
S'Arenal
de Mallorca

Publicació independent de la
comarca de S'Arenal

Edite: Aesociacib de Vainita.
DIRECTOR
Mateu Joan i Florit
IMPRIMEIX
Impremte Atlante
DI PbSIT LEGAL
PM 47340
Pub Mcitat i subecripcions
C.am1 Canteras, 132
Apartat de Corma, 124 -
73.100 S'Arenal de Mallorca.
Telèfon: 265005.

PUBLICACIÓ INDEPENDENT DE LA COMARCA DE S'ARENAL
ANY V. P1 95
	

15 DE MARI' DEL 1986
	

1 PREU 60 PTES
Fent un tomb per la

nostra comarca, hem po-
gut comprovar que la gent
posa els Iletreros, els rètol
en moltes de Ilengues. La
nostra, però no 1 hem tro-
bada més que en contades
ocasions. Això ens ha in-
dignat, perb hem volgut
saber si la nostra indigna-      

En totes les Ilengües manco en la nostra  
Molt mal fet. Despre-

ciar la nostra llengua és
despreciar cl nostre poble.     

ció era compartida hi ho
hem demanat. Aquestes
són les respostes:                      

CRISTOFOL SBERT I
FORTUNY
Pensionista

Jo trop que cada poble
ha de tenir la seva llengua.

MATRIMONI PALMER

Botiga Idees
El catalá ha d'esser el primer de tots els idiomes a Ma-

llorca.

JOAN LLOMPART I
LLULL

Entrenador del S'Arenal

La presentació pública
del II Congrés Internacio-
nal de la Llengua Catalana
i la constitució del Consell
d'Entitats Promotores de
les Illes Balean celebrades
a Manacor el passat dia 2
de febrer, han encetat les
activitats que tot al llarg
de 1986 es realitzaran a
Mallorca entorn de la llen-
gua catalana.

A 80 anys del I Congrés
promogut i inspirat per Mn.
Antoni M.a Alcover com a
inici de la tasca fixadora
de la normativa gramatical,
el present II Congrés té per
objecte centrar-se en l'es-
tudi de l'ús social de la
nostra llengua. Es, per tant,
un Congrés de sociolingüís-
tica. Un total de set àrees
científiques en centraran
el debat al llarg de tots els
Palsos Catalans: Planteja-
menta i processos de nor-
malització lingüística
(Lleida), Lingüística social
(Palma), Mitjans de comu-
nicació i noves tecnologies
(Perpinyà) , Llengua i Dret
(Andorra-Barcelona), En-
senyament (Tarragona) i

Història de la llengua (Va-
lència).

Al costat d'aquestes oca-
siona de convocatòria cape-
cialitzada i més aviat res-
tringida, una munió d'ac-
tes de caire més popular i
divulgatiu són a punt de
celebrar-se per totes les te-
rres de parla catalana. Tant
en un cas com en l'altre
del que es tracta en defini-
tiva és de reivindicar —com
resumeix el lema del Con-
grés— el dret de "viure en
català, oberts al món".

Dins una societat tan
mancada d'esperit comba-
tiu per aconseguir que la
nostra llengua esdeveng-ui
l'idioma d'ús normal i ge-
neralitzat per a qualsevol
àmbit i funció, la celebra-
ció d'aquest II Congrés In-
ternacional i totes les acti-
vitats paral.leles que poden
envoltar-lo, ens sembla una
ocasió propicia per a en-
fortir la feble i malmenada
consciència lingüística dels
mallorquina.

Des del nostre carácter
de publicacions acostades
al poble, i d'acord amb les

GUILLEM SASTRE I
CAPELLA

Recepcionista
Hauria d'ésser obligatb-

ri escriure els rètols en la
noma llengua. Está molt
lleig això de posar-ho en
totes les llengues menys
en la nostra.

resolucions del nostre I
Congrés que proclamen
que:

1.a.— La Premsa Forana
de Mallorca assumeix la
funció que li correspon
en l'empresa de normalit-
zació lingüística del nostre
poble. Les publicacions
que la integren s'esforça-
ran, en la mesura de les
possibilitats de cadascuna,
a aconseguir en un futur
com més pròxim millor
l'ús de la llengua catalana
com a vehicle normal i ha-
bitual d'expressió, i al ma-
teix temps mantendran
una línia de contingut en-
caminada a orientar la
consciència dels lectors
cap a un més gran respecte
envera de la llengua prbpia,
evitant tot allò que puga
mantenir els prejudicis que
li són contraria i la desin-
formació respecte del seu
origen i identitat.

2.a.— La Premsa Forana
és conscient del paper que
pot representar en l'esta-
bliment d'una tradició de
bon llenguatge periodístic,
que només un llarg temps

ANTONI PAYERES I
OLIVER

Encarregat Tenis S'Arenal
Trop que és una anima-

lada això de posar tou els
idiomes manco el nostre.
Supós que això se fa així
perqué molts no sabem es-
criure bé el català.

de normalitat pot consoli-
dar. En conseqüència, pro-
curará usar un llenguatge
correcte, senzill i natural
que tenga un màxim de
possibilitats d anar impo-
sant-se com a model a se-
guir.

3.a.— Les ajudes de ca-
rácter econbmic destinades
a afavorir la normalització
lingüística que les publica-
cions pug-uen rebre a través
de l'Associació seran repar-
tides de manera proporcio-
nada a la presència efectiva
del català a les pàgines
d aquelles, d'acord arnb
uns criteris de computa-
ció que s'establiran a tal

La Premsa Forana fa
pública la seva adhesió al
II Congrés Internacional
de la Llengua Catalana i es
reafirma en la voluntat de
treballar, enmig d un pano-
rama profundament caste-
llanitzador de molts de
mitjans de comunicació
illencs, per un ús normal i
correcte del català a Ma-
llorca.

A. P. F. M.

FRANCESC FRANCO I
JUSTO

Bar Ca'n Paco
Está molt mal fet. Está

bé que els rètols estiguin
en totes les llengues que
vulguin, la nostra, però,
ha d'ésser la primera.

Editorial

Eh Congrés Internacional de la Llengua Catalana
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S'ARENAL DE MALLORCA, 15 DE MARC DE 1986

Plomes amigues ,

Entre totes les entítats que arreu del món es dediquen
a l'estudi de la nostra llengua, la que fins ara ha tingut
un reas?) més ampli i ha aconseguit un major nombre
d'adherits, ha estat l'Associació Internacional de Llengua
i Literatura Catalanes (abreviada AILLC), que va néixer
oficialment a Cambridge l'abril de 1973, encara en plena
època franquista, bé que en realitat els seus orígens els
hem de trobar molt més enrera: El 1967 la Universitat
d'Estrasburg va voler organitzar un col.loqui, programat
pel catedràtic de llengües romàniques d'Estrasburg, G.
Straka, amb la col.laboració de Germà Colon, de la Uni-
versitat de Basilea, i per Antoni M. Badia i Margarit, de
la de Barcelona. L'éxit d'aquesta reunió de 1967, limita-
da a temes lingüística i amb un nombre de participants
molt reduit, va moure a pensar en la possibilitat de
continuar el col.loqui iniciat i Felip M. Lorda i Alaiz
—actualment membre destacat del partit socialista de
Catalunya i aleshores professor a la Universitat d'Amster-
dam— es va encarregar de tirar endavant un col.loqui
de llengua i literatura catalanes a Amsterdam, el març de
1970. Allá nasqué el propòsit d institucionalitzar aquests
col.loquis, cada tres anys, i de crear una associació que se
n'ocupás d'una manera habitual. D'aleshores ençà, els
col.loquis han tingut lloc, amb una participació cada cop
més nombrosa i amb una temática molt variada, a Cam-
bridge (1973), a Basilea (1976), a Andorra (1979), a Ro-
ma (1982) i a Tarragona-Salou (1985).

L'objectiu de l'AILLC no es limita a organitzar els
col.loquis i a publicar-ne les actes --que constitueixen un
conjunt impressionant de material sobre la nostra llengua
i la nostra literatura—, sinó que, segons els seus estatua,
té "la finalitat d'aplegar les persones físiques o morals
que s'interessen per la llengua i la literatura catalanes, i
fomentar els estudia de llengua i literatura catalanes i de
totes les altres manifestacions de la cultura d expressió
catalana pertot arreu on la comesa será possible". Per
tal d'aconseguir-ho, s'estructura com una associació

Com se sap, entre el tienta-u d'abril i l'onze de maig
se celebrará a divcrses ciutats del nostre país, entre ells
Palma 1 altres localitats de les Illes Balean, el II Congrés
Internacional de la Llengua Catalana, quan s'escau el
vuitante aniversari d'aquell històric I Congrés Internacio-
nal que marcá una lita ben destacada dins la història de
la nostra llengua.

Els dos congressos, però, han estat convocats amb
motivacions i propòsits ben diferents. En el *del 1906
l'objectiu central era enfrontar-se amb la problemática
de la codificació ortográfica i gramatical del català mo-
dem, terreny en qué la llengua es trobava aleshores to-
talmente desemparada. Ara, quan sortosament tenim un
idioma amb un grau de fixació semblant al de qualsevol
de les llengües normalitzades, cal fer front a una altra
problemática: l'ús de la llengua, els condicionants socials
d'aquest ús i la cerca de soluciona per a una comunitat
lingüística que té plantejat el repte històric de continuar
existint com a tal comunitat lingüística, en un món de
cada vegada més tecnificat, més empetitit i més interde-
pendent, i on per a les llengües l'alternativa és o ser del
tot o no ser res.

El Congrés está dividit en set àrees científiques, una
de les quals desplegará els seus actes a les nostres illes,
sota as auspicia de la Universitat de les Illes Balean.
Es l'àrea anomenada de "lingüística Social", sobre la
qual voldríem oferir unes indicacions perquè els lectors
puguin ferie una idea de quina és la tasca que el Congrés
es proposa dur a terme en llrea que ens ha estat adjudi-
cada.

L'àrea de Lingüística Social, els acta; de la qual tin-
dran lloc entre el trenta d'abril i el quatre de maig, és la
més lingüística del Congrés, en el sentit que és l'única
que estudiará directament les característiques internes
de l'idioma, mentre que les sis restants tractaran sobre
les relaciona entre la llengua i el context social (ense-
nyament, els mitjans de comunicació, el dret, les insti-
tucions, etc.). Obviament no és que l'àrea de Lingüísti-
tica Social pugui prescindir dels factors externa. El que
ha de fer és analitzar quina és la influència d'aquests
factors sobre la llengua mateixa, sobre la seva forma i les
seves característiques. En aquest sentit les tasques del
Congrés giraran entorn de dos eixos fonamentals: la
"diversitat" de la llengua i la seva "unitat".

Pel que fa al primer, s'estimularan els estudia sobre la
diversitat de la llengua en el sentit més ampli: estudis
sobre les característiques que presenta el català parlat i

escrit a cada una de les regions del territori lingüístic,
sobre les diferències que hi ha entre el català parlat per
cada un das grups i calases socials o pels diversos grups
generacionals, i sobre la forma que adopta la llengua
quan és usada en les diverses situacions concretes en fun-
ció de la temática, el mode de transmissió o la formalitat
del context.

L'altre eix és la unitat de la llengua, la máxima ex-
pressió de la qual és la llengua estàndard, la varietat co-
muna, unificada i ben codificada que té per funció básica
garantir una comunicació supralocal o supraregional ágil,
funcional i segura. La fixació i promoció de tal varietat
és una de les máximes fites que han d'assolir aquelles
llengües que vulguin deixar les altres llengües del món.
Per això prou que la combaten vernacles familiars. L'es-
tandardització del català modern ha estat un llarg pro-
cés avui portat feliçment a bon terme, gràcies a gramá-
tica genials, com Pompeu Fabra, i amb la participació
decisiva —no ho oblidem— d'illencs il.lustres, com Ma-
rian Agulló, Tomás Forteza, Antoni Mafia Alcover o
Francesc de B. Moll. Tou ella defensaren sempre una
idea que té tot el seu vigor en aquests moments: el ca-
talà estàndard (que ella anomenaven "literari"), tot i as-
pirant a la máxima unitat, ha de ser un resultat de l'apor-
tació de totes les varietats geogràfiques de la lengua i no
la imposició d'una d'elles sobre les altres. Amb tot, res-
ten per acabar de perfilar -i això és tasca que es proposa
el Congrés— alguna aspectes del camí que ha de seguir
la Ilenguna comuna, les aportacions que Iti han de conti-
nuar fent les varietats geogràfiques, quins elements d'al-
tres llengües s'hi han d'incorporar i quina s'han de rebut-
jar, com s'ha d'adaptar el català a la constant innovació
tecnológica, quins models de lengua han de difondre
l'escola i els mitjans de comunicació de masses, etc.

Totes aquestes qüestions es vol plantejar l'àrea de
lingüística Social del II Congrés Internacional de la
Llengua Catalana, tot partint del principi que només té
sentit plantejar-les si estam ben decidits a fer del català
la llengua de tots els moments, de totes les situacions i
de tots els qui viuen en aquest país.

GABRIEL BIBILONI
Coordinador de l'atea de

lingüística Social a les
Illes Balears.

II Congrés Internacional de la
'lengua Catalana

L'Associació Internacional de Llengua Literatura Catalanes
la Universitat d'Amsterdam i amb l'aprovació de la reina
d'Holanda (recordau que el 1973 no era possible de crear
una societat semblant amb seu a Barcelona, a Valéncia
o a Mallorca, sobretot tenint en compte que les associa-
cions de tipus internacional eren molt malvistes 'pel
règim del general Franco, que tampoc no permetia
l'ensenyament del català d'una manera normal i corrent).

En aquests moments l'AILLC té més de mil membres,
la major part das quals són lògicament das diversos
Pafsos Catalana (assenyalem un gran predomini de valen-
cians, mentre que els mallorquina hi són molt escassos).
No hi manquen, però, grups importants d'Anglaterra, de
França, de Suissa, d'Itàlia, d'Alemanya, d'Holanda, dels
Estats Units i del Canadá, etc., i representació més redui-
da de Bélgica, de Romania, d'Hongria, de la República
Democrática Alemanya, de l'URSS, etc.

Des de l'any 1980, l'AILLC publica una revista semes-
tral titulada "Estudis de llengua i literatura catalanes"
(editada per les Publicacions de l'Abadia de Montserrat),
on han aparegut miscellánies d'homenatge a Josep M.
de Casacuberta, a Pere Bohigas i a Antoni M. Badia i
Margarit, al costat d'un volum que fa una ressenya deta-
llada dels estudis de català a Europa i a América durant
els segles XIX i XX, i de dos volums de "Repertori de
catalanbfils", amb una llista de les publicacions de tots
els membres de l'Associació. Ha contribuit també a l'edi-
ció d'un recull de "Textos i estudia medievals" de Fran-
cesc de B. Moll (1982) i de l'Aportació a l'estudi de la
literatura catalana" de Pere Bohigas (1982), i acaba de
publicar dos volums "d'Estudis de literatura catalana en
honor de Josep Rorneu i Figueras". Mentrestant está en
preparació el pròxim col.loqui de l'AILLC, que tindrà
lloc a Tolosa de Llenguadoc d'aquí a tres anys.

Si qualcú vol saber més coses sobre 1 AILLC, pot es-
criurém unes ratlles (a l'Abadia de Montserrat, Barcelo-
na) i amb molt de gust li enviaré un opuscle, "L'Associa-
ció Internacional de "Llengua i Literatura Catalanes",

internacional, oberta a tothom —sense exigir cap títol • que en conté la histbria, els estatuts i una llista de mem-
i demanant només una módica quota anual- , amb seu a	 'brea.	 Josep Massot i Muntaner

El Segon Congrés de les Illes Balears



TENIS

MINI-GOLF

PISCINA

SNACK-BAR

PISTA D'ESQUASH

779I1S ARDUA
SON VERI

Calle Costa y llobera, 1
Teléfono 26 38 34

EL ARENAL (Mallorca)

I	 lidlibe

Banqueta de batetjos, necea, primeres comunious,
feotes socials...

Cada vespre, música d'orgue a Garree d'en Ximo.
Avinguda Bartomeu Riutort, entre  els Bancaria 1 i 2 de

Ca'n Pastilla. Telefons 260119-264563.

COQUES DOLCES
CADA DIA

I AL VESPRE
MUSICA DE PIANO

S'HOSTA L D'ES PLA
Carretera de Manacor, km. 12'500. - Tel. 263286 - SantJordi.

Diumenges a la nit i els dilluns tot lo dia, excepte festius, tancat... De 1 , 1 al 28 de
febrer, tancat per varances.

S'ARENAL DE MALLORCA, 15 DE MARÇ DE 1986

Cultura popularGOVERN

(Cesa« uz
ASSOCIACIO PREMSA FORANA

DF MALLORCA

Sobre els noms d'alguns núvols de Santanyí
Un deis aspectes de la nostra cultura popular que no

ha merescut gaire atenció per part dels investigadora
moderna és el dels noms dels núvols. Sense caure en
l'error, es pot afirmar que la memòria col.lectiva dels ma-
llorquins no conserva sinó sols una part infima dels am-
plis coneixements meteorològics que fa unes poques
dècades encara posefa, com a resultat  d'experiències acu-
mulades segle rera segle i trameses de generació en gene-
ració. Avui per avui, poquíssima gent deu estar capacita-
da per a identificar els niguls dels quals parlaré. Hem per-
dut l'hàbit d'observar el cel i d atalaiar l'horitzó. La pre-
dicció del temps ens és servida dins la sala d estar, a tra-
vés de les cadenes de televisió. Sense el màgic aparell ens
trobam desemparats

Antany, les fórmules de pronosticació del temps eren
fixades dins la memòria amb el joc del llenguatge, mit-
jançant la rima. Així es deia de l'Arc de Sant Martí: "si
surt el matí pots fer el teu camí, si surt el capvespre, de-
mà faràs festa". O també: "bona gelada, bona diada".
Els niguls eren observats amb molt d'esment. Si aparei-
xien encreuats pronosticaven la pluja. El dictat diu que
"boira que pastura aigua segura", i "el cel tavellat, dins
quatre dies la terra ha banyat". Qui volia defugir el mar-
ge d'error assegurava: "el cel tavellat, en es tres dies és
eixut o banyat".

Els núvols que coronaven els cims d'algunes munta-
nyes concretes eren símbols inequívoca de la pluja immi-
nent:

Sant Salvador duu es capell
i Es Castell duu sa gorra,
qui té carnes ja pot córrer
o se banyarà sa pell.

Un dels nuvolats, amb nom propi, més coneguts de
Santanyí és l'anomenat 'en Jora". Es de color honest,
grisenc, i fos. Apareix sobre Cabrera. De vegades allargas-
sat sobre Pilla, ample d'abaix, en forma de mata. De ve-
gades es congria apilotat i alt í amb aglomeracions  secun-
dàries. El mariner que el veu s'afanya per entrar a port.
L'aigua cau a trempons:

En Jordi damunt Cabrera
ha sortit molt furiós
trons i Hampa de dos en dos
i algo que desespera.

Jo vise amb una quimera
que avui o demà plourà
perquè he afinat en Jordà
cama aquí i cama allá
eixancant damunt Cabrera.

També son molt populars els 'Al.lots de Calonge' (o
els "Al.lots Calongins", més rarament). Deven corres-
pondre als que a molts de noca en diuen cia 'Fadrins de
Santanyí". Aquí els veim a la part de tramuntana o gre-
gal. Són apilotats, blanca i negrosos alhora. Dels Al.lots
de Calonge es diu que 'zguit, segui pixotegen".

També molt famós, per?, menys conegut, Es 'en Pa-
ratjal", que surt pel costat de mestral. Si en Paratjal i
en Jordà es topen, pot esser ferest. Regalen molta
d aigua i quasi sempre vent.

També s'anomena 'en Botina", però s ha oblidat la
seva carta d'identitat. Potser era anomenat aixf per
l'aigua que portava. Una cosa semblant podríen dir d en
"Cerreta", que apareixia per la part de migjorn. El seu
nom ens fa pensar en la seva forma, o potser també en
L'aigua que llançava.

La "Vinya de, Sant Martí" és un altre nuvolat plover.
Es diu que en vint-i-quatre hores té el rafm madur, és a
dir, plou.

També hom parla de la Ciutat de Troia", una boira
plovera que sortia per la tramuntana:

Sa tramuntana carrega,
deu ver d'anar a qualque lloc,
posam-mos abaix des foc
que es llebeig ja torna negre.

Tot això no són més que escapolons d'un ric patrimo-
ni onomàstic que estam a punt de perdre del tot. Faig
una crida als qui sentin interés i curiositat pel tema, ani-
mant-los a recollir tot el que puguin. Potser es podria
realitzar un corpus baleàric de noma de núvols. El tema
promet esser força apassionant.

Cosme Agulló
Santanyí gener del 1986_

Sal i Xeixa
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Successos

Una explosió destrueix la	 Intent de robatori a una
calina d'un pis de S'Arenal joieria d'es

Coll d'En RabassaA la una de l'horabaixa
de dissabte passat hi va ha-
ver una forta explossió al
nové pis de la casa número
32 del carrer Berga de
S'Arenal, pis propietat de
José Luis Escudero Muñoz.
A causa de l'explosió va
quedar destruida la terraga
de la cuina i també la cui-
na.

A primera hora del ma-
tí del passat divendres, se
va registra un succés, que
de no ser per la interven-
ció dels veihats, hagués
pogut acabar en tragèdia.
A aquesta hora, una perso-
na passetjava el seu ca per
la part de darrera de la
central térmica de San
Joan de Déu, quan va com-
pareixer un altra ca, però
més gros.

Els dos cans, comença-
ren a mossegar-se, lamo
del ca s'hi va posar per mig

En el moment del sinis-
tre, se trobaven dins la vi-
venda tres nins petits, que
per sort no resultaren fe-
rits al trobár-se en una
cambra allunyada de la
cuina.

La Guardia Civil de
S Arenal va valora el mal-
fraix en més de mig milió
de pessetes. Posats en con-

i el ca gros va començar a
mossegar-lo fins que l'ho-
me se va acubar amb el cos
ple de sang.

Els empleats de GESA
que ho varen veure, impe-
diren que el ca destrossas
l'home, que fou translladat
a un hospital de Ciutat.

Opinam que no hi ha
dret que hàgim de sufrir
la quantitat de cans que va
a lloure, i especialment els
cans grossos, als paissos
europeus, van fermata o es-
tan tancats dins ea seva.

tacte amb els bombera,
poguerem saber que l'ex-
plosió havia estat deguda a
l'acumulació de gassos a la
cuina. "Hi degué haver una
fuga i llavors una guspira
degué fer la resta".

L'AMO DEL BAR

L'amo del Bar Coves
que fou atracat i ferit per
un delinqüent el passat dia
18 de febrer, se troba cu-
rat de les seves ferides i ha
tornat a obrir el bar. El
delingüent és a la presó se-
gons ens ha informat la
Guardia Civil de S'Arenal.

AIXAMPLAMENT

"Dragados y Constzuc-
ciones"comengara, a mit-
jan mes de març, les obres
d eixamplament de la ca-
rretera de Manacor a l'altu-
ra de Son Ferriol una ve-
gada acabades les obres de
canalització de les aigües el
passat dia 18 de febrer.

El passat divendres al
matí, hi hagué un intent
de robatori a la joieria
Maria José d'es Coll d'En
Rabassa. Un home d'una
trentena d'anys, entra, a
l'establiment i va oferir a
la madona una cadeneta
amb un coret, la madona
va respondre que no com-
prava or. Llavors, l'home
se va interessar per un re-
llotge de la marca Seiko
d unes deu mil pessetes,
la madona l'hi va posar i
l'home va partit sense
pagar dient: —Tengo que
dar de comer a mis hijos.
La fila de la casa, na Ma-
ria José corregué darrera el
lladre, l'agafà i tots dos
caigueren en terra devant
la joieria al carrer del Car-
denal Rossell, el lladre pa-
gué fugir a l'al.lota i pren-
gué per Trafalgar cap al ca-
rrer de l'hotel Buganbilia,
on 1 esperaven dos compa-
nys amb un rotxe. Na Ma-

ria José seguí als lladres
amb el cotxe d'uns ciuta-
dans que passaven i agafa-
ren els lladres, Ilavors els
delinqüents els amenaça-
rem amb un ganivet llarg,
però se feren por i els tira-
ren el rellotge i fugiren,
però na Maria José havia
agafat la matricula del
cotxe dels lladres que don à
al policia del barri que
havia acudit al lloc del
trui. Alertada la Policia
Municipal, deu minuts més
tard detenia el cotxe amb
els tres ocupants a la Plaga
de Cort. Dos dels presump-
tes aprenents de lladre te-
nen antecedents penals i
ara són a la presó esperant
el judici. El seu nom és
Miguel D.M , Vicente MA.
i Enrique D.P.

Pareix esser que en Vi-
vente va estar relacionat
amb el robatori que fa poc
temps se va fer als Tallen

'GU7M an d on s'enciugue-

ren eines per valor superior
al milió de pessetes.

Així que ja ho saben els
lladres, si tornen davers es
Coll, alerta amb na Maria
José. Es petita i joveneta,
però rabiosa. Els pot donar
una bona passada.

Turista mort
d'infart

Diumenge passat, a
1 horabaixa, un cotxe Z de
la Policia Nacional, va re-
collir el ciutadà alemany
Walter Hansel de 81 anys
que es trobà malament,
mentre passetjava pel ca-
rrer Llaüt de S'Arenal, i el
translladaren al centre mé-
dic més prbxim. El metjes,
no pogueren fer res per
l'estranger, que va morir
d'infart. El senyor Hansel
passava les seves vacances
d'hivern a S'Arenal, el ve-
gem en el Cel.

Un home ferit de gravetat al
Coll d'En Rabassa



S'ARENAL DE MALLORCA, 15 DE MARÇ DE 1986

N'Alfred Xirnelis de S'Arenal, nou director del Restaurant Ca n,Prunes de
S'Aranjassa. La cuina ha canviat, ha millorat sota lá nova direcció, ho deim

perque hi hem anat a menjar.

Divendres passat, sorprengueren a Miguel Contestí, president del Reial
Mallorca i arenaler de sempre, amb la seva dona i dos matrimonis amics,
sopant al Restaurant Cala Estáncia de Can Pastilla, un restaurant de luxe

amb nova direcció a partir d'aquesta temporada.

Garrar del Grani General Consell, 19.
Telf. 262472 - S'ARENAL DE MALLORCA

Pollastres malita per menjar o per endtir-se'n
Calitat en HAMBURGUESES, "P1NCHOS 1 ENTREPANS

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

BUTIGA NURIA
Infants-corseteria-Lenceria.

"ES COSA NOSTRA"

F. M. SO ESTEREOFÒNIC
97.5 MHz

A•••••""

Els dilluns mati, en Tomeu
tra comarca dins l'Especial Lluc

Els dimarts, en Mateu Joan
de S'Arenal i comarca dins el
a la freqüència modulada". A la Plaga Majoi' de S'Arenal..

COPE

Ródio Popular

Sbert parla de la nos-
major.
Florit clima crianiques
programa "Eh matins

!SAMA
DE

PALMA

111 RBANITZACIÓ
SA TUÍRE

Sortida prolongació autopista.
A la carretera cíe S'Arenal al Cap Blanc

quilòmetre 7'50.
Venda de solars uevora la mar.

Visites: cada dita manco els dimecres.

BOTICA TOT
HEM REBUT LA NOVA GAMMA
EN PERFUMERIA I COSMETICA

DE LES MARQUES L'OREAL I
FRANCIS.

PLACA DELS NINS, 21

S'ARENAL DE MALLORCA
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ubicacions a Estaca de Ba - La presencia de vaixells EUA al port fa s'ha fet habitual a Mallorca. lars de l'any 1957.

6	 S'ARENAL DE MALLORCA, 15 DE MARC DE 1986

Mallorca, futur nuclear
Francesc Seguí

L a tan anomenada importancia estratégica de les
illes Balears per a la defensa dels interessos  d'allò
que diuen Occident, inclosa dintre la imaginaria lí-

~goma nia Balears-Gibraltar- Canàries, ha fet que els Es-
tats Units vegin les Illes com un lloc prou dolc per posar-
hi bases militars, al mateix temps que les aprofiten com a
nucli de descans i oci. Amb l'entrada de l'Estat espanyol a
l'OTAN, es torna a parlar de les Illes com a lloc de gran
importancia estratégica dins la Mediterrània.

A Mallorca els nord-americans van instal-lar la base del
Puig Major l'any 1959, el mateix any que ho feien, també,
a Monte Toro, a l'illa de Menorca. Cal afegir que, a partir
d'aquell any, els vaixells dels Estats Units van començar a
arribar als Ports de Ciutat i Maó. Es tractava de la potent
VI Flota de la Mediterrá-
nia.

La societat mallorquina
d'aquella época no només
no es va oposar a l'arriba-
da de tropes nord-america-
nes, sinó que, al contrari,
els va rebre amb alegria, ja
que, en primer lloc, la
construcció de bases supo-
saya llocs de treball en
unes illes on aquests man-
caven; i, a més, constituïa
un desenvolupament de
l'economia illenca, tant del
comerç com de la indús-
tria.

La Incógnita del
Pulg Major

Encara ara es desconei-
xen les vertaderes activitats
que es duen a terme a la
base del Puig Major, una
muntanya de 1.443 metres
d'altitud al nord de l'Illa.
Els nord-americans cons-
truïren la base amb bons
radars, inclosos dintre el
sistema anomenat «Com-
bat Grande», utilitzat ha-
bitualment per la l'orca aé-
ria dels Estats Units amb
bases a Espanya, i amb

res, Guardamar, Umosa, Inoges, Menorca, Sonseca i
Cartagena. A aquesta xarxa, cal afegir-hi l'Estació Loran,
ubicada a l'Estartit, i la Radio Liberty.

Des de l'any 1967, la base del Puig Major es suposa
d'utilització conjunta entre els Estats Units i Espanya:
però, encara ara, ningú no sap qué hi ha al cim del Puig
Major, perqué hi ha llocs on únicament poden entrar els
militars nord-americans. Aquests Ilocs secrets, inclús per
a l'Estat Major espanyol, han provocat nombrosos inci-
dents i hi ha qui es demana si s'hi realitzen experiments i
practiques secretes.

L'estació del Puig Major es va construir segons la com-
plicada estructura del Dew Line Radar i cobreix, encara
ara, tota la Mediterrània occidental, Franca. Italia, lugos-

lavia i tot el Nord d'Áfri-
ca, des del Marroc fins a
Líbia. La base del Puig
Major es considera una de
les més importants
d'Europa. Está formada
per un conjunt de barra-
cons de mòduls, amb grans
finestrals i claraboies, on
hi ha tres-cents militars i
tècnics, tots ells al servei
dels ulls electrònics dels
radars, protegits per unes
grans bolles de material
plàstic. Aquests barracons
compten amb els necessa-
ris serveis per a oferir una
vida laboral relativament
cómoda, entre els quals no
falten una capella i un pa-
velló de diversions, amb
una sala de cinema, bars,
una sala de joc i una clíni-
ca completa.

L'antena está situada a
la part més alta del Puig
Major, en el centre d'una
edificació de planta circular
d'uns cinquanta-cinc peus
d'altura. La sólida cons-
trucció está preparada per
aguantar vents que arribin
a dos-cents quilòmetres per
hora. El cost de les obres va
esser de vint milions de dó-

Contamlnacló nuclear al Puig Major

Quan es va posar en funcionament el Radar W-7, una
invasió d'insectes «tallanassos» va proliferar per les ins-
tal-lacions electróniques. Molts moriren per les fortes ra-
diacions produïdes pel radar. Certes teories assenyalen
que les altes radiacions produeixen excitacions en els  òr-
gans sexuals dels insectes, que cercaven, amb ferocitat, el
sexe contrari.

Altres plagues d'insectes coleópters, també, va sofrir el
Puig Major, sobretot els coneguts com a «mariquites» a
Mallorca, els pariols. Es pensava que aquestes plagues te-
nien com a origen certes proves ultrasecretes dels militars
EUA amb armes biològiques.

Els tècnics de la base començaren a adonar-se que hi ha-
via «coses rares» relacionades amb el misteri de les radia-
cions. Així, el cim del Puig Major es trobava quasi sempre
cobert per una mena de núvol, que en qualsevol temps at-
mosfèric, era sempre sobre el Puig. De tal manera que es
va fer popular anomenar el fenomen com «el capellet» del
Puig Major.

Es pot intuir que aquell núvol era producte de les fortes
radiacions i que sols va desaparèixer quan els técnics
nord-americans se'n preocuparen per la gran quantitat de
malalts que hi havia a la base, afectats per malalties des-
conegudes.

Amb el temps es va intentar, segons el parer d'uns, sol-
ventar els problemes que produïen els excessos de radia-
cions; per a uns altres, el que succeí és que s'acabaren els
experiments amb energia nuclear que els nord-americans
van desenvolupar al Puig Major fins l'any 1970.

Després de les proves, es va plantejar el problema als
militars de com es desfarien dels residus nuclears. Així, els
llançaren a una sima, un pou natural o un avene del qual
ningú no coneix la profunditat i que pareix fet amb un
compás, ja que la seva boca és completament circular,
d'uns dos metres de diàmetre.

Es desconeix on dóna aquest avenc, el lloc on desem-
boca. Fins i tot, hi ha qui tem que no arribi als embassa-
ments de Cúber o Gorg Blau, que abasten d'aigua la Ciu-
tat de Mallorca; d'aquesta manera, hi hauria un perill evi-
dent per a la població. Els militars nord-americans nega-
ren l'existència dels residus nuclears al Puig Major fins
que les evidencies els van desmentir; llavors, explicaren
que no suposaven cap mena de perill.

La badia de Palma: un lloc d'estada
de la VI Flota

La Badia de Palma és un dels llocs d'Europa preferits
per a les estades de la VI Flota. Cada vegada que arriben
vaixells nord-americans, més o menys cada mes acostu-
men a fer-ho, inclouen d'un parell de portaavions, alguns
destructors i dragamines, i alguns submarins, molts im-
pulsats per energia nuclear, circumstància que els impe-
deix amarrar al port. Així, tal com obliguen les lleis inter-
nacionals respecte als vaixells de propulsió nuclear, que-
den enmig de la Badia, fora del Pon de Ciutat.

Amb l'arribada de la VI Flota EUA, s'escampen per
Ciutat uns set mil militars. Palma canvia amb l'estada
d'aquestcs t'upes. Hi ha molts incidents i es detecta un
important augment en el consum i el tràfic de drogue. a



A l'esquerra, una vista de l'interior de la base del Puig Major.
Dalt, vaixells i marines EUA al port de Palma.
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Futur nuclear
les quals solen esser addictes els marines EUA, sobretot
heroïna i cocaina.

El barri xinès és un territori vetat als nord-americans, a
partir de les nombroses baralles que s'hi  produïren quan
no volien pagar. També es va especular que les anormals
malalties venéries detectades a les illes tenien com a expli-
cació els probables experiments de científics militars EUA
amb malalties procedents del sud-est  asiàtic.

A més de les circumstàncies que acompanyen les reite-
rades visites dels vaixells nord-americans a Ciutat, ara es
comenta, amb prou forca, encara que es tracti de plans se-
crets i desconeguts, en alguns ambients militars, la possi-
bilitat de construir un superport a Ciutat, amb capacitat
per als vaixells propulsats per energia nuclear.

no només hi ha la previsió de la construcció d'un su-
perport a Ciutat, sinó que també es parla de construir-ne
un altre a la Badia d'Alcúdia. I l'aeròdrom de Pollença ja
és utilitzat pels hidroavions, tant espanyols com nord-
americans. Aquesta base, situada a la Badia d'Alcúdia, és
secreta.

D'altra banda, convé recordar que
durant els incidents succeïts al Medi
Orient, concretament al Líban, els vai-
xells nord-americans es trobaven a la
Badia de Palma i, quan esclatà la crisi,
van partir des d'ací. Hi ha el convenci-
ment que la base del Puig Major va te-
nir molt a veure a l'hora de decidir el
moment adequat per a la intervenció
nord-americana. El conflicte entre Lí-
bia i els Estats Units va coincidir amb
la preséncia de les naus EUA a Mallor-
ca. Tot això ens du a la conclusió que
si des d'ací s'han decidit molts plans
militars d'agressió als països del Nord
d'África i de l'Orient Majá, tot aixó,
evidentment, ha comptat amb el total
desconeixement dels qui viuen a Ma-
llorca.

Hi ha, encara, un perill més directe a
la Badia de Palma que el d'un possible
conflicte amb un país en guerra amb
els nord-americans. Es tracta del perill
causat pels vaixells propulsats amb

energia nuclear. El passat cap d'any, un submarí mogut
per aquesta energia tingué una avaria seriosa i queda a la
deriva, sense informar-ne les autoritats civils o militars de
les Illes. Aquest fet quasi provoca un conflicte  diplomàtic.

Els militars EUA intentaren llevar ferro a la situació.
Mentrestant, el submarí avariat partí cap al port de Na-
pols, dos dies abans del que havia estat previst.

Tot això ens mena a pensar que, si es construeix la futu-
ra base de submarins nuclears al Port de Sóller, al nord de
Mallorca, augmentará encara més el perill d'un greu acci-
dent.

Nous projectes milltars per a Mallorca
Els plans, pretesament ultrasecrets, dels militars, des-

vetllen nous projectes d'ampliació d'instal-lacions a les
Illes. El projecte més ambiciós és la superbase de S' Águi-
la, situada al terme municipal de Llucmajor, a 30 quiló-
metres de Ciutat. Aquesta superbase, inclosa dintre el pla

Meta, tendrá una gran importancia si Espanya s'integra
dins l'estructura militar de l'OTAN.

S'Águila té una extensió de set-centes quarterades, més
de cinquanta milions de metres. Contempla una pan ma-
rina, que hi ha previst d'utilitzar com a base naval. A més,
tenen la intenció de construir un aeroport al terme munici-
pal de Campos, a quinze quilòmetres de S'Águila o, in-
clús, dintre la mateixa base. Aquest aeroport tindria un ús
exclusivament militar.

Mentrestant, s'estan construint ja dues pistes noves a
l'aeroport de Son Sant Joan. Sens dubte, es pretén, amb
aquestes millores, facilitar els vols militars, sobretot els
nord-americans que necessiten, perquè els seus avions són
cada vegada més grans, un augment de les dimensions de
les pistes.

Un altre projecte és el de construir una gran base de
submarins nuclears a Sóller, on hi ha des del temps de la II
Guerra Mundial una sèrie de túnels, construïts pels ale-
manys, on es podran establir aquestes supersecretes
insta•lacions.

La base conjunta aero-naval a la Badia d'Alcúdia, que
enllaça les bases de Pollença i la mateixa Alcúdia, té una
gran importancia per als americans, i així ho han fet saber
a l'Estat Major espanyol. Penó l'enorme cost d'aquest
projecte fa témer que just ho puguin finançar els Estats
Units, fet que provocará una major hipoteca de les Illes
Balears respecte als Estats Units. LI

SÁrenal
447 de Mallorca

Per a subscripcions, esqueles i publicitat al
COLL D'EN RABASSA adressau-vos al nostre
corresponsal Jordi Carden i Torrandell. Carrer
Cardenal Rossell, 81 (Barberia). Tel. 262014.

El català, més
parlat que el
noruec o el danés
Barcelona. — La Ilengua cata-
lana és parlada per més gent
que el noruec, el danés o el fi-
landés, segons indica el filòleg
británic Alan Yates en el !libre
Ensenya't tu mateix el cataba
(Teach Yoursel Ca talan) publi-
cat per l'editorial anglesa
Hodder and Stoughton. Alan
Yates será un deis filólegs
estrangers que participará en
el segon Congrés Internacional
de la Llengua Catalana. Al
pròleg del Vibre, destinat al visi-
tant britànic que viatja a Cata-
lunya i als estudiants que s'in-
teressen pel català, Alan Yates
també indica que la llengua ca-
talana és l'idioma matern d'uns
set milions de persones i que
les regions on es parla consti-
tueixen una superficie més
gran que la d'Albània, Bélgica,
Dinamarca, Suissa o els
Paisos Baixos.

El papa demana
més agilitat al
Tribunal de la Rota
Ciutat del Vaticà.— El papa
demana ahir al Tribunal de la
Sacra Rota una major rapidesa
a resoldre les causes matrimo-
nials deis catòlics, sense que
això comporti una menor serio-
sitat en el judici. Amb aquesta
demanda el papa vol aconse-
guir que cap fidel no tingui
motius, per la llarga duració
del procés eclesiástic, per a re-
nunciar a plantejar la seva
causa i, doncs, adopti soluci-
ons contràries a la doctrina de
l'Església.

Inventada una
máquina per a la
repoblació forestal
Barcelona. — Una empresa
d'Argentona ha inventat una
máquina per a la repoblació fo-
restal. Aquesta máquina fou
provada el cap de setmana
passat en una experiencia de
repoblació forestal realitzada
pel collectiu Montverd, que in-
tenta recuperar la vegetació
de les muntanyes. La máquina
consisteix fonamentalment en
una barrina de quaranta centí-
metres de diàmetre que, si no
troba roques en el terreny, fa
forats d'uns quaranta centímet-
res de profunditat en uns vint o
trenta segons. Jesús Pruja,
promotor de Montverd, veu en
la máquina una possibilitat
més per a portar a forme les re-
poblacions forestals, tasca
molt teixuga fins ara i de poc
atractiu per als joyas.

• S'arxiva el cas
dels avortaments
a les Llars Mundet
Barcelona.— El cas dels dos
avortaments que presumpta-
ment van fer-se durant les jor-
nades feministes del 2 de no-
vembre a les Llars Mundet de
Barcelona ha estat arxivat pel
jutge per falta de proves. L'úni-
ca oroya fiable era el vídeo que
les feministes dejen que
havien fet, però aquesta filma-
ció no ha aparegut i, per tant,
no ha pogut utilitzar-se. Tant la
policía com el jutge, Benito Re-
cuero Saldana, van opinar des
del primer moment que podria
tractar-se d'un rnuntatge publi-
citan

Aquesta setmana passada va tenir lloc la assemblea constituient de la Casa Galega de S'Arenal. Vint-i-
cinc "galegos" se reuniren al Restaurant Alborada on elegiren una junta directiva de 7 membres que
se feran càrrec d'aquesta associació, Xosé Hermida, és el president. La Casa Calega de S'Arenal tracta-
rà de reunir els 400 ciutadans d aquesta nació que viuen a S'Arenal. Feran festes, excursions, i tracta-

rán de conservar la seva llengua i cultura.
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Gimnástica Rítmica
Campionat de neófitas de

les Balears.

La nostra zona de la Platja
de S'Arenal, representada per
tres gimnassos distints: La
Porciúncula, Zeus i Ca'n Pasti-
lla, aconseguiren en diverses
modalitats, un primer lloc, La
Porciúncula, i un tercer lloc,
Zeus.

Gran jornada de ciclisme a La Porciúncula.— Amb el president de la
Federació de les Balears, Mateu Canals, i figures d'ahir, Guillem Timoner,
Mascaró, i de l'actualitat com en Zetelmek. A la fotografia, la presidència
de l'acte al Teatre de La Porciúncula.

La temporada de turisme de masses ha començat. Igual que les orenelles
que anuncien la primavera, tenim per aquí els caps de setmana equips de la
freda Europa que entrenen. A la fotografia, el TSU Rottlalmünster de la
R.F.A.  

ni / 	71/=7/
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LA MILLOR
SALA DE JOCS
DE S'ARENAL

A GALERIES CUPIDO DAVANT
EL BALNEARI 4 S'ARENÍAL DE

MALLORCA

Curset prematrimonial
A la Porciúncula, els dies 3, 4 i 5 de març, se varen reunir 25 parelles de

joves que se preparen per casar-se. Degut a que l'esglesia de La Porciúncula
agrada per aquesta ceremonia festiva i alegre, han decidit donar una prepa-
ració, 4 vegades a l'any, a tots aquells que aqui es volen casar.

Els conferenciants varen esser Jordi Llompart, Pere Ribot, José Yarza i
Miguel Orell, que tractaren els següents temes: la comunicació home-dona;
il.lustració médica de l'embarag, sacrament i amor.

"Per esser la primera vegada que se reunia un grup tan selecte i nom-
brós, ha anat be --ens han dit els organitzadors—; però esperam minorar.
El pr6xim curset será dins la primera quincena de juny".

BAR MAIMO. Nova direcció. Carrer Guasp, cantonada Alfambra.
Tel. 260453 - Coll d'En Rabassa.
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Yallírganchisya = hem vençut
Miguel Parets-ex rector d'es Molina' "1 ¡ove bacallà with honey"

Aquest és el crit —en Quechwa— que cri-
daren el 8-11-86, mils i mils de camperols
del Sud-Andí, quan han sabut que el Pre-
sident Peruà per un Decret Suprem ha pro-
clamat la reestructuració de les terres. El
crit vol d ir: hem . vençut! En Quechwa
no escrivim admiracions. El mot "ya"
final compleix aquesta funció.

Et nou i jove President, Alan García
amb un parlament molt adequat a la Nació,
adequat i revolucionari, parla de la "reden-
ción de los pobres". Digué ben clar que
abans varen esser el gamonals, els hicendats
particulars que robaren les terres als po-
bres. (No parlá dels espanyols colonitza-
dors). I que ara, darrerament, havien estat
els reformadors —d'una manera mal feta—
que havien tornat a robar les terres, fent-ne
empreses nacionals. Vull dir de l'Estat,
Que ja s'havia acabat, deia el President.
Que les terres tornin als seus propietaris
de sempre, als natius que hi han nascut i
que hi viuen.

Déu vol que aquesta reestructuració
es faci com cal. Que no hi hagi de bell nou
uns rics vestits de pobres que tornin acapa-
rar terres i més terres. Per això demanava
el President que tots els ciutadans del Perú
denunciin els abusos que es puguin donar,
per tal que governar "sigui donar menjar
als qui tenen fam", un dels seus crits pre-
ferits de la campanya electoral. Parla tam-
bé del gran problema del terrorisme i al-
tres assumptes que no toc en aquesta cróni-
ca.

CHANHN-M1

Al primer crit de "hem vençut", se
n'hi afegí un altre dins els nostres po-
blets. Així havia d'esser! En Paco tenia raó!
En Paco és el meu Bisbe d'ara. Fa tres dies
que un bisbe peruá —En Paco és francés—
sortí a la TV per defensar-lo. Despus-ahir
fou el Nunci nou al Perú que, també per

TV, feu la defensa de'N Paco, que viu ben
unit als pobres que tenen fam de terres. Ni
més ni manco que els buròcrates del Estat
són els qui l'han denunciat. L'han denun-
ciat i acusat d'esser l'agitador espiritual
de la revolta dels camperols, i també d'ha-
ver robat a l'empresa agraria tres-centes
ovelles i cinquanta vaques! Al judici, En
Paco respongué als acusadors. "vostés el
divendres em demanaven la meya inter-
venció per fer de conciliador entre vostes
i els camperols, i el diumente —dos dies
després— m'acusen de tanta cosa? D'on
hauré tret el temps per fe tant de maig?''

El mateix President Alan G. fa sis dies
volgué parlar amb En Paco. I eh, el nostre
Bisbe, amb un estudi, Ii demostrà com just
dins la nostra Diòcesi, l'empresa de l'Estat,
per just 154 famílies, té 38.029 hectàrees.
(Es tracta de terres de pasturatges a 4.200
metres d'altitud). I que, aixi i tot, els cam-
perols produeixen més patates que l'empre-
sa, i hi pasturen més del doble d'ovelles.

FA 25 ANYS

Enguany fa 25 anys que per Africa, al
Burundi, sentia aquests mateixos crits.
En lloc de "yallircianchisya", "hem ven-
çut!" quecwa, era el "twaratlinze", que vol
dir el mateix in kirundi. Era el "hem ven-
çut" amb l'independencia. Don grácies a
Déu d'haver-ho pogut viure i haver-vos ho
pogut contar,

I li don grades perquè tant a Burundi
com als Andes, els pobres han pogut cridar
també "els nostres Bisbes tenien raó!". Per-
qué tant a un lloc com a l'altre, els Bisbes,
com el Bon Jesús, estavan i estan aliats amb
els pobres. I també —perquè no dir-ho?—
haver viscut la Benaurança del Bon Jesús:
"Sortats quan a causa de mi vos insultaran i
engegaran; alegrau-vos, la vostra recompen-
sa será gran en el Cel". I també a la terra
—dic jo— com ho prova el crit dels nostres
caperols que encapçala aquestes retxes.

L es companyies aèries solen . oferir als
passatgers unes revistes d'edició

perquè s'entretinguin, a més d'informar-los
sobre qué poden comprar en els vols inter-
nacionals, etc. La revista de la TWA es diu
«Ambassador» i en l'edició del mes de
gener publica un article sobre cuina amb
aquest títol: «Cod an man in Barcelona» i
una frase destacada que tradueixo: «L'estil
català del bacallà salat és més que sorpre-
nent: és pur geni».

I vet aqu í el primer paràgraf: «Una nit
que vaig ser al restaurant Petit París de Bar-
celona vaig fer dues coses que mai no havia
somiat que podia fer: l'una, menjar bacallá
amb mel. 1 l'altra, que m'entusiasmes de
menjar-lo».

Colman Andrews dedica una página i
mitja de la revista a parlar de les diverses
formes de presentació del bacan i assegura
que algunes de les millors receptes poden
ser provades a Barcelona. Aquest escriptor
califomiá matisa molt i explica quins plats
de bacallà Ii semblen més interessants d'una
llista de restaurants barcelonins —Petit
París, Chicoa, Eldorado Petit, El Passadís
del Pep i Florian— dels quals dóna l'adreça
i el telèfon.

Andrews distingeix molt bé el que ano-
mena «aberracions de la nouvelle cuisine» i
la cuina auténtica i antiga arrelada a les di-
verses regions mediterránies, compatible
amb el fet que les receptes tradicionals
sovint abandonades en la práctica— ressus-
citin ara en fórmules més refmades. El ba-
can amb mongetes, el bacallá amb sam-
faina, el bacallà a la llauna —potser l'única
aportació típicament barcelonina a la cuina
catalana —són algunes de les incomptables
possiblitats que ofereix el  bacallà.

lntrigat pel nom que donem a aquest
peix, he acudit al libre que d'un temps ença
em proporciona més plaer, el diccionari
d'en Coromines, i hi trobo que «tant els
noms hispànics com el francés cabillaud i el
neerlandés kabeljauw o bakeljauw semblen
difosos des de la forma gascona cabilhau,
del focus gascó hauria passat a Castella com
a bacallao (després bacalao) i d'allà sembla
haver vingut al català com a ()acalla».

Es molt curiós el mot català antic «ba-
callar», que significa «home que no és ca-
valler, vilá», relacionat amb el francés bac-
helier (antigament, bacheler), igual a «jove
que encara no és cavaller». El mot «ba-
callar» era molt freqüent i ben aviat agafa
matisos francament injuriosos o molt severs.
Per això les Corts de Montsó del 1289 deci-
deixen que el mot «bacallan> sigui  reempla-
çat en les noves versions dels Usatges pel
terme de «juvenis horno».

I si una cirera n'arrossega una altra, els
mots també s'entrelliguen a vegades d'una
manera sorprenent i divertida. Coromines
ens dóna la pista de «baccará», gaseó antic
amb el sentit de «rufià» —penso en el joc
de cartes que duu aquell nom— i hi relacio-
na també «bagassa», provinent d'un vell
mot, comú amb la lengua d'oc i el francés
antic «baiasse», que en l'origen significa
«nota, minyona», si bé sempre amb matís
més o menys depreciatiu, i aviat tendí a
fixar-se en el sentit de «prostituta».

Sembla, doncs, corn si tot el que s'empa-
renta amb bacallà tingui un punt de salat,
de malícia... Potser per això Colman An-
drews ha trobat genial el contrast de la re-
cepta amb mel.

Josep M. Espinás
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Esbertades altres coses

Noticies breas
Miguel Pascual amb el

cidisme.— A la Platja de
Palma, dias passats, acon-
seguirem aquesta fotogra-
fia. Trío de figuras depor-
tivas. En Miguel Pascual,
en el centre, es el regir de
deports de l'Ajuntament
de Palma. Es tracta d'un
home discutit, pero per
la part que ens toca, tinc
a dir que Miguel Pascual
es amic nostre. Forer
moltes les vegades que
tinguerem que tractar amb
eh per, assumptes del bo-
xeo. Miguel sempre tin-
gué solucions per a tot,
encare que els socialistes
de Pascual no miran el dur
deport pugilístic amb bons
ulls.

Aquí, a la fotografia
estam amb el regidor ciuta-
dà el sis vegadas campió
del mon de ciclisme en
pista darrera moto, Gui-
llem Timoner i a l'altra
part en Mateu Canals, are-
naler, president de la Fede-
ració Balear de Ciclisme.
"Trío de ases' podriem
dir. Tots tres amics de la
Platja de Palma i de la
nostra revista quincenal
"S'Arenal de Mallorca '.

En Manolo González
Pando, torna esser pren-
dent de la Federació Ba-
lear de Motonáutica. Gon-
zález Pando, director-pro-
pietari de 1 Hotel Panorà-
mic, ex-tinent de balte de
l'ajuntament de Llucma-
jor; ex-delegat provincial
de deports i ex-president
també de les federacions
de Motonáutica i de Tir
Olímpic, va esser proposat
novament per a president
de l'espectacular deport de
mononátitica i vist que ell
es presentava, ningú més
va presentar candidatura.
El prestigi de Manolo es
indiscutible. Enhorabona i
sort.

El veterinari llucmajo-
rer, Antoni Tomás Veguer,
es el nou president de la
Federació Balear de Cava.
Des de "S'Arenal de Ma-
llorca", aprofitarn per do-
nar la noticia i desitjar-li
els majors encerts en la tas-
ca de cuatre anys que li
esperaba desempenyant el
arree de màxim responsa-
ble dels caçadors de les
Illes Baleara.

La primera tanda de la
disputa del "Trofeu Bar
Pou", de Llucmajor, de
pesca, "roquer" des de
costa fou guanyada per
Francesc Martínez 2.on
Miguel Llompart; 3.er
Francesc Laredo, fina a 10
participants.

La segona part del citat
concurs, que está organit-
zat pel "Club Cap Roig",
es pesca des de embarca-
do

El pesatge el "Bar Re-
da" de sa Plaza Espanya.

"Nostro Municipi", es
una revista juvenil llucma-
jorera. Els redactora son
tots molt joves. Es co-
mença a publicar al julio!
de 1985. Redactada total-
ment en català foren els
iniciadors Miguel crespi,
Andreva Puig, Antoni Va-
dell, Joan Vadell, Coloma
Ramon. En dibuixos, Pere
E. Martínez

L'Ajuntament de Palma
ha començat les obres de
pavimentació i drenatge de
La Ribera (devora Ca'n
Pastilla). El presupost es
de 54.445.548 pessetes.

Sebastià Cardell i To-
más, professor de catará
des de 1979, mestre de
Primera Ensenyance des de
1944, s'ha jubilat després
de 41 anys de Magisteri.
Llucmajorer i la major part
de la seva vida, a cobert
la seva labor al col.legi
de Sant Bonaventura de
la mateixa ciutat.

Sebastià Cardell, poeta
per altre part, es persona
Inolt estimada. Li desitjam
lo millor en els anys de
merescuda jubilació, als
cuals ha arribat fa setma-
nas.

El Club Petanca Son
Sunyer legueix agua-
nyant eonfrontacions ofi-
cials. L'escena és segur.
Lo que passa ara es que en

Juan Tomás i Mas vol esser
el president, diuen que
han dit que dejen. I amb
això no es contava...

Sa directiva del Son Su-
nyer (de petanca) hauria
de dimitir. O no? Que diu
amb això el seu germà po-
lític, en Toni Martí?

Sorpresa. I goma...

Mentre el Club Petanca
Arenal quasi te asegurat
l'ascens a la máxima cate-
goria en la petanca balear.
Enhorabona per endavant.
Aquest club fou fundat
per Sebasta Mas i Bailes-
ter (es carnicer des carrer
Salut).

Del futur camp munici-
pal de deports, no s'ha dit
res pus. Els terrenys de
'Son Verí Nou" encara no

han estat rebuts per l'ajun-
tament de Llucmajor.

Sebastià Barceló (des
Bacomo) torna estar entu-
siasmat amb el deport
aeri. "Halcones de Mallor-
ca ', el club que ell presi-
deix, prepara algunes de-
mostracions per aquest
any. Fa un parell de dies
que rendiren visita a dife-
rents autoritats Meneas.
El màxim responsable del
"sector aéreo", conselle-
ria. La darrera d'elles al
comandant general. La co-
misió estava composta per
el mateix Barceló, acompa-
nyat de Tomeu Beltran,
Miguel Fernández, Barto-
meu Sbert (junior) i el pi-
lot Jordi Amengual.

Tornarem veure a S'Are-
nal una demostració tant
interesant com les que fan
aquests atrevits valents de-
portistes?

Esperan que sí. Veritat
Tia?

I fine dintre de 15 dies,
estimats andes.

Fotos d'avuí d'a&
La fotografia que presentam es feta de fa una setmana. Podem veure d esquerra a

dreta es rector que es el pare Jordi Perelló, enmig el batle llucmajorer Antoni Zanogue-
ra i el president de l'Associació de Veïnats, Antoni Martí

Agradà a tothom que el batle Zanoguera vingués a S'Arenal. El veim pocas vegades
per feina de 1 ajuntament. Ell diu que ten en Joan Perelló que ho fa molt bé. Noltres
també agrafm a Perelló la feina que fa. Pero el batle es el batle...

Desde "S'Arenal de Mallorca" oferim la fotografia com a testimoni d uni i amb el
desig de que units, les cosas aniran molt millor.

Srenal
ollv de Mallorca

TeL 265005

ASSEGURANCES MARE NOSTRUM

Assegurances en general.
Tota mena de assegurances.

Placa Major, 1
S'Arenal
Tel. 265374

I ara també:
C/. Marbella, 31
Can Pastilla
Tel. 267654

MARE NOSTRUM AL SERVEI DE TOTA LA PLATJA DE
S'ARENAL



De societat
JOIER1A RELLOTGERIA

CHISUN

Tel. 269815
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CENTRE OPTIC
EXPOLENT

LENTAS DE CONTACTE

CONTROL VISID
M. COLOMA GARI'

ÒPTIC OPTOMETRISTA -

CONTACTÓLEG

BERGA, 26 - S'ARENAL - TELÉFON 26 33 74
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CHINA
oSTAURAAir

ORiEtalW
CiJoaquin Verdaguer. 12

Arenal Tel. 28 67 21

Calle Tratal«sr. 12

Tela. 28 elle - 913 6701
CIUDAD JARDIN
Con de'n Rabease

FOTO-CINE-ESTUDI

X Ot 444 Ot

Fotocopies a l'acte.
Reportatges foto-cine.
Carnets color.
Industrial
Publicitária.
Material fotografíe.
Servei de revelat
per a l'aficionat.
Carní de les Meravelles.

rty
Tel. 269416
S'ARENAL DE
MALLORCA
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Silvia López Trujillo, que va rebre les aigües bap-
tismals aquest mes passat a la parròquia de

S'Arenal de Mallorca. (Foto: Kamal).

En Juan Rojas i na Lolita Verger se casaren el
mes de gener a la Catedral. El sopar fou al res-

taurant Montebello. (Fotos: Quintin).

En Jaume i n'Antònia de Ca S'Arrosser d'Es Pil-
larí. Se casaren aquest mes passat a La Porciún-

cula. (Foto: Kamal).

Aquest passat mes de febrer, va rebre la primera
comunió a la parròquia de S'Arenal, la nina An-
gela Luna i Crespo. El dinar fou al restaurant

Tal' de S'Arenal. (Fotos: Quintin).

....lid i11111111111111111111111111111111ibibi.,..
Més d'un miler de
malalts de SIDA a
Europa

Atlanta (Georgia, EUA). —

Segons un informe de l'Orga-
nització Mundial de la Salut
(OMS), fins al setembre del
1985 es produïren 1573
casos de SIDA en vint-i-un
països europeus. L'estudi
indica que el 69% deis malalts
afectats foren homosexuals i
que Franca registré la majoria
dels casos, seguida d'Alema-
nya Federal, Gran Bretanya i
Bélgica.

La Crida farà de
Sant Jordi dia de
lluita lingüística

Barcelona. — La Crida a la Soli-
daritat presenté ahir la seva
campanya lingüística per a en-
guany. Després de definir-lo
com un any d'estructuració de
la Iluita lingüística als Països
Catalans, la Crida anuncié la
formació d'assemblees de la

!lengua a tot el país i que el
pròxim dia de Sant Jordi torna-
rá a ser un dia amb accions de
Huila lingüística. Aprofitant.
l'entrada en vigor de l'IVA i que
moltes de les empreses catala-
nes refaran la seva comptabili-
tat, la Crida, d'acord amb el Co-
l - legi de Gestors de Catalunya,
ha editat un llibre, que será
distribuit a partir del dilluns, ex-
plicant el tema i raplicació del
catalá en les comptabilitats.
D'altra banda, tres membres
de la Crida han estat condem-
nats a una multa de tres mil
pessetes per les accions de
catalanització fetes a l'abril del
1985 a l'estació de Sants.

Es nega a servir un
client i provoca un
tiroteig

Sant Feliu de Llobregat (Baix
Llobregat). — Juan Roldán Fer
nández provoca un tiroteig en
dir que no servissin una cerve
sa a un client del bar del set,
fill. José Luis Landero es pro
senté al Bar Cantábrico, de
Sant Feliu de Llobregat, del

qua! era client habitual, i
demaná una cervesa. El pare
del propietari, Juan Roldán

-Fernández, es negà a servir-la.
Llavors el client digué que
aniria a buscar una arma i els
obligarla a servir-li a cervesa.
Després agredí Juan Roldán i
Ii produí diversas contusions.
El propietari del bar, Luis
Roldán Ortiz, anà a buscar una
escopeta per defensa,- el seu
pare i disparé dos treta.



Nova sabateria
infantil al carrer
Blanquerna

FRANCESC ADROVER

Sastre en pell a mida.
10 per 100 de descompte a la presentació d'aquest

anunci.
Carrer Bartomeu Riutort, 15. Tel. 262841 -

Ca'n Pastilla.

ARA MÉS QUE MAI
LA REVISTA . DELS QUI PENSAM
EN EL PRESENT I FUTUR DEL NOSTRE
POBLE.
APARTAT 619 — PALMA DE MALLORCA

HOTELS, DISCOTEQUES,
COMUNITATS, XALETS

TV VIA SATELIT
A PARTIR DE 500.000' -
ELECTRONICA EL

GAUCHO
CARRER MALLORCA, 2 - TEL: 26 34 23

S'ARENAL DE MALLORCA

Pina Reina
U.° Cristina s/n

Tel. 266815- S'ARE NAl
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Cránica de Sant Jordi
Cent quaranta anys de

la dessecació del Pla de
Sant Jordi.

Aquest any s'acomplei-
xen cent quaranta anys de
la dessecació del Pla de
Sant Jordi, anomenat tam-
be Pla d'en Cati. L'engi-
nyer holandés, Paul Bouvij
fou el qui l'any 1846 co-
mençá. 1 obra de dessecar el
Prat aportant els pianola,
síquies, molins de vent,
etc., perquè es dugués a
terme la reforma. Cente-
nars de quarterades esta-
ven anegades, les viviendes
eren escassas dins aqueLs
territoris i just eren habi-
tades durant les èpoques
de sembrar i recollir els
pots sembrats que s'hi
feien. Ele habitans que
s'aventuraven per aquella
andurrials s'esposaven a su-
frir unes febres malignes
que a molts, els causava
la mort. Els mala obra que
feien les aigües empanta-
nades se sentien pels barda
de Ciutat. Els habitants
també, per la proximitat
s'esposaven a sofrir els
mals ja dits i les plagues
de moscards. Sobretot, en
l'estiu, es feien inusporta-
bles.

A principia del segle
XIX, un decret del Rei
Ferran VII donava per-
mí per començar les obres.
Dins "La Societat Econó-
mica de Amigos del País'
es forma una comissiò per
dur les obres a terme,
però, sigui pel que sigui,
fins que Paul Bouvij, no
començà de bon de veres,
no a arribaren a realitzar.
Aquestas duraren quatze
anys i foren necessaris
mulera de carretades de te-
rra i escombres per pomar
els terrenys en forma de
poder ser cultivats i els
molins expulsaren cap a
la mar tones d'aigua

L'enginyer Bouvij, arri-
ba a Mallorca l'any 1835 i
i es casa amb una filla
d'un capita., anomenada
Francisca de Mendívil, va
escriure CO3C3 sobre geo-

grafia de Mallorca i partici-
pa en projectes de mineria,
però, el més profitós per
ell, fou la dessecació del
Pla de Sant Jordi, ja qué,
li va donar uns bons inte-
ressos. El poble fi dedicà
un carrer al seu nom, on
hi ha la farinera, actual-
ment tancada des de fa uns
vint anys.

Si Bouvij hagués pogut
sebre que cent anys des-
prés d'haver guanyat tan-
tea de quarterades de te-
rres a les aigiies, aquestes
havien de ser ocupades per
l'aeroport i els avions, se-
gurament ho hagués deixat
així com ho va trobar

Realment el nostre po-
ble va néixer a partir de la
dessecació del Prat, obra
realitzada per Bouvíj cent
de pagesos de Sa Pobla,
Marratxí Algaida, Sant,
Joan, Llucmajor, Campos...
de tota Mallorca, són els
nostres padrins. Vengueren
a viure a Sant Jordi i va
esser quan començà a ser
l'hort de Ciutat. Abans
d'en Paul Bouvij, Sant Jor-
di just era conegut per les
febres o quartanes que
apalagaven els agosarats
que a'hi acostaven.

A Sant Jordi altre temps
domes s'hi feien quartanes
i ra s hi fan jovençanes
amb unes colora tan sanes
que de vorer les en fan te-

/nir ganes
de rompre els deu mana-

/ments.

Aquestes passades set-
manes, han mort:

Antoni Gallego Sán-
chez, n'Antonio, als 68
anys.

Sebastiá. Català Mir, Se-
bastia Blai, als 68 anys.

Joana Aina Pou Car-
dell, viuda d'en Josep
Rafel de Sa Farinera-Ma-
dó Mola, als 79 anys.

Jaume Cañellas Carrió,
l'amo en Jaume Corbata,
als 80 anys.

Descansin en pau.

Eh Corresponsals
Sant Jordi, 6 març 1986

REBUDA LA
NOVA

COL.LECCIÓ
DE PRIMAVERA

13011tiqUe

de
moda

LA ROBA MES GUAY
DE S'ARENAL

Avinguda Nacional, 57.
S'ARENAL DE

MALLORCA

En Josep Maria To-
rres i sa mare Nativi-
tat Rudilla, que te-
nien una sabateria al
carrer Cardenal Ros-
sel d'Es Coll d'En Ra-
bassa, han tancat la
darrera per obrir-ne
una de nova al carrer
Blanverna —prop de
les Avingudes— a Ciu-
tat.

En Josep Maria, ha
fet feina anterior-
ment a sectors de la
moda i del calçat com

ragatzerns Oliver, Si-
natra, Anto-
ny i Barris.

Família de proce-
dència peninsular,
vengueren al Con ara
fa 25 anys, en Josep
Maria, va venir de dos
mesos, i no ha estat
mai a la Península.
Se consideren ben
mallorquins.

—Com és que voleu
fer publicitat a un pe-
riódic com S'Arenal
de Mallorca, d'un bo-
tiga de dins Ciutat?

es la nostra pregun-
ta—.

—Tenim molts de
clients de S'Arenal i
Can Pastilla, gent
que venia aposta a Es
Coll per comprar sa-
bates. Volem conti-
nuar servint a la gent
d'aquesta comarca i
la millor manera per
fer-los-ho saber és un
anunci al voste periò-
dic.

D'on duis les sa-
bates?

—Especialment del
País Valencià, un lloc
on saben fer qualitat
a bon preu.

RUDY'S
	

Carrer Blanquerna, 18. Tel. 207564.
Sabateria Infantil,	 Ciutat de Mallorca.



TALLER DE

JOIERIA

KLAUS

JOIES NOVES,

CANVI DE

REPARACIONS, CANVI DE MODELS. TREBALLAM
EL SEU OR VELL

DOMICILI - CARRER BERLIN, 14 TEL.: 26 98 64
S'ARENAL DE MALLORCA

losen Vallespir i Gost
Tallen Vallespir
Servid Oficial RENAULTRENAULT

Servei a la carta, cada dia manco el. dimatis.
Provi el noatre cabra al forn, tostón de Segovia, ~tinco, etc., etc.

Buffeta i tota asase de aerveis a domicili.
Batejos, bode., comunions, sopan i dinars de companyonia, celebracions, etc.

Son Garcia del Plisar

Coll d'En Rabea..

Telf. 268661.

RESTAURANTE

PBM10110munno 111

CUINA MALLORQUINA
SALA PER BODES I

COMUNIONS

Incluit en LLi

regalan: una
peLlicula de
vídeo.

L3 meya
<farrera
voluntat
es que
em mangle a

CAN VERDE

Venda i renunció de
totos els tinas de vehides

de la marca RENAULT

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

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

NOMES OBERT FT.S VESPRES
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Xafarderies
A la Biblioteca Munici-

pal del Polígon de Llevant,
hi han hagut de posar un
guardia municipal per guar-
dar-la. Eh annerots de la
barriada robaven ¡libres,
feien trui i emprenyaven.
A S'Arenal, els annerots
ja han començat a fer les
mateixes bestieses. Ara no
hi ha guardia continuada-
ment, però el guardia del
barri hi fa passades. Molt
lamentable, però cert.

El gerent de l'Associa-
ció d'Hotelers de S'Are-
nal, diu que no ha rebut
cap subvenció, ni de l'Ajun-
tament de Ciutat ni del de
Llucmajor amb motiu de
la celebració del carnaval.
I això que ha cursat les
corresponents instàncies
demanant-les. El gerent de
l'Associació d'Hotelers as-
segura que els badea dels
dos municipis que se repar-
teixen S'Arenal, tenen ma-
nía a l'Associació que
ell gerencia.

L'Associació de Vetnats

Amenaces de mort
contra el rei Caries
Gustau de Suécia
Estocolm. — El reí Caries
Gustau de Suecia ha estat
amenaçat de mort en unes tru-
cades telefòniques anònimes
durant aquesta setmana,
segons que informa un diari
suec. El rei era molt amic de
l'assassinat primer ministre so-
cialdemócrata Olof Palme i pro-
nunciará un discurs dissabte
vinent a la cerimònia dels fune-
rals que se celebrará a Esto-
colm.

Boga i Cia, d'Es Molinar,
activa darrerament, han or-
ganitzat un concurs de di-
buix aquesta setmana pas-
sada, una protesta per re-
soldre el problema dels
autobussos que arriben
plens des de S'Arenal, or-
ganitzen l'esport i el lleure
als joven del poble... Una
bona associació liderada
per n'Alexandre Segura,
en Manolo Cabello, en Ma-
nolo Garcia que també és
president de petanquers, i
altres elements ben actius.
Una bona associació a un
poble més bé conflictiu.

Durant la passada cam-
panya del Referéndum de
l'OTAN, hi va haver el que
podriem anomenar abús de
poder al poble de Sant
Jordi. El PSM va demanar
a la junta electoral per fer
un mitting a l'escola públi-
ca Li assicnaren un pati
exterior sense llum. Dos
dies després, la mateixa
junta electoral designava
la millor aula de l'edifici
per celebrar un mitting,
aquesta vegada del PSOE.

Els soldats del cantó
suísdelsGrisons
podranparlarromanx

Ginebra. — El cantó dels Gri-
sons, zona de reclutament de
la divisió de muntanya 12,
tindrà com a mínim sis compa-
nyies d'élite i 3 de landwehr,
formades per soldats que
parlin romanx. Així ho explica
a Chur el director dels afers
militars d'aquest cantó, Reto
Mengiardi, que afegí que d'a-
questa manera es contribuirá
a preservar aquesta llengua.

Un nen de 5 anys
pot ser acusat
d'assassinat
Miami (Estats Units). — Les
autoritats judicials de Miami
discutien ahir la possibilitat de
presentar càrrecs d'assassinat
contra un nen de cinc anys
que en matà un altre de tres
empenyent-lo des del balcó
d'un cinquè pis. Lázaro Gonzá-
lez, de cinc anys, confessà
somrient a la policia que va em-
pènyer el petit Eduard Lafavria
des del cinqué pis de casa
seva, a Miami Beach, perquè
aquest darrer volia morir
perqué els seus pares li pega-
ven. Els pares de Lázaro van
ser també retinguts per la poli-
cia, que trobá a casa seva,
durant la investigació, dos
quilos i mig de marihuana.

Noi de 16 anys mort
a Barcelona per

-sobredosi d'heroína
Barcelona. — Un noi de setze
anys d'Edat, Josep A.C., va
morir dissabte a conseqüència
d'una sobredosi d'heroïna,
segons fonts policíaques. El
noi, que anava acompanyat
per Enric S.S., de vint-i-quatre
anys, el qual també es trobava
sota els efectes de l'heroïna,
fou recollit sota un pont del
passeig de Santa Coloma de
Gramenet per la dotado d'un
cotxe Z de la policia. Tots dos
van ser ingressats a la residen-
cia de la Vall d'Hebron; peró, a
Josep, els metges no li van
poder salvar la vida.

La CEE vol
coordinar la lluita
contra el cáncer
Brussel.les. — La comissió
europea prepara una comuni-
cació al consell de ministres
de la CEE perquè els dotze co-
ordinin Ilurs esforços en la pre-
venció del cáncer, en la recer-
ca sobre aquesta malaltia i en
la Iluita contra el tabaquisme i
els additius alimentaris cance-
rígens.

Els vethats de la barria-
da de Casa Blanca, que
viuen a la carretera de
Manacor, están esperant
amb paciència que s'arre-
glin, o, al menys, que els
expliquin el perquè no se
arreglen les voreres que te-
nen davant les seves cases.

El cas és que fa més
d'un any, es va arreglar
aquesta carretera per part
del Ministeri d'Obres Pú-
bliques. I segons diuen, i
sembla que és així,
enginyers encarregats tro-
baren més convenient, en
lloe d'escotar la carretera
i despres arreglar-la, de-
gir asfalt (uns 15 centíme-

tres) damunt el que ja hi
havia, i pujar també les vo-
reres, ja que quedarien
més baixes que la carrete-
ra. Encara que els llindars
dels portals de les cases
quedasin més baixos que
les voreres.

Es va retirar el "bordi-
llo" vell i se'n posà un de
nou. Però no se sap si
perque s'acabaren els dob-
bers o les ganes de fer fei-
na, o perque quant ho ten-
gueren espenyat no sabe-
ren com arreglar-ho. El cas
és que es va abandonar, i
avui, des de fa més d un
any, els veïnats reben les
conseqüències amb les co-
rresponents molésties. I la

mala vista que dóna una
feina no acabada.

PETANCA.— El Club
'Molina de Vent", radicat
dins aquesta barriada, té
dos equipos que juguen a
Tercera Categoria Regio-
nal, un dins el Grup C. i
l'altre dins el Grup D. Per
les seves actuacions i resul-
tats, podem dir que no són
ni figa, ni refm, perque
ens en donen una de freda
i una de calenta. Diumenge
passat guanyaren al "Unió
Santa Maria" per 8 a 1. I al
"Bar Son Ferriol" per 7 a

Corresponsais

Crònica de Sa Casa Blanca



Petits anuncis
Aquests anuncis poden ser remeses a la nostra re-

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

Cada paraula, 10 pessetes.
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BORSA
IMMOBILIARIA

URGEIXEN PISOS
PER LLOGAR.

FINQUES
AMENG VAL.

Sant Cristofol, 16.
Tel. 269250.

S'ARENAL, 2 habitacions,
sala menjador, amoblat.
25.000. AMENGUAL.
269250.

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

ADMINISTRAM les seves
finques. FINQUES AMEN-
CUAL. Tel. 269250.

A S'ARENAL, se lloga lo-
cal, 120 m2., 45.000 ptes.
AMENGUAL. Tel. 269250.

A S'ARENAL, apartament
amoblat, una habitació do-
ble. Soletjat. 25.000 pies.
AMENGUAL. Tel. 269250.

AL CARRER DES VALE
de Llucmajor, se lloga lo-
cal de 136 m2., i pía tres
dormitoris. Tel. 460985.

SE I.,LOGA PIS, sense mo-
bles, a S'Arenal. 30.000
ptes. AMENGUAL. Tel.
269250.

PRIMERA LINEA CA'N
PASTILLA, transpás local
comercial 41 m2., i 17
d'atillo amb terraga. 3 mi-
lions 700.000 pessetes i 65
mil de lloguer. AMEN-
GUAL. Tel. 269250.

NECESSIT PIS barat o so-
terrani habitable, per a llo-
gar. Ofertes: Carrer Asclrú-
bal, 24.

APARTAMENTS I ESTU-
DIS per Bogar a la Plaga de
la Reina Maria Cristina de
S'Arenal. Tel. 264407.

COMPRAR1A O LLOGA-
RIA local a primera línea,
entre els balnearia 4 i 8,
mínim 200 m2. Eelefon:
264984. Raó: Pere.

SOLAR de 620 m2., a
Bahia Azul, contador
d'aigua posat i planells
aprovats, venc per dos mi-
lions de pessetes. Facili-
tats. Tel. 263155.

PIS A CALA ESTANCIA,
dues habitacions, llog per
20.000 pessetes. Telèfon
269250.

PIS, BALNEARI 9, una
habitació amoblada, llog
per 20.000 pessetes. Tel.
269250.

ESTUDI, CA'N PASTI-
LLA. llog per 19.060 pes-
setes. Tel. 269250.

OCASIO. SUPERMER-
CAT primera línea, 200
m2., lloguer baix. Obert
tot l'any. AMENGUAL.
Tel. 269230.

COMPRARIA POSSESSIO
de 50 a 100 quarterades,
dins el terme de Llucmajor
o d'Algaida. Tel. 490011.

PARTICULAR ven aparta-
ment a S'Arenal, a 1 altura
del balneari 5. Tre habita-
cions dobles, dos banys,
menjador i rebedor. Terra-
ça, piscina i jardí. 5 mi-
lions 500 000 pessettes.
Tel. 281205.

XALETS, PISOS, plan-
tes baixes, amoblats i sense
mobles. AMENGUAL. Tel.
269250.

AL CAMI DE SON CANA-
VES, llogam casa rústica,
amb dues habitacions, sala
de bany. llum i aigüa ca-
lcina AMENGUAL. Tel.
269250.

BORSA DEL
MOTOR

VENC SEAT PANDA 40,
PM-AB. FAcilitats. Tel.
241947.

VENC FORD FIESTA,
PM-AB. Facilitats Tel.
24194' .

COMPRO COTXES vells
per ferro vell. Tel, 768672.

SI DESITJA VN COTXE
nou de la nostra gamma,
vingi i en parlarem. AGEN-
CIA OFICIAL RENAULT.
Tel. 413867 - Son Ferriol.

MEC.kNIC.1, planxa i pin-
tura. T.‘LLERS V \ LEES-
PIR. Tel. 413867 - Son Fe-
rriol.

SEAT 131 Diesel 2500,
Sofim, PM-V, venc de par-
ticular. Tel. 241947.

RECANVIS DE COTXES
de totes les marques a ven-
Eire. Tel. 268672.

A S'ARENAL, balneari 8,
devora primera línea, trans-
pás local amb estudi. 2 mi-
lions de pessetes i 13.000
de lloguer. ANIENGUAL.
Tel. 269250.

SERVICI DE GRUA i re-
mole per a cotxes. Servici
Seat, Son Ferriol. Tela.
241947413899.

VENC R-5 GTL, de parti-
cular. Tel. 263529.

VENC R-5 TL, confor,
PM-S, de particular. Tel.
263529.

SEAT PANDA. PM-J, de
particular venc. Telèfon:
263529.

VESPES. vespinos i bici-
cletes per a llogar. INTER-
MOTO. Carrer Milán, 3 -
S'Arenal. Tel. 260783.

VESPINO OCASIO, en
bon estat venc. Agencia
Mare Nostrum. Tel.
265574.

PARTICULAR VEN Ford
Fiesta S-1100, PM-Z. Tel
267931.

BICICLETES I CICLOMO-
TORS de segona ma, venc.
Espigares. Tel. 263556.

VENC SEAT FURA, PM-
AB. Facilitats. Telefon:
241947.

VENC RENAULT FUE-
GO, yermen, PM-11'. Tel.
241947.

LLOGAM COTXES a un
preu ben especial. AUTO-
RACING. Carrer Maña A.
Salva., 41. Tel. 490587 -
S'Arenal de Mallorca.

VENC R-5 TC. PM AB.
Facilitats. Tel 241947.

PARTICULAR VEN Seat
Panda 40, PM-S. Telèfon
267931 .

SERVEIS
PROFESSIONALS

EXCAVADORA J .C.B .; sí-
quica, aljups, clots per
sembrar arbres. Telèfon:
245900.

LLIBRERIA VICLSSU.
Material didàctic. Best se-
llers. Guasp, 2 - Coll d'En
Rabassa. Tel. 260326.

FORNER. Sastreia per ho-
mes i per dones. 'Finen
Canyelles Alcover, 4. Tel.
418543 - Es Molinar

OPTICA S'ARENAL, gra-
duam be la seva vista.
Lateros, lents de contacte,
aparells per a sorda. El ser-
vici més ràpid de Mallorca.
Carrer Berlín, cantonada
Trassimeno - S'Arenal. Tel.
490061.

MATERIAL DF. CONS-
TRUCCIO, rajoles i i)avi-
mentació. JOSEP MARTI-
NEZ. Carrer Canonge M.
Rotger, 9. Tel. 260091.

JUGADORS D'ESCACS
de S'Arenal i comarca.
Cada horabaixa partides al
BAR EUROPA. Els dis-
sabtes, torneix. Telèfon:
262046.

NAUTICA POR 1 I TXOL,
cucs per a pescar, accesoria,
ferraments, ràdios, sondes,
objectes de regal, motors i
recamvis "Solé Diesel - .
Passeig de Barceló i Mir.
17. Tel. 245004 -
Molinar.

REBAIXES DE TAR )0R.
Mallorquímica. Pm tures
interior i exterior de gran
calitat. SUMI ISTR ES
ARENAL. Amilcar, 14
Ti 265354-29.

PNEUMA.TICS SERVERA.
Arreglam eta seus pneumà-
tics fins i tot els dissabtes.
Carrer Mes Pitiüses. 4 -
Coll d'En Rabassa. Tel.
263663.

REIXATS 1 BAR11ERES
de ferro se fan. Solar, 163-
Badia Gran.

TERAPIA I MESSAT GES.
Li llevarem els seus dolors.
Tel. 266799, hores d'ofici-
na.

PINTOR -RETOLISTA , ta-
lanes , furgonetes. tendals,
cristalla. 1 AL LERS
LLUMS. Tel. 265616.

METALURGICA S'ARE-
NAL. Reixata, barandilles,
ferro forjat, treballa en
alumini per a obres, sol-
dadura eléctrica i autóge-
na, treballa al torn. Pere
Canals i Quetgles. Carrer
Menorca, 10. Telèfon:
269310 - S 'Arenal.

VIDRIERA S'ARENAL.
Cristalleria. alumini. secu-
rit Carrer Cuartel, 31 -
S'Arenal.

FOTO ESTUDIO RAMAL
regala un viatge mensual a
l'estranger als seus distin-
guits clients. Riu Centre de
les Meravelles. Tel. 269416.

1110BLES DE TOTA CLAS-
SE bon preu i bon tracte.
MI MUEBLE. Exercit Es-
panyol, 7 Tel 261629

PEIX FRESC i peix gelat.
SUPERARENAL, pebcete-
ria oberta tot e! die,

LLANTERNER: Termos
electrics i de butá. Repa-
racions de tota casta. Tel..
266961.

TOT INFORI11. Comptabi-
litat per ordinador, asses-
soria fiscal i jurídica. Trasi-
meno, 36. Tel. 268450.

SASTRERIA COVES. La
darrera moda per els se-
nyors. Carrer Cardenal Ros-
sell, 83. Coll d'En Rabas-
sa.

MUDANCES JURADO.
Tota classe de transporta
fina a 1.300 quilos. Telf.
269379.

PALLASSOS Fi i Topolí,
en català o castellà, per a
Testes de Primera Comunió,
festes populars i particu-
lars. Tela. 414740-416827.

VIDEO CLUB CA'N TO-
MEU. Carretera Militar,
293-A - S'Arenal.

TELEVISORS, vídeos, ra-
dio-cassettes, arreglam.
ELECTRONICA J. GAR-
CIES. Carrer Francesc
Frontera, 10. Tel. 264335-
Coll d'En Rabassa.

MECANICA GENERAL,
equilibrats i netetja de mo-
tora. TALLERS VIDAL.
Carretera de Son Fangos.
280. Tel. 262048 - Es Pil-
larí.

CONTESTADORS AUTO-
MATICS, telefons sense
mana, telèfons sense fils.
ELECTRONICA EL GAU-
CHO. Carrer Mallorca. 2
Tel. 263423.

PLANXISTERIA, pintura,
mecánica. Taller "SAN
FRANCISCO". Camí de
Son Fangos. Tel. 490314 -
Es Pil.larí.

ASSEGURANCES IYIAP-
F RE. Carrer Jabeque , 23j-
Badía Gran. Tel. 714579.

PORTES, finestres. persia-
nes amb el seu marc, de se-
gona ma a partir de 1.500
pessetes. Taulons i portes
noves. .ARMIJO. Carrer
Fletxa Jover, 26 - Son Fe-
rriol. Tel. 275283.

PAPERERIA CERVERA.
Material escolar i d'ofici-
na. Llibres de comptabili-
tat. Cardenal Rossell, 82 -
Con d'En Rabassa.

GUIXAINA per a tota cas-
ta d'obres iadobssolerejx.
Tel. 414648.

VIDEO REPORTATGES.
Bodes, comunions, bate-
jos, festes. Tels. 262192-
269491.

MARES de totes les grui-
xes. Pedrera Can Roma-
vera. Tel. 490953.

MATERIAL DE CONS-
TRUCCIO. Agencia Oficial
Uralita. Material sanitári,
griferia. Transpc 'ts a tota
la comarca. Carretera de
Manacor, 369 -Son Ferriol.
Tel. 243707.

CRIS'EALLERIA SON FE-
RRIOL. Vidres, miralls,
galenies, etc. Avinguda del
Cid, 98-b. Tel. 2424l.

ARRECLAM Tentadores,
maquines registradores, rá-
dio-cassettes de cotxes,
portera electrònics. Elec-
tronica EL GAUCHO. Ca-
rrer Mallorca, 2. Tel.
263423.

PNEUMATICS, pegata rá-
pida, bateries, correges de
ventilador, camvis d oli,
greixar. Carretera de Mana-
cor, 391 - Son Ferriol.
Tel. 270645.

TAPISSAM Sofás, cadires,
taulells, etc. lel. 263935.

ENSENYANCES
CENTRE CULTURAL
CA'N PASTILLA. Gimnás-
tica de manteniment feme-
ní, aerórbic, gim-jazz, gim-
nástica rítmica i taekwon-
do. Professors titulats.
Preus molt econòmics. Lo-
cal darrera l'església de
C.a 'n Pastilla.

IN FORMATICA, compta-
bilitat, mecanografia, ;tula
d'estudi dirigit, idiomes.
ACADEMIA °VIDE Tel.
260086 - Ca'n Pastilla.

CALIMERO. Jardí d'In-
fáncia. Obert des de les
730 a les 2000. Plaga de
l'Esglesia al Coll d'En Ra-
bassa. Tel. 267507.

CLUB DE KARATE
BUSHIDO. Classes de ka-
rate, gimnástica de mante-
niment, jazz i ballet. Jazz i
ballet válits per a exàmens
oficials de Conservatori.
Carrer Duc de Rubí.3. Tel.
418709, horabaixea Son
Ferriol.

PROFESSORA DE PIA-
NO, dona classes de piano
i solfeig. Tel. 262718, se-
nyora Baugá.

CLASSES D'ALEMANY a
S'Arenal. Carrer Torrcnt,
23 la la part de Llucinajor)
500 nts. per hora. Tel.
269217.

TINTORERIA CAUTOR.
Netetja de catífes, mantes,
cortines, cobertors i tota
classe de peges de vestir.
Carrer Torrent, 9 - S'Are-
nal. Tel. 265447.

S'Arenal
4,V de Mallorca

lel 26,111f



T'agrada escoltar
ràdio en mallorquí?

Emissions les 24 hores del
dio al 105 de la FM.

VIATGES
VI 1 I GES	 Bit
llets	 vaixell i
Telèfon: 267450.

VIATGES	 SPAN1EL.
Bitllets dtvi i de vaixell
(barco). Creditviatge i for
falta. Platja de Palma. Tel.
268100 - S'Arenal. rel
2335374.

fiCONGÚS
TER NACIO
NAL:DE.L.Ar
LLENCV/S.
CATALANA
IMCMV186

VAL
1.500 PTAS.

Shrenall
41, de Mallorca

Per a subscripcions, esqueles i publicitat a
SON FERRIOL, adressau-vos al nostre corres-
ponsal Torres R. Avinguda del Cid, 15. Telè-
fon: 416857.

CLUB HOLLYINOTO

Na Margarita, Na Catarina i Na Maria, totes mallorquines, vos trataran molt bé.

Urrer de Sant Cristòfol, 26 - S'Arenal de Mallorm
...11nn••nn•••nn•••
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COMPRES I
VENDES

COMPRARIA mobles ma-
llorquina, andes de quali-
tat. Tel. 264984. Raó, Pe-
re Antoni.

MOBLES PEREZ. Ara-
nyes i Ruma de tot tipus,
mobles damita j moderna.
Carrer Menorca, 45 S'Are-
nal Tel. 267079.

EQUIP COMPLET Canon
'tomavistas" 514 i projec-

tor Preu molt interessant.
Tel. 264977.

MAGATZEM DE CONS-
TRUCCIO de n'Antònia
Jaume. Venda de bloqueta,
picada i gravilla. Agència
oficial uralita. Transporta a
tota la comarca. Carretera
de Manacor, 369 - Son Fe-
rriol. TeL 243707.

OLIVER ORLANDY. Peix
fresc i peix congelat. Con-
serves i precuinats. Carrer
de Rocinante, 6 - Son Fe-
rriol. Tel. 275556.

MOBLES CASTILLEJOS.
Matalassos, canapés Flex,
tressillos, mobiliari de cui-
na, taller de fusteria. Ca-
rrer de Castillejos, 1 i 3.
Tel. 260580 - Coll d'En
Rabassa.

RELLOTGES SWATCH,
la darrera moda mundial.
Joieria Oliver's, Plaga de
les Meravelles- S'Arenal de
Mallorca.

OCASIO. Se ven material
i mobiliari de perfuineria i
objectes de regal, a preu
ben interessant. Perfume-
ria NANI des Coll d'En
Rabassa. Carrer Guasp • 2-13.
Tel. 266143.

PIANO de segona ma, en
bon estat compraria.Tel.
260597.

VIATGES MONTSE-
RRAT. Bil.lets d'avió a
qualsevol aeroport de la
Península. Bil.lets de vai-
xell a Barcelona i València.
Cotxes de lloguer a 1.000
ptes. el dia. Sant Cristófol,
2. Tel. 263431 - S'Arenal
de Mallorca.

PERSONALS
AL.LOTA DE 33 ANYS.
156 d'estatura, figura es-
tillizacia, cerca mallorqui
fina a 45 anys, per a rela-
ciona formals. Apartat 125
de S'Arenal. Ref.: 110.

TENC 26 ANYS, 1'52
d'estatura, bona figura i
som ben simpática i agra-
dosa. M'agradaría trobar
mallorquí fins a 40 anys,
que sia seriós i que se vul-
gui casar. Apartat 125.
Ref. 111.

HOME DE 50 ANYS, es-
perit jovenil, cerca dona
de 35 a 45 anys, que sia
nacionalista i tengui bona
figura, per a relaciona se-
rioses. Apartat 125. Ref.
112.

DIVORCIAT, cerca amis-
tat femenina, d'uns 35
anys. Cridar de 14 a 15 ho-
rca, o vespres Telèfon:
469441. Oscar.

FADRI de 30 anys, ben
situat, i amb inquietuts,
contactaxia amb fadrina de
les mateixes característi-
ques. Apartat 58 de S'Are-
nal.

VARIS
CALCES I CALCETTNS,
fila. agulles, botons... Lla-
nes per a tricotar. CA NA
NI SCA - Coll d'En Rabas-
sa.

PERRUQUERIES
SALÓ DE PERRUQUE-
RIA CUPIDO. Unisex,
diagnòstic dels cabells per
microvisor, permanents
per computadora, gabinet
d'estética amb solarium
per raigs U.V.A.. rajes la
ser. tratament de cel.lulitis
per benes fredes i plagues
electriques. Galeries Cu-
pido, devant el Balneari 4.
Tel. 265211.

MAKA Perruquera. Pedí
cura i manicura. Botonic
Gerrná Bianor, 19. Tel.
260756.

PEPE ROMERA perruquer
i barber. Carrer Dofí, 4 -
Ca'n Pastilla. Tel: 262856.

PACO Perruquer i barber.
Virgili, 1 - Can Pastilla.

MANOLO Perruquer. Pla-
ga de l'Església, 1 Coll
d'En Rabassa.

ANGEL Perruquer. Trata-
ments capilars. Canonge
Mateu Rotger. 11 - S'Are-
nal.

PE RRUQUERIA MARIA.
Permanents i moldetjats.
Manicura i pedicura. Ron-
cal, 24 - Es Pil.larí.

PERRUQUERIA MIXTA
JOANA I MARIA. Mol-
detjats i voluminadors per
computadora, trataments
capilars per computadora.
Manicura, pedicura i depi-
lació. Dic de Rubí, 19-A -
Son Ferriol. Tel. 278993.

PERRUQUERIA MARI-
YU. Permanents i canvis
d'imatge. Manicura i pe-
dicura. Carrer Mar Jónic, 3
- Les Tylarevelles. Telèfon:
26 13 14 .

PERRUQUERIA ALEMA-
NA USCIII. Permanents i
tintures. L'Oreal de París.
Carrer Tokio, 9 - S'Arenal
de Mallorca. Tel. 265055.

MIQUELA PERRUQUE-
RA. Neteja de cutis, mani-
cura i pedicura. Carrer
Mallorca, 3 - S'Arenal. Tel.
263423.

PERRUQUERIA VIC.Tra-
tament capilass. Diagnbis-
tic per rnicrovisor. &is-
trandat, 17 - Sant Jordi.
Tel. 266572.

ENC RNA Perruquera.
Coll d'En Rabassa, 1 el
268218.

PERRUQUERIA i barbe-
ria J. BERNAT. Blatera,
3 - Son Ferriol.

PERF UQUERIA STYL.
Depilacions, manicura i pe-
dicura Arenes le Bilbao, 5
Sometimes. Tel. 262469.

ANTONIO Perruquer de
senyores. Trassimeno, 16 -
S'Arenal.

PERRUQUERIA CATE
Permanents, tenyits, i re-
Ocios. Manicura i pedicu-
ra. Torrent, 27 - S'Arenal.
Tel. 490439.

SALO DE PERRUQUE-
RIA LINDA. Can Pastilla.
Tel. 263927.

CAN JORDI ES BARBER.
Cardenal Rossell, 81. Tel.
262‘14.

BOVI. Perruqueria unisex.
Acapulco, 2 - Sometimes.

:UTA PER R t'Y
ANTONIO. Pedicura i ma-
nicura. Carrer dels Repu-
blicana, 1-1.o S .:Venal de
Mallorca. Tel. 267824.

BLANCA	 Perruquera.
Gran / Genera/ coirsell,
36- S'Arenal. Tel. 265109.

JAUME, barber de Ses Ca-
denes. Tel. 262065.

VERA, perruquera de Ses
Cadenes. Carretera Militar,
174.

MM PERRUQUERES. Ma-
nicura, pedicura i depila-
ció. Pina de Sa Font, 1 -
Es Molinar. Tel. 273540.

PERRUQUERIA LLE-
VANT. Pedicura, manicura
i depilació. Edifici Some ti-
mes. Parc. Sortida, n.o 2.

JULIA PERRUQUERA.
Manicura, pedicura i per-
manents. Carrer Malbertí,
41 - Coll d'En Rabassa.
Tel. 260452.

PERRUQUERIA CATLSA.
Manicura, pedicura i depi-
lació. Cardenal Rossell, 99.
Coll d'En Rabassa. Tel.
260324.

BARONESA Perruquera
unisex. Netetja de cutis í
depilació. Nlarineta, 3 -
S \renal. Tel. 263493.

I. PASCUAL Perruquera.
Platja, 2 - S'Arenal. Tel.
264819.

-
ROSA I MARI CARMEN
perruqueres. Manicura i
pedicura. Carrer Tinent
Garau Fargas, 30 - Es Mo-
linar. Tel. 276330.

ANIMALS DE
COMPANYIA

CONSITErom VETE R/-
N.11:1 11UNDI lAUNA.
Doctor Daniel Magrini, de
4 a 8, de dilluns a diven-
dres. Carrer Exenit Espa-
nyol, 23 - S'Arcual. Tel.
267664.

PRODUCTES PEL CAMP,
pasos insecticides. animal
de companyia. "PAJ ARE-
EUA' s ARENAL, Plaça
deIs ins, 26 - S'Arenal

RESIDÈNCIA I ESCOLA
d'ensinistrament de cana.
Venda de cadells. "CRIA-
DERO LOS VALIE N -IT S".
Tel. 265125.

BORSA DEL
TREBALL

JORNALERA per hoces o
per cuidar nins, cerca fei-
na Tel. 411719.

AL.LOTA DE 19 ANYI.
cerca feina a hotel, gua]
deria o particular. Li agra
daría guardar nins. Tel
265898.

AL.LOTA DE 22 ANYS
cerca feina: cambrera d<
pisos, netetja per horca
guardar nin. Tel. 266632.

ARENALERA, 24 anyt
tres anys d'experiència a
conaerg, cerca feina. Tel
269476.

OFICIALA DE PERRU
QUEMA s'ofereox i cam
brera de menjador, ami
idiomes. Tel. 262274.

DONA DE 32 ANYS, cer
ca feina de cambrera o fei
net. Tel. 462509.

FOTOGRAF amb expe
riéncia se neceasita. Tel
269416.

SÁrenal
41 de Mallorca

1,,J1.15
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Petits anuncis



Moran al consultori de

S'Arenal
_	 Medicina General

8'30 Dra. María Isabel Oliver.
8'S0Dra. Teresa Oliver i Puig.
9-'00 Dr. Lluís Mulet Bauza.
11'00 Dr. Rafel Dorado Pou.
11'00 Dr. Bernat Roca Garcies.
11'30 Dr. Caries Perla Goñi.

PEDIATRIA

9'00 Dr. Bernat Roig Janer.
11'30 Dra. Canne Vidal Palamos.

PER AVISOS A DOMICILI

De 8 a 14 Ambulatori. Tel. 260766.
De 14 a 17 Tels. 226224-226225-223961.

Mesón Los Hermanos.
Carretera. Militar, 253. Tel. 268257.

S'Arenal de Mallorca.
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GASTRONOMIA
RESTAURANT CARABE-
LA. Cuina casolana. Carrer
Salut, 24 - S'Arenal de Ma-
llorca. Tel. 266205.

CAFETERIA CAPRI. El
núllor solarium de S'Are-
nal. Avinguda Nacional,
cantonada Joaquim Verda-
guer. Tel. 267337.

LA PANOCHA DEL MA-
CHO. Restaurant dirigit
per l'antic propietari de
"Paco el Macho -. Cuina
graciosa i salerosa. Carrer
Grua, cantonada carretera
de S'Arenal. Can Pastilla.
Tel. 269219.

RESTAURANT SA BO-
LERA. Cuina feta com
Deu mana. Si frissau, no
venguen. Carrer Acapulco,
4. Sortida n. 3 - Les Mera-
veles. Tel. 265188.

RESTAURANT ALBORA-
DA a casa galega do S'Are-
nal. Comidas e vinhos gale-
gos. Carretera Militar, 269.
Tel. 260725.

RESTAURANT DE LFIN
DORADO. Bodes, cumu-
nions, dinars d'empreses.
Dini per un milenar de pes-
setes. Carrer Joan d'Austia,
13 - Badía Gran.

RESTAURANT EL HO-
YO. Bodes, batejos, co-
munions i festes social'.
Els cape de setmana obert
al públic. Carrer Cabot, 10

i carretera de Manacor,
365. Tel. 271021 - Son
Ferriol.

"POLLOS ARENAL",
menjars casolans per en-
dur-se'n i menús econb-
mics. Carrer Trasimeno, 41
- S'Arenal. Tel. 261352.

"PEQUEÑO MUNDO".
Servei a la carta, cada dia
manco els dimarts. Provi
el nostre cabrit al forn,
toston de Segovia, ossobu-
co, etc., etc. Buffets i tota
classe de serveis a dqznicili.
Batejos, bodes, comunions

dinars de companyonia,
celebracions, etc. Son Gar-
cia del Pinar, Coll d'En
Rabassa. Tel. 268661.

BAR RESTAURANT AN-
DREU. Cuina variada i ta
pes. Sopars deportius i de
companyonia. Carrer de la
Grua, 6 - Ca'n
Tel. 261073.

RESTAURANT JAMAI-
CA. Cuina mallorquina.
Carretera Militar, 219. Tel.
262923.

RESTAURANT CA'N
VERDERA. Els diumenges
i festius, obert els migdies.
Els dies feners manco el,
dilluns, obert de 19 a 4 de
la matinada. Carrer Parce-
las, 52. Devant el balneari
5. Tel. 261057.

CELLER "LA BRASA".
Xot, conill, costelles d'Avi-
la, guaLleres. Tot torrat al
caliu. Carrer Joan d'Aus-
tria, 17 - Badia Gran.

CA'N QUIRANTE. Cuina
mallorquina. Sopes mallor-
quines. xot rostit. Tel.
265785. Sant Jordi.

TUNG HAL Cuina xinesa.
Carrer de Bellamar, 2-1.
Ca'n Pastilla. Tel. 261458.

RESTAURANT CALA
BLAVA. Cuina internacio-
nal. Obert cada dia. Tel.
263031.

RESTAURANT CALA ES-
TANCIA. Cuina interna-
cional. Peix, marisc i carn.
Punta Cala Estáncia. Ca'n
Pastilla. Tel. 267035.

GUIA MEDICA
IGUALATORI MEDIC

SON FERRIOL

Medicina general i ur-
géncies:

Dr. Joan Bejarano.
Dr. Jeroni Nadal.
Dr. Enric Garcerán.
Horari: de dilluns a clis-

sabte de 9 a 15; de dilluns
a divendres, de 17 a 20.

Carretera de Manacor,
387. Tel. 243873.

Reagan commemora
a Grenada la
invasió militar
Wushington. — El president
Reagan es traslladarà avui a
l'illa de Grenada per celebrar-
hi el que els nord-americans
consideren llur gran èxit de po-
lítica exterior: la intervenció
militar d'octubre del 1983 que
hi posa fi al règim d'extrema
esquerra. Aquesta visita ajuda-
rá també Reagan a obtenir del
Congrés la represa de l'ajut
militar als «contres-, aixi com a
impedir que Nicaragua esde-
vingui una «nova Cuba».

Guàrdia civil acusat
de torturar una
nacionalista
Sant Sebastià. - Maria del
Carmen Ayerbe, que fou detin-
guda fa un temps i acusada de
col - laborar amb bandes arma-
des, va reconèixer ahir a un
guàrdia civil com a autor dels
maltractaments que va rebre
quan estava detinguda.
Carmen Ayerbe no va acusar
el guàrdia civil duran el reco-
naixement sinó després de la
sessió. Carmen Ayerbe ha
estat detinguda sis vegades,
sempre acusada de col-laborar
amb bandes armadas.

Detingut un mafiós
molt buscat a
l'estranger
Barcelona. — La policía de Bar-
celona va detenr Guido
Rendel un milanés de
quaranta-sis anys buscat per
les policies francesa i suissa 1
acusat de pertànyer a l'anome-
nada mafia europea. Rendel
era a Barcelona per instal-lar-hi
un laboratori clandestí per a
transformar la morfina base en
heroina, segons que van infor-
mar ahir fonts policíaques.
Rendel era buscat per diversas
causes relacionadas amb el
tràfic de droga i el jutjat central
examinará la seva extradició a
Franca, que ja l'ha sol-licitada.
El milanés vivia al carrer
Doctor Roux, als barris alts de
la ciutat, i tenia un xalet a la
Costa Brava. Tenia la majoria
d'accions de dues empreses
barcelonines, una d'elles dedi-
cada a la importació i exporta-
ció i l'altra a serveis d'impremta
rápida i fotograba.

Dos mil suecs se
suiciden cada any i
20.000 ho intenten
Estocolm (Suecia).— Prop de
dues mil persones se suiciden
cada any a Suecia segons que
es desprén d'un estudi de la di-
recció d'Afers Socials de la
capital d'aquest país. Segons
aquest estudi intenten posar fi
a la seva vida unes vint mil per-
sones l'any, encara que són
dues-centes mil les que tenen
pensaments suicides. Suecia
té aproximadament uns vuit
milions i miq d'habitants.
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--Barcelona. — Des d'ara
hauran de ser escrits en
català els rètols d'utilització
obligada en aparells o installa-
cions de seguretat industrial.
Ho establí una ordre del depar-
tament d'Indústria i Energia
que ahir publica el «Diari Oficial
de la Generalitat de Cataluny-
a». Els responsables de l'apli-
cació d'aquesta ordre seran
els instal.ladors o els titulars
deis aparells i instal.lacions

Polémica a Menorca
amb els militars per
l'ús del català -

Maó (Menorca). — L'assemblea
d'entitats cíviques i culturals
de Menorca ha felicitat el con-
sellar d'Educació i Cultura del
Consell Insular de Menorca
parqué ha demanat, en una
carta al governador militar de
l'illa, que als organismes mili-
tars la Ilengua catalana,
«pròpia de les liles Balears»,
sigui acceptada amb el prestigi
que es mereix el poble.
Aquesta carta del conseller ha,
estat enviada parqué fa uns
quants dies els alumnas d'un
institut van rebre una resposta
negativa a la seva petició de vi-
sitar unes installacions militars
parqué, es deia en la desesti-
mació de la instancia, la carta
era redactada en «un idioma
que el general governador no
entén».

CONTRA
1MPOTÉNCIA,

INDEPENDENCIA
El nostre col-lega del sud,

el setmanari «El Temps» pu-

blica en el seu darrer número
una entrevista amb el psico-
esteta Caries M. Espinalt on
ens aclareix, entre altres
dubtes, el controvertit capte-

A les Balears estan indignats
parqué els espais meteorolò-
gics de TV3 no inclouen la
informació ctel temps de les
illes. Pel que sembla, les re-
lacions entre els homes del
temps —els populars Caste¡on
i Rodríguez-Picó— i l'Institut
Meteorològic de les Balears
són poc amicals tal com es
desprèn de les manifestacions
fetes pel director general de
l'Institut Nacional de Meteoro-
logia que qualifica de dubtosa
la fiabilitat i professionalitat
dels «homes del temps» de
TV3.

La direcció de la cadena au-

niment dels catalans en ma-
teria sexual: «Quina actitud
creu que té el català davant
del sexe?

—Jo crec que es nota, en
l'home cataba, una tendencia
cada vegada més clara cap a
la timidesa. I amb això el ca-
talé independentista curaria
de molts defectes... perque
aquest complex d'Estat espa-
nyol el fa retret, el fa tímid, i
això té, fins i tot, conseqüen-
cíes en la sexualitat. Pena el
català no se n'adona, perque
grades a la immigració, se li
ha fet una mica fácil anar al
'lit amb una dona, ja que hi
ha moltes immigrades que,
pel fet d'anar amb un cataba
al Hit, se senten més del país,
i, és clar, al català se li ha fet
fácil el que vulgarment po-
dríem dir cardar.

—Qué passa, doncs?, que
la catalana és més estreta?

—En general, no dóna tan-
tes facilitats. A Catalunya
penseu que hi ha més tímids
sexuals que a altres llocs.
Catalunya és un país perquè
les putes puguin guanyar
molts diners.»

tonómica insisteix que la causa
d'aquesta deficiència es troba
en el fet que a Castejon i a Ro-
dríguez-Picó sels nega la pos-
sibilitat d'aconseguir del cen-
tre meteorològic de Palma lo
informació i les previsions sis-
tematitzades que es faciliten
diàriament als mitjans de co-
Municació. Sigui per les causes
que sigui, el que és realment
illógic és que els ciutadans de
les Balears hagin de consul-
tar la televisió espanyola. o
qualsevol altre majó per co-
nèixer les previsions meteoro-
lògiques de la seva zona.

.CATALONIA SHOW

- Les instal.lacions
industrials han de

_dur rètols en catalá

VAL
1.500 PTAS.



N'Alfonso Villa, el nou propietari i la nova plantilla el dia de la inauguració.
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Converses
baleàriques

(111)
Aina.— Saps que faria

si fos consellera de cultu-
ra?

Bep.— Què?
Aina.— Convocarla un

concurs que consistiria en
traduir una selecció de
textos d autors baleara a
l'anglès, francés i alemany.
Al qui ho fes millor en
cada idioma se li encarre-
gaña la traducció d una se-
rie d'obres com una selec-
ció de les rondalles de les
illes.

Bep.— Bona idea! Es
podria revisar les traduc-
cions que ja hi ha fetes
(1) i se n podrien fer de
noves.

Aina.— També crec que
certes obres de Villalonga,
Porcel, Janer Manila, Fa-
ner, Villangómez, etc., val-
dria la pena de llançar-les
al mercat estranger.

Bep.— Cada any que
pana perdem possibilitats
de promoure les nostres
coses.

Aina.— Saps per qué?
Bep. No.
Aina.— Perquè partim

de la convicció que les nos-
tres coses no valen la pena

i que el turisme que ens
visita és analfabet.

Bep.— Pensa!, l'edició
de les nostres millors obres
tradufdes a les llengües
deis nostres visitants.

Aina.— En el temps que
estam ja hi hauria d'haver
al mercat almanco deu tí-
tols d autors illencs tra-
duïts.

Bep.— Seria una ma-
nera d'esborrar la imatge
tan deplorable que tenen
els europeus de les nostres
illes.

Aina.— Si.

(1) Cuentos maravillosos
recogidos en Mallorca,
adaptació al castellà per
7'. Llorente Falcó. Dos
toms. València, 1914 i
1928. Once there was and
was not. Traducció per
George E. Dane. New
York, 1930. Rondaies de
¡'le Dorée. Traducció per
Petar R o derick. París,
1937. F olk-tales of Mallor-
ca. Traducció per David
Huelin. Buenos Aires,
1945. Miirchen aus Ma-
llorca. Traducció per Ro-
bert H Doehm. Madrid.

Si et desentens dels
conflictes del teu po-
ble, no contribueixes a
la pu.

Si gires l'esquena al
germà, gires l'esquena
a la pau.

Si critiques 1 acció
dels altres encara no
et mulles per la pau.

Si respons amb vio-
lència, bufeteges la pau.

Si recules davant la
dificultat, estás retar-
dnt la pau.

Si opines sense fona-
ments, enrareixes la
pau.

Si només la teva opi-
nió és válida, estás con-
taminant la pau.

Si poses etiquetes
als altres, acomiades
la pau.

Si et prens pel teu
propi cos, perverteixes
la pau.

Si et prens per la te-
va imatge externa, es-
tás enredant la pau.

Si vols tenir més del
que necessites, t'estàs
venent la pau.

Si no surts mai vo-
luntari per res, no par-
lis de pau.

Si fa temps que no
has fet silenci, no espe-
ris la pau.

Si no estimes, no de-
manis la pau.

Si et refies que te
la duguin bona i feta,
desengana't de la pau.

Quan prens partir
per la no-violència edi-
fiques la pau.

Quan prens respon-
sabilitats que ningú vol

desvetlles la pau.
Quan lluites per la

justícia, fas trobadissa
la pau.

Quan no critiques
per darrera, fas obra de
pau

Quan saps obrir-te
als altres, fas créixer la
pau.

Quan t interesses
pels problemes del
món, fas pujar el valor
de la pau.

Quan dediques
temps a fer un servei,
ets llevat de pau.

Quan tornes bé per
mal ets apóstol de la
pau.

Quan no tens por de
la veritat, ets profeta
de la pau.

Quan et poses al
costat dels marginats,
poses al marge la vio-
léncia.

Quan per damunt de
tot, l'altre és persona,
estás dignificant la pau.

Quan comparteixes
els teus béns, fas cref-
ble la pau.

Quan trobes la vida
de grup, poses fona-
ments a la pau.

Quan engresques l'al-
tre a viure, escampes
la pau pel món.

Quan estimes com
Crist estima, en tú flo-
reix la pau.

Només quan estiguis
cansat de cercar-la, la
Pau et vindrà a tobar.

(De Pasqua jove, Gi-
rona 1984)

Equip parroquial

L'ESQUERRA
NACIONALISTA
A MALLORCA

(1900-1936)

A cura de Mateu Morro i Sebastià Serra

Biblioteca
dels Clàssics del

Nacionalisme Català
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«Els textos arreplegats en aquest recull representen
una selecció dels escrits més representatius de l'es-
querra nacionalista mallorquina abans de 1936. Des
de començaments de segle s'havien anat produint un
seguit d'intents de carácter progressista i nacionalis-
ta, al costat o no d'altres de carácter conservador i
dretà, adreçats a generar una consciència política i
una organització que incidís dins la societat illenca.
Tanmateix, aquests esforços, dèbils i emmarcats dins
un context dominat pel caciquisme, no assoliran una
certa plasmació organitzativa fins a l'arribada de la
Segona República. Primer será el Partit Republicà
Federal de Mallorca i després sobretot— Acció Re-
publicana i Esquerra Republicana Balear, que mal-
grat llur vinculació amb el republicanisme d'esquerra
estatal, es definiran com a partits autònoms i faran
seva la reivindicació autonómica i nacional, repte-
sentant un històric pas endavant en l'evolució del
rnallorquinisme polític.»
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La comiuió de Govern
de l'ajuntament de Iluc-
major, va prendre, entre
altres, l'acord 'autoritzar
al Club Náutic S'Arenal i
a Josep Ortega López, a
ocupar terreny públic per
installar casetes a cada
part de l'entrada del Club
Nàutic al carrer de Mira-
mar. La tassa municipal
puja a 300.000 pessetes i
tendrá termini de validesa
fina a desembre d'enguany.

Una petició idèntica
formulada per María Tere-
sa Rattier, va quedar sobre
la taula a proposta de la
comissió informativa d'Hi-
senda i Govern.

Ocupació de la vía pública Identifiquen l'encía; de les
amb casetes	 céllules afectades pel SIDA 

local, degut a que el qua
teniem al carrer de Cabre-
ra, era de propietat parti-
cular i ara s'hi está cona-
truint un bloc de pisos. A
la part de Ciutat, tampoc
hi ha, ni hi ha hagut, mai
dipòsit per posar-hi
aquests cotxes.

Nova York. — Tres descobri-
ments recents en el camp de la
lluita contra la SIDA poden
oferir noves esperances per a
combatre aquesta malaltia. En
primer lloc, científics nord-
americans acaben d'identificar
i de produir en forma pura l'en-
zim que infecta les cél.lules hu-
manes afectades per la SIDA.
També s'ha trobat, per primer
cop el virus de la síndrome
d'immunodeficiéncia adquirida
en la secreció vaginal i en el
cervell a unes vint dones, cosa
que permet estudiar més a
fons la seva transmissió entre
hetereosexuals. En tercer lloc
s'ha descobert un altre virus
africà, semblant al de la SIDA,

en els porcs, que pot haver
afectat també alguns dels mal-
alts nord-americans.

La separació de l'enzim de la
resta de les parts que compo-
nen el virus fa possible
d'aplicar-hi directament les
drogues i per tant d'estudiar-ne
amb més seguretat els efectes
i la quantitat subministrada.

L'altre descobriment realitzat
indica que la malaltia, fins ara
mortal, es pot estendre entre
els heterosexuals encara que
en els països industrialitzats la
majoria dels afectats són horno-
sexuals i drogaaddictes. De
tota manera, a l'África la SIDA
está estesa d'una manera in-
controlada.

NO HI HA DIPOSIT
MUNICIPAL

Per guardar vehicles re-
tirats per abandó o per mal
aparcament a la via pjblica
a la part de Llucmajor,
no tenim de moment cap

L'ASSOCIACIO
HOTELERA

"PLAYA DE PALMA"
PERSONATGE SOL

DEL MES

En el transcurs de la se-
va reunió mensual, el juras
deis premia "Personaje Sol
del mes", va acordar con-
cedir aquesta distinció, co-
rresponent al mes de fe-
brer, a l'Associació Hotele-
ra "Playa de Palma" per
l'organització del Carnaval
de S'Arenal. Un carnaval
que, seas dubte hagués es-
tat molt bo de no haver
plogut tot el temps del seu

recorregut.

LA PROCESSIQNARIA
MATA ELS PINS DE

S'ARENAL

Els pocs pinars que en-
cara queden a S'Arenal da-
vera la Porciúncula i Ses
Cadenas, catan agonitzant
a causa de la processioná-
ria que eLs ha menjat les
fulles. Aquesta plaga és de-
guda a que no se va poder
fumigar els pinars de S'Are-
nal degut a ser zona molt
poblada. Tampoc se varen
destrossar les bosses de les
cuques a treta d'escopeta.

Aquesta plaga, ha cau-
sat moltes molèsties i alar-
gies a la nostra gent, de
totes maneras, hem de dir,
que les cuques, comencen
a abandonar les bosses i
se'n van davall terra d'on
sortiran davers el mes de
juny convertidas en papa-
¡Iones.

Anuncis en cata»
Quan pl..- rlam de normalització lingüística —i d'aquest tenia n'hem

parlat prou vegades tombats a la molsa— sempre pensam que la norma-
lització de l'us del català a Mallorca comença i acaba entre els mitjans
de comunicació (premsa, radio, televisió) i l'escola. És cert que aquests
son dos elements imprescindibles per poder dur endavant la normalitza-
ció que una part del poble de Mallorca vol per a la nostra llengua, però
quan parlam de mitjans de comunicació se'ns sol oblidar un de molt im-
portant, almenys en una societat  d'economia capitalista i de lliure comerç
com la nostra: la publicitat.

Sense una publicitat en català no podrem arribar a considerar mai
que la nostra llengua es troba en el camí de la seva normalització. El fet
que ara mateix no es facin normalment anuncis en català ni en els dia-
ris, ni en les radios, ni en la programació regional de la televisió espa-
nyola (TV3 és un cas apart i, endemés, és la televisió de Catalunya) no
és una casualitat. La situació respon a l'estat concret de la nostra !lengua
en aquests moments i al paper que fa en la nostra societat. Els publicis-
res no són gent que arrisqui una campanya publicitaria per motius vis-
cerals, amor a una llengua, idealismes o sentiments personals. La cam-
panya publicitaria el que cerca són resultats concrets, les vendes d'un
determinat producte, marca o el que sigui, i  això ho poden aconseguir
perfectament els publicistes a Mallorca sense haver d'utilitzar per res el
català. Nosaltres acceptam perfectament els missatges publicitaris que no
s'expressen en la nostra llengua i per tant no existeix la necessitat de
fer-los en català, i si tenim' present que en aquests moments fins i tot pot
arribar a ser contraproduent (ai!) per a una marca arribar a ser anuncia-
da en la nos+ ra llengua, tenim ja el quadre de la situació que vivim.

Sols podrem aconseguir que la publicitat usi normalment la nostra
llengua per comunicar-se amb nosaltres, si nosaltres arribam a un grau
de sensibilització vers aquesta qüestió que els publicistes es vegin obligats,
tant si volen com si no, a fer els seus anuncis en diaris, radio i televisió
en la Ilengua d'aquesta terra. Sols així podrem començar a estar segurs
que anam per bon camí en aquesta qüestió i que la nostra llengua ha
esdevingut realment una llengua de comunicació i de convivència. Clar
que tot això depèn de nosaltres...

El nins i nines d'Es Coll d'En Rabassa sembaren pins al voltant de Sa
Torre d'En Pau durant la Setmana de l'Arbre. Romeo Tarmeda - Felanitx



Arahal
oleoducte.
Estació de
bombament i
emmagatzematge

Guardamar
estacw
de comunicacions

BarcelonaSaragossa

Menorcuir

Mallorca

Valencia

Alacant

El Ferrol
Opció a utilitzar
insta' lactó petrolera

La Estaca de Vares
estacw de
comunicacions
21 militars

Torrejón de Ardoz
base aèria
79 avions
4507 militars
685 civils

Inogés
estacw de
comunicacions
28 miltars

Saragossa
base aéria
58 avions
2304 militars
189 civils

l'Estartit
estació Loran
de radionavegació
20 militars
3 civils

Loeches
Oleoducte. Estació de
bombament i
emmagatzematge

Sonseca •
estacio meteorológica
isismogratica
18 rnilitars

Moron de la Frontera
base aena
15 avions
386 militars
43 civils

Madrid 44
O

O Toledo

Ciudad Real Albacete
O

Pals
Radio Liberty	 I
Propaganda
nord-americana

Sóller
estacó de
comunicacions
29 militars
2 civils

Rota
base aeronaval
39 avions
44 vaixells
5.093 militars
746 civils

La Muela
oleoducte E stació de
bombament i
errmatzematge

Adamuz
oleoducte
Estacó de bombament

 I Poblete

oleoducte
Estacó de bombament

Cartagena
Diposits polvorins
5 militars

Hunosa
estació de
comunicacions
105 militars
1 civil

Ferreries
estació de
comunicacions
29 militars

A les bases militars d'utilització conjunta Espanya-EUA hi ha actualment
quatre mil militars nord-americans, una xifra que situa l'Estat espanyol, en
aquest sentit, per damunt de Grecia i Turquia pero, per exemple, molt per
sota de la REA, on són 235.537 homes. Les bases  aèries de Saragossa, Torre-

jón de Ardoz i Morán i l'aeronaval de Rota són els punts del territori espanyol
'més importants arrendats als EUA des del 1953. A part, els nord-americans
tenen dret a facilitats en mstallacions diverses: estacions meteorológiques,
radars i oleoductes. Rádio Liberty, a Pals, está al marge del contract e.

A la presidència de la U.D. S'Arenal

Enquesta

Hoteler
M'agrada aquest pla-

nol encara que es una
solució a mitges. Hi
haurien d'afegit les
illes artificials del se-
gon guanyador

MIQUEL
AMENGUAL I CIFRE

BARTOMEU SALVA
I THOMAS

El concurs per a
1 embelliment de S 'Are-
nal, ha duit polémica.
Une troben que es bo
crear un pinar damunt
la platja devora el
Club Nàutic, i altres
troben que no ho és
tant. Vet aqui les res-
postes dele nostres en-
trevistats.

SENT A CAS 	•
idodoa 5.1. al	 Id /da ./

111 ~la OO..	 g
III

TALLERES RABOSO, S. A.

Organització Cormoran, S
Assegurances-Lloguer de cotxes-Immobiláries-

Assessoria fiscal i contable.
Carrer Terral, 40. Tel. 490257.

Mecánica en general-Planxa i pintura.
Obert els dissabtes tot el dia i els diumenges fins al

mig
Qué pana? No passa res. TALLERS RABOSO

ho solucionad.
Carrer Ca n Caimari, 12. Tel. 263161.

Coll d'En Rabassa.

VIDRIERA S'ARENAL
Cristallería , alumini, se curit.
Carrer Cuartel, 31 - S'Arenal.

S'ARENAL DE MALLORCA, 15 DE MARÇ DE 1986
	 19

Gabriel Barrado substitueix
Vicenç Mateu

Gabriel Barrado Valero, presi-
dent accidental del U.D. Are-

nal.

La setmana passada di-
mití el president del U.D.
S'Arenal, Vicens Mateu
Grau. Motius particulars
han fet que el president
arenaler, després de tres
anys al càrrec, deixi la
presidència. La labor de
Vicens Mateu ha estat
molt bona. L'economia
del club es positivament
favorable i en el que es
refereix a la plantilla, es
ténen molt d'homes jo-
ves i que en venideres
temporades poden esser
la base per aconseguir

aquesta III Divisió Na-
cional que tant esperam.

Dintre de cuatre mesos
es convocará assemblea
general de socis. D'aques-
ta assemblea sorgirà el
nou president electe. Men-
tres tant es fa cárrec de la
presidencia, en Gabriel Ba-
rrado Valero fina ara vice-
president 1.er. Pareix csser
que a las properes clec-
c-ions es presentaran varies
candidatures per optar a la
presidIncia, sense descar-
tar-se que un grup d'hote-
lers intentin dur el S'Are-

nal a metes mes elevades,
ja que alzó serviria per a
promoció de la zona.

Al mateix temps que
felicitam a Vicens Mateu
per la seva bona labor pre-
sidencial, no li deim adeu,
sino fins ben prest. El U.D.
S'Arenal queda, però, de
moment en deuta amb en
Vicens. I mentres tant
desitjam a Barrado Valero
els majors encerts en el de-
semvolupament de la pre-
sidencia arenalera futbolís-
tica.

Tomeu Sbert

Hoteler
Es una idea genial.

L'única solució possi-
ble per adobar el des-
gavell urbanístic pro-
piciat pels ajuntaments
llucmajorers dels da-
rrers ternos.

XESCA ARCOS I
RUIZ

Butiguera
Me pareix molt be

aquest plano!. Un pi-
nar a la vorera de ruar
será un pulmó per
S 'Arenal.
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Els santjordiers guanyaren
els campionat de parcs
infands de tràfic

Les dones del Colle-
renc juguen a Segona B
i van primeres a la clas-
sificació amb 20 punts,
seguides de La Roda
de S'llostalot amb 18
punt i el Sant Francesc
d'Es Pil.larí amb 14.
Van de rosa, uns dels
uniformes més sexis de
la petanca mallorqui-

na.

El final del campionat local de parcs infantils
celebrat dissabte passat a les installaciones de la
Policia Municipal de Ciutat, a l'Avinguda de Sant
Ferran, fou molt vistós, tant pel nombre de par-
ticipants, com per la seva qualitat.

Cent cinc escolars, pertanyents a quarenta
quatre collegis de Ciutat participaren a les dife-
rents proves.

Els santjordiers se proclamaren campions, en-
capçalats per Joana Maria Campins Pizá de la
drogueria, campiona a les proves individuals de-
dicades a ciclistes, la seguiren Miguel Angel Pou
i Vic, Agustí Pou i Pou i Miguel Pizá Jaume. Re-
presentaran la nostra Ciutat de Mallorca al cam-
pionat estatal na Joana Maria Campins i Pizá i en
;sliquel Angel Pou Vic.

El sargent de la Policia Municipal Antoni Ber-
gues, es el monitor dels nins i nines de Sant Jor-
di. La seva dedicació ha fet que els santjordiers
avui se sentin orgullosos dels seus campions.

N'Alfonso de la disco-
teca Flash, també rebé

un artistic trofeu.

Mateu Joan i Florit

El integrants de l'equip
Continente se'n dugue-
ren la copa grossa del
tomeix de Ca'n Prunes

de Fútbol Sala

Picadís d'espiares
Bid Rorit d'es Coll d'En Rabassa

Si no et respecten, alerta, que pot ésser ben bé que si-
gui per culpa teva. El respecte, com l'amor, com l'amis-
tat, no es pot imposar: s'ha de merèixer.

La veritat sovint és trista. Pero?) és mes trist no tenir
dallons per enfrontar-la.

La fè ulls clucs és un gran consol. Jo preferesc el co-
nyac.

Qui paga, mana. Malament, moltes vegades, però
aquest no és el meu problema.

La dignitat i la feina ben feta són un bon patrimoni.
Però cercau-vos més avals, si heu de menester doblers.

Mira-tel's, su-allà, enferratonat al segle passat amb ca-
parrudesa de somer algerina, farcit de doblers dubtosa-
ment guanyats, de compromissos ben segur inconfessa-
bles, d'interessos amb reginyols de brutor, 1 COMANDA,
DEU MEU, COMANDA!!!




