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El batle de Chitar Ramón Agulló, acompanyat del tinent de batle Ginés Quinyonero i del regidor
Carles Tous va visitar el cementeni de Sant Jordi el migdia del dia de Tots Santa Al veure rètols en
castellà, la primera autoritat municipal va recomanar als directius de la AA.VV que batían anat a

rebre'l que en properes ocasions fossin en catall

r 14-2 va guanyar el S'Arenal Preferent-B diumente passat al Ca'n Gaspar des Pla de Na Tesa a les Pestes MunicOals S'Arenaleres.
S'Arenal va quedar d'aquesta manera primer de la seva categoria i el Ca 'n Gaspar tercer.
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'Ciutat Radio",
una emissora
lliure en la nostra
!lengua

Bartomeu Sbert i Nico-
lau ha estat anomenat nou
gerent de l'Agrupació
d'Hotelers de S'ArenaL
Sustituex a Alfons Díaz
que fa dos mesos morí
inesperadament, quan es
trobava en viatge de feina
relacionat arnb el mon tu-
rístic del nostre poble, a la
capital de Bélgica.

En Bartomeu Sbert es
arenaler, va neixer a Lluc-
major, té 23 anys, es molt
jove quan arriba a un ca-
rrec de tal responsabilitat,
pero coneix la problemáti-
ca de l'hostelería per haver
ocupat carrer administra-
tiu a la mateixa agrupad()

durant 3 anys. Fou aixi
mateix la primera persona
que fen feina a l'oficina
municipal llucmajorera a
S'Arenal, quan en Pere Ca-
nals era el batle.

Titulat en relacions pú-
blics per l'Universitat de
Barcelona, en Tolo Sbert
ja que així el coneixem po-
pularment, traballava des-
de que acabà el servei mi-
litar, con a inspector co-
mercial a una compañía
d'assegurances.

Li desitjam els majors
encerts en la nova tasca,
te un camp d'acció in-
mens per fer moltes de
cosas positivas d'altura en

benefici del poble i en es-
pecial d'aquesta industria
hotelera que rnereix li de-
diquem tota l'atenció. En-
devant i enhorabona.

Des del passat dia 12
d'octubre está funcionant
a tot el tenue de Ciutat
una nova eniissora lliure de
ràdio, amb el nom de
"Ciutat Ràdio". L'emis-
sora emet en Freqüència
Modulada (FM) vers els
105 Mhz.

La programació és de
dilluns a divendres, des de
les cinc de l'horabaixa fins
a les dotze del vespre, a
mitjanit. Compta amb tot
tipus de programes, musi-
cals, sobre cinema, educa-
ció, informatius, esports,
ecologia..., una gran vario-
tat de temes que puguin
interessar a tothom.

La installació de Perni-
isora ha costat unes sis-
centes mil pessetes, totes
elles donades per particu-
lars, amb subscripcions
més o menys grosses. Així
mateix, els seus integrants,
locutors, técnis... no per-
cebran cap tipus de remu-
neració económica. La ma-
joria d'ells són joves, per)
no hi manca algun perso-

natge de la "vella escola".
Com a dada anecdótica re-
marcar que la publicitat hi
és aussent.

El local de l'emissora
(un pis amagat de Ciutat)
és més aviat petitonet,
amb poc espai i amb els
pocs aparells que s'han
pogut arreplegar (pocs pe-
nó suficients) espargits ali-

dadosament per les dues
sales insonoritzades, ade-
qilades a les exigències.

La programació, encara
que tocará una gran varie-
tat de temes, és eminent-
ment informativa i musi-

cal. El progressisme i el na-
cionalisme esperam que hi
siguin presents així com
altres esferes de la societat
illenca, com és l'ecologis-
me, els esports, la sanitat...

La majoria dels seus
membres i simpatitzants
són accionistes de l'encara
esperada "Radio Medite-
rrània", esveu que s'han
cansat d'esperar hi han de-
cidit actuar pels seus pro-
pis mitjans, a veure que
surt. Deistjam tots els éxits
possibles per a aquesta no-
va companya dels capves-
pres, enhorabona!

Bartomeu Sbert Nicolau

Nou gerent de l'agrupació
d'hotelers

GECOBRASA S.A.
COBRO A MOROSOS

ASSESSORIA GRATUITA

TEL. 208068



Subscriu-te a
S'Arenal
de Mallorca

BUTLLETÍ DE SUBSCRIPCIÓ,

Nom

Carrer

Població  	  Tel

M'onteressa uno subscripció:

SEMESTUAL 600 Pies.

Forma de pago ment:
E) Rebut domiciliot o un Bonc

Banc

Compte
	

Titular .

EI Couiptat	 Firma

Jrnpliu aquesta targa i enviau-la al rainí Canteres.
¡ 32, s'Arenal.

Premis "Associació

L'"Associació de Pretil-
sa Forana de Mallorca",
amb la col.laboració i pa-
trocini de la Caixa de Ba-
lears "Sa Nostra", convo-
ca el segon concurs perio-
dístic "Associació de
Premsa Forana de Mallor-
ca" amb l'objectiu de pre-
miar els millors treballs so-
bre tems d'actualitat a Ma-
llorca. El concurs es regirá

La Iluita no ha acabar
La història d'una com un 'Lit en la
majoria dels casos, és delimitada
per la presencia d'una llengua
autóctona que és, alhora, reflex
d'un tipus de pensament i de co-
mportament diferents dels de les
altres comunitats nacionals. Per
aixa, quasi totes les nacions tenen
'lengua pròpia.

En el cas dels Páisos catalans,
des del decret de Nova Planta, el
1714, el català ha estat perseguit i
castigat durament, a tots els ni-
vells. I precisament ara fa poc és
quan més perillós ha resultat
l'atac de l'invasor.

En conseqüència, la majoria
dels moviments reivindicatius na-
cionals van acompanyats de la de-
fensa de la nostra llengua, perquè,
com es diu: "el poble que guarda
la seva llengua té la clau de la seva
llibertat". Malgrat tot, sembla
que la majoria dels catálans que fa
uns anys intervenien activament
en la resistència del nostre poble
s'han plegat de bracos com
donant per acabada la feina, i
àdhuc participant i coPlaborant
amb els enemics de sempre.

per les següents BASES:
1 Els trebalis que hi

participin estaran escrits
en llengua catalana.

2a. Els treballs s'hau-
ran publicat, dins els ter-
minis fixats, a qualsevol de
les publicacions associades.

3. Podrán participar-hi
tots cls col.laboradors ha-
bituals de les pu blicacions.

4. Per optar al premi,

Aquests homes i dones no s'ado-
nen que la bestia que ens vol
menjar continua aquí, ¡que l'única
cosa que ha canviat ha estat
l'instrument d'opressió: abans era
una dictadura que prohibia i cas-
tigava; ara és una "democracia"
que amb el bilingüisme i amb una
aparença de justicia i llibertat con-
tinua denigrant les llengües própi-
es de les diverses nacions de l'Es-
tat.

La lluita no ha acabat ni de bon
tros. L'enemic no cedeix, i fins a
la independència resta molt enca-
ra. A més a més, no sols és la ¡len-
gua la que sofreix contínuament
les garrotades. També és l'econo-
mia: la natura, com a conseqüèn-
cia; la nostra pr)ecció internacio-
nal (penseu en I esport català, per
exemple); i un interminable etcé-
tera

No, la Huna no ha acabat. Si
volem continuar essent catalans
(o valencians, o illencs), pese de
veritat, i agermanats com a pa-
rents que som; si volem anar ar-
ranjant els problemes de l'atur, la
immigració,  la delinqüència..
hem de continuar treballant. Jota
Morales 1 Morera

eLs treballs s'hauran d'ha-
ver publicat dins el se-
güen ts terminis: des de
dia t de maig de 1984
fina a dia 30 d'abril de
1.985.

5. Per optar al premi,
l'autor cleltreball per mit-
jà del director de la publi-
curó on hagi sortit a Iltim
enviará el retall del mateix
per triplicat a nom de
l'Associació de Preinsa Fa-
rana, Carrer Princesa, 24.
Sant Joan.

6. El jutat es donará a
conèixer en el moment de
la concessió dels premis i
el seu veredicte será ina-
pel.lable.

7. El veredicte es farà
públic fins el mes de maig
de 1985. El lloc i el dia se-
ran cornunicats oportuna-
ment.

8. L'Associació es com-
promet a editar els treballs
premiats.

9. Els premis que s'ator-
guen són els següents:

Tres premis de 30.000
ptes. cada un.

Un d'ells tendrá un pre-
mi d'honor consistent en
una esculptura d'En Pere
Pujo.

10. Els participants es
comprometen a acceptar
aquestes Bases. Els mem-
bres del jurat resoldran els
casos que no hi estiruin
prevists

Premsa Forana
de Mallorca"

TELEFONS
UTILS A S'ARENAL

A LA PART DE
CIUTAT

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

..... 227643-227644
Bombers 	  281250-
	  290017

Residència de l'asseguran-
ça social. . . , . 28910C
Creu roja de Ca'n

. ,	 . .	 26404u

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.. .

  66176;
Guardia Civil . . 264121
Radio Taxi... . 263080
Parròquia . . 263265
Aigua Potable a Doinicili. .
  26142E
Associació de Veinats..
. . . 2650U

Grues Sampol. . . 26419"z
Servid Municipal d'aigt. , s
Sogesur   2624
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Editorial

Funcionans espanyols
	Malgrat la Constitució espanyola, que	 t.:111es estataL	 qdastians idiomàtiques.
	al seu anide tercer diu: El castellà és la

	 I això de tentps entera e per part d'un

	

llengua espanyola oficial de l'Estat. Tots
	

funcionarietxo que només serveix per des-

	

els espanyola tenen el deure de coneixen-	 patxar segells i altres impressos.

	

la i ell dret d'usar-la. 2. Les altres liengues
	

Un funcionarietxo que fa prop de tren-

	

espanyoles seran també oficials en les res-	 ta anys que viu a Mallorca -cal suposar
	pectives comunitats autònomes d'acord

	 que enten la nostra 'lengua amb tant

	

amb els seus estatuts. 3. La riquesa de les	 temps--- pesó ens recorda cada dia que
	diferents modalitats lingüístiques d'Espa-	 anam a correus, "que estamos en España
	nya és un patrimoni cultural que será ob- 	 y aquí se habla español", "que su primo

jecte d'especial respecte i protecció. 	 le ha dicho que no tiene porqué entender
	1 que l'Estatut d'Autonomia de les

	 el mallorquín" i alares brometes que fan
Illes Balears a l'article tercer diu:

	 perdre la paciencia al més tranquil.

	

La llengua catalana, pròpia de les Illes
	 La gota que ha fet vessar el tassó, ha

	

Balears, tendrá, juntament amb la caste-	 estat la nostra crítica periodística a que

	

llana, el carácter d'idioma oficial. Tots te-
	 les noces del fUl d'aquest funcionariet-

	

nen el dret de coneixer-la i d'usar-la i nin- 	 xo amb una mallorquina, se fes en foras-

	

gú no podrá esser discriminat per causa
	

ter. Això ha exasperat el fanatisme nacio-
de l'idioma.	 nalista del funcionarietxo en qüestió.

	

Malgrat aquestes Ileis de lleis, que de-
	 A nosaltres no ens queda més que de-

	

roguen totes les altres lleis anteriors, els
	 manar. aQuant te jubiles Manolo? Si no

	

funcionaras castellans em iats pel Ministe-
	 ho fas prest, t'haurem de jubilar. Perque

	

rio de Comunicacions confirmen discri-	 no hi ha dret que exemplars com tu con-

	

minant, insultant ì fins i tot agredient fí- 	 tinuín al servei del públic dins oficines es-

	

sicament als mallorquina que van a les ofi- 	 tataia. Deshonres el cos a que pertanys.

"300 millons"
Eti el mes de juliol propassat FAcadémia de la Llengua espanyola tre-

gué al carrer, després d'un grapat d'anys sense fer-ho, una nova edició
del «Diccionari de la Llengua espanyola», que recolleix devers vuit mil,
paraules noves.

Aquesta nova edició del «Diccionario» donà peu a que un grapat d'ho-
mes «de lletres» aprofitassin per parlar en els mitjans de comunicació dels
«perills» que atempten contra la supervivencia (?) de la llengua espanyola.
Alguns d'aquests perills eren la invasió de paraules forasteres, sobretot
de l'anglès, el mal ús que es sol fer de les paraules i de la sintaxi, i de
l'empobriment —tot i l'augment quantitatiu dels vocables del diccionari—
del !lengua parlada pels famosos «300 millones». Fins i tot un d'aquests
«inteHectuals» ens donava la culpa a nosaltres, als perifèrics, a quells que
tenim «una segona llengua» (la primera ja sabem quina és...), d'alguns
dels defectes que ara preocupen a aquells que s'encarreguen de mantenir
la puresa de la seva llengua. Déia que usam malament la llengua —espa-
nyola, clar—, que quan la parlam Ii introduim la sintaxi de la nostra
llengua, i que infiltram vocables que tehen ben poc que veure amb la
puresa lingüística que usava Quevedo i el Comte-Duc d'Olivares.

Totes aquestes lamentacions no deixaven de ser gracioses, o curioses,
si voleu, perquè si l'espanyol es troba en perill (com a llengua), qué po-
dem pensar del futur d'aquelles Ilengues que són minoritàries i que no
estan en absolut tan protegides? Si l'espanyol está amenaçat per fantas-
mes de carácter lingüístic, quin és el futur del catalá, el basc o el gallec?

L'espanyol és la llengua oficial a tot l'Estat espanyol, les altres llen-
gües en realitat no compten massa si ho miram bé, i tots els, ciutadans
d'aquest Estat tenen el dret d'usar-la, l'obligació de saber-la i el privilegi
de no poder ser discrimats per motius lingüístics a territoris on n'hi han
dues de llengües oficials. Endemés l'espanyol és la llengua de l'escota i el
seu ensenyament és- obligatori en tots els centres educatius. L'espanyol
també és la llengua de la premsa, de la radio, de la poderosa televisió, dels
anuncis, dels prospectes de medicines, dels rètols de les multinacionals,
dels impresos de la banca, del comerç, i de moltes altres coses, llocs, si-
tuacions i entitats que ni tan sols cal recordar per evidents, com és el cas
de l'administració pública. Es pot trobar amb tots aquests avantatges una
llengua en perill? Tampoc no podem oblidar-nos que l'espanyol és la llen-
gua oficial en la majoria dels països d'Amèrica i q. 4•2 fins i tot és cooficial
en alguns estats dels USA. En total són més de tres-cents milions cje per-
sones les que ara mateix parlen l'espanyol en tot el món. Es pot trobar

en pesan una llengua amb aquesta situado de dituato mundial?
Si els «intellectuals» que parlaven per la radio i escrivien als diaris

en el mes de juliol sobre els «perills» que atempten contra la llengua
espanyola, haguéssin parlat de la situació d'aquesta llengua a Puerto Rico,
on ha passat a ser In .s-1.1ona llengua» després de l'anglès, podria com-
prendre la seva	 perquè está ben clar que quan una !lengua
passa a ser «de ;gona» está en un procés irreversible d'extinció.
els de la periféi .9 en sabem molt...

NOTA FINAL: Normalment als diaris i als mitjans de comunicació en
general, es parla de «castellà» per referir-se a l'espanyol, mentre que
l'«Academia de la Lengua Española», per exemple, no es diu de la «Lengua
Castellana», de la mateixa manera que el «Diccionari» no va encapçalat pel
rètol de «Diccionario de la Lengua Castellana». Curiós, eh?

Ramon Turmeda



Nou record a la
pujada a peu de
S'Arenal
a Llucmajor

Volt Centre de Serveis a S'Arenal.

Aquestes dies passats es va celebrar la XIV ediciO de
la prova d'atletisme S'Arenal-Llucmajor, un recorregut
de catorze quilómetres. El guanyador va esser en Eran-
cec Subires del "Peñalver-Aspe" amb un temps de
44,05". Aquesta marca constitueix un nou récord de la
prova, l'anterior, corresponent a la prova de l'any pa-
ssat estava en mans de Josep Maria Sánchez el qual fou el
segon classificat a tres segons del guanyador. El tercer
classificat Maten Domínguez, arribà a trenta-sis segons
de primer. Els demés corredors ja arribaren amb una di-
ferencia de minuts respecte al guanyador.

La prova començava davant el Clob Nàutic de S'Are-
nal, hi prengueren pan seixanta participants. Fou a rui-
tat de carrera quan els tres guanyadors ja començaren
a destacar-se de la resta del grup. Arribarien, amb poca
diferencia, a la meta, situada a la Plaga Majos de Llucina-
jor.

Incendi a l'hotel
"Calma" de Ca'n Pastilla

MUSIC BAR BRASILIA
Banquets de batetjos, noces, primeres comunions, festes socials...
(Ida vespre, música d'orgue a càrrec d'en Mino .

Avinguda Bartomeu Riutort, entre els Belnearis 1 i 2 de Ca'n Pastilla.
Telefona 260119 - 264563.
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Acaba d'obrir-se un centre de servicis d'informàtica
a S'Arenal. Unes oficines que evitaran  desplaçaments i
coes per Ciutat.

S'hi pot gestionar tota classe de papers i assessora-
ment d'assumptes jurídics i fiscals, deelaracions de ren-
da i llibres oficials de la petita i mitjana empresa. Comp-
tabilitat mitjançant ordenadors, amb una paraula, una
oficina que donará servei de cara a Ilisenda, que en Bo-
yes no ens trobi am els peus destapats.

Els dos regents d'aquesta oficina són en Bernat Puig-
server d'Algaida i en Vicens Olivares de S'Arenal. Dos
homes amb ganes de fer feina i servir al nostre poble.

Les escoles del terme

Nou Centre de
I Serveis
a S'Arenal

Llucmajor: L'aigua a
42'10 ptes. el metre
cubic

L'Ajuntament de Lluc-
majos celebrà un ple extra-
ordinari exclussivament
per a augmentar els im-
posts municipals, i els
augmenta gairebé sense
oposició. Aquest són els
nous preus:

Tarifes d'aigua i cla-
vegueres: servei 215 ptes.
al mes, consum 42'10 ptes.
per m3, conservació de
contadors 35 ptes. per
mes, clavegueren 135
ptes. al mes fins a un
màxim de 15 min. abo-
nats sense comptadors
d'aigua 1026 ptes.

Ordenances fiscals: en-
trada de vehicles per l'ace-
ra 900 i 300 ptes per a ca-
da metre que hi hagi mes
dels tres primers.

Llocs r casetes: SO
ptes. el metre quadrat
per dia i 100 ptes. a les
fires.

Llicencia de táxis i ve-
hieles de lloguer, auto-
taxis 30.000 ptes, per-
mis de conduir 3.000

ptes. canvi de vehicle
1.500 ptes. llicencia de
motos de lloguer 500 ptes.
cada una, llicencia de llo-
guer de bicicletes 300 ptes.
cada una.

Llicencia d'obres: mí-
nim 2.000 ptes. (amb el
vot en contra del grup so-
cialista).

Apertura d'establi-
ments: mínim 6.000 ptes.,
hotels d'una estrella 400
ptes. de dues estrelles 600
ptes., de tres 800 ptes., de
quatre 1.000 ptes. la pla-
ña.

Recollida de fems;
l'augrnent será de l'onze
per cent sobre les quo-
tes previstes d'aquest any
de 1984.

Circulad) de veiricles;
l'augment será del deu
per cent.

Cans: 500 ptes els cans
de guàrdia k 1.000 els de-
més.

Contribució Urbana,
augment del vint-i-dos er
cent.

L'Ajuntament Je Cu
tat construirá una nova
escola a S'Arenal. Cons-
tará de setxe unitats (au-
les) i ocupará una super-
ficie d'uns sis mil sis-
cents metres quadrats.
Aquesta nova escota es-
tará destinada a l'ense-
nyament de l'E.G.B.

Així mateix, la Comu-
nitat Autónoma ha apro-
bat les subvencions per
a les guarderies

entre elles la de
S'Arenal. Amb aquesta
subvenció es podrá subsa-
nar, en part, el déficit de
la guarderia.

També hi haurà nous
col.legis a Ca'n Pastilla i
a n'Es Mari. Aquestes
ja fa temps que estan en
marxa. Per?) potser que
sorgeixin problemes: més
conretament que aquestes

Un home conegut per
a tots els ntaliorquins, en
Jaume Santandreu, cape-
lla i escriptor i amic i de-
fensor dels marginats, aca-
ba de guanyar el premi
"Ciutat de Valencia" de
novel.la amb *L'obra titu-
lada "AndrZ)rnina" En

escuieb nu disposin
menjador, ja que, pareix
esser, que el ministeri té
altres plans per a les sec-
cions en principi dedica-
des a aquests menesters,
seria la seva utilització
com a aules d'educació
especial. N'hi ha que
creuen que és imprescin-
dible que les escoles
d'aquest tipus (situades a
barriades obreres) és im-
presdindible que hi hagi
menjador, 1 proposen que
s'habilitin uns solars ad-
junts a les noves escoles,
els quals estan sense edi-
ficar.

En definitiva, és urgent
que aquestes dues esco-
les s'acabin ja i també que
la nova escola que es pen-
si fer a S'Arenal sigui
aviat una realitat.

Jaume ja havia publicat al-
tres llibres, de novel.la i de
poesia, encara que pareix
que s'ha allunyat una mi-
ca del seu estil habitual,
directe i precís, per a en-
trar dins el món de la
novel.la - psicolóffica". En-
horabona humos

La cuina de l'hotel
"Calma" de Ca'n Pastilla
ha quedat totalment des-
truida per un incendi.
Aquest es produí vers les
deu del matí en cl mo-
ment en el que els em-
pleats de la casa comen-
zaven a netejar la cuina.
Quan estaven netejant la
campana extractora de
fums, la grassa que lleva-

ven caigué sobre un deis
ffogons de la cuina ca-
lant-se foc inmediatament.
Els empleats intentaren
controlar el foc, pesó
aquest ja havia agafat for-
ça i el fum que provocà
eta impedí fer més del
que feren. Avissaren als
bombers i aquests, en pocs
minuts, controlare la situa-
ció.

Jaume Santandreu
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A les Illes els
agrada molt la tele,
volen mes horas de
televisió en catalá i
fa poc ha començat
una campanya que
- reclama la
connexió amb TV.3.
Cartells, anuncis

als diaris i adhesius
són el ressó de la

iniciativa de l'Obra
Cultural Balear.

«Volem televisió en la nostra
llengua: iTV-3, ara!». És l'eslògan
llançat per l'Obra Cultural Ba-
lear, entitat arrelada a les files i
destacada per la defensa i pro-
moció de la llengua i cultura ca-
talanes.

La campnya per a la connexió
amb TV-3 se centra en tres punts
fonamentals: 1 / és una eina bási-
ca per a la normalització de . la
'lengua; 2/ augmenta l'oferta te-
levisiva; i 3/ els costos d'installa-
(ió són relativament bai<os en
relació ami) l'oferta cultural i
d'entreteniment que suposa,, -

El 22 de mar(,- 1)assat,,a propos-
ta del grup Esquerra Nacionalis-•
ta PCN1, el Pita, ment de les files'
ap0)\ la connexi0 ami, TV-3.
La proposició no de Ilei -va ser
aprovada per tots els partits que
componen el Parlament balear a
excepció del grup aliancista, par-
tit que amb els vots d'Unió Ma-
llorquina pot aconseguir la ma-
joria parlamentaria.

Cal ressenyar els punts que re-
cull aquesta proposició no de llei.
En primer lloc„ insta el Govern
de les IlleS Balears a establir amb
la Generalitat -a Catalunya els.
convenis per poder oferir les
emissions de TV-3 de CatalunYa
als ciutadans de les files. En se-
gon lloc, soliicita al govern de
les illes Balears que obtingui de
l'ens públic Radio Televisió Espa-
nyola l'autorització necessària
per lit ilit zar la seva xarxa de . difu-
sió i, concretament, l'enllaç Tibi-
dabo-Alfábia, perqué sigui tecni-
cament possible la recepció a les
files le les esmentades emis-
sions. Einalment, es demana que
el conveni en matèria de televi-
sió alta) la Generalitat de Cata lu-
nya es faci d'acord amb l'article

1 2 de la llei reguladora del tercer
canal de televisió i amb
17 i disposició addicional segona
de l'Estatut d'Autonomia de les
illes' Balears. Aquest hauria cte te-
nir com a objectiu oferir als ciu-
tadans de les Illes el màxim ho-
rari possible de televisió en llen-
gua catalana amb la finalitat no
solament de contribuir a la nor-
malit zació cultural i lingüística
del nostre sitió també de
facilitar la ¿onittnicació cultural
entre les comunitats autónomes.

Des de l'aprovació d'aquesta
proposiciá. no de llei fins ara, el
govern aliancista no ha fet cap
gestió encaminada a convertir la
connexió ami) TV-3 en una reali-
tat immediata. El govern balear
solament ha donar ressonáncia
pública als suposats obstacles tèc-
nics, jurídics i lingüístics, per la
qual cosa se,l'acusa de manca de
voluntat política en aquest sentit.

Com a 'alternativa a TV-3, el
govern autònom estudia la possi-
bilitat d'un .canal autonòmic pro-
pi, la qual cosa va ser desestima ,

da pel seu-elevat cost. La iniciati-
va es . pressupostft en més de
2300 Miliohs de pesset es.

tV3 i la resposta
popular

Arran de l'actitud presa pel
govern autònom, l'Obra Cultu-
ral Balear llanca la campanya
favot de la recepció a les Illes del
canal 3 de Catalunva, la (1u'al va
obtenir un 5111)01.1 popular supe-
rior al que es preveía en un prin-
cipi. La campanya d'adhesions a
TV-3 mitjançant la inserció d'a-
nuncis a la premsa local, finan-
ca ts pei les mateixes persones
que els subserivien. dconsegui

Inés de 800 signatures indivi
duals i col-lectives.

Així poden' esmentai assoc ia-
cions com el GOB (Gi tip 01 tino-

TI Bcle,n '. el Leini e de Cultu -
irI l'o)tilai. 1.1 Clan Pen\	 Bdi
lonista (le Malloi c a, el Cenn e
d'Estudis de l'Esplín, (C.00.,
[GT, Sindicat de Nlestres i un

etcetura. No lient
1 d itipoc els ajuntaments de NIa
1101 ca que donaren supon a la
campanya. Així dones, podem
a nomenar ajuntaments com els
d'Inca, Sóller, Selva, Mont un

sa Pobla, Muró, etc.
Fa poc, en una trobada de
ernsa, el president d'Obra Cul-

tural Balear, Ignasi Ribas, decla-
raya que «a partir d'aquests mo-
inents la tasca se centrará a pres-
sionar per tal que sigui una reali-
tat la implantació de TV-3 a les
Illes i, d'igual manera, fer el pos-
sible, a la práctica, per demos-
trar la total viabilitat técnica i
económica de la recepció». Igna-
si Ribas també ha assenyalat que
«en cap moment es va substituir
la iniciativa que, en aquest cas,
correspon a la comunitat autó-
noma».

En aquests moments l'Obra
Cultural Balear disposa d'un pro-
jecte avançat per fer fiable el
projecte de TV-3. Fins ara, mem-
bres d'aquesta entitat han visitat
diferents indrets de l'illa situats
en zones on es rep perfectament
el senyal televisiu. En aquest sen-
tit, i de cara a la possible ubicació
de l'antena del repetidor, s'estan
realitzant gestions amb el pro-
pietari de la Serra d'Alfábia i
amb el propietari d'un indret de
la zona de Banyalbufar.

Segons Ignasi Ribas la inver-

sió no superaria els 6 milions
pessetes i la cobertura abraçaria
tota l'illa de Mallorca. Si no assu-
meix el cost de la instaliació la
comunitat autónoma, l'Obra
Cultural Balear llançarà una
campanya de subscripció popu-
lar a fi de cobrir les despeses d'a-
questa iniciativa. Segons fonts
ben informades, sembla que a
hores d'ara el govern autònom
es replantegi la seva actitud en-
front TV-3, per la qual cosa no es
descarta la possibilitat de conne-
xió immediata sempre que hi
hagi unes clàusules de collabora-
ció i presencia de les Illes a TV-3.

Normalitzar la llengua

En aquests moments es plan-
teja la connexió amb TV-3 per la
possibilitat d'acces immediat
una televisió totalment en Ilen-
gua catalana, peló no s'ha de
menysprear la tasca norma lit ¡a-
dora de - Televisió Espanyola a les
Illes, realitzada per un equip_Ma:

joritáriameni sensibilitzat 'en
aquest sentit. Hem de recordar
que Televisió Espanyola pos-
seeix un con veni a in b la Uniyer-
sítat de Palma pel que fa a l'ús i
normalització de la nostra 'len-
gua.

Televisió Espanyola a les Illes
actualment sols emet una hora
de programació diaria en catalá,
de dues a tres de l'horabaixa,
programació totalment insuli-
cient per cobrir la demanda exis-
tent d'una televisió en la nostra
llengua. D'altra banda, rebem en
hores de baixa audiencia part de
la programació catalana.

CATERINA MIR
PALMA DE MALLORCA
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Els nostres veinats
• Fira del fang
a Marratxi

Miguel Sastre i Oliver,
té 33 anys i és el direc-
tor del Banc Central de
Ca'n Pastilla. Es casat
ainb na Margarida Bibi-
loni Espases, monitora de
gimnástica rítmica i aerò-
bica amb Li qual ha ten-
gut un nin que ara té 6
anys, un nin que comen-
ça a ser un bon taikon-
del.a.

En Miguel Angel, a
Inés de director bancari
és tecnic d'empreses tu-
rístiques i monitor d'es-
quí nàutic, dóna classes
a l'estiu a l'escola d'es-
qui nàutic de la Platia
de S'Arenal i ha fet ex-
hibicions d'esquí nàu-
tic a varis paiSsos euro-
pus. Durant eLs darrers
tres anys a l'hivern prac-

tica el taekwondo a l'es-
cola Chon-Ma d'Es Coll
de'n Rabassa. Aquesta
temporada s'examinarà
de cinturó blau. Durant
aquest estiu hem pogut
contemplar les seves ex-
hibicions a diverssos llocs
de la nostra comarca.

—¿Com pot compagi-
nar totes aquestes activi-
tats? II demanam.

—Tot es questió d'or-
ganitzar-se i no perdre el
temps amb videos i bin-
gos.

—Com és que hi ha
tant d'esport a la teva
familia?

- L'esport m'ajuda en
la meya professió. L'es-
port fa que tengui més
ganes de fer feina i que
me prengui les coses amb
més filosofia. La meya
dona practida des de
sempre l'esquí nàutic i la
gimnástica rítimica. El
nin ha viscut des de sem
pre l'esport i practica el
taekwhondo des deis dos
anys i avui té el cinturó
més elevat de Mallorca
per la seva edat.

—¿Ajuda l'esport a
que la familia estigui
més unida?

--Es clar que sí. L'agre-
sivitat se deixa al gimna-
si i quan ets a ca teva es-
tás molt més rclatxat.

,1".intoni Sastre, jill del 710S-

tre entrevistar.

Aquesta vegada pareix
esser definitiu el que la
primera "Fira del Fang de
Marratxí" es faci a finals
de novembre i principis de
desembre.

L'organització está a
càrrec d'en Bernardí IIu-
mar, regidor de cultura
de l'Ajuntament. Des de fa
un mes está treballant en
això.

El pressupost destinat
a la Fira és d'uns quatre
milions de pessetes. El llou
on es ferá será a Ses Tres
Germanes, ja que aquest
lloc és molt gran, de bon
accés, amb un bon aparca-
ment i pràcticament en el
centre del terme de Ma-
rratxí.

La "Fira del Fang"
compatará amb un catà-
leg en el qual hi fiogurará
tot el material que s'es-
posi, que será molt, ja que
en Bernadí ha fet ges-
tions per tal de poder
dur col.lecions particulars,

alzan de la del Museu de
Mallorca i la del Museo
Etnològic de Muro. Tam-
bé hi haurá una pantalla
de vídeo en la que se pas-
saran filmacions de Tim
Moiá sobre diferents ce-
ramistes del terme.

En els exteriors s'ins-
tal.laran llocs de venda de
cerámica i, potser, també
de flors.

Els quatre milions de
finançament de la Fira no
els pagará l'Ajuntament.
Prop d'un milió el pagará
el Consell Insular i la res-
ta els bancs i caixes del
terme de Marratxí: el
Banc de Crédit Balear, el
Banc Exterior d'Espanya,
La Caixa i Sa Nostra.

Enhorabona als orga-
nitzadors d'aquesta I Fi-
ra del Fang, a la qual de-
sitjam un éxit total en be-
nefici dels ceramistes de
Marratxí i de tots en gene-
ral.

N'Antold Canyelles i Oliver de Sa Cabaneta s'entrena els caps de setmana, volant com un aueell
amb ala delta daverc eç Puie 1" Santa Magdalena d'Inca.
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2.- Blaves. Tenen la cara superior del capell de color
blau cendrós, i la part inferior blanca, amb les laminetes diri-
gides cap al centre, com els esclata-sangs. Són d'un gust ex-
quisit i es mengen torrades, frites, amb les sopes, etc. Es tro-
ben preferentment en els alzinars.

3.- Campanines o Forts. Són grosses i altes, amb el ca-
pen molt ample, i el tronquet resistent i gruixat. Tenen el co-
lor molt blanquinós, i també hem de cercar-les en els alzi-
nars.

4.- Picornells o Blanquets. Aquestes talofites es troben
també en els llocs d'alzines o al manco on n'hi hatn hatm(les

El nom de Blanquets fa referencia al color blanc. Solen tenir
la forma del capell molt irregular. Són molt tardans i neixen
quan ha plogut molt.

5.- Cogomes. Són de color cendrós clar amb la cara inferior
blanca, i arriben a fer-se grossetes. En les petites el tronquet
sol esser molt frágil. Es crien en llocs molt humits. Les garri-
gues, pinars i alzinars són un bon lloc per trobar-n'hi. Són
una menja molt fina.

•
6.- Peus de Rata o Ratapeus. Creixen en forma de petites

rames verticals sernblants a la concreció del coral o de peus
de rata. Són de color gris fose 1 es troben entre les mates en
llocs de molta de fullaca. Donen molt bon gust als fideus.
També es poden torrar.

7.- Carnes seques o Pampaioles. De color més o manco
groguenc, ruades i a primera vista seques de pell. Creixen
clavan les alzines o prop d'elles. Són molt primerenques. Són
gustoses i fines.

8.- Gírgoles. N'hi ha de moltes castes, que són comesti-
bles. Entre elles citarem les de pi, anomenades OREIANES,
que surten a les soques veles o rabassots de pi. Al mateix
lloc en solen sortir cada any, sí el temps és plover. Són gus-
toses frites i boWdes. Arnés hi ha les de card o de camp,
d'estepa, de figuera, d'argelaga, de po//, etc.

Recordarem una vegada més la imperiosa necessitat de
menjar tan sois aquelles especies, que sabem que són bones.
No arriscar-se, per tant, amb altres que poden esser verino-
ses i fins mortals, ja que no existeixen comprovants ni quí-
mics ni fisics, que determinin si són bones o dolentes.

ESPARECS. Hi ha també els CERCADORS D'ESPÁ-
RECS, que tresquen hores i més hores per les voreres dels
camins de fora vila, per torrenteres, pletes i garrigues sobre-
tot per les marines i terres primes i incultes -els GARRI-
GUERS no se solen preocupar gaire d'aquests CERCA-
DORS- collint els ulls tendres de les esparegueres, que bros-
ten en començar la primavera o un poc abans, si l'any ha es-
tat plover.

Sembla que avui en dia ha augmentat aquesta afició. No
és gaire estrany trobar, els diumenges, bastants de cotxes
aparcats a una banda dels camins o a l'entrada d'un portell,
molta gent -homes, dones, bergantells i infants- acalant-se i
aixecant-se continuament entre les mates i revells. Cerquen
esparces. També és freqüent veure a les mateixes carreteres

un estol d'al-lots, que ofereixen als conductors que passen,
les manades d'espárees, envoltades amb unes fulles !largues
de porrassa i closes amb una pua d'espareguera, que ells ma-
teixos acaben de collir en el camp. Coneixem jovençans d'Al-
gaida, per posar un cas, que així han fet els seus doberets..!
A les botigues de Ciutat també n'hi podeu comprar. Són ex-
quisits per a fer truites, per fregir, posar a les sopes i per en-
vinagrar.

CARAGOLS. Amb aquests mol-luscs hem arribat a la da-
rrera categoria de CERCADORS. Els caragols passen tot
l'estiu i la resta del temps sec amagats i aletargats en els
marges i parets -es caragols estimen les parets velles!- da-
vall les pedres o dins les eritges, mates i fullaca de les pletes
i garrigues. Per() no ha acabat encara la primera ban -umba-

da6 d'agost o de setembre, quan es despenen i surten a pas-
turar.

Caragol, treu banya
'nirem a sa muntanya,
caragol bover,
jo també hi vendré 7 .

De caragols n'hi ha un grapat de castes. Tenim en pri-
mer lloc el caragol bover o boquer, per la boca tan grossa
que té la clovella. És gros i de color fose. Caragol monja o

mongeta, que té la closca retxada amb espirals molt marca-
des. Caragol moro, té la boca molt negre. Caragol de vinyet,

és gros i es cria a les vinyes. Caragol viuda o simplement

viuda o caragola, és grosset i de molt bon gust. Té les espi-
rals ben marcadess. Existeixen també els caragolins, de dos-
ca blanquinosa, que d'estiu es troben a betzecs enfilats, un
devora l'altre, a aubons, revells, parets, etc. i sobretot a les
voreres de les hortalisses. Sap tot el poble que són prou sa-
borosos.

Amb les primeres pluges d'estiu comença el bon temps
per als CERCADORS DE CARAGOLS, com també per als
caragols mateixos, si és que a la primera sortida no tenen la
mala sort de ser atrapats per acabar dins l'olla..!

Bella panoramica, saturada de poesia i de somni, a l'arri-
bar la nit, després del batut, que la terra assedegada ha be-
gut àvidament, desprenent una agradable olor a terreny ban-
yat, la de contemplar com una mala fi de llumenerets blaus,
escampats arreu pels camps, es belluguen, avancen i tornen
arrera, s'encenen i s'apaguen per uns moments, pugen i bai-
xen per dins les tanques, cercant caragols. Sembla que am-
bostes d'estels juguetona hagin devallat del cel i pasturin
pels figuerals i ametlerars.

Els pagesos, amb el cos las i fes pel treball de la jornada,
encara treien torees de flaquesa, armaven un paner i un Ilum

per sortir a cercar caragols. Al segle passat, per fer llum,
s'empraven encara els festers portátils 9 , que eren talment un
morral de bístia, fet de llanda de ferro i sostingut per una
cadena i un manee de fusta. En ell s'hi cremaven estelles de
teia de pi, que feia llum, calor... i molt de fum. Un de la pare-
lla de CERCADORS en tenia prou en dur el fester,  ment res
que l'altre cercava i recollia els caragols. Després empraren
els llums manuals, més fàcils de manejar, com són els Ilums

d'encruia, i les liumetes d'oli, els llums de petroli, que des-

prenien una respectable fumassa, els fanals d'oli o també
d'espelma, els llums de carburo de llum potent i clara, els
antics Petromax de gasolina, piles elèctriques i ja en els nos-
tres dies els llums de butet..!

Quan ja temen els paners plens i es trobava que ja n'hi
havia prou, o que s'havia fet molt tard, aplagaven veles i cap
a cases manca gent. Els innocents caragols temen la senten-
cia feta. El diumenge de davant es faria la caragolada, que
cuinava amb tot remirament la madona de la casa, dins
l'olla gran la de quatre anses, perqué havien de ser moltes
bogues a la taula. A més de tots els de casa, hi hauria un
grapat d'amics i parents, que a l'hora de la veritat tots dona-
rien bon compte del barram. Aquell dia a la tau:a no hi po-
dia mancar mai el vi generós i de bon grau ni el clàssic allio-
li..!

Caragol de boca molla,
no vagis per lloc roat,
que, si et troben descuidat, •
te posaren a dms s'olla..!

A Ferreries ti diuen rubios Per altra banda en el nostre subtópic són molt treqüents
aquests fenòmens atmosfèrics, a les darreries d'estiu, que duren poc temps. per després tor-
nar sortir el sol.

" Antany a les sastres Illes, quan uns intants es topaoem ami, un caragol, cantaven
aquesta cançó, dansant al seu entorn. En el DC,VB, d'Alcover-Moll, vol. 2, pág. 10154 hl

trobareu una amplia informació sobre aquest hall r sobre els caragols (reos dinteics trans-
colocó dues variants. recollides a la nostra terra.

Caragol, treu banya,
anirem a sa muntanya,
durem una carabasseta de vi,
la mos beurem p'es cansí.
Caragol. tres banya,
ton pare a la muntanya,
ta mare an es moli.
caragol, caragoli.

Vegeu el vol. I, pág. 29 de Els Nostres Arts Oficis d'antany, on fa trobares la
manera de cuinar caragols.

Vegeu Els Llurns en la História de Mallorca, dei. Llabrés, Ciutat, 1977, pág 5,2 s

Garriguer Del llibre "Arts i oficis d'antany" d'En

Joan Llabrés Ramis de la Porciúncula

EVITI EL ROBATORI A LA SEVA LLAR!
PER 30.000 PTES.
FACIL INSTAL.LACIÓ

SISTEMA DE SEGURITAT I ALARMA
GARANTIZAT PER A VIVENDES,

COMERCOS I LOCALS EN GENERAL

SOL.LICITI INFORMACIO:

COSMOSEGUR S. A.
C/. María Ana Bonafé, 18-A - Tel. 415259

SON FERRIOL
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BERNAT ESTEVE I
BALAGUER

JAU "'!E GOMILA
GARAU

Bu tigu er.
Sí. es ben interessant

pels mallorquins a aquesta
televisió catalana.

MARIA FALCONER 1
AMENGUAL

Mestressa de casa.

--Si. vull veure aquesta
televisió catalana que fa
peLlicules i tota la progra-
mació en la nostra
gua.

EMILI PUIG I
FERNANDEZ

Comerciant.
—Si. tendrem més pro-

grames. Tenim afinitat
d'interessos, carácter i llen-
gua ami-) sos catalans. Sóm
la mateixa gent. Som una
sola nació.

TONINA OLIVER I
BESTARD

Perruqueria
Hairdresser

Coiffeur
Friseur

UNISEX
Carrer Misió de Santa Bárbara
Devora l'Hotel San Francisco

Tel, 264960 LES MERAVELLES
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Vol veure la T.V.3 de Catalunya?

JOAN MARTORELL I BORRAS
JORDI CARDELL I -TORRANDELLS

COLA!) HUGUET I ESTARELLES

M'agradaria poder veure aquesta TV que xerra en sa
nostra !lengua i de ses nostres coses. Quasi mal mir sa te-
levisió dels espanyols perqué no m'agrada.

Estic cansat de veure sa televisió socialista y forastera.
Tenc ganes de poder veure sa televisió catalana amb ho-
mes sense barba i ben pentinats. I vull veure el Barca que
és es ineu equip.

La vull veure a aquesta televisió en català.
Diuen que és tant bona.

Director Banc Biscaia-
S'Arenal.

—Sí, tenim sa mateixa
llengua i cultura que els
catalans. Si a sa TV-3 de
Catalunya.

Director Banc Exterior
Merca-Palma

--Veig interessantíssim
poder veure aquesta TV
catalana a més de tenir
una TV mallorquina.

Catalunya Nord també vol
veure la cadena catalana de

televisió TV3

Valldemossa está veicnt
la TV-3 des de fa ja quatre
mesos. Els aparells nece-
ssaris per a poder realitzar
la conexió han estat com-
prats mitjançant una subs-
cripció popular (pareix
que en aquest pais tot s'ha
de fer mitjançant subscrip-
cions populars), als quals
l'Ajuntament ha ajudat.

Les despeses no han
arribat ben bé a les tres-
centes mil pessetes, i, co-
sa curiosa, la senyal es re-
buda millor que la de la
TV espanyola. Els veins
de Valldemossa estan con-
tentíssims i inolts d'ells

ja tenen per costum c•A
nectar TV-3 enlloc de
TVE. Llevat dels qui cla-
men encontra de l'impe-
rialisme catalá", la gran
majoria del poble n'estan
contentíssims.

Pareix esser que aques-
ta iniciativa ja és, hores
d'ara, estudiada a alises
pobles de Mallorca i pro-
bablement, en els primers
mesos de l'any que ve,
moits pobles de Mallorca
puguin rebre TV-3. I men-
tres tant, el Govern Ba-
lear (?) amb els bracos
creuats.

PILAR MONTENEGRO
I RUIZ

Florista.

—M'agradaria molt po-
der veure aquesta TV ja
que jo soc mig catalana.
La TVE és dolentísima.

ANTONIA TUR I TUR

Comerciant.
—Sí, a mi m'encanta sa

televisió caalana i m'agra-
daria poder veure sa TV-3

JAUME ADROVER I
FIOL

Professor d'EGB.
—Ja está be de televi-

sions castellanes. Hem de
mester amb urgencia una
televisió de Paiksos Cata-
lans.

Joiera .

és ben necessari
s

poder veure aquesta televi-
sió en sa nostra llengua.
Me fa molta

Perpinyà Watalunya Nord —
En una carta dirigida al ministre
trance de Telecomunicacions,
Mexondeau, Joan Pere Le
Bihan, president de les ascetas
catalanes La Bressola de Cata-
lunya Nord ,. ha demanat que
els catalans puguin veure
TVá.

En la carta es diu al ministre
que TV3 té previst d'instal-lar
un repetidor prop de la frontera,
o bé a les Salines o bé a la
Vajol. Si el lloc escollit és les
Salines, la població de les co-
marques del Rosselló, Valles-
pir, Conflent, Capcir i Alta Cer-
danya podrá captar la televisió
que parlará la seva mateixa
llengua; en canvi, si s'instal-la,a
la Vajol això no será possible.
La instal-lació del repetidor a
les Salines comporta proble-
mes tècnics (pla de fragüen-
cia), però és possible d'arribar
a un acord. La carta diu que

«dins del marc de la política de
reparació histórica de les nos-
tres llengües i culturas enceta-
da pel govern, la població cata-
lana de Franca no comprendria
pas que l'única cadena de tele-
visió catalana no fos captada
en el nostre territori nord-
català. Per això, puix que l'Estat
francés del qual formem part
no ens ha donat els mitjans de
tenir una televisió catalana
(tenim dret actualment a la
cadena FR3 a uns quinze
minuts per setmana), us agral-
riem que intervinguésslu prop
de TVF parqué aquest organis-
me ajudi TV3 a instal-lar un re-
petidor a les Salines-.

Aquesta carta també ha estat
enviada al ministre francés de
la Comunicació, Fillioud, al pre-
sident de TLF (Teledifusió de,
Franca), al president del Con-
sell General dels Pirineus
Orientals i al director de TV3.

JOAN COVES I SOCIES
MARIA CARDONA I FERRAGUT

Sastres.

—Encara que hágin de pagar volem veure aquesta te-
levisió en sa nostra llengua. No hi ha cap partit polític
que pugui aturar sa voluntat del poble mallorquí. Sa
Constitució espanyola deiu que s'han de respectar totes
ses llengues de l'Estat.

A Valldemossa
veuen TV-3
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¿Vos agradaria que hi hagués una emissora de ràdio en mallorquí?

RAFEL RAMIS I MORRO

Comerciant.
-Això és una injustícia

molt grossa que mos fan
als mallorquins de no dei-
xarmos tenir ni una emi-
ssora en sa nostra llengua.
Jo protegiria una emisso-
ra en mallorquí iii posaria
anunci'

ALFONS BALCELLS I
PALMER

Lloguer de cotxes
-Jo trob que sí. Es-

tam a Mallorca i hem de
cuidar les nostres coses.

SEBASTIA BARCELO
Advocat

-Sí, però en mallorquí
de Mallorca, res de català,
encara que jo tengui bons
amics catalans. No vull
confondre sa llengo que he
parlat sempre a ca nostra
amb sa que s'emplea a s'In-
formatiu Balear que a ve-
gades me fa empegueïr.

GUILLEM AMENGUAL

Funcionari
-Es una putada això

que mos fan. Els forasters
se pensen que Mallorca és
seva.

IVETTE RIERA I
LAURENTZ

Mestressa de casa.
-Sí, no tot ha d'esser

pels forasters a Mallorca,
hi ha d'haver qualque co-
sa pels mallorquins.

JOAN BONET I
COLOMAR

Cap provincial de Falange
-Sí, m'agradaria una

ràdio en mallorquí, però
en mallorquí de Mallorca
sense paraules barceloni-
nes.

ANTONIA MARTINEZ
I EGEA

Perruquera.
-Trob que és una in-

justicia que mos fan als
mallorquins. Si els foras-
ters tenen deu emissores
a Mallorca, noltros al man-
co n'hauriem de tenir una.

SEBASTIA BARCELO

Comerciant.
-No, m'agraden més les

emissores en castellà enca-
ra que no me molestaría
que n'hi hagués en mallor-
quí, pels mallorquins que
les vulguin escoltar.

ANTONI BORRAS
Taverner.

-Trob que 1s una gran
injustícia que no mos dei-
xin tenir ni una emissora
de ràdio en mallorquí.

JOAN VILLAVERDE
L logador de cotxes.

-Es ben necessari.
aLlots estudien català a
l'escola, però els mitjans
de comunicació a Mallor-
ca són tots forasters. Eh
nostres al.lots mos tornen
forasters. Els castellans
aprendran la nostra llengua
si tenim ràdio en mallor-
quí.

M. ROSSELLO
Metge

-Trob que :es ben ne-
c,esskria una emissora en
mallorquí.

DOMINGO GENOVARD
Comerciant.

-Sí, és necessari que el
nostre govern pensi un poc
amb sos mallorquins i ens
posi una emissora en ma-
llorquí, llengua prohibida
durant tants d'anys. Els
votants de Mallorca són en
la seva gran majoria ma-
llorquins i els nostres polí-
tics ho haurien de tenir en
compte.

Viajes

.fflanieg
G.A.T. 1114 

In form au-vos
Consultau
Els nostrs preus per:
Especial grups de nins, grups tercera edat, viatjes or-
ganitzats, vols especials... 

Olvidau les presses!
Relacionau-vos
Descobriu!
Coneixeu!
Viatjant.

ANDORRA (5 dies sortides diaries) 	  10.200
ANDALUCLX-CEUTA (10 dies) 	 43.600\'°9
PORTUGAL-GALCIA (12 dies) 	 59.500

00

Ir

EXTREME ORIENT ORIENT PROPER CARIBE

XINA 17 dies desde 	  331.000
THAILAND1A , HONG-KONG-TO-
KIO, 15 dies  299.000
INDIA, NEPAL, THAILANDIA 18

ISRAEL 8 dies des de 	  119.300
EGIPTE 11 dies . . .174.500 pts.
CREPER DEL NIL/AFRICA DEL
NORD 11 dies 	  174.500

CUBA 9 deis des de  	 110.000
STO. DOMINGO 9 dies desde 122.100
PTO. RICO/STO. DOMINGO 11 ches.
  139.900

dies	 270.000
THAILANDIA, BANKOK` PATTA-
YA, 18 dies 	  130.000

TUNEZ 8 dies desde 	 38.900
MARROC	 IMPERIAL/ TANGER 4
dies 	 43.500

SUDAMERICA

BRASIL 12 dies . . 	 157.500 pts.
AFRICA BRASIL/PERU 14 ches	 301.000

MIAMI/DISNEYLAND EPCOT, 9
USA-CANADA-MEXICO SAFARI KENYA 10 dies desde 	 dies 	 157.000

	 208.000
USA/CANADA 14 dies desde 213.900 EUROPA
MEXICO/URSS 16 dies. . . . 132.500
MOSCU/LENNGRADO 12 dies desde PORTUGAL 4 dies des de. . . . 37.000
	 132.030 CONSULTENOS PARA SUS VIAJES EN GRECIA 7 dies 	 49.500

AUTOCAR O TREN

GRECIA/ESTAMBUL S dies. .62.100
PARIS 4 días 	 38.500
COSTA AZUL 4 dies 	 30.050
ROMA 4 dies 	 48.450
ROMA FLORENCIA/VENECIA 9
dies. 	 65.400
LONDRES 4 días 	 27.900
LONDRES/ESCOCIA 4 dies . 	 35.200
AMSTERDAM 4 dies 	 40.600
DINAMARCA 4 dies 	 70.200
AUSTRIA 4 dies 	 49.950

CANARIAS

GRAN CANARIA 7 dies desde 37.300
TENERIFE 7 dies desde 38.200
GRAN CANARIA/TENERIFE 7 dies.
 49.200

AVDA. gMEU R1UTORT, 55 local 4 (ilalneari 1) Tels. 26 81 00 - 26 86 62 PLAYA DE PALMA (IALLORCA)



Chiringuito Portixol

„

ESCOLA

WINFANTS

PETITO

Placa Reina
M. 1 Cristina s/n.

Tel. 26 68 15 - S'ARENAL

igrivhs "

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

Depósito Troneras
1.er Molinar

RESTAURANTE

La
Zoscana

FISHWECHER
ESPECIALIDAD EN:

PESCADOS - MARISCOS
CARNES - PAELLAS

Joaquín Verdaguer, 19	 Teléfono 26 10 56

EL ARENAL - Mallo-ca

CENTRE DE
SERVICIS

INFORMATIUS
Contabilitat General

Contabilitat Analítica
Assessoria Jurídica

Asseszoria Fiscal
Assegurances

Declaracions de Renta
Carrer Tralsinu no, 36. Tel. 268450

S'ARENAL DE MALLORCA

CiJoaguin Verdaguer, 12

/14
	 Arenal Tel. 26 6721

oRiártá-

ILESTAURAN?

CH INA

NOVA MODALITAT DE POLLASTRE A LA
MOSTAPA I CARN AL ROQUEFORD

Passeig Illetes (Edifici Hotel Albatros) -- Palma de Mallorca

• #

CAFETERIA SANT DIEGO

COQUES DOLCES
CADA DIA

I AL VESPRE
MUSICA DE PIANO

S'Arenal de Mallorca.
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¡Falta confiança!
Només li queden deu dies per enviar un dólar aJohn Da-

xer. 1 a sota, una direcció a Chicago. Fa més de qua-
ranta anys, aquest anunci va aparèixer a una dotzena
de diaris nord•americans.

L'endemà, un altre anunci: Només li queden nou dies
per enviar un dólar... I l'endemá:fa només li queden vuit
dies. Quan el - terme es va complir («només li queda
un dia»), tres-cent mil incauts americans havien en-
viat el seu dólar al .tal John Dexter: els uns, creient
que l'anunci els era expressament dirigit, que era
una amenaça. Uns altres suposaven que el seu dólar
sufragaria alguna misteriosa obra benéfica o patrióti-
ca. Uns altres l'enviaven amb l'esperança d'evitar un
suïcidi, o de participar en una rifa o en un negoci.
Tothom, per veure qué passava.

El temps va passar. 1 vinga denúncies a la policia:
Qyé dimonis .s'ha fet del meu dólar. Daxer va ser buscat i

trobat. Se'l va processar. Vanament: ¿Que potser ha-
via fet xantatge, robat, incomplert alguna promesa?

—No —allegava el timador-, jo només vaig avisar
que passats deu dies no acceptaria cap més dólar.

En moments de penúria económica (=sempre),
penso en l'adorable John Daxei ; a imitar-lo. Però
avui, ¿qui picaria? ¡Ningú! ¡Ni tan sols la tieta Ágata!
És el signe dels temps: l'estupidesa es manté al seu
alt nivell habitual, però la confiança en el proisme,
senyors, s'ha perdut. ¡Quin moc s'emportaria, avui
dia, un home com en Daxer!

... o potser no, qui sap; per ventura infravaloro el
nostre estimat poble; potser respondria com un sol
home a la invitació: Només li queden deu dies per enviar-
me cent peles. I a omplir-se les butxaques, estimat lec-
tor, gràcies al seu amic Molina, que li brinda la idea.

IGNACIO MOLINA

Joan Montserrat i Oli-
ver va morir divendres pa-
ssat a Son Ferriol. Havia
nascut a Son Ferriol ara fa
50 anys, era l'amo del Bar
Recreatiu, vice-president
del Ferriolenc C.F. i teinps
enrrera fou president de la
Associació de Veïnats del
poble.

A la seva viuda, als seus
fills i demés familiars, la
nustra condolença.

Recordança Mossen Jaume Rosselló ha mort
Ens has deixat. Tu eres

un borne de inolts d'amics,
molt huiría i pacifista. Tu
eres d'quelles persones que
no tenen res seu, tot era
pels altres. Mai ens renya-
ves mai durant la missa.
Tu tenles una manera

ben especial de dir L ni-
ssa, ni ha pues com tu.

Al cel mos vegen, Jau-
me.

ENCARNACIO
CAMPANER DE

S'ARAN) ASS A

El rector de S'Aran-
jassa, Fra Jaume Rosselló
ens ha deixat. Tot el po-
ble ha sentit la seva mort
ja que era una perssona
que s'interessava per tot
alió que l'enrevoltava.

Ens va ajudar a muntar
el local i les pistes de pe-
tanca a un solar de l'obis-
pat í se va interessar sem-
pre per tota la gent del
poble.

Des d'aquestes planes

volem donar la nostra con-
dolença als seas familiars
i als i als seus germans de
l'ordre franciscana

ESTEVE MARTOILL

OSCAR VIDEO CLUB

Lloguer i venta de pellicules

Carrer de Vicent Tofiño, 14 Coll d'En

Rabassa

Servim a domicili: Tel. 260048

...iiimill1111101101 111111111111 111111ibbh....
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RADIO POPULAR

El nin Joan Sebasua Torrens u Llabrés, va  rebre per primera vegada el Pa dels A ngels a l'Esylesia
Sant Miguel de Clutat -en foraster fou la cerembnia- d dinar, fou ben mallorqu al restaurant Bra-

ssllia de Ca'n Pastilla. E7 pare d'en Joan és ben conegut corn a presiden! de Radio-taxi.

El 28 d'octubre passat hi hagué primeres corminions a S'Arenal de Mallorca. Al Restaurant Brassdia
de C'a'n Pastilla foren els dinars -l'arrós brut jou deliciós i la companyia <aceLlent A la folografia
hi podem veure a na Maria Joana Quero Murphy, Angelines Neus Quero Murphy, Angelina Dolors
Orla Edmons, Cristina Gila E(1171011S i iban Pers [(incidan, una mescla Je races cultures ham donat

pas a aquesta nova rapa de mallorquins arenalers.

El passat dia 27 d'octubre i a l'Esglesia de Sant Bonaventura de Llucmajor contragu eran matrimoni
els nostres joves andes Gaspar Oliver i Joan arnb no Catarina Agulló i Forteza. El dornicili del nou

matrimoni s'ha fitxat al carrer Rocinante, 10 de Son Ferriol. La nostra enhorabona_

Nombrosos convidats a la ceremonia i sopar que fou al restaurant Gran Via de Llucmajor. A la fo-
tografía una taula de sonferriolers

SER VICI OFICIAL

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

TALLERES

MILL

SOM LA RADIO
-

Una radio en la qual tens 'Tu. I vot. Que te Informa i entreten. Aquesta és la rallo que
feirn a RADIO POPULAR Una Radio amb els micrófons oberts per tu les 24 hores del dia.
Una radio amb nzés de 700 professionals fent progranzes.per a tu. Programes realment popu-

lars Programes per esoltar i parlar RADIO POPULAR

RADIO POPULAR
LA RÀDIO ENCESA

Durant l'hivern,

també al vostre

servio'

RESTAURANT LA FINCA
EL MILLOR CELLER DE MALLORCA

ELS ANGELS DE S'ARENAL SES CADENES TEL. 269564



Joves hotelers, empresaris arenalers de la nostra
indústria turística, se mostraren encantats de la

(esta i també de sortir a la nostra revista.

JOIERIA RELLOTGERIA

MARINA
CARRER SALUT, 21-TEL. 262415

S'ARENAL DE MALLORCA,

TIPOGRAFIA * OFFSET

DPT. FOTOGRAFIC

SANT CRISTOFOL, 116 TEL. 268964

S'ARENAL DE MALLORCA

Rellotgeria. Joieria. Argititeria. Objetes de re
Trofeus. Gravat. Preus de Fábrica
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El hatle de Clutat va dialogar llargament amb el presiden: dels bars i restaurants de Mallorca, l'are-
naler-s Antoni Ferrer i Mimar.

Anihiet:t festiu a l'estant dels hotelers de S'Aren71 a la festa de despedida dels amgressistes alema-
nys de la DR la setmana peuada.

Conclusions de l'ultim
congres d'UGT - hosteleria

La Federació d'hostele-
ria d'UGT ha fet públiques
les conclusions del darrer
congrés celebrat pel sindi-
cat.

Apart del nomenarnent
del secretari, Jesús Pérez,
els acords aconsevttits en
materia sindical són els se-
güents, compromís per
part de tots els interlocu-
tors social del sector de
l'hosteleria en la solució
del treball estacional, te-
nint contactes per tal de
solucionar-ho amb l'Admi-
nistració central, amb l'au-
tonómica, la patronal i Co-
missions Obreras per a dur
endavant un plá comú.
Tambe es vol combatre la
marginació social que so-

freixen els empleats del
sector.

Una altre aspecte im-
portant fa r:•feréncia a
l'eliminació dc: frau fis-

cal a la Seguretat Social
i l'empleament submer-
git, contant amb l'ajuda de
la inspecció Provuicial del
Treball.

A l'Auditbrium de l'Agruprció cl'Hotelers tenguerem el primer
concert ja la temporada d'hivern dimecres passat a càrrec de
l'Orquesta Some net d'U-Wanda, Molts de turistes ipocs mallor-

quins ompliren laudizorium de S'Arenal.



LAS MARAVILLAS
LLOGUER DE COTXES
CAR HIRE

Llaüt, 40 - Tel. 26 41 25
Les Meravelles

S'Arenal de Mallorca

iiar-Botlega Los Clementes.
l'insox de la moreda - hamburgueses - patates frites - pollastres per endur-sen

Gran assortiment d'entrepans
Parlan toles les llengues

Avim.;•u:	 ti7o,.23 Tel. .2a , 5 9 5 5
LES MERAVELLES DE S ARENAL

SE V ENEN
PORTES - FIN ESTRES
PERSIANES I
VIDRIERES

--
Carrer Jover Coll, 26
Tel. 275283 Part. 270673
SON FERRIOL
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Xafarderies
El nin Josep Enric Ca-

dena i Villared d'onze anys
va resultar amb ferides
greus al ser atropellat el
mati del passat dissabte
pel turisme R-8 amb ma-
tricula PM-4415-C, que era
menat per n'Antonia Lor-
ca Garcia de 27 anys, na-
tural de Sevilla i veinada
nostra.

El succés se va produir
a la carretera Millar, aprop
del pont del Jueus. N'An-
tònia Garcia, que está de
quatre mesos, va tenir un
atac d'histèria i se va acu-
bar a causa de l'impressib
produïda per l'accident.
L'al.lot és a Son Dureta

on se recupera de les seves
ferides.

Massa desgràcies a la ca-
rretera Militar on molt de
conductors se creuen estar
dins l'autopista i van a ma-
ssa velocitat malgrat haver-
hi discos de 40 per hora. I
la policia no fa res! No fa
res per aturar aquest estat
de coses 1 aquestes avaries.

En taekwondo, dir que
ahir vespre a mitjanit va
arribar a l'Aeroport de
Son Sant loan e Guillein
Mut des Cali d'En Raba-
ssa després d'aconseguir
una medalla de bronze al
campionat d'Europa de
taekwondo. No cal dir

l'alegria que ha suposat per
la gent que freqüenta el
gimnási Chong-Ma del Coll
d'En Rabassa, el triomf
d'aquest lluitador que és
en Guillem Mut. Aquest
campionat europeu se va
celebrar dimitente a Stut-
gart.

L'Ajuntament de Ciu-
tat ha pagat la subscricib
d'aquesta revista per a 7
biblioteques d'altres 7 ba-
rriadas ciutadanes. Ja és
qualqae cosa. Ara, s'hauria
d'apuntar la batalla i altres
dependències de Cort, si
no no sabran el que passa
a la nostra comarca.

Si rolen yafarddar de devó, feis-ho a través de Ratio Ciutat telefonant al número 275390 des de
les 5 a les 11 deis horabaixes. 1 la fotografia un locutor xafardeja amb en Toni illorld en un progra-

ma musical.

ENTRO
SISTENCIA

E DICA 

Obert les 24 hoces del dia.
Medicina General.
A.T.S.
Pediatria (Servict diari de 17 a 18 hoces)
Análisis completa (Servici diari de 8,30 a 9,30 hores)
Laser Terápia (hores convenides)
Acn l'11 1 1 t'In (llores convenidesl

Miramar, 30

Tel. 49 00 67

Miramar, 9
Tel. 49 02 22

EL ARENAL (Mallorca)

JOAN
GARCIES
Reparacions 1LT.V.
Equips
Reparacions	 electrNoi-
ques en general
Carrer Músic Francesc
Frontera,, 10
Contestador automàtic,
264335
Coll d'En Rabassa

Tel. 26941Sentre
S'AiZENAL
InALLOKCA

170"1"0-('LNE-ESTUDI

et 444 Cle

Fotocòpies a l'acte
ieportatbes foto-cine
Carnets color
Industrial
Puolicitária
Material fotogràfic
Servei Lie revelat
per a l'aficionat
Can" le tes 1."eravelles

El darrer crit en bosses i articles en pell



ASSEGURANCES
MARE NOSTRUM

A S'ARENAL
Agencia Uroana

IncenRobatori-Cotxes-Aespotisauilídad
Efiabareacions-Aceidents-Vida-Enfennettad-Carnet

de Condul-Construcció-Perdua de beneficia-
Combinats Coinerços i de la Llar-Caçadors

Edificio i en general tota clase d'assegurances.

PLACA MAJOR, 1 Tel. 265374
S'ARENAL

Els germen: metges, Josep i Antoni Rosselló Oliver, El primer ha
cclebrat les d'Or médicas Antoni Rosselló vio a Cala Blava.
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La Guardia Civil cele-
brà la festivitat de la se-
va patrona, Mare de Den
del Pilar. En primer lloc
acte religiós a l'Iglesia Pa-
rroquial, a càrrec de l'eco-
nom Miguel Ambrós Al-
berti.

Després al restorant
"La Parrilla", dinar pels
guardias, farniliars i con-
vidats. Presidí el coman-
dant de zona, sargent An-
toni Aragón Rodríguez.
Enhorabona.

Fútbol. L'Arenal triun-
fa del Ses Salines 3-1. Eh
gols foren marcats per en
Joan Diaz. L'equip d'en
Josep Rubio alineà a Ti-
no: Escanda, Pons, Mo-
rilla, Quique, Taró, Ga-
rau, Pep Lluis, Cano, Ruíz,
Díaz (Riutort, Navarro).

Després els arenalers
empataren a l'aguara ju-
gant contra el Cada, 2-2,

El president Vicens Ma-
teu es tornà mostrà opti-
mista. Ha comenzat la pu-
jada de loes a la clasifica-
ció general.

Eh que triunfan de gra-

nat son els jovends que
presideix en Gabriel Cas-
ta i entrena en Joan
Llompart. Goletjades en
fan els al.lots. Per ejem-
ple derrotaren al Virgen de
Lluc per 6-0.

Jugaren pels de S'Are-
nal: Sampol, Morales,
Fuentes, Serrano, Torres,
Fuentes II, Ricardo Biel-
sa, Jaen, Chaparro, Jai-
me, (Sastre, Nomi).

El Brasilia no va tant
bé. Ocupa un dels darrers
llocs de la clasificacib ge-
neral. Aquesta temporada
se está desinflant l'equip
que presideix en Toni Pas-
tor. Esperam i desitjan una
pronta recuperació.

Jugar el Llucmajor con-
tra el Brasilia, en el "Camp
Roses". En aquest partit
destaca de una forma es-
pectacular el jove porté
llucmajorer, Garí Quinta-
na. Té 18 anys i mereix
jugar amb un equip de su-
perior categoría. Es tracte
de una promesa del fútbol
mallorquí.

I a Llucmajor Altar
fumat i misa de tres!
Desde l'Iglesia Parroquial
de Sant Miguel es va trans-
mití a tota Espanya la san-
ta misa de fa dues setma-
nes. Oficià l'eciónom Bar-
tomeu Fons r es va dir,
abans de l'acta religiós, un
guionet fet per Bartomeu
Font Obrador, cronista
oficial de la ciutat Ilucma-
jorera.

Actuà la coral Llucma-
jor dirigida pel mestre Mi-
guel Janer: eh grups de
ball de bot d'en Bartomeu
Berga i Pedro Antich i al-
tres actuacions artísticias,
dins una máxima serietat i
ordre, agradant molt.

Fou tot un éxit. Gracies
a Televisió Espanyola i a
tots els que ho feren posi-
ble.

I una inauguració a
S'Arenal. El matrimoni
Fracase Aloy Civan tos i
Juana Maria Jaume de Ci-
vantos han obert una nova
tenda. Está al carrer de
l'Exercit Espanyol i des-
tinada a matalassos i llits
en especial, apart d'altres
cosas. Això lu feia falta a
S'Arenal.

Feren inauguració sona-
da. Hi acudí el pare Miguel
Ambrós i va beneir les no-
vas dependencias, estant
presents junt als propieta-
ris, familiars, amics i pú-
blic en general. Enhora-
bona i sort.

El metge Josep Rosse-
lló Oliver celebrà dins l'in-
timitat familiar, les sayas

• Noces d'Or com a metge,
Al santuari de Na. Sra. de
Gracia es celebra acte

estan tots els seukfa-
miliars.

El inetge Rosselló, don
Pep, ha viscut llargues tem-
poradas a S'Arenal, molts
recordara el "calet de Ca'n
Barbará". Allá vivia el
nostre personatge, Don
Pep es net, germà
pare de metges i el mig se-
gle de feina de la seva pro-
fessib el feu a Llucmajor,
encara que prestà ininte-
rrumpidament serveis a
la nostre zona turística.

Al inateix temps que el

felicitam, li desitjam llargs
anys de vida i salud per
disfrutar d'aquesta jubila-
ció tant ben aguanyada.

Ja tenim una sala d'art
a S'Arenal. Ubicada al ca-
rrer Berlin estan al front
d'ella, l'artista Félix Lluis
Pascua. La visitarem i es-
tá molt bé. Ens varen
atendre el mateix artista i
la seva dona. Eh auguram
tot un éxit. Félix Lluis
Pascua es escultor.

Exposà també Pera Ig-
naci, artista en vidre i
abans ho feu en Salvador
Cabot, acuarelista La nos-
tra felicitació a tots.

Pau Barrachina Palen-
zuela estava greument
preocupat parque ha re-
but presions del firaires
que es posen al carrcz de
la Dragonera, de que
aquel lloc no acaba de
agradar. Els mesos

no volen estar allá.
En Barrachina es el presi-
dent de l'Agrupació de Fe-
riants i Venedors de Ba-
leares. Ha feta una atenta
solicitud a l'Ajuntament,
demanant comprensió.

Parlarem amb en Ma-
teu Canals. Ell es presen-
ta com a candidat a pre-
sident de la Federad) Es-
panyola de Ciclisme. Es-
tá tot entusiasmat i té
un plá maravellós, per

Equip del Brassilia de S'Arenal.

dur-lo a la práctica en cas
de sortir elegit. Noltros te-
nim plena confianza amb
en Mateu CanaLs, té mol-
ta experiencia en ciclisme
i en especial en organitza-
ció de proves "del alto co-
pete", apart cuidar esme-
radament l'ametaurisme.

En Mateu Canals es fill
de N'Andreu Canals (e.p.
d.) que fou destacat corre-

dor, després president de
la Federad) Balear de Ci-
chame i membre de la Na-
cional fent una de les mi-
llors labors vistas. Després
i per espai de 3 anys ocu-
pa la presidencia el seu gar-
la Pere.

I fins d'aqui a quinze
dies, estinaats lectors.

SiiERT

Trans
Insular
Palma

S.A.
Servida de Camions

i Grúes
Telèfons: 250287-

254937
CIUTAT DE
A.I.A.LLORCA

ESBERTADES
COLLABORACIO D'ASSEGURANCES
MAR NOSTRUM-ARENAL

L'escultor Félix Lluis Pascual, ha obert una Sala d'Art a S'Are-
nal.

Club
MARI LYN

Calle Canónigo Mateo Rotger, 16
EL ARENAL - MALLORCA



Netetja de cutis
Massatges faciais i

corporals
Trataments facials i

corporaLs
Depilació a la cera

Manicura i pedicura
Maquillatges
Ballet clásic

Gimnástica de
manteniment

Jazz

Carrer de Sor Damiana, 6 entresol - porta
Tela. 169260 - 269843 ES P1LLAR1

GABINETEE
DE Esum

GISABcEGLA

tIVelltlfUst.  

Maquinària per a l'Hosteleria,
Alimentació i Aire Acondicionat

Servici tècnic garantit

Carrer Horaci, 13 Tels. 268313 — 268350

Ca'n Pastilla
'Cimnastica Rítmica i de Manteniinent

Classes d'anghSs (Profesul a Nativa)
Alt: Actin itats (1Ioraris a convenir)

Carrer	 Pádua, 2
Ca''t Pastilla
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Primer equip Federat de
Bàsquet dins la història de
S'Arenal de Mallorca

Lo millor, però del club de petanca Dirá de S"Arantassa, s•án els sopars que faa cada dissaite al seu
local veinat de les pistes.

Equip des Turó de S'Aranfassa. Juguen a segona-B i van scgons a la classificació. lust darrera S'Are-
nal.

Per primera vegada des
de que se va fundar la Fe-
deració Balear de Bàsquet
i haurà un equip federat
a S'Arenal: "Imprenta Ba-
ta", que participará a la
categoria Provincial Mas-
culina.

El Club de Basket "Im-
prenta Bahía" es va fundar
l'any 1982, és a dir, aquest
any se cumplirá el 3er.
aniversari, per prendre part
al Torneig Interbancs-Em-
presas de Basket, amb
inolts bons resultats ja que
al final va quedar 3er. de la
classificació. L'any passat
torna a participar en
aquest mateix torneig,
ocupant al final el So. lloe,
degut principalment a inol-
tes d'incorrecions per part
del comité organitzador.

Per tal d'evitar aquestes
incidències que passaren
l'any passat la junta direc-
tiva va decidir unánime-
ment que l'equip prengués
part en la competició ofi-

cial en la qual debutará
aquesta tela po rada. La
plantilla de jugadors esia
formada en la seva gran
majoria per bornes que
militaven al J. Llucma-
jor, però que no cstaven
molt conformes amb les
decisions de la junta direc-
tiva actual. La plantilla es-
tá formada per: Miguel
Alberti, Bernal Comas,
Bernat Salva, Damià Culi.
Antoni Comas, Sebastià
Caldentey, Juan Oliver, Ju-

lià Aturda, Marc Soler,
Xavier Egea i Jatune Gar-
cias, l'entrenador i respon-
sable de l'equip és en Gui-
llen) Boscana.

La Junta Directiva es-
tá encapçalada per la pre-
sidenta Francisca Monse-
rrat, i els altres directius
són: Guillem Socias, Se-
bastià Socias. Miguel Ri-
gu, Maria Socias, i Jaume
Pou. ¡El desitjam
ta sort en aquesta nova
competició!

A en Pere Gil
Pere Gil: ¿que t'han dat sous?
dignes que ho ets moderat,
que parlant d'un escussat,
ja tens "la Seu plena d'ous".

¿Que vols estar bé amb tothom?
Pareix que t'has proposat
fer un discurs trist i passat
per aigua, i no saps com.

T'ho digué en Biel Porrerene:
"qui promet está endeutat",
i encara no has encetat
a ningú devers Es Trenc.

Ni quatre ni dos ni fi,
per bardisses has sembrat
fent de suec ben despistat.
Ja l'hern salvat sense tú.

...1 amb aquella "estrofa" que diu
"Porqué me paro, y porqué"
Vos diré que podriein fer:
enviar-la per un el riu
Manzanares guarda son niu.
Per aquella contrata viu
la ilustra cultura germana.
Dina l'ampla terra castellana
esquerdaria amb Inés motiu.



Cuina Irlandesa
Ambient familiar
Obert tot l'any

Placa de la Reina María
Cristina cantonada

Marina
S'ARENAL DE

MALLORCA
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A Inés de karate ita, k-wondo hi ha xinindstica rítmica al Chau-ila des Coll den Rabassa. ¡que bé

pujan c‘inestes joves gimnéstes colleras!

Carwi dc propietar5 al bar "Los Amigos" del correr Trafalgar des Coll den Rabassa. Molía anima-
cPS i simpatia com sempre al popular bar de les tapes.

Uns altres marginats
Josep M. Palau i Camps

Sembla que això de la
marginació s'està posant
de moda. Vull dir que pen-
so que, a hores d'ara, ja
no queda ningú pero,
d'una manera o altra, no
es senti marginat.

Les dones, i elles ma-
teixes ho diuen, ja fa
molts anys, potser segles,
que estan marginades, que
no tenen els mateixos
drets que els homes ens
atribuim, que han quedat
arraconades a la llar i , tam-
bé que no les accepten en
segons quines ocupacions...
encara que, segons sembla,
les dones•russes fins i tot
fan d'astronauta, que és
una professib arriscada i de
moda. I per tal d'acabar
amb aquesta marginació
fins i tot algunes, han de-
clarat una mena de guerra
santa.

Uns altres marginats,
segons sembla, son els
gitanos. Els gitanos que
conviuen amb nosaltres
"palos" i que, segons sem-
bla, no els deixem desen-
volupar lliurement, la seva
cultura, una cultura rica i
ancestral que ells es porten
allá on van, com el peix

que es porta l'oli. Els
gitanos clamen i reclamen,
volen ser ells mateixos, i
això a mi em sembla molt
bé. ..sempre i quan deixin
tranquiles les gallines del
meu gallinas i no em vul-
guin vendre un ase xaruc
com un cavall de corregu-
des.

II: ha altres marginats,
és clar, i son aquells que
la societat margina perquè
representen un perill per
aquesta mateixa societat
que, per tal de desfer-se
d'ella i d'autoprotegir-se,
els amuntega dins les pre-
sons i els fona mala vida,
encara que aquesta mala
vida ens costi, als contri-
buients, una bona picossa-
da cada any.

I així podriem anar ci-
tant homes, dones, col.-
lectius que son marginats o
que, almenys, es senten
marginats d'aquesta socia-
tat nostra.

Perb darrerament n'he
conegut un, de marginat,
que aquests si que no sabia
que existissin. Sé que és
un marginat, o que al-
menys s'hi sent, perquè ell
mateix m'ho va dir. Vull
dir que ho sé de bona tin-
ta, que no hi ha cap inter-
mediari que em pogués

vendre una mentida, un
marginat d'élite, un poeta
que es sent marginat com
a poeta!

Ves per on. I jo que em
pensava que els poetes
feiem la seva feina quan
i como voliem i que ningli
els feia cap nosa per a es-
criure. Bé, el cas és que,
segons sembla, efectiva-
ment es així...perb la mar-
ginació arriba quan el poe-
ta vol o desitja que li edi-
tin els seus llibres.

Cal aclarir, aqui, que
aquest poeta, el poeta mar-
ginat, és un poeta en llen-
gua castellana i la margi-
nació, segons va aclarir,
gla sent pesar al seu da-
munt des que és entre no-
saltres perquè, creu, que si
no volen publicar els seus
versos és perquè, aqui,
només volen publicar
aquella que s'escriuem en
català...

Pens que l'home está
errat, però és clar, no li
ho vaig dir, entre altres
raons perquè, amb aquesta
calor, un té mandra de dis-
cutir. Jo penso que, per tal
de qué a un li editin un
llibre, sigui de versos o del
que sigui, ho té dificil de
totes maneres i indepen-
dentment de la llengua en

la qual La seva obra sigui
escrita. Hi ha una minoria
que ja ho té tot venut fina
i toto abans d'escriure-ho,
perb aquests es poden
comptar amb els dits d'una
mà i encara sobren dita.

Per altra banda, i supo-
sant que en aquest cas hi
hagi marginació, pot ser
caldria explicar a aques
poeta el que ens ha passat
als pobres que escrivim en
català —i en euskera i en
gallee— durant més de qua-
canta anys.

Jo recordo perfecta-
ment quan teniem prohi-
bit de publicar res d'una
manera explícita, quan,
acollits en cases particulars
o en algun racb de café,
ens haviem de llegir el que
escriviem els uns als altres
sense cap possibilitat de
veure el que escriviem en
lletra impresa i ni tan sois
la possibilitat teniem de
dir que ens sentiem margi-
nata.
I ara digueu-me: qué li
havia de dir jo a aquel
poeta? Res, que li desit-
jo a ell molta més sort que
la que nosaltres tingué-
rem...i de marginats em
sembla que llavors i esta-
vem totalment i absoluta.

Benaurat el conduc-
tor que cerca ardida-
ment, entre renous i
presses, llums i senyals,
l'aliment per a casa se-
va... perqué fruirá molt
prest de l'estimació dels
qui l'envolten.

Benaurat el conduc-
tor que, quan einpren
la carrera, recorda que
en tot moment camina
cap a l'eternitat... per-
qué procurará deixar a
la vorera del seu cami-
nar un rastre lluminós
de bones obres.

Benaurat el conduc-
tor que segueix el seu
camí amb prudencia i
tranquil.litat, sense pre-
sses ni corregudes, enca-
ra que n'hi hagi molts
que li passin... perque
arribará al seu destí
sense nafres ni neguits.

Benaurat el conduc-
tor que sap posar el seu
cotxe al servei dels do-
mes, especialment dels
més necessitats, dels ac-
cidentats o ferits... per-
qué trobarà la satisfac-
ció de saber qut hoiue
pot rnolt més que la
máquina.

Benaurat el conduc-
tor que mira i atén els

senyals de circulad), fa
cas deis agents de trà-
fics i somriu als altres
conductors... perquè,
ademés de se ramic de
tothoin, no haurà de
pagar cap multa.

Benaurat el conduc-
tor que sap viure les vir-
tuts de la prudencia, de
la cortesia, del respecte
i de la solidaritat... per-
qué viurà molts d'anys,
coneixará molts d'amies
i fruirá de la bellesa de
molts de paisatges.

Benaurat el condue-
tor que fa del seu cotxe
una llar de pau, de se-
renor, de diàleg, de ple-
gária i el converteix en
mirador de les merave-
lles de Déu... perquè, a
la fi dels seus dies, tro-
barà un aparcament gra-
tu Yt a l'eternitat.

Benaurat el conduc-
tor que procura no beu-
re licors de grau. ni fu-
ma musa, ni pren dro-
gues al.lucinants... per-
qué será sempre senyor
de la seva máquina 1 ja-
mai la seva víctima.

GREGORI MATEU
ESTAREI r'ç

Ser felip... com?
BENAURANCES DEL CONDUCTOR,

PIZZERIA
RF_SFAURANTE

El tAillor mere de la Platja de S'Arenal
Les =llora carns i eta rnillors pelaos.

Serme oblidar les dehcioses pastes i PIZZAS
curtes amb toc de Ilenya.



CAN PR UNES I DIVISION

Quien Ramls-Agansa 	 5-5

Isabellna-Manhatan  	 4-7
Los Caracoles-Sastre  	 3-3
Hostal D'es Pla-Grupo Amigos 	 8-1
San Merino-Sancho Panza  	 1-4

Cimborio	 2	 1	 1
S. Forteza	 2	 1	 0
barco	 2	 1	 0
Deportivo Emglo	 2	 0	 2
Pescado Bauza	 2	 0	 2
Embutidos Palma	 1	 0	 1
VIp's	 1	 0	 1
T.O.B.A.S.	 2	 0	 0
Más Palomas	 2	 0	 0

0	 6	 5	 3
1	 6	 4	 2
1	 11	 10	 2
0	 6	 6	 2
0	 8	 8	 2
0	 5	 5	 1
1	 1	 5	 0
2	 5	 9	 0
2	 3 12	 0

Manhattan 2	 2	 0 0 14	 7	 a

Sancho Panza 211 0 743 

Los Caracolee 211 0 753 ¡II DIVISION
Hostal PU 2	 1	 O 1 11	 8	 2

San Medno 2	 1	 O 1 5	 7	 2

Amigos 2	 1	 0 1 6	 9	 2 Pedrusco-R. Suiza 	 1-10
Sastre 2	 0	 1 1 6	 7	 1 Disco P.-Bar 16 de Julio 	 12-3

Resultats i Giuim Ramis 2	 0	 1 1 6 10	 1 R. Miro-llumitec 	 7-5
Aga Isla 2	 0	 1 1 7	 9	 1 T. Vanrell-5. Juan de Dlos 	 2-0

classificacions Isabelina 2	 0	 1 1 7 10	 1 B. Nlagara-Ca'n Plcafort 	
Hotel 5. Fco.-Andros 	

0-12
1-2

II DIVISION
Can Plcafort 2	 2	 0 0 20	 7	 4
Disco Pub 2	 2	 0 0 1C	 '	 4

B. Camborlo-D. Emglo 	 4-4 Talleres Va nrell 2	 2	 0 0 7	 2	 4

R. Cupldo-Tobas 	 7-4 Pub Andros 2	 2	 0 0 9	 3	 4

Palomas-Iserco 	 3-7 San Frandsco 2	 1	 0 1 6	 2	 2

Joyeros-Son Forteza 	 4-1 Relojería Suiza 2	 1	 0 1 14	 6	 2

E. Palma-P. Bauzá 	 5-5 Ilumitec 2	 1	 0 1 10 11	 2

Caf. Arenal-Vi p's 	 5-1 Relojería Miró
16 Julio

2	 1	 0
2	 0	 0

1
2

9 11	 2
517	 0

ROVAL C.	 2 20 0 14	 8	 4 San Juan de Dios 200 2 2100 

C. Arenal	 211 0 733 Pedrusco 200 i 3170 

Joyeros	 2	 1	 1 0 7	 4	 3 Bolera Magan 2	 0	 0 2 0 19	 0

tis de La Bolera Niàgara del carrer de la Poreiú ?acula no són gens bons en fútbol sala. Van els da-
rrers de tots. El Sant Joan de Deu des Coll d'En Rabassa.
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La cafetería Sarao Panza de S'Arenal tambe té el seu equip. Van segons a la primera divisió.	 Iluminotec, fan ¡letreros ¡luminosos devers Ciutat luguen a la ¡TI divisió de Ca'n Prunes.

L'AndroMuto Racing, uns aLlots ¡oyes i guapos de S'ArenaL Tenen moltes de seguidora.	 El bar Los Caracoles de S'Arenal, van tercers a la primera divisió.




