'ARENAL DE

MALLORCA
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FRAU
AUTOMOVI LES  

AGENT OFICIAL

MATIES FRAU 1 SERRA
COMPRA-VENDA D'AUTOMOVILS USATS

;v1arca Preu traspas Color Kil6metres Preu

Seat 131
Perkins

14.000 Blau
metalizat

73.000 600.000

Foro 20.000 Blanc 43.000 850.000
Taunus 20
Renault 5
R-9 GTL

25.000 Plata
metalizado

22.000 750.000

Ford Blanc 43.000 925.000
Capri 2.000
Ford Fiesta 50.000 Blanc 475.000
Panda Vermell 280.000
Seat 127 Blanc 425.000
Fura
Ford Fiesta Vermell 380.000
Lancia Metalizado 750.000
R-18 GTS 14.000 Plata

metalizado
625.000

Seat 127 14.000 Blanc 280.000
Citroen 2 CV 14.000 Vermell-Acer 275.000
Seat 1200 14.000 Verd 215.000
Sport
R-5 12.000 Blanc 255.000
Ford-Fiesta 14.000 425.000
R-5 TL 14.000 400.000
F. Fiesta 14.000 330.000
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Fiar La Esquina, Las Loros, S'ArenaL

Gimnástica Rítmica i de Manteniment
Oasses d'anglés (Profesora Nativa)
Altres Activitats (Horaris a convenir)
Carrer de Pádua, 2
Ca'n Pastilla

Equip de futbol-sala de la Cafetería Arenal. fuguen a Ca'n Prunes i voz tercers a la regona volta.

ENTRO
	

Miramar, 30
Tel. 49 00 67

A SISTENCIA 	 Miramar, 9
Tel. 49 02 22

EDICA 	 EL ARENAL (Mallorca)

Obert les 24 hores del dia.
Medicina General.
A.T.S.
Pediatria (Senrici diari de 17 a 18 horca)
Análisis completa (Servici diari de 8,30 a 9,30 horca)
Laser Teràpia (hores convenides)
Acupuntura (horca; convenides)

Bar-Bodega Los Clementes.
l'inxox de la moreda - hamburgueses - patates frites - pollastres per endur-sen

- Gran assortiment d'entrepans
Parlam totes les Ilengues

Avirwitta de Son Rigo, 23. Tel. 26 595 5
LES MERAVELLES DE S'ARENAL




