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La inauguració del centre
de salut d'es Coll

El Centre de Salut d'Es Coll d'En Rabassa va ésser
inaugurat el passat dia 12 de març pel ministre de Sani-
tat, Ernest Lluch. El centre, subvencionat per l'Ajunta-
ment de Palma i l'Insalud conjuntament, ha comptat
amb una inversió superior als cent onze milions de pesse-
tes, comprèn una superficie de 3.370 metres quadrats
del" quals 1.617 han estat destinats a l'edifici en si.

El local es distribueix en dotze consultes (regides per
un equip mèdic de sis metges general', dos pediatres, set
ATS, un auxiliar de clínica, dos auxiliara administratius i
un zelador) i diferents sales destinades a coordinació
d'Infermeria, administració, biblioteca, saló  d'actes, re-
cepció, sala de reunions del personal sanitari, vestuaris,
waters, etc...

El centre ha estat construït expresament per la pobla-
ció deis pobles d'Es Molinar, Es Coll d'En Rabassa i Ca'n
Pastilla. Quasi quinze mil persones fitxes més unes desset
mil de població flotant (treballadors) a l'estiu.

La funció del centre és l'atenció integral de la pobla-
ció adscrita, realitzant-se acciono preventives i de promo-
ció de la salut: vacunes. educació sanitaria i activitats
assistencials. Inicialment, el oentre comptarà amb ice-
dons de medicina general i pediatria. En un futur a hi
aniran introdufnt, de forma progressiva, programes espe-
ciales per als infanta i els vells, així com tres espeuiali-
tata: odontologia, obstetricia i oftalmología. Posterior-
ment, está prevista la creació d'un equip de salut meutal,
integrat per un psiquiatra, un ATS i un psiohleg.

Per a primers de juny, preparam el número
100 d'aquesta publicació. Per aquest número
extraordinari, amb moltes pàgines i a color,
demanam la col.laboració de la gent de la nos-
tra comarca. Fotos antigues i notícies de la
nostra história. També admetem publicitat
per aquest extraordinari que tendrá la máxima
difusió.

SÁrenal
41 de Mallorca
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L 'IVA en català
D es, de Salt, l'amic Torremadé escriu i

m'expressa la seva preocupació perquè
no troba — malgrat haver-lo buscat pertot
arreu— un Ilibre per a registrar l'IVA en ca-
tala. Ell recorda una bústia publicada el mes
passat en la qual un lector deia que n'havia
trobats. «Jo he remogut cel i terra i fins
avui no ho he aconseguit —em diu— mal-
grat que he telefonat a la Crida, al Col.legi
de Gestors de Barcelona, a la casa que els
edita...»

La casualitat fa que una carta escrita dos
dies abans a Barcelona per l'advocat Joan
Esteve em doni la més clara resposta al pro-
blema.
,«... Us vull comunicar el nom d'un

modest taller, ben ferm, que edita els llibres
registre de l'IVA en català, i a un preu igual
als que ho fan en castellà; i que té previst
d'imprimir també en la nostra pròpia llengua
tots els altres llibres oficials objecte del
tràfic mercantil». _

No us sembla sorprenent? Les dues
cartes arriben el mateix dia i es complemen-
ten totalment, espectacular! Jo encara no...

—Perdoni. No Ti sembla que ha oblidat
alguna cosa?

—Oblidat? Qué he-pogut oblidar?
—No ens ha dit, malgrat la xerrameca, el

nom de l'establiment.
Verge pura santa! Ho dic tot seguit. Es

tracta —segons la carta amable de
l'advocat— de l'editorial Juris, SL, que té el
domicili a Barcelona, al carrer d'Alí Bei,
número 3, tercer pis. Ara ja no teniu cap ex-
cusa.

Estic totalment d'acord amb el letor que
em diu: «Us agrairia molt que us féssiu
ressò del capteniment exemplar i coherent
d'aquesta modesta editorial, perquè m'he
fet un tip de cercar llibres de l'IVA en català

llevat d'aquesta gent i de la Coda, la resta
de grans empreses i impremtes no en
tenen».

Queda contestada la carta de l'amic sal-
tenc. I la pregunta que es devien fer molts
empresaris catalans. Es una propaganda gra-
tuita que faig ben de gust. Repeteixo: no
teniu cap excusa.

Plus Pujades

Telèfons útils a

S'Arenal

A la part de

Ciutat

Ajuntament 	  727744
Tota casta de desperfectes a la via pública (entre les
13,30 i 15,00 	 727643-727644
Bombers 	 281250-290017
Residència dc l'assegurança social 289100
Creu Roja de Ca'n Pastilla 	 264040
Policía Nacional 	 091
Policía Municipal. 	 092
Policía Municipal de S'Arenal 	 267654
La Porciúncula 	 260002
Tele-Tasxi 	 401414
Radio-Taxi-Platja. 	 255440

A la part de

Llucmajor

Ajuntament 	 660056

Oficina de S'Arenal 	 264071

Bombers 	 660756

Policía Municipal 	 661767

Guardia Civil 	 264121

Ráaio Taxi 	 263080

Parròquia 	 263265

/*Aloa Putaule a 	omicili 	 261426
Associació de Veinats 	 265005

Grues Sampol 	 264193

Servid Municipal a'aigues Sosegur 	 262493
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Subscriu-te a
S'Arenal
de Mallorca

BOLLETI DE SUBSCRIPCIÓ

Nom 	
1

Carrer 	

Població 	  Tel. 	

M'interessa una subscripció:

El SEMESTRAL 720 Ptes.

Forma de pagament:

flj Rebut domiciliat a un Banc

Banc 	 Suc. 	

Compte n.° 	  Titular 	

El Comptat	 Firma

Ompliu aquesta tarja i enviau-la al Cami

Canteres, 132, S'Arenal.

Un any de presó per
a una parella que
maltractava el fill
Tarragona (Tarragonès). — El
fiscal de l'audiència de Tarra-
gona ha demanat un any de
presó per a uns pares de Reus
acusats d'haver maltractat el
seu fill quan aquest tenia un
mes. Els pares tenen vint-i-un i
vint-i-dos anys i els fets ocor-
regueren quan van ingressar
el seu fill a l'Hospital de Sant
Joan, de Reus, el 14 de novem-
bre del 1984. Llavors els
metges van dir que el nen tenia
símptomes d'haver patit mal-
tractaments. El nen va tardar
quaranta-cinc dies a restablir-
se de les lesions.

Trobat mort un
delinqüent habitual
de Granollers
Canovelles (Valles Oriental). —
Ahir al matí va ser trobat mort,
en un canyer del terme munici-
pal de Canovelles, Juan Carlos
Fernández Nieto, de vint-i-dos
anys, veí de Granollers,
segons que informa la nostra
corresponsal Isabel Rosés. El
jove, que va ser trobal per una
persona no identificada, pre .-
sentava fortes contusions al
cap i al cos, la qual cosa fa
pensar als membres de la
guardia civil que investiguen el
fet que es tracta d'un assassi-
nat. Juan Carlos Fernández
Nieto era un delinqüent habi-
tual de Granollers i la seva co-
marca.

Un autobús amb
passatgers,

abandonat pel
seu conductor

Barcelona. -- El conductor
d'un autobús de la línia 7, que
cobreix el trajecte que va des
de la placa de les Glòries fins a
la zona universitaria i que per-
tany a l'empresa municipal
Transports de Barcelona,
abandoné el seu vehicle en el
quai hi havia una vintena de
passatgers, després d'agafar
la recaptació prendre el tiquet
de jubilat a un ancià, segons
que informa l'agencia Europa
Press.

Segons testimonis presenci-
als, els fets s'iniciaren cap a
dos quarts de dotze del mati
quan el conductor de l'autobús
discutí amb un jubilat perquè
volia que li tornés a ensenyar el
seu passi. Quan l'ancià el torna
a treure, el va agafar i després
d'introduir la recaptació en una
bossa abandona l'autobús a
peu, sense fer cas de les pro-
testes dels passatgers.
Aquests finalment optaren per
baixar del vehicle i esperar
sota la pluja un altre autobús
de la mateix linia per a con-
tiunar el seu viatge. Malgrat les
seves explicacions, però, el
conductor del següent autobús
es negà a responsabilitzar-se
de l'acció del seu company i
torna a cobrar l'import del bitllet
a tots els qui hi pujaren.

Colonitzats
Encara... les manté.

-Sortosament, el coronel
Muammar al-Gaddafi
amenaça diversos països,
entre els quals hi ha Espa-
nya; però no els Països Ca-
talans. Encara que patirem
igual que els espanyols,
perqué som uns colons
d'un país imperialista que
en el segle XX manté les se-
'	 colónie.	 se arreti

i11011	 Alfons Serra

Barcelona (el BarceloriéS)

Indignació pels
fets al golf de Sirte

Res més que indignació
pot sentir qualsevol ciutadà
del món davant dels esde-
veniments provocats pels
EUA al golf de Sirte. La
provocació i el menyspreu
cap als pobles mediterra-
nis, cap a la seguretat mun-
dial, és el que mostren de
manera vergonyosa els res-
ponsables de la política
nord-americana de defen-
sa. Perquè si aquell tros de
mar és o no de Líbia, és
qüestió de definir en altres
fòrums i és, en tot cas, pro-
blema de la comunitat in-
ternacional i no d'ells,
amos del món que, amb
despótica arrogància, es
passegen amunt i avall i es
permeten per tot arreu fer
manifestacions de foro i,
de manera irresponsable,
prendre decisions que ens
afecten a tots.

Que ho sápien: no volem
guerres en cap lloc del
món, no volem conflictes a
les portes de casa nostra
sobretot, no volem conflic-
tes aliens als nostres inte-
ressos i a la nostra volun-
tat.

Que ho sápien: no els yo-

lem ni al Mediterrani ni a

1'1 stat espanyol. Que
abandonen les bases mili-
tars. Que se'n vagen a casa.
No volem la seua defensa,
que no és més que perill i
provocació continua.

Nosaltres, ciutadans - del
món que ni tenim armes ni
en volem, hem de fer sentir
la nostra veu.

Davant absurds projec-
tes de guerres de les galá-
xies, davant boges i perillo-
ses actuacions bel.licoses,
nosaltres, tots, no podem
restar callats. Tenim la pa-
raula. Davant aquesta peti-
tíssima minoria que pretén
jugar amb els designis de la
humanitat, com si fóssem
cts seus titelles, cal que tots
ens pronunciem i amb la
força de Se; immensa ma-
joria, amb la força del sen-
tit comú i de la solidaritat
diguem prou i proclamem i
construim la PAU.

Carme Miguel i Diego
A/cásser (l'Horta)
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Escola Pública S'Arenal Palma
Una escola, la de S'Are-

nal de la pan de Ciutat,
construida durant la sego-
na República, a l'igual que
ho foren les escoles de
Sant Jordi, Sa Casa Blanca
i tantea altres.

Al principi, aquesta es-
cola fou unitària, però mes
tard ha tengut successives
ampliacions fins avui que
té 10 aules, a més s'han ha-
bilitat 7 aules a la cuina i
menjador, sala de profes-
sors i biblioteca i tres apar-
tament just davantl'escola,
total 20 aules, que no bas-
ten per res ni amb l'ajuda
de La Porciúncula, l'escola
d'Es Pil.lari i algunes va-
canta que tenien les escoles
públiques de S'Arenal-Lluc-
major.

Hl MANCA UN
MENJADOR

Com hem dit abans, la
cuina ha estat convertida
en aula i el menjador, en
ducs aules, de manera que
els nins que tenen el pare i
la mare fent feina als ho-
tels, han de menjar entre-
pana o han de cuinar els
migdies. Les mares n'estan

ben preocupades d'aquesta
manca de menjador.

ASSOCIACIO DE PARES
MOLT ACTIVA

Liderada per na Júlia
Llopis, l'associació de pa-
res d'alumnes és ben acti-
va. Han organitzat un
munt d'activitats extra-es-
colar:.

Pels párvula hi ha gim-
nástica i expresió corporal
dues vegades la setmana a
càrrec de na Irueta Rodrí-
guez. Aquesta activitat és
molt beneficiosa de cara a
la psicomotricitat dels pár-
vula.

Clames de música un
pic a la setmana a càrrec
del director de la banca
de música de Llucmajor
Vicent Castellano. Hi as-
sisteixen 20 alumnes. Clas-
ses d'anglés dos dies a la
setmana, hi assisteixen 20
alumnes. Balls Mallorquina
cada dia a càrrec d'en Joan
Ferrer, una cinquantena
d'alumnes, quasi tots ni-
nes, segueixen aquest curs.

Mecanografia un dia a
la setmana, seguida per 35
alumnes.

Voleibol tres vegades a
la setmana, a càrrec de
Constantí Martínez, juga-
dor dels Juvenils del Son
Amar. Aquest curs és se-
guit per trenta alumnes.
Está patrocinat pel Consell
de Mallorca.

Basket, pro moci onat
per l'Ajuntament de Ciu-
tat. Pau Navarro jugador
del Gels és el monitor.
Jugen partits amistosos
amb els col.legis d'Es Moli-
nar i Es Coll d'en Rabassa.

El futbolet és practicat
tres vegades a la setmana.
L'entrenador és el profes-
sor Miguel Bujossa.

Vint al.lots juguen a es-
cacs. Els ensenya Miguel
González de la Federació
Balear. Patrocina l'Ajunta-
ment de Ciutat.

XERRADES I
CONFERENCIES

Aquests mesos darres
s'han donat xerrades als
pares sobre la sexualitat,
fracàs escolar, premia i cás-
tics i desenvolupament fí-
sic dels infanta. A aquesta
darrera conferència hi acu-
diren també els alumnes
d'octau.

VIATGES

Durant les vacances de
Pasqua, 30 alumnes d'oc-
tau acompanyats de la tu-
tora Joana Reinés i del
profesor Miguel Bujosa fe-
ren un viatge d'estudis per
Andalussia.

SOLAR PER UNA NOVA
ESCOLA

La presidenta de l'APA
del collegi S'Arenal-Ciutat,
va rebre amb data de 20 de
mar/ una carta del bade
de Ciutat, Ramon Aguiló,
informant-la que l'Ajunta-
ment havia adquirit i posat
a disposició del ministeri,
un solar per a la construc-
ció d'una escola a S'Are-
nal, el 27 de desembre de
1984. Posteriorment, el
ministeri va exigir a l'Ajun-
tament una série de serveis
i garanties que, després de
nombrosos inconvenients
tècnics i administratius,
han estat cumplits en data
de 13 de mar/ de 1986.

El batle de Ciutat, té la
confiança de veure realit-
zat ben prest aquest col.le-
gi, diu la carta, per acabar.

Diferents poblacions
del País Valencià
volen segregar-se
Valencia (I'Horta). — Una tren-
tena de nuclis urbans del País
Valencià volen segregar-se
dels seus municipis i esperen
a veure qué passa en el cas
del Pilar de la Foradada (Baix
Segura), una d les localitats pi-
oneres en la presentació de
sol-licituds de segregació.

Enguany ja són
quatre els minaires
morts a Astúries

Oviedo (Astúries). — Amb la
mort de l'ajudant -de picador
Francisco Javier Alvarez
Alonso, que morí ahir en el pou
María Luisa de l'empresa
HUNOSA, ja són quatre els mi-
naires que han perdut la vida
en accidents laborals enguany.

Banqueta de batetjos, uoces, primeres comunions,
festes

Cada vespre, música d'orgue a cárrec d'en Xirno.
Avinguda Bartomeu Riutort, entre els Belnearis  Li 2 de

Ca'n Pastilla. Telefona 260119-264563.

WHOSTAL 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 I'l al 28 de
febrer, tancat per vwances.

PISTA D'ESQUASH
TENIS

MINI-GOLF

PISCINA

SNACK-BAR

7 al] S iliR0
SON VERI

Calle Costa y Llobera, 1
Teléfono 26 38 34

EL ARENAL (Mallorca)

El col.legi públic de S'Arenal és un dels Inés
abandonats de Mallorca.
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GASEOSA BONA PELS NINS

BONA BONA PELS
PADRINS

REPARTIDA PER GASEOSES MONTSERRAT, S. A.

BAR - li'ESTAU

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

Tel. 260090
Carrer Llavotxim Verdaguer, 26
S'Arenal de Mallorca.
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Desconeguts
imprescindibles Jesus Agudo Gelabert

Com ja adelantaria en el
darrer número de la nostra
publicació. s acaba d inau-
gurar una EXPOSICIO
D'AQUAREL.LES amb te-
mes de Mallorca i les Cata-
ratea de Iguazú (Brasil), en
el Cercle de Belles Arts de
Ciutat. L'autor i responsa-
ble d'aquest esdeveniment
artfstic es Jesús AGUILO
GELABERT que, a tempo-
rades„ viu entre nosaltres
els arenalers.

—Des de 1949 vise a
América del Sur; Argenti-
na, primerament, i després
per raons laborals, Perú,
per a afincar-me darrera-
ment a Sao Paulo de Brasil
on ja farà 30 anys que
m hi vaig establir.

—I a Mallorca, quan?
Ja fa 6 anys que venc

periòdicament, en tempo-
rades de mig any. D'això
ve el meu contacte amb
La Roqueta que es tra-
dueix artisticament en el
meu hobby per l'AQUA-
REL.LA i en l'EXPOSI-
CIO ESMENTADA.

—Des de quan aquesta
afeccio teva a la dedicació
artística i pictórica?

--En eh anys 34 al 37
ja assistia a classes a l'Es-
cola de Belles Arts de Pal-
ma. Dels professors, record
els germans D. Joan i D.
Pere Barceló. Després, per
raons generals i personals,
la vida me va dur per altres
camins. Es ara, amb la ju-
bilació (que et por venir de
"jubilum", alegria, esbargi-
ment), quan torn una altra
vegada a alió que m'agra-
dava de jove...

—Que remarcaries
d aquesta exposició teva?

—Les Catarates del
IGUAZU que visit amb
freqüència poden cridar
l'atenció...

—La primera exposició
teva?

—A Mallorca, si; però a
Brasil n'he fet d altres,
amb motius mallorquins!

Ja ho sap el lector,
EXPOSICIO del 28-1V al
10 de maig en curs, dins
horaria norrnals del mati i
del capvespre, en la Sala de

L'ajuntament de Llucmajor té prevista la realització
de millores importants per tal de cobrir les necessitats
d'infraestructura sanitaria, el provehnent i sanejament
de 1 aigua a S'Arenal i les urbanitzacions de la zona cos-
tera de Llucmajor.

En relació amb el subministrament d'aigua, les obres i
projectes encarregats són els següents:

—El dur aigua de Son Garcies, suposa una aportació
per a la zona turística de 1.400 metres cúbica per dia
que, juntament amb els actuala caudal' de Son Monjo i
Son Verí, reforçarà les necessitats d'aigua de la costa.

Aquesta obra suposarà una inversió de 40 milions de
pessetes i consta d'un nou pou, un dipòsit i una conduc-
ció de 2 quilòmetres.

—Está encarregat i s'està realitzant un projecte per al
nou Dipòsit Regular d'Aigua per a S'Arenal, el qual
s'ubicaria a la finca de Son Verí, prop del actual, el qual
ha estat comprat per l'Ajuntament. Tendrá una capacitat
de regulació de 2.000 metres cúbico que, juntament amb
els 900 de l'existent, suposa triplican el volum de reser-
va. En aquesta parcel.la de 8.000 metres quadrats, pro-
pietat de l'Ajuntament, se centralitzaran les futures ne-
cessitats de regulació d'aigües que necessiti S'Arenal i
les urbanitzacions de la zona costera de Llucmajor.

—Es té previst, en el capítol d'inversions per a 1986,
l'execució d'un altre sondeig a Son Monjo, sera el Son
Monjo-II, elqual, una vegada executat, suposarà que, en
cas d'averia del Son Monjo-I, pugui entrar en servei el de
reserva.

Aquesta obra és imprescindible ja que el 70 per 100
de les necessitats d aigua a l'estiu, i el 100 per 100 a l'hi-
vern, procedeixen d'aquesta captació. La inversió a rea-
litzar seria de 6 milions de pessetes.

—També está previst la realització per part de SOSE-
GUR, amb canee al pressupost d inversions de 1986,
1 ampliació amb bombes de major capacitat en els bom-
beijos d'aigua de Son Verí a Las Palmeras i d aquí a
Badia Gran.

Amb airar es preten que les urbanitzacions de Las
Palmeras, els hotels Delta i Maioris, Sa Torre, Bahia
Azul, Badia Gran i El Dorado, tenguin garantitzat el
subministrament d'aigua.

Aquesta zona costera está creixent de manera molt
significativa any rara any, s'estan aprovant nous plans
parcials per part de l'ajuntament de Llucmajor i , conse-
qüentment, s'hauran de cobrir les seves necessitats per
a un correcte proveïment d aigua.

Tot plegat suposarà una inversió de 7 milions de pes-
setes.

L'ajuntament també ha sol.licitat als departamento
de geologia de l'administració, 1 assessorament per tal de
marcar noves zones on sigui possible trobar-hi aigua, les
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necessitats augmentaran en el fLtur i, per això mateix,
volem amb antelació tenir ja definidas les possibles solu-
cions.

Pel que fa al clavegueram, sanejament i depuració, les
obres i projectes encarregats són eIs següents,

--Modificació del bombeig d'aigües re:ssiduals de la
plaga a la platja, mitjançant bombea noves, per tal d'im-
pulsar cap a la depuradora de S'Arenal els volums d aigua
de la zona.

L'inversió seria de 8 milions de pessetes.
La potenciació de l'ús d'aigua depurada de cara al

regadiu s'està duent a terme amb la idea de que, en el
menor termini possible, no abocar aigua depurada al
mar. Ara bé , l'ajuntament no pot comprometre's directa-
ment amb la desaparició de les susdites evacuacions ja
que depèn de les sol.licituts administratives que els parti-
culars vagin realitzant per a la utilització de l'aigua de-
purada de S'Arenal per al regadiu.

—Com a conseqüéncia de la insuficiència a l'estiu per
tractar les aigües ressiduals de 1 actual depuradora, jun-
tament amb el creixement de les urbanitzacions de la
costa llucmajorera i els nous plans parcials, l'ajuntament
de Llucmajor ha acortat encarregar a  l'enginyer munici-
pal, senyor Gil, i a SOSEGUR el projecte d'una nova de-
puradora per tal de cobrir les necessitats de tota la zona
que va des de S'Arenal fins a Regana.

Aquest projecte comprenda nous traçats de canona-
des de conducció, impulsados., i depuradora, per un valor
de 550 milions de pessetes; la seva zona d'influència
abraça 14 quilòmetres de costa.

Eh avantatges que es pretenen aconseguir amb aquest
projecte són les següents:

Limitar el caudal a tractar per l'actual depuradora
per tal d'aconseguir una correcta explotació i uns rendi-
mesas Optima de la depuració de 1 aigua.

— Dotar de xarxa de clavegueres a les urbanitzacions
de Son Verí, Cala Blava i Bellavista.

—Recollir i conduir les aigües ressiduals de las Palme-
ras, els Dotels Delta i Maioris, Sa Torre, Bahia Azul, Ba-
dia Gran, El Dorado i les noves zones que es desenvolu-
pin en el futur, i tractar-les totes  amb la depuradora que
es projecti.

—Anular les petites depuradores de les urbanitzacions
les quals s'ha comprovat que el seu rendirnent no és òp-
tim i generen una dispersió dels treballs de manteniment
i, per tant, un encariment de les despeses d explotació.

—Potenciar el desenvolupament de mes zones de rega-
diu en el nostre terme municipal.

La previssió de la capacitat de depuració se situa en
l'ordre de 15.000 metres cúbics per dia a l'estiu, i la su-
perficie de regadiu en 700 noves hectarees.

Belles Arts de Ciutat,
Casal Balaguer, carrer de la
Unió El crftic, Gaspar Sa-
bater, diu en el programa
de presentació: "una vi-
sión reposada tranquila,
plácida, en cierto sentido
bucólica del paisaje, es lo
que nos presenta Jesús
Agulló Gelabert

Nosaltres hem complit
presentant per avui un al-
tre DESCONEGUT del
gran públic penó IMPRES-
CINDIBLE perquè la vida
social i, en aquest cas,
artística continuf.

A. de V.



Dos femers al cartel del
Canonge Mateu Rotger

Els veinats del carrer del Canonge Mateu Rot-
ger de S'Arenal estan indignats d'haver d'aguan-
tar i veure cada dia dos femers al seu carrer. Un,
a una obra mig construida des de fa molts d'anys
al n. 15, i l'atra al solar n. 16.

L'Associació d'Hotelers de S'Arenal, ha fet
tres instàncies-denúncia a l'Ajuntament de Ciu-
tat i els particulars també n'han fetes. Recent-
ment, des d'Antena 3 se va denunciar aquest
assumpte al tinent de batle de Sanitat, Ginés
Quiñonero que va dir que no podia fer nets
aquests femers per no saber el nom dels propie-
taris. Nosaltres que ho sabem tot, ho direm:
Bernat Ribas dels hotels Ondina, Hispania i
Mediodia i Antoni Perelló Pruenca de l'hotel
Almanssur, dos hotelers que haurien de vetlar
per la bona imatge i la netedat de S'Arenal.

COPE

Ràdio Popular

"ES COSA NOSTRA"

F. hl. SO ESTEREOFÒNIC
97.5 Mlis

~o*"   

Els dilluns mati, en Tomeu Sbert parla de la nos-
tra comarca dins l'Especial Llucmajor.

Els dimarts, en Mateu Joan Florit difma crbniques
de S'Arenal i comarca dins el programa "Els matins
a la freqüència modulada". 
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Powdla

BAHIA

De
PALMA

URBANITZACIÓ
SA TORRE

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

quiknnetre 7'50.
Venda de solars devora la mar.

Visites: calla tija manco els dimecres.

Saló Recreatiu Son Ferriol.
Curar Matera, 39 - Son Ferriol.

\
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Pollastres rostits per menjar o per endnr-ee'n
Calitat en HAMBURGUESES, "PINCHOS i ENTREPANS

Carrer Dos de Maig, cantonada Josep M. Quadrado
A S'Arestal de Mallorca. Tel. 269017-10
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	Xafarderies
Aquests dies se fa el

padró municipal als
ajuntaments de Ciutat
i de Llucmajor. Es ben
important estar empa-
dronats, no tan sols
per poder anar a votar,
també ho és per acon-
seguir descomptes als
viatges, dur els nins a

l'escola i altres benefi-
cis que se poden rebre
dels ajuntaments.

Els agents empadro-
nadors, passen per les
casses fent l'empadro-
nament, si troben tan-
cat, deixen una nota
que convida a anar a
l'oficina municipal per

omplir el formulan.
La gent de S'Arenal-
Llucmajor ho tendrán
bé. Mentre duri l'em-
padronament --uns dos
mesos- l'Oficina Mu-
nicipal estará oberta al
públic de 16 a 21 ho-
res, de dilluns a diven-
dres.

Les obres d'asfaltat
de Son Ferriol han co-
mençat. El poble que-
dará com una nina pin-
tada.

L'associació de veï-
nats de S'Aranjassa ha
estat legalitzada. Han
elegit nova junta direc-
tiva, i el nou president

és el nostre amic, Gui-
llem Con i Mairata.
Els aranjassers esperen
molt d'aquesta associa-
ció de veinats que va
néixer a l'ombra del
Club de Petanca Es
Turó.

A partir d'ara, la
gent de la nostra co-
marca tendrem un nou
servici. Un centre de
reconeixement mèdic i
psicològic on se po-
dran fer les proves ne-
cessaries per treurer-se
o renovar-se els carnets
de concluir i els de ca-
ça. El metge Garau ha
obert aquest gabenet
medie psicològic al ca-

rrer Miramar de S'Are-
nal, devant el Club
Nàutic.

Des d'ara, no será
necessari perdre mit
jornal i anar a Ciutat
per treurer-se aquests
certificats.

Cal recordar que ara,
el certificat mèdic, és
necessari per a la lli-
cència de cala, de ma-
nera que aquest gabi-
net mèdic será molt
visitat donat la gran
quantitat de caçadors
que tenim a S'Arenal i
comarca.

Comportes passades
per ull i clots pe , tot

arreu a las voravies, és
el panorama de S'Are-
nal, tant a la part de
Ciutat com a la part
de Llucmajor. L'amo
de la cafeteria Hudson,
está cansat de veure
caure gent devant el
seu establiment a causa
d'un desnivell a la vo-
ravia. Dues embostes
de ciment i mitja ce-
nalla de grava serien
suficients per arreglar-
ho, però això és cosa
de l'Ajuntament. Dues
colles de picapedrers
arreglarien en poques
setmanes els clots i les
comportes de les vora-
vies arenaleres.
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La &ida, un contrapoder
	A. Alaresme — El Temps

Ángel Colorn, fíder nat que
diu no voler-ho ser, ens parla

dels cinc anys de la Crida,
just abans de celebrar-se la
desena Assemblea d'aquest
moviment, un contrapoder
real que ja ha mostrat una

efectivitat própia.

a ( rida ha assolit un ampli suport
& popular amb les seves aceions
contundents, i sobretot imaginatives,
per aconseguir una normalització lin-
güística real. El seu teléfon obert és
com la consciencia que posa en relleu
la mala consciencia de molts.

Ángel Colom assegura que la Crida
és ja un contrapoder real per l'efecti-
vitat demostrada en la qüestió lingüís-
tica, i afirma alhora que cal anar bas-
tint més contrapoders i en altres ter-
renys. I, sobretot, amb calma i sense
el risc de l'aventura, un veritable con-
trapoder polític.

— Tens fama de no tenir sentit de
l'humor.

—No. ¿Va de debò aixió?
—Sí.
—No, doncs no. No sóc una perso-

na trista. Sóc molt optimista. lrónic,
m'hi he anat convertint. No n'era
gens, però, últimament, en algunes si-
tuacions, ho he estat.

—Et dius Colom i Colom. ¿Has
pensat alguna vegada que els teus pa-
res et van fer una mala passada en
posar-te Ángel?

—Això m'ho vaig preguntar quan
em van fer les primeres bromes al se-
minad, quan em deien «el Sis ales».

—Abrí, aquest sobrenom, te'l van
posar al seminari.

—Sí, sí, penó aixii no ho diguis gai-
re, perque...

— No, si ja ho havia sentit a dir.
—Ja ho sabia, que corria molt aixei

del «Sis ales», penó no em pensava
que fos tant. Quan em vaig assaben-
tar de la broma, vaig preguntar als
meus pares per quins set sous m'ha-
vien posat Angel en lloc d'un altre
nom qualsevol, Miguel, per exemple,
i em van dir que tocaya aquest, era el
nom que volia la padrina.

—¿Cinc anys de Crida són molts
són pocs?

—Són molts anys perqué, malgrat
ser un període curt, han estat cinc
anys de molta intensitat. Va néixer
just després de l'intent de colp d'es-
tat, el 81, quan hi havia un replega-
ment, una retallada de tot el procés
autonómic. Amb l'excusa d'aquell, a
hores d'ara anecciótic, Mano le,to»
dels 2.300 intel•lectuals, vam aconse-
guir, un grup d'entitats i persones, co-
hesionar una resposta espontánia, po-
pular i valenta. Amb cinc anys s'ha
fet feina des del punt de vista nacio-
nal. Per a mi, s'havia comes un error
important en l'epoca de la reforma, el
fet d'acceptar-la, peró hi va haver un
altre error més subtil i més important,
que va ser el de trencar l'herencia de
l'Assemblea de Catalunya, que havia

t • e,.••ii,ti na-
cional del pat.. Als inicis es k an fer les
mobilit zazions per enderrocar la Loa-
pa, amb una mapifestació amb
300.000 persones, i el Sant Joan de
1981 es va organitzar un acte impor-
tant al camp del Barça de refrenda-
Ment nacional.

Un element nou de la Iluita ha estat
la internacionalització que s'ha fet a
tres nivells: el de projecció (trens de
les nacions...), l'acció de solidaritat
(Etiópia, Nicaragua...) i el que repre-
senta la Conseo, que ha marcat una
pauta important perqué, per primera
vegada, s'ha acceptat una plataforma

conjunta dels principals moviments
d'alliberament nacional. En els últims
dos anys de la Crida s'ha anat a crear
contrapoders a nivell nacional: cam-
panya lingüística, ecologista... Aixó
forma part de l'estrategia política des-
prés de la crisi de la Monumental.

—¿Pots explicar aquesta crisi?
—D'una part, els partits parlamen-

taris van intentar, sense éxit per sort,
carregar-se la Crida amb una jugada
doble. Primer, a partir de les entitats
que eren dins la Crida i que els seus
representants eren fidels a Conver-
gencia. Aquesta actitud va venir arran
de la manifestació de I'll de Setembre
del 82, quan la Crida va fer un acte
d'independencia respecte als partits
polítics, encapcalant la manifestació
amb l'eslógan «Autodeterminoció».
Nosaltres ‘am aglutinar-ne les dues
terceres parts. Convergencia aquell
dia ens va dir: la pagareu.

A partir d'aquell inotnent. notem
ie les entitats mes propetes ,,ii-

vergeneia que estas en a la Crida co-
meneen a crear una crisi de confianca
cap a les persones que portaven la di-
recció técnica. Això va ser el 83.

—Pots dir-ne els noms.
—Millor que no els diguis, no val la

pena treure el drapets al sol, jo te'ls
dic i fes el que vulguis. Per exernple,
Amics de la Ciutat, amb el seu presi-
dent d'aleshores, en Miguel Esquirol,
Clmnium Cultural d'aleshores, el
Club Arnau de Vilanova, que ara és
molt progressista però el seu represen-
tant, en Ricard Lobo, era un dels ho-
mes de Convergencia a la Crida. Tots
aquest , Te , sonatees	 i'altres
van intrigar durant un any i mig con-
tra el que ells van dir la direcció as-
semblária de la Crida, que era basi-
cament encapçalada pel Ciernen i al-
tres entitats de Barcelona, de Girona,
de Reus.

— Penó la crisi va ser arran del fra-
cás del concert de la Monumental...

—Aquí nosaltres vam cometre un
error important, que va ser pensar
que Mikis Theodorakis era un perso-
natge prou conegut per arrencar la
campanya i va ser un fracás. Però
també és cert que el fracás va ser po-
tenciat pels partits polítics en qui no-
saltres confiávem, encapcalats per
Convergencia. Tots ens van dir que
podíem comptar amb la seva militan-
cia i, en canvi, la consigna directa va
ser clara: no anar-hi.

— ¿I després de la crisi?
— V am comencar un desplacarnent

cap a posicions de pedagogia de la
hiptura, que un dia avanei cap a un

311,1s mien:	 thijonal

foil, estable i amb presencia política,
social i cultural. És un treball d'es-
tructuració i creació de comissions cí-
viques a tots els pobles del país. Es
pot dir que está molt estructurat a les
comarques del nord i que contiene...a a
prendre cos al País Valencia i a les
Illes.

— Fins ara has explicat la crisi pro-
vocada per Convergencia, però alguns
diuen que sou actualment la branca
abertzale d'aquest partit.

—No, aixó, el PSOE ho ha fet molt
bé. Es una etiqueta que ens van
col-locar ells i que ha corregut molt.
Convergencia des del 82 ens la va ju-
rar, va intentar matar la Cri-
da i no se'n va sortir ja que
ha tornat a renéixer, segur
que ha pensat que se'n pot
aprófitar. Convergencia té
com a treball polític fagocitar
tot treball nacionalista del
país i portar-lo a posicions
conservadores i regionalistes.
La Crida és en oberta oposi-
ció política amb aquest partit.
El que passa és que, com que
no hi ha una força política es-
tructurada nacionalista i d'es-
querres amb categoria ací al
Principat, et trobes que sovint
accions de la Crida de tipus
cultural es troben emmarca-
des en aquest gran paraigua
que és el nacionalisme de
Convergencia. Aixó és culpa
que no hi hagi una esquerra
nacionalista. S'ha de fer i s'ha
de diferenciar. També et volia
dir que no ens financen. No sé
si ho s olies preguntar.

— Sí, ara, però, ja no gosavi fer-
ho.

—Convergencia no finança la Cri-
da. Aquesta només té els ingressos de
la gent.

—i/ com us financeu, dones?
—Mira, l'any passat es van moure

quinze milions. I és que la Crida fa
molt	 soroll arnb pocs diners.
Aquests diners van entrar, per una
part, de subscripcions, la rifa de Sant
Jordi i la rifa de Nadal; més, diguem-
ne, les aportacions fixes de la gent.

La finançació de la Crida és aques-
ta, i hem tingut un déficit de 2 mi-
lions.

—Heu creat una Comissió de Vigi-
láncia a la política de normalització
lingüística que fa la Generalitat. Aixri
sembla que molesta.

—No hauria de molestar, penó mo-
lesta la directora general de Política
Lingüística, Aina Moll, perqué ahir
mateix es va desmelenar a El País.
Han de ser conscients que I'Lstat ut, la

Constitució i la aeixa Llei de Nor-
malització Lint . distica són un marc le-
gal no favorable a la normalització
real del catala i que, si la volen fer,
necessiten l'ajut popular. Començo a
dubtar que la vulgui fer el govern de
Catalunya, i fa temps que dubto del
govern de les Illes i del País Valencia.

El mateix president Pujol s'ha quei-

xat, cosa que no hauria d'haver fet un
estadista, que la Crida és més efectiva
que ell. Aina Moll no ha de ser més
papista que el papa i ha de reconeixer
que, a ella, no li fan cas. Aixta, en un
país normal, és causa suficient de di-
missió.

—¿El vostre moviment no necessita
una sortida política?

—Sí, quan parlava de contrapo-
ders, ho he fet en el sentit sectorial,
però també cal que es crei un contra-
poder polític d'alliberament nacional
dels Paisos Catalans. La Crida vol
treballar per aconseguir-ho.

—Quan dius alliberament nacional,
¿vols dir independencia?

—Sí, efectivament, el que passa és
que la independencia s'ha de definir
perqué, si vol dir construcció d'un es-
tat segons els esquemes clássics d'un
estat, prefereixo no opinar.

Torni •i' it pri,,fhthfa• que Pd

Crida pugui jugar un paper al Parla-
mero.

—Penso que el Moviment d'Allibe-
rament Nacional ha d'intervenir al
Parlament, peró el dia que ho faci,
haurá de tenir un gran moviment a
darrere, perqué allá dins no se'l men-
gin. Nosaltres sempre diem que la
Crida treballa a molts anys vista, amb
tot el temps del món..La gent té pres-
sa i delega massa. La Crida no accep-
tara mai vots delegats, aquí dalt tenim
un suport molt ampli, sovint, però, és
la imatge d'aquell grup de gent activa
que passa per un carrer i molta gent
des del baleó l'aplaudeix, peró pocs
haixen per afegir-s'hi.

Pretenem qúe s'involucri molta
gent en la decisió. 'única manera
que sortirem del gueto independentis-
ta, autoproclamat independentista, és
així. Ara és un gueto que, per desgrá-
cia, no se n'ha sortit i, a sobre, s'ad-

judiquen l'etiqueta que són els (mies
que són independentistes.

— Quan dius gueto, dius...
—Dic PSAN i MDT, que em penso

que s'atribueixen falsament el futur
independentista. S'adjudiquen coses
que no els pertoquen. Jo accepto que
el PSAN i I'MDT inan!inguirr una cs-
r!.tiCgia (tiren:in. \
ge propi, amb la pretensió d'alliblera-
ment nacional. Aixei endavant, per-
qué és positiu. Ara, el que no es posi-
tiu és que aquest fenomen es consideri
exclusiu i tot el que és fora d'ells no
sigui independentista. Dins la Crida
hi ha un pilot de gent que són inde-
pendentistes, el que passa és que op-
tem per una estrategia diferent.

— Tan pocs i tan barallats...
—¿Cal parlar-ne?
— Hi ha una qiiestió que em sembla

interessant, i és que molta .gent con-

fon ( 'rnla i MDT.
—Hl Ira la confusió. Ara, també hi

ha gent que ho confon tot. Hem in-
tentat durant anys dialogar amb el
PSAN i I'MDT. Amb aquest sector
concret, hem trobat que cada vegada
que hem donat un colp de má, hem
obtingut un colp de regle. Hem enviat
gent al judici de Montserrat i
Carles Sastre. S'ha ajudat amb el que
s'ha pogut els refugiats del nord;
quan s'han fet judicis, la Crida ha fet
declaracions... Aixó són símptomes
de voluntat d'aproximació. Ells han
portat un sectarisme absolut, que ha
estat impossible trencar. Cada vegada
que fem una acció, ells han de venir a
parasitaria. Si no hi estan d'acord,
que no vinguin. C-1



OASIS SNACK BAR
Yorkshire

Carretera Militar, 238 (devant Hotel Ondina)
S'Arenal de Mallorca

Sant Cristòfol 16. Tet 269250. S'Arenal de Mallorca

ESCOLA DINFANTS„
axellet

GUARDERIA
CI SANT CRISTOFOL, 55
S'ARENAL. TEL. 267315

L'odre
En un intent d'apropar-mos a la cul-

tura del nostre poble hem dedicat un es-
paf a una tradició ja perduda. la de fer
odres.

Gràcies a la direcció de Miguel Seguí
"L'amo en Miguel Dionís' seguírem el
procés de manufacturació d un odre, des
de que s'agafa la cabra fins que está a
punt per possar-hi l'oli.

Unodre, ens va explicar l'amo En Mi-
guel, és un recipent que altre temps sols
s'emprava per contenir oli encara que al
continent el feien servir per a vi.

Generalment es fa emprar una pell de
cabra, la qual convé sigui grossa per tal
que tenguin una bona cabuda una vegada
morta, la xapam de la cuixa fins els da-
rreres iper aquest xap hi hem de treure
tota la carn i els ossos. El més complicat
és treure-hi la cuixa contrària a la del xap
ja que no ens dona lloc per maniobrar.
Mentrestant es va girant la pell, quan la
tenim girada i els pèls queden dedins és
quan aprofitam per acurar la part que
queda fora, això es fa amb sal. A la cabra
li hem de tallar el cap a fi de deixar mar-
ge per a poder fermar. Després també
fermarem els tres peus i sols els treus
peus i sols ens resta tapar el forat per on
hem tret la cabra. Aquest xap no es cus,
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hem de pensar que del temps que data
l'odre (ea perd en la història) no hi havia
agulles, aleshores, qué feim?, s'agafa la
pell i s'arrufa com si féssim un ventall
de paper Li clavam un bastó, perque no
amolli la llandera que li fermarem. No
vessa gens.

En temps de la postguerra civil l'odre
s'emprava per a fer estraperlo. El menjar
estaba racionat sobre tot, l'oli perquè
era un producte de primera neeessitat
produft pel pagès, i era el més perseguit
per les autoritats. L'odre com era un re-
cipient blan i bo de transportar, cabía
dins un feix de rama, dins un sac de ga-
rroves i també es transportava clavan
una carretada de fems.

Si la cabra amb la qual feim l'odre és
suficientment grossa hi cabran 3 mesures,
una mesura són 16 litres d oli. Quan dos
odres eren carregats damunt un mul,
amb una oliera, li donaven el nom de so-
mada. Si treim comptes, una somada són
96 litres d'oh.

Agrafrn a l'amo En Miguel els seus
coneixements i us animarn a provar de
fer-ne un. Aquí teniu les instruccions,
sort i ànim.

Pep Bordoy
EL GALL-Pollença

ASSOCIACIO PREMSA FORANA

DE MALLORCA

Policia detingut
perquè dispara en
una baralla
Vila-seca-Salou (Tarragonès).
-- El policia nacional Francisco
Fernández Santos, que havia
estat detingut després de fer
diversos dispars en una disco-
teca de Salou durant una ba-
ralle, passa ahir a disposició
judicial. La detenció, segons
que informa Europa Press, fou
efectuada per efectius de la
guàrdia civil després d'inves-
tigar els fets que havien tingut
lloc el dia 23 de març a la dis-
coteca Sant Germain de Salou,
en els quals es produí un ferit

Taula rodona del
Congrés de la
Llengua a Flix
Flix (Ribera d'Ebre). — El II
Congrés Internacional de la
Llengua Catalana es va pre-
sentar ahir 'a Flix amb una
taula rodona en la qual partici-
paren Aina Moll, directora ge-
neral de Política Lingüística,
Francesc Ferré, senador inde-
pendent del PSC (PSC-PSOE),
Vicent Pitarch, filòleg, i
membre de l'executiu de l'UPV,
i Josep Lluís Caroc-Rovira,
president d'Omnium Cultural
de Tarragona.

S'exposa a Maeght
la col.lecció
Formiguera
Barpelona. — En el marc de la
Primavera Fotográfica a Cata-
lunya 1986 es va presentar a
la • Galeria Maeght la mostra
«Col.lecció Formiguera», que
es podrá visitar fins al deu de
maig. Es recullen fotografies
de vuitanta-vuit autors de la
col.lecció més important de fo-
tografia de Catalunya, presen-
tades per Joan Fontcuberta,
Pere Formiguera i Mariano Zu-
zunaga. S'ha editat una pre-
sentació de la mostra a càrrec
de Nelly Schnaith.

RESTAURANT CA'N PRUNES
BODES I COMUNIONS

Carretera de Llucmajor, K. 10'50 - S'Aranjassa.
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La forca de l'esperanca en un barrí
com un de tants Cultura popular

La problemática del Ba-
rrí és ben complexa i fort
punyent. Hi ha un poc de
tota la metzina i esclavatge
que ataca la societat actual:
atur, droga, delinqüencia
juvenil, alcoholisme, igno-
rància, marginació del vell,
diferencies ètniques...
Amb tot és un barri bell,
simpàtic, atractiu, agraciat,
i llur història és típica i
interessant.

Emperò malgrat la com-
plicada problemática de
barriada ciutadana, mal-
grat el seu quasi subdesen-
volupament, malgrat el
seus mancaments en l'as-
pecte soci-econòmic-cul-
tural, el Barri esdevé de ca-
da any, encara que esela-
vitzat pel sistema, un poc
més lliure; encara que més
problernátic, esdevé vers

un carní de recerca i solu-
ció, cada cop més conflic-
tiu i, a la vegada més es-
perançador.

Hi ha alguns jovencells
que, adjudats i dirigits per
alguns membres de la co-
munitat cristiana del barri,
intenten esforçar-se per a
desenganxar-se de sa mor-
tífera "droga" que va mi-
nant i depravant part de la
bella i esperançadora jo-
ventut. De la mateixa ma-
nera es treballa amb casos
d'adults dependents de l'al-
cohol.

"L'Associació de Vei-
nata" intenta cada vegada
mes promoure en el Barri
la cultura, I educació, el
desenvolupament general
de la població.

Les persones en edat de
jubilació, moltes d'elles

amb una mínima pensió,
es veuen acollides, ateses,
distretes, recreades i pro-p
mocionades per un grup
compromès que, amb assi-
duïtat i il.lusió es dedica
freqüentment a aquest sec-
tor de la barriada.

El grup que forma la
"comunitat tristiana" té
les seves peden:ligues tro-
badea de pregária, de refie-
xió i diàleg en torn de la
taula del Pa i del Vi, per a
confrontar amb la Paraula
la seva actuació, estudiar
els problemes mes greus
no sols del barri sinó del
nostre Poble i d'arreu del
Món, per a discernir actua-
cions concretes i cercar
nous camins a recórrer
dins el nou i vell camí
de l'Evangeli.

Hi ha molt més per fer
dins i fora del barri. Hi ha
moments de fracàs, de
desencís i de dissort. Hi ha
resultats que no són en-
grescadors. Ili ha plans i
projectes d'actuació que
resten immòbils sense sor-
tir a llum, car les persones
són limitades 1 tenen els
seus mancaments.

Però malgrat i per da-
munt totes ses limitacions
i tots els mancaments
dels qui lluiten per un Ba-
rri més humà, més cristià,
mes just i més lliure, no
obstant es veuen saltar en-
ñá i ennlá guspires i cen-
telles d'esperança que en-
coratges a l'acció, puix que
l'esperança mai no defrau-
da ans eixampla els con,
deslliura els esperits i tren-
ca les cadenes de l'angoíxa
i de la opressió.

Lluitem, dones, esti-
mem i preguem perquè
en el nostre entorn i da-
munt el nostre món s'hi
pughi veure la tendresa de
Déu.

«Je vous salue,
Marie» continua
creant problemes
Rio de Janeiro. — La policia fe-
deral revocá la prohibició de
sortir del Brasil imposada al
rector de la Universitat Federal
de Rio de Janeiro, Horácio
Macedo, perquè havia permès
la projecció del film Je vous
salue, Marie. El dia 14 de març
el rector es negà a prohibir
l'exhibició a l'esmentada uni-
versitat del film de Godard, ex-
hibició que havia interdit el pre-
sident del govern, José
Sarney, a causa de fortes
pressions de l'Església católi-
ca, fet que causé tensió entre
la universitat i el govern.
Macedo s'ha negat a declarar
davant la policia els noms dels
qui van organitzar i presenciar
rexhibició del film
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Un deis controls centrals dels centres de producció

• Els nous estudis de TV3 tenen el
millor equipament tecnobgic

Les emissions arriben al 94 per cent de la població de Catalunya

Una vista general-de les insta!. lacions de Sant Joan Despí

S'ARENAL DE MALLORCA, 1 DE MAIG DE 1986

Comellas
Barcelona. — Ahir van ser pre-
sentades als mitjans informa-
tius les noves instal•acions de
TV3, situades en un complex
urbà de Sant Joan Despí, amb
les quals la televisió autonómi-
ca catalana disposa d'una in-
frastructura completa i una tec-
nologia avançada que li permet

„de realitzar amb totes les ga-
*Mohos 'la -1seva Aquests
estudis seran inaugurats ofici-
alment el dia 22.

. Aquestes instal.lacions i tota
la xarxa -que inclou la de Cata-
lunya Radio— comporten una
inversió de 9.030 milions de
pessetes..TV3 té actualment
cinc centres emissors i
seixanta-quatre centres ree-
missors, que permeten d'arri-
bar les seves emissions al 94
per cent de la població.

El conjunt arquitectònic de
San Joan Despí ofereix una
imatge de blocs compactes de
formigó, distribuïts en tres
grans unitats: centre d'emissió
iinformatius (CEO, centre de
producrió d'àudio-visuals
(CPA) i centre de serveis i ener-
gia (CSE). En total, comprèn
una superfície construida de
30.649 metres quadrats dividits
en quaatre planes.

La funcionalitat, l'economia i
la innovació tecnológica han
estat els criteris en qué s'ha
basat el disseny, i no solament
el del nou centre, sinó encara
el de tota l'estructura de fundo-
nament de TV3. L'equipament,

segons que ens van informar,
és de la máxima qualitat possi-
ble i hom hi ha aplicat els crite-
ris que permeten un treball
més rendible. En aquest sentit,
s'ha insistit sobretot en l'auto-
matització i en la informatització
de processos. Amb tot, el pro-
blema de l'alta tecnologia és la
seva rápida obsolescencia; o
sigui, que els avenços accele-
rats en aquest camp fan que el
material quedi antiquat al cap
de poc temps.

Els estudis

Cada área de producció está
perfectament equipada i totes
les instal•acions tenen unes
condicions de treball òptimes.
Així, el centre d'emissió d'infor-
rriatius consta de tres zones
perfectament delimitades: estu-
dis, oficines i edifici singular.
Pel que fa al centre de produc-
ció d'àudio-visuals, cal desta-
car els quatre estudis de qué
disposa, un dels quals té vuit-
cents metres quadrats de
superfície, i unes grades
mòbils capaces per a acollir
uns dos-cents espectadors. En
aquest estudi es realitzen pro-
grames que requereixen
espais amplis i també la pre-
sència de públic. És especial-
ment adequat per a producci-
ons del tipus «Ángel Casas
Show», »Vostè jutja», etc. Els
altres tres estudis tenen una
superfície de quatre-cents
metres quadrats. Dos d'aquests

estudis ja estan cornpletament
equipats i se'n reserva un altre
per a futures realitza-
cions.
Adossats als estudis hi ha la
nau de pre-muntatge i el taller
de fusteria on es fan els deco-
rats.

En la part de dalt de l'edifici
es concentren les antenes pa-
rabóliques d'enllaços de recep-
ció d'emissions via satél.lit.

Un control central per a ca-
dascuna de les dues àrees de
producció —centre d'emissió
d'informatius i centre de pro-

ducció d'àudio-visuals-
permet, mitjançant una matriu
de computació controlada
electrònicament, de modificar
instantàniament la configuració
del connexionat del centre 1
adaptar-lo a les necessitats.
El servei d'unitats mòbils co-
mplementa la capacitat de pro-
ducció del Centre de Producció
d'Audio-visuals. Está dotat
amb tres unitats mòbils de gran
capacitat i dues de petites, les
quals estan orientades a pro-
duccions d'envergadura relati-
va i a programes informatius.

Progressiva
disminució de

l'aportació
institucional

La qüestió de la rendibilitat eco-
nómica i social de TV3 és d'una
importància cabdal. TV3 té un
pressupost de 9.000 milions
de pessetes i aquest any rebrà
una subvenció del govern
català de 2.224 milions, aproxi-
madament un 26 per cent del
total del pressu post. Segons
aquestes xif res, TV3 és la tele-
visió autonómica menys sub:
vencionada de l'Estat espanyol.
L'evolució percentual d'aquesta
subvenció ha anat baixant
cada vegada més. Així, l'any
1984 constituia el 69 per cent
del total del pressupost, l'any
passat només el 39 per cent i
aquest any l'esmentat 26 per
cent. Aquestes quantitats
equivalen a un cost per habitant
de 370 pessetes, xifra sensi-
blement inferior a les 1.069
d'Euskal Telebista, a les 2.348
de la televisió suïssa en francés
i a les 2.766 pessetes que
costa la subvenció institucional
a la televisió belga en francés.
Pel que fa al cost d'emissió, el
de TV3 és de -2,2 milions per
hora, xifra amb tot, neta-
ment superior al cost de la Te-
levisió Gallega (1,3 milions per
hora), Euskal Telebista (1,4 mil-
ions) i a la televisió suïssa en
llengua francesa (1,5 milions).
Però és substancialment inferi-
or a la televisió belga en francés
(3,3 milions per hora), a TVE (5
milions per hora) i a la BBC
(6,9 milions).

«Tenko» és el
programa que té

l'auditori més
nombrés

L'auditori de TV3 augmenta
contínuament. Així, el primer
estudi d'apditori, fet el febrer
del 1984 —quan TV3 feia dos
mesos que funcionava— deia
que un xic més d'un milió de
persones veia cada dia els pro-
grames de TV3. Dos anys més
tard, el mateix estudi parlava
d'una xifra de 2.116.000

En una mostra de mil perso-
nes de més de quinze anys, re-
sidents a Catalunya, els progra-
mes que tenen una major ac-
ceptació són: en primer lloc
Tenko», amb un 34 per cent;

el segueixen «Cinema 3», amb
el 29 per cent, «N'hi ha que
neixen estrellats», 29 per cent,
«Els joves», 26 per cent, «Vostè
jutja», 23 per cent, «Informatiu
de Cinema», 23 per cent,
«Angel Casas Show», 20 per
cent, «Magnum», 18 per cent i
«Dancin' Days», 15 per cept.



S'ARENAL DE MALLORCA, 1 DE MAIG DE 1986
	 9

S'Arenal de Mallorca a l'escola
S'estima a S'Arenal

S'Arenal és una zona
de molt de turisme. M ha
molts d'hotels. A s'estiu
hi ha gent per tot i quasi
no es pot caminar de la
calor.

A sa platja hi ha sempre
molta gent i s'aigua está
calenta. A nosaltres mos
agrada més, anar-hi a l'ho-
rabaixa.

Pel mes de julio! vénen
els nostres coins de Fran-
ça i ho passam molt diver-
tit.

Tinc ganes de qué arribi
perque em pos roba nova.

Per sa nit, algunes vega-
des anam amb sa meya ma-
re a un bar i passetjam
per sa vora de la platja.

A l'estiu qualque vega-
da, quan vé sa meva padri-
na ens fa orxata d'amet-la
i está molt bona. A les
dotze o més, mos anam a
dormir i fá un callor... que
jo em destap i dorm en
grague3 i sujetador, amb
ses finestres obertes de
par en par. Però en el dia

Tot el món a

treballar! Jo sempre més
que tots. Sempre estic
lluitant amb ses meves ger-
manes. A s 'hora de menjar,
coses fresques: com ensala-
da d'arrbg. A l'horabaixa,
a sa platja, unes dues ho-
rca. Més tard, ens anam
al carrer fins les nou, que
encara és de dia. Per la nit,
a dormitr, i el dia s'acabat.
Fina demà!

Ana M.a Garcia Illán
82 d'E.G.B.

S'Arenal a l'hivern és
molt avorrit, les boti-
gues catan tancades i no hi
ha gent.

S 'Arenal	 és	 molt
gran, va des de el balneari
nou, fins al balneari u.

A l'hivern la gent no
surt tant com a l'estiu.

A l'hivern hi ha pocs
turistes que a l'estiu.

A l'hiver fa fosca molt
abans que a l'estiu.

A l'hiver plou molt
i jo no hem vaig amb
les meves amigues.

I quan fá bon dia
vaig a cercar a sa meya
amiga Aina, anam a
passetjar per el seu xalet.

Un dia, n'Aina va venir
a sa meva casa a dormir i
el passaren divertit. Veien
una pel-lícula.

¡Al diablo la puber-
tad!

S'Arenal és un petit
lloc urbanitzat que en els
darrera vint-anys ha cam-
biat moltíssim a causa
del turisme.

S'ha construit molts
d'hotels per ella. Abans de
tot això S'Arenal era un
petit poble pescador. Les
cases eren totes tipus plan-
ta baixa i tot molt més
tranquil que ara. S'han
construit també molts de

però abans només
bastava amb un per tot
el poble, lo que més causa
sensació als turistes són les
seves platjes, per aixó
s'han fabricat en elles bal-
nearia a dos-cents o tres-
cents metres l'un de l'altre,
consta d'un petit bar res-
taurant a l'aire lliure. Da-
vall dels hotels s'han fet
molt de souvenirs que
se dediquen a la venda
d'articles que agraden als
turistes com són pilotes de

S'Arenal és una ciutat
que está en es municipi
de Llucmajor que está a
ses Illes Baleara, concreta-
ment a sa de Mallorca.
S'Arenal és una ciutat cos-

Però com era un poc
forta el meu pare la vá
apagar.

Sopar tortilla i des-
prés veren sa televisió
fins que tenc molta son. I
així pasa aquel] dia d'hi-
vern.

Fani Moreno García
8.1 d'E.G.B.

plàstic brocejadors, pos-
tals, bosses, etc. Ademés
de tot lo dit, més al nord
d'aquest poble, hi ha els
amplia sembrats d'amet-
lers i arbres frutals els
quals agraden també als tu-
ristes i fan fotografies de
tot el panorama, els turis-
tes arriben a l'illa pel pri-
mer mes d'estiu o abans.

Joan Company Cano
8.é d'E.G.B.

tera i molt turística. FE ha
molts d'hotels. A sa déca-
da dels anys 60 va comen-
çar a venir molts de turis-
tes i com hi havia tants
de parats varen venir mol-
tes persones de sa Penínsu-
la i gran part de la pobla-
ció de S'Arenal parla es
castellà.

S'Arenal abans que es
turisme va invadir aquesta
població, era una zona en
la que a s'hivern no hi ha-
via casi gens de gent, que
hi havia cases de dues plan-
tes que eran habitades a
s'estiu per els habitans de
Llucmajor. Només hi havia

Primer de tot vull dir
que aquesta redacció és
una petita protesta a
S'Ajuntament de Llucma-
jor, ja que aquest ajunta-
ment no pensa amb nosal-
tres, els joves.

S'Arenal, és un petit
poble coster del surt de
Mallora, que troba sa seva
major font d'ingrés en el
turisme que arrassa Mallor-
ca els mesos d'estiu. Du-
rant aquests mesos, nol-
tros podem anar a sa gran
Platja de Palma, 6.500 me-
tres de costa que cada
any s'amplen de mils i mils
de turistes de tot el món.
Però a l'hivern tots aquests
turistes deixen Pilla i lo
que abans era un poble ple
de color, de vivacitat i
d'alegria se transforma en

ses canteres, ara catan
tomades perque el marés
que se treia ara ja casi no
s'utilitza i n'hi ha molt
poc i per treure-lo costa
molt.

S'Arenal está dividit en
dues parta separades per
un torrent: sa de Llucma-
jor i sa de Ciutat. A S'Are-
nal de sa part de Llucma-
jor hi viuen unes 6.000
persones. La majoria
d'aquestes persones traba-
llen en el turisme i per
lo tant traballen quatre o
cinc mesos a l'any que són
els mesos de s'estiu en es
que hi ha moltes de jifia-
tes. Els mesos de l'hivern
catan en paro, però ara a

s'hivern han vingut moltes
persones de la Península
de la tercera edat per que
l'estat les paga un poc i les
surt més barat. S'Arenal
com és una zona turísti-
ca hi ha moltes tendes.
S'Arenal també té zones
on hi ha plantes i arbres
principalment pina que son
els arbres que millor aguan-
ten es clima Mediterrani.

un poble tranquil, reposat
com molts altres a Mallor-
ca.

Peró lo pitjor de tot
això és que es poble es
torna avorrit i aquí vé sa
protesta, de qué es joves
no tenim res que fer.

Només hi ha un camp
de futbol, un de futbol-
sala y res més. Per això
m'agradaria que l'ajunta-
ment posás un pliesportiu
i un parell de centres per
a la joventut.

Això és molt difícil i
cree que ni es meus fills
tendrán aquests locals per
jugar.

Un altra tema es sa in-
seguretat ciutadana que
arrasa S'Arenal a s'estiu, i
que creix cada any més.

Bé, com que me queden
sis retxes i no tim res més
que dir, no vull acabar
aquesta redacció sense re-
saltar el carnaval de la
Platja de Palma que cada
any congrega a mils i mils
de persones.

Escoto Mesquida, Llorenç
8.1 d'E.G.B.

S'Arenal disposa de recin-
tes esportius molts bona,
però la millor par són par-
ticulars. Hl ha el Tenis
Arenal, a on hi ha tres pis-
tes de tenis que tenen terra
batida, allá mateis hi ha
una mini pista de golf i
una pista de squaat, tam-
bé hi ha una piscina a on
se pot jugar a guaterpolo.
Ni ha una pista que abans
era de bàsquet, però ara
hi ha porteries de futbolet.
I també hi ha un camp de
futbol i vàries pistes de pe-
tanca.

Tomás Clar Lluc
8.é d E.G.B.

S'Arenal — Ciutat
de Mallorca

S'Arenal

S'Arenal

S'Arenal

Patrocina:

Alumnes de 8é. del Col.legi Públic S'Arenal-Llucmajor.
	 CONSELL INSULAR DE MALLORCA



Fotos d'ami i d'a&
Foto d'avui. Feta fa unes setmanes. El Club Petanca Son Verí va celebrar la seva

"Anual Diada d'Amistat". Disputaren un torneig a les flamants pistes del "Complexe
Tenis Son Ven" i al migdia es reuniren a 'estovalles ', el directius, els jugadora, les

respectives senyores o atlotes deis directius i jugadors. La cosa va estar molt bé. A més,
a "S'Arenal de Mallorca" ens convidaren al dinar. Gràcies. No es merliicen. Ja ho sa-
ben. Però de totes maneres, amic Josep Coll i demés responsables del C.P. Son Verí,
¡moles gràcies i que els éxits seguesquin endavant! El Son Verí fou el primer equp

de petanca a tota la zona, a part que ja existia el C.P. Sant Franc-esc. Després vengueren
el Brasília, Arenal, Turó, Son Sunyer, Sea Cadenes, Ca'n Pastilla i altres. I acabam
dient que la diada d'amistat abans dita, es un exemple per a imitiar. A la fotografia
poden veure la "plantilla lonverinera '. El primer, a l'esquerra i dret, és en Josep Coll.
(Foto: Maten Joan Florit)
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Esbertades í altres coses

El que fou campeoníssim del mon, Guillem Timoner, és
un bon amic de S'Arenal. Aquí el tenim amb els afeccio-
nats al ciclisme, Miguel Munar, Joan Oliver i Joan Taver-
ner en una de les visites del felanitxer a la nostra zona.

(Foto: Tomeu Sbert).

Es va celebrar un cura
de tres dies, versant sobre
premió i extinció d'incen-
dis. Patrocinas pel Govern
Balear, a través de la Con-
selleria d'indústria i Co-
merç, organitzat per l'As-
cociació d'Hotelera i la col-
laboració especial de Mu-
tua General. A la clausura
hi aasití Gaspar Oliver,
conseller. Un cura que es
considera molt profitós i
pràctic.

S'han renovat lee bom-
bea impulsores d'aigües
potables a /es urbanitza-
cions de la costa, a 1 esta-
ció de devora Las Palme-
ras. Una minora impor-
tant coordinada pel aervei
municipal d'Aigües, i exe-
cutada per 'Sosegur, S.A."
que té com a delegat a Ba-
lean, a Miguel Sánchez.

D'allò de la depuradora
no hi res de nou. El projec-

te no está fet pc1 que es
refereix a una ampliació
de l'actual a la vora de la
carretera de Cala Blava
o fer-ne una de nova i més
grossa dins la finca de Son
Ver; de Dalt.

Dues taquea negrea
grosses tenim din: la zona
turística nostra. Una a ca-
da part de municipi. La de
Palma és al carrer Ferran
Alzainora, en qué una part
del carrer está sense asfal-
tar i quan plou les aigües
s'hi embalsen i allò és
gros, parcia un torrent.
Fanc, brutor voravies acu-
se fer, herbes de diferent
estil, pedaços, plástica, pe-
drea; en definitiva, sembla
un inferno.

I a la part de Llucma-
jor, catan els carrera Mon-
taña i Lindero. No ténen
voravies, ni asfaltat, ni
tampoc canalització total

d 'aigues re ssi du als . I, a
més, es tracto de carrera
molt transitats per gent a
peu, això degut a que eón
vies cèntriques i que l'atu-
rada d'autobuses está prop.

Ja se sap que altra gent
ens dirá que aquestes dues
taquee negrea no són les
úniques. Però si arreglen
aquestes dues seran millo-
res importants, pel que
són de necessàries.

Ele dos ajuntaments te-
nen la paraula.

Pere Canal acudía al
Consell Insular de Mallorca
a recollir un obsequi entre-
gat per Jeroni Alberti, a la
memòria del seu pare An-
dreu Canals i Perelló. I és
que, Andreu Canal, nas-
cut a Santa Maria pero re-
conegut com un bon are-
naler d'adopció, fou en la
seva joventut, un destacat
corredor ciclista, partici

pant a la "Volta a Espa-
nya '.

Andreu Canals fou des-
préa de corredor, president
de la Federació Balear de
Ciclisme, un cárrec que
deixi al seu fill Pere, el
que la setarnana passada
recollí el premi o distin-
ció a títol pòstum a la
memòria del ;en pare.

La festa o diada de reu-
nió dels arenalers andes ha
merescut comentaria per a
tota ela gusta. Mentres una
diuen i pregonen que
aquesta diada cada any
'ha de celebrar, altres

diuem que no ho saberen
a temps i no hi pogueren
acudir, mentres que també
jo n'he sentits que mani-
festen que això a havia
d'avisar per carta certifica-
da!

Com és sabut tothom
que volgué estar-ne enterat
hi estava. Es. feren progra-
mes, campanya als diaria,
divulgació al màxim.

Les persones que no
acudiren a celebrar l'ale-
gria de tota i a formar
part d'ella és perque no les
interessà o per no pagar el
dinar

Dit això "amb tots els
respecte: '.

Sebastià Barceló se-
gueix amb el seu avió,
comprat per "Falcons de
Mallorca" club del qual
ell n'és president. Ben
prest hem d'anar a fora de
Mallorca amb ell. Potser a
Menorca, potser a Eivissa
o també a Alcantarilla
(Múrcia). Per descomptat
Líbia no ho será... Al me-
nys per ara.

El campionat del món
de motonáutica és anun-
ciat que ea fan a la ciutat
d'Alcúdia. Pareix ésser que
tenen dificultan. Per tal
motiu, ens digué Angel
Font vice-president nacio-
nal, ea podria celebrar a
Ca'n Pastilla, Badia de
Palma o S'Arenal. Però es
creu que les dificultats
sorgides a Alcúdia es pu-
guin arreglar. I sinh, ja se
sap... motonáutica d'altura

a les nostres aigües. Gonzá-
lez Pando té la paella pel
mànec, a Pilla.

Però ja se sap, al presi-
dent del Club Niutic Are-
nal, Joan Miguel Catany
no li agrada gens la moto-
nautica. El vol vela,vela i
vela.

L'empresa de sabates de

Diasabte, dia 26, a "La
Ponderosa" (Veracruz) hi
haurá una gran tirada de
guátleres. Organitza Pesco-
la de paracaigudisme "Fal-
cons de Mallorca", en col-
laboració amb "Deportes
Clar" i coordinació de Pere
Joan Colomar de la "Cafe-
tería Sancho Panza".
Aquesta tirada es fui amb
el lema "DROGA NO, DE-
PORTE SI" i uns dels im-
pulsora és Sebastià Barce-
16 i Barceló. Patrocini del
Consell Insular de Mallor-
ca.

Aquesta tirada té un to-
tal de 38 artística trofeus,
alguna d'ella de plata. L'àr-
bitre de la tirada és Joan
Nicolau, i pel primer classi-
ficat es té una escopeta de
primera qualitat. A part
del trofeu i altres obsequie.

Manifestació esportiva
reservada a tiradora local*,

Llucmajor 'TU Mulet CO,
S.A." ha hagut de fer sus-
pensió de pagaments. La
devaluació del dólar amen-
cl ha estat el principal
motiu. Les pèrdues, darre-
rament, han estat molt
grosses. I de 110 treballa-
dora han passat a 60. Però
podrá continuar en funcio-
nament?

Ho sentim molt, ja que
"Calzados Mulet" fou sem-
pre i durant molo d'anys,
una empresa exemplar.

Toni Clar, de l'equip
deis organitzadors de
la tirada de guátleres

a S'Arenal.

i ens diu en Toni Clar que
es considerarán tiradora
autoritzats els de S'Arenal,
S'Aranjusa, Es Piliarí, Sea
Cadenes i Llucmajor. Hi ha
reservada una tirada per
dones.

Oraanitzen ~as de MallOrell

Tirada a La Ponderosa

ASSEGURANCES MARE NOSTRUM

Assegurances en general.
Tota mena de assegurances.

Placa Major, 1
S'Arenal
Tel. 265374

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

MARE NOSTRUM AL SERVEI DE TOTA LA PLATJA DE
S'ARENAL
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Joan Thomás i Joana Noguera de Llucmajor. Se
casaren el 15 de març a l'església del Convent.

N'Ignaci i n'Erika de S'Arenal. Se casaren dia 11
d'abril al Jutjat de Palma. (Foto: Kamal).

Pere Thomás i Francesca Noguera, se casaren el
passat dia 15 de març a l'església del Convent

de Llucmajor. (Foto. Kamal).

Pere Oliver i Margarida Cerdà d'Es Pil.larí. Se ca-
saren el passat dia 15 de març a l'església de La
Porciúncula. El dinar de noces fou a Sa Portassa

d'Algaida. (Foto: Kamal).

De societat

Que els contaria aquesta senyora d'Es Coll d'En Rabassa per cridar la atendí) a un ministre, un gover-
nador, un batle, un tinent de batle i un director general. Tot és possible a les festes de societat que

s'organitzen a la nostra comarca.

FOTO-CINE -ESTUDI

X Ce 444 CM

Tel. 269416
S'ARENAL DE

ALL ORC A

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

Calle Trafalgar. 29

Tele 268818 - 90 07 01
CIUDAD JARDIN

Coll de'n Rabadosa

9owfocdao E

ARRÒS PAELLA Y PIZZES

...idoi l l1111111111111111111111 11 111 111ihibb.

OilásTra•
•CHINA

IESTAURAN,
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CiJoaquin Verdaguer. 12

Arenal Tel. 266721

FCA. DE ENSAIMADAS

CADA-- DÍA MÉS
MARIA ANTONIA SALVA, 49
TELS.: 26 17 26 — 26 46 46

CARR. MILITAR, 485 TEL: 26 95 36
S'ARENAL DE MALLORCA

JOIERIA RELLOTGERIA

r u CHISIJN

Tel. 269815



TALLERES RABOSO, S. A

REBUDA LA
NOVA

COL.LECCIÓ
DE PRIMAVERA
LA ROBA MES GUAY

DE S'ARENAL

Avinguda Nacional, 57.
S'ARENAL DE

MALLORCA

Boutique
de

moda

Plaça Reina
M.o Cristina sin

Tel. 16 68 15- S'ARENAL

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

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

mig dia.
Qué passa? No passa res. TALLE RS RABOSO

ho solucionará.
Carrer Ca n Caimari, 12. Tek 263161.

Coll d'En Rabassa.

FRANCESC ADRO VER

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.

La Bodega Oliver de Ca'n Pastilla, sempre está present en els esdeveniments esportius
de Villa. A la fotografia reben el trofeu de guanyadors per equips del Segon Trofeu
Consell Insular de Mallorca, organitzat In Memoriam d'Antoni Oliver de la Federació

d'Atletisme de Balears, mort el setembre passat en accident d aviació.

Va de
presidents

I )os presidents en
un brot. Un que se'n
va i l'altre que arriba.
El de l'esquerra de la
fotografia, Vicens Ma-
teu que dimití com a
president del U.D. Are-
nal, per raons que no
sabem. Potser el me-
nisc, ja que l'altra set-
mana l'operaren. I a
l'home no el posaven a
l'equip, ja que estava
lesionat. I dimití. Fora
berbes! I ara? Tornará?
I el de la part dreta és
en Vicens Barrado, que
assumí de seguida el
arree presidencial. A
rei mort, rei nou. Però
tampo n'hi ha per tant.
Ni en Vicens ha deixat
l'Arenal ni en Barrado
pretén seguir al front
de la directiva. Es trac-
ta d una transició no-
més. I sempre que sia
productiva per al club,
endevant ses atxes!!!

Lo primer es lo pri-
mer. I lo primer és el
club. Tot sia per millo-
rar coses interiors o ex-
teriors, o tot plegat,
del U.D. Arenal.

Ail.NTAMENT>DE PALMA

S'Arenal: C/. Gaspar
Rul.lán, 5 - Edifici de
l'Ambulatori de la S.S.

Coll d'En Rabassa: Ca-
rrer Mare de Deu de la
Victòria. (Edifici Esco-

la Pública).

Sant Jordi: C/. Bauçá,
38 (Centre Cultural).

De dilluns a divendres,
de 15 a 21, dissabtes,

de 10 a 14.

Es Mofinar: C/. Xadó,
5. Obert, de dilluns a
divendres, de 16 a 19.
De dimarts a dissabte,

de 9 a 13.

/ICONGRÉS IN
TER  NACIO
NA D LA
LLENCV,n •
CATALANA
MCMVI86
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Club Petanca S'Arenal.

Club Petanca Ca'n Pastilla, que manté la catcgoria de Primera.

CORRECCIÓ DE BARBARISMES
referents a: JOCS

1
ESPORTS

Barbarlsme

Al EDRES
AMATEUR
BALONCESTO
BALONMANO
BOXEO
BRISCA
CAMPEON
DARDO
DEPORT
GIMNASIA
JINETE
VETERANO

Forma correcta

escacs
aficionat
bàsquet
handbol
boxa
escambrí
campió
dard
esport
gimnástica
cavaller
veterà
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Club Petanca Santa Marta d'Es Molinar.

Club Petanca "Parque", que ascendeix a Primera.

El passat diumenge, dia
20, començà el campionat
de petanca de Balean. Or-
ganitzat, en aquesta oca-
sió, pel Club Petanca Santa
Marta de la zona d'Es Mo-
linar. El dia 19 va acabar
la lliga, en totes les fases
de ascens i descens, de Ma-
llorca. A continuació do-
nam un resum de les classi-
ficacions dels equipa de la
nostra zona: El Santa Mar-
ta es proclama campió ab-
solut, és d'Es Molinar. Se-
guit del S'Arenal, primer
del seu grup i segon en la
classificació absoluta. El
Molinar manté la catego-
ria Preferent, així com el
San Francisco (d'Es Pil-
larí). A les categories de
Primera (A i B) el S'Are-
nal, el Son Verí i el Santa
Marta, mantenen la cate-
goria. El Ca'n Pastilla tam-
bé la manté. A Segona
(A i B), hem de resaltar
al Club Parque i el Club
La Rueda que han estat
campions dels seus respec-
tius grups. Mantenen la ca-
tegoria el Collerenc, el San
Francisco, el Son Vertí, i
l'Atlé tic Molinar.

Club Petanca Molinar, que manté la categoria de Primera. De la seu de
Ca'n Pere Antoni s'han traslladat al Con d'En Rabassa, al Bar J.D. com a

seu social del club.

Enhorabona al Parque
i La Rueda que ascendei-
xen, al S'Arenal com a se-

gon en el Play-Off i al
Santa Marta, campió de
campions.

En el pròxim número
els informarem dels resul-
tats de la Copa de Balears.



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

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

Cada paraula, 10 pessetes.

Ceràmiques i anides de regal.
MERYA.

Carrer Marbella (darrera l'Acapulco)
Sometimes de S'Arenal.
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BORSA
IMMOBILIARIA

URGEIXEN PISOS
PER LLOGAR.

FINQUES
AMENGUAL.

Sant Cristofol, 16.
Tel. 269250.

S'AkENAL, 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.

ADNIINISTRAM les seves
finques. FINQUES AMEN-
GUAL. 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 ptes.
AMENGUAL Tel. 269250.

A S'ARENAL, balneari 8,
devora primera línea, trans-
pis local amb estudi. 2 mi-
lions de pessetes i 13.000
de lloguer . .‘11ENGUAL.
Tel. 269250.

SE LLOGA 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-
CUAL. Tel. 269250.

VENEM XALET amb vis-
tes al mar. Tres dormitoris,
sala-menjador, cuina amo-
blada i bany. 6.300.000
ptes. Telf. 490160.

NECESS1T COTXERA per
a furgoneta a la zona alta
de S'Arenal. Tel. 263423.

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

SOLAR de 620 m2., a
Bahia Azul, contador
d'aigua posat 1 , 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 19.000 pes-
setes. Tel. 269250.

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

LLOG CERVECERIA a la
Carretera Militar de S'Are-
nal. 60.00 pessetes men-
suals. Tela. 261713-
263648.

DAVANT EL CLUB MA-
RITIM Molinar, venc pis
tres habitacions, per
8.000.000 de pessetes. Ad-
metria àtic cèntric com a
part del pagament. Tel.
243201.

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

AL CÁMI DE SON CANA-
VES, llogam casa rústica,
arnb dues habitacions, sala
de bany, llum i aigüa ca-
lenta. ,V.ILNGUAL. Tel.
269250.

XALET CALA BLAVA,
tres habitacions, amoblat,
aprop de la mar. A estre-
nar. 60.000 pessetes.
AMENGUAL. 269250.

BALNEARI 8. Pisos amb
o sense mobles a estrenar.
AMENGUAL. 269250.

A CALA BLAVA, llog pis
dues habitacions. devora la
mar. Tel. 280967.

VENC XALET AFEGIT,
tres dormitoris. sala men-
jador, cuina amoblada i
bany, amb vistes a la mar
a "Bahia Azul". 6.000.000.
Tel. 490160.

VENEM PIS A S'ARE-
NAL. lres dormitoris sa-
la menjador, cuina amo-
blada i bany. 6.500.000
ptes. Telf. 490160.

LLOGAIM PIS AMOBLAT
a S'Arenal, a l'altura Club
Nàutic. Vuite pis amb
vistes al mar. Tres dormi-
toril, sala-menjador, mina
i bany. 40.000 pts. Telf.
490160.

BORSA DEL
MOTOR

FURA PM-AB, venc. Faci-
litats. Tel. 278603.

VENC FORD FIESTA,
PM-AB.	 Facilitats.
24!947.

COMPRO COTXES selis
per ferro vell. rel .?68672.

VENC FORD GRANADA
2.300 GT, PM, bon estat.
Facilitats. Carretera Mili-
tar, 217.

VENC RENAULT 9 Die-
sel, PM-Z, de particular.
Facilitats. Carretera Mili-
tar ; 217.

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.
265374.

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

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

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

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

FORT FESTA. PM-AB,
amb facilitats, venc. Tel.
278603.

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

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

RENAULT 12, PM-C de
particular, venc. Telèfon:
278603.

PEC:ANVIS DE. COTXES
de totes les marques a ven-
dre. Tel. 268672.

PANDA 45-35, PM V Fa
cilitats. Tel. 278603.

SEAT 127, quatre portes,
PM-P. Facilitats. 241947.

LLOGUER DE COTXES
sense xofer Riera. Ron Ser-
vici. Carrer del Gran i Ge-
neral Consell, 2. Telèfon:
263648.

1511:CANICA, planxa i pin.
tura. TALEEPS VALLES-
P1R. l'el. 413867 - Son Fe-

VENC SEAT PANDA .10,
PM-AB. FAcilitats.
241947.

SERVEIS
PROFESSIONALS

FERRERIA I FUSTERIA
metálica de n'Antoni Se-
guí. Castillejos, 53 - Coll
d'En Rabassa. Telèfon:
262592.

INSTAL.LACIONS SANI-
TARIES i reparacions. Ser-
vei ràpid. Tel. 263493.

SE CORDEN Cadires i se
posen anses a las cenalles.
Se fan macramés. CA'N
SE,NAIA. Milán, 6 - S'Are-
nal.

VIDRIERA S'ARENAL.
Cristal Jeria alumini. se cu-
rit Carrer Cuartel, 31 -
S'Artnal.

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

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

EXCAVADORA J .C.B.; s í-
quies, aljups, clots per
sembrar arbres. Telèfon:
245900.

CONTESTADORS AUTO-
MÀTICS, 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 MAP-
FRE. Carrer Jabeque, 234-
Badía Gran, Tel. 714579.

PORTES. finestres, rienda-
nes a/1lb el seu marc, de se-
gona ma a partir de 1.500
pessetes. Taulons i portes
noves. ARIMIJO. Carrer
Fletxa Jover, 26 - Son Fe-
rriol. Tel. 275283.

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

GUIXAINA per a tota cas-
ta d'obres iadobs s'ofereix.
Tel. 414648.

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

MARES de totes les grui-
xes. Pedrera Ca'n Roma-
guera. Tel. 490953.

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

F ORNER. Sastreia per ho-
rnee i per dones. Tmen
Canyelles Alcover, 4. Tel.
418543- Ea Molinar

MATERIAL DE CONS-
TRUCCIO, rajoles i pavi-
mentaci6. JOSEP MARTI-
NEZ. Carrer Canonge
Rotger, 9. Tel. 260091.

J UGADORS D' ESCACS
de S'Arenal i comarca.
Cada horabaixa partides al
BAR EUROPA. Els dis-
sabtes, tomeix. Telefon:
262046.

NAUTICA PORTITXOL,
cucs per a pescar, accesoria,
ferramenta, ràdios, sondes,
objectes de regal, motors i
recanivis "Solé Diesel".
Passeig de Barceló i Mir.
17. Tel. 245004 - Es
Molinar.

REBAIXES DE TARDOR.
Mallorquímica. Pintures
interior i exterior de gran
calitat. SUMINISTRES
ARENAL. Amilrsr, 14.
Tris. 265354-29.

PNEUMATICS SERVERA.
Arreglarn els seus pneumà-
tics fine i tot cli dissabtes.
Carrer Illes Pitiüses. 4
Coll d'En Rabassa. Tel.
263663.

REIXATS 1 BARRERES
de ferro se fan. Solar. 1 63-
Badia Gran.

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

PINTOR -RETOLISTA • fa-
ganes, furgonetes, tendals,
cristalls. TALLERS
LLUMS. Tel. 265616.

METALURGICA S 'ARE -
Reixata, barandilles,

ferro forjat, treballa en
alumini per a obres, sol-
dadura eléctrica i autóge-
na, treballa al tom. Pere
Canalát i Quetgles. Carrer
Menorca, 10. Telèfon:
269310 - S 'Arenal.

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

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

CRISTALLERIA SON FE-
RRIOL. Vidres, miralls,
galenies, etc. Avinguda del
Cid, 98-b. Tel. 24241h.

A R REC T.A.111 rentadores,
maquines registradores,  rà-
dio-cassettes de cotxes,
porters electrónica. Elec-
tronica EL GAUCHO. Ca-
rrer Mallorca, 2. Tel.
263423.

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

TELEVISORS, vídeos, ra-
dio-c sas et tea,	 arreglam .
ELECTRONICA J. GAR-
CIES. Carrer Francesc
Frontera, 10. Tel. 264335-
Con d'En Rabassa.
TINTORERIA CAUTOR.
Nrtetja de catifes, mantes,
cortines, cobertors i tota
classe de peges de vestir.
Carrer Torrent, 9 - S'Are-
nal. Tel. 265447.
MECANICA GENERAL,
equilibrats i netetja de mo-
tora. TALLERS VIDAL.
Carretera de Son Fangos.
280. Tel. 262048 - Es Pil-
lan'.
LL ANTE RN E R : Termos
electrics i de butá. Repa-
raciona de tota casta. Tel..
266961.

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

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

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

PALLASSOS Fi i Topolí,
en català o castellà, per a
fes tes de Primera Comunió,
festes populars i particu
lars. Tels. 414740 416827.
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Reparació ràdio-TV-HIFI.
Instal.lacions electròniques d'alarma.

Antenes individuals.
Video-club.

Canonge Mateu Rotger, 17. Tel. 265774.
S'Arenal de Mallorca.

W11~1 110111n11.g../	 IM.F1

\ ELECTRO
ri	 ARENAL

SÁrenal
et.- de Mallorca

Per a subscripcwii csqueles i publicitat al
COLL D'EN RABASSA adressau-vos al nostre
corresponsal Jordi Cardell i Torrandell. Carrer
Cardenal Rosse/l, 81 (Barberia). Tel. 262014.

Horari al consultori de

S'Arenal
Medicina General

8'30 Dra. María Isabel Oliver.
8'30 Dra. Teresa Oliver i Puig.
9'00 Dr, Lluís Mulet Bauzá.
11'00 Dr. Rafel Dorado Pou.
11'00 Dr. Bernat Roca Garcies.
11'30 Dr. Carles Perla Goñi.

PEDIATRIA

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

PER AVISOS A DOMICILI

De 8 a 14 Ambulatori. Tel. 260766.
De 14 a 17 Tels. 226224-246225-223961.
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Petits anuncis
	 1

COMPRES I
VENDES

COMPRARIA !nobles ma-
llorquina, antics de quali-
tat. Tel. 264984. Raó, Pe-
re Antoni.

MOBLES PEREZ. Ara-
nyes i llums de tot' tipus,
mobles d.aasics i moderna.
Carrer Menorca, b5 S'Are-
na' 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 bloquets,
picadfs i gravilla. Agencia
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 perfumeria i
objectes de regal, a preu
ben interessant. Perfume-
ria NANI d'es Coll d'En
Rabassa. Carrer Guasp, 2-B.
Tel. 266143.

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

VIATGES
Vi. \ TGES XPal.e11(.1. Bit
llets de vaixell i
'Eelefon: 267450.

VIATGES SPANIE
Bitllets d'avió i de vaixell
(barco). Creditviatge i for
falta. Platja de Palma. 1 el
268100 S'Arenal. lel
265374.

VIATJES KONTIKE Bi-
neta d'avió i de veixell,
lloguer de cotxes sense xo-
fer, minutours, preus cape.
dais per a collegis. Avin-
guda Nacional, 29. Tels.
265900-266535 - S'Arenal
de Mallorca.

VIATGES MONTSE
RR T. 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 Crist nsfol,
2. Tel. 263431 - S'Arenal
de Mallorca.

PERSONALS
AL.LOTA DE 33 ANYS.
1'56 d'estatura, figura es-
til.lizada, 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'agradaria trobar
mallorquí fina 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 í tengui bona
figura. per a relacions se-
rioses. Apartat 125. Ref.
112.

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

ENSENYANCES
CENTRE CULTURAL
CA'N PASTILLA. Gimnás-
tica de manteniment feme ,

ní, aerórbic, gim-jazz, gim-
nàstica rítmica i taekwon-
do. Professors titulats.
Preus molt econòmics. Lo-
cal darrera l'església de
Ca'n Pastilla.

IN EORMATICA, comp ta-
bilitat, mecanografia, aula
d'estudi dirigit, idiomes.
ACADEMIA OVIDI. Tel.
260086 - Ca'n Pastilla.

CLUB DE KARATE
BUSHIDO. Clanes de ka-
rate, gimnástica de mante-
niment, jazz i ballet Ca-
rrer Duc de Rubí, 3. Tel.
418709, horabaixes Son
Ferriol.

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

CLASSES D'ALEMANY a
S'Arenal. Carrer Torrcnt,
23 (a la part de Llucmajor)
500 ptcs. per hora Tel.
239217.

PERRUQUERIES
JAUME, barber debes Ca-
dcues. lrL...:62065.

I. PASCUAL Perruquera.
Platja, 2 - S'Arenal. Tel.
26«19.

SALÓ DE PERRUQUE-
RIA CUPIDO. Unisex,
diagnéotic dels cabells per
rnicrovisor, permanents
per computadora, gabinet
d'estética amb solarium
¡ier raigs

tratament de cel.lulitis
Vé-r .,enes fredes i plagues
ele< triques. Galeries Cu-
pioo, devant el Balneari 4
Tel. 265211.

PEPE ROMERA perruquel
i barber. Carrcr	 4
Ca'n Pastilla. Tel. 262856.

PACO Perruquer i barber.
Virgili, 1 - Can Past:lla.

ANGEL Perruquer. lrata-
ments Lapilars. Canonge
Matcu Kotger. 11 - S'.\re-
nal.
JULIA PERRUQUERA.
Manicura, pedicura i per-
manents. Carrer Malbertí,
41 - Coll d'En Rabassa.
Tel. 260452.

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

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-
ATU. Permanents i canvis
d'imatge. Manicura i pe-
dicura. Carrer Mar Jónic, 3
- Les Marevelles. Telèfon:
263014

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 capilars. Diagnets-
tic per microvisor. Cris-
tiandat, 17 - Sant Jordi.
Tel. 266572.

F.NCI\ RNA Perruquera.
Coll d'En Rabasaa. Tel.
268218.

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

BARONESA Perruquera
unisex. Nctetja de cutis i
depilad& l\larineta, 3 -
S'Arenal. 'Tel. 263495.

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

PERRUQUERIA CATI
Permanents, tenyits, i re-
flexos. Manicura i pedicu-
ra. Torrent, 27 - S'Arenal.
Ir!. 490439.

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

CA'N JORDI ES BARBER.
Cardenal Rossell, 81. fel.
..'62. 14.

BOVI. Perruqueria unisex
Acapulco, 2 - Sometimes.

4.1..-1 A PER Ett,¿ t RI A
ANTONIO. Pedicura ma-
nicura. Carrer dels 1(epu-
blic tus, I 1.i , S'.1rena1 de
Mallorca. Tel 267824

BLANCA Perruquera.
Gran 1 Gc.ierit.L. ,rsell,
36 - S'Arenal. Tel. 265109.

N1A KA Perruquera. Peda
cura i manicura. Botimic
Germà Bianor, 19. Tel.
26J756.

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

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

ANIMALS DE
COMPANYIA

CONS1171.1-0 E: Vi. 11:RI-
NARI MUNDI FAUNA.
Doctor Daniel Magrini, de
4 a 8, de dilluns a diven-
dres. Carrer Exercit Espa-
nyol, 23 - S'Arenal. le!.
267664.

PRODUCTES PEL CAMP,
p.nsos insecticides, animal
de companyia. "PAJ ARE-
RI A á 'ARENAL, Plaça
del. jsins, 26- S'Arenal

RESIDtNCIA I ESCOLA
d'ensinistrament de cana.
Venda de cadells. "CRIA-
DERO LOS VALIEN rrs".
Tel. 662136.

BORSA DEL
TREBALL

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

• /e¿¿ -A*2 48

_9552

2c.96-s-5

RESTAURANT XINES
necessita carnbrer jove el.
266721.

DONA DE 33 ANYS, s'o fe-
rer x per a dependenta,
cambrera , binguera o lo
que sia. Tel. 269365.

DONA DE 32 ANYS, cer-
ca teína de cambrera o fer
net. Tel. 462509.

FOTOGRAF amb expe-
riencia se necessita. Tel.
269416.

COSIDORES A MAQUI-
NA. feina ben feta i rápi-
da bon jornal. Telefon:
260522, de 7 a 15 hores.

OFICIALA DE PERRU
QUERIA s'ofereox i cam-
brera de menjador. amb
idiomes. Tel. 262274.

ALLOTA DE 22 ANYS,
cerca feina cambrcra de
pisos, netetja per hores,
guardar nin. Tel. 266632.

AL.LOTA DE 19 ANYS,
cerca feina a hotel, guar-
deria q particular. 11 agra-
(Lina guardar nins. Tel.
265898.

OFICIALA PRIMERA de
perruqueria, especialista en
lepilació, cerca feina. Tel.
665481.

PERRUQUERIA DE
SENYORES. Carrer del
Gran i General Consell,
36. Tel. 265109 -S'Are-
nal de Mallorca.

	A

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

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

LA PANOCHA DEL .31A-
CTIO. 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 DELF1N
DORADO. Bodes, comu-
nions, dinars d'empreses.
Dini per un milenar de pes-
setes. Carrcr Joan d'Austia,
13 - Bada Gran.

RESTAURANT EL HO-
YO. Bodes. batejos, co-
munions i festes social:.
Els capa 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 econó-
mica. Carrer Trasimeno, 41
- S'Arenal. Tel. 261352.

"PEQUENO 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 chamicili.
Batejos, bodes, comunions
i dinars de companyonia,
celebracions, etc. Son Gar-
cia del Pinar, Coll d'En
Rabassa. Tel. 268661.

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

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

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

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

RESTAURANT BRASI-
LIA. Banquets de noces,
primeres comunions i fes-
tes socials. Avinguda Bar-
tomeu Riutort, 73 - Ca'n
Pastilla. Tel. 260119.

El passat dijous, dia
4 d'abril, es va celebrar al
restaurant "Sa Caleta", si-
tuat a la Plaga Gomila,
1 acte de renovació de la
junta local' d'A.P. de Pal-
ma. A 1 acte hi assistiren
nombrossos afiliats i sim-
patitzants del partit, així
com homes importants de
la política mallorquina.
Despres de la votació per a
l'elecció de la nova junta,
hi hagué un sopar d'agrai-
ment per a ton els qui ha-
vien participat en l'esdeve-
niment. El resultat de les
votacions fou la proclama-
ció de Josep Lluís Antich
Rojas com a nou president
de la Junta, i la de Josep
Francesc Vidal Salva i Da-
miá. Sastre Baugá com a vi-
ce-presidents. L'equip de
treball, escollit pel senyor
Antich, va quedar consti-
tuït pels senyors J. Riera,
JA. Terrasáa, F. Bellinfan-
te , I. Deià, J.M. Carreras,
A. Mayol, B. Salvà, Porcel
i March.

"La renovació del Co-
mité Executiu local d'A.P.-
Palma suposa un pas enda-
vant en el desenvolupa-
ment de la Coalició", se-
gons paraules del senyor
J.F. Vidal Salvà, el qual
inaugurà l'acte. Pel novem-
bre de 1984 comptaven
amb 612 afiliats, mentre
que avui, el nombre
d'quests arriba als 895.
'El nostre camp d'afiliació
s'ha ampliat a les barriades
com Sant Jordi, Son Fe-
rriol, Ca'n Pastilla i Es Pil-
larí", manifestà el, fins en
aquel' moment president
de la Junta. Despré s de les
seves paraules es va proce-
dir a la votació. Per a Pelee-
ció del president un únic
candidat i, per tant, gua-
nyador evident, Josep
Lluís Antich Rojas l'elec-
ció dels vocals fou un poc
més complicada, ja que es
presentaven 21 candidata,
dels quals cada electoral en
podia escollir rms un total
de 15. Del total de candi-
dats, el resultat queda com
segueix; Rafael Parea
Mesquida, amb 173 vota;
Joan Fageda Aubert, ex-
candidat a 1 alcaldia de Pal-
ma, i Damiá Sastre, amb
un nombre idèntic de vota,
168; Jaume Ramon Pons,
amb 164 vots Bartomeu
Barceló Quetgles, amb 163;
Margalida Blanes Góngora

RESTAURANT EL PES-
CADOR. Típic espanyol.
Paella valenciana i marisc
de la mar. Carrer de Sant
Bartomeu. Tel. 263443 -
S 'Arenal de Mallorca.

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

amb 162, Antoni Amen-
gua' Pizá i Manuel Bueno
Bartomeu, amb 161, Ange-
la Monoy Sastre, amb 160:
Jorge Chacartegui Cirerol i
Sebutia Mas Crespo, amb
148; Fernando Giménez
Pascual, amb 173; Antoni
Gual Monrroig, arnb 136;
Josep Francesc Vidal Sal-
và, amb 134.i Vicent Mar-
tín Sansegundo, amb 132
vota.

Josep Lluís Antich Ro-
jas, president electe, té
trenta-nou anys, és casat i
té dos fills. Es metge he-
matibleg a 1 Hospital Ge-
neral de Palma i membre
del Bane de Sang de la
Creu Roja. Es defineix a
sí mateix, i al partit, com
a "demócrata i 'liberal,
sobre tot, i conservador,
reformista i in tercalssista ".
Estableix com objectius
primordials de la seva tas-
ca política els de desban-
car el Partit Socialista de
l'Ajuntament de Palma i
continuar amb la implanta-
ció del partit. "Ens hem
de deixar escoltar" foren
les seves paraules.

Tres sóne els punts
claus en la seva línia políti-
ca: profunditzar en la de-
mocratització interna del
partit, cenyir-se als esta-
tuts aprovats al congrés de
Madrid i defensar la inde-
pendéncia de la Junta Lo-
cal d'A.P.-Palma, en els as-
pectes que permetin els
esta tila .

El sopar va començar
tard degut a lent escrutini
dels vota per a l'elecció
deis vocals. El menú con-
sistí amb una sopa de ma-
risca de primer, vadella ca-
çadora amb guarnició de
segon i tarta i gelat de pos-
tre, amb café, tot aixia
acompanyat amb vi i cava
en abundancia. Després del
sopar, hi hagué petits par-
lamente d'agraitnent a tots
els presenta i prediccions
de cara al futur d'Alianza
Popular a Palma. El primer
que va parlar fou el senyor
Vergés el qual féu vots per
1 optimisme en quant als
resultats de les pròximes
eleccions legislatives i de-
ciará que "s ha de jugar a
cavall guanyador per tal de
guanyar a I Ajuntament".
El senyor Ribas de Reyna
manifestà que "la lluita
d'A.P. no és una lluita pel

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

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

poder, sinó una lluita emi-
nentment ideológica". 'La
tasca dels membres de la
Junta no ens duu uns ma-
jors clrets sinó unes majors
obligacions' va delcarar.
El següent que parla va
ésser el germà del presi-
dent del Govern Balear i
senador a Madrid, D. Josep
Caí-legas. Breument i es-
cueta afirmà que "la Junta
és la garantia de que el
partit segueix endavant

L'acte es va tancar amb
unes paraules del president
Gabriel Cañellas, el qual
advocà per l'esperança en
el futur d'A.P. a Palma i
afirmà que el partit "és
gran, tant per la seva ideo-
logía com per la seva moral
de conducta i el seu fun-
cionament intern". Segons
ell "no hi ha responsabili-
tat major que la d'ésser
oposició Mantingué que
el participar en la creació
i el desenvolupament
d'A.P. en un 'loe com és
Palma és "entregar-se al sa-
del que és personal, fami-
liar i del temps lliure, i
apostar pel risc a una crí-
tica continuada, per?) que
tot això val la pena de cara
a un possible triomf", aca-
bà dient "Hem de fer que
el nostre no sigui un partit
de líders, sinó un partit
estructurat".

I arnb una gran eufòria
en base a possibles triomfs
electorals venidera, i enmig
de grane aplaudiments es
va donar per acabat aquest
acte.

Margalida Albertí

Dos homes i una
dona es van penjar
a Barcelona
Barcelona. — Tres persones,
dos homes i una dona, foren
trobats penjats als seus domi-
cilis, dimarts a Barcelona,
segons que es va saber ahir.
Els dos homes, la identitat dels
quals no ha estat revelada,
tenieri cinquanta-quatre i
cinquanta-un anys i la dona,
setanta-sis. Els dos primers es
van penjar a les dues del
migdia i a les cinc de la tarda 1
la dona també a les dues del

11CONCRÉS IN
TER NACIO

. NAL:DE-LA
LLENCVA.
CATALANA:
t MCMV186

CENTRE MÈDIC
S'ARENAL

C.A.M.
Centre de reconeixement mèdic-psicològic, per a

conductors i caçadors.

Classes A-1, A-2, LCC, C, D, E.
Carrer de Miramar, 30 (davant el Club Nàutic)

Tel. 490067 - S'Arenal de Mallorca.

ORGANITZACIÓ
CORMORÁN S.A.

Cl. TERRAL N°. 40 - TEL.: 49 02 57

S'ARENAL

REEDIS COMPANYIA D'ASSEGURANCES

AUTO RACING LLOGUER DE COTXES

PROMOCIONS IMMOBILIÀRIES

AFISCO ASSESSORIA FISCAL I COMPTABLE

ES FAN FOTOCOPIES

VIDRIERA S'ARENAL
Cristal.leria, alumini, securit.
Carrer Cuartel, 31 - S'Arenal.

Fusteria d'alumini
Manuel Sánchez

Corredores.
Persianes mallorquines.

Finestrals.
Baranes.

Portes plegadisses.
Mampares.

Separacions d'oficines i
locals.

Carrer Joaquim Verdaguer, 20 - S'Arenal. Teléfon:
263369.

•

CENTRE OPTIC
EXPOLENT
LENTS DE CONTACTE

CONTROL VISID

M. COLOMA GARI'

ÒPTIC OPTOMETRISTA

CONTACTOLEG

BERGA, 26 - S'ARENAL TELÈFON 26 33 74

Alianza Popular:
Renovació de la Junta Local
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Gran

Desván
CARRETERA D'INCA, QM. 6'5 (PASSAT EL RESTAURANT "MESON TIO PEPE") MARRATXI - TEL.: 601061

COMPRA, VENDA 1 CANVI D'ARTICLES DE SEGONA  MA

MAQUINES
EMPAQUE-
TADORES

RELLES
ANTIGUES

***
* **

ILLA
EXPOSITORA
DE 2 METRES

** *
Ormetjos per a de-

coració rústica.
,

* Material sanitari, va-
ris models.* Menjador de mo-

ble c.:aten& quasi nou.
ILLA

CONGELADORA
DE 4 METRES

** *

RELLES NOVES
PER

ENCARREC
***

PORTES
D'ALUMINI

***

PORTES I
PERSIANES

***
MAQUINA DE

FER CUBETS DE
GEL
***

FORNS
ELECTRONICS

***

BANCS RUSTICS
AMB I SENSE

RESPATLE
***

EXPOSITORA
ACRISTALADA

***

MOBILIARI DE
TERRASSA

***

BARRES DE BAR
***

* Tot tipus de TV,
blanc-negre i color.
Radios noves i anti-
gues.

* Alambirls i objectes
de gran tamany per a
decoració d'exteriors.

* Rentadores de to-
tes les marques i U-
rna ys.

RENTA -
VAIXELLES

PER BAR

** *

TABULETS DE
BAR
***

ORNAMENTS
RUSTICS

***
PLANXES

ELECTRIQUES
***

ARADES
***

FREGIDORES DE
PATATES

***

TRACTORS
18 HP. 121 HP.
AMB ELS SEUS

ORMETJOS

MENJADORS
***

DORMITORIS
***

MODULS
***

MATALASSOS
***

SOMIERS
***

MATERIAL
SANITARI NOU I

USAT
***

DORMITORIS
JUVENILS

***

QUADRES
***

APLICAMENTS
***

CRISTALLERIA
***

PLATS
e**

CADIRES DE NEN
***

LLITS PETITS
***

CAMINADORS
***

COTXES DE NEN
* Ormetjos de llau-
rança. Reixats de fe-
rro forjat.

MAQUINES
MENJADINERS

* Original i única tau-
la amb quatre buta-
ques de fusta macissa
tallada a ma.

* Mobles de tots els
estils.

ESPERAM LA SEVA VISITA DE 8 H. A 20 H. DISSABTES INCLOSOS



Enquesta

En totes les Ilengües manco
en la nostra

JOAN RIU I
MASMITJA

Hoteler
Jo estim molt la me-

ya llengua.

RAFEL BAUÇA I
PLANES

Mix Grill
Això está mal fet. Els

cartells s'han d'escriure en
mallorquí. Això és Mallor-
ca.

VICENÇ NICOLAU I
BIBILONI

Cafeteria ParaLso
Está mal fet. Som ma-

llorquins i aquesta gent
mos fa no res.

FRANCESC ADROVER
I SITJAR

Sastre
Això és un mal costum

que mos hem de llevar.
La primera llengua a Ma-
llorca ha d'esser la nostra.

FRANCISCO
BE RMUDEZ- GARRIDO

Barber
Si la llengua d'aquí és

la catalana, el català ha
d'estar lo primer de tot.

PEPE ROMERA SOLANO

Barber
Aixb está malament.

Els rètols han d'estar en
mallorquí.

JOAN CARLES
GONZALEZ GIL

Agent de viatges
Está mal fet. La llengua

de Mallorca hi ha d'esser
la primera. JOAN FRAU I FONT

ÓPTICA S'ARENAL
JA NO CAL ANAR A CIUTAT

PER SES ULLERES O LENTILLES

TEL.: 49 00 61

CARRER BERLIN, CANTONADA TRASSIMENO 	

S'ARENAL DE MALLORCA
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Successos

Mariano Ruiz Moyá, un
allot de vint anys, ha es-
tat detingut com a pres-
sumptc autor d'una serie
de robatoris en diverses io-
nes del terme de Palma. Al
menys tres de les seves ac-
tuacions han estat denun-
ciades i comprovades per
la Policia i les víctimes.
Algunes de les coses ro-
bades per Mariano Ruiz,
álies, "El Fuchi", ja han
pogut ser recuperades i
tornades als seus propie-
taria. A més, al menys en
una de les accions, hi ha
l'agravant d'abusos desho-
nesta a la víctima, en
aquest cas una don/.

Les zones del Camp Re-
dó, Palma Nova i el carrer
Pons i Gallarza han estat
els indrets on han tengut
lloc aquests robatoris. La
Policia no descarta que es
puguin conèixer altres de-
lictes del detingut quan
les víctimes acudeixin a
Comissaria, ja que es pen-
sa que aquest individu
feia temps que actuava.

Els seus trets personaLs
són els següents: fa 1'68
d'estatura, de cabells bruns,
actualment sense barba ni
bigoti, de complexió nor-
mal i amb ulleres gradua-
des.

Detingut un perillós
delinqüent

Apallissat un home arribat a
Mallorca cercant treball

Cafeteria Maracaibo
Mal fet. A un lloc

turístic els cartells han
d'estar en moltes de llen-
gües, la catalana, però, ha
d'esser la primera. Aquesta
gent mos fa no res.

Nadó abandonat
dintre d'una bossa
d'esports
Burgos. — Un nounat fou
trobat abans-d'ahir al vespre
dintre d'una bossa d'esports
abandonada en un portal del
carrer Aranda de Duero, de
Burgos, segons que informa
l'agència Europa Press. El
nen, que no presentava seny-
als de tenir cap malaltia, fou re-
collit pels serveis de medicina
inlantil de l'Hospital General
Ya.güe de la Seguretat Social
de Burgos, després que una
dona que acudia a la consulta
d'un metge informés de la tro-
balla.

Un inmigrant peninsu-
lar arribat a Mallorca amb
la intenció de cercar feina,
va ésser agredit brutalment
per tres individus, en un
bar de la carretera d'Inca
(carrer Aragó) de Palma.
Quan una dotació de la Po-
licia Nacional va arribar al
lloc de la malifeta, els
agressors ja se'n havien
anat.

La víctima fou translla-
dada amb el mateix vehicle
de la Policia a la Residen-
cia Sanitaria de Son Dure-

Quinze milions en
joies eren amagades
en una pedrera
La Ciutat de Mallorca. — Unes
joies valorades en uns quinze
milions de pessetes han estat
trobades en una pedrera aban-
donada de l'illa de Mallorca,
entre Can Pastilla i el coll d'En
Rabassa. El mes passat la poli-
cia es va adonar que uns
quants cotxes hi anaven a
altes hores de la nit. Després
d'una inspecció va bosses
amb joiells, sota lloses de
pedra. En una segona inspec-
ció va trobar més bosses de
joies i una pistola. El conjunt
és el botí de cinc robatoris a
,cases particulars.

La familia Marcos
tenia quinze abrics
de pells
Manila. — La dona i els dos fills
de l'ex-president filipí, Ferdi-
nand Marcos, posseien fins a
quinze abrics de pells de luxe,
tot i que a Filipines no hi ha hi-
vern. Els funcionaris del nou
govern han confiscat aques,es
pells, que hom avaluaen vint-
1-cinc mil dòlars cadascuna i
que eren a la casa del gendre
de Marcos. S'assegura que
abans els abrics es trobaven a
la nevera del Grand Hotel
Manila per a preservar-los del
clima filipí.

ta, on se li diagnosticaren
lesions greus de les quals
es repondrá en una quinze-
na de dies.

Hom pensa que aquesta
agressió s'ha d'enquadrar
dins d'una ona de racisme
que envaeix alguns sectors
de la joventut. Pareix ésser
que no hi hagué cap tipus
de discussió entre l'agredit
i els agressors. Les suspites
de la Policia incideixen en
un petit grup neonazi que
fa apologia de la violencia
en contra dels intnigrants.

El vi emmetzinat
provoca una nova
mort a Itàlia
Milà — La ingestió de vi
que contenia metanol ha
causat una nova víctima a Itàli-
a. Una noia milanesa de vint-
i-sis anys esdevingué, segons
fonts judicials, la novena vícti-
ma el dia 10 de marc passat
després d'haver ingerit una
gran quantitat de vi enverinat
et dia abans. Les mateixes
fonts judicials han informat
que un home de cinquanta-dos
anys ha estat hospitalitzat
prop de Génova en esta( de
coma profund.

Desarticulada una
banda d'atracadors
a València
València (l'Horta). — .Tres
homes i una dona foren detin-
guts ahir a València com a pre-
sumptes autora de sis atraca-
ments a entitats bancàries, en
els quals havien obtingut un
botí de més de deu milions de
pessetes, que van fer servir
per a comprar i moblar dos
pisos: La detenció, després
d'una espectacular persecu-
ció, va permetre a la policia de
trobar, en els dos pisos propie-
tat dels delinqüents i en els do-
micilis dels seus pares, les
armes utilitzades en els atraca-
ments



Enquesta
El concurs per a

1 embelliment de S'Are-
nal, ha duit- polémica.
Uns 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 deis nostres en-
trevistats.

BLANCA
	

X41\1 TITOS
	

ISABEL DONIINGO
REBOLLEDO
	

VALVERDE
	

DIAZ

Inauguració aquesta
setmana passada de la
taverna, "La Ponderos-
sa" al Carrer de Son
Fangos d'Es Pil.larí.
Convidat d'honor a la
inauguració, els direc-
tors del Col.legi Lladó
on estudia la filia de la
casa

Fa uns 18 anys, el
rector d'aleshores, va
començar les obres per
construir un teatre en
els terrenys de la via
del tren, veïnat de l'es-
glésia de S'Arenal.
Com és natural, aques-
tes obres foren paralit-
zades. Ara els obrers
i les màquines desmun-
ten les collumnes i les
jásseres del lloc que se-
rá pass peatonal.

1NVERSI OMS: S OL t SONSTIOSCIO 110310.205
PEA DE 1110111ATit	 7 .147.391

SUPERFICIE' 3.3100.

AVIIS
PEDIAIRES

7 ATS
1 A.CORICA

A•ADAII.
t CELADOR*
1 TDEIALLAIOR SOCIAL
1 E ADIP DE SALUT ISEISTAL
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Perruquera
	

Barman.	 Butiguera
No quedará tan bé
	

Aixe, será preciós.
com ara fa 25 anys,	 Això estará be. A Quedará com abans de
però es l'única manera S'Arenal hi manquen construir els hotels i
d'arreglar-ho un poc.	 zones verdes.	 finques.

Notícies
El dia 20 passat, quart diumenge de Pásqua, es va celebrar a Cura la

tradicional benedicció dels fruits. Com a celebrant principal el Pare Sebas-
tiá Taverner, Pare Provincial dels Franciscans, de Sant Jordi. L'APA del
col.legi de La Porciúncula aprofità el dia per a fer un concurs de paelles.

Donam la benvinguda a la vintena de balladors de ball de bot que, a
principi de mes, varen defensar el pavello de S'Arenal per terres castella-
nes. Ens referim al grup de dances de La Porciúncula.

Entre eh clics set i tretze d'abril a s'Hostalot Ala celebrat el primer trofeu femení
de petanca, amb 40 tripletes inscrites. Quedi en primer lloc el C.P. Llama de Ciutat, en
segon lloc l'Hostalets de Ciutat, en tercer lloc, La Roda, de S'Hostalot i en quart lloc
el Santa Marta d'Es Molinar. A la fotografia, les dues tripletes guanyadores.

Seguint amb la seva po- Cadenes de S'Arenal. ment i l'altre meitat pels
lítica de dotar d'aigiia i Aquestes obres, que estan propietario de les cases i
clavegueram a tots els po- a punt d'acabar, costen trasts. De totes maneres,
bles del terme de Ciutat, prop de 12 milions de pes- una millora que revalorit-
l'Ajuntament du a terme setes, la meitat de les quals zará el nucli urbà de Ses
les obres necessáries a Ses seran pagades per 1 Ajunta- Cadenes.

Pissarra ilustrativa que, arnb els nins collers, fotografiàrem el dia de la
inauguració del Centre de Salut. Sobre comentaris.
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Activitats esportives í culturals de La
Porcíúncula (y II)

IIem defensat sempre que l'anomenada "edat escolar" ha d'estar oberta
a tota casta d'aprenentatges formatius per al conjunt de la personalitat de
l'estudiant. No sols els intelectuals i esportius; també els recreatius i cultu-
rals. Per exemple, la música, la clanga, el teatre... A La Porciúncula hi ha
hagut de tot; esperam que continui i millori. S'editen, per exemple, unes
revistes on hi col.laboren els máteixos estudiants; hi ha Gimnástica Rítmi-
ca; funcionava una biblioteca infantil (I ara?); hi ha "boleros". I del teatre,
qué s'ha fet, Mari Cruz? I la música de guitarres, com va ara? Que no tot
sigui llibres de text i esport de carnes!

Adolfo de Villarroya

Grup de gimnástica rítmica de La Porciacula. Ja no hi són na Joana Mut,
ni na Magdalena Font, ni na Marilí Ilirós, campiones del passat indiscuti-
bles. Esperem que surtin noves figures dins aquest planter. Al darrer cam-
pionat de Mallorca de les categories Alevín, Infantil i Segones, han obtin-
gut tots els segons llocs del campionat: Edelweis FARRUS (2.a categ.),
Elisa RODRIGUEZ (Infantils) i Paquita QUETGLAS (Alevins). A més ha
estat l'únic gimnàstic de la zona que ens ha representant. Endavant!

Equip titular juvenil femení del bàsquet federat de La Porciúncula. Iii ha
una plantilla en marxa de 36 nines, que sota l'entrenament de n'Esteve Fe-

rrer nodreixen aquest equip ji equip escolar.

Juvenils de La Porciúncula. Van tercers a la classificació.

La xafarderia també és un esport, ben recomanable a les al.lotes d'una
quinzena d'anys.

Els alumnes de 8.è curs, 85-86 del Col.legi Públic "Blasco Ibáñez" d'Alzira
(València) ha visitat l'illa de Mallorca i dins ella el Museu de La Porciúncu-
la on, come altres vegades, han estat tractats molt bé. A la foto, posant

"l nostre periòdic.




