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A S'Arenal de Mallorca, una de las ciutats
amb més habitants de la nostre illa, feia

falta una revista periódica on poguessim
donar les noticíes de cada dia, les

notícies que per produir-se
al poble ens afecten de ben aprop.
Une revista per poder expressar-hi

les nostres inquietuds
Une revista que ens serveixqui de vehicle

per comunicar-nos entre els s'arenalers
Mitjançant aquesta revista, impulsarem

l'independencia municipal
del nostre poble; els s'arenalers

podrem saber cada mes quines activitats
quines gestions s'han fetes per

aconseguir l'autogovern i la
unificació del nostre poble

avui trossetjat.
La naixent autonomia d'aquestas Illes,

els avanttatges de tipus
economic. social, de dignitat simplement

el fet de governar-nos per
nosaltres mateixos i no haver d'estar

en tot subordinats a les decisions de gent
forastera, és molt important

Procurarem tocar aquest tema molt sovint.
La defensa de la nostra llengua,

de la bella ; mil.ienária
'lengua catalana, l lengua parlada

pels nostres reis,
cultivada ,Jels nostres literrats

liengue culta
entre les mes cultas de ia Terra

altre temps orgullosa
oeraue els puf la parlavan

vencien a les batailes.
avui menyspreada, venpude per la forca

les armes, la defensa d'apuesta I lengua
sera una constant

de la nostra revista ella sera la de cada una
de les seves planes.

La lluita per una comunitat més justa,
on tots tenguem cabuda,
on tots puguem viure amb un mínim
de seguritat i benestar
s'ha de reflectir en els articles.
Es necessária la integració
de tots a aquesta
comunitat: gent nascuda
a S'Arenal, mesclada
amb gent venguda de tot arreu de Mallorca
i d' altres Illes, dels altres PaTsos Catalans.
del País Basc,
de Galícia i de les contrades
de parla castellana, de Franca,
de Bélgica i Holanda, d'Alemanya
i Anglaterra. Tots ens hem dintegrar dins aquest
S'Arenal sota la mateixa senyera
parlant la mateixa llengua.
Des de la nostra revista
fomentarem aquesta integració.
Aquesta revista
ha d'esser de tots els s'arenaiers. Tots els
habitant d'aquest doble.
els qui hi facin teína. els qui hi oassin
temporades, si defensen l'independencia
municipal de la nostra
zona i alhora ia
identitat mallorquina cata

aquesta erra,
tindran cabuda a les seveswa;- es
Comencam amb mitjans casolar— i

no tenim doblers n
coneixements per fer-ho mítior pero si a gef:1

ajuda amb les seves sulascriuclo - s. •

eis emoresaris amb els seus anwy: s

els Iletraterits
amo les sayas coliaboracions ben orest.
aauesta revista
no haurà de tenir enveja
a cap altre de Mallorca.

	nr)

S'Arenial  de Mallorca
GENER 1984

(SWItoriar



Editorial Hem arribat 100  

Pel gener de 1981, recolzada per l'associa-

ció de veinats, sortia el número zero de la re-
vista S'ARENAL DE MALLORCA, una publi-

cació en català, dins el desert cultural i l'am-

bient més castellanitzat, alhora que interna-
cional, que teniem a S'Arenal a principia
d'aquesta década.

Varem sortir sense haver fet cap estudi de
mercat, que tanmateix hagués estat negatiu, a
una comarca on només el 23 per 100 era cata-
lanoparlant. Els principia foren dura, els inmi-
grats no entenien la nostra llengua i els mallor-
quina no la sabien llegir. Els dos primera
anys, no hi havia manera de fer subscriptors
i els anunciants eren poca. Ens deixondírem
i férem de S'ARENAL DE MALLORCA una
revista gráfica a la qual la majoria de gent de
S'Arenal ha sortit fotografiada.

S'Arenal és gran, per?) no suficient per a
mantenir una revista, a més voliem que la llen-
gua catalana llegida s'estengués per la comarca

començàrem a fer subscripcions a Sant Jor-
di, Son Ferriol, Es Coll d'en Rabassa i els po-

bles del terme de Marratxí i Son Sardina, on

la nostra revista ha tengut molta aceptació.

Avui, S'ARENAL DE MALLORCA, és la
millor publicació en català de la nostra Copan-
nitat Autónoma, amb 3.000 exemplars cada
quinzena i un recolzament publicitari, tant de
les institucions com dels particular@ que molts
consideren envejable.

Entre el tímid O inicial i el de tres xifres
100 que ara teniu a les mans, hem adquirit la
solidesa necessària per pensar en un futur amb
més págines, noves seccions, nona continguts,
canvis d'imatge, mes presencia pública i una
distribució encara més extensa.

Hem fet el 100. Per a la vida quotidiana
S'ARENAL DE MALLORCA és un número
especial que hem volgut celebrar amb els lec-
tora, els col.laboradors i els anunciants. Enca-
ra que la millor celebració, per a tots nosaltres
és fer el que estam fent en aquests moments:
preparar el 101 i anar pensant en els números
succesius.

Banquets de batetjos, noces, primeres comunions,
testes socials...

Cada vespre, música ci'orgue a arree d'en Ximo.

CLUB - BRASILIA Avinguda Bartomeu Riutort, entre els BeLnearis i 2 de

Ca 'n Pastilla. Telefons 260119-264563.

BOITE - NIGHT -

Tenis Arenal A
SON VERI

26 38 34

NOU ABONAMENT
(sense quota d'entrada)

SQUASH - CLUB
(Només per les primeres 100 inscripcions)

Abonament mensual (El primer mínim de tres meses).
L'abonament gaudeix d'un 50 per 100 de descompte sobre les tarifes del moment.

(Exclusivament SQUASH).
Preu: 3.500 Ptes. cada mes, d'abril a octubre.

1.4.14

TAMBE TENIM
Snack Bar-Grill

Tenis
Mini Golf
Terrasses

Piscina

o

Petanca
Parc infantil

I BEN PREST
Nou local social

Piscina amb trampolí
Piscina infantil

Bowling
I un completíssim

Snack amb:
Piscina climatitzada

Sauna Solarium
Hidromassatge-G imnás.

Estam al seu servei

EL RINCON DE PEDRO. Cuina Castellana. Xot a la gracia, conill a
l'allet, pollastre a Pallet, gambes a	 tapes variades i , més coses.

Carrer Veler, 4 - Ca'n Pastilla. Tel. 265752.
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Dissolts dos partits
alemanys perquè eren
neonazis

Berlín oest. — El Tribunal Admi-
nistratiu Federal de la RFA decre-
ta ahir a Berlín oest la dissolució
de dos grups d'extrema dreta en-
tenent que les seves posicions
neonazis són contraries a la Con-
stitució. Les organitzacios en qü-
estió són el Moviment Socialista
del Poble Alemany - Partit del Tre-
ball (VSBD) i l'Acció per al Retorn
dels Estrangers (AAR).

Els gurkha intenten
aconseguir la seva
autonomia
Nova Oeltir — Els gurkha, tribu
d'origen nepales coneguda
perque forní a Gran Bretanya i a
l'India alguns dels seus més va-
lents soldats, acaben de comen-
çar un campanya destinada a la
creació d'una regió autonoma
gurkha al nord-est de la Repúbli-
ca india. L'inicia dilluns amb una
vaga decretada per tres dies a
Darjeeling, que degenera amb co-
mbats que causaren un mort i di--
versos ferits.

La televisiódeis EUA
acusa novament
Waldheim
Washington. — La cadena de te-
levisió nord americana ABC
acusa Kurt Waldheim, doluns al
vespre, de trobar-se implicat en
el trasllat forçat de mulera de sol-
dats italians a camps de treball
nazis el 1943. ABC extragué la in-
formació de documents existents
en arxius nord-americans. Ei
tractament que reberen aquests
soldats fou molt dolent.

Un tècnic británic
preconitza el peatge
urbà dels cotxes

Barcelona. — El peatge urbá es
el sistema més eficaç de controlar
el trànsit a les ciutats" Ho va dir
en un simposi que es fa a Barce-
lona el director de projectes del
laboratori de transports de la
Gran Bretanya. Aquest peatge
consisteix a fer pagar una quanti-
tat a les persones que vulguin
entrar amb el seu cotxe particular
a les zones de la ciutat on hi ha
més trànsit. Per a fer-ho fácil. cal
que els cotxes duguin una placa
que es pugui identificar electròni-
cament sota la carrosseria 1 que
es col-loquin aparells electrònics
als llocs estratègics perquè con-
trolin els cotxes que hi passen

El príncep Felip ha
fet practiques de
conductor al Bages

Sant Vicenç de Castellet
(Bages). — E princep Felip
d'Astúries ha passat el cap de
setmana en um-, casa de Sant
Vicenç, anomenada Can
Padró. Hi ha tei practiques de
conducció de cotxes També
hi era el seu Cosí, el princep de
Grecia, segons el nostre co-
rresponsal Joan A Lozano.
L'estada dels princeps i els
altres iilustre aprenents de
conductor en aquesta finca
del Bages va ser preparada
amb molt de sigil Malgrat el
desplegament que hi va fer la
guardia civil, no es va saber
del cert qui hi havia fins que ja
n'eren fora.
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GASEOSA BONA PELS NINS

BONA BONA PELS
PADRINS

REPARTIDA PER GASEOSES MONTSERRAT, S. A.

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

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

4	 S'ARENAL DE MALLORCA, 1 DE JUNY DE 1986

Eliseu Climent «La cultura hegemónica
al País Valencià ara és la catalana»

Eliseu Climent ha vingut a Barcelona a celebrar el número cent
del setmanari «El Temps». La festa s'acompanya de nous pro-
jectes: hi obren una delegació i es llançaran definitivament a
buscar l'espai informatiu dels Páisos Cataláns. «El Temps» és
rúltima gran iniciativa d'Eliseu Climent i la que li está costant
més energies. Déu n'hi do, però, les que li va costar, anys
enrera, que els ultres volguessin que la seva primera idea, la lli-
breria Tres i Quatre, fos tot l'any una falla.

Antoni Batista
Barcelona. — «Considere que en els
últims vint-i-cinc anys s'han cremat
etapes de retard, en alguns aspec-
tes, de segles. La cultura hegemóni-
ca al País Valencià ara és la catala-
na, quan abans era la castellana.
Això és un fet insòlit, ja que des de
final del segle XVI es feia tot en cas-
tellá. Avui s'ha aconseguit que el
català fabriá sigui obligatori per als
quatre-cents cinquanta mil xiquets
del País Valencia, s'ha guanyat una
universitat i el grau de consciència,
en general, ha superat les previsi-
ons. No tenim una via política valen-
ciana, però comencem a tenir, abrió
sí, les bases perquè pugui néixer».
Eliseu Climent ha arribat a Barcelona
amb el número cent de la revista «El
Temps- a sota el braç, força menys
zeros que el migcampista Roberto,
però mona més càrrega qualitativa
per qué no, sentimental.

Des que, el 1968, dos mesos
abans que tremoles «La marsellesa»,
Eliseu Climent va fundar la llibreria
Tres i Quatre, fins ara, han estat
moltes les pilotes que ha fet rodar en
la gespa cultural i sovint s'ha trobat
al davant amb defenses en catenac-
dio. A «El 'Temps», concretament,
van segar els ajuts institucionals que
arribaven en forma de publicitat:
«Els meus amics socialistes
—afirma Eliseu Climent— buscaren
l'excusa d'un article crític sobre el
president de la Diputació d'Alacant
per retirar tot l'ajut, no sols el de la
Generalitat, sinó que també van
passar nota als Ajuntaments.

—Hi ha qui está convençut, pero,
que a vostè Ii dóna diners Jordi Pujol.

—Acto voldria }o! Si tot el que diuen
que paga Pujol és veritat, él baró de
Rothschild seria un captaire al seu
costat

Malgrat que els seus amics socia-
listes no li donen cap duro, ni
tampoc Jordi Pujol, que també és
amic seu —«jo havia pintat a les
parets que l'alliberessin, quan era a
la presó»—, «El Temps» va endavant
i ahir va iniciar una nova época amb
una festa postmoderna a Barcelona:
«A partir d'ara obrim una delegació
aquí, amb gent d'aquí i gent que
vindrà de Valencia, per a incidir en el
Principat».

Eliseu Climept és conscient de les
dificultats del lpas de «El Temps»,

però pot aconseguir realment fer
una publicació setmanal a l'abast
amb la comprensió dels Paisos Cata-
lans. D'una banda, no forma part de
les Ilorigades autòctones de «citizens
Kane» que estiren més el braç que
la màniga: Eliseu Climent és de
poble, com qui diu, i no va tirar enda-
vant fins que va tenir els estalvis ne-
cessaris a la caixa. De l'altra, és un
comunicant nat de coratge. Li van in-
tentar de cremar deu vegades la In-
breria Tres i Quatre, en tres de les
quals van reeixir. En total, va perdre
per causa del foc purificador deis
ultras cinc o sis milions d'aquella
época, paró no va llançar la tovallola.

"Un bla vero és un
valencià carregat
d'autoodi"

—Els qui tiraven còctels Molotov
contra el seu establiment i els qui
van apedregar el tren de culers dies
enrera, són es mateixos?

—Diguem que entre els qui van
tirar pedres als del Barca i els qui po-
saven aquellas bombes hi ha també
la mateixa gent. Va ser un episodi la-
mentable per part de tots. A «El
Ternos» de la setmana que ve en pu-

blicarem una informació amplia.
—Vosté em pot dir, subjecte / verb

/ predicat, qué és un blavero?
—Home... A vare. Un . blavero és

un valencià carregat d'autoodi que
sublima les frustracions que açò
produeix a través d'un hipotètic
enemic exterior. En els últims deu
anys, aquest enemic ha deixat de
ser els madrilenys per a ser els bar-
celonins. De tota manera, sempre hi
ha hagut un sector de València oro-
cliu a odiar no Catalunya sinó Barce-
lona, per allò de la rivalitat entre
ciutats germanes, com passa entre
Tarragona i Reus, &arriana i Cas-
talló, etcétera.

Eliseu Climent fa moltes coses.
Aproximadament les té repartidas
segons un horari: la llibreria ja.no el
necessita, l'editorial una mica, Acció
Cultural més, «El Ten-ips» molt... Tot
plegat pero, té un denominador
comí,: Eliseu Clifnent és un gran pro-
pagandista dels Països Catalans.
Els Palsos Catalans van ser notable-
ment cotitzats en la Botja política
anys enrera, penó avui sembla que
estan a la baixa. La primera explica-
ció que Eliseu Climent troba a
aquest retrocés és que cada autono-
mía ha tirat pel dret per resoldre els
seus problemas més peremptoris i
s'ha perdut la perspectiva global.
«D'altra banda —continua—, Buce-

lona o no ha sabut assumir la capita-
litat que li correspondria o ha temut
de fer-ho i s'ha inhibit a causa del
triomf de la imatge que en donaven
les campanyes d'intoxicació realitza-
des a la ciutat de València contra Ca-
talunya. Catalunya es va inhibir
davant el primer problema que va
sorgir respecte als Páisos Catalans.
Aleshores ve aquella tesi famosa:
nosaltres no intervenim a València,
quan des de Madrid s'ha intervingut
a València com a terra pròpia. Els ca-
talans se n'han inhibit i els altres hi
han entrat». L'argument s'acompa-
nya d'una reflexió en veu alta. «Cata-
lunya no ha pensat que el nacionalis-
me modern, al País Valencia, té tot
just vint-i-cinc anys i que nosaltres
havíem heretat un país en qué des
d'Azorín a Blasco Ibáñez, passant
per Gabriel Miró, tothom havia escrit
en castellà. I que, a més a més, no
havíem tingut ni Montserrat, ni
Torras i Bages, ni Cambó, ni Compa-
nys, ni Macla..., i se'ns volia exigir el
mateix grau de consciéncia nacional
que per sort hi ha aquí».

—Quan es pensa presentar com a
candidat a president de la Generali-
tat valenciana?

—Quan hi haja Generalitat deis
Països Catalans.

I riu, paró riu, sobretot, porqué és
simpàtic.

Onze «punkies»
detinguts perquè
feien pintades
contra la policia
Barcelona. — Onze joves de l'estil
punk foren detinguts per la guardia
urbana de Barcelona. Feien pintades
contra la policia i invitaven a una ma-
nifestació que es farà avui davant el
jutjat. S'hi ha de fer un judici contra
d'altres «punkies- que ara fa unes
guantes setmanes s'enfrontarem
amb les forces de la policia.

Les pintades dels joves contra la
policia eren a la plaga d'Urquinaona.
N'hi havia que deien: «Tant si sou
blaus com marrons, continuareu
essent uns cabrons» 1 «Fora el ferro-
risme policíac». A més a més, els de-
tinguts duien fulls volants amb
textos en qué es reclama la llibertat
dels companys «punkies» detinguts i
es fa una crida perqué la gent vagi a
la manifestació d'avui davant el jutjat.

Un tren de butà va
descarrilar a prop
de l'estació de Flix
Flix (Ribera dEbre) — Un tren carre-
gat amb gas butá va descarrilar a
prop de l'estació de Flix ahir a la una
de la matinada. No hi hagué víctimes.
El vagó més afectat fou el dese, que
duia quaranta mil quilos de gas butá.

lmmediatament van anar al lloc de
l'accident uns tècnics de la Societat
Anónima Cros. Després de revisar la
cisterna, van assegurar que no s'hi
havia produït cap fuita de gas. El
tren anava cap a Santa María de la
Huerta, de la provincia de Soria.
Amb el descarrilament, el vagó va
ser arrossegat per fora de la via uns
trenta metres.

Tres militars van
morir en caure una
avioneta
Toledo. — Tres militars de l'exèrcit
de l'aire van morir en estavellar-se
l'avioneta on anaven. L'accident es
produí al poble d'El Romeral,
dimecres, a les nou del vespre. Els
morts són el comandant Enrique
López Torrente, el capitá Miguel
Ángel Goiriz Ojeda i l'alteres Isidro
Gómez , Suárez. L'avioneta era del
grup de pràctiques de vol de Getaf e.



Cado, Martín Plasencia, Delegat de Comen.
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MAI-ONA- Bitter
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Carrer Lla cinto Verdaguer, 15
baixos, telèfon 261260- S'Arenal
de Mallorca

COPE

•11 :1
Ràdio Popular

"ES COSA NOSTRA"

F. M. SO ESTEREOFÒNIC
97.5 MHz

.4004n11›.

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

Els dimarts, en Maten Joan Florit denla cròniques
de S'Arenal i comarca dins el programa "Eh matins
a la freqüència modulada".

URBANITZACIÓ
SA TORRE

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

quilòmetre 7'50.
Vencia de solars devora la mar.

Visites: cada dia manco els dimecres.
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Saló Recreatiu Son Ferrioi.
Curar Blatera, 39 - Son Ferrio l
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Pollastres rostits per rnenjar o per endur-se'n
CaUtat en HAMBUFICUESES, "PINCHOS i ENTREPAN

Carrer Dos de Maig, =tonada Josep M. Oti2dr/do
A S'Arenal de Mallorca. Tel. 269017-10
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___Xafarderies	
A la fi l'han tancat a

la presó. A aquell governa-
dor de "que se metan el
Mercado Común donde les
quepa'. A aquel governa-
dor de les Baleara que va
fer desallotjar a bastonades
ah obrera d'hosteleria de
dina els locals sindican.
Que va rompre el Con-
cordat amb el Vaticà fent
treure a punta de pistola
ala aturats de dins l'església
de Sant Miguel i que ens
va fer fugir a porrades als
qui estavem concentrats a
fora.

Aquest governador esta-
va molt vincular a S'Arenal
i a la seva gent. Estiuctjava
a Cala Blava, a un xalet de
cine, proporcionat pel seu
amic González Pando amb
qui anava de gresca mentre
en Tiá d'Es Bacomo
guardava els nins. Va sopar

una vegada a l'hotel Bahia
de Palma i va mobilitzar
un destacament de guàr-
dies civil§ que guardaven la
zona.

N'Alfred Ximenis de
Ca'n Prunes está tot orgu-
llós de ser parent en quart
grau de la dona d'aquest
ex-il.lustríssim, que durant
els darrcrs anys ha defen-
sat als orocessats del 23-F,
que ha escrit articles a l'Al-
cazar i haestat traidor a la
patria que li donava la pa-
ga de coronen, conspirant
amb aquest moro de Libia
que se diu Gaddafi.

Aquest governador do-
lentot. que ens pegava i
empresonava, fou cessat
sis dies després dels fets de
l'església de Sant Miguel.
Ara, vuit anys després
l'han incomunicat dins la
presó, cosa que haurien

d'haver fet fa molt de
temps.

Dos-cents nou milions
de pessetes haurán de pa-
gar els sonferriolers per
les minores al scu poble.
Unes 4.500 persetes/metre
lineal, de manera que una
casa amb 10 metrcs de fa-
gana pagará 45.000 pesse-
tes. Els qui pagarán poc
serán els propietaria de
pisos a cases altea que se
repartirán les despeses se-
gons les altures.

La Pantera Rosa que
abans era pub, ara s'ha
convertit en Disco Bar.
La música zona fort durant
tot. el dia i no deixa fer la
migdiada ala veinats. Quan
els veinats del carrer Mira-
mar i Sa Platja criden la
Policia, la música deixa de

sonar, però poc després
hi torna amb la mateixa
intensitat.

La platja arenalera de
Llucmajor torna a estar
plena de gitanos que venen
fruites i begudes. Aneó no
passa a la pan controlada
per .l'Ajuntament de Ciu-
tat.

Una comisaió de la As-
sociació d'Hotelera de
S'Arenal, —ara se diuen de
S'Arenal-Platja de Palma-
Ca'n Pastilla—, s'entrevista-
ren aquesta setmana pasta-
da amb el Delegat de Go-
vern Carlos Martin Plasen-
cia. Suposam que no en
sortiren gens contenta en
nostres hotelera d'aquesta
entrevista que estaña enfo-
cada al problema de la se-
guretat ciutadana. Els ho-

telera no ens han informat
de res i el parteveu del De

legat del Govern, tampoc
ha estat molt explícit.
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Nota informativa Obrim serens la nostra parla, als parlants del món amic
Com ja informen les

banderes instal.lades al
Passeig Marítim de Ciutat,
el II Congrés Internacional
de la Liengua Catalana
s'obre als amics que parlen
les 100 lengüe& del món.

D'entre elles el català
ocupa la 60ena posició
amb els set milions de par-
lants segons la bibliografia
que adjuntara, sent així
una de les llengües minori-
táries amb més nombre de
parlants entre les que no
gaudeixen d'estat indepen-
dent propi.

147 UNIVERSITARIS
ESTRANGERS

ENSENYEN CATALA

Segons es desprèn d'un
estudi realitzat per l'inves-
tigador i periodista Xavier
Tudela (autor del libre
"Catalana de fora"), i en-
carregat pel II Congrés In-
ternacional de la Llengua
Catalana, actualment el
Català és ensenyat, regular-
ment o esporàdicament,

Con motivo da xunta
xeneral do CENTRO GA-
LEGO DO S'ARENAL, un
bon número de galegos nos
xuntamos ali co o fin de
noso desexo de axudar a
nova Asociación Galega
que de algún xeito sea a
prolongación de Galiza
nesta fermosa illa Mallor-
quina. Eu me sentin ben
ali. Gustoume a xente, en
fin, sentiame ben "entre
os nosos '. Sin conocernos,
en moitos casos, surgia no
obstante, dentro do meu
corpo alí onda se sinte,
una especie podia decir, de
agarimo por aquela atmós-
fera fraternal e de írman-
dade.

Ainda que non sexa
.nais que por esta razón,
a riosa presenza na asam-
blea quedou completa-
ment mistificada é fortale-
cido o noso propósito de
seguir traballando para es-
te fin, a pesares das difi-
cultades que podamos to-
par no cambio adiante.

Son maitu as cousas
que nos unen a todos nos

suficentes prt honrrar e
servir a terra que nos veu
nacer. Sí, esta Caliza co
tesis falos esparcidos pol=
Lotras ais vait.•1 caminen-

en un total de 147 univer-
sitats estrangeres.

La distribució per estats
és la següent: Alemanya
Democrática, 1; Alemanya
Federak, 25; Argentina, 1;
Austràlia, 1; Austria, 2;
Bulgaria, 1; Canadá, 4; Di-
namarca, 3; Estat espanyol,
2; Estat francés, 12; Estats
Units d'Amèrica, 50; Hon-
gria, 1; Iugoslàvia, 1; Irlan-
da, 1; Itálica, 10; Japó, 1;
Mèxic, 1; Noruega, I; Reg-
ne Unit, 19; Romania, 1;
Suécia , 3; Suiilsa, 3; Txe-
coslovàquia, 1; U.R.S.S.,
2.

Per a la realització de
l'estudi sobre les universi-
tats estrangeres que ense-
nyen català, Xavier Tude-
la ha comptat amb la col-
laboració de l'Anglo-Cata-
lan Society, Associazione
Italiana di Studi Catalani,
Centre d'Estudis Catalans
de París, Centre de Recer-
ca i d'Estudis Catalans de
la Universitat de Perpinyà,
Deutsch-Katalanische Ge-
sellschaft, Institut de Pro-

tes, en particular na Ame-
rica Latina, onde co seu
esforzo crearon institu-
cions que foron e son, a
admiracion pra que os Go-
bernos sigan o exemplo,
ofrecendo os seus propios
cidadans Cultura e Sanida-
de.

O noso sentimento
—I,onice da Terra— intimo
e profundo imaxinando
canto queremos e non po-
demos ver nin oir; sí, a
nosa Caliza temperada po-
las correntes do Golfo,'
chuvioso e nevoas, protexi-
da por abundantes bos-
ques, de pastos ricos e ina-
gotables en augas, de paisa-
xe suave, doce, umbroso,
melancólico, transido de li-
rismo capaz de atar o
home en irrompibles lazos
de profunda añoranza. Te-
rra de verdes campiñas de
mar cruel e amigo querido,
de color e armonia en todo
o seu conxunto, terra on-
de a nosa saudade cobirca
as nosas añoranzas, o noso
amor por tí terra que moi-
tos non poderan ver ende-
xamaís.

Por ela é por nos, se-
guiremos pra diante José
Hermida Presidente do
CENTRO GALEGO.

jecció Exterior de la Cultu-
ra Catalana, Nortin Ameri-
can Catalan Society i di-
versos centres universitaris
de l'exterior.

Milions Llengua

	

800
	

Xinès

	

350
	

Hindi

	

320
	

Anglès

	

210
	

Castellá

	

150
	

Rus

	

130
	

Arab

	

130
	

Bangalí

	

125
	

Portugués

	

110
	

Japonés

	

105
	

Alemany

	

95
	

NIalai-Indonesi

	

90
	

Francés

	

65
	

Javanés

	

60
	

Italia

	

57
	

Urdú (Pakistán,
India).

	

53	 Corea

	

50	 Nlarathi (India)

	

50	 Támil (Sri Lanka)

	

43	 Ucraihés (URSS)

	

40
	

Vietnamita

	

40
	

Turc

	

38
	

Polonés

	

35
	

Gujarati (India)

	

28
	

Karanés (Maisuri)

	

25
	

Haussa (Africa)

	

24
	

Malaial (India)

	

24
	

Persa

	

23
	

Oriya (India)

	

22
	

Bihari (India)

	

21
	

Rajasthani (India)

	

20
	

Swahili (Africa)

	

20
	

Holandés

	

18
	

Servo-croat

	

18
	

Birmà

	

15
	

Peixto (Afganis-
tan)

	

15
	

Pránic

	

15
	

Amharic (Etiopia)

	

15
	

Sudanés (Indone-
sia)

13'5
	

lIongares

	

13
	

Assamés (India)

	

12
	

Torubá

	

11
	

Grec
10'5 Búlgar-Macedoni

	

10
	

Azerbaijanes

	

10
	

Berber (Africa)

	

10
	

Nepalés (India)

	

10
	

Quiticua (Andes)

	

10
	

Singalés (Ceilan
Maldives)

	

10
	

Suec

	

10
	

Txec

	

10
	

Uzbek (URSS)

	

10
	

Tagalog(Filipines)

	

8
	

Bielorús (URSS)

	

8
	

Rebu.a

	

7
	

Rula (Africa)

	

7
	

Kurd
7 CATALA

	

6
	

Malgaix (Madagas-
car)

	

6
	

Rwandés (Africa)

	

6
	

Tàtar (URSS)

	

5
	

Danés

	

5
	

Eslovac

	

5
	

Fines

	

5
	

Kazakh (URSS)

	

5
	

Peul (Senegal,
Gambia)

4'5 Albanés

	

4
	

Armeni

	

4
	

Noruec

	

4
	

Santa] (India)

	

4
	

Somali (Africa)

	

4
	

Tigrinya (Etiopia)

	

3
	

Balutxi (Pakistan,
Iran)
Guaraní (Brasil,
Arg. Para)
Georgià (URSS)

3 Hebreu 1	 Baule (Costa
3 Kashrnirí d Ivori)
3 Lituà 1	 Kikongo (Congo)
3 Luba-Lulua	 (Zai- 1	 Luri (Iran)

re) 1	 Macedoni (Iugos-
2'5 Gallee lavia)
2'5 Vénet (Italia) 1	Reto-romànic
2 Aírnara	 (Bolívia,

Perú)
1	 Sangoá

Milenars
2 Eslovè 900	 Gitano
2 Kikuiu (Kenia) 600	 Base
2 Letó 600	 Jiddisch
2 Lingala (Zaire) 500	 GaLles
2 Occità 500	 Maltés

• 2 Turcman (URSS) 250	 Islandés
1'5 Sard 120	Gaèlic
1'3 Alsacià

	e

Fonts:
1 Bambara (Mali) Gran Enciclopèdia Ca-

IICONGRÉS IN
TERNACIO
NALDE-LA
LLENCVA.
CATALANA

•
t MCMVI86

talana, 15 v. R. Breton:
Geografia de las lenguas
del mundo, Oikos-Tau,
1979. D. Hunter-Ph. Whit-
ten: Encyclopaedia of An-
tropology, Harper & Row,
1976. Remiro de les llen-
gües d'Europa CIEMEN),
elaborat pci II Congrés.
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Condemnada a
presó una noia
acusada d'insultar
la policia

Xavier lcart
Corresponsal

Tarragona. — El jutjat de districte
número 1 de Tarragona ha ordenat
l'ingrés a la presó provincial de la
jove Maria Ángels Rus Santos, admi-
nistrativa del sindicat Comissions
Obreres de Tarragona, acusada
d'haver insultat membres de la poli-
cia nacional el mes de novembre.

Segons l'acusació, que es basa en
les declaracions fetes pel mateix co-
missari de policia i dos caporals del
mateix cos, Maria Ángels Rus,
durant una concentració de militants
i simpatitzants de Comissions Obre-
res, davant l'esmentada audiencia
provincial, va cridar «la policia mata i
assassina» i «més treball i menys po-
licia». Aquests fets es van produir
mentre a l'audiència se celebrava un
judici contra un grup de parats.

La sentencia condemna Maria
Ángels Rus a un mes i mig de presó,
sentencia que ha estat qualificada
d'increïble per l'advocat de Comissi-
ons Obreres Casimiro Guadamilla,

Cornençat un
procés per
corrupció de
menors a Berga

Judith Casaprima
Corresponsal

Berga (Berguedà). — El jutjat de
Berga ha empres les diligencies ne-
cessáries en el cas de corrupció de
menors que fa pocs dies es va de-
nunciar en aquesta ciutat. Uns
pares van denunciar a la guardia
civil un home, Climent Serena, per
abusos deshonests de menors entre
deu i quinze anys. El suposat corrup-
tor, de seixanta anys i veí de Berga,
sembla que donava entre dues-
centes cinquanta i mil pessetes als
nens per masturbacions i fellacions.

Segons han pogut saber la
guardia civil i la guardia urbana, el
pederasta també instigava els joves
a cometre robatoris. Menors que
havien tingut contacte amb aquest
individu han estat implicats en el 30
per cent dels robatoris que s'han de-
nunciat darrerament a Berga. Es
tracta generalment de robatoris de
cotxes, de botigues i a algun particu-
lar.
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Successos S'Arenal- Detenció
d'un ¡ladre

Dos joves ferits en un
accident

tor va tenir ferides lleus,
mentres que el segon, An-
tonio, está ingressat a la
UCI de Son Dureta amb
commoció cerebral.

Enfrontament sagnant
entre guerrillers 1
l'exèrcit veneçolans

San Felipe (Veneçuela). — Un en
frontament entre uns tres-cents
guerrillers i forces de l'exèrcit,
dijous, a la matinada, s'allargà
dotze hores i causé la mort de
nou guerrillers

Cinc-cents xilens
interrogats després
d'una nova batuda

Santiago. — Forces de l'aire i poli
cies xilens feren ahir una nova
batuda en un barri obrer de Santi-
ago, destinada a detenir "delinqü-
ents» i «subversius”, de resultes
de la qual es procedí a interrogar
com a mínim cinc-centes perso-
nes.

Vuit dones, entre divuit
ministres, en el govern
noruec
Oslo. — La nova primera mi-
nistressa noruega, Gro Harlem-
Brundtland, presenté ahir el seu
govern, de signe laborista, que es
compon de divuit ministres, entre
els quals hi ha vuit dones.

Empresaris belgues
s'interessen pel
mercat espanyol
Madrid. — Dos grups d'empre-
saris belgues vindran aviat a
l'Estat espanyol en una visita
patrocinada per la Cambra de
Comerç de Luxemburg a Bélgi-
ca i el Banc de Bilbao, segons
que van informar fonts empre-
sarials a Europa Press. Els em-
presaris belgues han de-
mostrat que tenen interes pel
mercat espanyol, que ofereix
moltes possioilitats, sobretot
després de l'obertura de les
seves fronteres com a conse-
qüència de l'entrada d'Espanya
a la CEE.

Manuel Devez Vive), de
23 anys, i Antonio Bonillo
Martínez, de 22 anys, va-
ren tenir un greu accident
quan el ciclomotor en qué
anaven collisioná amb un
Citroen Dyane-6 i un Seat
Ronda, al carrer de Maria
Antònia Salva. De seguida.
varen ésser translladats a
Son Dureta on hi foren in-
gressats amb múltiples frac-
tures.

Pareix ésser que el ci-
clomotor era robat. La Po-
licia inicià les diligències
necessàries per tal de retor-
nar el vehicle al seu propie-
tari i per tal de procedir a

la detenció dels dos joves.
El primer jove, que era

el qui conduiá el ciclomo-

El Marroc va
comencar ahir a
aplicar ¡'IVA
Rabat. — L'entrada en vigor de
l'impost sobre el valor afegit
(IVA) va convertir ahir el
Marroc en un dels pocs páisos
en vies de desenvolupament
que adopta aquest modern sis-
tema fiscai, segons que infor-
ma l'agència Efe. El ministeri
de Finances d'aquell país diu
que el cistell d'anar a comprar
no es veurá afectat per la intro-
ducció de l'IVA, ates que els
productes agrícoles i els de
primera necessitat estan ex-
empts d'aquest nou impost.

Calvià
DEMOLICIO DE

CONSTRUCCIONS
ILE GALS

Aquests dies passats es
varen enderrocar unes cons-
truccions ilegals, al terme
de Calvià, en concret a Pal-
ma Nova i Son Maties.

La decisió va partir de
l'Ajuntament i es creu que
hi haurà altres construc-
cions, també ilegals, que
seran derruides. La nova
política d'urbanisme, duita
a terme per l'Ajuntament
de Calva, es propossa im-
pedir noves construccions
d'aquest tipus a l'hora de
reajustar al pla urbanístic
les que ja estan fetes.

EL REEMISSOR DE TV-3

L'adjudicació de les
obres pel reemisor de TV3
ja va ésser declarada deser-
ta a finals d'abril. Ara es
durà endavant la contrac-
tació directa de les obres.
El pressupost aproximat
és d'uns tres milions i mig
de pessetes. Quan les obres
estiguin acabades, Calvia
podrá veure televisió en
catalá.

Una bruixa aspira a la
presidència de
Colòmbia
Bogotá. — Una bruixa de
quaranta-nou anys encapçala la
llista del Moviment Metapolític
Unitari per a succeir Belisario Be-
tancur com a president de Colóm-
bia. Regina Onze, morena.
membre d'una familia de divuit
fills, voluble, amb gran facilitat di-
aléctica, sopesará als candidats
liberal, conservador i comunista

La Guàrdia Ovil arena-
lera va detenir aquesta
dies passats un jove de 24
anys, José Luis C.N., com
a pressumpte autor d'un
robatori i agressió.

El detingut, pareix és-
ser, va agredir brutalment
11 la víctima i després li va

robar els efectes personal'
que portava (entre ella,
unes liares de quaranta-
mil pessetes). Posterior-
ment, va ésser reconegut
per la víctima i aquesta
recupera la totalitat del
qué li havia estat robat.



Mas Angel Frau Simón
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S'Arenal de Mallorca a l'escola

Taxista
Esser taxista és una fei-

na que ha cridat l'atenció
a molts de santjordiers ja
que el poble está molt a
prop de Ciutat i de l'aero-
port, Roca que requeixen
molt aquest ofici. Mon pa-
re és un d'ella.

Aquest ofici sembla
molt senzill i distret, ja
que el que fan és acure
dins el cotxe i passejar-se
trasliadant gent d'una ban-
da a l'altra, però molía
d'ella es queixen porque
diuen que perden el ternpa
i no fan més que gastar
benzina ja 'que la gent
agafa mes els autobusos
per ésser mes econòmics.

Els taxistes se juguen
la pt2 perquè qualsevol
deis :scub p.-..ssatgers pot
4«ner ,..renna wrnh

males intencions, però
tarn'A tener. - ,:portunitat
de fer moits d'arnics i co-
nèixer tots els carrera de
Ciutat i racons de Villa.

tvaerüport
A sant Jordi hi ha

molta de gent que treballa
a l'aeroport. Uns fan de

mecánica, altres se'n cui-
den de mantenir les instal-
lacions fletes i arreglades
i uns altres, com mon pare,
fan feina a mercaderies.

Un empleat com ell ha
de transportar les coses
que arriben amb els avions
ja que no tan sola duen
passatgers, sinò també els
seus equipatges, animals,
productes comestibles,
vehicles i paquets amb
continguts molt diversos.
Totes aquests coses han
d'ésser seleccionades i do-
nades als seus propietaria.
De la mateixa manera han
de carregar les mercaderies
als avions que parteixen
des d'aquí.

z l: 4	 —
Nicolau

sar

Ramader
• Perquè nosaltres pu-
guem tenir llet i carn cada
dia, moltes persones tre-
bailen al camp de sol a

• Mon pare és
craquestes persones.

L'aigua de Sant Jordi
l'ha anat tornant salada i
és per això quo allá on
abans se sembraven horta-
tallases ara se sembren fe-
rratges per alimentar un
gran nombre de bestiar
boví.

A mes deis ferratges
aquests animala s'alimen-
ten de pinso i , naturalment
pasturen.

Noltros, com molta al-
tra gent a Sant Jordi, els
donam el menjar de mane-
ra manual, però el nostre
veïnat ho fa amb maqui-
nària. Per munyir tenim
munyidores però hi ha ra-
madera que encara ho fan
a mà. De trenta vaques

que tenim en solem treure
259 1. diaria, llet que ve-
nem a AGAMA que la re-
cull de dins una refresca-
dora.

Jaume Cerdá Cairnari

Hortolà
Sant Jordi és un lloc

molt bo per al camp,
perqué hi ha aigua.

Mon pare és hortoll.
La vida quotidiana d'un

hortolà comença quan surt
el sol o quan el gall de Ila-
vor s'ocupa de despertar
tothom (i mon pare diu
que el posará dina l'olla
si no calla). El primer que
fa és donar menjar als ani-
mals: les gallines, el porc
de matançes i la bístia;
després el treball canvia
segons l'època de l'any,
però el que fa un hortolà
es: llaurar, sembrar, regar,
cavar,...

Des del nostre hort es
•veu el poble damunt d'un
•turó.

Bel Pou Mesquida

 „„„

Fuster de
molíns

Jo visc a Sant Jordi, el
poble dels molino, i mon
pare es fuster de molino,
ofici poc freqüent perb ne-
cessari en aquesta zona.
Aquesta feina és perillosa
i exigeix tenir força i ihan

Aritmética

Primeres
Ilibretés de

problemes en
català

Barcelona. — Ha sortit al
mercat la primera col lec-
ció de quaderns de
càlcul i problemes en
catalá per als alumnes
d'EGB. Es diu «Sis-Set» i
és obra d'un equip de
mestres de l'Alt Camp (la
majoria de Valls) que ja
fa un any i mig es van
adonar que els metres
que ensenyaven aritméti-
ca i matemátiques en
català havien de recórrer
a quaderns d'exercicis
en castellà quan posaven
deures i practiques.

Amb la voluntat de ser
útils als rnestres d'EGB i
fer un altre pas vers la
normalització de la !len-
gua, s'hi van posar a tre-
bailar. Enguany, a final
de gener, van sortir tími-
dament els primers
quaderns de problemes
per al ocle inicial i el
mitja i ara fa uns quants
dies van aparèixer els de
càlcul d'aquests mateixos
nivells, de manera que
actualment ja són vint els
quaderns d'exercicis de
la col•lecció «Sis-Set»,
publicats per una editori-
al de Valls (Edicions
Nadal), que es troben a
la venda.

d'enfilar, han de davallar
dins el pou, han d'alçar
baixar peces de gran ta-

Un molí está forrnat
per: una torre de pedra o
mares; el ramell, que sol
ésser de ferro, la coa que
és de fusta i el caixó que
ho sosté tot també és de
fusta i normalment de
nord.

Les avaries mes fre-
qüents a un molí solen
ésser: el desgast de soletes
i deis suports i la rompuda
de cadenes per un excés de
vent.

Fa un temps els mollas
es varen deixar decaure
perquè el corrent resultava
més còmode. Però s'ha en-
carit molt el set' preu i
tornen arreglar se els ino-

Patrocina :

- De sumar a dividir

Els deu quaderns pri-
mers són de càlcul i els
altres deu,..de.problemes
amb diferents graus de
dificultat, des de la inicia-
ció a la suma fins a pro-
blemes de multiplicar i di-
vidir per més d'una xifra i
amb decimals. Cada
quadern conté també un
autocontrol, on el mateix
alumne .pot comprovar el
seu aveno Es un recull
d'exercicis amb els resul-
tats.

El següent pas es fará
per Sant Jordi, que edita-
ran quaderns de mate-
màtiques per als nivells

• de 6é., 7é. i 8é. d'EGB,
amb pagines d'autocor-
recc ió.

• • . El mateix equip de
; mestres, que ja ha rebut
moltes mostres d'enco-
ratjament d'altres col-le-
gues que s'han beneficiat
de l'aparició d'aquests
quaderns, té el projecte
de publicar a final d'any
quaderns d'escriptura,
també en català, per a ni-
vells de pre-escolar. Es
diran «Rumb 2.000».

Precisament del que
més es queixen els pro-
fessors a l'hora d'aplicar
la normalització lingüísti-
ca a l'escola és de la
manca de material esco-
lar i ilibres de text en ca-
tala. A BUP i FP hi ha
més mancances que a
EGB.

tina perquè no gasten i tan
sola s'llan de preocupas de
conservar-los en bon ús.

MIL Magdalena Ramis
Bordoy

Els sots-inspectors
boicotejaran la
campanya de l'IVA
Madrid. — Els sots-inspectors
de Finances estan disposats a
boicotejar la campanya
d'inspecció de l'IVA que té pre-
vist de fer el ministeri d'Econo-
mia, segons que van manifes-
tar fonts de rassociació profes-
sional dels sots-inspectors. El
motiu de la protesta és «l'in-
compliment per part de l'Admi-
nistració dels compromisos
signats el mes de desembre
passat sobre les retribucions
econòmiques per a enguany».

L'Ajuntament de
Santanyí crea un
premi de poesia
Santanyí (Mallorca). — Amb
motiu del quinzè aniversari de
la mort de Bernat Vidal i

_ Toma.% l'Ajuntament de Santa:-
nyí ha creat un premi literari,
dotat amb cinquanta mil pesse-
tes que duu el nom del poeta.

Les Corts valencianes
debaten l'emissió de
programes de TV3

València (l'Horta) — Un debat
sobre la televisió valenciana i la
reemissió dels programes de TV3
de Catalunya va tenir lloc dime-
cres passat a les Corts valencia-
nes. L'oposició criticava el govern
autonòmic perquè no actuava
contra la reemissió del canal de
Catalunya. En nom del govern,
Vicent Soler va respondre que no
són tan i Ilusos per a creure que
es poden posar portes al camp.:.:
Rita Barbera va dir qué les emiáj.... ,

sions de TV3 a Valencia són “abl
solutament i que el •
govern valencià se n'ha desentès..
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EL GOVERN
BALEAR

Celebra la publicació del
número 100 de la

revista «S'ARENAb> 1,
al mateix temps que

felicita als ciutadans de

S'Arenal per aquets
esdeveniment, anima a

tots a continuar
la tasca informativa

untura'
que realitza aquesta

revista

GOVERN
BALEAR
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Esbertades í altres coses Cuida aquesta

plana Tomeu

Sbert

La temporada turística
ja no pot ésser tot allò de
bona que se esperava. El
mes d'abril í part del mes
de maíg han estat fltuxos,
quant a la vinguda de tuna-
tes. Els hotels han obert
les portes, han contractal
el personal, han fet les mi-

Marc Gelabert Vidal,
43 anys, un bon amic, de-
saparagué el dia 23 del
mes d'abril i el trobaren
mort dins la mar flotant
damunt les aigües. 24 dies
després. Marc Gelabert ha-,
via dit a la seva dona,
Antònia, - sobre migdia
d'aquell chmecres abrilenc,
que anava a pescar a Cala
Pi. Pescar era una de les se-
ves diversions, i a més era
bon pescador. Havia de
tornar a caseva, al Passeig
Jaume III de Llucmator.
devers les set o vuit de la
tarda però mai el portal
d'aquella casa nova que
amb tanta iLlusiO havia
construit el matrimoni.
Drarnatic, greument dra-
màtic, tot

Ara ja, l'amic bó, mai
mes el veuren en vida. Ell
no tenia enemigs. era no-
ble de cor i generos en
l'ajuda, no era gens criti-
cador i molt discret. Era
una de les persones en que
sempre es podía confiar. I
lo que són les coses
d'aquest iním, ell ha mort
jove, 43 anys. Una yerta-
dera pena. Un drama fami-
liar d'allò més inconsola-
ble. En Marc deixa descon-
solats, a la seva dona; una
filia que amb dotze anys
est a la primavera de la
vida; deixa a la seva mareta
ja vella que no es cansa
que demanar per ell; el seu
germà Jaume que era tam-
bé el seu millor amic i
que des del seu naixement
es pot dir que sempre cata-
ren i treballaren junts,
primer a la finca d"Aube-
nyeta" i després al servei
del poble des del seu res-
pectiu càrrec de funcionan
municipal. Deixa a tota la
familia i a tots el molts
amics dins un avene de pe-
na i desconhort.

La cronologia dels fets,
sembla que un poc abans
de les dues del tia 23

llores o decorament nece-
sans, però resulta una pri-
mavera baixa.

Es cert que pela mesos
de juny, juliol ì agost tot
está repté, reservat. Però
septembre 1 octubre? Molt
curta la temporada, molt
curta. Encara que a l'hi-

Mark Gelabert Vidal. mort
accident de la tnar. el 23-4-86.

(Foto: Quintan).

d'abril, arribava a Cala Pí
amb la seva furgoneta. La
deixà aparcada davant el
xalet anomenat ''Ses Ama-
gaies" i ell baixa a la pes-
quera del mateix nona:
prop d'"Es Bastons'; posa
les enes de pesca damunt
la tenassa; la mar anava
bufada aquell dia; pero
en Marc era vatent; segura-
ment ja preparava la men
jua per donar al pencos;
"grumetjar", i vingué
l'irreparable. O bé un cop
de mai, o un trastorn o
una llenegada o que volia
recollir aígua de la mateixa
mar amb un poal per ter
la pasta o "grumeix";perb
caigué.

I la mar embravada.
furiosa, incontrolable, des-
feta i terrible, degué estre-
llar al cos de Marc contra
les roques que avui es fan
estranyes, un poc mons-
truoses, d'aquest trist fet
Un home estimat, trobava
inesperadament una mort
terrible i desconsoladora.
Em sembla una tremenda
inustícia, que no hauria
de succeir, dins els camina
de les nostres vides.

A la seva farnília,
"S'ARENAL DE MA-
LLORCA - , vol testimo-
niar el mes sentit condol
Descansi en pala.

.P1111 In ha hotels que tenen
molts de clients.

I això que la promoció
és bona i interessant. La
campanva "Un Invierno en
Mallorca" és altament po-
sitiva A part d'altres pro-
mocions. I sobretot l'es-
forç dels hotelers per can-
viar en tot el possible la
imatge de la Platja de Pal-
ma, Ca'n Pastilla i S'Are-
nal.

l'Auditbrium de l'As-
sociació d'Hotelers, carrer
Ilarbelia, es celebra a prin-
cipis d'aquest mes de maig,
el congrés de directors
d'hotel, anual í a nivel] de
les nostres illes. Bartomeu
Martí (de l'hotel Calma de
Can Pastilla) n'és el presi-
dent de Balears. Vendran

Lluit sopar l'organitzat
per la U F. S'Arenal per
celebrar la continuitat a
Primera Regional Preferent.
S'entregaren medalles í
trofeus. i se va brindar per
la pujada a Tercera Nacio-
nal Aquest sopar se va ce-
lebrar al Club de Tenis
Son Ven:. Que dirigeix en
Pere Canal& la setmana
passada.

Tomen Crespí, arnl. el pre-
sident del ab-

president i altres "co-
mandaments d'altura".

Carlos Martín Plasen-
cia, va fer unes declara-
nons a un dian ilienc, el
día 18 de maig en el qual
el titular era que Mallorca
té seguretat ciutadana. Ca-
dasquan que pensí el qué
vulgui del nostre Delegat
del Govern. •

Les denuncies al Jutjats
parten per elles matataes.

A nosaltres ens agrada-
ña, i molt! que el senyor
Martín Plasencia tingués
tota la raí.,

Sobren coinentans,

En Miguel Salva. ((le
slionderos) fundará el
"Club amics del cavar

A Marc Gelabert Vida!,
bon ande

Unió esportiva S'Arenal

l'ohnny Jaqur Sebastià Barceló Josep Miguel l'ittstanyo,
els mes regulars de Eequip amb el seu entrenador

Miguel Salud, hotel Honderos, en una de les selles exhibicions a?
"Rancho Veracruz". Pericia, habiii.t.-It art.

laume Pon. maxim gole.jador deis alevins amb el set
trenador.

Moment de l'entrega del Trofeu Marc Nostrum al maxin
goletjazior del S'Arena:

ASSEGURANCES MARE NOSTR UM Placa Major, 1
S'Arena!
Tel. 265374

1 ara tambp:
Ci Marbella, 31
Ca n Pastilla
Tel. 267654 

Assegurances en general.
Tota mena de assegurances.

MARE NOSTRUM Al  SERVEI TOTA PLA T A DE
S'ARENAL    
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Marratxí: El batle Guillem Vidal opina sobre alguns temes locals

Vicenç Sastre

—S'ha fet un seguiment
de la vaga d'ensenyament,
al nostre terme?

—S'alcaldia pot comuni-
car que no té constancia
de cap efecte de la vaga,
aquí.

—Tenim en pla d'apli-
cació de la Normalitza-
ció Lingüística? Quan as-
solirem uns mínims de
Normalització?

—Son dins el Pla que
aprovà el CIM, que s'ha
fet amb la Comunitat
Autónoma i ho iniciam
amb la toponimia dels ca-
rrers i llavor impartirem
classes de català al fun-
cionariat.

—Vosté deu ser cons-
cient de que fins ara el,

fems dels marratxiners era
abocat a un lloc• sense las
mínimes condicions de le-
galitat i salubritat?

—Conec la noticia. Puc
dir que, com me pertoca
saber com a president de
la Mancomunitat des Rai-
guer, a Mallorca sols n'hi
ha dos de abocadors que

tenguin regulació sanitari:
Palma i Calvià. Els altres
tenen la permisividad dels
ajuntaments i aquest d'In-
ca ha teng-ut les pressions
dels veinats per ser tancat.
S'Ajuntament vedara per-
que la concessió neva ten-
gui un abocador amb to-
tes les garantíes de salu-
britat.

—En poc temps hi ha
hagut dos accidents de
tràfec amb víctimes in-
fantils, un dells mortal.
Qué es pot fer, enda-
vant?

—Això dels accidents
és un tópic. ha molts
de cotxes i a vegades no
es respecte com pertoca
la sensalització, i he d'ex-
presar el meu sentiment
per tals fets, que podem
ser .per culpa del conduc-
tor o imprudencia de l'in-
fant, —pareix ser lo úl-
tim el cas de Can Do-
mingo—; l'Ajuntament, ve-
gent que la velocitat i in-
fraccions de circulació im-
peraven dins les pobla-
cions, va sol.licita de la
Jefatura de Tráfec apor-

tas l'ajut del radar, que
esperam que s'intensifique.

--Qui és a Marratxí el
nivel de salubridad deis
pous 1 conducció d'aigua
aleshores?

—Hem fet tancar els
cassos coneguts de pous
contaminats i els pous
públics qu'abasteixen la
població están dis les coor-
denades de Sanitat públi-
ca de la C.A.

—Tenc coneixement di-
recte de molts de pous i
cisternes totalment oberts
en Roes a l'accés dels
al.lots, i aljubs sense pro-
tegir...

—L'alcaldia ha fet cas
de totes les sugeréncies
que se li han fetes, i pro-
cedirem amb l'informació
de la policia en tots els
cassos, prop deis propie-
taris.

—A la vista de la desa-
parició dels cartells d'ad-
vertiment als compradors
de terrenys de tanques a
Sa Comuna, qué hem de
suposar, que la situació sa
norrnalitzat o continúen
les irregularitats?.

.—No ha - canviat. Per
ventura el qui vol cons-
truir l'hi feia nosa el car-
tel. Seran reposats, i se-
guirem controlant les in-
fraccions, dins les possi-
bilitats que tenen les cor -

poracions locals... Respec-
te a les cases de fusta. La
Comissió de Govern hem
dictaminat, com a infrac-
ció urbanística, l'esbuca-
ment de dites construc-
cions, que será notificat als
propietaris.

—Ha concilia la diver-
gencia Ajuntament-metges
respecte al servid de guar-
dia dels cap de setmana?

—Reunits amb el Regi-
dor Joan Cardona, mante-
nim el nostre criteri: Mal-
grat no tenir potestat en
terreny propi de L'INSA-
LUD, estam descontents
amb la positura dels met-
ges de Marratxí. Vaig re-
bre una carta del Conseller
de Sanitat Sr, Oliver, en
que me comunicava la le-
galitat de la disposició. Jo
no hi estic d'acord, per-
qué no considera la di-
versitat de núclis de Ma-

rratxí i va en perjudici
del servici.

—Qué hi ha de l'Unitat
sanitari de Marratxí. Sem-
blam com els darrers?.

—L'Ajuntament no ha
fet cap petició d'Unitat
Sanitaria. Més bé demana-
rem a la Conselleria que
arreglas tots els consulto-
ris, ja que creim tot el
Consistori millor atendre
als quatre núclis socials
que no fer unitat sanita-
ria. S'ha de millorar les
condicions dels consultoris
que fins hara ha hagut
d'atendre s'Ajuntament
sense ser competencia se-
va.
—Els metges reclamen
manca de personal o ma-
terials... .

—No tan sols ho dema-
nen els metges. Pública-
ment també nosaltres ho

demanam, i hi fem feina,
esperant servir de porta-
veus del poble devant
L'A drn in istració Autonó-
mica.

—La Coral de Marrat-
xí no ha trobat la sensi-
bilitat ni el recolzament
de l'Ajuntament, així
ha mort, pare ix.

No vull dir que algún
regidor no hagui deuit
aquest asumpte de la Co-
ral, però dins l'Ajunta-
ment mai ha tengut entra-
da en cap aspecte, oficial-
ment. Unicament el direc-
tor Biel Massot en va con-
cuitar perper ajuts, i en con-
sulta a Ma A. Munar, en-
tenguerom que es dona-
ven ajuts globalment a to-
tes les corals de Mallorca, i
la de Marratxí, inscrita un
cop corn a coral, rebria
l'Ajut corresponent.

"Estam descontents amb la positura
deis metges del postre 17111111Dcipi"

Després del ple del passat dia 8, Guillem Vidal, batle
de Marratxí concedí una entrevista per a poder tenir la
seva opinió autoritzada sobre alguns aspectes que consi-
deràvem d'interés. ''A partir d'un expedient obert
transport, pareix que la situació ha millorat. La Conselle-
ria ha donat la concessió a un altre empresari, Sr. Garau
Seguí, segons nota oficial". Aquest, la nova situació en
torn al transpon públic, era el primer punt d'interes, que
com a nova, ens porta el canvi de titular i l'entrada en ús
d'un nou autocar.

Carrer de Sant Cristòfol, cantonada Dragonera.
Tel.: 26 8964 - S'Arenal de Mallorca

MPRENTA 1

Hem ampliat,
per donar-vos

un millor
servei

11....+71.1~115101..1
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Campionat d'escacs a S'Arenal
Durant els duren dos menos, organit-

zat pel Club d'Escacs Palma, amb el cen-
tre de joi. al Bar Europa de :S'Arenal, hi
ha hagut un campionat d'escacs patroci-
nat pel Censen de Mallorca.

Vint jugadora hi han pies part, i tots
han tengut premi, 5 trofeus i premia ora
metálic que anaren de 3.000 pessetes pela
primera ruta a 800 pels darrers. L'entrega
de trofeus, presidida pel  representat del
Comen de Mallorca Santiago Coll i pel
president del Club Vicent Segura, molt
solemne i emotiva, el refrigeri servit per
Joan Moragues, que també va cuidar de la
decoració del local, tot d'una total caqui-
sitesa.

Els guanyadors del campionat foren els
que segueixen:

Ler. Franz Josef Schórning, de S'Are-

nal.
2on. Josep Borràs Bosch, de Ciutat.
3.er Honorat Garcia Fernández, de

Ciutat.
4rt. Joan Castro Vlaero, d Es Molinar.
5é. Vicent Segura Santmartí, de Ciu-

tat.
6e. Jordi Fajula Quiroga, de S'Arenal.
7é. Pere Oliver i Cirer, de Ciutat.
8é. Josep Guindos Bermúdez, de Ciu-

tat.
9é. Antoni Alonso Collazo, de Ciutat.
10e. Carlea Wagner, de Ciutat.
13k. Joan Moragues i Font, de S'Are-

nal.
15t. Josep Fajula i Ventura, de S'Are-

naL
17é. Joan Manuel Tarramilla, de S'Are-

nal.

TALLERES RABOSO, S. Al

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

mig dia.
(loé passa? No passa res. TALLE RS RABOSO

ho solucionará.
Carrer Can Calman, 12. Tel. 263161.

Coll d'En Rabassa.

Declaracions de renda

Llibres d'IVA
Organització Cormoran

Carrer Terral, 40

Tel.: 49 02 57

S'Arenal

COLLEGI LIADO
Centre Homologat

Titular.— Guillem Lladó i Sampol
Autoritzacions defínitives.

0.M.121-10-77 O.M. 74-86.
S'obri la preinscripció pel curs 86-87.
B.U.P. - TECNIC ADMINISTRATIU.

Correr Castillejos, 45- Coll d'En Rabassa.
Tels. 268065-265226.

Rabuda la nova
col lecció de
bikinis

Boutiq la e
de

moda

LA ROBA MES GUAY
DE S'ARENAL

Avinguda Nacional, 57.
S'ARENAL DE

MALLORCA

Reparació de vídeos de totes les

marques, d'equips d'alta fidelitat, de
TV color, antenes col.lectives i so

professional

ELECTRONICA EL
GAUCHO

CARRER MALLORCA, 2 - TEL: 26 34 23
S'ARENAL DE MALLORCA
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apreses que pugen
Avui que tanta de gent

parla de crisi, sobretot a la
Ciutat de Llucmajor, vo-
lem duu a les planes de la
nostra revista una empresa
que puja com l'espuma.
Subministres S'Arenal, que
fa tractament d'aigua de
piscina i de descalcificació,
installacions sanitaries,
instal.lacions d'aire acondi-
cionat, una empresa pione-
ra en energia solar, rec i
bombeig per 1 agricultura,
aire calent per hivernacles
o granges, regulacions i
controla de temperatura,
etc.

Per saber detalla
d'aquesta empresa, entre -
vistam als seus gerents To-
ni Pons i Mateu Ginard,
els quals amablement res-
ponen a les nostres pregun-
tes.

—Darrerament heu aug-
mentat la plantilla de la
vostra empresa.

—Efectivament, quan vá-
rem començar ara fa 13
anys, crem dos que hi
feiem feina, ara, ja som
27. Hem obert un nou lo-
cal magatzem-exposició al
Poligon de Son Castelló

hem creat 3 nous llocs
le feina.

- Com és això d'anar

a Son Castello i hem creat
3 nous llocs de feina.

—Com és alitb d'ana.r
a Son Castelló, quan la fei-
na és a S 'Arenal?

—Les installacions ac-
tuals de S'Arenal conti-
nuen com sempre, la nos-
tra central sempre será a
S'Arenal, però això mos
havia quedat petit i aquí
no hi ha sól industrial.
Pots estar segur de qué
si hi hagues un polígon
hatuiem quedat per aquí
ja que el 70 per 100 de la
nostra clientela és de S'Are-
nal i comarca. Aquí fa
molta falta un polígon in-
dustrial.

—Qui hauria de pro-
moure aquest polígon?

—Lo primer de tot
s'hauria de crear una uso-
dació d'empresaris are-
nalers, 1 objectiu de tot,
s'hauria de crear una as-
sociació d aquest poligon.

—A Llucmajor hi ha
una Associació d'Empresa-
ris, és que voltios no hi
estau integrats?

—Aquesta associació és
del terrne de Llucmajor i
la nostra empresa esta ubi-
cada dins el terme de Ciu-
tat. Fa falta una associació
d'Empresaris a S'Arenal de
Mallorca.

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

Con 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 Molinar: C/. Xad6,
5. Obert, de dilluns a
divendres, de 16 a 19.
De dimarts a dissabte,

de 9 a 13.

IICONCRÉS IN
TER NACO
NAL:DE-LA
LLENGV,5-
CATALANA:
MCMVI86



CORRECCIÓ DE BARBARISMES
referents a:

CAMP 1 PLATJA

Barbarisme Forma correcta

ABONAR
	

adobar, femar
CENTENO
	

sègol
FIERA
	

fera
GANADER
	

ramader
GANADO
	

bestiar
ISLA
	

illa
MONTAN YA
	

muntanya
PAJARO
	

a ucell
PLAIA
	

platja
RED
	

xarxa, filat
SOMBRA	 ombra
VERANEIG
	

estiueig

CONSELL INSULAR DE MALLORCA
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S'Arenal de Mallorca a l'escola
IMMII111~1111,'	

S'Arenal
El turisme a S'Arenal

a l'estiu es moit fort
d'estrangers, ta gent de
3.er edat venen a passar
unes vacances per veure
Mallorca. A l'estiu en el
mas de març tornen molts
deis turistes. per abril co-
mencen a venir els estu-
diants.

A S'Arenal hi ha moltes
discoteques.

La platja de S'Arenal
está sempre molt bruta.

A l'estiu totes les fines-
tres están sempre ob(-rtes.

A 1 -estiu poden menjar
polos i gelats.

A l'estiu no fa ganes de
menjar dinar calent. S'Are-
nal prácticament está molt
bruta.

S'Arenal a l'hiver está

molt deasordenat i també
está molt solitari.

S'Arenal es un poble
grandet per mor de la plat-
ja. S'Arenal en els temps
passats tot era aigua, pina
i arena.

S'Arenal a l'estiu está
ple de turiste de tota edat.

Eh estrangers se compi-
xen dins l'aigua.

A S'Arenal hi ha bal-
nearia des de el n.o 9 fins
al n.o O, aquest numero
O arriba fina a Ca'n Pasti-
lla.

J. M. Martín Rojas

S'Arenal
S'Arenal, la nostra co-

marca és un poble que té
molt de turisme de totes
classes.

Al turisme
aquesta illa. peró tambe
una pan d'ella ell pasa a la
platja i nosaltres podem
proporcionar-los els hotels
i les piscines. però ella
mas podem donar diners,
per l'economia a engrandir
la popularitit, que a poc a
poc estam consegitint.

Jo cree que S'Arenal es-
tá un poc abandonada en
quant la vegetació i les
zones verdes, ja que no tú
ha un pare amb condiciona
per a qué da aI.ìots i al.lo-
tes hi podem jugar a la pi-
lota o simplement corrent
pel jardí.

S'Arenal era abans una
platja i cases ridícules,
pesó, a poe a poc, s'ha
anat reprodudit i ara tota
la gent parla be de la seva
comarca i del batle de
S'Arenal.

Per l'estiu, S'Arenal se
replena de persones de par-
la diferent. com els angle-
sos, francesos, italiana, es-
cocesos. etc.

Nlés o menys id ha 12
km2., per recórrer tot
S'Arenal i això agrada a la
gent que ha de fer foting
o caminar per l'arena par-
lant de coses tant interes-
sants.

Está molt bé aixó de
que feiem una participació
per fé una nova urbanitza-
ció en el Club Mude, ja
que d'ella sacarian un bon
projecte per el futur i que
posarian un pas de peatons
i la carretera seria para que
la gent pasen sin ningú pe-
ligre, tranquila i per la se-
gona línea, tots els vehi-
cles feien el seu trajecte
normal i no faig ningú
accident de caracter greu.

Neus Ruedas

Patrocina:

S'Arenal
Ara contaré tot el que

sé de S'Arenal. Vull co-
mençar contant tot el que
hi havia abans.

Abans hi havia un are-
nal molt gros Imoltes can-
terca de marés on trebaILV
ven bornes perforara la in-
ca i fent blocs per fer leá
cases de pescadora. Aques.
tes canteres ereù molts
grosses i ara catan aban-
donades. les d'ara son peti-
tea. El mares era. tratas-
portat amb el tren, ara ja
no hi ha tren però queden
restes de les vies 'in un
parell de ponts. com el
de torrent de S'Arenal, i
el pont "de les .set blo-
ques".

S'Arenal era un poble
de pescadora, les cases eren
de mares pintat amb calç i
tenien un port per guardar
ses barquea.

Hi havia també un pos-
sessió molt grossa, Son Ve-
rí. on vivía un senvor ric.

Després sorgí el
"BOOM", tot S'Arenal es
va posar en marxa i els rics
començaren a fer-se xalets
per estiujar. Llavors feren
una pensió: Pensió "Bri-
sas" i després començarem
a fer hotels. Primer el
"copacabana", després el
"San Francisco" i l'Aca-
pulco" i així fins que en
féien un cada setmana. A

vegades sentíes: Lara han
de començar un hotel
aquí- i a la setmana ja
estava acabat.

S'Arenal se va fer popu-
lar per la seva gran platja
i es turisme mos invadi,
els hotels arribaren a la
primera línea i cada turista
només tenia un metre
d'arena per prende el sol.
Llavors feren una carretera
i les cases i els xalets del
rics varen restar enterrats
pela grana edificis. Ara,
S'Arenal cata ple de hotels
discoteques souvenirs
bars í casi no resta vegeta-
ció i sa que resta está ple-
na d'escombreries que fan
pudor. 1 així es tot el que
se, fins un altre, arnics1

Bartomeu Roig Tomé
Seté. Cura

S'Arenal
comarca
turística

Aquesta comarca on hi
ha molt de turisme pels
fabulosos media que té:
platjes, sa badia de Palma,
discoteques i els hotels
sempre plens de gent.

Aquest nom, S'Arenal,
ve de molts anys, aixb era
un arenal ple tot d'arena,
sense res més, ara és un
dels llocs més turística que
té Mallorca.

A l'estiu hi ha molta
gent passetjan per la platja,
tot és molt divertit. Però
quan arriba l'hivern tot
canvia no hi ha ninguna
distracció ni poliesportius,
zones verdes, parca, i tam-
bé equipament per al col.-
legi i més coses que l'ajun-
tament mos podría propor-
cionar. Jo cree que per
ser un lloc tan important
amb el seu turisme está
molt abandonat sobre tot
els carrera plena de por-
quena i també molts d'ho-
tela abandonats. Davant
del col.legi hi ha una zo-
na que és la vergonya de
S'Arenal, plena d'escom-
bres, quan es un lloc on
s'hi podria fer meravelles:
parca i instaLlacions espor-
tives, que fa molt falta
al poble de S'Arenal. Xe-
rrant d'aquesta comarca
pareix que solament es
xerra de traball.

L'únic que té de positiu
es passetjar amb la familia
per la platja mirant la me-
ravellosa posta de sol.

Elizabeth Rodríguez

S'Arenal
S'Arenal es un poble ;

com un altre. Pero diuen
que hi ha més animació.
Te sa platja, ses tendas
amb moltes coses que
agraden als estrangers.

No pareix un poble
perque no hi ha casetes
petitas, hi ha hotels, molts
pisos, i no moltes escoles.
Pero si te molta contami-
nació, moltes escombrerics
que fan que es poble sem-
bli lleig.

Aquest poble está cada
vegada més brut, per exem-
ple hi ha un nin menjant
un cara-metlo i es papen
ho tira pel carrer.

I si tots es nins fessin
el mateix es poble estaria
ple de paperets o de coses
que embruten.

A S'Arenal sa circulació
es menor que a autat.

Fi ha més animació per-
qué per sa platja hi ha día-

coteques pela joves, ht ha
també ''Sales de jugar"
pela jovenets", i també hi
ha columpts que son pela
nins petits.

Es pobles no tenen que
esser avorrits, perquè si
han d'esser com un altre,
que tens que fer ses coses
des camp. Ses coses des
camp son guapea, però
no divertides.

Per qué es poble ha
d'estar contaminat?

Aquesta pregonta no te
resposta, perqué, per qué
hi ha que contaminar es
poble?

Tenim que procurar
que es poble sigui net,
i que no torni lleig.

ES NOSTRE POBLE

Nombre: Luisa García Gar-
cía.

Edad: 10 años.
Curso: 5.o.
Colegio: S'Arenal, C/. San

Bartolomé.

CONSELL INSULAR DE MALLORCA



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.

CLÍNICA VETERINÀRIA
S'ARENAL
Dr. Daniel A. Magrini.

Comunica a tots els seus clients que, des del passat
dia se d abril, ha instal.lat el seu despatx al carrer de
Joaquim Verdaguer, 17 de S'Arenal.

Horari de consulta. Dematins de 10 a 13'30. Hora-
baixes de 16'30 a 20 hores.

Tel.: Clínica: 490153. Tel. urgències: 207919.

TALLER DE LACAT I
VERNISSAT

LACAT DE MOBLES 1
PORTES. PINTURA

LINIA - DECORACIO
CARRER XADO, 11

ES MOLINAR
'IQ' 27 SO '1111'
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BORSA
IMMOBILIARIA

URGEIXEN PISOS
PER LLOGAR.

FINQUES
AMENGUAL.

Sant Cristofol, 16.
Tel. 269250.

S'A'RENAL, 2 habitacions,
sala menjador, arnoblat.
25.000. AIMENGUAL.
269250.

LLOGAM PIS AMOBLAT
a S'Arenal, a l'altura Club
Nàutic. Vuite pis amb
vistes al mar. Tres dormi-

sala-menjador, cuina
i bany. 40.000 pts. Telf.
490160.

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

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

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

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

SE LLOGA PIS, sense mo-
bici, a S'Arenal. 30.000
p tes . AMENGUAL Tel.
269250.

PRIMERA LINEA CA'N
PASTILLA, transpás local
comercial 41 m2., i 17
d'atillo amb terraça. 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, cuin a amo-
blada i bany. 6.300.000
ptes. Telf. 490160.

NECESSIT COTXERA per
a furgoneta a la zona alta
de S Arenal le'. 263423.

SOLAR de 620 m2. 1
Bahia Azul, contador
d'aigua posat i planells
aprovats, venc per dos mi-
lions de pessetes. Facili-
tats. Tel. 263155. -

PIS À CALA ESTANCIA,
dues habitacions, llog per
20.000 pessetcs. Telèfon
269250.

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

ESTUDI, CA'N PASTI-
l.1..\ llog per 19.06u pes-
seres. Tel. 269250.

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

LLOG CERVECFRIA a la
Carretera Militar de S'Are-
nal. -60.00 pessetes men-
sual.. Tels. 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, amoblara i sense
mobles. AMENGUAI. Tel.
269250.

AL CAMI DE SON CANA-
VES, llogani casa rústica,
amb dues habitacions, sala
de banv. llum i aigiia ca-
lcina C..ENGUAL. Tel.
269250.

SON VERI. Se lloga plan-
ta baixa amoblada, terrassa
soletjada. AMENGUAL.
269250.

BALNEARI 8. Pisos arnb
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.

BORSA DEL
MOTOR

MECA.NICA. planxa i
I ara TALE 1.'"	 LEES-
PIR 	l. 411867 - Son Fe-
rriol.
VENC SEAT PANDA -1 1 .
PM- n B. FAcilitats. Tel.
241947.

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

VENC FORD FIESTA.
l' \ 1 -AB. Facilitats el.
2-3 ' '147.

COMPRO CoTNES vells
per ferro vell. rel 1'68672.

VENC FORD o RAN.VDA
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. 1NTER-
N10T1.1. Carrer Mi;an. 3 -
S Tel. 26078:;.

REC n NVIS DE COTXIS
de totes les marelltes a ven-
dré. - 1 el. 268672.

VESPI-
NOS k.:e lloguer. Carrer Sa
Platja, 3. Tel. 267368 -
S 'Arenal de Ilallork.a.

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

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

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

Si DESITJA UN COTXE
non de la nostra gamma,
vingi i en parlarem. AGEN-
CIA OFICIAL RENAULT.
Tel. 413867 - Son Ferriol.

FORT FESTA. PM-AB,
amb facilitats. venc. Tel.
2786( 1 3.

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

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

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

LEOGUF R 1W COTXES
bense xofer Riera. Bon Ser-
vid. Carrer del Cran i Ge-
neral Consell, 2. lelefon:
263648.

SERVEIS
PROFESS1ONALS

PNEUMATICS SERVERA:
Arreglan-1 els seus pneumà-
tics uns i tot els diasabtes.
Gártér" IlleS: -Pitiüsedi 	 -
Con c.; E ri Rabassa:
263663.

ii.‘ L El RES
de le: -L 1a.i. Solar. 163-
Badia Gran.

VIDEO CLUB CAN 10
MEU. Carretera Militar.
293-A- S'Arenal.

TAP1SSAI51 Sofah, cadires,
taulells, etc. 'tel. 263935.

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

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

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

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

TRANsPOR1 J 1 MUDAN-
CES HENARES. Carrer
Antoni Catany, 4-8-1. Tel.
263364 - S'Arenal de Ma-
llorca.

MOBLES DE TOTA CEAS-
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 tense
mans, telefons sense
ELECTRONICA EL GAU-
CHO. Carrer Mallorca, 2.
Tel. 263423.

PLANXISTERIA, pintura.
mecánica. Taller "SAN
FRANCISCO". Camí de
Son Fangos. Tel. 49031-1 -
Es PiElarí,

ASSEGURANCES IsIA I
FRE. Carrer Jabeque, 234
Badía Gran. Tel. 714579.

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

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

GUIXAINA per a tota cas-
ta d'obres i adobs sol ereix.
Tel. 414648.

VIDEO REPORTATGES.
Boues, comunions, bate-
jos, testes. lels. 262192-
2'9491.

N1ARy§,..115totes-,,19. gryi-
xes. Bealrlara -Ca „loma -
guera . Tel. 490953.

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

FORNER. Sastreia per Ro-
mea i per dones. Tinen
Canyelles Alcover. 4. Tel.
418543 - Es Molinar

!MATERIAL DE CONS-
TE' •LUU, rajoles i pavi-
mentació. JOSEP MARTI-
NEZ. Carrer Canonge M.
Rotger, 9. Tel. 260091.

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

NAUTICA PORTITXOL,
cucs per a pescar, accesoris,
ferraments, ràdios, sondes,
objectes de regal, motors i
recamvis "Solé Diesel - .
Passeig de Barceló i Mir.
17. Tel. 245004 -

PINTOR -R E TOLISTA fa-
1am-o' furgonetes. tendals,
cristalls. 1 ALLERS
LLUMS. Tel. 265616.

METALURG1CA S'ARE-
NAL. Reixats, barandilles,
ferro forjat, treballa en
alumini per a obres, sol-
dadura eléctrica i autóge-
na, treballa al tom. Pere
Canals i Quetgles. Carrer
Menorca, 10. Telèfon:
269310 - S 'Arenal.

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

MUDANCES JURADO.
Tota classe de transporta
fina a 1.300 quilos. Telf.
269179.

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

PALLASSOS Fi i Topolí,
en ,..atalá o castellá, per a
feotes de Primera Comunió,
festes popular. i particu-
lars. Tela. 414740416827.

A R REG I. AM rentad ores,
maquines registradores,  rà-
dio-cassettes de cotxes,
porters electrònics. Elec-
tronica EL GAUCHO. Ca-
rrer Mallorca, 2. Tel.
263423.

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

TELEVISORS, vídeos, ra-
dio-cassettes.	 arreglarn
ELECTRONICA J. GAR-
CIES	 Carrer Francesc
Frontera, 10. Tel. 264335-
Col! d'En Rabassa.
TINTORERIA CAUTOR.
Netetja de catifes, mantes,
cortines, cobertors i tota
clame de peçes de vestir.
Carrer Torrent, 9 - S'Are-
nal. Tel. 265447.
MECANICA GENERAL,
equilibrats i netetja de mo-
tors. TALLERS VIDAL.
Carretera de Son Fangos.
280. Tel. 262048 - Es Pil-
larí.
LLANTERNER: Termos
electrics i de butà. Repa-
racions de tota casta. Tel..
266961.

TOT INFORM. Comptabi-
litat per orelinador, asses-t
soria fiscal i jurídica. Trasi-
memo, 36. Tel. 268450.

COMPRARIA O LLOGA- VENEM PIS A S'ARE-

.1111-groa.	 1.1.1,45/Wit°ris•	

h 	 .

»Cainenivo,i	 mehjador;,.ftina amo-
m 	banytoo 000

264984. RaO. : Fre.	 ptes. Tel.f. 490160.



GB

\ ELECTRO
JIS ARENAL

TV VIDEO NIFFI

Reparació ràdio -TV-F1IFI.
Installacions electróniques d'alarma.

Antenes individuals.
Video-club.

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

La Gaviota Azul
Snack-Bar-Hamburgueseria

Centre Comercial Aldea Blanca.
Babia' Azul. Tel. 287424;
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COMPRES
VENDES

COMPRARIA mobles ma-
llorquina antics de quali-
tat. *fel. 264984. Raó. Pe-
re Antoni.

MOBLES PEREZ. Ara-
oyes i llums de tot tipus.
moles cLissic i moderns.
Carrer mericica. u:: S'Are-
na! lel. 267079

EQUIP COMPLET Canon
'tomavistas ' 514 i projec-

tor Preu molt interessant.
Tel. 264977.

FLORISTER1A LEAL.
Telefons: 239183-238012.

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

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

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

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

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

VIATGES
V1.1 EGES XA.LOKI. Bit
Ilets de vaixell i

elefon: 267150.

vIAT(;1 s MONTSE •
RR AT. Bitlets d'avió a
qualsevol aeroport de la
Península. Bil.lets de vai-
xell a Barcelona i Valencia.
Cotxes de lloguer a 1.000
ptes. el dia. Sant Cristófol,
2. Id. 263431 - S'Arenal

.1tle Mallorca.

VIATGES SPANIEL.
Ilidlets d vió i de vaixell
(barco). Creditviatge for-
taita. Platja de Palma. Tel.
268100 - S'Arenal. Tel.
265374.

VIATJES KONTIKI. Bi-
llets d'avió i de veixell,
lloguer de cotxes sense xo-
fer, nunutours, preus espe •
cials per a coLlegis. Avin-
guda Nacional, 29. Tels.
265900-266535 - S'Arenal
de Mallorca.

PERSONALS
j OVE DE 39 ANYS. 1 75
:j'estatura, cerca fadrina
mallorquina, entre 25 i
arrys que se vulgui casal
Apartat i44 de S'Arenal.

CERC DONA entre 30 i
50 anys per a relació en ,

grescadora i antidepresiva.
Escriu-rne a l'Apartat 125
de S'Arenal. Ref. 113.

.1L.LOTA DE 33 ANYS.
1'56 d estatura. figura es-
til.lizada. cerca mallorqui
fins a 45 anys, per a rela-
cions formals. Apartat 125
de S'Arenal. Ref.: 110.

TENC 26 ANYS, 152
d'estatura, bona figura i
som ben simpática i agra-
dosa. M'agradaria trobar
mallorquí fins a 40 anys,
que ara 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-
rca, o vespres Telefon:
469441. Oscar.

FADRINA A.\IB FILLA,
cerca home fins a 50 anys
per a relació amorosa.
Apartat 161 de S'Arenal.

ENSENYANCES
CEN TRE CULTURAL
CAN PASTILLA. Gimnás-
tica de manteniment feme ,

ní, aerórbic, gim-jazz, gim-
nástica rítmica i taekwon-
do. Professors titulats.
Preus molt económica. Lo-
cal darrera l'església de
(a'n Pastilla.

CLUB DE KARATE
BUSIIIDO. Classes 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, (lona classes de piano

solieig. Tel. 262718, se -
nyora

CLASSES D'ALEMANY a
S'Arenal. Carrer lprrent,
23 la la part de Llu • :najorl
500 ptes. per hora. Tel.
269231.

INFORMATICA, compta •
bilitat, mecanografia, aula
d'estudi idiomes.
ACADIMIA, ( tni • « rei•
260016 -,Ca'n Pastilla.

PERRUQUERIES
JAUME, barber de áes Ca-
denes.

I. PASCUAL Perruquera.
Platja, 2 S'.1.tenal. Tel.
264819.

SALÓ DE PERRUQUE-
RIA CUPIDO. Unísex,
diagnbstic dels cabells per
microvisor, permanents
per computadora, gabinet
d'estética amb solarium

, er raigs U.V.A.. la-
tratament de cel.lulitis

per 'enes fredes i plagues
ere triques. Galeries Cu-
pido, devant el Balneari 4.
Tel. 265211.

PEPE ROMERA perruquer
i barber. Carrer DolL 4
Ca'n Pastilla. Tel. 262856.

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

NIM PERRUQUERES. Ma-
nicura. pedicura i depila-
ció. Plasa de Sa Font, 1 -
Es Moiniar. Tel. 273540.

JULIA PERRUQUERA.
Manicura, pedicura i per-
manents. Carrer Nialbertí,
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 N1AR !-
AM. Permanents i canvis
l'imatge. Manicura i pe-
uicura. Carrer Mar Jónic, 3
- Les 11Larevelles. Telèfon:

263014

PERRUQUERIA ALEMA-
NA USCHE Permanents i
tintures. L'Oreal de París.
Carrer Tokio 9 - S'Arenal
de Mallorca. Tel. 255055.

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

PERRUQUERIA WC. Tra-
tament capilars. Diagnbs-
tic per microvisor. Cris-
tiandat, 17 - Sant Jordi.
'[el. 266572.

ENC.kRNA Perruquera.
Coll d'En Rabassa. Tel.
268218.

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

BARONESA. Perruquera
unuex. :‘,etetja de cutis i
deínlació. Nlitrinetz»'3- 1 ' -
S'.1.renal. lel. 263493:

ANTONIO Perruquer de
senyores. Trassimeno, 16 -

S \renal.

PERRUQUERIA CATI.
Permanents, tenvits, i re•
ilexos. Manicura i pedicu-
ra.orrent. 27 - S'Arenal.
Tel. 490439' .

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

CA'N JORDI ES BARBI:R.
Cardenal Rossell. 81. Tel.
-621 1-1.

BOVE Perruquena unisex.
Acapulco, 2 - Somcnn s.

-Arr.n pkyne(2t‘Fitt.‘
ANTONIO. P( licura . ma-
nicura. Carrer deis Repu-
blicana, 1-1a , S'Arenal de
Mallorca. Tel. 267824.

BLANC Perruquera.
Grau r...enéra. Comen,
36 S'Arenal. 'l'el. 265109.

likKA • l'earut, uera. Pedi-
cura i manicura. Botimic
Germà Bianor, 19. Tel.
260756.

ROSA I MARI CARMEN'
perruy iteres. Manicura i
pedicura. Carrer Tinent
Garau Fargas. 30 - La Mo-
linar. Tel. 276330.

NEW BODY, Gabinet d'es-
tética femenina. Neteja de
cutis, tractament anti-acne,
tractament anti-arrugues,
mini lifting, maquillatges,
peelign facial, ionització,
massatges, banys d'algues,
benes calentes, benes fre-
des, tractament anti cel-lu-
litis, tractament bust, trac-
tament antiflacidesa, mani-
cura. manicura amb sauna.
peuicura. Especialistes di-
plomades: Paquita Rosse-
lló i Aina Tous. Carrer Pe-
re Llobera cantonada Pla-
ña Pere Garau. 'Fel
275814.

ANIMALS DE
COMPANYIA

CONSULTORI VETERI-
NARE Dr. Francesc Rigo.
Horari, de 4 a 8 de dilluns
a divendres. Carrer Exércit
Espanyol, 23 - S'Arenal de
Mallorca. Tel 267664.

CLINICA VETE RL'N A R IA
S'ARENAL. Dr. Daniel A.
Magrini. Consulta al carrer
Joaquim Verdaguer, 17.
Dematins de 10 a 1330.
Horabaixes de 1630 a 20.
Tel. Clínica: 490153. Tel.
urgencies: 207919. , •

(1101)U - IT l'EL f
p;nsos insecticides. animal
de con .•an ,..0ia '''PAJ ARE-
RI A" • á IIEN AL, Playa
deis Nins, 26 - s'Arenal.

RESIDENCIA I FSCOLA
trensmistrune6t de mna.
V.en..s de cad‘lls.

Alti!, N fF.5":
Tel. 662.13-u:

BORSA DEL
TREBALL

DONA DE 33 ANYS.s'ofe-
reir. ,Jer a ir endenta
cainurera. ,linguera o lo
que sra. Tel. 2693l ,

-ONA DE 32 ANYS .er
'0•ura de cambrera o 'el.

net. Tel. 462509.

r0FICIALA PRIMERA de,
perruquena, especialista en
•+eptlació. cerca feina. Tel.
0,65481.

i'l,ST 1URANT XLNES
:lecessita cambrer jove. le!.
266721.

JORNALERA per 1.0res o
per cuidar nins. cerca fei-
via. rel. 411719. •

COSIDORES A MAQUI-
NA. feina ben feta ; rápi-
da han jornal. I e lefon :
260522, de 7 a 15 hores.

Al..LOTA DE 22 ANYS`,
cerca feina: cambrera de
isos. netetja per llores,
arelar nin. Tel. 266632.

COSIDORA en pell, se cer-
ca le!. 262841.

JOVE COLLER cerca fei-
na de contable. Quinze
anys a la mateixa empresa.
Tel. 265587.

GASTRONOMIA
RESTAURANT CA'N
PRUNES. Nova direcció,
Alfred Ximenis i Tani Ni-
colau Dinars i sopars de
noces, primeres comunions
i de negocis. Especialitats
en Amfós a la marinera,
conill torrat i costelles de
xot. Carretera de Llucma-
jor K 1000 - S'Aranjassa.

CAFE "SOMBRER", le
seui café français a S'Are-
nal. Vous, retruverez votre
ambiance et pourrez de-
guster votre apenuf et no-
trr café filtre. Rue Maria
Antònia Salva, 40. Tel.
2t 6364,
R I.STAURANT "LA PA-
RILLA". Especialitat en
sopars de noces i primeres
comunions. Carrer de
EE xercit Espanyol, 37. Tel.
269265 - S'Arenal de Ma-
llorca.

RESTAURANT CA'N
PRUNES. Servid de pisci-
na, tapes variades, entre-
pana i begudes. --

CAFETERIA COSMOPO-
LITA. Pop a la galega.
Peixos, marisca i carns.
Vinhos da terra galeg-a.
1 errar, 44 - S'Arenal de
Mallorca. Tel. 263099.

MESON CA'N MANOLO.
Tapes variades, pop a la
gallega, crancs de riu, pe-
bres padrón, gírgoles. Lo-
cal social club petanca.
Carrer Xadó, 7 - Es Moli-
nar.

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

Petits anuncis
 

	1



T'agrada escoltar
ràdio en mallorquí?
Emissions les 24 hores del

dia al 105 de la F.M.

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.

SERVICI MEDIC

OUIRURGIC DE

BADIA

Centre Comercial "Aldea Blanca" (Babia Azul)
lqualatori médic Servei mèdic d'urgencia - A.T.S.
Injeccions - Tensió arterial - Consultes ginecologia -
Laser - Oria curta - Electrocardiogrames- Análisis.

Per a urgències, tels.: 238012-281313.

CONSULTOR'
VETE RIN AH I

De dilluns a divendres,
de 16'30 a 20'30.

Exércit Espanyol, 23.
Tels. 267664490242.
S'Arenal de Mallorca,oddlemlibie

Spaghettis, Pizzes,
Carns de primeríssi-
ma calitat, peix, arrág

Carrer Mossèn Antoni
M. Alcover, 5 -

S 'Arenal de Mallorca.

RESTAURANT

LA TOSCA NA

Peix-marisc-carn-paelles.
Joaquim Verdaguer. 19. Tel. 261056.

S'Arenal de Mallorca.

Cijoaquin Verdaguer, 12
Arenal Tel. 26 67 21

CHINA
oSTAURANr

orkftrá•

Calle Ti-ara1e/1r. 22
Tela 268818 - 90 67 01
CIUDAD JARDIN
Coll de'n Rabaasa

ARRÒS PAELLA Y PIZZES,	 u.;,›.. 0-1

IIPTICA S'ARENAL
JA NO CAL ANAR A CIUTAT

PER SES ULLERES O LENTILLES

11111 -álib"......014.  ......

TEL.. 49 00 61

CARRER BERLIN, CANTONADA TRASSOVIENO

,VARENAL PE MA4p4,..,,
.1 .5w.Si•VI V.O

**** • •

***** • • • •

•

... ..
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r..

16 S'ARENAL DE MALLORCA, 1 DE JUNY DE 1986    

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

RESTAURANT BRASI-
LIA. Banquets de noces,
primeres comunions i fes-
tes socials. Avin;uda Bar-
tomen R.iutort, 73 - Can
Pastilla. Tel. 260119.

LA NOVA DIRECCIO del
Restaurant El Torero, vos
ofereix els seus serveis de
cuina internacional. Carrer
Dos de Maig, 2 - S'Arenal
de Mallorca.

CAFETERIA EIYISSA.
Menjars torrats. Carn de
Ca Na Paulina. Carrer Sa-
lu t. cantonada Terral.
S'Arenal de Mallorca.

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

TUNG HAJ. Cuina xinesa.
Carrer de Bellamar, 2-1.
Can Pastilla. Tel. 261458.

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

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

GUIA MEDICA
SERVEI MEDIC QUIRUR -
GIC BADIA. Igualatori
mèdic. servei médic d'ur-
gència, A .T .S injeccions,
tensió arterial, consultes
ginecologia, láser, ona cur-
ta, electrocardiogrames,
análisis. Centre Comercial
"Aldea Blanca" (Bahia
Azul). Tels. 238012 -
281313.

CENTRE D'ASSISTEN
CIA MEDICA S'ARENAL.
Igualatori de medicina ge-
neral Carrer Miramar, 9.
Tel. 490222.

França augmentarà
les exportacions a
l'Estat espanyol
Madrid. - L'entrada de l'Estat
espanyol a la CEE impulsará
enguany les exportacions de
Franca a Espanya i contribuirá
a canviar una tendencia que
des de l'any 1976 era favora-
ble a Espanya, segons que
van informar ahir a Efe fonts
de l'ambaixada francesa a
Madrid. Aquestes perspectivas
favorables ai rellanpament del
comerç -hispano-francés es
veuran reforçades amb un
índex de creixement de l'eco-
nomia espanyola ,,superior a
'enregistrat l'any 1985».

segons les mateixes fonts.

La policia agafa el
presumpte violador de
Bellaterra
Barcelona. - La identitat d'un
presumpte violador de cinc noies
va ser revelada ahir per la policia
de Barcelona És un home de
vint-i-un anys, vei de Sant Cugat
dei Valles, que es diu Erilique
Pérez Pla. Fou agafat el dia 13
quan sembla que intentava de
»olar-ne una altra a prop de l'es-
tació de Bellaterra. Les cinc vícti-
mas i dues noes mes de qui in-
tenté abusar han reconegut
l'autor dels fets. Una de les noies
tenia menys de catorze anys.

SÁrenal
de Mallorca

d. 265005

GASTRONOMIA
I.S•I'AURANT C AR A B E-

LA. Cuina casolana. Carter
Salut, 24 - S'Arenal de Ma-
llorca. Tel. 266205.

CAFETERIA CAPRE El
millor solarium de S•Are-
nal. Avinguda Nacion'al,
cantonada J oaquiln V e rda
guer. Tel. 267337.

LA PANOCHA DEI. \ LA-
O«). Restaurant diritrit
per l'antic propietari de
"Paco el Macho". Cuina
graciosa i salerosa. Carrer
Grua, cantonada carretera
de S'Arenal. Can Pastilla.

I. 269219.

RESTAURANT SA BO-
LERA. Cuina feta com
Deu mana. Si frissau, no
vengueu. Carrer Acapulco.
4. Sortida n. 3 - Les Mera-
yenes. 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 oes
setcs. Carrer J oan d'Austia
13 - Badía Gran.

RESTAURANT EL HO-
YO. Bodes. batejos, co-
munions i festes socials.
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 econb-
mies. Carrer Trasimeno, 41
- S'Arenal. Tel. 261352.

"PEQUEÑO MUNDO"..'
Servei a la cada dia
manco els dimays. Provi
el nostre cabrit al forn,
toston de Segovia, ossobu-
co, etc., etc. Buffets i tota
classe de serveis a domicili.
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 i ta-
pes. Sopars deportius i de
companyonia. Carrer de la
Grua, 6 - Ca'n Pastilla.
Tel. 261073.

RESTAURANT JAMAI-
CA. Cuina mallorquida.
Carretera Militar 219. Tel.
262923.

RESTAURANT CA'N
vr.RDLRA. Eis diumenges
i fest.ius. obert els migdies.
Els dies ferien maro..e els
dilluns, obert de 19 a 4 de
la matinada. Gane- Par-r-
las , 52. petiatL-41,1,1rcz;l
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Gran
.•••• Desván

CARRETERA D'INCA, GM, 6'5 (PASSAT EL RESTAURANT "IVIESON TIO PEPE") MAR RATXI - TEL: 601061

COMPRA, VENDA 1 CANVI D'ARTICLES DE SEGONA MA

LIQUIDACIO D'UN EXTENS
MATERIAL DE CONSTRUC-

C10

TOT T1PUS DE MATERIAL
MUNTATGE. GUARDERIES.
CADIRETES. CAMINADORS.

TAULES.

BARS RUSTICS BARRES
DE BAR.

COMPRESOR. SOLDADORS
ELECTRICS I AUTOGENS.
MANGUE RES AMI3 PINCES.

1

EXTENS MATERIAL SANI-
TARI, USAT I NOU

CANTERANOS ANTICS.CAI-
XES. CAPÇALERES LLITS

ANTICS.

BASCULES. MAQUINES PER
TALLAR CARN FREDA I

EMBOTITS.

MOLINETS DE CAFE. BA-
LANCES.

MENJADORS CASTELLANS.
MENJADORS CLASSICS

MENJADORS MODERNS

CALDERES DE COURE. AR-
TICLES DE DECORACIO.

TRESILLOS. TAULES CEN-
TRE

PONT GRUA DE TRES TO-:

NES.

QUADRES ANTICS I MO-
DERNS. MIRALLS. MARCS.

TELEVISORS BLANC/NE-
GRE I COLOR. TORRES DE

MUSICA

MOBILIARI DE PERRUQUE-
RIA. SECADORS SILLONS.

TOCADORS. MIRALLS

RELLES USADES I NOVES.

MUNTATGE DE PUB O BAR.

	Niffil~~~1111~/~~~~,R, •

LA	 SESPERAM	 SEVA VISITADE 8 H. A 20 H. DISSABTES	 OS.



(ELS IDIOMES ,SC5N TAN COM-
PLICATS COM LES PERSONES.
NO Hl HA IDIOMES BON1CS NI
LLETJOS, PERO UN IDIOMA ENS

POT AGRADAR SI:
- 1-1EM SENTIT DIR MOLTES VE-

GADES QUE ÉS UN BELL iDior1N.

- EL QUI PARLA ES AGRADOS.
- EL QUI PARLA 1- UNA VEU

MACA.
- Ald QUE ES DIU ESTÁ BEN

DIT 1 HO ENTENEM.
.—}

PARLEM MÉS POLIT

QUE ELS ALTRE5.

L'IDIOMA E'S NOS E

Canes

&wats tri
TERNACIO
NAI:DE.L4
LLENCVA.
CATALAW:
• MCMVI86

En totes les llengües manco
en la nostra

NIILLAN

Caruso
La llengua mallor-

quina ha d'estar per
tot i ha d'esser la pri-
mera.

DOLORS ESPUNY I
AUDI

ANTONI CAMPINS
I GOMEZ

NEUS FRABEGUES
I SOLDEVILA

Enquesta

MARIA PILAR
MeNTENEGRO

JUAN BENITEZ
MORALES

LLORENÇ
MARTORELL I

PLANES
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Sa Foganya
Això no está gens

be. La nostra llengua,
sempre ha d'esser la
més important.

Ideb41
Molt mal :et. La

Ilengua , catalana ha

Mallorca.

Bar Les Oliveres
Això está mal fet.

A Mallorca encara hi
ha molts de mallor-
quins 1 mos han de te-
nir en compte.

Bar Cavaller
Mal fet, Jo som fo-

raster, però trob que la
llengua catalana ha
d'esser ja primera a
Mallorca.

Hosteleria
Jo ho trob mal fet.

Primer ha d'esser lo de
casa, lo altre en segon
lloc.

Peleter
Ja que posam els

rètols en quatre Ilerr-
gues forasteres ho po-
dem posar en cinc i
ltauthia nostra.

Incoherència
M'ha xocat molt de

veure aquests diem al diari
unes llistes força extenses
d'empreses coLlaboradores
amb el II Congrés Interna-
cional de la Llengua Cata-
lana.

I clic que m ha xocat
perqué, quintes d'aquestes
empreses fan servir el cata-
la  lengua de relació,
tant a nivel intern com
extern? Quants d'aquests
empresaris es preocupen
que a les seves empreses
s'utilitzi el català com a
lengua priorititria? Segura-
ment que la resposta deu
fer vergonya a la majoria.

Cree ben sincerament
que aquestes empreses
haurien de resoldre aques-
ta incoheréncia ajudant
bis del català des de dins
de casa sea. Potser no se.
ria tan espectacular, però
si més efectiu.

Una no-congressita
(Barcelona)

Bilingüismo
judicial

Els signants volem ma-
nifestar públicament la nos-
tra solidaritat amb els dos
ciutadans mallorquina que
el passat dia 1 d'abril exer-
ciren, contra tot tipus de
pressions hostils, el seu
dret a declarar en catala
en la causa judicial_ en que
participaven com a testi-
monis 'del demandant.
Creim que l'actitud del
jutje és contraria a les Beis

vigents i conculca frontal-
ment els drets lingüístics
que ens reconeixen la
Constitució i l'Estatu. Uni-
cament una administració
de mentalitat colonial pot
atrevir-se a actuar d'aques-
ta manera. Als paissos de-
mocràtics i civilitzats, son
els funcionaris públicos els
que "por cortesía y educa-
ción" aprenen i usen la
'lengua del país on han
d'exercir les seves tasques
professionals. Las institu-
cions autonòmiques i esta-
tals tenen el deure de com-
batre les actituds contra-
ríes a l'ús del catalá que
siguin adoptades pels fun-
cionaris públics.

Que l'actitud coratjuda
a favor de l'ús del català,
mantinguda per dos ma-
llorquins d'honor el
passat 1 d'abril. esdevengui
l'habitual de tot el nostre
pobic.- SEGUEIXEN 43
FIRMES.

Energía nuclear
Sr. director:

Ses darreres notícies so-
bre s'accident de Cherno-
byl i sa desinformaci6 que
encara ara l'envolta, fan
que ea vegi amb claredat,
no .només sa gravedat
d'aguan succés, sino tam-

bé es perill constant que
per a tota s'humanitat su-
posa s'existencia de cen-
trals nuclears, vaixells nro-
pulsats per energia nuclear,
etc. (i sa de ses prbpies
armes nuclears, per des-
comptat).

S'ha evidenciat que es
grups ecologistes i de-
més científiques i/ó acadè-

miques i/o polítiques que
presentaven com a no-
raonable s'hipótesi d'urì
accident de conseqüències
greus, o eren incompetents
o enganaven es poble. Que
no venguin ara a dir-nos
que ses que queden eh fun-
cionament no poden tenir
pana, perquè no ho creu-
rem. Tammateix adesiara
aconseguim enterar-nos de
que en van tenint d aya :

ríes més o manco petites.
Tot es qüestió d'esperar
fins que la tenguin gros-
sa, com ha succeït ara
mateix a Chcrnobyl
(URSS) i succeí fa 6 6 7
anys a IIarrisburg (USA).

Em preocupen ses con-
seqüències funestes que
això ha tengut i anirà te-
nint pes habitants mes pro-
pers, i ses conseqüencies
més o manco fortes que
acabará tenint per a tot-
hom. M'escarrufa pensar
que ses centrals nuclears
d'Ascó i Vendellós (prov.
de Tarragona) i Cofrents
(prov. de ValIncía) deixen
ses illes Balears dins un ra-
di entre 180 km. i 300
km. segons es punts consi-
derats (Kiew és a 140 kms.
de Chernobyl i sa gent en
vol fogir. Com a radi de
contaminació greu en do-
nen un de 1.000 kms.
Aquí n'estam a 2.500 kms.
i així i tot en rebem es-
quitxos).

Deman a tothom (par-
ticular3, sindicats, institu-
cions associacions, esg11-
sies, etc.) que es manifes-
ti contra sa instaLlaiió
noves centrals nuclars

Jaume Bonet Moll
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EL CONSELL
INSULAR DE
MALLO RCA

Felicita «S'ARENAL» pel
seu número 100, una

fita més en la
important tasca de
normalització de la

Mengua catalana,
eina básica de la nostra

societat
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A primers de novembre del 82 va començar la
seva singladura el completxe social-comercial del
conegut "R1U-CENTRE". SlArenal de Mallorca
va hi esser present en la seva inauguració, pre-
sentant-lo als nostres lectors, per medi d'una en-
trevista al llevors anomenat director técnic de
Relacions Públiques í director d animació del
esmentat centre, en Tito Robles.

"El Riu Centre ---ens deia— es una aportació
de la familia Riu a 1 entorn ecológic i arquitec-
tónic de S'Arenal. Una construcció mediterrá-
nia, és a dir mallorquina, que ennobleix el nos-
tre poble enfront de la "balearització" de les
construccions a que estaven acostumats fms
ara".

"El Riu Centre —continuava-- no será un
getto turístic, estará obert a tothom amb un
salón d actes de 250 places a disposició de qual-
sevol entitat o associació que el necessiti. La Pla-

ça Major del Riu Centre que está enrevoltada
de proxadas i te una superficie de 1.200 metres
quadrats será el lloc 'on s'organitzarán festes tot
l 'any...".

Ja han passat prop de quatre anys. des de Ha-
vors. Ja és pot contrastar. les promeses amb la
realitat. Veritablement el Riu Centre ha estat di-
ferent als altres centres comercials de la superco-
mercialitzada zona de la nostra platja?

El Km Centre está obert al públic tot l'any,
amb més de 18 hores diaries en horab d'estiu.

En el Rau Centfe hi ha un ambient selecte
de contingut humà internacional i en la seva
"Plaza Mayor" una ORQUESTA, de sis membres
dins el temps que corren!, possibilita Pammació,
el ball, 1 l'esbarcim ent.

En el Riu Centre, a preus molt assequibles,
podeu trobar de tot. La nova directora técnica,
N'EVA, d'origen rumá, mos lo diu en perfecte
castellá:

"Además de baile diario, en mañana, tarde y
noche, se montan semanalmente cuadros o es-
tampas folklóricas —sólo el traer a la agrupa-
ción dels "Castellets de Cataluna ha costado más
de un millón de pesetas—; y el centro cuenta
con Bancos, Agencias de Viajes, Joyerías-reloje-
rías, tiendas de fotogtafía, de cerámica típica,
de cuadros y retrato artístico, alquiler de coches
y taxis privados, boutiques y tiendas de regalo,
perfumerías, restaurantes, pizzerias con autén-
tica especialidad italiana, heladerías y pastele-
rías con sus respectivas suculencias, bares y...
la internacionalmente conocida discoteca "Riu
Palace

—No ens haurem deixat qualque cosa? —li de-

manan en català per que fasi practiques.
—Lo más importante, pero lo quería reservar

corno punto final: no hemos de olvidar lo que
cae por su peso, en este complejo Riu están cen-
tralizadas lógicamente las oficinas de dirección
deRIU-HOTELS y, por si fuera poto, la a.ctivi-
dad sociocultural y humano-internacional que se
desplega en torno a la Plaza Major, se cuenta con
cun enorme parque-jardín, en la parte opuesta al
mar, como 'pulmón de oxigeno natural para la
zona,

Be, Tot això es 00t constatar. personalment.
L'orquesta i l'activitat económica del Riu Centre
convoca diarrament a centenars de persones de
l'etnia mes diversa. Tot un poble d'estil neoara-
besque en torn al minarete, com a "logotip" e
emblema del Centre, entre la Matja de Palma i
S'Arenal de Mallorca, a l'altura del balneari
sis.

Ambient selecte internacional, obert al públic
tot Pany, a preus molt assequibles I Ho hem com-
provat.

Nosaltres, amb motiu de l'EXTRAORDINA-
RI DE S'ARENAL DE MALLORCA, hem vol-
gut aproximarnos i palpar-ho amb les mans. Per
fer estil i crear un nou tipus de convivencia es
necesitava lo que ja está fent el Riu Centre: no
només per fer reclams comercials per la gent su-
persaturada de consumisme; sinó fer 'loes de
yiure i conviure, d'esbargiment i comunicació.

RIU-CENTRE, idó, ambient selecte interna-
cional, obert al públic tot Lany, a pres molt
assequibles! Ho hem comprovat!

A. P. J.

S'ARENAL DE MALLORCA, 1 DE JUNY DE 1986

El Centre Internacional de S'Arenal



AJUNTAME\T DE PALMA

S'ARENAL DE MALLORCA, 1 DE JUNY DE 1986
	 21

L'Ajuntament de Palma
s'alegra, juntament amb
els veïns de S'Arenal

de tota la
zona de Llevant, de

qub el periòdic
«S'ARENAL DE

MALLORCA» hagi pogut
arribar al número cent; i
desitja una llarga vida
a aquesta publicació

que s'ha distingit per la
seva tasca en

favor de la normalització
lingüística.



Sant Jordi no
será tret del
calendari de
l'Església

Ciutat del Vaticà, — Sant Jordi
no será eliminat de la !lista ofi-
cial deis sants venerats per
l'Església católica, després de
la revisió que actualment es fa
del 'libre litúrgic conegut amb
el nom de Martirologi roma
Així ho ha declarat a l'AVUI el
liturgista català Jordi Gibert,
que ocupa un càrrec de re-
sponsabilitat a la congregació
del culte diví, que és l'organis-
me del Vaticà que regula tot el
que es refereix a la litúrgia ca-
tólica.

.tanuel Sunyer i Ordaz ha fet recentment una exposi-
cic d'uta a la ciutat de Múrcia exposició que a horca
s'ara ha recorregut diverses ciutats andaluses. Na Manue-
la, viu . un apartament de Cala Blava i regenta la butiga

de modes MANUELA'S del Riu Centre.

Maria Iolania Gómez, te 26 anys i fa feina de bardama al
Pup Casablanca de Ca'n Pastilla. Es l'a.lota d'aquesta

quinzena.

Cal tenir en compte que l'any
1961 la seva festa va ser treta
del calendari universal, si bé
podia continuar-se celebrant
als Iloes concrets que el vene-
rayen d'una manera especial,
c,om era el cas de Catalunya.
Encara que la seva vida ha
estat sempre envoltada d'ele-
ments llegendaris, hi ha dades
históriques segures que
mostren que va ser un soldat
d'una companyia de l'empera-
dor romà Diocleciá que es con-
vertí al cristianisme i va morir
mártir cap allá l'any 303.

22
	

S'ARENAL DE MALLORCA, 1 DE JUNY DE 1986

Protagonitzada per Raymond Burr
A TABACALERA

SE LI ABAIXEN ELS FUMS

A la ,foto de l'esquerra, Raymond Burr. A la foto de la dreta, els protagonistes de «Perry Masoro ,

Informació de Mèxic-86

S.Riera
Barcelona. — Televisió de Catalunya,
TV3, donará aquest estiu una gran
sorpresa als afeccionats a les series
de televisió l la reposició de la históri-
ca serie «Perry Mason», la producció
nord-americana que va fer famós el
seu protagonista, Raymond Burr,
que uns anys després seria «Ironsi-
de». Com es lògic, aquesta Séfle s'e-
metrà en català i el seu doblatge ja
s'está realitzant en aquests mo-
ments.

La serie «Perry Mason» va batre
récords d'audiència a principi dels
anys 60 quan va ser emesa per Tele-
visió Espanyola. Arriba a ser tan po-
pular que fins i tot es diu que els
seus episodis es comentaven en els
consells de ministres.

Raymond Burr interpretava el
paper de Perry Mason, un advocat
especialitzat en casos criminals. A 5
causa del tema, la majort part de les
históries es desenvolupaven en els
tribunals, davant els quals Mason
demostrava tota la seva capacitat di-
aléctica.

La serie estava basada en el per-
sonatge creat per Erie Stanley Gard-
ner 1'any 1933 als Estats Units, per-
sonatge que era el protagonista de
nombroses novel.les policíaques
que ja s'han convertit en uns clás-
sics de la literatura d'aquest tipus.

Stanley Gardner, un advocat crimi-
nalista de Nova York, es va passar a
la literatura precisament amb la cre-
ació de Mason, un infalible advocat
que a més de no perdre cap cas,
sempre desemmascarava el culpa-
ble durant el judici.

Les novel.les de Gardner van ser
veritables best-sellers des del
primer moment per la qual cosa la
CBS va adquirir els drets per a realit-

Sembla que les campanyes
de les institucions i la preocu-
pació de la població pels te-
mes de la salut estan comen-
çant a donar els seus fruits. Un
bon index per detectar-ho és
observar el relatiu descens en
les vendes de cigarretes que
ha experimentat durant el mes
de gener d'enguany Tabacale-
ra Espanyola SA. El total de

paquets de tabac venuts el pri-
mer mes de l'any és de 330, 23
milions, dels quals 188 corres-
ponen a tabac negre i 142 o
ros. Aquesta xifra representa
un 7 per cent menys que el ma-
teix mes de l'any passat, so-
bretot pel que fa al tabac ros.

ADÉU A
"DANCIN' DAYS"

No es gens fácil acomiadar-se
d'uns personatges que ens han
acompanyat al llarg de vuit me-
sos dia rera dia, sobretaula rera
sobretaula... "Dancin• Days" ha
assolit un impacte considerable,
diriem que gairebé insòlit, dins
de la programació de TV-3 i els
noms de "Júlia", "Beta", "Yolan-
da", "Alberico"... han esdevingut
familiars per a molts telespecta-
dors catalans. Malgrat una realit-
zació sense relleu i monótona,
l'inmediatesa de les situacions 1
els personatges, el Ilenguatge
senzill colloquial han copsat
l'interès de l'audiència molt més
d'allò que hom podia imaginar
quan va encetar-se la serie.

La "telenovela" brasilenya pos-
seeix unes caractenstiques prò-
pies que l'allunyen dels codis ha-
bituals dels folletons, d'allò que
abans qualificavem de -serials".
Dins de les limilacions del gene-
re, en efecte, els personatges as-
soleixen trets propis 1 significa-
tius i es mouen en ambients quo-
tidians amb els quals hom pot
identificar-se. I aquesta familiari-
tat ategida a remissió diaria deis
capitols ha fet que els personal-
ges de la serie arribessin a for-
mar part dels nostres costuras
diaris

Qui m'Izo aclareix?

Per que els fills de vidua no han
de fer el soldat i en canvi els
de divorciada si? De fet, les
dones separades tenim les ma-
teixes dificultats que les vidues.
A vegades mes, car tenint present
que la immensa majoria no
rebem ajut dels nostres ex-marits,
i si ho fan es tracta d'un impon
misèrrim, hem de lluitar per
pujar els nois. Si tenim la son que
trobin una petita feina, arriba
l'hora d'anar a ter el soldat, que
normalment sera Iluny de casa, i
encara ens costea mes diners.

S'ha de reconèixer que a la
dona divorciada, avui dia,
sempre li toca de perdre Discri-
minació en el repartiment de
béns, marginado en diverses ves-
sants, jurídicament som el
rebuig, etc. I per a acabar-ho d'a-
dobar, els nois ens han de fer el
soldat. Marta B. Badia (Barcelo-
na).

TV3 oferirà aquest estiu la histórica
sèrie americana «PerryMason»  en català

zar la serie televisiva. Aquesta es va
estrenar als Estats Units l'any 1957
va ser un èxit durant els nou anys
que dura.

A Espanya «Perry Masón» es va
començar a emetre l'any 1960 i es
va mantenir en la petita pantalla fins
a esgotar els 270 episodis que co-
mponen la serie completa. Posterior-
ment, la segona cadena en va repo-
sar alguns episodis.

Uns anys després, concretament
el mes de desembre del 1968, els te-
lespectadors de l'Estat espanyol po-
gueren veure la primera emissió de
«lronside», que substituía les nIts
dels dimecres una altra producció
histórica, «Los invasores». El tema
de «lronside» era diferent del de
•Perry Mason», encara que hi havia
algunes coincidències.

A.R.
Barcelona. — Dwant el Campionat
del Món de Futbol que es desenvolu-
paré a Mexic el mes de juny, Televi-
sió de Catalunya, TV3, oferirá cada
dia un programa especial de mitja
hora en el qual es resumirá l'actuali-
tat de la jornada.

TV3 enviara vuit persones a
Mèxic, entre els quals hi haura
Eduard Boet, Josep Sánchez i
Arcadi Alibés: aquest darrer ja ésa
Mèxic amb l'expedició de la selecció
espanyola.

Com se sap, Televisió Espanyola
té l'exclusiva' de les transmissions
en directe dels partits, per la qual
cosa la televisió autonómica catalana

només podra oferir programes infor-
matius.

Prado del Rey ha previst de donar
al llarg del campionat uns dos partits
diaris, que s'emetran tant per la pri-
mera cadena com per la segona, en
horaris que varien, pero que van de
les vuit de la tarda a les dues de la
matinada.

Aquest programa de TV3 sobre el
Mundial de Méxic encara no té hora
fixa, ja que això dependra de les
possibilitats tècniques de TV3.

A més d'aquest programa especi-
al, la televisió autonomica catalana
donará amplia informació sobre
Mèxic en els diferents serveis infor-
matius de la jornada.



L'Ajuntament de
Llucmajor felicita a la
publicació S'ARENAL
DE MALLORCA, per

haver arribat al número
100 i desitja una

Marga vida a aquesta
revista que s'ha
distingit per la

seva tasca en favor de la
normalització

de la llengua catalana,
eina básica

de la nostra societat
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Bodes de plata mallorquines
del rei alemany del contraban

HASSO SCHUTZEN-
DORE és alió que anome-
nam un stipervivent. Aquest
alemany de 61 anys, que

viu a Ca'n Pastilla des de
fa vint-i-cinc anys, va sofrir
treballs forçats en un camp
de concentració nazi, des-
prés va pertànyer a l'exér-
cit d'Ilitler, va poder esca-
par de ducs condemnes a
mort, va fer contraban en-
tre les dues Alemanyes i es
va translladar a Espanya
amb els seus obscurs nego-
cis, per devers els anys 50.

Avui, multimillonari,
está a punt per casar-se
per cinquena vegada, amb
una mallorquina de vint-i-
cinc anys. L'"alern-any
d'or", com l'anomenam al-

guns, publicará aviat les se-
ves memòries, però la seva
vida és prou coneguda a
Alemanya: la seva peripè-
cia vital, el seguit d'ensurts
i corregudes que han om-
plert la seva biografia, les
han duites al cinema, amb
el títol de "Mercaderia per
a Catalunya".

La vida d'Hasso Schüt-
zendorf va començar en
mig del mateix luxe i os-
tentació que avui l'envol-
ten. Nét d'un distinguit ge-
neral de la Primera Guerra
Mundial, nasqué a Düssel-
dorf l'any 1924. I, encara
que els seus pares es varen
separar quan ell tenia tres
anys, Hasso disfrutá d'una
infància feliç.

—Vaig viure enrevoltat
de dones joves i precioses,
que eren les amants del
meu pare.

Als deu anys ingressà a
l'escola propietat del duc
de Pütbusen, a Villa alema-
nya de Rügen. Allá, l'am-
bient aristocràtic marcava
la vida dels joves benes-
tants, quan Hitler arribà al
poder. En aquells mo-
ments se n'adonà que el
mal geni del Führer ben bé
podia caure al damunt
d'aquells nens de bona fa-
mília, els origens dels quals
mai s'havien discutit, quan
els plana nazis per a Pütbu-
sen trobaren l'oposició
d'un grapat de joves aristó-
crates, entre ells Hasso.

L'any 1941, quan jo
tenia 17 anys, Hitler va
confiscar l'escola, amb la
intenció de convertir-la en
un campament d'instruc-
ció militar. Em vaig anar
juntament amb altres estu-
diants a Hamburg per pro-
testar, i quan arribavem a
la ciutat, varem ésser de-
tinguts per la Gestapo.

En aquells moments va
començar el seu calvari, ja
que, inmediatament el
conduiren al camp de con-
centració de Fuhlsbüttel,
d'on Ii quecLi,a més d'una
terrible i amarga experién-
cia, un tatuatge a una es-
patita, inconfundible mar-
ca física d'una condemna
a treballs forçats.

--Ja el primer dia vaig
acabar cansadíssim, sense
poder-me rnoure. Vaig
pensar que no seria capaç
de suportar el treball, que
em moriria en aquelles
condicions.

Però, inclús en unes cir-
curnstáncies tan precàries,
tan extremes, Hasso va sa-
ber treure'n profit, de la
seva astúcia: féu amistat
amb el cap de cuina —que
també era un pres— i es va
posar a treballar com a aju-
dant de cuina, i "allb va
ésser un poc més bo de
dur".

L'OFERIMENT DEL
FUHRER

Hitler sabia molt bé
quines eren les classes a les

corn a pilars de la
seva política, havia de te-
nir contentes, i corn havia
d'aprofitar les aptituts dels
joves d'irreprotxable orí-
gen que un dia engrandi-
rien les fries naxis. Així
que, després de sis mesos
a Fuhlsbüter, li va donar
per escollir entre la seva
permanència al camp de
concentració o sortir en lli-
bertat provisional, amb la
condició d'unir-se a l'exèr-
cit del Reich. Ilasso ho
veié clar.

—M'havia d'escapar in-
mediatament d'aquell in-
fern. Així que vaig accep-
tar.

A116 amb qué es troba-
ria no seria més poc dur.
la primavera de l'any 1943,
durant l'ofensiva germáni-
ca contra la URSS, va ésser
enviat al front rus, i arribà
fina el mateix Stalingrad.
Però tampoc la guerra ni
l'uniforme eren per a Has-
so. Quan va arribar a la
ciutat soviética, va desertar
de l'exèrcit alemany i, a
peu, se'n va anar fins a Ro-
mania.

- L'exèrcit rus es va
portar molt bé amb mi.
Em varen donar documen-
tació, que m'acreditava
com a lluitador anti-feixis-
ta. Per?), de totes maneres,
aquell passaport em va ser-
vir de ben poca cosa, ja
que la Gestapo em va tor-
nar agafar quan arribava a
Romania.

LA PRIMERA PENA
P) E MORT

—Tornada a Fuhlsbüttel,
aquesta vegada sense la
més mínima oportunitat
d'escapar-se. El 23 de fe-
brer de 1944 és la primera
data trágica de la seva vi-
da: aucsat de dcsertació
va ésser condemnat a mort
per un consell de guerra.

—Varen ésser els mo-
ments mí terribles de la
meya vida. La meya única
obsessió, en la qual pensa-
va tot el dia, era demanar
a Déu un miracle per sal-
var-me. A camvi li oferia
la meya futura dedicació a
la medicina. Pensava con-
vertir-me en missioner i
anar a Africa a salvar ne-
grets.

El miracle es va realit-
zar. Perquè Ilasso estava
fet de la pell dels supervi-
vents: per al fusellament
va ésser conduil a Viena,
on la causalitat havia duit
també el seu pare, cantant
d'bpera que havia d'actuar
davant tota la plana major
de l'exèrcit. Les influèn-
cies d'aquest Ii valgueren
la commutació de la pena
de mort per dos anys de
presó en un camp de con-
centració holandés.

I novament la sort se li
va creuar en el seu camí,
com en el de tots els preso-
ners del Tercer Reich. Per-
qué quan duia poc més
d'un any —l'abril de
1945— va ésser alliberat
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Presenta el seu nou espectacle

ESTRELLES DE LLUM
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Bodes de plata mallorquines del reí alemany del contraban
pels aliats. Un mes des-
prés Alemanya signava la
capitulació.

—Quan vaig aconseguir
la llibertat, vaig estar un
any estudiant medicina,
però ho vaig deixar aviat.

També canviaren les se-
ves idees de convertit, i de
seguida va abandonar la se-
va vocació de salvador de
negrets pel contraban. Co-
mençà "innocentment",
transportant peix d'Ham-
burg al Berlín Oriental.
Poc a poc, va anar prospe-
rant el negoci, que ja s'ana-
va estenint a mercaderies
com l'alcohol i màquines
excavadores.

—Les transportàvem
mitjançant trena de passat-
gers, però no era massa
complicat: la mercaderia
s'amagava en el vagó del
caporal del tren, al qual
prèviament subornàvem.
Era l'únic vagó que no re-
visaven a la frontera, així
que el tráfec era mes o
menys fácil i s'aconseguien
diners ràpidament.

Hasso va estar bastant
de temps guanyant diners
a escarada, i els "honraris"
no podien ésser mes bona
"entre uns tres-cents
quatre-cents per cent del
que invertia, descornptant
els suborns" Fins que un
dia la mala sort va acabar
amb tota aquella aventura:
quan pássaven per la fron-
tera d'Alemanya Oriental,
la policía s'acosta al vagó
que contenia un carrega-
ment d'alcohol. L'ensurt
de Hasso el va fer fugir i va
ésser ell mateix el qui es
va delatar. La polivia el va
detenir, però va aconseguir
escapar una vegada més.
El "com" és un capítol
de la seva vida que, per
ara, ha d'estar amagat fins
que publiqui les seves me-
mòries. Perqué aconseguí
escapar-se després d'haver
passat per un judici a Ber-
lín i haver estat condem-
nat a mort per contraban-
dista.

--Avui encara no puc
entrar a l'Alemanya co-
munista —ens diu—.

QUARTER GENERAL:
CASTELLDEFELS

Així com el mercat
europeu s'anava recupe-
rant, el contraban era de
cada vegada més difícil
per a Hasso. Va pensar en
deixar-lo i dedicar-se a una
professió més respectable.
Però no va poder resistir
la temptació davant les
perspectives que u oferia
l'Espanya dels anys cin-
quanta. Va entrar en
aquest país per la frontera
portuguesa, amb la inten-
ció de fer-se el rei del mer-
cat negre de la costa medi-
terrània. Tenia els seus
bons contactes els quals
podien ajudar-lo a establir-
se en la zona.

—Vaig installar el mcu
quarter general a Castell-
defels, des d'on distribuia
mercaderies per a tot Cata-
lunya i Andalussia. Gene-
ralment eren màquines
d'escriure, ameres foto-
grá fiques , prismàtics... I
l'any 1959 me vaig instal-
lar definitivament a Ma-
llorca, ja que m'havia ena-
morat del sol, i per qües-
tions del "negoci", és ciar.
Tenia 35 anys, diners i ga-
nes de començar coses.
Vaig muntar la primera es-
cola d esquí nátitic de
lIlia, després una empresa
de lloguer de cotxes i, a
poc a poc, vaig prosperar.

No se sap si recolçant-
se o no en cap altre "ne-
goci paral.lel', la veritat
és que, actualment Hasso
té una esquadra de més de
cent autombvils, els quals
constitueixen la seva major
ocupació a més de la re-
presentació d'una conegu-
da marca de cervesa en
aquest país. De totes ma-
neres, assegura que avui
tot és legal en la seva vida i
en el seu negoci.

CAP AL CINQUE
MATRIMONI

La història sentimental
d'aquest aventurer és tan

prolixe com la dels seus
negocis. Quatre mujllers,
totes elles alemanyes, de-
mestren que encara li que-
dava temps per a disfrutar
de la vida. Actualment está
esperant el divorci de la
darrera, per així casar-se
amb la mallorquina que li
ha conquistat el cort: Car-
me Pino de 25 anys.

En una luxosa mansió
construida fa dos segles,
duen dos anys vivint ple-
gats. "Vila Molins del Rei",
que així s anomena la resi-
dencia, té trenta habita

cions repartides en dos pi-
sos, una piscina a la terras-
sa, i está envoltada d una
gran finca de fruitals i flors.
Amb la parella hi viu Wil-
ko, el fill menor dels qua-
tre que té aquest "alemany
d'or", al qual el seu pare,
li pot concedir singulars
capritxos que altres nins
de la seva edat no poden
disfrutar: a més de vuit
cana i cinc micos. Wilko
té dos lleons per joquines.
El seu pare no pot estar
més orgullós d'aquests "re-
galets exclusius". La seva

vida ha estat una constant
sortida del motlle i nadar
contra corrent, dins o fora
de la llei.

—FE ha un editor ale-
many que m'ha demanat
els drets de les meves me-
mòries. La meya major
lusió és que siguin traduf-
des al castellà i al català,
perquè després de vint-i-
cin anys en aquesta illa,
li he agafat tan d'apreci
que vull acabar els meus
dies aquí.

De totes maneres, enca-
ra que no tengui proble-

mes amb la Justícia espa-
nyola com abans, encara
no se h ha concedit la
nacionalitat. EH diu que
no sap lea raons. I encara
per als alemanys Hasso
és una especie d" outsi-
der mitificat quasi un
"heroi", i més després de
qué la seva atzarosa vida
ha estat duita al cinema.

—Es una producció ale-
manya que es titula "Mer-
caderia per a Catalunya".
Però el que passà és —diu
Hasso— que me maten al
final de la pellicula. 

Cada vespre a les 2 hm. actuació del

SHOW de LOS PIATERS 
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OMS DOS ANYS, S'ARENAL DE MALLORCA
TENDRÁ CANALITZACIÓ DE GAS CIUTAT AMB
UNA XARXA DE 20 QUILOMETRES

La factoria de Son Molines rebrà la riquew energética del GLP en la producció del gas ciutat.
Unes plantes satélites de gas, conectadas am Son Molines, serviran pera la ampliació de la zarza per

tota la badia de S'ArenaL

Disn dos anys, el gas ciutat arribará mitjansant cana-
lització a S'Arenal de Mallorca, segons les previsions de
l'anomenat "Proyecto Levante" que GESA ha posat en
mana recentment.

Sirnultaneament, el pro-
jecte de GESA preten la
introducció del gas licuat
del petroli (GLP) a la fac-
toria de Son Molines amb
el fi d'alar inescalt-lo amb
nafta en la producció i en-
riquiment del gas ciutat,
degut al menor preu i a les
majors disponibilitats de
futur del GLP als mercats
energétics.

EL PROJECTE
LLEVANT

El Projecte Llevant va
començar el passat mes de
juliol mitjansant la elabo-
ració d'un estudi bàsic de
distribució, tipus de gas i
materials de canalització.
Aiximateix se va realitzar
una enquesta sobre l'esti-
mació de ventes i estudi

sobre inversions. La expan-
sió del gas ciutat per la
nostra zona preten donar
servei a una població de
42.000 persones i uns 235
establiments hotelers. A
tot aixó cal sumar el con-
sum doméstic i el del sec-
tor de restauració.

En principi, se preten
la creació d'una canalitza-
ció cap el Coll den Reba-
ssa. _

Des d'aquí fins a Ca'n
Pastilla, i per últim, des de
Ca'n Pastilla fin a S'Are-
nal. Encara que les previ-

sions s'aturen al Torrent
dels jueus, hi ha la possibi-
litat d'ampliació de la lí-
nea fins a Cala Blava.

L'Ajuntament de Llucma-
jor és el que ha de fer les
oportunes gestions si vol
que una part de S'Arenal
no se vegi discriminada
en aquest sentit. La Agru-
pació d'Hotelers també
haurà de fer sentir la seva
ven si vol que els hotels
de la part de Llucmajor
tenguin gas ciutat al igual
que en tendran els de ral-
la part

VINT QUILOMETRES
DE XARXA

Segons l'estudi prelimi-
nar del projecte, al xarxa
de S'Arenal de Mallorca
tendrá una longitut de vint
quilometres. La longitut
de l'arteria principal ten-
drá 10 quilometres i les
branques d'alimentació als
usuaris —la majoria ho-
tels— en tendrá altres 10,
tenint en compte que el
promig de cada branca és
de 50 metres. Se preveu
que l'arteria principal pu-
gui canalitzar u% —3—.000

metres cúbics de gas a

l'hora.

La inversió prevista a la
nostra zona puja a 147 mi-
lions de pessetes, incluint
planta, xarxes i reguladors.
A n'això cal afegir-hi uns
30 milions per a la xarxa
de conectó entre Son Mo-
limes i la sub-estació de
Son Llull. Totalitza el pro-
jecte unes inversions d'uns
177 milions de pessetes. Se
preveu que les inversions
se podran recuperar en un
plac de temps no molt su-
perior als tres anys.

IMPOST DE CIRCULACIO
L'Ajuntament de Llucmajor tendrá l'impos

de circulació al cobrement els dies 19 - 26  ¡27 de
juny i els dies 17 ¡18 de julio', a l'oficina de

S'Arenal

AJUNTAMENT DE

LLUCMAJOR

Durant els mesos de juny i juliol a les oficines
de l'Ajuntament de Llucmajor

(BALEARS)
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Gas Canalizado
De punta a punta de la Bahía.

GESA amplia su red de abastecimiento de gas
canalizado de punta a punta de la Bahía de Palma.
Por el Este, hacia C'an Pastilla y El Arenal y por el

Oeste hacia Génova, Cala Mayor, Ca's Catalá e Metas.

Calor para todo tipo de
aplicaciones en el Hogar,

Hostelería, Restauración...
El gas canalizado proporciona

la mejor energía para agua
caliente, calefacción y cocina.

Es cómodo, limpio, no
contamina y es más seguro,

no precisa depósitos y no se
acaba.

Tiene alto rendimiento, es
fácil de convertir en calor y
su tarifa es más económica.

El Gas canalizado llega más
lejos para estar más cerca.
En GESA le asesoramos sobre
cómo realizar su instalación
del modo más rentable de
acuerdo con sus necesidades.

Infórmese en:
GAS Y ELECTRICIDAD
Tels: Palma 46 77 11 - 46 98 62
Mahón: 36 05 00

GRUPO	 Ibiza: 31 23 00

1 Calor y Servicio
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Solars sense propietari
Vallés

L'Ajuntament de Palma
ha publicat un anunci rela-
tiu a una sèrie de solar*
situats a S'Arenal, i dele
quals, segons constava en
el text, no ha estat possi-
ble de saber-ne els titulara,
una cosa butant estranya
en principi, encara que Gi-
nés Quiñoncro va descartar
que abco fos estrany. L'es-
tranya i infructuosa recer-
ca estava destinada a inten-
tar que els propietaria se'n
responsabilitzasen del
compliment de les orde-
nances municipal* refe-
renta a l'acumulació de
fems i el preceptiu barrat
dels terrenys.

La relació completa
consta de vint-i-dos solar',
situats la inmesna majoria
a segona i tercera Unía de
la platja, a l'altura del bal-
neari n-umero cinc. Les pe-
culiars característiques de
tots ells ofereixen nom-
brosos punta de contacte,
frondosa i descurada vege-
tació, un notable caramull
de fems i l'absència de
qualsevol tipus d estructu-
ra que els delimiti dels ca-
rrera. Demanant pela meto-
des utilitzats pel consistori
per tal de localitzar els ti-
tulara, Quiñonero va preci-

sar que "en primer lloc, la
Policia Municipal indaga
entre els verns per tal
d'identificar els propieta-
ria". A pesar de les precá-
rica condiciona en qué es
realitzen aquests intenta, el
regidor socialista no afegí
més detalla esclaridors més
enllà d'un confiat "quan
vegin ela aeus terrenys en
els periódica s'apresaaran
per tal de reconèixer-los i
subsanar les deficiéncies".

Per aquest darrer tràmit
disposen de quinze dies,
després del, (pala l'Ajunta-
ment es reserva les mesu-
res que s'hagin de prendre,
després d'haver obtingut
l'autorització judicial "sen-
se la qual ara ens veim
impossibilitats per actuar;
la nostra intenció no és la
de posar multes a tort i a
dret, sinó aconseguir que
aquesta zona estigui neta".

HA PASSAT ALTRES
VEGADES

Encara que, la manca
d'éxit en les gestiona pa-
reix contradir totes les re-
gles d'una societat presidi-
da per la informática i la
mania arxivadora, Quiño-
nero insistí "és molt fre-
qüent que no sapiguem qui
és el propietari, especial-

ment en aquestes Irees on
hi proliferen els traspasaos
de propietats i es fa molt
difícil de definir al respon-
sables''. Però, 1 experiencia
d'aqueat tipus és una nove-
tat, inaugurada aquests
dies passats.

Més enlla de la irregular
situació d'una àmplia quan-
titat de solars —no restrin-
gida, ni prop fer-hi, als que
apareixen en el catàleg—
la zona de S'Arenal té si

-tuacions urbanístiques ben
estranyes, en desacord in-

días aznb els plana de Ciu-
tat. Per exemple, és molt
estranya la maleta d'herbes
i escombres que configura
una auténtica barriada en
el correr del Mar Menor,
fina al punt que interrom-
pe completament el tràfec.

El responsable munici-
pal de qüestions de salut
manifestà que "els solars
ciutadans es van sanejant
paulatmament, per tal
d'adequar-se a les exigén-
cies de les ordenances". El
problema és que la brutor

envaeix peribdicarnent
aquests terrenys no edifi-
cats "per qué, en moltes
d'ocasiona, els propia veins
hi tiren les bosses de fems
i això ocasiona als propie-
taria costoses despeses,
obligats a netejar el solar
una vegada i una abra".
Segons Quiñonero, només
la concienciació cívica po-
dria impedir aquest proble-
ma. Mentrestant, seguiran
endavant arnb la feixuga
tasca d'evitar que eLs pro-
pietaria d'aquests solars es
trobin en lloc desconegut.

El cata» será
oficial al nou
collegi de
periodistes

Barcelona. — El català será la líen-
gua oficial del Col , legi de Periodistes
de Catalunya, que dilluns es consti-
tuí a Barcelona. Segons els estatuts
aprovats en l'assemblea constituent
aquesta oficialitat del català s'hi esta-
bleix -tenint present la cooficialitat
de les Ilengües establerta per l'Esta-
tut de Catalunya». Hi hagué trenta-
tres vots contra aquest afegitó per
part de periodistes que només volien
que constes l'oficialitat del català,
sense esment de cap més Ilengua.

Segons Carles Sentís, president
actual de l'Associació de la Premsa
de Barcelona, el recurs del defensor
del pobfe contra la llei catalana de
coliegis professionals no aturarà la
cotlegiació dels professionals de la
informació. -El recurs de Ruiz-
Jiménez no ha estat abonat pel
govern central i no s'ha suspés l'exe-
cució de la llei del Parlament. Per
això els periodistes catalans no
donem per perduda la cotiegiació
que vam proposar nosaltres ma-
teixos.»

A l'assemblea constituent hi havia
uns cent trenta periodistes de tot Ca-
talunya. Van nomenar una comissió
gestora i convocaren les primeres
eleccions per a la junta del collegi,
que es faran el de 5 de juny. La
junta de govern tindrà un degà i
quatre vice-degans, corresponents
a les associacions provincials de pe-
riodistes que hi havia fins ara.

SOGESUR, Servici d'Aigues i Clavagueram del Terme de Llucmajor,
se congratula amb la Revista S'ARENAL DE MALLORCA, per haver

arribat al número 100.
Aprofitam aquesta ocasió, per recordar que estam a disposició

deis arenalers, per a qualsevoll consulta o problema

SOGESUR
Correr Berga, 48 Tel.: 26 24 93 - S'ARENAL DE MALLORCA
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Successos

Un traficant d'objectes
robats condemnat a dos
anys de presó

Importants danys materials en el
Centre de Salut d'Es Coll

Jesús Mascutian Mar-
tinca, de 19 anys, ha es-
tat condemnat a dok:
quatre meso 	 dta de
presa, a :Inés aarna
de trenta mil pcssetes,
acusat d'haver venut una
medalla que havia estat
robada.

La reincidencia ita estat
una de les causec principals .

de la forta sanció. En efec-
te, Jesús Maseuñan, ja va
ésser condemnat l'any
1981 per robatori, š una al-
tra vegada ei mateix any
per la mateixa causa, l'any
1984 aambé fou detingut
per la mateixa causa,

aquest any tambe es va fer
amb la medalla que ara
• ha portal - a enfrontar-se
aran aquesta condemna.
:hocessat, sabent que era
aobada ; /a va vendre a ini-
ablixnent 	 de

Ciutat.

L'acusació demana qua
he anys. dos mesos i un
dia, mentes que la defen-
sa la lliure absolució, ne-
gant els fets. El jurat va
absoldre ?'acusat del de-
flete de robatori, condem-
nant-lo com a autor d'un
delitte de recepció i venda
d'objectes robats.

Aqueat dies passat, ei
Centre de Salut d'Es Coll
ha -estat l'escenari de les
bretolades d'un grup no
identificat. Les consultes

Aquests cites paseata es
va celebrar una "capea" al
"Cortijo Vista Verde", de
Can Pastilla. Un turista
alemany, el senyor S chürer,
va sofrir una forta topada
amb una de les vaquetea
a la qual esteva torejant
en aquella momento. El
turista va ésser duit inme-
diatament a la UCI de la
Policlínica Miramar, amb

s'haguereb	 d'endarrerrir
unes hores per tal de posar
ordre enmig de la destrossa
que la nit abans havien Jet.

aembia que' el grup de

estat de coma.
Es dóna la casualitat

que, tan el senyor Schürer
com la seva dona, ja han
acabat, les seves vaeacions.
la senyora Schürer se n'ha
hagut de tornar a Alema-
nya, mentres el seu marit
encara es troba internat.
Mentres tant, les "capeas:
segueixen celebrant-se en
"El Cortijo".

-
brètols entra ...ibis el Centre
per una de les portes del
darrera. Ton cia caixons
les portes au ( hi ha varen
asser :lorçades. Alguns talo-
nazis de receptes ltan desa-
Paregu t, anca com diversos
artriugis quisúrgics	 me-
álCb	 objectes personals
deis empleas de l'establi-
men t.

El passat dimarts  cha
13, davers les dues de la
matinada, una dona de 35
anys es va liençar al buit
des d'un chiqué pis. La
dona ingressà en l'UCI
de la Residencia General,
en estat crític.

Sembla ésser que la

La destrossa va sser
descoberta pel porter de

qUalLeS disposava
a obrir les portes de l'edi-
fica per tal de començar
la consulta. La. Policia
inicia inmediatament les
investigacions per aun in-
tentar de descobrir els pro-
tagonistes del fet.

dona, Antònia Ferrer, es
va llençar al carrer després
d'una discusió familiar
amb el seu marit, d qual
intentà agafar-la, sense
aconseguir-lo.

Eh fets corregueren al
bloc D de vivendes del ca-
rrer vell de Bunyola.

Brutal agressió d'un pare al
seu

Un turista alemany en coma
per causa duna "capea"

Intent de sorda des d'un quint pis

Antonio Vallés, de 43
anys, va ésser detingut per
la Guàrdia Civil del Pont
d'Inca com a pressumpte
autor d un delicte de le-
sions greus en la persona
del seu propi fill, de 16
anys.

Sembla ésser que les le-
sions varen ésser produides
mitjançant una barra de fe-
rro. El jove va esser ingres-
sat a Son Dureta amb le-
sions de carácter greu.

Eh pares del jove se
separaren legalment, enca-
ra que seguien vivint ple-
gata, juntament amb els
sena lls. Vivien a parta
oposades de la casa, però
no podien impedir les con-
tinuades discusions i ba-
ralles entre l'ex-matrimo-
ni. Sembla ésser que el fill
intervingué en una d'aques-
tes baralles a favor de la
mare, i el pare es va fer
amb la barra de ferro amb
la qual pegà al seu

El pare, Antonio Valles,
ha quedat ingressat a l'Hm-
pita! Psíquiltrie, ja que se
li va diagnosticar una es-
quizofrenia.

Un heme penjat
a lifarretxí

El cadáver d'un home,
que estava penjat, va ésser
trobat aquests dies pasaats
prop d'una caseta de camp
de Son David Nou, en el
terme de Marratx.{. Va és-
ser el propietari d'una de
les finques devora el qui va
fer el trist descobriment.

El mort va ésser identi-
ficat com José Calvo del
Río, de 45 anys. Prop del
cadáver In havia una nota
en la qual especiíicava els
motius del suicidi.
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Successos Els alemanys vénen a
Mallorca per por del núvol
radactkCondemnen a un jove ganíveter a cinc anys de presó

Rafael Cazorla Tri-
viño, de 29 anys d'edat,
ha estat dondemnat a
cinc anys de presó me-
nor, com a autor d'un
robatori amb violencia
emprant arma blanca.
Aiximateix, haurà de

La Comissió de Cul-
tura de l'ajuntament
de Calva ha presentat
una proposta per la
qual dues noves platges
nudistes, serien obertes
en el terme . El pròxim
ple de la Corporació
há de ratificar la pro-
posta.

Les noves platges on
s'hi podrá practicar el
naturisme, si s'aprova

pagar a la seva víctima,
a la que va robar un re-
llotge avaluat en
10.000 pessetes, dues
mil pessetes en concep-
te d'indemnització.

Els fets que donaren
lloc a una de les con-

la proposta, són les se-
güents: Caló del Monjo
(Cala Fornells) i Bella
Dona, aquesta darrera
esta prop de la, fins ara
única platja nudista del
terme, El Mago. Les
dues noves platges es
troben en llocs apar-
tats 1 recollits. La seva
creació es deu, així
com va passar amb la
platja de El Mago s a
raons turistiques .

demnes més dures
d'aquests darrers anys
a Ciutat anaren
d'aquesta	 . manera.
Quan faltaven vint
nuts per a les set del
capvespre da dia qua-
tre de 'maig de l'any
1980, al carrer
Monserrat, el processat
i un altre individu no
identificat s'acostaren
a dos joves que cami-
naven pel carrer (Pere
Garau Riera 1 Bernat
Pons Mir), Mitjançant
un ganivet aconsegui-
ren que els dos joves
s'aficassin en un pati
particular, allá dins, els
comminaren a donar-
Jis el rellotge 1 dues mil
pessetes amb metálic.
Poc temps després la
Policía va detener a un
dels acusats.

El Ministeri Fiscal,
considerant els fets
com a constitutius de
delicte de robatori

amb violencia, ha sol-
licitat la pena de sis
anys de presó menor i
la indemnització de
dues mil pessetes als
perju dicats.

La defensa demanà
la iliure absolució, per
considerar que Facusat
no va participar en els
fetá, com a alternativa
demanà també la presó
menor de quatre anys,
dos mesos i un dia.

Hem de dir que
l'acusat comptarà amb
l'agravant de reinci-
dencia. Rafael Cazorla
havia estat detingut
altres vegades, per cau-
sa de robatoris i lesions.

JudiPi a militars de les
Filipines que s'havien
enriquit iI.legalment

Manila. — El Conseli Militar
contra el Suborn i la Corrupció,
recentment creat per l'exércit
filipí, jutjará quaranta-quatre ge-
nerals vint-i-vuit coronels que
havien adquirit riqueses de
manera il.legal durant l'anterior
Administració.

M. Morales

Una auténtica histe-
ria s'està vivint al Sud
de la RFA. degut al
grau de contaminació
assolit després de la vi-
sita del núvol de Txer-
nbbil. Molts de turistes
que pensaven anar a di-
verses ciutats de l'Est,
com Sofia i Bucarest,
han estat desviats pels
seus tour-operators a
llocs més seguros. Ma-
llorca és la principal
destinado escollida per
la TUI per als seus
clients, encara que el
preu es dupliqui a les
Illes. La resta dels tour-
operators alemanys
han imitat l'actitud de
la TUI, i han suspès
els seus vols amb els
paissos de l'Est,encara
que els clients que mo-
ven de cap en aquests
llocs ne són gaire„

Els alernanys, -que
saben que el núvol ra-
dioactiu no va afectar
aquesta zona de la Me-
diterrània, estan prepa-
rant les seves maletes
per tal de prendre's
les vacances abans d'ho-
ra. Indús s ha detectat
que algunes famílies
venen per un temps in-
definit a Mallorca,
mentres la radioactivi-
tat segueixl flotant so-
bre els seus caps. La
tendència es nota so-
bre tot en la zona sud
del país, més concreta-
ment a Munich i la se-
va zona d'influencia.

El pastor evangèlic
Wolfgang Wild, que
viu a Mallorca, ha dit
que coneix diverses fa- 4.

mílies alemanves que
vendrán a Hila a passar
les seves vacances
aquests dies pels nao-

esmentats

Calvià, en poc temps hi
haurà dues noves platges
nudistes

FORN CA'N DAMIA

Pastisseria pa de
tota casta

perridygre. Aiiii+nr ennfnnnrin
_ul IIÇIu 'mimo I Lutievelmuu

Plaça deis Nins
S'ARENAL DE MALLORCA
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Beba leche de hoy... hoy
Si quiere una leche
más fresca tendrá que
comprarse una vaca.

Palma Crem es leche
fresca, natural, entera y cer-
tificada, que usted puede
consumir poco después de
ordeñada gracias a un sis-
tema de producción que del
ordeñado al envasado sólo
Meya una hora y media!

Palma Crem, leche de
hoy, conserva todo su valor
biológico como alimento, lo
que la hace especialmente
recomendable en la alimen-
tación infantil.

Basta servirse un vaso de
Palma Crem para notar la
diferencia. Se nota en su ri-
ca textura y también en la
excepcional blancura de es-
ta leche. Y basta probarla
una sola vez para reencon-
trar un sabor a leche pura y
fresca, felizmente recupera-
do por Palma Crem.

—

0,0) (X CAOUCCAO —

I .,e1 kert,•Iinv
V A.11-11&14.

1 Litro de
Leche de Iky

PALMA
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De la vaca a la tienda en 4 horas.

▪ PALMA: II Autoservicio Konsum. C/. Tomás Villanueva Cortés, 20 • Supermercado TODO-TODO: 1. C/. Lorenzo Riber, 26 -2. Ramón Muntaner, 49 - 3. Vicente J. Rosselló
- 4. Bartolome Torres, 40 - 5. Isaac Albéniz, 1 - 6. Reyes Católicos, 88 - 7. Arquitecto Bennassar, 55 • Supermercado SUBASA. C/. Aragón, 22 IN Supermercado DASA, S.A.
C/. Capitán Crespí Coll, 36 • Supermercado ZEUS, 0/. Manacor, 87 • Comestibles Juan Rodríguez. 0/. Tiziano, 19 • colmado Continental. Archiduque Luis Salvador, 16
Alimentación Lechería Antonio Roig. C/. General Riera, 82 • Supermercado DE'S TENIS. Cf. Juan Crespí, 3-C • Mayor Alimentación Moya SAUS e Hijos S.A. C/. 16 de Julio,
31, Polígono Son Castelló • Super UTO, Cl. Joan Miró, 303 • Super BOSQUE, 8 • Colmado Coll, C/. Minador Júpiter, 10, Ca'n Capas U Lechería María Garf, C/. Tizianc,
43 • Lechería Antonia Roser, C/. Guillermo Massot, 21 • Supermercado Torremar, Cl. Pataletas, 1, Porto-Pi. • Colmado Colon, Cf. Santo Domingo • Super Darder, Cf. Médico
José Darder, 15 U Autoservicio Bruna:, Ci. Tte. Sánchez Bilbao, 22 • Alimentación Bernabé, P° Marítimo, 35 • Pastelería Concepción, C/. Francisco Martin Mora • Ultramar!.
nos Porto-Pi, Cf. Pataletas sin 111 Supermercado Mestre, Eusebio Estada, 95 • Super Tan-Tan • ARENAL: II Supermerca(o. Discount Alimentación, C/. San Cristóbal, 25
Super SUPER ARENAL, C/. Tokio esquina Trasimenc • Colmado Garí, Cl. San Cristóbal, 18 • Colmado Roig, Cf. Salud, 22 • Comestibles Marcelino, Carretera Militar, 289

▪ FORN CAN DAMIA, Carretera Militar, 261 • Supermercado CA'N PAU, Otra. Militar, 237 U Colmado Pedro J. Colomar, Cl. Trasimeno, 48 • Colmado Berlín, Cl. Berlín,

6 II Supermercado Roma, Ctra. Arenal, 54 • Colmado Roldán, Trasimeno, 18 1 Colmado Blas martínez, C/. Salud, 23 • Colmado Catatá, Trasirneno 38 • Colmado Son

1;ligo, Avda. Son Rigo, 12 II Colmado Blas Martinez, C/. Salud, 23 • Colmado Sebastián Bover, Cr. Mar Negro, 4 II Colmado Isern, Cl. Balandro, 9 • ZONA CA'N PASTILLA:

▪ Autoservicio Ripoli, Cf. ?incoa, 1 11 Supermercado Rai; C/. Pineda, 17 U Super Scotch Comer, Cf. Bartolome Riutort, 11 • Colmado Serra, CL,Bartolomé Riutort, 24 •

CONTINENTE • S'ARANJASSA: U Comestibles Can Durán, 206 II LLUCMAJOR: U Supermercado, DERESA, C/. San Francisco, sin. •	 . •



LAS MARAVILLAS
LLOGUER DE

COTXES
CAR HIRE

Llaüt, 40 - Tel. 26 41 25
Les Meravelles
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Gràcies a Mateu Rorit
Jo te faré un escrit
parqué bé t'ho tens guanyat
dins S'Arenal has llançat
un periòdic molt ric.
Tothom está entresentit
de sa novetat que hi ha,
aquesta obra bona fa
nostre amic Mateu Florit.

De temps enrera ha insistit
per donar sa novetat,
molt de temps ha dedicat
amb el seu bon esperit;
és un horno molt aofrit,
dotat d'un noble cor,
a S'Arenal me dec jo:
ho diu en Mateu Florit.

No está empegueft
en, passejant el diari,
de tot en fa inventad
de lo que ha succeït:
jo ho té ben definit
lo que ha de publicar,
ami) un to ilampant i clar
ho diu en Mateu Florit.

Es horno de bon sentit,
dotat d'intelligencia,
observant pren sa Ilicencia,
no sur; ell en tot lluït.
D'idiomes té el sentit,
tota llengua sap parlar
a la gent en pot xerrar
nostre amic Mateu Florit.

Com que n'és tan instruït
de ningú ell no té por,
demostraré es meu bon cor
a s'home més prevertit,
Ji alçaré es meu crit
en senyal de compassió,
Ii faré aquest favor
ho diu en Mateu Florit.

S'Arenal has enriquit
amb ses teves novetats
de tot estás informat
pel fet de sortir lluft,
n'és treball de profit
i d'homo intelligent
tendrem d 'en Mateu Florit.

Has estat tu perseguit
per una gent de maldat,

els vidres t'han destrossat
i tu no has alçat el crit.
Has dit: no en tendrás pro-

/fit,
i en el teu cor pesará
del fet s'arrepentirá
ha dit en lateu Florit.

Tothom n'està agraft
de sa bona obra que fas;
si el teu concurs mos fallas
com es colom mal-ferit,
S'Arenal molt entristit,
de veritat, romandria;
sa noticia se perdria
fallant en Mateu Florit.

Recordem a Jesucrist
que a Judea predicava
i en els pobres alentava
s'indigna obra del ric,
ho seré jo perséguít

també injuriat
aquest obrar ha empleat
nostre amíc Mateu Florit.

Per tot sernpre ha concurra
aliá on ha feta falta
amb seva bossa penjada
demostrant seu esperit;
de tothom n'és bon amic
tant de pobre com senyor
amb ningú té discussió
bon amic Mateu Florit.

Te pareixes a Jesucrist
la gent ho sol comentar,
de sa barba n'est germà
i també del teu complit;
sembles un reproduit
d'aquella tan digna obra
molta de gent sigombola
en veure en Mateu Florit.

Jo, de tu, ne trec profit
per poder-me demostrar,
en Climent Garau i Salva
de tu n'està agraft
perquè pot algar el crit
publicant seves cançons;
en aquestes condicions
m'ajuda en Mateu Florit.

31-3-1986
Climent Garau i Salva

Amb data de 28-4-86, el Cansen de Mallorca va acor-
dar concedir una ajuda económica de 199.089 pessetes a
l'Escola Pública de S'Arenal-Llucmajor per a la instal.la-
ció d'un hivernable i una Estació Meteorológica. A partir
del curs que ve, niel, des de S'ARENAL DE MALLOR-
CA. donarem Pluviometria, temperatures i altres dades
que ens sien facilitades per l'escola pública de S'Arenal-
Llucmaior.

	Al

El col.legi Sant Agustí de Ciutat se va proclamar campió del concurs cultural "Pb-
dium". quan va guanyar a la gran final per 52-30 al CoLlegi Públic de S'Arenal. Abans
de la final, havia tengut lloc un altre torneig per a disputar el tercer i quart lloc entre
els equips del CoLlegi de la Mare de Déu de Lluc i el Col.legi Públic Miguel Costa i Llo-
bera que va aconseguir ser tercer a la classificació.

Una bona classificació, l'aconseguida per l'equip del Col.legi Públic de S'Arenal-
Ciutat, ja que feren segons a una competició cultural a la que participaven una cin-

"Ititifaiá'

Després del 11 Con-
grés de la Llengua Ca-
talana, els alumnes de
l'Escola Pública de
S 'A re n al-Ciut at han
començat a pintar mu

-rals de les rondalles
mallorquines. L'idea
ha estat de la mestra
dels més petits, Roser
Ramos i Elies, que
veim amb eLs seus
alumnes a la FAVERA.
El de cinc anys, han
pintat SA FILLA DEL
SOL! LA LLUNA i els
de sis anys, no hem po-
gut aclarir quina és la
seva rondalla. La quin-
zena que ve en posa-
rem més de rondalles i
cursos. La pintura ne-
cessària per aquests
inurals és pagada per
la caixa d'estalvis SA

"NOSTRA'.- ' '"*"."



Visqui en propietat
a preu de lloguer.

VIURE
PROPIETAT
PREST HA  31/ 
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BANCA CATALANA

1,A5

BANCA CATALANA

Aprofitam l'ocasió del número 100 per a felicitar a la Revista
S'ARENAL DE MALLORCA. Al mateix temps que, oferim els

nostres serveis

Al correr Mil 23 de S'Arenal - Tel.: 26 80 12

S'efegix a la efemérides de S'ARENAL DE MALLORCA en el
	

106

Oficines al seu servei:
- Placa Reina Mario Cristina a S'Arenal, tel.: 26 81 61 - Ca'n Pa? . ., tel.: 26 09 18

Platja Arenal (enfront Balneari, 9), tel.: 26 82 02 - Coll d'En Rebassa, tei.: 26 ‘1.1 11

77 P7

CAJA DE PENSIOI
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Antecedents
històrics de la

postra comarca
Encara en ia segona dé-

cada del nostre segle, di-
versos latifundis contenten
nombroses estacions ar-
queològiques, exacavades
unes poques, moltes sense
estudiar i la majoria desa-
paregues o ignorades. Tot
aixo ens du a penar en
l'existència d'una abun-
dant concentració- humana
en els primera temps de la
Prehistória Mallorquina.

En el pla adjunt inten-
tam reconstruir el que, al
nostre entendre, seria el
Prat de Sant Jordi en l'èpo-
ca prehistórica, prop d'on
s'hi situa la nostra necró-
polis. En ell hi podem ven-
re les dimensions proba-
bles del que podritm ano-
mellar petit "mar menor"
d'escassa profunditat i tan-
cat en un mateix nivell
isometric. Estava nodrit
per aigües pluvials, més
abundants qué en l'actua-
Wat, les quals arribaven
des de les faldes del Puig
de S'Ermita de Son Seguí
i de Pártol, de l'alta-planí-
cia d'Algaida i del vessant
Oest del Pla de Llucmajor.

L'estació arqueológica
que ens ocupa pren la seva
denominació d'una ruihosa
casa de camp, situada
aproximadament en el cen-
tre de 1 extensa badia de
Palma, entre Can Pastilla
i S'Arenal, a uns dotze
quilòmetres de Palma i a
una quatorze de Llucrna-
jor, formant part-de l'ex-
tens predi de Son Sunyer.

Dins el mapa, els predis
que cnrevoltaven Son Su-
ayer amb contenguts ar-
queológics, Sa Torre Ro-
dona, Son Mosson, Son
Vic, So N'Orna, S'Aranjas-
sa, So N'Oliver Son Mon-
jo, Sa Cova, Son Cánaves,
Can Romaguera, Es Cas-
tellet, Son Verí i S'Arenal.
En aquesta estació darrera,
per exemple, durant eLs
treballa de desmuntament
d'una cantera, al llevant de
S'Arenal, va apareíixer re-
centment una coya d'ente-
rrament amb una gran
abundància de ceràmic ta-
laiótica, el destí de les
quals es desconeix. S 'Aran-
jassa comptava amb diver-
sos grupa talaibtics; a Sa
Torre Rodona, prop de
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19aryidriera.

l'actual Ca'n Pastilla, s'hi
trobava una necrópolis
destruida a la darrera déca-
da del segle passat...

No podem deixar de
parlar aqui de l'important
necrópolis de Son Sunyer,
composta per nombrosos
hipogeus. L'estació funera-
ria de Ca Na Vidriera esta
situada al Sur-Oest d'aquell
predi i a un quilòmetre
llarg deis cnats hipogeus.

CAMPANYA
D'EXCAVACIO

La necrópolis de Ca Na
Vidriera contava de qua-
tre coves —una intacte,
dues semi-destruïdes i una

•
firmen testimonis fidedig-
nes de la barriada d'Es
Pil.lari, en el quals es troba
l'estació.

Amb les següents paran-
les les descriu Veny: "la
que.encara es conserva está
situada davant de la casa
de l'ande hort, a una dis-
tància d'una vuit metres de
la porta d entrada: la seva
boca, orientada cap al Sud-
Oest. es nrojecta d'esquena
al molí. Es un moment
senzill que consta d'un co-
medor simple i d'una peti-
ta camara excavada en el
suau talús d'una duna. El-
corredor, de planta elipsoi-
dal, s obri dins la roca del.
sol, a manera de forat

després cl pis es va rellis-
cant amb una certa incli-
nació. No és possible apre-
ciar els detalla, degut a la
quantitat d'escombres i
fems que actualment om-
plen l'espai...". Així la va
trobar i la descriu Venv i
així la trovarem nosaltres
també abans de començar
la nostra tasca. Amb ex-
cepció de les quatre coves
esmentacls, no creím que
n'emsteixen mes en la nos-
tra necrópolis.

(1) Estracte reduit
d'UNA NECROPOLIS
DEL PRIMER BRON-
ZE MALLORQUI", de
Pauto,* Joan LlabrkRa-

•nrhis, director del 1$1u.teo
'de La Porciúncula.

c+1191)..a; t o oprPfund , Prbliqn-le in"
'ITíecliatirnétit 'is - escaló; •
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Banco de Vizcaya

\,r, gusta preMJJ dUltid

SU NEGOCIO ES MUY SEGURO
CON EL BANCO DE BILBAO 

Cheques de S'aje ISA.
Muy extendidos entre turistas
y OVOS vrajenos. Cornmuyen
medio de pago común en
todos los paises Y son
internacionalmente aceptad.
porque se tiene asegurado su
cobro. Absolutamente libre
de gas..

Insersiones. Por 53 nene
guarciacW4t1n dinero aqui

• nene Clid. interesantes
▪ insersanes.

— Acciones del Banco de
Bilbao.

— Pagara del Grupo
Bar. de Bilbao

— Bollos de Caja del
Banco Industrial de Bilbao.

— Imposktones a Plazo
Fijo.

— Certificada de
Departo.

Estas inversiones son tan
sóbdas como el propio Banco.
Y ofrecen. cada uria solo
suyo, el maromo alteres.

Transferencias.
Cuando nestaite
transferir fondos.
podrá harrlo
tan rápidamente

modosee

35

Crédito Empresario. Cc»,
su esclava gamba personal,
obtenga hasta asao millones
de pactas Ln
tan sólo cinco
dias y sin apenas
traen.. Además,
Ir finanaamos a
tipos preferentes
los terminales o
miniordenadores
necesarios para
operar con la
Tarjeta VISA ELECTRON
del Banco de Bilbao.

Plan de Jubilación
Personal . Hecgoila medida

persona, le pennte
acumular un aquello aprial
Y rruentras lanto goza de
todas las ventaja Úsala r de
un seguro de acodalas de hasta
2.000.000 de pesetas!

Como va habrá 5,00, ei
Banco de Bilbao I.% mucho
que ofrecen al comercio. Y
ademas. puede pratar sus
saciaos de forma
espacialmente efiaz, muy
persomlizadir. Adaptándose a
cada ano particular. Venga y
exponga ei suyo Y empiece a
orenrar con nuestra ayuda Su
mamo va a ganar con ello.

• en Para
que su negocio este bien

defendido. el
Banco de
Bilbao le
proporciona.

	40	
san ~O

MiPti.

	Alitá	

usted. con la
CUENTA
COMERCIO,

dos ampbos seguros de atraco

Uno que proiree
511 recaudaos tr en el lugar de

trabajos otro. duranie el

trayecto hasta el Banco

Sean._
de Acacknles.
De haqa osco
millones de
Desetas•tPos
sufre un

	, g	 addailMbiNVIa \

Para gane en eirce. lid 5

ahorrar en personal.

•

BANCO DE BILBAO
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Una idea del Banco de Vizcaya.

Si desea comprarse un piso, fijese
que Credi-Ideas se nos
han ocurrido:

'Credi-Casa' por ejemplo.
... Porque, hay que ver a qué "altura

están hoy día todos los pisos.
Por ello, al Banco de Vizcaya se le ha

ocurrido un sistema de crédito para que
usted pueda ocupar ese piso por el que
tanto ha suspirado.

Si no ce cliente del Banco... ;como si lo

fuera!
Venga a visitarnos, y hablaremos de

casas, de metros cuadrados y de cómo está

la vida.
¡Ah!... ¡Y no se preocupe!
Es el deseo del Banco de Vizcaya.

CREDI CASA
Infórmese en cualquiera de las t. >firmas del Banco de Viso aya,

ó en los Establecimientos donde vea el distintivo de "Credi-Ideas."

CRED ICOMERCIO

N
Un DE

MOMENTOS
Porque ahora el Hispano pone

a su disposición toda una gama de
créditos para colaborar en la finan-
ciación de cualquier necesidad de
reforma, adquisición de material,
ampliación de instalaciones, etc., que
su negocio precise.

Y no sólo eso. Además, si usted
trabaja con el Hispano, puede acceder
a seguros de atraco, expoliación y
accidentes° sin coste alguno para usted.

Si su comercio necesita empuje y Vd.
tranquilidad, abra sus puertas al Hispano,
disfrute de los servicios de un gran Banco
y olvídese de momentos amargos.

• Concertados con "La Estrella; A de seguros

Bancollispanonmericano
Oficina en el ARENAL: Avda. Nacional, n.o 36. Tel. 268811.

SE ADMITEN
CAMBIOS.

Si necesita un cambio, tiene a SU

disposición 1.400 oficina, del BANCO
DE BILBAO.

Desde dólares canadienses a dinares
kuwaities,siempre al último precio en el
mercado de di, isil'.

Para que su negocio sea
negocio, ¡rayana cuestión
esencial la 'seguridad Por eso
el Banco de Bilbao le ofrece,
sin costo alguno para usted,
tres seguros contra atracos y

accidentes Para ello, bana
con que usted abra la
CUENTA COMERCIO CON
EL BANCO DE BILBAO
Una cuenta que, por ser del
Banco de Bdbao, le peonar
también conseguir muchas

otras reniegas

Regajás de

Formahramos sus nominas e
ingresamos el sueldo a sus
empleados. con gr.des
ventajas para ellos, ont cargo
ura CUEN EA COMERCIO
Ihratamente, de cuenta a
cuenta.

Caja Faene Piar
Un Ser- stic—a galano para que
su recaudaoon pase la noche
en buenas manos. Cualquier
da, a cualquier hora. cuando
usted cierre aja . el Banco de
Bilbao le abr. La suya.

Pago de impuestos v
segyfan. Ti Banco de Bilbao
Frartiii-y efectúa los pagos
que deba realizar Mas
comodo y con menos papeleo.

Drinsidllaeión de los
reellso-T&	 ess.
PY–ra pagar sin moverse de su

tienda. Sin perder
el nernpo en
facturas,
desplazamientos.
colas y demas
molest..

Tarjeta VISA ORO, \ ISA
y V1S-ATEETTIVIFT&I-
Banco de RaWj. A las dos
prmseras, .0.1 ya las cono.
bren. Con ellas su comercio
siempre cobea al contacky sin
riesgos de Impago Y manso

á la nueva TarJeld
ITS	 FCTRC/IN re L.

Créditos Instantanan.
Con ellos. sus clientes podrán
hacer compras noe valoe
hasta un millón de proas.
Ceacas al Banco. ellos
duponen de hasta cinco anos
para pagar. Uqed, en cambio,
cobra al instante.

Pagos • yacedores. Una
orden  ssa -yTt -kársro–d-e
Bilbao se
encarga •
de cargar
las	 •
tinturas,
letras y reabos de sus
proveedores en su cuenta.

Des.ento de  papel
comercial. En nombre de su
comercio el Banco de Bilbao
se ocupa de girar 5 cobrar
letras de ambo o tullir..
Y además, le annapa su
importe.

Talón MUlli1150. Para el
que compra, representa la
comodidad de usar un calor
que siempre es bien aceptado
Y para usted, la seguridad de
cobear siempre y libre de
gastos.

Finanaacion de stocks
Cori enódaTiclaTde7..faio
que mejor se adapta a sus
necendadess Goasulussu ca,

Zu i•

• torynados con Aurora Polar.SA.



EL PESCADOR
RESTAURANTE

TIPICO ESPAÑOL

José Santandreu
Benita Barquero

- Tel. 26 34 4Z.EL ARENAL - c/. San Bartolomé

calla salud, 21- tel. 26 2415 EL ARENAL M. flurca
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»asco Bonnín, pilot de
proves

A mes de les seves acu-
vitats empresarials a l'Or-
ganització Corrnoran de
S'Arenal, en Xisco Bonnin
Es pilot de comes de carre-
res. L'any passat, va pren-
dre part a la majoria de
carreres de l'Estat Espa-
nyol, amb el suport del
Restaurant Can Torrat
Tallers Marina de Lluc-
major i la col.laboració de
la Discoteca Riu Centre i
l'Assodació d'Hotelera de
S'Arenal En Xisco fou
campió d'Espanya de Divi-
sió II i subcampió d'Es-
panya del Crup N. També
va quedar classificat entre
els 10 millors pilots de
l'Estat Espanyol. Enguany,
però en Xisco s'ha retirat
de les carreres.

—Per qué?, li demanam.
—Estic desanimat a cau-

sa de la política negativa
que hi ha dins el món del
motor mallorquí.

—Quina és aquesta polí-

A la darrera reunió de
la Cornissió de Govern de
l'Ajuntament - de Llucma-
jor, es va* acordar, amb
carácter urgent, escometre
el projecte de reforma de
l'estació impulsora d 'aigües
residuals situada davant
l'Hotel Sant_ Diego. El
pressupost total arriba
prop del deu milions de
pessetes, el 50 per 100
subvencionat per la Con-
selleria d'Obres Públiques
i Ordenació del Territori.

Aquesta reforma ve mo-
tivada per l'augment del
volum de les aigües resi-
duals de la zona, per tal
d'evitar un possible des-

tica?
—Els estaments ofíciala

1 no oficiala de les Illes no
han reconegut els meus
mèrits. Només l'Escuderia
Drach me va donar una
placa d'agraïment per ha-
ver defensat Mallorca arreu
d Espanya. A la darrera

bordament d aigua al ca-
rrer de Miramar, amb les
desastroses conseqüències
que aixe, suposaria en ple-
na temporada turística.

ALTRES ACORDS

Així mateix, en aquesta
reunió es varen prendre
els següents acords:

—Participar en la cam-
panya de neteja de platges
i demés llocs turístics, pro-
moguda pel Consell Insu-
lar, igual que l'any passat,
en relació a les platges de
Cala Blava, Son Verí i El
Racó de S'Arena, a S'Es-
tanyoL

festa de l'automóvil a una
discoteca de Ciutat, se va
donar la V de Victòria a
la gent que més havia des-
tacat en automovilisme. A
mi, que havia aconseguit
fer primer en campionats
de categoria, n'hi varen
pensar.

—Obrir nou expedients
per infraccions urbanísti-
ques.

Contractar, del 5 al
31 de juliol, una encarre-
gada provisional de la
Guarderia Infantil Munici-
pal. Aquesta és Coloma
Noguera Vidal.

—Amb el previ informe
favorable dels serveis té-
nics, s'autoritza a José Se-
rrano García a obrirun ta-
ller de reparacions i tre-
balls de marfil. I a Antoni
Rosselló Ramis, al carrer
de l'historiador Terrassa,
una fábrica de detergents
i

Arnau Tomás

• Reforma de la depuradora de davant

e/ Sant Diego
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Sabadell, Mallorca València
Josep M. Espinas

L 'aseen. a la primera divisió
de futbol del Club d'Es-

pons Sabadell s'ha convertit en
una gran (esta popular a la ciutat
del Valles. Tenir un equip
futbol a primera divisiO pot ser,
per a moltes pohlacions, mes sa-
nsfacton 1 , sobretot, més propia-
gandisuc. que temí - una catedral
gOtica Milá Tiri es la
Jure. Els afeculonats ia m'ente-
nen

Jo he celebrac l'exif del Saba-
dell per alio de la solidaritat cata-
lana. Penso. pero, que aquest
sentiment de solidantat no es el
que presideix el mon del Panul].
on —com en altres activitals,
d'altra banda— com més veïns
més enemics. Les rivalitats afer-
rissades, començant per les mes
locals, no afavoreixen gaire una
visió mes fraternal entre els se-
guidors dels clubs que pertany en
al mateix país.

.Ara el Valencia ha baixat
segona divisio. i no sé a quants
barcelonistes els ha sabut greu.
A mi, si. Tant de greu com que
s'hagi utilitzat el futbol per a en-
frontar catalans i valencians
encara que hi hagi algú interes-
sat a estimular aquesta enemis-
tat, s'ha d'admetre que hi han
col.laborat lamentablement se-
guidors de l'un i de l'altre equip.
Hi ha uns blaveros provocadors,
però Lambe hi ha uns barcelonis-
tes cavernícoles capaeos de ferir
els valencians cridant-los la
befa: «El Valencia a segona!»

El futbol no pot confondre's
amh la política, pero es liastima
que a vegades ho sembli, i preci-
sament quan es confon amb una
política tan negativa, quan juga
a la contra i no a favor dels
!ligan-1s naturals entre dues co-
munitats.

Adonem -nos que, juntament
amh el Sabadell, ha pujat a pri-
mera divisió el Mallorca, un
altre equip dels Països Catalans,
que es pot dir que ocupa el !loe
que ha hagut de deixar el Valen-
cia. Un altre equip els seguidors
del qual poden dur al camp la
bandera quadribarrada. Si hi co-
mptavem el Baro. l'Espanyol,
el Sabadell,. el Mallorca... i l'Hèr-

cules d'Alacant i el Valencia,
Deu n'hi do! Afegim-hi, a mes,
el Saragossa, també a primera di- .

visió, -ciutat i afeccionats presi-
dns per la mateixa bandera, i
penSéni que, • darrera del Saba-
dell i el Mallorca, han estat
Punt d'aconseguir l'ascens l'Elx
el Castelló...
Jo demano als barcelonistes

que no Siguin ara tan beneits de
deixar-se enganyar per ningú, ni
per la propia inconsciencia. i no
substitueixin 'el Valencia pel
Mallorca en «l'enemistat, fut-
bolística.

Home, si tinguéssim ara un
campionat de lliga dels Països
Catalans, en podriem parlar
d'una altra manera. (El tnangle

Perpinyá-Menorca-Elx, si tos
futbolísticament independent,
podria proporcionar una revifalla
de bastants equips i noves
perspectives socials i econOmi-
quesE Però en la situació actual,
la rivalitat de clubs no ha de
passar la milla del que és cultu-
ralment tolerable la sé que és
una mica agosarat parlar en
aquest cas de cultura, pero si la
presencia en tants camps de
futbol estabais cie la mateixa ban-
dera nacional no ha de servir per
a fer reflexionar una mica els
qui l'enlairen...

lo no he vist mai que a
Madrid o a Valladolid, on
treuen significativament barde-
res espanyoles quan hi juga el
Barça, les treguin desafiadora-
ment quan aquests dos equips
s'enfronten entre si. Si no us va
he el mot cultura, diguem instint.
El nostre instint hauria de funci-
onar davant del Sabadell, del
Mallorca i del Valencia. Més
enllá de la blau-g,rana, com diu
el cant del Barw, una altra ban-
dera ens agermana..
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Exibició de maniates sense inhibicions, encara que amb la púdica tanga corresponent a la part inte-
rior. Aquesta és la inuage que podern observar cada vegada més a la nostra plaga, és un primer pas.

S'Arenal, sempre S'Arenal, vcrtader paradís de turistes desizinhibits i de mallorquins i mallorquines
que poc a poc van perdent aquel!: falsos pudors. L 'esconzesa naturista és autenticarnent arronsador.

La portada de la revista "Cambio 16" amb aquesta bella turista, jou jeta a la Platia
de S'Arenal. Una 6,p) ou,' a donat la volta ter tot ¡'Estar Espanyol.

Encara amb l'impediment
d'algun moralista, les platges
nudistas augmenten als Països
Catalans. De totes manares i
comparant amb altres paisos
de la Mediterrània el nostre
se troba en desavantatge. Els
impediments que els turistes
troben al nostre País se tornen
facilitats a altres països com
Franca, Grecia y lugoeslávia.
Franca destaca per la Ilibertat
de les sayas platges i lugoeslá-
via pels seus preus baixos. Els
Paissos Catalans —Catalunya,
Valencia y les haguesin
pogut conjugar els dos ele-
ments i erigir-se en avantguarda
del nudisme europeu. Platges
en tenim, els preus encara no
són musa alts i la legalització
d'un parell de platges nudistas,
en el nostre cas dins el terrne
de Llucmajor, tampoc no hau-
ria estat cap problema.

Encara que mollas Associa-
cions de Nudistas hagit exigit
a la administració la localitza-

ció a les nostres costes de va-
rias platjes, la oposició d'ajun-
taments i sectors moralistas ha
impedit que el "nu legal" se re-
dueixi a molts pocs llocs de la
costa continental dels Països
Catalans. Pels amants d'anar en
pel se recomana que abans se
consulti a l'Ajuntment on está
ubieada la platja escollida per a
practicar el nudisme, de totes
manares, a la nostra geografía
hi ha moltes cales i platges
amagadas on no hi ha vigilan-
cia.

Concretant, í parlant deis
nostre terme municipal, a la
part de Ciutat, no veim viable
la legalització d'una platja
nudista, no obstant això, a la
part de Llucmajor lii ha plaga-
tes i cales que no tendrien cap
problema per esser legalitzades.
El gasto no és molt i rendabili-
tat és segura a curt i a llarg
termini. L'Ajuntament, paró,
te la paraula.

MATEU JOAN FLORIT

Estam perdent el
tren del nudisme

El nuu és bell
Pel setembre del 82, publicavem aquest article que te encara plena vi-

gència a la nostra comarca.
L'Ajuntament de Calvià, de cake progressista, ha legalitzat durant

aquest temps tres platges: El Mago, La Cala de la Belladona i Es Caló
d Es Monjos. Els conservadors de Llucmajor no han fet rest en absolut per
legalitzar unes guantes platges on prendre el sol de manera integral.

Afortunadament, la Administració és ben tolerant en aquest aspecte.
No tenim noticia de detencions ni multes per anar en pel a cap lloc de la
nostra costa, encara que si d'escandols motivats pels moralites de via estre-
ta, que haurien de prendre el sol a ca seva enlloc d anar a loca pública.

Per evitar possibles escandols, noltros, continuarem demanant platges
nudistes legalitzades a la nostra comarca.
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Per que les Bal ears son
"Sa Nostra" raó de ser,
tenim 117 Oficines 1 37 Caixers

Automàtics a la seva disposició.

La més extensa xarxa de Oficines

Caixers Autornátics a les Balears. 

si* CAIXA DE BALEARS  

nbitta-- ~RA7



Asnb la coldaboració de tots els iris i nines de La Porciiineula, el passat dia 22 de maig se va organit-
zar una exposició a la pina	 Se va aprofitar l'ocasio per celebrar el Dia del Llibre Infantil.
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Días el cor dels Andes peruans
Miguel Parets

Durant aquests darrers
vuit dies he recordat molt el
Molinar. Els dos anys que
hi vaig viure en feren redes-
cobrir la mar. Vaig arribar
a descobrir tres renous dis-
tints del seu oneig: un re-
nou dolç, sord, que embol-
calla les .nits; et relaxe i
t'ajuda a dormir i a aixecar-
te ben trempat. Un altre
renou que, Iluny d'embolca-
llar-te, et destapa, et deixa
dormir sols a estones i no
saps'distingir si és la mar o
si és el vent que xiula. L'al-
tre renou sembla un bramul
que retgira i que assusta als
mateixos pescadors que re-
corden quan pel Molinar un
bon matí el vent va disper-
sar les barques pes tot arreu.
Aquestes nits el bramul de
la mar em feia increpar Je-
sús com ho feren els dotze
del llac, tant merv donava
que Jesús em digués: "ho-
me de poca fe, per qué tens
por?".

A LES ALTURES

A quatre mil 1 mes me-
tres d'altitud, ai cucurull
dels nostres Andes, em creia'

moments esser pel Moli-
nar: davant els Ilacs impres-
sionants que es veuen en-
ea enllà damunt aquests
cimadals. Recordava un poc
les imatges del Club i del
Portixoi si bé la panorámi-
ca d'aquí és me:; natural.
Els !tacs andins semblen di-
pósits irnponents d'aigua
dels que en ragen rius de cap
a cap d'any, mentre que els
llacs magestuosos no es
mouen, semblant un mirall
on s'hi contemplen es blan-
ques gavines amb el seu vol
assossegat.

La cient aue viu per
aquesta serra es extremada-
ment pobra; és gent que es
dedica a sembrar a la vora
deis rius :es seves pótates
i altres tubercles per a
sobreviure. Enguany plou
tan abundosament que les
aigües deis rius de sobte
duen arrossegant els sem-
brats bramant amb una re-
mor que sembla ei bram de
les ones del Moiinar.

Els vespres que vaig pas-
sar als tossals selvatges an-
dios, vale increpar de bell
nou Jesús dient - li que es
compadis deis nostres
pobres muntanyesos del
nostre Perú.

LES FLORS

En torn deis liacs andins
no s'hi troba cap arbust, ni
un abret hi pot créixer. La
vegetació es redueix a un
bell tapis verd teixit per
uns brins d'herba d'un torc
d'alçada i brodat de floretes
policromades quasi insig-
nificants. Aquest entepissat,
viu i fresc, és el menjar de
ses esbeltes vicunyes que es-
calen aquestes selvatges al-
tures per a pasturar. En carv-
vi les llames i les alpaques
no s'enfilen tan amunt.

La serra i els pics deis
Andes peruans presenten
una natura Verge, io malme-
sa per , a rrha de l'horno; els
Andres són un vertacier ció
de Déu.

La visita 1 estanca als !lo-
gartes deis Andes ,es vaig
ver , acompanyat d'un cate-

quista perua i amb ell,.al re-
torn a casa passarem cinc
hores de camí sense veure
ningú, sols ens creuarem
amb. estols de Gavines que
volaven lliures d'un tlat a
s'altre. An'avem passant per
un eritapissat verd i de co-
lors i esquitxat de cactus
on s'hi podten admirar totes
ses figures geomètriques que
recordava.

Aleshores vaig pensar en
les madones del Molinar que
per Nadal i per Pasqua duien
a l'església els seus tests
de plantes precioses que do-
nava goig mirar-les; emperò
aquest paisatge andí és mes
preciós i bell encara.

Es clar que no hi ha rosa
sense espina. Una de les cinc
comunitats o ilogarets que
visitàrem em va impressio-
nar profundament per la se-

va miseria i dissort. Hi vé-
rem_infants malalts de kwas-'
hiorkor com al Burundi,
amb cabeilets caiguts i
panxetes infrades. Dins
aquelles inmensidats d'escas-
ses pastures i vegetació, ni
lloc tenia aquella pobra gent
per a pasturar les seves po-
bres Ilametes, i tot perquè
un senyorot que viu ben
Iluny, i que té encara un
nom castellà, és ei sol pro-
pietari de tot, al manco
s'ho ha fet seu, amb tanta
d'autoritat que no deixa
sembrar res ni sois pasturar
les poques llames i alpa-
ques que els pagesos tenen
per a viure. i d'aqueixa for-
ma dictatorial de tractar al
campero l o muntanyer andi
dins el país en fá més de
quatre - cents anys!.

¿Será possible, vaig co-

mentar amb el catequista,
que així estiguin les coses en

el nostre segle XX? Jo crida-
ré, Ii vaig dir, al s camperols
dels llogarets i elS diré: "En-
trau-hi pasturar els ani-
mals, és Déu que vos ho
mana".

•—No ho fessis, em diu el
catequista, ni sols ho insi-
nuassis perquè el propieta-
ri de tota aquesta extensió
té els seus espies i si sap que
algú ha mal aconsellat per a
promocionar aquesta gent
serrana, el que fará será in-
vertir un gran préstec al
Banc Agrari damunt aques-
tes muntanyes perquè

d'aquesta manera mai no
puguin esser propietat
d'aquesta comunitat que hl
viu.

—Doncs qué he de fer?

Tu, em diu el catequista,
oren nota de tot el panora-
ma, de tota la realitat, treu-
ne fotos i, per mitjà del Bis-
be, féu arribar al President
del Perú. Després pot ser
que, amb una nova llei de
reestructuració de les te-
rres, els problemas es puguin
solucionar.

Vos imaginau sa indigen-
cia d'aqueixa gent? Ende-
més, no sé quants d'anys
feia que aquests pobres no
havien vist un catequista ni
un missioner. I quan a\ un
indret d'aquesta serra no hi

arriba cap missioner vol dir
que no hi arriba ningú.

ALTRA VOLTA AL
M O LI NA R

He començat aquestes

retxes amb el Molinar i els
hi vull acabar. No vos po-
deu imaginar amb quina
il.lusió algunes famílies del
Molinar esperaven els Pri-
mers Divendres de mes per-
qué aquest era, .normal-
ment, el dia que duia el
Bon Jesús a vint i tantes
famnies del poblat. La ma-
joria eren famílies de moli-
ners de debò. Sempre vaig
admirar l'acollida que em
feien aquells vellets i velle-
tes, t'acollien amb tot el
cor. I com si no tenguessin
res seu, tot t'ho haguessin

'donat.
Doncs aquesta acollida i

aquesta generossitat vaig ex-
perimentar durant els vuit
dies de yisita als llogar'ets
andins. Es cert que dins
aqueixes muntanyes quasi
pelades els qui hi mal viuen
no tenen quasi res en tots
els 'aspectes. però les pata-
tes i altres tubercles amb
els que maten la fam són de
tots. [lis no tenen res seu
més que un cor obert als
qui els visiten'i els mostren
confiança.

TV3 i els Paisos Catalans

Darrerament es van sentint, sortosa-
ment, alunes veus que clamen per tal
que TV3 vetlli una mica més per cobrir
!a informació amb noticies provinents
dels Paises Catalans. No cal dir que jo

afegeixo. Ja seria hora!
No fa gaire, una personalitat destaca-

da de la nostra Esglesia ens feia pan,-
cips del seu sentiment i la seva preocu-
pació pel neguit que li arriba des de
!loes molt diversos de la geogratia cata-
lana, amb una queixa implícita pel poc
interés que hi posem des del Principat.
1 tenen raó. Caldria prendre'n nota.

Es hora que trenquem les cadenes
que ens esporugueixen i ens decidim
prendre partit obertament pels Paises
Catalans, amb els estaments oficials
capdavant, encara que fos d'una
manera més o menys encoberta.
perqué, e he neiern, els «blaveros»
—que empren l'espanyol en les seves
relacions, no pas ei valencia, que per a
ells només és una eina de distorsió de
la realitat—. igualment ens tallen d'im-
perialistes .Almenys. que tinguin rao!
Ricard Jové i Hononeda (Barcelona).

Nomes ho pregunto

Quan s'acabará la latxenderia dels po-
derosos?

Quan será de debe nostre el Mare
Nostrum?

Quan no caldrá que fem més cadenes
1 ,er la pau?

Quan no caldrá que omplim palaus
d'esport per a dir «no»?

uan s acabará la Mitin humana
Quin será el dia que aquest pobre pla-

lela Terra podrá estar orgullós de tots
3CUS 1111?

(tuan será que tothom viurá només
d'amor?

Quan tindrem temps de viure?
Quan deixarem de ser estrangers a

casa nostra?
Quan deixaran d'aixecar-nos

camisa?
Ah! I una pregunta casolana. Quan

serem prou agosarats per fer les festes
del nostre poble i no les que erts impo-
nen? La resposta és ben senzilla.

Perdó. Potser pregunto massa coses.
Restalla Navarro Magrinya 'Barcelo-
na).

Més de sis milions
d'adolescents
pateixen acne
Barcelona — Mes de sis milions
d'adoiescents espanyols. deis
quals ms vuit-cents mil poden
restar amb problemes fisics I psi-
colegies si no son tractats, estan
afectats d'acne, segons la Funda-
cío Espanyola de Dermatologia.
Aquesta fundacin presenta ahir
garceiona una campanya d'edu-
,.•,acIó sanitaria sobre l'acne, que

troba dins d'una serie de pro-
grames de divulgació general que
'é previst de desenvolupar.
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PUM- Una esquerra nova í
nostra
D e bell nou 'estam

conZrocats a unes
eleccions, en aquest cas
per a elegir els diputats i
senadors a les Corts Gene-
rals de l'Estat Espanyol. I
com ja és habitual el
PSNI-Esquerra Nacionalista
ha anunciat que es presen-
ta i, a mes, ho fa en solita-
ri. Com que encara hi ha
alguns sectors que no en-
tenen eh motius que im-
pulsen al PSM a presen-
tar-se lliurement a unes
eleccions tebricarnent de-
mocràtiques, intentaré ex-
plicar-ho.

El Partit Socialista de
Mallorca al llarg dels deu
anys de la seva existencia
s'ha consolidat dins un
sector - de la societat ma-
llorquina que l'identifica
clarament amb el nacio-
nalisme d'esquerres. Es a
dir, que el PSM gràcies en
aqueas dos fonaments
ideològics, íntimament 1E-
gats, disposa d'un projectc
polític propi, distanciat
clárament de qualsevol al-
tra opció política existent
a les Illes, sigui per la dreta
o per l'esquerra. La nostra
concepció del nacionalis-
me com a eina alliberadora
d'un poble i a la vegada
com a vehicle cap a un
real internacionalisme,

PER PERE SAMPOL MAS*

té cap punt de compara-
ció arnb el regionalisme
d'Unió Mallorquina. D'al-
tra banda el nostre socia-

lisme autogestionari no té
res a veure amb els socia-
lismes estatalistes ni so-
cialdemocrácies gestores
dels interessos capitalistes.

mb aquests dos ele-
ments, el PSM-Es-

guerra Nacionalista confi-
gura un projecte de país
i d'Estat totalinent distint
als que tenen els partits
estatals i, en canvi, coin-
cident amb els altres par-
tito nacionalistes d'esque-
rra de l'Estat Espanyol.
Aquesta concepció d'Es-
tat, bàsicament, ens obli-
ga a presentar-nos en sol-
tad a les eleccions per
aquests motius: en primer
loe perquè el nacionalis-
me d'esquerres a Mallorca
sois assolirà la majoria
d'edat quan tengui repre-
sentació al Congrés de
Diputats i formi grup par-
lamentan amb la resta de
diputats nacionalistes d'es-
querra. La projecció exte-
rior d'aquesta ideologia
és de vital importancia
i l'únic camí, de baix a
dalt, de la periferia al cen-
tre, per a vertebrar un ver-
tader estat federal. Aques-

ta concepció d'estat ens
fa desconfiar deis partits
amb estructures estatals,
sigui el PSOE, els partits
comurnistes o projectes
de verds que cauen tots
en el mateix *error, voler
transformar la societat
capitalista adoptant l'es-
quema del major instru-
ment d'aquesta societat,
l'estat centralista.

Per a nosaltres una coa-
lició de partits d'aquestes
característiques sols
obeiex a uns intcressos
electoralistes, no ideolb-
gics. La Nova Esquerra
s'ha de fonementar sobre
uns elements rupturistes,
amb una escala de valors
distinta a la tradicional,
que recolleixi els valors

pacifistes, ecologistes, li-
berals, humanistes i cris-
tians progressistes, perb
fonementalment el na-
cionalisme d'esquerres
com a única eina trans-
formadora realrnent de
la cédula organitzativa
del rnaïl capitalista, l'es-
tat centralista, cada dia
més avar de poder, que
el du a retallar progres-
sivarnent la llibertat deis
ciutadans, a controlar

• l'opinió pública, a legi-
timar l'ús de la violèn-
cia quan es veu amena-
çat, a reprimir les Iliber-
tata nacionals.

A questa és la lluita
de deu anys del

PSM que al Ilarg de la
nostm breu perb intensa

història ens ha posat ¡cm-
pre al costat dels dèbils,
ens ha fet pronunciar en
contra de les basses ex-
trangeres, molt abans del
referéndum, ens ha fet
defensar la terra i ens fa
viure per la riostra cultura
i lluitar per la llibertat.
Perquè aquests elements
són l'essència de la nostra
existencia.

Per tot això ens pre-
sentam en solitari en
aquestes eleccions, fora
rebutjar ningú. Perb la
nova esquerra europea s'ha
de fonementar en l'Europa
deis pobles i no deis es-
tats. Ha . de cercar la uni-
tat, no l'unitarisrne, a par-
tir de la llibertat, de cada
una de les nacions eu-
ropees, amb un respecte

total a les cultures avui
oprimides, suprimint les
fronteres, perb començant
per les que tenim a casa
nostra i separen el nostre
poble.

Aquesta és la nova
esquena del PSM-Esquerra
Nacionalista. Una esquena
profundament internacio-
nalista i solidària, perque
la nostra histbria ens fa
ser comprensius amb els
pobles oprimits. Aquest
és el nostre projecte po-
lític qeu oferim als ma-
llorquina per a conquerir
la llibertat. Una Esquerra
Nova i Nostra.

* 'Siembre de l'Executíva
del PSIII-Esquerra

Nacionalista

Felicita al periòdic S'ARENAL DE MALLORCA i als seus lectors en ocasió del número
100, alhora que ofereix uns preus ben especials per aquesta quinzena:

Suavitzant Flor 1 litre 	  169'
Oli Carbonell 1 litre
Mongetes amb tomátiga 1/2 quilo ...
Tomiitiga fregida Solís 1/2 quilo ... 59'-
Foie - grass Apis 4 ilaunes 	  98'-
Cervessa San Miguel 1/3 	  3-

Avinguda Nacional sin - hit: 26 29 73
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Equip del Cide (akva). El segorpper la part dreta, acotats, es en Rafel Cual, 60 goks en una tempora-
da.

Rafel Gua!, 60 gols en una temporada
Rafel Gual Perelló, futbolista, categoria aleví, aconseguí la temporada passada

60 gola, jugant amb el Cide. Rafel Gual és fa' de Josep i Francesca, del Bar del
Club Naú tic Arenal, carrer Miramar. Es agradablement sorprenent que, en una tem-
porada, es marquin tants de gola. En Rafel Gual té un  germà que juga de porter amb
el mateix equip. Un altre dia parlarem també del seu germá. Avui és notícia aquest
golejador.

FALCONS DE MALLORCA O "ESPORT SI, DROGA NO".— El "Club Falcons de
Mallorca' está presidit per l'arenaler Sebastia Barceló i Barceló. Es una escola de para-
caigudisme i altres coses bones, relacionades amb l'esport A la fotografia poden veure,
de dreta a esquerra, un grup de dirigents esportius: Antoni Borras del Barrio; el mateix
Sebastià Barceló, Santiago Coll; Tomen Sbert; Miguel Fernández i en Morgan. El lema
que anés usa "Falcons de Mallorca és el de "Esport Sí. Droga No". Bon lema, sí se-
nyors.

REUNIO AMB DON TONI.— Era quan es volia fer un camp de futbol. Don Toni
conegut per don Toni per tothom, s entrevistava a "Ca's Basté" amb en Per!'

Canals, Dama Capó, i el batie de Llucmajor, Gabriel Ramón. Hi estava present el co-
rresponsal Tomcu Sbert Setmanes despres, en Gabriel Amengual "de s'estany" aconse-
guia de convèncer a don Toni de "Son Ven". El primer partit oficial fou contra eí
C.F. Tripolinos de Manacor i el U.D. Arenal,  guanyà per 3-0.

CAMPIONATS DE COPA DE PETANCA.— Ja vos
donárem noticia de la celebració del començament
d'aquets carnpionats en Es Molinar. Dues tripletes del
C.P. S'Arenal han quedat campiones de primera i segona
categoria. Se pot dir que aquesta temporada també hem
arnbat al "Play off" de la Lliga. En petanca, SOM ELS
MILLORS.

A la fotografía la tripleta campiona de primeres, for-
mada per Balaguer, Oliva i Titos que anirán aLs campio-
nata estataLs,

Dates, fets í ekedes tretes de la liístéría
de S'Arenal

Es una coordinació de:
TOMEU SBERT.

Fotografíes de: Arxiu;
Quintín; Vicens Tur; Ca-
bot: Adolfo de Villaroya;
Fermín; Valeriano; Julieta
Caro; Matías Pascual; Jua-
net; Vicente Martínez; To-
meu Sbert; Mateu Joan
Flort: entre altres.

Amb motiu de sortir a
la llum el número cent del
periòdic quincenal
"S'ARENAL DE MA-
LLORCA" i corresponent
a una invitació del seu di-
rector i fundador, Maten
Joan Florit, he recopilat
dates, fets, eixides o suc-
celta al Ilarg del tema,
a S'Arenal o ala seus en-
torna, hem de col.laborar
en què aquest fet, els
cent números, sia rnés
substanciós i agradable als

estimats lectora.
Donam les més expres-

sives gràcies a totes les per-
sones que d'una manera o
altra ens han ajudat per
qué aquesta feina fos més
atractiva.

"S'Arenal de Mallorca",
un diari que va néixer amb
poc renou, líense triomfa-
lismes, segueix la seva tas-
ca i arriba ja amunt i
molt millorat E ssent
S'Arenal, Platja de Palma i
Ca'n Pastilla uns 'loes tu-
rística, aquest diari, per
voluntat del seu propi di-
rector, s'ha escrit sempre i
se segueix escrivint amb
llengua catalana.

Anem peró ja amb el
nostre treball, recopilació
de noticies del temps pas-
sat. noticies o feta que
formen part d'aquesta his-
tOria entranyable, bella,
simpática i fabulosa si te-
nim en compte ia transfor-
mació tan significativa de

N1NS A L'ESCOLA ARENALERA.— Abans de construirse les escoles del carrer
Sant Bartomeu i del carrer Dragonera, devers 1 any 1969 férem aquesta fotografia que
avui duim a "S'Arenal de Mallorca". Nins-alumnes i el seu profesor, Pedro Prieto Gar-
cía, per abre part periodista i amic nostre. Pedro Prieto era el mestre de l'escola parro-
quial, als baixo de l'Església Parroquial del carrer de Sant  Cristòfol, i després al carrer
de la Vicaria. Llavors, encara hi havia més motius per a queixarse de la manca de locals
adequats per a l'ensenyança. Don Josep era el vicari, i l'ecónom Bartomeu Gomila.
Els nins que veim a la fotografia són ja, ara, homes d'entre 23 y 26 anys. La tasca feta
aleshores l'hem d'agrair del tot, i de bon cor. El progrés i el fabulós creixement de
S'Arenal era i és tot un fet.

En el número cent de
S'Arenal de Mallorca

XIateu Joan i Florit,
vares fer un diari nou
i humilment sense renou
ja el tens molt introduft.
Ets un pagès deixondit.
Téns un discutible estil.
Segueix però tu es teu fil
lluitant com home valent.
I si ara e celebrarn cent,
poguem veure també es mil!

Tomen Sbert
(Juny 1986)

la zona, en els seus darrers
vints anys.

Tomeu Sbert



El carrer de Sant Cristòfol de S'Arenal. Avui ben eamviat. (Foto cedida per Josep ^

Oliver).
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EL PASEIG SILENCIOS.— Fotografia antiga. Cedida per Antoni Catarxy Ponseti.
Unes arcades i una platja solitària. Es S'Arenal de fa 40 anys, més o manco. A primera
línia, no hi ha encara jardins ni autopista, ni semàfors, ni pits de dones joves en l'aire,
ni ombrel.les per posar o retirar inesperadament. Això és una estampa que els vells re-
cordarán. la duim com a testimoni d'una etapa passada. Un home,  calçons llargs
americana, trepitja el que era una petita carretera a primera línia. Després vingué
l'avalot turístic, l'indústria hotelera que tenim. "Passeig silenciós" hem titulat l'estam-
pa vela arenalera.

SOPARS I DINARS.— Sopars i dinars festes i feina. Eren els anys de las "vaques
grasses", com diuen ara. Aquí, la fotografia ens mostra els assistents a un sopar d'entre-
ga dels trofeus d'un torneig de dominó. D'esquerra a dereta: Nofre Ferrer; Pere Barce-
16, l'amo del café LOS PINOS; Josep Coll Josep Fernández; Josep Moreno (dret); Ma-
nolo Moreno; Joan Calderón; Antoni Calderán; Antoni Racionero; Manolo Pavón; Gi-
nés García; Jaume Cantallops; Pere Estany; Josep Cava; Miguel Durán i Antoni  Macià.
Alcgria, simpatia, i l'anunci de nous torneigs. La gent era també mes jove, i tenia també
més ganes de jugar, menjar i beure. Però tots erein gent sana i bons amics.

INAUGURAC10.— La Plaga Reina Ma Cristina sofrí una substantiva remodelació.
Hi foren arrancats els vells pins, causants de molta brutor i deis  alçament de l'asfalt
deis carrera de prop. Per altre part, el pis de la plaga era tercermundista, a base de terra,
amb el qual la pols era molt a l'estiu, i el fang abundant a l'hivern. La fotografia de
Quintín correspon a l'acte de inauguració. L'ecbnom Bartomeu Gomila esti beneint.
D'esquerra a dreta hi poden veure a Joan Ferrer, Manolo Bezares, Pere Canals, Jeroni
Llodrá, Gabriel Ramón (baile), Julià Alvarez, Macià Vadell, Manolo González, Joan
Clar, Mateu Monserrat, Antoni Zanoguera (tinent de batle i ara batle), Francesc Jaumc
(cap de la Policia Municipal) i Antoni Ballester.

BENEIDES DE SANT ANTONI.— Mes de gener de 1972, a la Plaga de la  Lactància
(avui Plaga Major). Es celebraven "Ses BeneVcies de Sant  Antoni' organitzades pel
"Club Social S'Ajuda" que presidia en Damià Capó. L'amo que mena el carro amb la
somera enganxada, canta una glosa en honor de Sant Antoni. El que aguanta el micro
és el loc-utor Jaume Tarré Romcu, que ho feia molt bé. El que beneix, que no el veim a
la foto, és l'ecbnom Bartomeu Gomila Vallespir. "Ses Beneïdes" de S'Arenal arribaren
a ésser de les millors de Mallorca. Darrerament han perdut molt, però encara segueixen
essent bones. Molta gent, perícia i habilitat a  càrrec dels cavallistes, molts i valuosos
premis. En definitiva, una gran diada.

S'ILLETA DES REPUBLICANS.— Silleta des Republicans va ésser tomada l'any
1973, que prou falta ja feia. I a la part de la mar hi havia un tenyidor que s'emprava
per tenyir les almadraves del cap alt i de la platja, per no traginar-les a vela fins a Ciu-
tat. Es coneixia el paratge amb el nom de S'Almadrava".

(Foto cedida per Antoni Calmé:).
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PINS DES DE SON VER!.— Des de l'escala del carrer Passatge Mollet,
Son Ven', zona residencial, es fotografia S'Arenal. "Pins des de Son Ved".
Uns pins, eh de la part dreta, que encara existeixen. Estan davant la
vivenda-xalet del president del Club Nàutic Arenal, Joan Miguel Catany.
Pins que no tenen amo, diuen uns. Pins que tenen un grup d'amos, diuen
eh altres. Pins que procedeixen de la finca Son Verí, de quan es va urba-
nitzar aquell entorn, també són pins que estan en all?) que s'usa com a
zona verda, però que no és de l'Ajuntament  perquè són terrenys reservats,
diuen, per ampliació del carrer Roses. Però l'estampa la duim perqué així
es pot comparar S'Are„nal d'abans S'Arenal d'ara. Mirau al fons de la
fotografia. No hi ha encara torres de ciment, hotels de nou o deu pisos, ni
bullici turístic. Són cases planta baixa o només d'un pis o dos. I poques.

AVUI ES PLACA MAJOR.— Es deia Plaga de la  Lactància, avui és Plaça
Major. I, a més, un centre del turisme de S'Arenal, especialment el dijous,
que tenim fira. Era l'any 1972, allò estava ple de pedres, herbes, pins
morts, pareixia tercermundista. L'ajuntament de Llucmajor, escoltant una
empenta ben donada de Pere Canals (que era delegad d'alcaldia), començà
a remodelar la plaça en qüestió. Al fons s'hi pot veure un camió carregat
de palmeres. Són les palmeres que avui Ilueixen altes i esveltes a la plaga
arenalera. Les acabaven de descarregar al moll de Palma, duites des de
Elx.

FREDERIC MAYOR ZARAGOZA I GAR-
LES DE MEER I RIBERA.— Era una jornada
històrica per a Llucmajor i la seva comarca. Fo-
tografia feta en el saló d'actes de l'ajuntament
de Llucmajor. El sub-secretari d'Educació i Cièn-
cia acabava d'arribar de Madrid, Frederic Mayor
Zaragoza (que després fou ministre). Era gover-
nador de Balears, Calles de IVIeer i Ribera. Batle
de Llucmajor, Gabriel Ramón. Frederic Mayor
va dir aquell horabaixa que slavia concedit a
Llucmajor la construcció d'un Institut i d'un
Centre de Formació Professional, centres que
dos anys més tard inauguraren eh mateixos Reis
d'Espanya, Joan Carles i Sofia.

RAFEL ARAUJO I TERRADES.— Una insti-
tució dins S'Arenal. Rafel Araujo i Terrades. Pri-
mer fou persona de molta de responsabilitat,
quan a S'Arenal s'hi havia de venir amb el "tre-
net". "Mestre Rafel de Cotxeras", persona esti-
mada per tothom. Anys després fou president
del Club Ciclista Arenal, quan aquest club era el
que més carreres organitzava a les Illes Balears.
El feren president honoran pels seus mèrits. La
seva mort va ésser molt sentida. Descansi en pau,
aquest L,oìi amic nostre.

INSIGNIES D'OR PER A CANALS, SBERT,
PANDO I COLL.— Era l'hivern de 1974. Al
"Restaurant Brasilia" de Ca'n Pastilla. La Fede-
ració Espanyola de Bittles i Petanca havia con-
cedit la Insígnia d'Or a Pere Canals, Tomeu
Sbert, González Pando i Josep Coll, aquest da-
rrer president del Club Petanca Son Verí, orga-
nitzador aquell any dels campionats d'Espanya
de petanca, en totes les categories. L'escenari
fou davant l'hotel San Diego. Un èxit. També hi
va haver altres distincions per a gent que col.la-

bora amb eficàcia en aquel/ esdeveniment.

GRUP DE BELLES SENYORES.— S'acabava
de nomenar a Margalida Garau "Reina de les
Festes de S'Arenal", en el poètic i bell escenari
de l'esplanada del Club Nàutic Arenal. Any
1975. Podem veure a la reina (segona per l'es-
guerra). Són: Francisca Ordinas, dona del batle;
Joana Gamundí de Riera; Antònia Salvà de Ca-
nals; Margalida Carbonell de Garau; Antimia Su-
reda de González; Francisca Puigserver de Mi-.
quel; i una senyora que no recordam el seu nom.
Un grup de belles senyores. A que sí?
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ESTAMPA FUTBOLERA.— Partit amistós al "Camp Roses". Tothom vol participar
en haver guanyat el trofeu. Alguna van de pais à i altres en calçons curta. Podem veure
a Tomás Noguera (e.p.d); Josep Sampol; Antoni Martí; Llorenç Trobat; Josep Oliver,
Canals Cerezuela Sebastià Vallespir; Maten i Maten; Bosch (e.p.d.), l'oncle Andreu
d'es Canals, dos o tres Canals més i altre gent.

CLUB DE FUTBOL PLATJA DE PALMA.— Havia entrat la decada del setanta. La
"Cadena Riu" forma un equip de futbol d'empresa. En Vicens, aleshores director de
l'Hotel Concòrdia el feren president Un equip que prengué part durant algunes tempo-
rades a competicions d'empreses o aflijamos. Jugaven bastant bé i eren uns bona espor-
tistas. En aquesta fotografia podem veure als jugadors, amb el seu president i el seu en-
trenador. Era al "Camp Roses".

CAMPIONATS D'ESPANYA DE PETANCA A S'ARENAL.— .L'estiu de 1974.
Devant l'hotel San Diego. On ara es la plaga i balneari núm. 9. Allá es varen celebrar
ela campionats d'Espanya de petanca, a totes les categories. Un gran esdeveniment es-
portiu. Organitzà el Club Petanca Son Verí, essent president en Josep Coll Castell.
El local social el tenien al "Bar Son Ven" del carrer General Mola (Avui C/. Berga). A
la fotografia poden veure, a l'esquerra, Julia Gutiérrez, aleshores president de la Fede-
ració Espanyola de Bitlles i Pentaca, a la dreta en Dama Frau, delegat a Balears de "Ri-
card" i que patrocina algunes coses. En tot moment es va comptar amb l'ajuntament
de Llumemajor, que presidia Gabriel Ramon i tenia onze regidors que cercaven el millor
per a promocionar tot això nostre, en aquest cas els campionats de petanca a S'Arenal
llucmajorer. Fou un èxit esportiu de gran altura. Era el president de la Federació Ba-
lear. Pedro J. Esteva, i el secretari Jordi Vidal, í els col.laboradors foren molts i bona.

1 centre de la fotografia, Tomeu Sbert, fent entrevistes.

EN MACIA PORCEL I EL C.P. GAL-DENT.— A dos  quilòmetres de Llucmajor,
mí de Son Miguel Joan, cap a Algaida, passat "Sea Puntes", tenim el "Restaurant Gal-
Dent" que, amb molt d'ingeni i capacitat, ha posat en funcionament el bon esportista
Maciá. Porcel. Entre les moltes coses d en Macià hi ha la formació d'un equip de petan-
ca, equip que pren part a les competicions oficials. Oferim una fotografia del "Club Pe-
tanca Gal-Dent". El primer de l'esquerra, dret, es el dinàmic Maca Porcel. Enhorabona
i endavant

GUILLEM TIMONER, UN AMIC DE S'ARENAL.— El campió del món Guillem
Tirnoner, felanitxer, és un bon amic de S'Arenal. Repetides vegades ha estat aflotjat a
l'Hotel San Diego amb motiu d'estar preparant equipa o selecciono de corredora de
ciclisme. Timoner té aquí molts bono amics. Aquí, a la fotografia, el podem veure es-
sent entrevistat per al Diari "Baleares", pel nostre col.laborador Tomeu Sbert El lloc
és el velodrom de Campos, durant un entrenament des pupilo de Timoner. Era l'estiu
de 1974.

EL CLUB FUTBOL BRASILIA.— En Rafel Pastor, Ilucrnajorer afmcat a S'Arenal
fa molts d'anys funda el Club Futbol Brasília. Tenen el local social al bar del mateix
nom i del qual ell n'és el propietari, a la Carretera Militar Ara, el president és el seu

Antoni Pastor. Oferim una fotografia en la qual hi ha alegria. S'acabaven de gua-
nyar uns trofeus. El primer, a la part dreta, és en Boni Alsina, un gran amic nostre 1 ex-
directiu del Brasília, que els féu l'escut i que durant els darrers anys viu a Londres. El
segon és 1 anomenat president i fundador, Rafel Pastor. Actualment, el Brasília milita
a II Regional, però ha tingut temporades malora que la d'enguany. Sort, i a millorar.
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S'ESTACIO D'ES TREN.— L'any 1916 es va inaugu-
rar el servei del ferrocarril, des de Palma a Santanyí.
S'Arenal tenia la seva estació. Això que veim és l'edifici,
un edifici molt maco, molt ben fet i que estigué amb
tractes amb l'ajuntament de Llucmajor quan Gabriel Ra-
mon Julia era el batle. Gestiona que no cristalitzaren
amb èxit. Es demanava una quantitat molt elevada de
dobbers. Es va pensar que aquest vetust i bonic edifici
fos oficina municipal, amb els altres serveis que  necessà-
riament S'Arenal t ha de disfrutar per la comoditat deis
sena ven». Tomen Sbert, oportú,  tirà la fotografia quan
ja es començaven a retirar les primeres taules. L'edifici
en qüestió es va tirar abaix a empentes de maquinota. El
que era aprofitable ea retira horca abans. 'Lo que pudo
ser y no fue", bon títol per a una pel.licula. L'any passat
l'ajuntament comprà el solar per nou milions de pessetes,
per a fer-lo pare infantiL

LLUCMAJOR: JOAN DE VIDAL "BARO DE VI-
DAL''.— Era fira a Llucmajor. Joan de Vidal i  Salvà "Ba-
ró de Vidal" (e.p.d.) havia fet donació d'importants
quantitats de dobbers per ordenar modernament el Pas-
seig Jaume III, de Llucmajor. A més, es va construir una
artística font lluminosa al cap del mateix passeig. Retgo-
les decoratives, arbres, 1 esmentada font, voreres i altres
millores fan avui per avui, una de les zones més elegants
de Llucmajor.

Es procedí a descobrir una placa amb dedicatoria
esculpida en pedra narmórea. El batle, Gabriel Ramon,
felicita i donà les gracies a Joan de Vidal i Salvà, gran
benefector llucmajorer i home que al llarg de la seva
vida triomfà ámplement.

En primer terme, Mateu Monserrat i Pastor, tinent de
bade de Cultura en aquel ltemps de mitjans de la década
del setanta.

FESTA DE LA VELLESA.— Fa molts d'anys que es
va començar a fer la "Festa de la Vellaa, i cada any con-
tinua. Aquí a la foto antiga poden veure l'entrega d'una
placa a l'home més vell, no saben el seu nom. Li fa l'en-
trega Eusebi Pasqual, de Sa. Nostra". Vora ells veim
en Sebastià Socias de 1" Imprenta Bahía ', en Josep An-
toni Barceló, delegat de Correus: Francesc Jaume, cap
de la Policia Municipal de Llucmajor.

VA DE PRESIDENTS.— Aquesta fotografia és més
recent. El president del Govern Balear, Gabriel Cañellas
vengué a S'Arenal i presidí un lliurament de premis.
Aquí acaba de donar una placa a Antoni Martí, presi-
dent de l'Associació de Veinats Son Sunyer. Una nota
simpática que ens agrada de donar. Enhorabona.

TRIO D'ASOS.— Alegria a pulmó ple. Festa a la vista
i sopar fet Segur. Són tres amics nostres, que proven
d'entonar qualque cosa que faci rinre als altres dudes que
estarian escoltant. Són, d'esquera a dreta, Pere Canals,
Francesc Cánovas i el "cantautor" local, Ramon Escoto.
Visca l'alegrial 1 que sia per molts d'anys.

ES P1L.LARI DE FESTA.— Festes populars a San
Francisco (Es PiLlarí). I entre els actea programats la
inauguració d'un parc infantil, just davant l'església. Un
pare infantil subvencionat per la Caixa d'Estalvis "So
Nostra Delegat a S'Arenal, en Joan Ferrer i Ramis. El
batle de barri está procedint a tallar la cinta de l'esmen-
tada inauguració. Un grup de gent pil.larinera está aplau-
dint, expressant la seva alegria.

COMISSIO DE FESTES POPULARS.— Les festes de Sant Cristbfol foren i tornen
ésser els diez de feotes popular! a S'Arenal de la part de Llucmajor. Durant nou anys no
se celebraren, pero entrats a la dècada del setanta, es varen tomar resucitar. A la foto-
grafia podem veure un grup d'organitzadors, amb el bade Ramon Julia, que és el pri-
mer per la part dreta; al seu costat Mano González Pando; i seguiin amb Antoni Gal.
més; Jeroni Llodrá (e.p.d.); Pere Canals; Joan Ferrer, de "Sa Nostra"; Daini1 Capó;
Tolo Ferrà; Sbert i Francesc Cánoves. No hi són tots, perb fa un bon grup de
"brusquérs", que va dir An'ori Galmés en certa ocasió.

PEL.LICULA A S'ARENAL.- Fou a la Plaga Reina Maria Cristina, fa setze anys.
Es varen rodar escenes per a una peLlicula de cinema. Vicens Tur, fotoSgraf captá un
moment del rodatge. El senyor que seu, a l'esquerra, és el director. Rodaren escenes
tot un dematí, molta gent es va estacionar per veure-ho. Cosa simpática. Oferim en
qüestió estava encara sense ordenar com ho está era un matí de mercat. Les escenes
estaven destinades a demostrar les peripècies d'un home casat al qual la seva dona l'en-
vía a fer la compra. Era el novembre del 1972.



S'ARENAL DE MALLORCA,! DE JUNY DE 1986
	 47

Part forana

Delegació Diocessana d'Acció Social
Dotació d'aigua potable
clavegueram a Ses Cadenes

LTNIO DEPORTIVA ARENAL I CLUB FUTBOL
SON VER1.— Tot just estrenada la década dels setanta,
ea fa fundar l'Unió Deportiva Arenal, i poca mesos des-
pres el Club Futbol Atlètic Son Verí; els primera en III
Regional i eta segons a la categoria juvenil. L'Arenal tenia
el local social al "Bar-Restaurant Bonet Tenien com a
propietari i directiu a Josep Oliver Vaquer, pare de Josep
Oliver Tomás, actual propietari. Els del Son Verí es reu-
nien al "Bar Son Verí" del carrer General Mola (avui
Berga). El primer president de l'Arenal fou en Dama
Capó i el primer del Son Verí. en Francesc Solivellas. El
Son Ven fou cantera de jugadora per a l'Arenal. Encara
avui n'hi juga qualqun en el primer equp, i que es va for-
mar en el club sonveriner, com és el cas de Cano.

Oferim dues fotografies. L'Arenal, entrenat anys més
tard per Josep Sampol, i el Son Verí en els seus comen-
çaments.

GIMIláStial rítmica

Als campionats estatals,
dues allotes de la
Porciiincula

Celebrat el Campionat del sector el passat
diumenge dia 18 de maig, al Pavelló Municipal
de Ciutat, ja tenim els resultats classificatbris
per participar al Campionat Estatal que se ferá
a Orensa els dies 27, 28, 29 i 30 de juny.

Només aquestes quatre gimnastes se classi-
ficaren per aquesta prova estatal; Joana /Waria
Cardell i Elisabet Rodrigues en infantils, i Edel-
weis Farrús i Esther Roca en categoria segones.

N'Elisabet i n'Edelweis pertanyan al Club de
Gimnástica de La Porcitincula.

S'Arenal Segueix triomfant. De tots els clubs
balears, quatre al.lotes classificades, dues d ells
de S'Arenal.

Acaban .' un curs. Li pri-
mer dissabte de maig prop-
passat a Sta. Maria, férern
una mica de balanç per se-
bre com estam els grups
d'acció soca] dels pobles
i tenir un criteri amb vis-
tes a l'Assemblea diocesa-
na d'octubre.

Fets positius:
El primer és que més de

20 parròquies de noble ha-
gin organitzat el grup d Ac-
ció Social que recorda a
tota la comunitat cristiana
aquesta dimensió essencial
de la fe. intenta descobrir
les situacions més sagnanta
i crea coLlaboració per do-
nar-hi una resposta.

Hem ajudat a que abres
instàncies del poble, en
concret els ajuntaments,
hagin pres consciència de
la situació, iniciant actua-
cions conjuntes.

Es va passatn d'actituts
de beneficiéncia a 1 acció
social. Cursos de capacita-
ció i prevenció. Foment
del treball, cooperatives,
etc.

Col.laboració amb gent
que no s acosta per l'es-
glesia però vol ajudar als
necessitats.

Solidaritat dels pobles
amb manco problemes
amb altres collectius que
tenen més necesstats. El
més significatiu, l'ajuda

La paparra, és un ani-
maiet vampir que xucla
la sang. Però no mata.
Cunec hornea pitjors.

El qui alça la ma, lí
cauen les raóns.

Qui renega dels seus, és
senyal segura de que no
s'els mereixia.

Als reptils de llén,gua
llarga i pocs fets, prest o
tard la propia terra els re-
pinya la panxa i s'en van.
Cerquen fullace blana per
altres indrets.

Res és gratuft en aquest
mon. O ho pagues, o t'ho
guanyes, o t'ho mereixes,
però res és gratuït.

Els doblers fan doblers,
i la miséria genera misèria
... Un home que en sap

als "bocadillos" del carrer
Salas de Ciutat.

Les trobades mensual.
que •'nan fet durant els
tres darrers cursos que ani-
den a contixer els proble-
mes mes urgents, compar-
tir experiencies i informa-
cions i, sobretot, afavorei-
xen el coneixement i en-
coratjament mutu.

Queda per fer:
—Incorporació deis jo-

ves als grups d Acció So-
cial. No n'hi ha gaire.

—No hi ha masía gent
que es vulgui comprome-
tre. Sensació d'esser poca.

Fer un estudi més acu-
rat de la realitat. A vegades
feim sense programar.

—Les parròquies de zo-
nes turístiques es dediquen
casi únicament a millorar
les instal.lacions i a cuidar
els turistes ignorant les
nombroses opressions i
marginats que aquest món
genera.

—Necessitam trobar-nos
amb els grupa de barriades
de Ciutat per aucamplar
horitzons i sentir-nos esglé-
sia amb dls. Potser seria
bo organitzar una diada.

—Problema de les dro-
gues. Tractament i preven-
ció.

El camí está comen-
ñat i la voluntat de seguir
hi és, l'Esperit no hi falta-
rá.

molt d'aireó és el "senyor"
Reagan.

Mala d'altri, rialles són,
deim i és ver quan arreu.
Aborrona la nostra "soli-
daritat".

Sí, Pep, és veritat: hl
ha homes que que
tenen intacte és la yergo-
nya; no l'han emprada
mail

La perfecció és hermo-
sa, però molt avorrida.
On queda l'íntim plaer de
trobar-hi que dir a les co-
ses, eh?

Sempre heu dit: ah, si
poguessim viure dues vega-
des. Jo vos die: si tomássiu
a viure, seria més mal,
dones, cometriu els matei-
xos errors i aquesta vegada
no tendrieu excusa.

Bid Florit Ferrer
Estiu 83

COST DEL SERVEI

Dins el projecte munici-
pal de dotar d aquests ser-
vias a tota la ciutat, s'apro-
vá, dia 10 d'octubre de
1984, el projecte de Ses
Cadenes.

Aquest projecte es valo-
ra' en 11.815.537 ptes., de
les quals la meitat será
aportada per 1 Ajuntament
la resta pel vefnat, pel sis-
tema de Contribucions Es-
pecials i en fundó dels me-
tres de façana afectats pel
projecte.

En conseqiiIncia, s'en-
carregà per part de l'Ajun-
tament el pertinent estudi
per sebre qui eren els pro-
pietaria afectats i qué hau-
ria de pagar cada un.
Aquest estudi es rebé dia
19 de desembre de 1985

tengut un cost de 354
mil 466 ptes.

El total del projecte és,
així, de 12.170.003 ptea.
de les quals els propietario
en paguen la meitat, és a
dir, 6.085.001'50 ptes.
Com que es paga en virtud
dels metres de façana i no
a tots se'ls intaLlen aigua
i clavegueram, s 'han se-
parat les dues coses i resul-
ta que s'hauria de pagar:

—Aquella a qui només
els han de posar l'aigua:
1.265 ptes. per cada metre
de façana.

Ell prepara laverga, rígi-
da, dura: ha arribat el mo-
ment culminant. Ella l'es-
pera, candorosa, resignada,
estesa damunt la gespa.
Però, ell, abano de l'en-
vestida definitiva, vol es-
corcollar el terreny que el
separa de l'objectiu tan
llargament desitiat. Amb
el palmell i els dits de la
ma, cli esbrín minuciosa-
ment, centímetre a centí-
metre, cada trosaet de la
superficie envellutada. pal-
pa delicadament les suaus
ondulacions que conduei-
xen al forat enlluernador.
El forat! Ell l'examina,
amb la vista, sense perdre
detall, concentrat com
en 1 . acció que just ara em-
prendria s'hi jugáis la vida.
Ficar-la dins l'obertura! i
tot un món nou de sensa-
cions, de riqueses, el para-
dís. seria seu. I ella, men-
trestant, impassible. Eh,
conscient que ja ha obser-
vat la prudència aconsella-
da, es disposa a actuar sen-
se més dilacions. Anhela
arribar a la concluiré, del
joc. A la fi, ella gafa el pal,
rígid, dur, i el dirigeix ade-
quadament. Ella, colpejada
amb la força que calia,

—Aquella a qui només
els han de posar la clave-
guera: 2.812 ptes. per cada
metre de façana.

—Aquells a qui els nan
de posar les dues coses:
4.077 ptes. pencada metre
de façana.

Aquestes quantitats po-
den variar un poc, en més
o en manco, en fundó
de quin hagi estat el cost
real de l'obra una vegada
acabada.

EN QUE CONSISTEIX
EL PROJECTE?

Es tracta de Finstalla-
ció d'una canonada de
80 mm. de diàmetre, ca-
paç de suportar l'aigua a
pressió per tal de poder
abastir d aigua potable tot
Ses Cadenes.

Al mateix temps, s'ins-
tal.la una altra canonada
de 300 mm. de diiunetre
destinada a les aigües bru-
tes que aniran per grave-
tat al col.lector general.

Ambdues canonades
anirán separades, dins
d'una mateixa síquia que,
en general, tendrá una fon-
dària d'un metre i mig. La
canonada de les aigües bru-
tes tendrá un registre cada
50 m.

Es preven que el temps
per fer tot aixó sigui' de
tres MC1108.

penetra er el froat número
sis. Ella, la pilota.

Tala emociona. fins ara,
els mallorquina, excepte
uns quants d'afortunats.
només les podíem viure
(?-- a través de la televisió.
La nostra Conselleria d'Or-
denacíó del Territori, cona-
cient que no hi ha res mes
alliberador que la vivIncia
própia, i al crit de "Fora
repressions!", ha començat
una política de propagació
dels campa de golf. A par-
tir d'ara, la senyera qua-
tribarrada amb castellet ha
deixat de ser oficial: les
nostres contrades ea veu-
ran sembrades de bandere-
tes mulucolors, grogues,
verdes vermelles, que se-
nyalitzaran els forats per
ficar-hi la piloteta. Ni un
poble sense forras, ni un
estranger sense garrota! Per
presentar tan feliç projec-
te, el Sr. Conseller arre-
plega una barcada de regi-
dors í badea, i a la Costa
del Sol falta gent. Que
unes vacances, malgrat si-
guin curtes, sempre cauen
de bon grat, sobretot si
són pagades amb doblen!
d'altri. Europa? Alzó ja és
América!

Picadís d'espiares	
El moment culminant

Biel Florit d'Es Coll	 Es Saig d'Algaida
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El coronel que viatjá a Trípoli
passat dilluns dia dotze —un

dia abans del fatídic dimarts i
tretze— saltava la notícia: el coronel
Carlos Meer de Ribera havia estat de-
tingut el dia 8. Els ministeris de De-
fensa i Interior creien haver acumulat
contra ell proves suficients per a
inculpar-lo d'un delicte de conspira-
ció per a la rebel.lió militar. Pocs dies
després, l'acusació quedava recluida
pel jutge instructor a un delicte menor
d'abandó de residència (els militars
són obligats en tot moment a notificar
als seus superiors en quin
lloc es troben o si pensen
començar algun viatge. Si
viatgen a l'estranger, és
preceptiu notificar-ho a les
autoritats militars i a l'am-
baixada. Res d'això no féu
de Meer).

Allò important, però, era
el nom de la persona amb
la qual el coronel colpista i
ultradretá hauria conspi-
rat: el també coronel libi
Muammar el Gaddafi, al
qual Ii hauria demanat una
quantitat respectable de
milions de pessetes. L'ex-
plicació a tan insólita
aliança es basava en les in-
clinacions pro-àrab i anti-
sionista del coronel de
Meer. S'arribà a recordar
també que el periòdic ultra
El Imparcial havia estat
acusat de funcionar amb
capital libi, una acusació a
la qual escapà per pèls el
seu col-lega Liberación,
exactament á l'altra punta
de l'espectre ideològic.

El coronel Carlos de
Meer de Ribera, que nas-
qué a Valladolid fa ara
cinquanta-set anys, es féu famós so-
bretot arran de la seua participació
com a defensor del capitá Francisco
Dusmet Garcia-Figueras en el juí con-
tra els colpistes del 23 de febrer del
1981. Prèviament, ja havia protagonit-
zat algun incident rellevant, com quan,
sent governador civil de Palma de
Mallorca, l'any 1974, llançà una pro-
clama encesa advertint dels perills
d'una conspiració judeo-macónica-

La detenció del coronel
colpista Carlos de Meer sota
l'acusació de conspirar per a

la rebellió ha despertat
moltes interrogants. Més

després de saber-se els seus
possibles contactes amb

Gaddafi.

M. Alai - Temps

comunista —tan en ús aquells dies—
als pacífics i astorats illencs. Abans,
havia estat nomenat director general
de Cultura Popular i el Llibre al Mi-
nisteri d'Informació i Turisme (un an-
tic titular del qual, per cert, don Ma-
nuel Fraga, es vanagloria aquests dies
d'haver destituït el coronel del seu
càrrec de governador a Mallorca) i
subdirector general del despatx del
president del govern. Una carrera im-

portant, que constitueix una de les sor-
preses més intrigants de Carlos de
Meer: número u de la cinquena pro-
moció de l'Acadèmia Militar General,
tingué temps per llicenciar-se alhora
en ciéncies polítiques, arquitectura
técnica, dret, organització i mètodes
per l'ENAP i estadística matemática.
Tot això, a banda de treballar en l'em-
presa Urbis, una de les més impor-
tants empreses de construcció de Ma-
drid i els seus destins militars al Grup
de Dragones Alhambra, al regiment

de la Guàrdia del Palau del
Pardo, a la Brigada Mon-
tesa, al regiment de Cava-
lleria Villaviciosa, a l'Estat
Major Central, al regiment
de Cavalleria Farnesio, a
la delegació de cria cava-
llar de Jaén, al regiment
Pavia i al IV grup lleuger
de Cavalleria.

D'on ha tret temps per
realitzar tantes activitats és
un dels misteris de la vida
del coronel, el qual no ha
amagat mai la seua ideolo-
gia franquista, que l'ha
portat a esdevenir una me-
na de president honorífic
de l'anomenada «Coordi-
nadora de Grupos Nacio-
nales», l'agrupament de
totes les forces de l'extre-
ma dreta —tret de de l'an-
tiga Fuerza Nueva—.
Aquest grup no s'ha pre-
sentat a les eleccions del
pròxim 22 de juny i l'acu-
sació concreta, i indemos-
trable, contra de Meer és
que havia viatjat a Líbia
per aconseguir fons per al
seu llançament públic.

Les autoritats líbies, per
la seua banda, negaren tota relació
amb Carlos de Meer. Fonts molt prò-
ximes al dirigent libi afirmaren al pe-
riòdic basc Egin que «és coneguda la
generositat de Gaddafi a l'hora de fa-
cilitar ajut econòmic a grups antiim-
perialistes o que lluiten per la sobira-
nia dels pobles, però que en cap cas la
manera de demanar diners i de lliurar-
los no es realitza de la forma que ho
descriu el govern espanyol». Clar i ras:

que no s'és tan innocent en aquestes
gestions. Aquestes mateixes fonts des-
cartaven de tota manera qualsevol
probabilitat que Gaddafi hagués re-
but un militar ultradretá —sobretot si
coneixia la seua ideologia.

Com a conseqüència de l'afer, el
cònsol general de Líbia a Espanya,
Saed Mohamed Alsalam Esmaiel, era
expulsat i el coronel espanyol ingres-
saya en presó. Al cap de poc temps
l'ex-canceller austríac Bruno Kreyski
expressava el seu convenciment
—«d'home jueu», afirmá— que
aquesta relació no havia existit i la
seua sorpresa pel tracte que el govern
espanyol donava al libi, més encara
després de la trobada que Gaddafi i
González realitzaren fa un any a Ma-
llorca, i en la qual es parlà d'evitar
tensions al Mediterrani.

No es pot descartar, però, que en
realitat la coneixença haja tingut lloc
(de Meer qualificava Gaddafi de «jo-
seantoniano» en moltes ocasions). De
Meer no és un colpista típic, sinó un
'tome d'una profunda i extensa cultu-
ra, molt atret pel món àrab. D'ací a
complots i colps d'estat hi ha un llarg
trajecte. El llarg trajecte que, gojo-
sos, no dubtaran a traspassar els ma-
teixos periòdics americans que el 23 de
febrer de 1981 a penes no publicaren ni
la fotografia de Tejero. En primera pá-
gina de The Washington Post aparegt.k

diumenge— la de Carlos de Meer.

era a la presó, em vingueren a veure", II«. 25,36
La problemática social i

humana de la presó de Pal-
ma és totahnent descone-
guda per la immensa ma-
joria de la gent. Sabem
molt poc del que passa

dins, i lo que és pitjor,
la ciutadania "honrada" i
benénsant té una ecreta i
cordial mania contra les
persones que hi malviuen.
Com si fossin persones
irrecuperables per la socie-
tat, com si molts dels qui
entren a la presó no fossin
també victimes de les in-
justicies econòmiques i
socials.

Fa prop de dos merma,

la presó de Palma va ser
noticia amb ocasió del
motí protagonitzat per uns
quans presos. I aquella
dies els mitjans de comu-
nicació informaren d'unes
entrevistes que membres
de Justicia i Pau i. Drets
Humana varen tenir amb
el Sr. Delegar del Govern
i amb el Director de la pre-
só per informar-se del trae-
tarnent rebut pela presos i
les seves condiciona de vi-
da. D'aquella senzilla ac-
tuació acaba de néixer
aquesta és labona noticia
que volem comunicar avui
a tots els qui no se senten

amb les mans netes dins
un món injust— la "Comis-
sió dels drets dels presos"
integrada dins Justicia i
Pau. Aquesta Comissió es
va reunir per primera vega-
da dia 5 de març i está
formada inicialment per
17 persones, algunes de les
quals treballen dins la
presó, com el Secretari de
la Comissió provincial d'as-
sistencia social a la presó,
les assistentes socials i lea
RR. Adroatrices.

La tasca d aquesta Co-
missió dels drets deis pre-
sos s'anirà perfilant a me-
sura que vagi madurant i

fent camí, però no hi ha
dubte que el seu camp de
treball á inunens i urgent
Són moka els problemes
que ja varen sortir en
aquesta primera reunió, i
que haurem d'ajudar a re-
soldre. Per exemple: Que
els Assistents socials de la
presó tenguin un Local
dins Ciutat per atendre les
famílies deis presos i als
presos en Iliberat condicio-
nal. Que es puguin realit-
zar més treballa ocupacio-
nals dins la presó, recol-
zant les accions tan meri-
tónica que ja s'estan fent.
Donar sortida a través deis

comerços de Palma a les
manualitats queconfeccio-
nen els presos, etc., etc.

Mos proposam, en defi-
nitiva, tirar a baix els murs
que separen la societat
d'aquest grup humà mar-
ginat,desperta la sensibili-
tat i la responsabilitat de
la societat de cara als ciu-
tadans de la presó de Pal-
ma. Perquè pensam que
tots estam compromesos
amb aquesta realitat, ja
que si per una part no ens
preocuparn de la resocialit-
zació o reinserció social
dels presos, i per altra la
mateixa presó té un impac-

te tan negatiu en els presos
í en el personal penitencia-
ri, amb quina cara cris
queixarem després de que
hi hagi tanta inseguretat
ciutadana?

Voldríem acabar aques-
ta presentació de la Comis-
ajó dels drets dels presos
saludant des d'aquestes pà-
gines al nou Director de la
presó de Palma. Totes les
referencies que tenim de
a seva persona són un mo-
tiu d'encoratjament i d'es-
perança

"COMISSIO DELS
DRETS DELS PRESOS"

Justicia i Pan




