
ehulada3
Nova botiga
d'infants

Álacional, 79
	

rCel. 26 66 68

2ntre Jiainearioi 7 - 8
	 Aellal

TELE <>ANTENA 4
CARRER MARINEr A , N° S'ARENAL	

DELEOACIOr

DE
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Comunica als sens clients i andes
que hem rebut nou material més so-
fisticat per les instal.lacions de les
antenes te 1V3 de Catalunya.

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

TE LEFON:

26 9617

Congrés d'Unió Mallorquina

En Toni des Jamaica, recentment elegit president de la Associa-
ció de Veinats Son Sunyer de S'Arenal. Amb l'empenta d'En
Toni, tomatera a tenis festes de s'estiu organitzades per la
associació. També hi ha el projecte d'organitzar excursions, la

primera a Cabrera per comen car.

Alberti, líder indiscutible. Tendriz feina per demostrar el seis
nou "nacionalisme". Als pobles un hi ha batles d'U.M., els ¡le-
treros continuen en castelk i els carrers amb els nums faixistes.

Guillem Vidal, batle de Marratxí nou secretad genend. Ara, po-
drà demostrar que és "nacionalista" retolant elt carrers del seu
terme municipal en la nostra 'lengua. El "nacionalisme" se de-

mostra amb les obres més que en les panzadas.

Equip de basket de LA CAIXA. Pren part al torneig d'empreses.

Na Llum, :Jiu al Camí de Ca Na Gabriela i fa feina a les Galeries
de damunt el Super Arenal Es una de les al lotes més gaktzones

del nostre poble.
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Per Joan Mir (*)

Telèfons Crtils a

S'Arenal

Ala part de

Ciutat

Ajuntament 	  227744
Tota casta de desperfectes a la via Pública (entre les
13,30 i 15,00 	 227643-227644
Bombers 	 281250-290017
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-Tasxi 	 401414
Radio-Taxi-Platja. 	 255440

Ala part de

Llucmajor

Ajuntament 	 660050
Oficina de S'Arenal 	 264071
Bombers 	 660756
Policía Municipal 	 661767
Guardia Civil 	 264121
Radio Taxi 	 263080
Parròquia 	 263265
/*Jipa Patuda a tiomicili 	 261425
Associació de Veinats 	 265005
Grues Sampol 	 264193
Servici Municipal d'aigues Sosegur 	 262493

I Subscriu-te a
S'Arenal
de Mallorca

BOLLETI DE SUBSCRIPCIÓ

Nom 	

Carrer 	

Població 	  Tel. 	

M'interessa una subscripció:

SEMESTRAL 720 Ptes.

Forma de pagament:

EJ Rebut domiciliat a un Banc

Banc 	 Suc. 	

Compte n.° 	  Titular 	

O Comptat Firma

Ompliu aquesta tarja i enviau-la al Camí

Canteres, 132, S'Arenal.

Per Valentí Valenciano i López (*)
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Fa pocs dies hi ha hagut
un relleu de persones en la
cúpula política del partit
que dóna cos al nacionalis-
me progressista de Mallor-
ca. La dimissió de Sebas-
tià Serra com a Secretad..
General ha implicat, d'a-
cord amb els Estatuts, la di-
missió de la Comissió Exe-
cutiva que ha comandat la
línia política del Partit d'en-
çà del darrer Congrés.

Les raons de la dimissió
són ben poc enrevessades.
D'aquí a pocs mesos s'havia .
de produir igualment el re-
lleu directiudirectiu per tal de con-
vocar el 8é. Conglés i amb
la dimissió una mica antici-
pada s'aconsegueixen dos
objetius: el partit avançarà
el Congrés per a anar a les
eleccions amb uns criteris
polítics actualitzats i el
nostre Secretari General
aprofitarà aquest període
per a accedir a una situació
estable dins la Universitat.

El Partit, dirigit per Se-
bastià Serra, ha mantengut
un nivel! molt alt d'activi-
tat aquest darrer any. Al
Parlament ha empès amb
eficacia totes guantes ini-
ciat¡ves milloraven la nos-
tra autonomia, ha vigilat
amb atenció el comporta-
ment d'un govern massa
propens a les irregularitats
i poc compromès en la tu-
tela de la nostra terra i la
nostra cultura. El Partit ha
fet costat, al carrer, a totes
les manifestacions de pro-
testa ciutadana per la de-
fensa del territori (urbanit-
zacions irresponsables, base

Un concepte com el dé
nacionalisme, que tanta tin-
ta va fer vessar en la década
dels setanta, ara potser tor-
nará a ser un tema de debat
a 'Mallorca, a les nostres
illes. Els socialistes creim
que s'han de discutir sempre
els conceptes, tantes vega-
des com faci falta. S'ha
d'aprofondir en tots els te-
mes, i sobretot en els que
arrelen més profundament
en la consciencia del nostre
noble. Per-ti també tenim
l'obligació d'assenyalar els
casos en els quals es crea un
confusionisme interessat so-
bre algún contente. Quan es
crea una ambigüetat per po-
der justificar l'existència de
diferencies amb altres for-
macions polítiques, ja que
no s'ha estat capaç de fer-ho
en la práctica política dia-
ria. I això és una cosa que
els que som veritablement
demòcrates, i creim en uns
ideals, ens veim en l'obliga-
ció, deute i necessitat de

militar de S'Aguila, conduc-
cions petroleres de Cala
Gamba, etz...) contra el mi-
litarisme i l'armamentisme
(temes com l'OTAN, creixe-
ment explossiu del pres-
supost militar, reforçament
de la bipolarització mun-
dial...), a favor dels movi-
ments socials marginats
(pels locals de Ciutat Radio
varen desfilar ecologistes,
pacifistes, associacions de
veinats, d'homosexuals,
en general,tots els grups
que difícilment troben on
fer-se sentir) i per una real
norma I itzac ió lingüística
(campanya de recepció de
TV3 i defensa de les ra-
dios lliures).

La tasca recta i neta dels
nostres parlamentaris, les
áctuacions als ajuntaments,
la presencia dels nostres
militants, sempre en defen-
sa de la nostra cultura i pel
progrés del nostre noble,
han prestigiat el nostre Par-
tit perquè han mostrat a la
societat mallorquina com
podem lluitar per la nostra
dignitat co I. lectiva.

De portes endins, les
decisions sempre s'hah pres
per acord majoritari de la
Comissió Executiva i as-
sumides per tots els seus
membres. Temes incòmo-
des i extemporanis com
les relacions amb el PSOE
no han aconseguit distreu-
re al Partit de les seves tas-
ques i, malgrat la insisten-
cia d'alguns articulites, no
ens han decantat del recte
camí de treballar pel na-
cionalisme progressista a

matisar. No és això. Amic
meu, no és això.

Aquest intent d'emprar
el concepte nacionalisme
per part d'un determinat
partit polític, per amagar
una realitat, és una cosa que
els que ens sentim naciona-
listes hem de denunciar. El
contente de Nació está vin-
culat al de comunitat d'indi-
vidus amb una Ilengua, his-
tòria i tradicions comunes;
dotades amb una conscien-
cia de constituir un cos po-
lític diferenciat. I és clara-
ment diferent al concepte
de Regió. Una Regió és una
part d'una Nació. Una Nació
generalment está formada
per un conjunt de regions.
La Regió está cáracteritzada
per unes diferències,
bé sempre, de tipus geogrà-
fic.

I aquests conceptes, en
principi, no tenen perquè
entrar a debat en la dicoto-
mia conservadorisme - pro-

Mallorca, cami que, ara per
ara, som els únics que hi
esquincam les sabates.

De tot això Sebastià.
Serra n'ha informat al Con-
sell Nacional que, després
d'escoltar l'informe polític
del fins aleshores Secretad
General, ha anomenat una
Comissió Gestora que diri-
girá el Partit fins 'al proper
Congrés. Dels seis membres
de la Comissió Gestora la
majoria (quatre) pertanyrem
a la Comissió Executiva di-
missionària, cosa que tra-
dueix l'aprovació explícita
de la gestió anterior i la
continuitat que es pretén.

La tasca que ens espera
és preparar el 8e. Congrs
i continuar a l'aguait per
aixecar la veu en defensa
d'una idea progressista de
Mallorca. En aquesta tasca
hi són implicats, com sem-
pre, tots els militants i sim-
patitzants: la feina és fei-
xuga i el camí per recórrer
molt Ilarg. La viabilitat fu-
tura del Partit no está en
mans dels dirigents sinó en
la feina que hem de fer tots.

Des de la Comissió Ges-
tora sabem que rebrem pres-
sions, circularan informa-
cions interessades i s'inten-
tará desconcertar els na-
cionalistes. Res d'aixó no
es pot evitat i tampoc no
podem pagar cada dia des-
mentits i rectíficacions. El
nacionalisme ja no és una
paraula maleida associada
a quatre exaltats: ben al
contrari, el nacionalisme
(nacionalisme-light,	 des-
cafeinat, suau, que no des-

gressisme. És una cosa total-
ment diferent. Com diria un
pagés del meu noble, no
hem de mesclar ous amb ca-
ragols. Una cosa és defensar
els interessos d'una classe
que té en el seu poder els
mitjans de producció, amb
una política clarament con-

- servadora. Una política con-
•creta que afavoreix clara-
ment els interessos d'un de-
terminat grup social. I l'altra
és, la del meu cas, la d'una
opció de progrés amb l'ob-
jectiu immediat, a curt ter-
mini, d'anar minvant aques-
tes grans diferencies que
existeixen a la nostra socie-
tat, per arribar a una socie-
tat més justa i digna.

I una altra cosa total-
ment djferent és haver fet,
com molt bé assenyala un
diari 'de Ciutat, una política
totalment conservadora, i

-.ara no voler ser conservador.
I també, perquè no dir-ho,
anomenar-se grup regiona-

vetili cap consciencia ador-
mida!) és ja moneda co-
rrent a tots els partits que
tns envolten i volen com-
prar el nostre espai polí-
tic. Els pulgres i moderats
fills dels regionalistes, un
bon dia, sense saber com,
es deixondeixen naciona-
listes (i que no és preciós
això d'arribar i moldre?).
Els socialistes "s'obren al
nacionalisme" però volen
uns aliats més dòcils que
els afiliats (vaja, que el
senyor Nicolás Redondo
pot criticar el Govern per-
ró els del PSM de Menor-
ca no).

Tot aquest maniobre-
risme és un dels temes que
dia a dia dificulten la tasca
normal del nostre Partit.
Hauríem de proposar, con-
trolar i dur a terme una po-
lítica de reconstrucció del
país i no poden fer més
que oposar-nos a noves
destruccions..

Els nacionalistes hem de
fer allò que han fet tants
d'anys 'els nostres pagesos:
aguantar, fent feina de va-
lent, que, si plou, la - terra
estigui ben conreada. L'a-
gressió és persistent. La
defensa de la nostra terra,
de la nostra llengua, de la
nostra cultura és mes ne
cessària que mai. La resis-
tencia és possible. El PSM-
Esquerra Nacionalista no
claudicará perque Mallor-
ca no pot recular més.

( • 1 De la Comissió 'Gesto-
ra del PSM-Esquerra Naciona-
lista

. lista i dir que s'és naciona-
lista.

Estic totalment d'acord
que el mallorquinisme po-
lític * ha d'arribar fins al da-
rrer racó de l'illa. Estic to-
talment d'acord que qualse-
vol persona castellano-par-
lant té el dret d'integrar-se
en la nostra cultura, en la
nostra identitat. Estic con-
tent que un altre grup po-
lític es defineixi clarament
sobre la nacionalitat de les

El nacionalisme no pot
ser mai un contente. -atri-
buit únicament i exclusiva-
ment a una sola formació
política. Per tant, sempre es-
taré radicalment en contra
que qualsevol partit polític
intenti monopolitzar el con-
tente de nacionalisme. per
.Un profit totalment partidis-
ta, contrari als interessos
dels ciutadans.

( . 1 SeCretari d'Assumptes
Económics i Socials de la FS13-

• PSOE.



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 

I BEN PREST, TAMBÉ,
PISTA DE SQUASH

7911S ARIO la
SON VERI

TENIS

MINI-GOLF

PISCINA

SNACK•BAR   

Calle Costa y Llobera, 1
Teléfono 26 38 34

EL ARENAL (Mallorca)

Avda. Nacional, 36 (Balneario 8) - EL ARENAL 

COQUES DOLCES
CADA DIA

I AL VESPRE
MUSICA DE PIANO

Banquets de batetjus, luxes, primeres Gomunious,
festes socials...

Cada vcspre, música d'orgue a càrrec d'en Ximo.
Avinguda Bartomeu Riutort, entre els Belnearis Li 2 de

Ca'n Pastilla. Telefons 260119-264563.

S'ARENAL DE MALLORCA, 1 DE J'UN Y DE 1985
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Primeres comunions
Per que no pesan?

Quan volem saber qué pesa un tros de carn naturalment
el ficam dins una balança. Potser a cop d'ull ens
equivocaríem.

Quan volem saber la temperatura del nostre cos mos
posam el termómetre.

El pes i la temperatura la prenim de les coses i del cos.
Però, dins la vida hi ha altres coses que, encara que sia
molt difícil, podríem intentar medir i pesar; per exemple:
els sentiments, les conviccions, les creéncies, les il.lusions.

Si cadascú, sense por i sincerament, s'analitza sí mateix
pot arribar a trobar el seu "pes" o la seva "temperatura"
referida al seu món profund.

Davant un fet concret com són les Primeres Comunions,
ens agradaria que tots, però especialment els pares
prenguessin el pols a la seva fe i sabessin destriar lo que
pertany a l'àmbit de la fe i que constitueix el bessó di el
fet de combregar i lo que pertany a l'àmbit social i que,
si bé té la seva importància, és més bé la part accidental,
diguem la closca.

Si havíem de posar dins un plat de la balança el nivell
de vivéncia religiosa i cristiana de la Primera Comunió
i dins l'altra la festa social amb tot lo q_ue ella comporta,
¿quin plat de la balança pesaria més?. -Sens dubte, per a
molts el plat de lo social.

Hauríem de pensar tots:
-¿Quántes hores i quants doblers han dedicat els pares

a preparar les coses accidentals de la festa: vestits,
convidats, recordatoris, dinars, sopars, refrescs, regals,
fotos...?.

-I ¿quántes hores han dedicat a preparar amb els fills
el gran aconteixement de rebre l'Eucaristia: parlant de
qui és Jesús, de qué significa combregar, pregant amb els
fills, preparant la celebració, demanant peroró a Déu plegats,
comentant la catequesi...?.

Pot esser possible que dins alguna familia no s'hagi parlat
mai de Jesús, de ser i viure com a cristians, de pregar abans
de menjar o en anar a dormir o qualsevol moment.

- ¿Quins valors cristians poden beure i viure els fills dins
la família?. ¿Quántes hores es dialoga i es parla i quántes
es contempla la televisió?.¿Es necessari que se'n vagi la
corrent per a poder dialogar?.

I quan lo social és lo únic que pesa, entre moltes altres
coses, poden passar aquestes:

-que lo únic que importa és sortir-ne en una vegada.
Per això, si poden combregar els tres germans plegats,
millor. No fa res si un és massa petit o no está preparat.

- que els convidats que van a l'Església a la cerimònia
de la Primera Comunió (molts acudeixen just al nyam,
nyam) els importa molt poc el participar, fer silenci, escoltar.
I cada any el capellà i molta altra gent que vol viure les
celebracions, acaben la funció amb els nervis destrossats.

- que pels nins i pels pares -cadascú al seu nivell- la comunió
ha estat el vestit que duia o la bicicleta que m'han regalat
o si haurem quedat bé o no amb els convidats, etc.

Podríem seguir, però mos aturam.
¿Per qué no feis, pares i demés, un esforç per equilibrar

la balança?.
• Per qué no feis un esforç perquè la festa social, senzilla

i entranyable, sigui la conseqüència de la gran festa de
combregar Jesús?.

L'equip parroquial
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GASEOSA BONA PELS NINS

BONA BONA PELS
PADRINS

REPARTIDA PER GASEASES MONTSERRAT, S. A.

Tel. 260090
Carrer Llavorxim Verdaguer, 26
S'Arenal de Mallorca.

aillInosmi suministros
ARENAL,"'ARENAL. S.A.

TOT PER LA SEVA PISCINA
Muntatge-Manteniment-Reparacions

PRODUCTES QUIMICS DE LES MILLORS kARUUE MUNDIALS
Accesoria, trampolín'', topogans, escales d'acer inox-bombes, etc.

UN EQUIPSENCER DE PROFESSIONALS AL SEU SEHVICI

EXPOSICIO I VENDA
Carrer Amilcar, n. 14. S'ARENAL DE MALLORCA

'TALLER DE JOIERIA
K.D. %MIDEN
Mies Noves-Reparacions-
Camal. de Models-Treba-
llam aeu or vell
Feiaa ami.
comer Macar, 9
S'ARENAL DE
MALLORCA

.441,5CEN5011 12E%

111.1PIE

Manuel Lara. Tel. 265098. - S'Arenal de Mallorca.

Muntatge conservació

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

BAR - RESTAURANTE

La direcció del restaurant Cala Blava els recorda que te a la seva disposició, les
seves pistes de tenis i la seva piscina.

S 'ARENAL DE MALLORCA, 1 DE JUNY DE 1985

Canes
Mas so misiá

Sr. Director:
Vos agrairia que publi-

cássiu aquest escrit en el
vostre periòdic. Segons
sembla, Telefónica retola-
rà en 'lengua catalana les
cabines de Catalunya; en
canvi, no té prevista aques-
ta actuació a les Illes, ni
al País Valencià, pesqué
creuen, segons informa el
diari "Avui" de dia 1 de
maig, que "no hi ha hagut
tanta senaalsilitat ni premió
per aquesta qüestió". Si
tenim en compte que
aqueatas declaracions es fe-
ren poc després de les ac-

cions que a Catalunya va
fer la Crida a la Solidaritat
en aquest sentit, pot parèi-
xer que la Telefónica per
dur a terme allò que ja hau-
ria d'haver fet fa temps,
necessita que li pintin les
cabines i es muntin mani-
festacions i campanyes. No
li basta que l'Estatut
d'Autonomia deixi ben
clar que el català es ¡lengua
oficial també aquí, ni que
que la Constitució que ex-
pressi que la promoció i la
normalització de la resta
de llengües de l'Estat Es-
panyol també és competèn-
cia del Govern Central i
de les empreses públiques.
Tampoc no són suficients
les constants mostres que

han donat amplis sector&
de la població illenca en el
sentit d'aconseguir la nor-
malització lingüística a
tots els àmbits. Si la Tele-
fónica, i altres empreses
públiques, per complir la
legislació —o almenus certa
legislació—, necesita que
s'exigesqui a través d'ac-
cions com les ressenyades
anteriorment, és ben deso-
lador al panorama. Precisa-
ment s'ha de mostrar el
grau de sensibilització amb
accions que en una demo-
cràcia no haurien cl'esser
necessàries.

Si això afegim que tam-
bé es retolam en bilingüe
les instal.lacions de Tele-
fónica al País Base i

lícia, ens trobam altra vol-
ta al final de la coa, com
ja ha succeït tantes vega-
des per a les liles.

En definitiva, pena que,
si aquesta és l'actituu de
Telefónica, valdria la pena
que rectificás el seu barem
per valorar la nostra sensi-
bilitat lingüística i d'una
vegada, en el seu àmbit,
normalitzás l'ús cíe la 'len-
gua catalana, tal com per-
toca segons es després de
la Constitució, cle l'Estatut
d'Autonomia i de moltes
més actuacions dels mallor-
quina i eivissencs encara
que, segons sembla, passin
desapercebudes als direc-
tius de la C.T.N.E.

'gua*" Ribas i Garata

Hcadís d'espires
NO, NO, NO! ! Lo

nostro no és fanatisme:
es instint de conserva-
ció! Ho sentiu? Hei
"vosotros", ho sentiu?

L'amor sovint és com
la molsa: lo millor que
pots fer és bolear-Chi.

****

Estimar és més
enyorar que possel. O
no? O sí?

Qui tengui coratge de
sobres, que m'ho digui:
ara mateix en necessit
una dosi.

Hiel Roí* (Es Coll

Mallorquins, vos vull
contar quasi una
mentida: mallorquins!

L'equador no passa
per Madrid. Deu esser
de les poques coses que
no passen per Madrid...

* * * *
A cada alè, perdem o

guanyam un alè...?

* * *

Qui tenui les arrels a
son lloc, i la inteligencia
a nivell d'un núvol amic,
está ben aprop
d'assemblar-se al que li
reflecteix el mirall.



Fa
aniria

Pub Cavalier
molta de falta. Tot
més be amb un

Licoreria Lolita
S'ha de fer un ajuntament. Hem de poder gestionar

allò que és nostro.
ajuntament.

r JOIERIA RELLOTGERIA

nu misuN
Centre

Tel. 269815

STEAK HOUSE
PIZZERIA
CARNS A LA GRAELLA

DAVANT EL
BALNEAR1 3

PLATJA DE S'ARENAL
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¿Qué opines sobre la creació de L'Ajuntament de S'Arenal de Mallorca?
Fa anys. des de l'As

sociació de Veihats varen
ensatar l'assumpte. La crea-
ció de l'Ajuntament de
S'Arenal de Mallorca va du
polémica a S'Arenal i a
Mallorca. En varen parlar
els diaris, la radio i la tele-
visió. La gent de S'Arenal
no s'atura de parlar-ne, és
per això que duirn el tema
altra volta a debat, i
duim en forma d enquesta.
Això diuen els arenalers.

FRANCISCO INES
HERRANZ

La Pantera Rosa
Sí, tenemos que hacer

nuestro ay untamiento. Ha-
ce falta en un pueblo co-
mo el nuestro.

MARGALIDA RIBES I
GORDIOLA

M. A. P.
Ja do crec que fa falta.

Arreglará molts de proble-
mes de s'Arenal.

JOAN BENITEZ
MORALES JAUME I JOAN PERICAS

LLUISA MARQUES I
RATTIER

Restaurant Can Rattier
Jo ho trob. S'Arenal te

molts ue problemes i sem-
pre ham u'estar pendents
de Llucmajor.

MARIA NICOLAU I
OLIVER

Mimueble
No tenc res en contra

de l'ajuntament de Lluc-
major, però pens que esta-
ría be un ajuntament a
S'Arenal que ajumas els
dos pohles.

ANDREVA SALVA 1
CARDELL

Botiga Infants
Sí, trob que és ben hora

de fer el nostre ajuntament.
Jo som llucmajorera però
trob que S'Arenal ha tor-
nat molt gran.

BIEL THOMAS I
ROSS ELLO

Estudiant
Jo trob que sí. S'Arenal

ja és ben

ANTONI REBASSA
CELIA

Bar Jardí
Abans oe crear el nostre

ajuntament hauriem d'en-
viar la gent a l'escola per
ensenyar-los a tenir apreci
a S'Arenal.

JAUME VALLES 1 PONS

Barman
Es lo que toca. Tots

els pobles n'han ue tenir
d'ajuntarnent.

JOAN PE RICAS I
BOSCAN A

La Ruina
No, la solució és posar

molts de regidors als ajun-
taments de Llucmajor i de
Ciutat.

J OSE ISIDRO MINANO

Carnisser
Seria fabulós. Ho seria

per tots els habitants de
S'Arenal.

FELIX GOMEZ
VALEN RIM

Bar La Estrella
Sí, será més cbmodo

pels arenalers.

Josepe, un cantant de Valladolid que també canta en català. Actua al Club &liben: de Badia Gran
te molta aceptació.

PUB SCADY

UN PUB DE LA GENT D'AQUI

CARRETERA MILITAR, N.° 275 S'ARENAL

•
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SA FOG A NYA

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

Carrer Dos de Maig, cantonada Josep H. Quadrado
A S'Arenal de Mallorca. Tel. 269017-10

GABRIEL SANS I
LLABRE R

Pastisseria S'Arenal
Ni S'Arenal de Palma ni

de Llucmajor, S'ARENAL
DE MALLORCA ha de ser
el nom d'aquest poble.

CATALINA FIOL 1
GELABERT

Botiga
Ja n'estic frita de Ciutat

i de Llucrnajur. Això iba
de clir S'ARENAL DE MA-
LLORCA.

MANUEL DOMINGUEZ
RODRIGUEZ

Tuca El Loto
Res cie Platja de Palma.

S'ARENAL DE MALLOR-
CA.

CARME ROCA I BONE'l

Suvetür ¡ola
J o sempre he dit S 'ARE-

NAL però 5 ARENAL DE
MALLORCA encara
m'ajada mes.

JULIA CLAR
CANTALLOPS

Pito s Bar
Això és S'Arenal. Així

va neixer. S'ARENAL DE
MALLORCA també
m 'agrada.

CARLOTA MORENO
SANCIIEZ

Basar Alzamora
S'ARENAL i res inés.

ANGEL CALDERON
GONZALEZ

Bar S'Arenal
Això sla de dir S'ARE-

NAL DE MALLORCA.

REMEDIOS
FERNANDEZ ROPERO

Cambrera de menjador
S'ARENAL DE MA-

LLORCA. Res de platjcs
de Palma ni altres noms.

JOAN PRATS I BOSCH

Bar Militon
Això és 'S ARENAL. Ni

de Ciutat ni de Llucmajor.
S'ARENAL DE MALLOR-
CA.

ANTONI MOLL

Basar Catimari
Lo mes normal és que

sia S ARENAL DE MA-
LLORCA. Així mos troba-
ran més aviat.

CUNRADO CARO
IIERMOSO

Restaurant Los Caracoles
S'Arenal tiene que estar

escrito en mallorquín.

JAUME OLIVER 1
VIDAL

Barber
S'ARENAL i res mes

s	 tic dir.

ANGEL DE LAS HERAS
Y ORFJON

Restaurant Venecia
Això és S ARENAL

DE MALLORCA.

CHON-r.1A

COMUNICA
A la seva estimada

clientela, la obertura
del seu

GABINET IJE BELLESA

Depilacions
Massatges

Nlanicupa-Pedicura
Trataments de Lenes:1

en general.

Estheticien Diplomada-
Preus econòmics.

Plaga de Sant Marino,
6. Tel. 267994 - COLL
D'EN RABASSA.

El PESCADOR
RESTAURANTE
TIPICO ESPAÑOL

José Santandreu

Benita Barquero

EL ARENAL - c!. San Bartolome - Tel, 26 34 43

S'ARENAL DE MALLORCA, 1 DE JUNY DL 1985

El Arenal - Arenal - S'Arenal - Platja de Palma
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LA MILLOR
SALA DE JOCS
DE S'ARENAL

A GALERIES CUPIDO DAVANT
EL BALNEARI 4 S'ARE1\TAL DE

MALLORCA
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Els dos 'domes noruecs
A finals del segle XIV

Suècia, Noruega i Dinamar-
ca formaven una unió po-
lítica: la unió de Kalrnar.

Però com que Dinamar-
ca volia tenir preponderan-
cia damunt les altres na-
cions, ela sueca, sota el co-
mandament de Gustau Va-
sa es va proclamar inde-
pendents, en canvi Norue-
ga, la més pobra i la més
poc poblana. de les tres de-
gut als estrallas de la peste
negra, va romandre sota la
influència ce Dinamarca
durant segles.

Això no volia dir que
ela noruecs no desitgessin
la pròpia sobirania. En el
seglo XVI Noruega desen-
volupa la construcció de
vaixells, la pesca i els co-
men, ciutata com Bergen
floreixen a un mateix
temps que es comença
l'explotació deis boscos I
es descobreixen les mines
de plata ne Kongsberg i les
de coure o R8ros.

No será però fina al se-
gle XIX que el vell somni
d'independència es tradue-
xi en reivindicacions con-
cretes.

Durant les guerres na-
poleòniques els danesos es
van posar de part deis fran-
ceses i ela suecs de part
dels qui serien vencedora,
per això, després de la de-
rrota de Napoleon a Leip-
zig, amb la pau ae Kiel, el
1814 Noruega passà a
mana dels sueca.

Ara, els noruecs es de-
manaven perquè Noruega
no havia de passar a mana
dels noruecs.

La tinta uel trae tan
Kiel no s'havia assecat en-
cara quan els noruecs
s'apressaren a crear una
assemblea parlamentaria
que determinava que No-
ruega es conatituia en mo-
narquia hereditaria. Van
elegir un príncep danés
com a rei i votaren una
constitució, "grunnlov" el
17 de maig de 1814.

Els sueca, naturalment,
no ho podien acceptar,
46 mil soldats sueca sota
les ordres de Karl Johan
Bernaaotte invadiren el
sud de Noruega. Els no-
rueca només pechen res-
pondre amb 35 mil homes.
Les dues parta ea posaren
d'acord i .Suècia aconseguí
la unió cedint en acceptar
part ae la nova constitució
noruega que deia que "la
Ilengua de Noruega será el
noruec''.

Els danesos reien, "no
hi ha cap 'lengua noruega"
pensaven I tenien raó,
bata els llibres a Noruega
eren impresos en danés,
ja que durant la dominació
danesa el noruec no s'havia
pogut fer valer aclaparat
per la prepoténcia del da-
nés.

Quan es va descobrir
la impremta, el nou invent
s'escampa per tota Europa,
també a Dinamarca i a
Suècia, fina i tot a Islandia,
Noruega, en canvi, va ha-
ver d'esperar més d'un se-
gle a tenir la primera im-

premta. Tots els llibres
que es distribuïen a Norue-
ga eren estampats a Dina-
marca, i en danés, la Bi-
blia, per exemple, només
es podia llegir en danés.
Però era un fet que ea par-
lava noruec a Noruega, en
el camp, on vivia la majo-
ria ce població a principia
del segle XIX, es parlaven
els vells dialectes noruecs
que eren molt diferents
una dels altres.

Un de Vestlandet tenia
dificultat d'entendre un
d'Ostlandet o Triindelagen
i tampoc no hi havia una
llengua escrita comuna, i
quin dialecte s'hauria
d'elegir en fer la llengua
literaria?

A les ciutats es parlava
d'una forma especial, era
una mena de danés que es
pronunciava a la manera
noruega i les desinències
dels verba i l'acabament
de cenes paraules també
eren diferents de les dane-
ses, a més s'empraven mol-
tes paraules típicament
noruegues.

Com es pecina bastir un
estat nacional si no ea te-
nia un idioma comía Les
3/4 parta de la poblaci6
no comprenia la ¡lengua es-
crita. El desenvolupament
de la llengua a partir de
1814 va seguir dues línees.
El danés escrit es va "no-
rueguitzar" a fi defer-lo
concordar amb la !lengua
viva de les ciutats, aixf

es va crear la llengua na-
cional o "riksmal" que ara
se'n diu !lengua dels !libres
"bokrnal". A més es crea
una "lengua comuna amb
els dialectes del camp que
es va dir nou noruec,
"nynorsk", abans anome-
nat llengua del camp,
"lanctsmal". Actualment
amb dues lleng-ües són ofi-
cials a Noruega. Les autori-
tata de cada ajuntament
decideixen si els llibres
escolara han de ser en
bokmal o en nynorsk i en
quin idioma el nen ha
d'aprendre  u 'escri u re . Eta
infanta, en tots els casos
han d'aprendre de Ilegir en
les dues Ilengiies.

Actualrnent la !lengua
dominant es el bokmal,
així a la TV han decidit
que el 26 per cent de les
emissions han de ser en
nynorsk, la llengua dels
pagesos.

Durant aquest segle les
dues llengües s'han apro-
pat l'una a l'altra i s'han
fet reformes ortogràfiques
amb aquesta tendència.
N 'hi ha que opinen que
una fusil) dels dos idiomas
seria convenient i racional
i seria una solució pel
futur.

S'ha demostrat, però,
que Noruega funciona bé
amb dues llengües i s'ha
desenvolupat una rica lite-
ratura amb cada una
d'elles.

En els segells podreu

veure la paraula Noruega
escrita en els dos idiomas,
Norge o Noreg.

El poble noruec que du-
rant tans de segles no ha
tingut un idioma escrit.

es compensa ara tenint
dues llengües noruegues.

Traducció Iliure d'un 'libre
D'Ella Liliengren sobre els

hile Anea esca.udinaus.

LA NOSTRA CARN...
DES DE SEMPRE

55 ANYS AL SERVICI DE LA
NOSTRA COMARCA

PASSEIG CA'N CAIMARI, 10 -  TELÈFON 265304
CARRER DEL CARDENAL ROSSELL, 96- TELÈFON: 260319

COLL D'EN RABASSA



Cada paraula es un món

Substáncia, narcbtic (y). Al.lucinogen
(mescalina, àcid lisérgic o LSD, canna-
biol, bufotonina, serotonina). Heroina
o diacetilmorfina. Cavall. Merda, herba,
xocolata. Porro. Opi, °piad. Estupe-
faent. Coca. Haixix. Grifa. Marihuana,
o simplement "mana". Cocaïna. Mor-
fina, morfa.

LOCUCIONS:

Estar penjat (esser" addicte a una dro-
ga que crea dependència). Anar torrat
(anar drogat). Estar collocat. Fer un
trip. (1) Fer un porro, o un porret. Co-
mençar el viatge (a sentir els efectes).

PENSAMENTS

Avui en dia, l'heroïna i els opiacis
en general semi una necessitat de consum
igual que els electrodoméstica i tota
la pesca que diem "confort": serveixen
per donar una litigió de benestar a
un ciutadà que ho pasta malament,
o que 15 simplement una joguina en
mans de l'estat, sigui del color que si-
gui. (l'ARO IBARS/ Negre)

(L'any 1971, el catorze per cent dels
estudiants de la Universitat de Cali-
fornia ja prenien LSD. I la policia no
ignorava que la manipulació a gran es-
cala, igual que la xarxa més lucrativa
de distribució, estava en mans de gent
adulta. (T. LEARY/ Santamaria)

Es curiós consignar que l'heroïna

tou comercialitzada per la coneguda,
tranquiLlitzadora i familiar casa Bayer,
la mateixa que divulgà la casolana
aspirina. Va ser l'any 1898, i l'obtin-
gueren partint de la morfina pura,
amb calor i àcid acétic. En donar-li
el nom d'heroina, ja demostraren
que coneixien els seus efectes radicals.
(MARTIN VICIII Puig)

Es la mercaderia ideal. FI client
s'arrossegari per una claveguera per
a suplicar que Ii venguin. Ningú millor
que els alemanys per a inventar una
merda vertaderament maligna. (BU-
RROUGHS/ Mas)

¿Qué és la droga sinó un assaig
fracassat i mortífer practicat per moltes
persones contra el propi tedi? (JOSEP
PLA)

Caldria que aclaríssim amb valentia
per qué hi tanta impunitat en el  tràfic
de droga. I on va a parar l'or robat a les
joieries, a les cases particulars o a estre-
bades. lii ha llocs on fonen l'or i són
del domini públic. (M.A. OLIVER)

L es consciències civilitzades no s'in-
dignen arnb el tabac, l'alcohol i els
tranquiLlitzants perquè l'alcohol només
deprimeix els sentits i el tabac i els
tranquillitzants només els enterbolei-
xen. (G RAVLS/L.M.V.)

La droga ho suela tot, i no depila a

canvi res més que la seguretat contra
la carència de droga. (--) Es un carrer
de direcció única, sense retorn. I.s ne-
cessiten molts de collons per a des-
penjar-s. (BURROUGHS/ Pedrolo)

(Quan has tastat el plaer de sentir
relaxada cada cèl.lula del teu cos, ja
no t'alliberes mai totalment dels nar-
còtics. (--) Diuen que n'hi ha cent
vegades més entre els metges que entre
l'altra gent. (--) No s'hi arriba mai
per una sola causa; sempre hi ha una
combinació de factors. (SLAUGHTER/
Fresas))

E . vertader perjudici somàtic de les
drogues és una conseqüència de la ma-
nera de viure característica del toxicb-
man: irregularitat en les menjades,
provisió insuficient de vitamines, ali-
mentació malsana, etc, que li arruïnen
irremissiblement la salut. (P. LAURIE/
011er)

lii ha tota una pseudoliteratura que
divulguen el cinema, els diaris i la tele-
visió, segons la qual els traficants, pre-
sentats com una barreja de Mefistbfils
i dides sàdiques, es dediquen exclusi-
vament a captar jovencts indefensos
amb la intenció de convertir-los en
consumidors àvids de qualsevol droga.
La veritat és que gairebé sempre els
inicia un amic o un company; el venedor
no fa més que confiar en el proselitisme

Durant la segona guerra mundial
es van subministrar setanta-dos milions
de pastilles d'anfetamina als soldats
anglesos perquè continuessin lluitant
quan estaven extenuats, és a dir, que
es considerava lícit prendre estimulants
per matar. (T. MOIX)

Només una intel.ligència privilegiada
pot produir coses interessants estimula-
da per una droga. Les intel.ligències
anodines es tornen senzillament més
anodines. (BAUDELAIRE/ Ferrater)

Entre droga i droga hi ha un abisme,
tant per la substància en si com pels
efectes que produeix. I és un error que
no s'expliqui aquesta diferència als
adolescents, perquè si se'ls diu que
totes són igualment perilloses, quan
hagin experimentat la innocuitat del
fumar, estaran a punt per creure's
que els passarà el mateix amb l'heroína,
a la qual sucumbiran sense remei.
(LAURIE/ Altés)

INTERESSA: Drogaddicte. Tòxic.  Al-
cohblic. Estimulant. Fumar. Toxicoma-
nia. Hipnbtic. Sedant. Intoxicació. Bar-
b itúric...

(1) L'argot dels drogaddictes és ple
de castellanismes i d'anglicismes: snifar,
tripejar, fer una xina, brown-sugar,
tutiplén, flash, bombeo, meteisaca,
marrón, Pink-Floyd, bustarres (pildores
de Bustaid), etc.

Droga
Diccionari de Jan Mas

que sap que practiquen tots da seus
clients. (VAX I ADLER/ Comelles)
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Rondalla irlandesa
Rama Turmeda - Felanítx

Conten que fa molts anys, a la vella Irlanda, hi hagué una forta dis-
cussió entre els habitants dels comtats de Fermanagh i Monaghan. Mentre
els de Fermanagh afirmaven que el gaèlic era la llengua comuna de tota
trilla, els de Monaghan déien que entre el  gaèlic del nord i el del sud hi
havien tantes diferencies que es podia afirmar, sense por a caure en el
ridícul, que eren dues llengües diferents; mentre els de Fermanagh consi-
deraven que la unitat de la llengua s'havia d'aconseguir mitjançant una
gramática unificada, els de Monaghan eren partidaris de fer una gramá-
tica per al gaèlic del nord, i una altra per al del sud, ben entès que es
reservaven el dret de fer una gramática particular per al seu comtat.
Les discussions i els enfrontaments seguiren durant mesos, i anys i més
anys, arribant fins i tot a les mans i a barallar-se famílies i amics, tant
era la visceralitat que hi havien aficat en la disputa.

Un periodista francés arribà a l'illa i se n'assabentà d'aquella disputa
entre els dos comtats irlandesos. Intent à fer d'intercessor en aquella
disputa lingüística, però no aconseguí res. Uns l'acusaren d'estar comprat
pels de Fermanagh i els altres no se'n fiaven dels estrangers. Desesperat
davant aquella situació tan tibant i tan ridícula es decidí d'anar a parlar

amb el governador britànic de Dublín, al qual coneixia féia anys de quan
era corresponsal a Londres.

—Escolti Sir, li va dir el periodista, vostè i jo sabem que la llengua
que.es parla a Irlanda és el gaèlic i que de gaèlic sois n'hi ha un' a Irlan-
da, i no dos com diuen els del comtat de Monaghan. ¿Per qué. no hi pren
part en aquesta disputa i l'acaba d'una vegada tot demostrant que el
gaèlic és la llengua d'Irlanda i que és completament estéril intentar
dividir-lo?

—Mira Michel, contest à el governador britànic al periodista, els dos
sabem que el gaèlic és una llengua celta i que de gaèlic sols n'hi ha un
a Irlanda, però mentres els de Fermanagh i els de Monaghan discuteixen
estèrilment sobre el tema de la seva llengua, a mi no em creen problemes
de cap casta i no se n'adonen que, tanmateix, la llengua oficial d'Irlanda,
obligatoria a les escoles, és l'anglès. Ho comprens Michei?

I en Michel, el periodista francés, ho comprengué ben aviat i calla.

REPORTATGES FOTOGRÁFICS

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

áhrenal
y• •
á de Mallorca

TEL. 265005



N'Antoni Rands
ens ha deixat

El PSOE és mort Olisca el Rei!

R8171011 Bands

E
l dilluns que van arribar a Barce-
lona els reis d'Espanya, el diari
Avui dedicava a la feta vuit pagines.

El diari El País una encara no.
Tenint en compte que el diari Avui és

independent dins l'òrbita del govern del
Principat, i que el diari El País és inde-

pendent dins l'òrbita de l'estat de sem-
pre, ¿que hi passa, aquí?•

Lorenzo Contreras, comentarista de
política espanyola mal mirat pel fran-
quisme, mal mirat per la UCD, mal mirat
pel PSOE i sempre i secretament llegit
pels abres comentaristes, diu a Cinco
dias del dimarts després d'aquell dilluns:

«Hom sap, encara que no es pugui de-
mostrar, que la visita dels reis a Catalu-
nya ha estat mirada amb recel per pan
del govern (de Madrid). Tot allò que con-
tribueixi a l'enfortiment polític de Pujol
suscita aprensions en el poder central».

El recel del PSOE explica, més enllá de
les aparences, la trista mitja página d'E/
País dedicada als seus monarques. L'en-
fortiment del pujolisme per la monarquia
explica les vuit pagines de l'Avui. El

PSOE, El País, Pujol i l'Avui. ¿,1 el paper

del rei?
De paper passiu, res. La capacitat de

maniobra i iniciativa reial és ben demos-
trada, des del pas del franquisme a la de-
mocracia parlamentaria mitjançant el

franco-demócrata-parlamentari Suárez,
fins als moviments efectuats al voltant i
en la solució del 23-F.

I fins aquest viatge. Números (confi-
dencials, els del sondeig permanent de

l'estat sobre el moviment real dels súb-
dits) canten: el PSOE ha fracassat en la
primera missió de tot govern espanyol, la
de fer realitat allò que volen que sigui Es-
panya, un país normal amb un estat fort,
únic, unificat i centripet.

El moviment reial és destinat a influir
en el moviment real: demostrar que Es-
panya ja no és el PSOE, sinó que pot ser
una altra cosa: comprensiva amb la  lluita
clandestina catalana més que no amb cap
altra; pregonament preocupada per la
normalització de la llengua dels catalatis,
el català, és clar; convençuda no del fet
de si Espanya va bé Catalunya ira be,
com diu el fracassós PSOE, sinó ben bé i
afalagadorament del fet contrari: que el
bon funcionament d'Espanya depén dels
sòlids catalans.

I ara, acabat el viatge, a esperar els
propers números confidencials.

Uucmajor

Aprovació del pla pardal de Son Granada

Plaça Reina
Cristina s/n

Tel. 26 68 15 - S'ARENAL
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Antoni Ramis Rebassa,
llucmajorer senador socia-
lista, morí la matinada
d'un dimarts en un estúpit
accident de cotxe, quan
anava a Madrid a veure un
company, de partit i de
treball. Casat arnb Carmen
Salas i pare de dos Edil en-
cara no sortits de la infán-
cia.

1 Estudià Dret a la Uni-
versitat de Barcelona, on
fundà, en companyia d'al-
tres amics amb les matei-
xes inquietuts, el Sindicat
Democràtic d'Estudis Uni-
versitaria; era l'any 1966.

El 1968, va marxar cap
a Trieste (Itàlia) i dos anys
després, a la Universitat
Gulclorf, a Auglaterra.

L'any 1975 fou un dels
fundadors del Partit Social
Demócrata, formant part
del grup dIntelectuals
"Tramontana". Un any
després el seu partit es fu-
siona amb el PSOE i n'An-
toni Ramis s'afilià a aquest
partit, passant a ocupar

alts càrrecs de l'executiva
illenca.

L'octubre del 1982 surt
elegit senador socialista
per Mallorca. Dins la seva
tasca com a senador inter-
vingué en les negociacions
per a l'entrada de l'Estat
Espanyol a la Comunitat
Económica Europea, for-
mant part de la Cornissió
d'Afers Estrangers; era el
president de la Comissión

d'Indústria. La seva activi-

tat com a senador va esser

bastant densa,a més de les

coses esmentades, intervin-

gué també com a coordina-

dor de la Comissió de Jus-

ticia, en diverses ponIncies

sobre distintes lleis (entre

elles la Llei de l'Avorta-

ment).

El dimarts que va mo-
rir, havia cl'esser uesignat
ponent de la Llei Orgánica
del Poder Judicial. La
mort Ii ho va impedir, i
moltres altres coses rnés.

Adéu, Antoni.

L'aprovació del Pla Par-

cial de Son Granada ha es-
tat un dels principals
acords presos per la Comis-
ajó Municipal Permanent
de l'ajuntament de Lluc-
major, que presideix el
batle Antoni Zanoguera.

Altres punta irnportants
de l'acta redactada per la'
Comissió són: la concesió,

per part del Consell Insular
d'una subvenció de
367.200 ptes., per a la ne-
teja de les platges i llocs
turística en general que
depenen de l'Ajuntament
llucmajorer. Tomar a "La
Caixa" el dipòsit de la
tasa municipal constituida
per llic-éncia d'obres a la
Piala Reina Maria Cristina,

n.o 21 i del carrer de la
Marineta, n.o 4, de S'Are-
nal. Alguns requeriments
als propietaria d'obres ile-
gala per tal de que solu-
cionen l'assumpte (en al-
guna casos s'exigeix la de-
molició de les obres).

Un altre punt impor-
tant ha estat la rectifica-
ció de l'acord pres ante-
riorment en el sentit de
no permetre una aturada
de "Ferrocarrils de Ma-
llorca" en el carrer
Mar. .

Óptica S'Arenal
U L LE RES

(Nacionals i
d'Importaciti)
Ubres de sol
LENTIL LES

APARELLS PER
SOR OS

DIPLOMAT
JOSEP AMEN G UAL

Carrer Berlín. Can-
tonada Trasimeno. Tel.
490061.

S'ARENAL DE MALLORCA. GRADUAM BE LES SEVES ULLERES.

CiJoaquin Verdaguer. 12
Arenal Tel. 26 67 21    



SOM LA RADIO

Una radio en la qual tu tens veu, I vos. Que te Informa i entreten. Aquesta és la  ràdio que
feim a RADIO POPULAR. Una Radio amb  em mien5fons oberts per tu les 24 liares del dia .
Una radio amb niés de 700 professionals fent programes per a tu. Programes reaiment popu-

lars. Programes per esoltar i parlar, RADIO POPULAR.

RADIO POPULAR
RÀDIO ENCESA

COPE
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Xafarderies

Personal joue i competent al nou restaurant de Ca'nPrunes de S '.,4rcaaassa.	 Els nins de Cah Pastilla tallaren el trtific demanat l'obertura de l'escota nora.

Nova direcció al Res-
taurant de Ca'n Prunes
després de mes de míg any
d'estar tancaí. al públic. En
Ramón Maestre un jove i
ja conegut restaurador és
l'encarregat de dur-lo en-
davant. En Guillcm, pro-
pietari del cornplexe res-

taurador-esportiu se n'en-
carrega del bar i de les pis-
tes de futbolet. Una nava
etapa a Ca'n Prunes de
S'Aranjassa que será millar
que l'anterior, tant en l'as-
pecte esportiu, en Guillem
éa un bon organitzador,
com en el de la restaura-

ció. Quedaran en el record,
temps dInformalitat que
tots tenim a la mcnt.

Al restaurant de Ca'n
Prunes, la cuina aerá ma-
llorquina, tothom vol fer
cuina mallorquina aquests
dies, també tú haura ma-
risx i neix fresc.

• •

CITROEN
X .POSICIO I VENDA

GUASP, 7. TEL. 260590.
COLL D'EN REBASSA

La quantitat de gent
que viu tota sola a la nos-
tra comarca: fadrins, sepa.
rats, divorciats, viudos...
Perquè no cream una as-
sociació amb vistes a tor-
bar parella? Ja está be d'as-
sociacions de versats, asso-
ciacions esportives i partits
pandea! Al cap i a la fi, el
que mls mos pica és la so-
letat als qui no tenim pa-
rella, que som malta. Ala,
animau-vos 1 escriviu a
n'aquesta secció de Xafar-
deries. Podricm fundar un
Club de GENT TOTA SO-
LA, de trenta anys per
amunt, un club a on am-
riem tots els qui cercara
parella. Segur que la traba-
rem. Aquest xafarder és el
primer que s'apuntará a
n'aquest club.

Un problema ben gros a
S 'Arenal, és el de les guar-
deries infantils, perque
malgrat haver-hi tanta de
gent tota sola, hi ha in-
fanta a muera. Ala part de
Ciutat hi ha una guarderia
municipal, però a la part
de Llucmajor, ;tomes ni ha
la guarderia PETITO que
és privada. Els Ilucmajorers
tenen una guarderia al seu
poble, només ocupada al
30 per cent, a S'Arenal,
no res. Una guarderia mu-
nicipal a la part de Lluc-
majar és ben necessària i
tampoc costa tant.

Els futbolistes arenalers
catan eufórica amb això de
poder continuar a primera
regional preferent. Els di-
rectius del club fan plana
en vistes a recaptar doblers
de cara a la temporada vi-
nent. La idea és pujar de
categoria ara que "l'Espa-
ña" de Llucmajor ha bai-
xat. 1 és que el qui no ho
vol veure és que és cec o
el fa. S'Arenal de Mallorca
té un potencial demogràfic
i f ,011n5111iC molt superior a
Llacmajor. Els podem anar
cli.vant en moltes de coses
ala Unen-laja rers

Eh nins de la comarca
han estat notítica aquesta
se tmana. Dijous horabaixa
els de l'escala pública de
Ca'n Pastilla protagonitza-
len una vaga i tallada de
tri.fic a la carretera de
S 'Arenal. Reivindicaven
Immediata obertura de
l'escala nava que fa uns
mesas está acabada però
no amoblada ni neta. Pa-
reix que aquesta acció ser-
virá per acceLlerar l'ober-
tura d'aquesta escala de
Ca'n Pastilla.

Eh nina del Club Mude
S'Arenal també feren la se-
va vaga diumenge dernatí.
Pareix que el dissabte se
disputava una regata d'op-
timist a n'Ls Portitxol í el

pare d'un iun se va barallar
amb un directiu del C.N.
S'Arenal fina arribar a pe-
gar-li. L'Endema, les rega-
tes havien d'esser a S'Are-
nal i el directiu va dir que
aquest nin no participava.
Lis altres nins i nines, uns
80 digueren que si el seu
company no participava,
eh tampoc, i no ¡si va ha-
ver regates, problemes de
convivencia, que a S'Are-
nal de Mallorca no en man-
quen.

Del capítol de succerts
remarcar el passat el diu-
menge ciernan a la carrete-
ra de S'Arenal al seu pu
pel Coll d'En Rabassa. El
jove Francisco Galindo
González que condura un
Renault se va trabar mala-
ment i va demanar al seu
amic que conduís. Varen
caniviar de lloc i partiren.
En Francisco va treure el
cap per la finestreta del
cotxe amb tan mala sort
que va pega a un poste de
la telefónica. Fou transalat
de seguida a Son Dureta,
però ja havia mart.

Divendres passat els ver-
nata de Sa Casa Blanca, se
reuniren en sopar de com-
panyonia al Restaurant
Brassilia de S'Arenal con-
vidats pel Banc de Bilbao.
El motiu d'aquest sopar
fou la despedida que vol-
gueren fer cia directius
d'aquesta entitat bancaria
als casablanquers, degut
a que isa estat tancada la
agencia que aquest banc
tenia al poble.

Un bon servici bancari
aqueat, a horca conve-
:ciento pela pagesos, que
ara ha desaparescuL Convé
recordar a Sa Casa Blanca.
no id ha cap banc i que
aquest tancament ita cau-
sat el natural disg-uts entre
els vilatans.

TALLERES

MILL
SER VICI OFICIAL

RADIO POPULAR
T'agrada escoltar

ràdio en mallorquí?

Emissions les 24 hores del
día al 105 de la F.M.



BOTIGA INFANTS
De zero a deu anys

Gran colecció de mo deis d'estiu.
Adreços pu a nou-nats.

Carrer del Gran I General Consell, 19.
S'ARENAL DE MALLORCA.

LI PRESENTAM LA NOSTRA
"GRAN CARTA"

Una carta plena de sabrases sugerències.
A la vorera del mar, en un ambient

realni,nt agradable, un lloc diferent, amb
personalitat

Aquest és cl present de L'Arcada

RESTAURANTE

Carretera ,le N	 cantonada
Avinguda .5$01Rigo).

Tél. 261410/54 -
5'A RENAL, DE ilfALLORCA'

Pub S'Escandol.— Avinguda Nacional.
S'Arenal de Mallorca.

SNACK - BAR AMADOR
NOVA DIRECCIÓ, MISSIÓ DE SANTA BÁRBARA, 3, LES

MERAVELLES DE S'ARENAL
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Curs de buffets a S'Arenal de Mallorca
Durant els dies 7 als 17

de maig passat va tenir lloc
a la cuina de Motel Olean-
der de S'Arenal un curs de
bufets organitzat per la
agrupació d'Hotelers de
S'Arenal.

Varen prendre part a
aquest curs els cuiners que
detallar a continuació:

CRISTOBAL COLOM:

Eliseo Verdugo Sangrien-
to, Rafael Macho Ruoz.

OLLANDER: Angel
Beamut Cañizaez, Manuel
García Barrer, Miguel Sán-
chez Avellán.

SAN DIEGO: Francisco
Mihi Cuadros, Diego Mu-
ñoz Reinosa, Julián Arenas
lv loya.

CALMA: Pedro Hernán-

dez Ros, Antonio Romero
Segura.

BALMES: Pedro J. Mu-
let Cañellas.

LANCASTER: Pedro
Llull Nadal, Emilio Espi-
nosa Domene, Manolo
Martínez Almagro.

TOKIO: Antonio Ar-
jona Moscoso.

SON DE Y : Encarna-
ciím García Garcia.

N EGRESCO: josé Co-
lorninas Carrero, Sebastián
Vicente Domínguez.

GAIZONDA. Lorenzo
Cladera Cladera.

ORIENT. Antonio Ma-
rim¿n Juan.

PAMPLONA: Juan Pe-
dro 1:ozalen Díaz, Rafael
Rubio Giménez, Eusebio
Lara Cano.



Els empresaris de Son Verí, ben contents amb la nova carretera.

Días passats es va inaugurar oficialment y es posa en servei part de la prolongació
de l'autopista que cles de Ca N'Alegria arriba al creuer de Cala Blava i Cap Blanc. Son
davers dos quilómetres de bona carretera. La part que queda per fer, uns 7 quiolóme-
tres, ens varen dir que es posaran en funcionament la segona quincena del proper
més d'abril.

A la inauguració hi anaren el president del Govern Balear, Gabriel Cafiellas, el
conseller Jeróni Saiz batle de Llucmajor Antoni Zanoguera juntament amb els tinents
de baties, Joan Puigserver, Joan Perelló i el regidor Jaume Adrover, entre altres autori-
tats.

Inauguració sonada. Ambient fortament festiu. Ball de bot. Estisorada a una cinta i
repartirnent de trossets. Elegancia i gust en els de talls.

L'assumpte positiu és que aquest tros de carretera servirá per a descongestionar en
part el vertader desastre circulatori que fe S'Arenal per els seus carrers interiors.
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S'inaugura un nou vial

Fotos d'avui
L'home d'enimg de la fotografia és En Mateu Monserrat Calafat, durant 10 anys

batle de Llucmajor i que els darrers anus de la seva vida anà a viure a S'Arenal. Un dels
millors baties que na tingut Llucmajor durant la seva  història. Fou batle entre la déca-
da del seixanta al setanta.

En aquesta fotografía el veim amb l'amo En Guillem "Monjo" i En Francesc Tomás
(de s Iris), conversa tirada ells tres. Al costat, a la dreta, hi ha En Josep Mir, fill del co-

negut metge del mateix nom i que tants de anys presta els sena serveis a S'Arenal.
Maten Monserrat estima. S'Arenal de bon de veres. Durant el seu mandat es feren

bres importants i necessáries a la nostra zona. També l'amo En Guillem fou una perso-
na que Huna molt. Un mercader xapat a l'antiga. Tainbé va fer funcionar la desaparegu-
da i popular "Bodega La Marina" al carrér de Sant  Cristòfol. Tenguen per ells dos un
record que sia un homenatge pòstum. Mateu Monserrat i Guillem "Nlonjo",  

El proper mes de juny,
la primera quincena, ni ha
eleccions per a la presidèn-
cia i altres càrrecs al Club
Nàutic Arenal. Pareix esser
que en Joan Miguel Cata-
ny continuará en el càrrec
presidencial encara que
uns quants grupets de so-
cis tenien o tenen ganes
de presentar un nou can=
didat.

Apart d'això de la presi-
déncia també será elegit
el vicepresident, tresorere,
comodoro i tres vocals.

A la fi tenim notícies
de que va ben en sério
això de fer un camp mu-
nicipal d'esports a S'Are-

Notícies breus
nal, part de Llucmajor.

Però, els terrenys no se-
ran ciins Son Verí d'en Ro-
ses. Seran a una altra part
ja que s'ha trobat més ge-
nerositat per part dels pro-
pietaris.

I ja se cap, l'amo és
l'amo. I a l'amo no li diuen
tú. Es ell que ho diu als
altres...

Una nova degradació te-
nim a S'Arenal, per fer
baixar el turisme de cali-
tat. El moiu és la posada
en funcionament de dife-
rents locals anomenats
"top-less". La cosa no ten-
dria importancia si fos una

cosa natural, con per
exemple a la platja on les
dones, bastantes, van usa-
metes a lloure i ja ningú
s'escandalitza.

L1 que pasa amb ante,
dels locals és que quan
aquestes dones no tenguin
dienta dins el local, hau-
ran de sortir a fora a cer-
car-los. El que hem dit,
"barrio xino" a la vista.

é0 no? "

A l'hotel "Es Pas", de
Cala Pí, volen fer campio-
nats de petanca cada quin-
ce dies, segons ens va dir
en Sebastiá Capó, el seu
director. Ili haurà bonics
trofeus a disputar.

TOTA CLASSE DE SERVEIS EN ASSEGURANCES
AGÈNCIA URBANA - ARENAL MARE NOSTRITM.	 PI ACA MAMR 1 - TI 9RT7A. - A R F'N, A I



  

Viajes

G.A.T. 1114  

Viatges a forfait
Billetatge aeri i marítim.

Reserves a Hotels i Apts. Turístics.
Turisme aeportiu.

Informació turística.
Excursions.

Lloguer de cotxes (amb o tense xofer)
Servida de recepció, assisténcia o translat.

EXCURSIO TOUR A L'ILLA DE CABRERA

Tiquet (menú i translat bus hiduit) 3.850 ptes.

CENTRAL.

Avinguda Bmeu. Riutort, 55 - Local 4 (Balneari
1). Tels. 268100-268662.

AGENT MANDATARI.

Francesca Sbert Nicolau.
Plaça Major, 1. Tel. 265374 - S'ARENAL DE MA-

LLORCA.
Tots els dimecres de juny, juliol, agost, setembre

i octubre.

Nova escola a S'Arenal per
a infants amb problemes

A primers d'aquest mes de juny s'obri a S'Arenal una
escola per infanta amb problemes. Estará sota la direcció
a la pedagoga-terapeuta Bel Ferrer i Joan a que derna-
nam.

--Un centre per a infants amb problemes. Quins
problemes?

--Infanta amb síndrome de Down, autisme, paràlisi
cerebral, disfunció cerebral mínima, transtorns evolutius
i transtorns d'aprenentatge.

- Será cara la matrícula?
AiXÒ depen de la malaltia del nin i de les horca que

hi hagem de dedicar.

S'ARENAL DE MALLORCA, 1 DE JUNY DE 1985
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j oventu t arenal" u te un punt de reunió: SESCANDOL de l'A vinguda N4cional

N'Ilispano, de tres anys, propietat d'En Tomen Adroveri preparat P'En Josep Mi-
guel Canyelles.

Dia 19 de maig horabaixa va correr el Premi Nacional patrocinat pel Consell Insular
de Mallorca i se va classificar en cinquè lloc a una velocitat de 1-25-9 do 2.200 me tres.
Fou el primer cavall classi ficat de la nostra comarca. Te la palia entre Es PiLlarí i Les
Meravelles.

Avui que hi ha tants de matrimonis que se separen i
lo que és pitjor... tantea persones que no se volen ajun-
tar, és noticia el xeixanté aniversari del casament del ma-
trimoni arenaler compost per Cristofol Mateu i Venrrell
i Na Joana Aina Pericia. 85 anys ell i 80 ella.

Vingueren a S'Arenal l'any 34, quan va començar la
guerra se 'n tomaren al poble, un poble de's PU, i torna-
ren a S'Arenal l'any 52 quan per aquí encara no hi havia
hotels. L'o fici de l'amo En Tofol era el de trencador.

A la fotografía, veim al vell matrimoni amb una de les
seves netes més bufones.

N'Ignacio Jiménez Hidalgo, carter de les urbanitza-
cions de la costa llucmajorera de S'Arenal, que va sufrir
un accident de circulació mentre repartia cartea ara fa
mig any, va e-tar entre la vida i la mort durant una tem-
porada. Ara está millor i vol agrair des d'aquestes plenes
les moltes atencions rebudes, tant del personal de Son
Dureta, com dels veihats i residents de les nostres urba-
nitzacions.



CAN
PASTILLA

14	 S'ARENAL DE MALLORCA, 1 DE JUNY DE 1985

Colombicultura
Aquests anuncis poden ser remesos ti la 1105tId re

tlaCció, Camí Canteres 132. Tel. 265005 i a totes les
agencies de Publicitat.

Cada paraula, 10 pessetes.

URGEIXEN PISOS
PER LLOGAR

FINQUES
AlnélENGUAL

Correr Marineta, 7.
Tel. 269250.

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

CAFETERIA a primera
línea, entre els balnearis
3 i 4 devora el Centre
Médi se transpassa. Tel.
268717.

CAFETERIA AMB VI-
VENDA a la Carretera
Militar de S'Arenal se
transpassa. Tel. 261055.

Llantemer: 4 errnos
electrics i de butà. Repa-
raciona de tota casta. Tel.
2669C1.

Ca'n Pastilla, S'Arenal i
Cala Blava, pisos i xalets
arnoblats, se llagan per
temporada o per mesos.
FINQUES AMENGUAL.
Telf. 269250.

FINCA de 12 corteractas
a 7 quilometres de S'Are-
nal tancada de paret, se
ven. Informació, Urbana
Mare Nostrum. Plaga Ma-
jor, 1 - S'Arenal.

XALET amb 500 m2. de
solar a Les Meravelles, se
ven. 'rel. 263247.

Llogan o traspassam locals
a S'Arenal i Ca'n Pastilla.
FINQUES AMENGUAL.
Telf. 269250.

Tolo Ferrá

Wat i Molde
Sistemas modulan:

ave, pi i roure.
Cadires i taules

per bar i restaurant.
II.lurninaci¿ i quadres.

Matalassos Flex.
Telèfon 290617.

31 de Desembre, 34.
Ciutat

BELTRAN, BERTRAN,
BELTRA, BERTRANS.
De Bertrand (Berntraban,
"Corb ilJustre"). Bcrte-
raudo (971); Bertran
(1.043).

BERTRANA. Forma
femenina de Bertran.

BERTRANET. Derivat
diminutiu de Bertran.

Sta celebrat a Llucma.
jor el 1.er campionat Illes
Balean de Coloras depor-
tius en el que han ores
part 52 exemplars repre-
sentant a les seves respec-
tives societats.

Fou campió el colom
"Pantera", propietat de J.
Riera de l'associació de
Santa Eugènia, arnb trofeu
de la Federació Espanyola

80.000 ptes. de la Fede-
ració Balear.

Sup-campió, "Quatre -

ADROER, ADROIIER,
A DROVER. De Adroar,
"pare del poble", Adroa-
rio (898) Adroarius (908).
Hl ha el llinatge Adroguer
que pot ser una variant
de Adroer, pez-5 que pot
esser una aplicació nomás-
tica del sustantiu adroguer
(derivat de droga).

ALBERTI, AUBERTE
Derivat de Albert.

ALFONS, ANFOS, AL-
FRUNS, ANFRUNS. De
Acialfuns. Compost de adal

ro" de M. Riusec, també
Santa Eugenia, amb tru-

feu ue la Conselleria d'Edu-
ció i Cultura i 55.000 ptes.
de la Federació Balear.

Tercer, "Ximb omb a "
d'En Blai Nadal de S'Es-
tanyol oc Llucruajor, tro-
feu (ie l'ajuntament de
Llucmajor i 40.000 ptes.

PREMIS DE LA FASE
FINAL

Primer, "Pantera" d'En

"noble" i funs "pronte,
dispost".

ALOMAR, ALOMA,
OLOMAR. De aldemar,
"vell famós", que presenta
la variant Uldomar en an-
tics documents germànics.

AME NGUAL, A RMEN-
GUAL, MENGUAL. De
Ermingauci, compost de
dos noms de ctivinitats ger-
màniques. s

SBERT, ESBERT, IS-
BERT, OSBERT. Es dub-
tós si venen de Agisbert
o ue Isaarbert, "fort bri-

j. Vidal de Santa Eugènia,
trofeu i 20.000 i. , tes. de la
Federació Balear.

Segon, "Ximbornb a"
d'En Blai Nadal de S'Esta-
nyol, trofeu i 15.000 ptes.
Tercer, Neron Pere
Ramon de Santa Eugenia,
trofeu ¡10.000 ptes. Premi
especial pel primer classifi-
cat de la societat de Lluc-
major que fou per "Pante-
ra Rosa" de J. M. Palacios.

Al final de Pacte, se ira-
posaren els escuts d'or de
la federació al batle de
Llucmajor Sr. Zanoguera,
al president de la colombo-
fila Ilucrnajorera Joan Abe-
flan. També s'entregaren
plagues al mérit als arbrits
oficials Maten Quetgles,
Joan Salmerón i a J.A.
Trilla Darder. Distincions
a R. Salva, 3. Comino i
j. Astorga.

Ilaur". De tures maneres
aquest llinatge ha sofert
ta competencia del Inés
frequent Albert, anib el
4ual a Mallorca s'ha con-
fós: se troben documents
on figura la forma Albert
i altres de la mateixa fami-
lia on apareix Esbert o
Sbert, coa fusió que fa re-
cordar la competencia
existent a Mallorca entre
els articles "el" i "es".

Tetes aquests Ilinatges
són d'origen gerniánic.

ahrenal* de Mallorca
Telèfon 265005

BAR-RESTAURANTE ANDREU

Els Ilinatges catalans Del libre, "Es Ilinatges catalans"

JOIERIA

MARINA
CARRER SALUT, 21-TEL. 262415

S'ARENAL DE MALLORCA

S.A.
* TIPOGRAFIA * OFFSET

* DPT. FOTOGRAFIC

RELLOTGERIA

Carretera Militar, uevora la Plaça uels Ñins.

SANT CRISTOFOL, 116 TEL. 268964
S'ARENAL DE MALLORCA



CRISTALLERIA
S'ARENAL

SERVICI PERMANENT, RÀPID I ECONÒMIC
CARRER CUARTEL 31 TEL 26 05 23

S'ARENAL DE MALLORCA

Carrer
268665.

Carrer
490165.

S'ARENAL DE
CA.

Equip del Col.legi Públic María Agulló de Son Cotoner que juga a Ca 'n Pruncs.
	 Equip de LES CUQUIS del CoLlegi Ptíblic de Sant Jordi que juga a Ca% Prunes.

JOSEP LLUÍS COSTA 1 DÍAZ

ARXIDUC LLUÍS SALVADOR, 5 ENTRE.
TEL. 207612

CANONGE MATEU ROTGER, 25-2

ASSEGURANCES

DAMUNT BAR BRASILIA

GENERALS

1 TAMBÉ A S'ARENAL

TEL. 262869

Campions de petanca de Balears en segona categoria. Són de Es Club BODEGAS OLIVER de Ca'n Pastilla d'atletisme. Quedaren
classifie.ats p ei eampionat d Espanya de Cross.

Carrer Miramar, 18-1
Telèfon 263373.

S'Arenal de Mallorca

Club Perayan er-Aspe d'atletisme. Clasificas pel campionat de les Balean.
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Tres reflexions sobre la ¡lengua
La llengua: el nostre fet diferencial.
La desaparició d'una llengua no hauria de suposar necessàriament la

desaparició del poble que la parla, però en el nostre cas llengua i poble

es troben tan identificats ,que l'un sense l'altre no tenen raó de ser ni
d'existir. Si amb el pas dels anys i dels segles el poble de Mallorca ha
aqat oblidant part de la seva cultura autóctona, per anihilament o substi-
lució progressius, la llengua s'ha mantingut més o menys intacta i ha
esdevingut el principal fet que ens diferencia, que ens dóna personalitat
pròpia, que ens fa poble. De vegades aquesta estreta identificació entre
llengua-poble-terra ens ha duit a situacions d'enfrontaments, crispacions
i fòbies lingüístiques, de carácter visceral o motivades, però sempre mani-
pullades, que han donat lloc a un ambient de confussió entre nosaltres
mateixos, en materia de llengua, i no cal que digui que m'estic referint
a aquesta estéril polémica entre mallorquí/català.

Dir avui, per tant, que la nostra llengua es troba en perfil, front a
un perill real d'arribar a ser llengua minoritaria a ca nostra, no és parlar
únicament de qüestions sociolingüístiques sinó també de totes aquelles
coses que el concepte llengua porta implícites, i molt especialment de la
nosíra personalitat com a poble. Seríem tal vegada mallorquins si no
parlássim mallorquí (*)?, algú es pot imaginar qué seria -Mallorca amb
la seva llengua oblidada?, hom pot creure que podem seguir essent el
qué— sorn sense parlar la llengua dels avanfpassats, la !lengua que del
segle XII( ençà es parla a l'illa? Certament que no. Tot allò que som
que hem estat es troba profundament lligat a la llengua, de tal manera
que el dia que deixem d'usar la llengua de Ramon Lull i la de Joan
cover deixarem de ser el que som per passar a ser una altra cosa diferent.
Així com Mallorca podria seguir essent Mallorca sense siurells,  ensaïma-
des, foguerons de Sant Antoni, cant de la Sibilla o boleros, els mallor-
quins deixarlem de ser mallorquins si deixassim de parlar el mallorquí.
el català de Mallorca. O no?	 RAMON TURMEDA

(*) Llegiu català de Mallorca, citar está.

HOTEL
BAHIA DE PALMA

SALA DE JOCS BINGO

SERVICI DE CAFETERIA
XOCOLATA AMB XURROS ENTREPANS I PLATS

VARIATS

AL SERVEI DE S'ARENAL 1

DE MALLORCA
CADA VESPRE A

PARTIR DE LES SET

Al Teatre de La Por-
ciúncula se va repre-
sentar la setmana pas-
sada LA PRINCESA
EMBRUIXADA d'En
Gabriel Janer Manila.
A les fotografies, un
moment de la repre-
sentació i el conjunt

del grup escènic.

CUINA MALLORQUINA
SALA PER BODES I

COMUNIONS

erdera

Incluit en els
coma<
regulain una
peLlicula de
Trfd eo.

COL.LEGI LLADÓ
CENTRE HOMOLOGAT

— TÈCNIC ADMINISTRATIU 1 er.
I 2on. CURS, SUBVENCIONAT

— B.U.P. 1 er. I 2on. CURS.
INSCRIPCIÓ — CI CASTILLEJOS, 45

COLL D'EN RABASSA
TLF. 26 80 65 - 26 05 26

RENAULT Josep Vallespir i Gost
Tullera Vallespir
Servici Oficial RENAULT

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

Carrer Sant loan de la Creu, 65
Telèfon 413867
SON FERRIOL

Carrer Parceles, 102-Les Meravelles de S'Arenal.
(Devant el Balneari, 5. Tel. 261057.

NOMES OBERT ELS VESPRES




