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Comunica als seus clients i amics
que liem rebut non material més so-
fisticat per les instal.lacions de les
antenes cié 1V3 ue Catalunya.

Vosté, encara no ho te instal.lat?
A que espera?

TE LEFON:

26 9617

El marathon de la platja de S'Arenal que se va dispu-
tar en la seva VI edició el diumenge del Ram en un cir-
culi. de 42 quilòmetres al llarg cle la platja fou guanyat
per lIanny Sorosalmi, que ja havia guany la marathon
l'any passat. Amb molt de públic, al matí del dia del
Ram, la carrera va desplaçar als loca de privilegi els at-
letes locals. En pocs minuts la carrera se va dividir en un
parell de grups, essent el de la capçalera el que recolleix
la totografia.

El guanyador és el dorsal numero 107.

SA2‘rserial
de Mallorca
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L'entrada al Mercat Comú, una fita histórica per a
Mallorca i per a
Espanya
Poques hores després de la seva arribada
a Madrid, l'equip que negocià i assolí la in-
corporació espanyola a la Comunitat Eco-
nómica Europea fou rebut pel president
del govern espanyol, Felipe González, jun-
tament amb la junta de portaveus del Con-
gres de diputats. A la fotografia, presa a
l'entrada del palau de la Moncloa, veiem el
president del govern acompanyat, a prime-
ra fila i d'esquerra a dreta, per Fernando
Morán, ministre d'Afers Estrangers, Adolfo
Suárez, ex-president del govern, Manuel
Marín, secretari d'Estat per a les relacions
amb la CEE, i Miguel Roca, portaveu de la
Minoria Catalana. Entre d'altres, també es
poden veure Herrero de Miñón, Eduard
Martín, Marcos Vizcaya, Juan Maria
Bandrés i Luis Ortiz.

VI Marathon de la Platja de S'Arenal Vict o ria finlandesa



N de cap hl n era Cavortamené.
Telèfons útils a

S'Arenal

Ala part de

Ciutat

Ajuntament 	  227744
Iota	 casta	 de	 desperfectes	 a la vía pública (en-
tre les 13,30 i 15,00 	 227643-227644
Bombers 	 U1250-290017
Residència de l'assegurança social 289100
Creu Roja de Ca'n Pastilla 	 264040
Policía Nacional 	 091
Policía Municipal 	 092
Policía Municipal de S'Arenal 	 267654
La Porciúncula 	 260002
Tele-Taxi 	 401414

Ala part de

Llucmajor

Aj untamen t 	 660050
u t icina de J'Arenal 	 264071
Bombers 	 660756
Policía Municipal 	 661767
Guardia Civil 	 264121
Ráuio Taxi 	 263080
Parròquia 	 263265
migua Maula a uomicill 	 26142b
Associació de Veinats 	 265005
Grues Sampol 	 264193
Servici Municipal u'aigues Sosegur 262493

Subscriu-te a
S'Arenal
de Mallorca

BOLLETI DE SUBSCRIPCIÓ

Nom 	

Carrer 	

Població 	  Tel. 	

M'interessa una subscripció:

El SEMESTRAL 720 Ptes.

Forma de pagament:

Rebut domiciliat a un Banc

Banc 	  Suc. 	

Compte n.° 	  Titular 	

El Comptat	 Firma

Ompliu aquesta tarja i enviau-la al Camí

Canteres, 132, S'Arenal.
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Perquè el nostre primer article justament sobre
aquest tema del qué se n'ha parlat tant?. •

El dret a l'avortament és ja una vella reivindicació
del moviment feminista dins l'estat espanyol. Sectors
amplis de la societat varen participar en les lluites, però
poc a poc aquest tema (com tantes altres falses espe-
rances de la democracia) ha anat perdent interés «pedo-
dístic». Ja no és fan grans manifestacions, ni persones
«públiques i notónes» firmen a favor. Tan sols alguna
nota esporádica d'un judici o alguna dona que ha trobat
la mort a mans d'una persona sense escrúpols.

I això, perquè?. De fet les promeses electorals del
PSOE no anaven més enllà (aquí no ens han enganyat)
d'allò que ens ofereix el projecte de despenalització de
l'avortament (actualment aturat al tribunal constitucio-
nal) i que són tres situacions ja conegudes:

• Cas de violació.
• Malformacions del fetus.
• I greu perfil per a la vida de la mare.

Actualment tenim coneixement que aquesta des-
penalització afectaria tan sols a 05 - 1% de les dones
que decideixen avortar. També sabem per l'experiència
d'altres països (Franca i Italia) els greus impedirnents
que ens trobarem entre la classe médica, sobretot amb
una llei que ens posa completament a les seves mans:

• L'avortament requerirá la signatura de dos
metges.

• Els metges podran negar-se, en funció d'una
determinada «objecció de consciència» que
respón a una molt dubtosa moral que
impedeix, per exemple, que es posi en greu
perfil la vida de la mare, si es dóna el cas, o bé
cobrar preus mes que abusius per a practicar
un legrat a clíniques privades, o cobrar uns
honoraris escandalosos per la col.locació d'un
DIU

Les investigacions
.	 .

a les instrtucions
autonòmiques

En el Parlament de les Illes Balears s'están investigant
una sèrie de qüestions, pens que molt importants:

G Concessió d'obres per adjudicació directa a empre-
ses que tal volta han tengut, o tenguin, relacions familiars
amb membres del Govern Autónom.

C) Subvencions concedides per a ferratgeres, olivare-
res... que s'han concedit en circumstàncies irregulars, com
puguin esser a familiars, funcionaris... fins al punt de conce-
dir subvencions per olivareres a finques que no tenen olive-
res.

C) La suposada importanció clandestina de carn, con-
traban de carn, en definitiva.

En aquests temes hi hem d'afegir una nova investiga-
ció al Consell Insular de Mallorca, aprovada dia 4 de febrer,
respecte a la compra de material esportiu a una sèrie de
botigues aconsellades pels que comanden al Consell Insu-
lar de Mallorca. S'ha suggerit al centres escolars de
Mallorca que comprin el material esportiu que el 0.1 M. els
concedeix a una petita sèrie de botigues concretes.

Com a membre d'algunes de les Comissions Investiga-
dores, puc asegurar que no és gens agradable ni gratificant
haver de treballar en aquests temes, però és un deure que
tenim tots els representants del poble mallorquí respecte a
tots els ciutadans, aclarir totes aquestes qüestions, i d'altres
que es puguin plantejar.

A Mallorca existeix una Marga tradició de caciquisme i
favoritivisme. No només hem de parlar dels anys de la Dic-
tadura, sinó també dels antecedents, l'època de domini dels
seguidors de Antoni Maura i Joan March, «En Verga».

Totes les classes socials dominants, i sobretot, deter-

Al mateix temps Ii acompanya tota una política, que
de cap manera, va dirigida a la prevenció d'un embaràs
no desitjat.

A Mallorca l'únic centre de planificació existent no
atura de rebre tota mena d'entrebancs per part de la
dreta de Cort. Per altra banda, les persOnes que hi tre-
bailen es veuen obligades a revisar cada any els con-
tractes laborals, encara que tres anys després de la
creació del centre han demostrat suficientement la seva
professionalitat.

Mentres tant el drama personal d'aquestes dones
que tenim tan a prop (la veinada, l'amiga, la coneguda,
la germana o una de nosaltres)... aquesta regla que no
arriba, aquesta anàlisi positiva a la farmacia o a l' ambo-
latori i després els dubtes, els sentiments de culpa, les
«menjades de coco» aquella persona que et diu: «aquí
també ho fan», la por, la recerca d'una adreça per anar
a l'estranger, el passaport, els diners, la justificació
davant la feina o la familia, l'opinió del company (que al
cap i a la fi no ha de dur l'embaràs 9 mesos ni ha de
parir). Algunes pendran herbes, s'exposaran a medica-
ments perillosos o senzillament es resignaran (la resig-
nació, qualitat tan femenina, diuen...) una vegada més.

I així s'escriu la història.
Mentres tan qué feim tu i jo, totes les dones, totes

les persones progressistes contra una situació tan
injusta i tan propera?.

Calque esteguem aquesta lluita per pobles, barris,
etc... tot i fent-ne, d'un problema tan personal, una
qüestió política.

Comissió d'avortament
Assemblea de dones.

Gener 1985.

Encara l'avortament

••••ii-re,
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minats sectors d'elles, estan avesats a aquests tipus de pro-
cediments.

En aquest moment estam dedicant esforços per aclarir
i començar a rectificar totes les possibles irregularitats.
L'actual Democràcia, l'Estatut d'Autonomia, ens costaran
encara molt d'esforços. Un d'ells és el de tenir  paciència i
seguir Iluitant.

Una de les garanties perquè una investigació arribi a
bon port és la participació popular, la pressió popular, crear
una opinió pública crítica que faci rectificar els procedi-
ments del caciquisme. Sebastià Serra i Busquets

AQuE51; HE PARiX QUE VOL FER

ELS "ZEUS" NEGOC;ETS 	



CAFETERIA SANT DIEGO

COQUES DOLCES
CADA DIA

1 AL VESPRE
MUSICA DE PIANO

S'Arenal de Mallorca.

TENIS

MINI-GOLF

PISCINA

SNACK-BAR 7£117,5 MEW
SON VERI   

Calle Costa y Llobera, 1
Teléfono 26 38 34

EL ARENAL (Mallorca)

Un sol
fi:

Mallorca.
f

Banquets de batetjoa, nucas, primeres comunions,
testes socials...

Cada vespre, música d'orgue a arree d'en Ximo.
Avin, • :la Bartomeu Riutort, entre els Belnearis 1 i 2 de

Ca'n Pastilla. Telefons 260119-264563.

CONSELL
INSULAR
DE MALLORCA
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Els dies 27 i 28 d'aquest
mes passat varen tenir lloc
a l'hotel Festival de S'Are-
nal les primeras jornades
de Qualitat en la Restan-
ració de Mallorca. Desta-
cats especialistas en gastro-
nomia mallorquins i cata-
lans disertaren durant los
dies sobre la manera de ter
bon menjar i servir-lo be.

A n'Antoni Martí i Lli-
trá,-delegat de l'Associació
de Restauració a S'Arenal
i director del Restaurant
Jamaica, li demanam.

—Que ens dius d'aques-
tes jornades de Qualitat?

—He quedat molt agra-
dablement impressionat
per la bona organització
del nostre president n'An-
toni Ferrer. Tot va surtir
molt bé.

—Quines conclusions
has tret?

—Els conferenciants ens
han obert els ulls i ens han
recordat la manera d'enfo-
car la gastronomia mallor-
quina. que ha d'esser bási-
camela a base de plata
de la Ilustra cuina.

—Per què ha de ser
cuina mallorquina?

—Está demostrar que a
Mallorca, donat el seu cli-

ma i la seva producció
agrícola, el millor plat que
se pot menjar -es la cuina
mallorquina que és cona-
guda i apreciada arreu
d'Europa.

—Supbs que al Restau-
rant Jamaica feis cuina ma-
llorquina.

—Ses maciones d'Es Ja-
maica fan els cuinats, els
tords amb col i la porcella
rostida a l'astil mallorquí,
perqué són mureres.

AqueStes jornadas, fo-
ren en mallorquí o en fo-
raster?

—La majoria de confe-
renciants foren mallor-
quina i, com és natural
parlaren en mallorquí.

—A questes jornadas,
tendran continuitat en
anys venidera?

—Feim comptes oc fer-
les cada any. Per abusa
contam amb el patrocini
de la Conselleria de Turis-
me del Govern Balear.

MATEO JOAN FLORIT

El diumenge dia 31
d'aquest mes passat se va
celebrar el Trofeu
ver de Gimnástica Rítmica
amb molta qualitat técni-
ca, bona participació de
gimnastes i una forta lluita
entre els dos clubs, el veta-
rá de La Porciúncula de
S'Arenal i el Nou Crup
Independent.

CLASSIFICACIO
CATEGORIA ALEVI

1.— Sonia Rullan (In-
dependent); 2.— Francesca
Que tgles (Porciúncula);
3.— Laura Martínez ( Jan-
sú).

• CATEGORIA ALEVI
(Curda)

1.— Francesca Quetgles
(Porciúncula); 2.— Laura
Martínez (Jansu) i 3.—
Laura Barcena (Porciúncu-
la).

SEGONA CATEGORIA
(Cercol)

1.— Juana Mut (Por-

eiúncula), 2.— Montserrat
Amat (lndependent); 3.—
Juana Nuñez i Esther Val-
verde (Porciúncula).

SEGONA CATEGORIA
(Cinta)

1.— Joana Mut (Porciún-
cula); 2.— Esther Valverde
(Porciúncula); 3.— Mont-
serrat Amat (Independent).

La gimnástica rítmica
comença a tenir aceptació
popular a Mallorca. Als

gimnástica de La Porciún-
cula, Ca'n Pastilla, el
Chong-Ma d'es Coll u'En
Rabassa, el Judo C. Balear,
Jan-Su, Bellver. indepen-
dent de Madre Alberta'
el Col.legi Miguel Porcell
s'ha presentat ja a moltes
de les proves oficials.

La gimnástica rítmica
va a més, i la Porciúncula
de S'Arenal és el club que
ha aconseguit els millors
llocs en totes les categories.

Jornadesde
ualitat a la

restauració

Gin ..iást5ca

La Porciúncula va dominar
al Trofeu d'Hivern



Les darreres novetats de la gana multinacionals Vídeo Espanya, Izar° Films
Vídeo, J.F. Films Vídeo. Thorn-emi, C. I. C., C.B.S. Fox, Lorimar, Metro Goid-
win Wagner Home Vídeo, etc.

ELS NtiSThE 1.111.4 ES CALITAT I SERVICI

Carrenera Militar, 282 S'Arenal de Mallorca

	/MIMEN.	

Bar-Bodega Los Clementes.
Pinxox de la moreria - hamburgueses - patates frites - pollastres per endur-sen

Gran assortiment d'entrepans
Parlam totes les llengues

Avingtuls de Son Rigo. 23. Tel. 265955
LES MERAVELLES DE S ARENAL
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Nou centre de

pre-escolar en es Coll

En el darrer Consell de Ministres de Madrid, es va
aprovar un pressupost de 28'9 milions de pessetes per a
la construcció d'un centre de preescolar ue quatre uni-
tat per Es Con d'En Rabassa.

Hores d'ara ja es té l'autorització i només falta l'adju-
dicació de les obres. Per a això, s'anunciaran les condi-
cions del concurs a la premsa, per tal ue que t9tes les
empreses interessades hi puguin concbrrer.

Es calcula que el centre no estara acabat abans de
1986, per tant, el proper curs encara no será possible fer-
hi classes.

Obres en Es Molinar

Pareix esser que les obres de remodelació u'Es Nloli-
nar estan en marxa. Ja s'ha aprovat el pressupost, que és
de cent vint milions de pessetes. Les obres s'han tstruc-
turades en dues fases i es pensa que la primera d'elles
podria ben bé esser realitat d'aquí a sis mesos.

A més de la remodelació d'aquesta zona tan degrada-
da hi ha altres coses en marxa. Com són  l'arreglament
dels carrers i aceres de la zona i la prolongació del Passeig
Marítim, iue arribaría fins a Ciutat Jardí.

Ens n'alegram d'aquesta iniciativa de l'Ajuntament
Ciutat encara que pensam que ja fa temps que s'hauria
nagut de prendre aquesta mesura.

Els treballadors
de "Autobuses Riera
S.A." cobraran

La situació en que es trobaven els 22 trenallauors ae
l'empresa "Autobuses Riera, SA." (que, juntament amb
SALMA, són les dues línees que fan Palma-S'Arenan,
pareix que s'arreglarà. FEVE, que és la concesionaria uel
negoci, es ferá canee dels deutes de l'empresa "Riera",
així ho han exposat els treballadors a Inspecció del Tre-
ball, bassant-se en l'article 42 de l'Estatut dels Treballa-
dors, el qual estableix una mena de "responsabilitat son-
caria" per part de l'empresa concesionaria.

Els treballadors estad sense cobrar Les del mes de oc-
sernbre. El passat dia 22 de febrer es convoca una vaga
com a mesura de presó, però la vaga fou clesconvocada
degut a les exigencias de la Comunitat Autónoma. Pa-
reix esser que tot ja va pel bon camí i aquests treballa-
dors aviat cobraran.

El Foment del Turisme a

favor de TV 3

A la darrera assemblea general de socia del Foment
del Turisme de Mallorca es pronuncià a favor de la recep-
ció de TV-3 de Catalunya. Es recomena a tots els afiliats
que se subscriquessin a l'entitat creada per l'Obra Cultu-
ral Balear, Voltor S.A., per tal d'ajudar a dur endavant el
projecte.

L'AJULTmblEra LIE LAUTAI TAnfiBE

Sí, l'Ajuntament de Ciutat també está a favor de la
recepció de TV-3 en terres mallorquines. La Societat
Anónima Voltor cada dia és mes grossa i té mes força.

Si tot va bé, cl mes que ve ja tendrem TV-3 a tot
Mallorca des d'Alabia. Ilem de recordar que ja n'hi
molts que la veuen, per medi de receptors

0».

Installacions Sanitàries Calefacció. Energina Solar Gas i Goteig.
FONTANERIA MULET & MORRO

Exposició i Venta: Carrer Formentera, 5. Tel. 7 2620. S'Arenal de Mallorca.
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CONSTRUCCIONS
RAPEORSA, S.A.

CONSTRUCCIONS EN
GENERAL GUIXAIRES,

LLANTARNERS,
ELECTRICISTES

EDIFICAM XALETS I
APARTAMENTS PER A

VENDRE
FACILITATS FINS A

12 ANYS

TELS, 269329 - 267976

PARTICULAR:

269540 — 268593



Crnak
-rizzerí,	 tc,ur„,,le

CUINA MALLORQUINA - PIZZERIA -
PEIX I MOLTA VARIETAT DE PLATS

Obert cada dia
Reserves Te. 26 70 35

Mos trobareu al final del carrer Pineda
PUNTA CALA ESTANCIA - CA'N

PASTILLA

ISEIN MMI.11 151!!!

STEAK HOUSE
PIZZERIA
CARNS A LA GRAELLA

DAVANT EL
BALNEAR1 3

PLATJA DE S'ARENAL
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FRANCESC SANT
I AGUILO

De totes aquestes ma-
neres hem vist escrit el
nom ue nostrepoble. Com
que noltros tenim una cu-
riositat sense límits hem
uemanat l'opinióa gent de
S'Arenal. Vet aquí el que
diuen els s'arenalers.

Joier

Sempre he sentit dir
S'Arenal.

MARGARIDA TORRES I
MIRO

Butiguera

Jo dic S'Arenal que és
el nom mallorquí.

DAMIA SASTRE I
VERDERA

Conserge d'Hotel

Jo dic S'Arenal que
és el nom que li ueim els
qui l'hem vist neixer.

MARIA TERESA
RATTIER
Empresaria

Fa quaranta anys que
venc per aquí, i sempre
dit S'Arenal.

RAFEL HEREDIA
LOPEZ
Pintor

Quan xerr amb sos ma-
llorquins clic S'Arenal,
quan xerr amb sos foras-

ISABEL PASQUAL
SANTANDREU

Sempre he dit S'Arenal,
ara que quan escric pos El
Arenal.

MIQUEL SERRA
MALERO
Cambrer

Això és S'Arenal i que
ho sia molts d'anys.

PE RE ESTELRICH 1
MARTI

Bar "Los Pinos"

MARIA ROSSELLO 1
TOUS

Butiguera

Tota la vida he dit
S Arenal.

JOSEP ESCOTG
MESQUIDA

President Penya Reial
Mallorca

He nascut a S'Arenal i
sempre he uit S'Arenal.

ANdELES GARCIA
NAVARRO
Dependenta

Siempre he dicho El
. _renal, pero no tengo
nada en contra en que se
diga S 'Arenal.

chc• El 
Arenlii.

,Arenal.
En ma

llorqu:

ters

S
(len],

411111111

JOIERIA RELLOTGERIA

riu 

CHISUN
Centre

Tel. 269815
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Enquesta El Arenal - Arenal - S'Arena Platja de Palma

JOAN JOSEP PEREZ
Mariner

Abcb s'ha de dir S'Arenal.

TOMEU EXPOSITO ROMERO
Comerciant

Si esto era S'Arenal ha de continuar siendolo. Es una
aberración castellanizar los nombres. El cartel que me
gusta más él de la salida cte S'Aranjassa que dice S'ARE-
NAL. Al que no le guste, barco.

ELS NOSTRES
SERVEIS

ARA MES A PROP A
AGÈNCIA

CAN PASTILLA
Bartomeu Riutort, 12

Telèfon (971) 26 89 18

CIUTAT DE MALLORCA

P. 2920

"laCaixa"
CAIXA DE PENSIONS



ELECTRÓNICA EL
GAUCHO

INSTAL-LAM ANTENES TV3 DE
CATALUNYA CARRER DE

MALLORCA, 2 TEL. 26 3423
S'ARENAL DE MALLORCA

Creirier'

SA FOG A N YA

1,97.11•111~1.11 

Pollastres rostits per menjar o per endur-se'n
Calitat en HAMBURGUESES, "PINCHOS i FNTREPANS

Carrer Dos de Maig, cantonada Josep M. Quadrado
A S'Arenal de Mallorca. Tel. 269017-10  
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T'estimo Iliure, dona
No fa gaire que les dones teníem l'esperança

posada en les investigacions sobre la píndola anti-
conceptiva... per a homes. Ja fa temps que no se'n
parla. Potser a la Xina les ittvestigacions hagin
avançat, però aquí, a l'Océdent modern, es conti-
nua investigant, i amb éxit, pinté siguin les do-
nes les qui utilitzin els mechcmtents anticoncep-
tius químics o físics; píndoles, diafragmes, esterilet
o DIU, etc.

En general els homes troben molt normal que
siguin les dones les encarregades de pertorbar la
fisiologia femenina per mitjà deis mecanismes
que elles mateixes decideixen, només caldria que
no fos així, però són molt reticents quant a la idea
d'alterar internament la capacitat de fecunditat
masculina. Si el sistema anticonceptiu emprat per
la dona es revela, de sobte, ineficaç, sempre queda
el recurs de l'avortament. Però és la dona la qui
avorta, no l'home. En honor a la veritat s'ha de re-
conéixer que últimament está augmentant el
nombre d'homes que es fa la vasectomia, i pot ser
que estigui incrementant-se encara més d'ençà
que els avenços en la microcirurgia ha demostrat
que la vasectomía no és quelcom d'irreversible.

Ferrin Lupucu
L'actual ' Estat de les

Autonomies" és la reac-
ció de 1 espanyolisme - -a
partir de 1978, i armat
amb la seva Conatitució-
contra eh feta consumaba
dels autogoverns base 1 es-
tala (nomás aconseguits
merca a l'eufòria del mo-
ment 1 a haver sabut unir
les reivindicaciona nacio-
nal, a la lluita antifranquis-
ta) i les possibilitats que
oferien. La millor mane-
ra de desmuntar-loa era di-
luir llur contingut polftic
en un mar de règims auto-
nómica que les regions es-
panyoles (amb les relatives
excepcions d'Andaluda
Carmines— rebien sanee ha-
ver-los demanat ni tan sola
haver-sela acuda que eh
necessitessin.

Es a dir: Catalunya (o
"da PPCC", com volgueu),
Busca& i Gal/cla exigien
l'autonomia com a reco-
nebrement de Ilur persona-
litat nacional en relació a
la nació espanyola; l'actual

S'Arenal no té
cementiri

S'arenal molt ha pujat
aquest és es meu criteri
i no té cap cementiri
perque el mort sia enterrat
se'l té que dur a Ciutat
a Sant Jordi o a Llucmajor
Ii hem de dar solució
es un cas interessant
en això hem de tirar dret
amb això hem d'insistir
tenim tan aprop Son Verí
i també Es Castellet
de fet es problema aquest
prest s'hauria d'activar
un cementiri montar
a això lii tenim uret.

Clitnent Garau de Lluctnajor

L'últim descobriment científic, d'un equip d'in-
vestigadors francesos dirigits pel doctor Baulieu,
és la píndola antigestativa, que com el seu nom in-
dica fa interrompre la gestació. Alguns ja s'han
atrevit a denominar-la «antiavortament» i així, se-
mànticament, sembla que la idea és que les dones
ja no hauran de patir més per una gestació no desit-
jada que els fa recórrer a l'avortament, sempre
dolorós i traumàtic. Potser es pensen que amb les
noves facilitats a l'abast, les dones deixaran d'em-
pipar-los amb això que el desig de no-paternitat,
igual que el de paternitat responsable, ha d'ésser
compartit en totes les seves conseqüències, i no els
parlaran mai més de píndoles masculines ni de va-
sectomies que són coses lletges de sentir.

La nova píndola antigestativa fa, per mitjans
químics, el mateix efecte que l'esterilet o el DIU
fan per mitjans físics, però sense cap risc d'infec-
ció. El DIU —Dispositiu Intra Uterí— col-locat a l'in-
terior de l'úter impedeix la nidificació l'évuí de fe-
cundat. Fa un avortament intern, invisible, discret i
precoç, tant que moltes dones no tenen mai la
consciència que al seu interior s'hagi produit cap
avortament. La píndola antigestativa a base d'anti-
hormona RU 486 més la prostaglandina PG fa el

exactament— antb les de
les provfncies que les con-
formen. Vegeu els caros de
la Franja de Ponent, deis
gallees que confirmen
eeeent admInistrativament
asturiana o deba espanyoh
encara administrativarnent
n'endino, etc. Ja es tin-
gué bona cura de partir els
Paraos Catalana de l'Estat
Espanyol en tres trocaos (1
mig: la Franja) 1 Euscadi
en dos. Com que, a més,
la Conatitució prohibeix
expreesament (tot seguint
la tradidó republicana) la
federado!, de comunitats
autònomes (art. 145); 1
com que la realitat esta su-
peditada sis textos legals
en aquest món eaquisofra-
n'e, resulta que lea Mes
tenen tant en coma amb el
País Valencia com amb la
Rioja. I mentre la idea de
PPCC va essent desmun-
tada, al Principat es fa una
política durament catalu-
nyerista 1.1 P.V. i les Eles
eón governata a partir
d'una mentalitat "de pro-
vfncies" 1 en pro d'Inte-
resaos alieno.

Aquest deearmament
ponle significa, a nivell
cultural, un perfil imme-
diat d'etnocidi: no es trac-
ta tan sola de la minoria
d'edat legal —i la divisió—
a qué la cultura catalana es
troba condem nada; és que
ES NEGA LA SEVA EXIS-
TENCIA COM A TAL. No
hi ha una "cultura catala-
na"; hi ha una "cultura es-
panyola". curiosament ex-
pressada en una llengua i
tres quarts. No invento res,
recordeu, si no, les declara-
cions del president de la
pintoresca C.A. de Madrid
("presentar un tot cultu-

mateix en modificar la Mucosa de  l'úter, perquè
contigui més sang i amb això impedeix la nidifica-
ció de l'òvul fecundat. A més a més produeix unes
petites contraccions al coll de l'úter per facilitar
l'expulsió. L'avantatge —indubtable-- enfront a
d'altres mecanismes anticonceptius és que només
cal utilitzar-ho quan un retard comprovat de les
regles fa sospitar la possibilitat d'embaràs. L'inges-
tió de la fúndala fa que l'òvul fecundat es despren-
gui i surti a l'exterior com si fos la regla que es re-
tardava.

Fa més de deu anys que s'està investigant sobre
aquest producte i s'espera que d'aquí a dos o tres
anys estigui a la venda. Si no s'impedeix la seva co-
mercialització per mecanismes legals haurem de
veure com s'anuncia com a producte revoluciona-
ri capaç d'alliberar, per fi, les dones. Hem de plá-
nyer els homes. No hi ha cap ánima catitativa dis-
posada a fer que ells, també, s'alliberin.

ANDREA PASCUA!.

"Estat de les Autono-
mies", en pretendre d'ator-
gar a les REGIONS histò-
riques espanyoles el ma-
taba grau d'autogovern que
a les NACIONS de Ilengua
no-castellana, converteix el
frustrat autogovern en una
deacentralització adminis-
trativa que té ala punta
negatius del federalismo
tense cap deis podtius; car
ni tan sola no es concep
"Espanya" com. a Estat
plurinacional, pturllíntie,
minó que toga les !lengüe'
asean supeditadas a la sta-
poeadament "comuna": el
castella.

Per a anta inri, els li-
mita de lee "comunitats"
no es ~ponen amb lee
fronteras ètniques, einó —1

Estat autonòmic
genocidi cultural

nal de cara a l'exterior";
cito de memòria); o la po-
lítica del Ministeri de Cul

-tura; o les tergiversacions
deis mitjans de comunica-
dó. Tot fent balanç de la
literatura espanyola en do
darrere maya, han die
autora que pertanyen a la
literatura catalana; com si
la lengua en qué un eeeriu
fos un element acceseori.
Un dia, la TV ens informa
que "dos cantantes ~-
Soles triunfan en Parta:
Julio Iglesia y Linfa Llach"
(ff). Etc.

Cal que preguem plena
come:linda d'aquest perfil
de genocidi cultural dia-
fressat de venevolincia pa-
ternalista. Cal evitar que
ens dilueixin culturalment
com ens han dilui't polfti-
cament.
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Representació

en viu

de la Mort

i Passió

de Nostre

Senyor al

Coll d'En

Rabassa el

Divendres

Sant

Ses dubte una de les
manifestacions mes in-
teressants 'de la Setma-
na Santa a la nostra co-
marca, és la D'Es Coll
u'En 1:abassa. La re-
presentació de la Via
Dolorosa, l'enclava-
ments a la creu i poste-
rior sepultura. Uns Pas-
sos, que arreplegan a la
majoria de la gent (le
la barriada entorn
les imátges vivents dels
Crist, les Tres Maries,
els romans, i tota la
gent que fa dos_ mil
anys va prendre part
al drama del Golgota.

Sa Torre d'en Pau,
un lloc ben adeqiiat
per la representaci6, i
els joves del poble, uns
artistes que ho fan
molt be. na una fa-
llada, però, el lector
que conta tota la bis-
tbria, que enguany era
de Murcia, amb un
accent L'en dificil d'en-
tendre. Esperam que
en succesives edicions,
se pugui trobar un lec-
tor mallorquí i un 'li-
bre en la nostra llen-
gua. Estam segurs que,
fins i tot els inmi£rants
ho agrairan.



BAR RESTURANT

BAHIA GRANDE
CUINA

MALLORQUINA I
FRANCESA

URBANITZACIÓ
BAHÍA GRANDE

CARRER CRISTÒFOL
COLOM S/N
CARRETERA

S'ARENAL AL CAP
BLANC

RESTAURANT ES
GLOPET

BÉ MEREIX UNA visiT4
MENJAU POC I PAIU BE

DILLUNS TOT EL DIA 1
DIJOUS A VESPRE TANCAT

AVINGUDA BARTOMEU RIUTORT, 91
(ENTRE ELS BALNEARIS 1 i 2)
TEL. 26 20 71 CA'N PASTILLA

La Contraria de la Mare de Deu dels Remeis agrupa u vuitanta confrares.

Els nins aavati:

Les ettewes ,sarre..a.

Moltes llotes formen part de la Confraria.	 La Mare de Den del, Renseis.

8	
S'ARENAL DE MALLORCA, 15 D'ABRIL DE 1985

Es Molinar Setmana Santa Processó del silenci el Divendres Sant

REPORTATGES FOTOGRÀFICS

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

Árenal
de Mallorca

TEL. 265005



PIK: Reina

M.  C.rislins s/n
Tel. 26 68 15- S'ARENAL

JA NO CAL ANAR A CIUTAT PER SES ULLERES

OPTICA
S'ARENAL
SA NOSTRA

ÓPTICA
ULLERES NACIONALS I D' IMPORTACIÓ, LENTILIES DE

CONTACTE I APARELLS PER A SORDS
CARRER BERLÍN, CANTONADA TRASSIMENO

TEL. 490061
S'ARENAL DE MALLORCA

Chiringuito Portixol

Sipis-calamars-peix fresc-carn a la graella-ensalades-ta-

pes variades-entrepans-pa amb

Depósito Troneras

1 e" Molinar

RESTAURANTE

£a
Zoscana

FISHWEI HE R
ESPECIALIDAD EN:

PESCADOS - MARISCOS
CARNES - PAELLAS

Joaquín Verdaguer, 19	 Teléfono 26 10 56

EL ARENAL - Mello•ca

°RiEfistrá•
CJoaquin Verdaguer, 12

14_	
Arenal Tel. 26 67 21

CH INA
sktSTAURANI, /,)
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A un moviment de caire interclassista (malgrat la seva
vocació inequívocament popular), un problema important és
la manera com es manifesta en el seu si la correlació dretes/
esquerres. Així que em permet d'entrar en el tema sense més
preàmbuls.

- ¿Es vera que la gent que participan activament dins el
moviment veinal sou vists pel conjunt dels veínats com els
«rojillos» de la barriada?.

ROSA: Jo diria que no som vists com a veïnats corrents
en la mesura que som un grup actiu i que es preocupa dels
problemes de la barriada, però no crec que aquesta etiqueta
que deies se'ns atribueixi avui en dia per la majoria de la
gent.

PACO: No obstant, és ver que, es certs casos, encara
pagam tribut al mal enfocament de molts que varen iniciar
les Associacions i que les varen polititzar d'una manera inde-
guda.

JOAN: A la meya barriada, per exemple, la gent es
dóna compta que la majoria no som de dretes, pea) això no
crea problemes a la gent «normal» perquè no ens veuen
desenvolupar una activitat partidista.

Per-U, de fet, durant els darrers anys. la dreta ha arribat
a dominar diverses Associacions de Veínats, ¿no?.

JOAN: A devers quatre associacions, per exemple, és
majoritària la gent afí a Unió Mallorquina, però, sobre tot,
el que s'ha notat és una incorporació important de gent no
afiliada a cap partit polític, ni de dretes ni d'esquerres.

PACO: De tota manera, la gent d'AA.VV. no va, en
general, per una qüestió de dretes o d'esquerres, sinó pels
problemes de la barriada. Les AA.VV. han tengut com a
mòbil principal pressionar a l'Ajuntament per a l'equipa-
ment de les barriades i, en aquests temes, solhaver-hi unani-
mitat. Altra cosa són, no obstant els platejaments teòrics a
partir dels quals cadascú s'acosta a les Associacions.

Un terç de les Associacions no estan integrades dins la
Federació, ¿és per raons polítiques?.

JOAN: Majoritàriament, és per un problema de manca
de comunicació o per tractar-se de llocs molt específics i des-
lligats del casc urbà (Establiments, per exemple). Això no
lleva, emperò, que , molt probablement, qualque associació
no estigui integrada dins la Federació per raons ideològi-
ques.

PACO. En qudIsevol cas, convé 'dit que dins la Federa-
ció, hi ha Associacions composades, majoritàriament, per
gent de signe molt divers i que, un cop integrades, no hi ha
hagut cap abandó per qüestions polítiques o ideològiques.

¿Sou, per tant, una Federació apolítica?.
ROSA: No. Seria absurd afirmar-ho. Som apartidistes,

que és diferent, per() qualsevol actuació d'una persona o una
entitat que tengui projecció pública és pot considerar una
actuació política. De fet, a la IV Trobada ens plantejarem el
problema d'haver quedat massa despolititzats.

PACO: El moviment veïnal es planteja problemes
urbanístics, de zones verdes, semàfors, etc.., però també ha
lluitat, tradicionalment, per una societat nova i una determi-

nada filosofia de vida, per crear una consciencia ciutadana
que es distingeixi per la participació de la gent i la  seva actitut

crítica.
Amb un Ajuntament ideal que atengués  satisfactòria-

ment tolestotes les necessitats puntuals i d'equipament de les
barriades, ¿serien necessàries les AA.VV.?.

JAUME: Aquest Ajuntament ideal és utòpic perquè tot
poder está sotmés a unes pressions i compromisos que l'im-
pedirien d'atendre tán satisfactòriament com dius totes les
reivindicacions populars. En aquest sentit, les AA.VV.
compleixen un paper que cap partit polític, independent-
ment de la seva ideologia, pot arribar a complir.

PACO: En tot cas, aquest panorama que planteges a la
pregunta només será possible a un nou tipus de societat i de
ciutat on l'Ajuntament sigui, simplement, un gestor del
poble autoorganitzat, és a dir, que un Ajuntament totalment
pendent de les necessitats populars implica, més que exclou,

la presència d'un moviment veïnal fort.

Aixi, és teòricament, per?), en la práctica, ¿continuaría la
gent treballant a les AA. VV. si les seves reivindicacions fossin
assumides amb promptitud per l'Ajuntament?.

No cree allunyar-me de la realitat si clic que una ombra
de dubta ha quedat gravada, en aquest punt, a la cinta del
cassette. No ubmant, en Juan Font assegura:

Les AA .VV. duen unes activitats en positiu dins la
barriada que serien suficients per justificar-les, al marge de
les seves altres activitats de caire reivindicatiu. Així, per
exemple, quan es crea una comissió de cultura dins una
barriada, allò cobra una dinámica pròpia independemment

del que faci o deixi de fer l'Ajuntament.

En dues retxes. i per acabar,
¿perquè serveix una Asso-
ciació de Veintats?.-

JAUME: Podem distingir, segon s'ha vist un poc al llarg
de l'entrevista, dues funcions: una, reivindicativa, davant les
institucions, per pressionar damunt qüestions que afectin les
condicions de vida de la barriada i, una altra, en positiu,
d'organització d'activitats culturals, esportives, etc..

PACO: Hi ha que tenir en compte que, a Palma, en pocs
anys, s'han creat barriades populoses de nova planta o s'ha
multiplicat per tres o per quatre el nombre d'habitatnts d'un
I loc determinat.

D'altra banda, pots estar ben segur que les actuacidns
de l'Administració a les barriades han vengut determinades,
en gran part, per l'actitut reivindicativa dels veïnats i de les
seves Associacions i, en definitiva, que existeix una clara
correlació entre el nivell de conciencia i autoorganització del
poble i les millores aconseguides quant a equipament, condi-
cions de vida, etc.

Això ha suposat que gent de molt diversa procedencia,
de Cáceres, de Sevilla o de Porreres s'han trobat, de sobte,
vivint a la mateixa escala. Llavors, el que hem tractat de fer
és que les relacions interpersonals fossin cada vegada més
amples, que la gent es conegués i que prengués conciencia de
si mateixa com a comunitat.

Això és un procés llarg i difícil que les AA.VV. hem
estat dels pocs que s'ho han plantejat amb seriositat i cree,
d'altra banda, que amb bastants bons resultats. Hem aconse-
guit, per exemple que es creassin tradicions de festes a les
barriades, que la gent surti al carrer i que hi hagi una amplia-
ció de la convivencia.

Entrevista feta per Eberhard Grosske

Qui és qui en el moviment ciutadà

AA.VV.: Entre el semáfor i la utopia
En aquests moments, el moviment veïnal actiu es composa d'una trentena d'associacions que cobreixen,

pràcticament, tota la Ciutat. Només l'Eixample resta com a un «punt negre» on el moviment no s'ha desen-
volupat amb força. Per contra, el Centre degradat (Jonquet, Calatrava, etc...) ¡les barriades perifériques
són, per raons òbvies, els seu «hábitat» més propici.

La Federació d'Associacions de Veïnats representa un majá de potenciar les possibilitats i el grau Je
coordinació entre les diverses associacions (majá molt important i de provada eficacia, segons em remarquen
els seus membres). De la seva Junta Directiva es troben davant mi quatre membres qualificats: M.  Rosa
Bueno, Presidenta de la barriada d'Es Rafal i que porta 9 anys de feina al moviment veïnal sobre les espatlles;
Joan Font, de Son Oliva, Vice-President de la Federació i traballador del moviment veïnal també des de l'any
76; Jaume Rado, vocal de la Junta Directiva i membre de l'Associació de Veïnats del Coll d'en Rabassa des
de l'any 81 i, finalment, un vertader dinosaure (amb perdó) de les Associacions de Veïnats, Francesc Men-
god, de Son Rapinya, iniciador del moviment, ara fa dotze anys i vocal de Cultura de la Federació.

....glii111 111111 11111111111111111 1111ábbb.....



COPERADIO POPULAR
LA RÀDIO ENCESA

RADIO POPULAR

SOM LA RADIO

'Una rádio en la qual lu tens veu . I vot. Que te informa i entreten. Aquesta és la ràdio que
feim a RADIO POPULAR Una Rddio amb els mieráfons oberts per tu les 24 hores del do.
Una radio amb Inés de 700 professionals fent programes per a tu. Programes reahnent popu-

lars Programes per esoltar i parlar. RADIO POPULAR

Licors - Conserves -
Congelats - Cervesa
Especial MAHOU - SIDRA

MAI-ONA- Bit-ter
CINZANO
Carrer Llacinto Verdaguer, 15
baixos, telèfon 261260- S'Arenal
de Mallorca 

JOAN
CARIES
Reparacions R.T.V.
Equips HI-FI
Reparacionselectrbniques
en general
Carrer Músic Francesc
Frontera, 10.
Contestador automàtic
264335.
Coll d'En Rabassa.

FOTO-CINE-ESTUDI

X e* 444 O*

Fotocopies a l'acte.
Reportatges foto-cine.
Carnets color.
Industrial
Publicitària.
Material fotogràfic.
Servei de revelat
per a l'aficionat.
Camí de les Meravelleh.

Tel. 269416
S'ARENAL. DE
MALLORCA
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EXPOSICIO I VENDA
Cf. GUASP, 7. TEL. 260590.
COLL D'EN REBASSA

La Cruixa de la
Mort és el nom amb
que els veinats han ba-
tiat la que uneix el ca-
rrer Trassirneno amb el
carrer de Ferran Alza-
mora. just el dia de
Pasco ni hagué uues to-
paues a l'esmentaüa
cruilla.

A les uues ue la ma-
tinada, topada entre
dos cotxes, total qua-
tre feriu, uos ben
greus i els altres dos no
tant, els cotxes només
serviran com a xatarra.

A les quatre de l'ho-
rabaixa ciel rnateix dia
de Pascua, un vespino
ce lloguer pilotat per
dues americanes, una
rossa i una negra va
sortir del carrer Ferran
Alzamora i va colissio-
nar amb un cotxe que
feia el seu camí pel
mer Tra.ssimeno. El
otxe no se va fer
assa mal, peró les tu-

lb tes americanes, la
negra, una cama rom-
puda i trenes pel cap,
l'altra, només trenes

veis cap i altres ferida.s.
Una cruilla, la ue la

Mort, a la que les auto-
ritats nauren ue prestar
més atenció, son massa
les avenes de tràfic a
aquest lloc i l'amo uel

Poroca que está a
la cantonada está can-
sat de uur ferits a Son
Dureta, alguns dels fe-
rits arriba cadaver, diu
l'amo del Poroca.

A prirners de maig
sortirà al carrer la pri-
mera Guia Municipal
del Terme de Llucma-
jor. Aquesta gula ten-
drá la particularitat
tenir una .lista de ca-
rrers (Callejero), a més
d'altres (lates útils i
d'interés pels turistes i
per els mallorquins que
fins ara no havien tin-
gut una llista de carrers
ue S'Arenal i Llucma-
j or.

Tumbé hi ha anuncis
i altres in formacions
d'interés, aixe, en qua-
tre idiomes. Natural-
ment, el català no es

present a n'aquesta
guia, noltros, com de
costura, no contam
gaire.

Aquesta guia-llista
de carrers, se podrá
comprar a totes els
llocs de venda de pe-
riòdics de S'Arenal.

Aquesta guia, que
com hem dit auans
está escrita en tots els
idiomes manco el nos-
tro, está patrocinada
pel magnific ajunta-
ment de Llucinajor, el
rejidor de Cultura del
qual és d'aquest partit
que abans de les elec-
cions diu DEFENSAM
LO NOSTRO. Ls ne-
cessari cumplir les pro-
meses electorals, sen-
yor Puigserver!

Llucmajorer, com-
pra en el teu poble,
és el consell de ACELL,
que és la Associació
Co karc al d 'E mp resaris
de Llucmajor. A S'Are-
nal s'hi varen afitxar
molts de letreros amb
aquest texte, però ja
en queden ben pocs.
Els comerciants de
S 'Arenal p re f ere ix en
que la gent compri
aquí i no a Llucmajor.

N'Isabel Pasqual que
fa de perruquera al ca-
rrer de Sa •Platja de
S'Arenal está ben em-
pipada. tia rebut una
séria de telefonades
anònimes, d'una ma-
llorquina que xerra en
koraster. Li ttiuen per
telèfon que la denun-
ciaran perque ha posat
empleades i perque la
seva filla de 13 anys
renta qualque cap a les
senyores els dissabtes
quan no hi ha escola.

L'empleaÁla está as-
segurada i la nina no hi
pot estar, però vol es-
ser perruquera i li agra-
da fer práctiques. N'Isa-
bel que és petrera,
s'enfada molt mentre
ens conta la tibia que
li fa aquesta mallorqui-
na anónima que li tele-
[ona.
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Mercat Comú 1 misèria franquista

E Is demano permis per
esbravar-me una mica.

L'entrada al Mercat Comú i
alguns comentaris escrits i
orals en són la causa directa.
D'altra banda, cree que una
de les obligacions de la meya
generació —la dels 50 anys—
és la de transmetre la nostra
eweriencia a la que ens ve al
darrera. La meya es va quedar

penjada, sense saber qué
havia estat la guerra civil, fins
que tomaren personatges de
I exili, com Raimon Galí o
Joan Sales, i ens ho explica-
ren. No voldria que passés el
mateix, en relació amb els pri-
mers vint anys del règim fran-
quista.

Sóc absolutament antitotali-

tan. Odio les dictadures de
dretes i d'esquerres i no dic
que odio els dictadors, perquè
avui és dia de Pasqua. Dit
això, goso dir que una dicta-
dura política no necessària-
meni ha d'anar acompanyada
d'una política económica des-
astrosa. La història és plena
de règims totalitaris que, eco-
nómicament, se n'han sortit o

se'n surten bé. L'economia
no depén de les llibertats indi-
viduals i collectives. EJ "món
feliç" de Huxley 1 el "1984"
d'Orwell no són incompatibles
amb un elevat nivell de vida i
d -omoditats. També les de-
mocràcies poden ser autèntics
desastres económica.

Fetes aquestes dues afirma-

cions, en faig una tercera que
és la part central de l'anide: la
misèria del règim franquista,
perfectament visible fins el
1957 o 58, comporta un en-
darreriment considerable per
a tota l'economia espanyola,
del qual encara no ens hem
pogut recuperar.

M'explico.
El 1939 acaba la guerra civil

espanyola i comenya la segona
guerra mundial. El país eslava
desfet i el general Franco no
gosá d'entrar en la contesa, al
costat dels seus amics

i Mussolini— que
tant l'havien ajudat. El dicta-
dor espanyol posa en práctica
aquella política que, a Catalu-
nya, en diem de la p... i la Ra-
moneta. Però la seva actitud
havia estat prou clara com
perquè. l'any 1945, acabada la
guerra i signada la pau, els
vencedors no acceptessin amb
facilitat les paraules d'un
govem que continuava afu-
sellant la gent per les seves
idees polítiques, que tenia
"sindicatos verticales"
—deixeu-ho en castalá, si us
plau—, una dernocrácia "orgá-
nica" i que demanava als cata-
lans que NrIéssim "en cristia-
no". L'aillament internacional
fou total, amb la sola excepció
del general argentí Perón, que
ens féu arribar carn de vedella,
acompanyada del mític San
Lorenzo de Almagro —era un
equip de futbol, ep!— i de la
seva dona, Evita.

ans el 1952 tots els habi-
tants de la pell de brau tin-
guérem una cartilla de racio-
nament. Els sous dels obrers
tèxtils, l'any 1954, representa-
ven el 34 % deis sous d'abans
de la guerra, si els progressors
Nadal i Fontana saben alió
que es diuen. Aquesta expres-
sió d'"abans de la guerra" era
normal per subratllar la quali-
tat extraordinaria d'un pro-
ducte qualsevol.

Mentrestant, els pai'sos
europeus —guanyadors i
perdedors— es llepaven les
nafres, tot comptant amb
l'ajut deis estats Units que
van veure dar, per primera
vegada, que només la genero-
sitat podna fer superar l'amar-
gor d'una derrota. El pla
Marshall ens passá volant pel
damunt, destinat a les autopis-
tes italianes, a la reindustrialit-
zació alemanya, a l'agricultura
francesa, etc.

Una manera gráfica de co-
mprovar això que estic dient
és agafar qualsevol publicació
deis anys 400 50 i comparar-la
amb diaris o revistes d'abans
o de després. La impressió és

deplorable, el paper pessim
has de llegir, per exemple,
que "la Componía General de
Ferrocarriles Catalanes se ad-
hiere al HG.-nenaje que Catalu-
ña liberada tributa a su Invicto
Caudillo Franco, Numen crea-
dor de la Victoria del Ejército,
que al vencer a los enemigos
de la Patria, de la Fe i de la
Tradición, abre una Era de
Justicia y Paz" —respectin les
maiúscules. si us plau.

Amb aquest espetec, vull
recordar que es van perdre
deu anys —com a mínim deu
anys!—, que d'altra manera
s'haurien aprofitat i ens hauri-
en permès d'agafar el tren del
desenvolupament europeu. Si
ara l'Estat espanyol es presen-
ta al Mercat Comú com l'ane-
guet lleig, al costat d'uns por-
tuguesos, que també recorden
una dictadura interminable,
és en bona part culpa de la mi-
seria d'un govem que va en-
gendrar miseria.

Els boicots intemacionals
de carácter econòmic sempre
m'han semblat innobles, ja
que acostumen a castigar un
poble, tot volent castigar un
govem no democràtic. Però
és que el govem espanyol s'hi
va rabejar en aquest ambient,
es complaïa en els atacs i deia,
com el personatge d'Espriu,
que "som els millors", fins
que arribaren uns senyors
molt elegants de l'Opus Dei i
van demanar que no es fes
més el ximple.

Aquests deu anys no ens
els tomaran mai 1 els hem
pagats molt car. Són els deu
anys de desfasament amb l'e-
conomia d'uns països que
sempre ens han portat avan-
tatge, però que era possible
d'atrapar. El general Franco
rebia un inventor de Múrcia,
que havia descobert com fer
gasolina amb aigua, a Barcelo-
na menjavern truites del "tío
Neto" i procuràvem de co-
mprar "Le Monde", quan la
censura el deixava passar, que
era quan no hi havia noticies
d'Espanya.

Si he parlat d'aquest tema
és perqué em sembla que hi
ha molta ignorancia histórica
quan veiem escrits de peno-
distes joves, d'esperit demó-
crata i progressiu, que afirmen
amb tota naturalitat que els
anys de la dictadura no foren
negatius del tot, des d'un
punt de vista econòmic. Ho
accepto si es refereixen del
1959 en endavant, però és
més fals que no Judes, si hi in-
clouen els vint primers anys
de miseria franquista.

Francesc Cabana



Santiago Col Llompari,
conseller adjunt a la presi-
dència del Consell Insular
de Mallorca, visita les
instal.lacions del Club Nàu-
tic de S'Estanyol i estan
també el tinent de baile
Joan Puigserver, juntament
amb el president, Antoni
Ginard i altres persones.

La grua municipal de
S'Arenal de la part de
Llucmajor, ha començat
novament l'escarada. I és
que els carrers són molt
estrets per pasar-hi els
autocarr i camions de re-
partiment, a més de l'en-
cotxat que hi circula.

A fer lloc, toca!

A Llucmajor han ectitat
enguany per primera vega-
da uns cartells de Setmana
Santa en diferents idiomes.
Tot això pensat, natural-
ment, per a que els turis-
tes hi arribin, fins

Ja que a S'Arenal no te-
nim procesons de Setntana
Sana (ni d'altre clase) es
una iniciativa interessant.

Els dies 15 i 22 d'abril,
conferències a La Purciún-
cula. Disertará. el Pare
Antoni Oliver, catedràtic
d'història de la Universi-
tat Autónoma de Madrid.
Organitza l'associació de
pares d'alumnes de La Por-
ciúncula i la comissió per
la celebrad() ue "Any In-
temacional de la Joven-
tut".

El "Torneig Ciutat
Llucmajor", a S'Estanyol,
classe Optinnst, creuers i
T.D.V. será els enes 20, 21,
25, 27 i 28 de juliol. Ten-
drá carácter internacional.

A l'Alberg Platja de Pal-
ma es va celebra el "I En-
contre Poètic", formant
part ue l'Any Internacio-
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S A renal de Mallorca.

L'Espanya de Llucmajor.

El S'Arenal trionfa sobre
l'Espanya

Sorpresa en el campo de Son Ved. El S'Arenal, Regional Preferent, derrotá a
l'Espanya de Llucmajor per 2 a 1 en partit quasi decissiu per a salvar la  permanència
de categoria.

L'equip que entrena En Joan Llompart alinea a: Fernando, Rodri, Josep Lluis,
Ogazón, Pons, Cano, Riutort, Turó, Gil, Capó, Salas. (Navarro, Garau).

Espanya: Marcos Vidal: Clauera, Roig, Janes, Mas, Mas II, Cano Feliu, Oliver,
Villena, Monserrat. (Salvà).

Goletjaren, pel S'Arenal: Turó i Garau mentres que per el llucmajorers el gol fou
aconseguir per Islonserrat.

Un partit que queda per la història. Es una sorpresa, però també és una prova més
del creixement fabulós d'aquesta zona turística i que, també en futbol, es demostra.

Fotos d'avui i d'ahir
Fotografia inédita. Está feta al peu de la depuradora de S'Arenal de Llucmajor,

just cievora de la prolongació de l'autopista al final de carrer Dos de Maig, camí de Cala
Blava.

I está feta allá, perquè se celebrava un dinar d'amistad o de complaença, ja que la
polémica depuradora funcionava i funciona de la millor manera. Fins i tot, es va dir
que la depuradora de S'Arenal era de les més encertades d'Espanya, en  referència al
seu bon funcionament.

Paella d'arróç i porceLla rostida, a més de'altres" mandrungos" de bon gust i tast.
Es poren veure, i d'aix ò en fa més de deu anys, el baile de llavors, En Gabriel Ra-

mon, havent-hi a la seva esquerra N'Antoni Zanoguera, baile llucmajorer actual. Veim
també a En Pere Canals, baile del barri que fou quan es va fer la depuradora; En Mano-
lo González Pando; En Macla, batle de S'Estanyol. També estan l'enginyer Miguel
Sánchez de "Sosegur"; i els técnico titulats, En Jaume Monserrat, En Sampol, empleats
de "Sosegur" i corresponsals ae premsa. La cadira buida de la dreta correspon a En
Tomeu sbert que feia la fotografia.

Es curiós que encara fa un paren de setmanas En Josep Lluis Mádico, regidor de
Ciutat i president d'Emaya" digné públicament que les aigües (depurades o no) de la
part llucmajorera de S'Arenal, s'haurien de dur a Sant Jordo. Será possible encara?

Noticies Breus nal de la Joventut", cate-
goria juvenil.

Cada dijous, a l'Aticiito-
rium de l'edifici de l'Asso-
ciació cillotelers s'està ce-
lebrant un concert artístic-
musical o qualque altre ac-
te pensat per la promoció
i esment de la zona.

I la temporada de l'es-
tiu ue 1985 ja está a punt
d'arribar. Els nens estu-
diaras han arribat aquestes
festes de Setmana Santa.
Pareix esser que també
aquesta temporada será
aceptable.

A la urbanització Badia
Gran es fati una sembrada
d'arbres a l'Avinguda Co-
lom, o sia, al carrer de l'en-
tracia principal de Badia.
Això és el que me va dir
el baile ue barri, Manolo
Santaolaria, i que ademés
pretén noblement que es
facin Inés minores.

I fins d'aquí a quinze
uies, estirnats lectors.

TOTA CLASSE DE SERVEIS EN ASSEGURANCES
AGENCIA URBANA - ARENAL MARE NOSTRUM.	 PLAÇA MAJOR, 1- TL. 265374 - S'ARENAL
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LLOGUER DE
COTXES

CAR HIRE

Sant Jordi

Setmana Santa

Processó de Dijous Sant

El darrer crit en bosses i articles en pell

CURTITS
Avinguda Nacional

devora

HOTEL TOKIO

LAS MARAVILLAS

Llaüt, 40 - Tel, 26 41 25
Les Meravelles

S'Arenal de Mallorca

SE VENEN
PORTES - FINESTRES
PERSIANES I
VIDRIERES

Carter Fletxa  Jover Coll, 26.

Tel. 275283 Part. 270673
SON FERRIOL
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Netetja de cutis
Massatges facials i

corporals
Trataments facials i

corporals
Depilació a la cera
Manicura i pedicura

Maquillatges
Ballet clá.sic

Gimnástica de
manteniment

Jazz

Carrer de Sor Damiana, 6 entresol -porta 13. -

Tels. 269260 - 26984i ES PILLARI

GABINETE
DE ESTE 1101

GISABGE'LA
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A ¡'ahora de bufar, tothom ajada.

ANUNCIS CLASSIFICATS
Aquests anuncis poden ser remesos a la nostra re-

dacció, Camí Canteres 132. Tel. 265005 í a totes les
agencies de Publicitat.

Cada paraula, 10 pessetes.

Numerosa participad(' a la festa aniversari de la nina Sofia Cerezo Arcos ae la Plaça deLsÑins de S'Arenal aquesta setmana passada.

URGEIXEN PISOS
PER LLOGAR

FINQUES
AME NGUAL

Carrer Marineta, 7.
Tel. 269250.

Peixeteria	 al	 carrer
Trassimeno de S'Arenal,
se transpassa. Tel. 261260.

Llantemer: l crmjs
electrics i de butá. Repa-
racions de tota casta. rel.
266991.

PIS al carrer de Sant
Cristòfol de S'Arenal, 3
cambres, 2 banys, se llosa.
40.000 ptes. Temporada
50.000. Finques Amen-
gual. Tel. 269250.

LOCAL de 200 m2., a la
Plaga dels Nins de S'Are-
nal, se lloga. Tel. 262071.

La nina Sofia Cerezo Arcos
amb	 senos envines.

Una travessa hípica de
2.264.535 pessetes ha tret
el matrimoni arenaler com-
post per N'Antoni Sastre
Bernat i Na Bárbara Mar-
ccr i Roca que viuen ainb
els seus fills a un pis del
carrer Canonge Maten Rot-
ger.

A la fotografia reben el
xesc de mans del delegat
regional de "Quiniela Hí-
pica" i del propietari ae la
papereria "Baleares" de la
Carretera Militar. N'Anto-
ni fa feina de meránic a
"Ascensors Aspe" on con-
tinuará ja que dos milions
no basten per deixar la fei-
na, de toles maneres, la fa-
milia Sastre podrá fer unes
despeses extra que d'altra
inanera no haguessin estat
possibles. Ennorabona.

Una travessa hípica a
S'Arenal

Mtlattt.

Maquinària per a l'Hosteleria,
Alimentad() i Aire Acondicionat

Seryici tècnic garantit

Carrer Horaci, 13 Tels. 268313 — 268350

E Ca'n Pastilla Els dimonis de Son 1 , oriol ap aragueren de sobte a la Playa de Les Meravelles de S'Arenal. Els turts-
tes feren fotos a rompre.



ConFecciones•
CZ ISLAS PMUSAS, 10 COLL D'EN REI3ASSA

Floristería

Deixi que les flora parlin.

BARTOLOME RUTORT, 110

TELS 252359. 264944

CA • N PASTILLA

JOSEP LLUÍS COSTA I DÍAZ

ASSEGURANCES
GENERALS

ARXIDUC LLUÍS SALVADOR, 5 ENTRE.
TEL. 207617

I TAMBÉ A S'ARENAL
CANONGE MATEU ROTGER, 25-2

TEL. 262869
DAMUNT BAR BRASILIA
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Petit homenatge a sa rondalla mallorquina 

En Pere cerca-sallibertat Del llibre L'Illa de la Calma

de Miguel López Crespí

Què dimonis és tal rebumbori? digué En Pe-

.re agafant es fusell. Qui és, dic? Acostau-vos,

colpistes, i ens veurem ses caretes! O sou cans

nanells, que només lladrau d'enfora? Qui sou,

• dic?

Paramilitars de «Fuerza Nueva» en lluita

contra en Picasso, en Miró i tots los seus!

Fills de la gran marfanda! diu en Pere posant

un carregador dins el fusell. Un altre ccilp a'es-

tat? No en sortirem mai, re-mil -llamps! I ja no te-
niu altre lloc on moure trull que sempre ens he- u
d'emprenyar sense aturar? Justament, ara que

hem guanyat ses eleccions ja veniu a molestar?

Es que no volem Estatut ni separatistes al

país, digué una veu, i a més ens paga la CIA.

'ció a veure si plegam ràpid que ja m'esteu

fartant. Ja está bé de conspirar amb els diners
del ciutadà, de cremar llibreries i rompre ron-

yon a sindicalistes. O plegau aviat d'aquest país

o sabreu qui és En Pere-Cerca-Sa-Llibertat!

No ens mourem fins que Mallorca s'enfonsi

dins la mar pel pes dels hotels i els aeroports!
Visca el Ku-Kux-Klan!

No hi ha remei. diu en Pere: vos donau a co
nèixer pel que sou: i ho demostrau, que en duis

un, de banyam ferest, damunt es carabassot,

què voleu tornar a es temps d'en Hitler i en Mus-

solini? Ara el poble vol comandar, hi sobren tots

els tancs. Escoles i jardins volem! au, a pasturar,

cap endavant que ja m'heu cansat!

I ja els escomet amb so fusell i se'ls enduu

cap a sa paret d'en front. Els colpistes i paramili-

tars quan veuen aquesta endemessa comencen

a bramar i a plorar.

Però per amor de Déu, què fas? No veus

que si no donam es colp hi haurà més llibertat,

partits polítics, la divisió dels regionalistes i sa

lluita de classes?
I amb aquestes estau? respon En Pere. Mai

m'ho hauria cregut que fosseu tan feixistots! se-

gons veig vos negau dins un bassiot! Ició parau

orelles, el que ara vindrà será ben vermell i votat

per tothom... Així que ¡hala! De pressa cap a sa

paret que ja és hora que cobreu es vents que va-

reu sembrar! Si no feis via vos deix secs aquí ma-

teix! Tirar tirs dins el Parlament...! Publicar llistes

de gent que havieu de matar! Perduts més que

perduts! Una mosca pus no vull sentir! Conspirar

fins i tot dins sa presó! Tresc es món per veure si
trobaré una forta llibertat i ara veig que sou tots
vosaltres que no la deixau sortir a pasturar i

amenaçau sense aturar!

Quan els colpistes sentiren aquelles comana-
cions i es tirs d'En Pere per devora es cul, posen
cua davall ses carnes i més que de presa cap allá
on se podien amagar.

Troben un vaixell americà que venia de Bei-

Pròleg

Sense referències ciares, ni horitzons aclarits, sembla que l'home
vagui a la intemperie. Sense nord ni sendera viu l'home desorien-
tat. Sense valors que l'identifiquin concretament, l'home es des-
moralitza. Amb tot, és significativa la recerca de nous valors, l'es-
corament cap a uns racons que refacin la imatge de la persona i
de la humanitat, malparada i malmesa per les injustícies i pels
atropells de la dignitat de l'home i dels pobles. La fam i la set de
llibertat, d'amor, de tendresa i de germanor són oasi en el desert
social, que patim, i són foc a l'hivern eclesial que ens ha tocat,
també, viure. D'aquestes fonts poden néixer-ne nous camins de
moralitat. El Vaticà II no quedará soterrat sota la liosa d'un ver-
gonyós oblit, si recuperam l'estil i l'enfocament conciliar en el
tractament dels problemes morals actuals. Una óptica crítica,
illusionada, oberta i lluitadora, arriscada i socialment compromesa,
allibei-ada i alliberadora ens ajudarà a seguir —inexcusablement—
el desenvolupament de les veritats morals mig dibuixades pel
Concili, en aquests temps post-conciliars (?), post-moderns (?), de
greu crisi económica, social, política i cultural.

Els temes —els capitols— nasqueren de les necessitats, de les
inqUietuds i dels problemes quotidians que ens han esperonat com
a desafiaments punyents, per tal d'urgir-nos una resposta —la moral
és la vida feta responsabilitat concreta— suficient, modesta,

a.:ucable. 1.es ocasions i les 'circumstáncies que en. pr (V‘ Oquen
dia a dia, poden semblar anecdòtiques. Són sempre el pas del Se-

nyor, un moment oportú: desafiament i camí, qüestionament i es-
pet aina.

A la primera part del llibre, s'hi presenten problemes que estan
al carrer, i s'hi suggereixen pistes de diàleg i de solució. A la segona
part es proposa un nou —renovat— lloc de comprensió de la vida
moral i de la vivencia moral concreta: la justicia, l'amor, la tendresa,
la germanor. L'aixopluc de la nostra intemperie, ens el donaran
el Ilturement, el servei i la justícia feta als altres. Els greus desafia-
ments actuals es converteixen d'aquesta manera en camins nous
d'esperança. La vella moral queda "remoralitzada" a la  llum de
la paraula: "perquè vaig tenir fam, i em donàreu de menjar; vaig
tenir set, i em donàreu de beure; era foraster, i em vau acollir; des-
pullat, i em vau vestir; malalt, i em visitàreu; era a la presó, i
vinguéreu a veure'm" (Mt. 25,35-36).

Més que l'esforç d'una citació exacta, hi hateguen a les pagines
següents la identificació i la sintonia amb I'Lsglésia que vol man-

rut i s'hi fiquen a tota i En Tejero davant de tots,

i venga fitorades i banyades fins que tengueren

alè i ja no es sentien els tirs d'En Pere Cerca-Sa-

Llibertat.

I En Pere i tots els seus companys, homes i

dones de la vella Sepaharad —como diu Es-
priu— visqueren i gaudiren amb molta de pau i
concòrdia sei.se colps d'estat anys i més anys en
la ben guanyada Llibertat; i encara són vius, si
no són morts. I en aquest món mos veurem tots
plegats. Amén.

tenir-se oberta al buf de l'Esperit en el gemec dels malmenats per
la història, pels homes, per les institucions, pels sistemes.

iPodem viure a la intemperie? Hem de viure a la intemperie de
respostes fetes, immòbils, exactes. Hem de viure a la intemperie
perqué ens arribin les envestides i les ventades que pateix l'home
actual. No estam en torre d'ivori. A Déu grades. Deixam de viure
a la intemperie quan dels desafiaments humans i socials, en feim
vocació i resposta, crida i tasca.

Aquest és l'intent i el desig. 1 també l'esperança.*************



Les Tribus

A Madrid sembla que acaben de
descobrir les tribus. Ho diu El
País, i, per tant, deu ser veri-

tat. A Madrid, últimament, i amb
això de la modernor de la capital, de
tant en tant, quan descobreixen una
cosa que ja fa anys que roda pel
món, es pensen que l'han inventada
ells. Són així, els nostres amos i
veïns.

Bé, doncs, ara han descobert que
tot això dels rockers, els mods, els
punks, i altres variants de la fauna
humana, són cosa del genere tribal.
Només, que s'hi han quedat curts.
Ho han deixat en epifenomen de la
moda, les caçadores de cuir, els pen-
jolls, els cabells de colors, i a tot esti-
rar, l'especial socialització de disco-

teques i hamburgueseries. Tot ple-
gat, no és massa greu, encara.

Perquè on van per davant és a
Londres, i per derivació a Liverpool i
Birmingham també, en materia de
retribalització. Ja se sap que Londres
i voltants, d'ença. dels Beatles i de
Lady Mary Quant (la inventora de la
minifalta, per si algú no se'n recor-
da), és la veritable capital de la mo-
dernor europea. I no Madrid. A pe-
sar de la Thatcher i del Tierno. A
: 9ndres, doncs, i a les grans ciutats
angleses, les tribus urbanes són tri-

	El punt de Mira-
bus de debò, amb tots els ets i els uts,
com les d'abans, com les de l'Africa i
les de l'Amazones. No només amb
emblemes de cuiros, xapes, colors de
cabellera, insignies i plomalls. Sinó
amb la substancia tribal més seriosa:
delimitació del territori propi, rituals
d'iniciació, capitosts i jerarquies, jo-
ves guerrers defensors de la frontera,
batalles en regla, odis feroços,
pertinença exclusiva, lleialtats i sang.
Com han de ser.

Cree que en fan pellícules i tot,
d'aquestes glòries de la modernitat
urbana, on els herois de les noves tri-
bus es maten esplendorosament pels
carrers, els guerrers en moto es deca-
piten, es desbudellen, es socarren o
s'esclafen els cranis per l'honor de la
causa. El paleolític, germans, está
servit. No hi ha moda més moderna.

ImnFJWira

Els problemes	 Jaume Santa ndreu

Ser feliç..
Com?

(XLI)
Feliços sereu...

Si sabeu	 distingir	 una
ombra	 d'una	 bubOta;
us veureu lliures de
moltes preocupacions.

Si sabeu callar i escoltar
en el moment oportú;
aprendreu moltes de
coses noves.

Si sabeu on posar els peus
i per on caminau; us
estalviareu bis tantes
de patinades i d'ensope-
gades.

Si sabeu estar atents a
les crides de socors
dels altres, sense creu-
re-vos indispensable;
així esdevindreu sembra-
dors de pau i d'alegria.

Si sabeu pensar abans d'o-
brar i pregau de debe)
abans de pensar; aixf
será cert que deixareu
de fer moltes d'errades.

Si sabeu fruir de les coses
petites i no despreciau
els petits aconteixe-
ments; arribareu lluny
a la vida i trobareu
el secret de la felici-
tat.

Si sabeu regalar un somriu-
re i deixau de fer mala
cara; sortirà cada dia
el sol en el vostre
camí i fareu que surti
en el camí dels altres.

Gregori Mateu Estarelles.

SI TÉ PROBLEMES A LA PELL, O VOL PARÈIXER MÉS JOVE,
VISITI LA

PERRUOUERIA CUPIDO
TRACTAMENT LASER

DIPLOMADES PER LA DOCTORA ESTÉVEZ I EL DOCTOR
ZARAGOZA.

PER TORNAR "MORENOS"
SERVICI DE SOLÁRIUM

PERRUQUERIA CUPIDO, PER HOMES I PER DONES
A LES GALERIES CUPIDO
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No puc precisar-vos la
data ni les dades d'aquesta
contarella, perquè, per des-
gracia, la histbria només
ens transmet les desgra-
cies bèl.liques i les futils
bagatel.les de la gent que
coya el poder, mentre man-
tén dins la més pregona
fosca del passat el naixe-
ment de les genialitats i de
les transcendències.

Això era un temps
quan encara les pelles no te-
nien agafatall.

lmaginau-vos, per un
instant, la quantitat, gai-
rebé jnnombrable, de di-
ficultats, molèsties, compli-
cacions, contrarietats i con-
flictes, pels quals havien de
passar, sense remei els
desamparats cuiners a l'ho-
ra de coure la freixura,
de remenar el sofrit
sobre tot, en el moment
precís de girar la truita.
Perquè en aquell temps
bastava girar la truita. No
era com ara que ¡a no s'ar-
ranja res girant-la, sinó que
es fa necessari afegir-hi més
ous.

No és estrany que tots

els qui s'acostaven a l'oli
calent de la vida i posaven
rná a la pella dels proble-
mes quedassin ben ser-
vits d'esquitxades, bbfe-
gues i cremadures, fins al
punt que molts, gairebé
tots, es retiraven, fugien,
dels fogons, on es fregien
els problemes més ardents
i xafogosos de l'home, de
cada home i, en conseqüèn-
cia, de tota la Humanitat.
I així quedaven allumíats
de la cuina del viure
escalivats, "passaven"
de tot compromís.

vetací que un
bon dia sorgí la prodigio-
sa troballa.

No us sé dir ni on, ni
com, ni quan esdevengué
aquest histbric descobri-
ment. Tampoc us puc as,e-
nyalar, per disortada absèn-
cia histórica, el nom, l'e-
dut, el sexe,

grossària de la persona que
efectuà el senzill i profi-
tós invent.

La cosa certa és que un
bon dia un desconegut i
anónim hereu d'aquesta
moneia esquizofrénica ano-
menada home realitza la me-

ravetla,	 d'afegir	 un
mànec' a la perillosa i
cremadissa pella de la vida.

Un mànec, simple-
ment. Res més que un mà-
nec.

També és veritat que,
tot d'una després de l'in-
vent, vingueren els polítics,
civils, religiosos i militars i
condemnaren l'inventor a
morir d'un bany d'oli bu-
Ilent per heretge, sediciós i
revolucionari, enemic de
l'ordre establert, deis bons
costums i dels sofriments
imposats per Déu, mentre
ells, els cappares de tots
els poders legals i fàctics,
agafaven el mánec per
fer anar l'oli on
I encara "o l'han amollat,
el mànec ni la pella.

Perb oblidem, si mes
no un moment, aquestes
malaltisses misèries de
la comandera i retornem
a l'ull de la font, a la
pu resa primigenia de
l'invent, per arribar, tot
seguit i tots plegats, a l'evi-
dencia de l'aforisme:

-Quan la pella dels pro-

blemes crema, quan l'oli
calent de la vida esquitxa,
cal fer-li un mànec.

Un mànec, simple-
ment. Res més que un mà-
nec.

Perdonau-me que us
confessi, mentre, de passada
ens servirá d'exemple, que
el fet d'escriure aquesta
petita metáfora allargassa-
da, mal dita parábola, no
és res més que un intent
de fer-li un mànec, encara
que curt i fugisser, a
ofegant angoixa de

la meya impotencia davant
tanta miseria i tanta insen-
sibilitat per posar-hi remei.




