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Els ecologistes hi feren
acte de presència, els
hotelers se posaren
nerviosos, per?) el Dele-
gat del Govern, ho va
arreglar tot amb bones
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Gran festa-inauguració de 1 autopista de S'Arenal el passat dia 14 de juny,
amb assistència de totes les autoritats mallorquines i de la comarca.

Gran triunf del
PSOE que ha triplicat
a AP als sis collegis
electorals de S'Arenal
de Mallorca.

Molta de gent va
acudir a les urnes de
bon matí i a l'hora de
tancar els collegis elec-
torals. A la fotografia
se poden veure les llar-
gues coes de votants a
les vuit del vespre al
pati de l'escola de
S 'Arenal-Ciutat.
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Telèfons útils a

S'Arenal

Ala part de

Ciutat

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

Ala part de

Llucmajor

Ajuntament 	 660050
Oficina de S'Arenal 	 264071
Bombers 	 660756
Policía Municipal 	 661767
Guardia Civil 	 264121
Ráaio Taxi 	 263080
Parròquia 	 263265 -
itigua Potaule a tiomicili 	 261420:
Associació de Veinats 	 26504
Grues Sarnpol 	 264193'
Servici Municipal cl'aigues Sosegur 262493

Subscriu-te a
S'Arenal
de Mallorca

BOLLETI DE SUBSCRIPCIÓ

Nom 	

Carrer 	

Població 	  Tel. 	

M'interessa una subscripció:

O SEMESTRAL 900 Ptes.

Forma de pagament:

Ejj Rebut domiciliat a un Banc

Banc 	 Suc. 	

Compte n.° 	  Titular 	

El Comptat	 Firma

Ompliu aquesta tarja i enviau-la al Camí

Canteres, 132, S'Arenal.
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Parlament 

LLEI DE NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA DE
LES ILLES BALEARS

4.-Ningú no podrá esser discriminat per raó de la
llengua oficial que empri.

5.-Les modalitats insulars de la llengua catalana se-
ran objecte d'estudi i protecció, sense perjudici de la uni
tat de l'idioma.

Article 3.

Les persones jurídiques de l'àmbit territorial de les
Illes Balears s'han d'atenir, també, als punts que esta-
bleix l'article anterior.

Article 4.

Els poders públics han d'adoptar les mesures  neces-
sàries per a fer efectius la promoció, el coneixement i l'ús
normal de la llengua catalana.

Article 5.

1.-Els ciutadans poden dirigir-se als jutges i tribu-
nals a fi d'obtenir la protecció judicial en relació al dret
d'emprar qualsevol de les dues llengües oficials, d'acord
amb la legislació vigent.

2.-E1 Govern de la Comunitat Autónoma está legiti-
mat per a actuar d'ofici o a instància de part, amb els
afectats o separadament, exercitant les accions polítiques,
administratives o judicials necessàries per a fer reals i
efectius els drets dels ciutadans, reconeguts a l'article 3
de l'Estatut d'Autonomia i a la present Ilei.

TÍTOL I

DE L'ÚS OFICIAL

Article 6.

1.-El català, com a llengua pròpia de la Comunitat
Autónoma de les Illes Balears, ho és també del Govern

Autònom. del Parlament i dels Consells Insulars i, en ge-
neral de l'Administració Pública, de l'Administració Lo-
cal i de les corporacions i institucions públiques depen-
dents de la Comunitat Autónoma.

2.-EI català i el castellà són llengües oficials a la
Comunitat Autónoma de les Illes Balears i han d'esser
emprades preceptivament per l'Administració segons la
forma regulada per la Llei.

Article 7.

1.-Les Lleis aprovades pel Parlaxnent de la Comuni-
tat Autónoma, els decrets legislatius, les disposicions
normatives i les resolucions oficials de l'Administració
Pública, s'han de publicar en llengua catalana i en llen-
gua castellana en el «Butlletí Oficial de la Comunitat
Autónoma de les Mes Balears».

En cas d'interpretació dubtosa, el text català será
l'autèntic.

2.-Respecte de la llengua, la documentació derivada
de les activitats administratives, els avisos, els formula-
ris i els impresos de les entitats públiques esmentades
redactats en llengua catalana tenen validesa oficial i ple-

4pa eficacia jurídica.

Article 8.

1.-Els ciutadans tenen dret d'usar la llengua cata-
lana, oralment o per escrit, en les seves relacions amb
l'administració pública a l'àmbit territorial de la Comu-
nitat Autónoma.

2.-Les còpies o certificacions expedides per les en-
titats públiques de la Comunitat Autónoma s'han d'expe-
dir en català, llevat del cas que l'interessat o la perso-
na o entitat que les requereixen en sollicitin la versió
castellana.

3.-A les Illes Balears les actuacions administratives
són vàlides i produeixen plens efectes qualsevol que si-
gui la llengua oficial emprada.

Article 9.

Govern de la Comunitat Autónoma de les Illes
Balears ha de regular, mitjançant disposicions reglamen-
tàries, l'ús normal, oralment o per escrit, de la llengua
catalana en les activitats administratives dels  òrgans de
la seva competència.

2.-El Govern de la Comunitat Autónoma de les Illes

Balears ha de promoure d'acord amb els òrgans compe-
tents la normalització de la 'lengua catalana, oralment
o per escrit, als registres públics no dependents de la
Comunitat Autónoma.

3.-Els Consells Insulars i les Corporacions Locals han
de regular l'ús de la llengua catalana dins l'àmbit de la
seva competència d'acord amb els principis i les normes
d'aquesta Llei.

Article 10.

1.-A les actuacions administratives a instància de
part, si hi ha altres interessats i així ho soHicitin, l'Admi-
nistració ha de comunicar-los tot quant els afecti en la
llengua ofical en qué s'hagi iniciat l'actuació

En cas de no haver-hi acord entre els interessats, s'ha
d'utilitzar la llengua de la persona que hagi promogut
l'expedient o el procediment, sense perjudici del dret de
les parts que els sigui lliurada la traducció corresponent.

2.-Així mateix, en els expedients iniciats d'ofici,
qualsevol que sigui la llengua oficial que s'hi utilitzi, l'Ad-
ministració ha de lliurar als interessats els documents
o comunicacions en la 'lengua oficial en qué els soHi-
citin.

3 -Els documents públics atorgats a les Illes Balears
s'han de redactar en la llengua oficial escollida per l'ator-
gant, o, si hi ha més d'un atorgant, en l'idioma que
aquests acordassin.

En cas de discrepància els documents es redactaran
en les dues llengües

Les cópies s'expediran en la llengua utilitzada en la
matriu.

4.-Els poders públics que áctuen a la Comunitat
Autónoma, han d'asegurar que tots els documents im-
presos o models oficials utilitzats a l'Administració Pú-
blica i a disposició dels ciutadans, estiguin escrits en
català i castellà.

Article 11.

1.-Dins l'àmbit territorial de la Comunitat Autónoma
de les Illes Balears, tots els ciutadans tenen dret a poder
dirigir-se a l'Administració de Justicia en la llengua ofi-
cial que estimin convenient d'usar, i no seis pot exigir
cap classe de traducció. Per altra banda, aquest fet no
pot representar retard en la tramitació de les seves
pretensions.

2.-Pel que fa a la llengua, totes les actuacions, docu-
ments, escrits, realitzats o redactats en catalá, són to-
talment vàlids i eficaços davant els tribunals i els jut-
jats de les Illes Balears. En tot cas, els interessats tenen
dret a ser assabentats en la llengua que elegeixin.

3.-E1 Govern de la Comunitat Autónoma ha de pro-
moure, d'acord amb els òrgans corresponents, la progres-
siva normalització de l'ús de la llengua catalana en l'Ad-
ministració de Justícia a les Illes Balears.

Article 12.

1.-Pel que fa a la inscripció deis documents en els
registres públics de la Comunitat Autónoma, els assenta-
ments s'han de fer en la llengua oficial en qué s'hagi
declarat, atorgat o redactat el document o en la que es
faci la manifestació. Si el document és bilingüe, s'ins-
criurà en la llengua que indiqui la persona que el pre-
senti al registre. En tot cas, els assentaments s'han de
preactivar en la llengua solicitada per l'interessat o pels
interessats de comú acord.

2.-A efectes d'expedició de certificacions per part
dels funcionaris dels dits registres, s'ha de garantir la
traducció de qualsevol de les llengües oficials de la Co-
munitat Autónoma, d'acord amb la voluntat del que faci
la petició.

Article 13.

1.-Tots els ciutadans que facin el servici militar dins
l'àmbit territorial de les Illes Balears poden utilitzar en
qualsevol ocasió la llengua catalana, tal com es desprén
de la seva condició de llengua oficial i  pròpia dels no-
bles de les Illes.

2.-Són Mides totes les actuacions militars fetes en
català a les Illes Balears.

Article 14.

1.-Els topònims de les Illes Balears tenen com a
única forma oficial la catalana.

2.-Correspon al Govern de la Comunitat Autónoma,
d'acord amb l'asessorament de la Universitat de les Illes
Balears, determinar els noms oficials dels municipis, ter-
ritoris, nuclis de població, vies de comunicació interur-
banes en general i topònims de la Comunitat Autónoma.
Els noms de les vies urbanes han d'esser determinats pels
Ajuntaments corresponents, també d'acord amb l'asses-
sorament esmentat, donat preferència a la toponimia
popular tradicional i als elements culturals  autòctons.

(Continuará)
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(Només per les primeres 100 inscripcions)
Abonament mensual (El primer mínim de tres mesos).

L'abonament gaudeix d'un 50 per 100 de descompte sobre les tarifes del moment.
(Exclusivament SQUASH).

Preu: 3.500 Ptas. cada mes, d'abril a octubre.

PPr-,
7*

TAMBE TENIM
Snack Bar-Grill

Tenis
Mini Golf
Terrasses

Piscina

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

Bouquets de batetjos, noces, primeres COMUE..9119,

festes socials...
Cada vespre, música d'orgue a arre:. d'en Xitno,

Avinguda Bartomeu Riutort, entre els Belnear;.s 1; 2 eic
Ca'n Pastilia.Telefons 260119-264562.

BOITE - NIGHT -
CLUB - BRASILIA

EL RINCON DE PEDRO. Cuina Castellana. Xot a la graella, conill a
l'allet, pollastre a 1 allet, gambes a l'allet, tapes variades i , més coses.

Carrer Veler, 4 - Ca'n Pastilla. Tel. 265752.
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Nou local d'A.P.

Al carrer. de Sant Cristbfol ha muntat un nou
local d'AP, seu de la junta autònoma local, presidida
per Dama Sastre. Hi va haver la presentació, amb buf-
fet i xampanya, aquests dies passats. La inauguració
oficial, per a les masses, es farà d'aquí a unes setma-
nes. La inauguració comptarà amb més buffet i xam-
panya, a més d'especialitats mallorquines de soca-
arrel.

Tenis Arenal A
SON VERI

1	

NOU ABONAMENT

SQUA(se§quit111

d 'entrada)

 CLUB

26 38 34



Ior-

GASEOSA BONA PELS NINSBoNa BONA PELS	 269990
Carrer ilavoficim Verdaguer, 26

n 	PADRINS	 S'Arenal de Mallorca.

REPUTIOA PER GASEOSES MONTSERRAT, S. A.
La direc‘ió del restaurant Cala Blava eLs recorda que te a la seva disposició, les

seves pistes de tenis i la seva piscina.
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Successos

S'Arenal:
	

likenc Ratea, kgressat de Córdoba:
Va morir madi) Prima 	 BOU	 Mort d'un allot de set anys

Catalina Pujol Puig-
server, de noranta dos
anys, més coneguda
com madó Prima, va
morir a S'Arenal
aquests dies passats.
Madó Prima havia ven-
gut a S'Arenal, ja fa
uns seixanta cinc anys,
des d'Algaida. Va veu-
re la gran transforma-
ció de S'Arenal en

Fas Portal Vicente,
de vint-i-cinc anys, va
esser detingut com a
l'autor de danys mate-
rials per valor d'un mi-
lió de pessetes, fets en
l'automòbil de la seva
dona. La denúncia par-
tí d'ella. Sembla que, a
més de l'automòbil, el
detingut també va Han-
gar una televisió i un
aparell de vídeo per la
finestra, a més d'altres

La reunió municipal
arenalera prengué
l'acord de participar en
una campanya de nete-
ja de platges i demés
llocs turístics, promo-
guda pel Consell Insu-
lar de Mallorca. Con-

aquest darrer quart de
segle, i n'estava con-
tenta i admirada, pel
que significava de pro-
gres i benestar. El seu
home, Baltassar Ferrer
Vidal, els seus fills,
Magdalena i Mateu, i la
resta de familiars, els
hi donam la nostra con-
dolencia.

electrodomèstics, tot
al carrer.

Els fets succeïren
després d'una forta dis-
cusió del detingut amb
la seva dona, ja que,
aquesta, conduia el
cotxe sense el permís
de circulació, i sense el
pennís del marit, la
qual cosa va fer enfa-
dar d'allò més a l'acu-
sat.

cretament, les platges
de Son Verí, Cala Bla-
va i Es Racó de S'Are-
na, a S'Estanyol, són
les platges indicades, a
més de tota la badia de
Palma.

El president, fins fa
poc, de la U.E. Arenal,
Vicenç Mateu Grau, ha
estat de nou ingressat
en una clínica ciutada-
na, on ja sofrí una de-
licada intervenció qui-
rúrgica en un genoll.
Sembla que ha sorgit
complicacions d'im-

La Policia Nacional
de Ciutat va detenir
aquests ches passats un
individu, Joan NI. L.,
de trenta dos anys,
com a pressumpte
autor de dos delictes
d abusos deshonests,
comesos en dues mines
de dotze anys.

Els respectius pares
de les dues nines, ha-
vien denunciat els fets

Prop de la carretera
de Valldemossa, una
nina de dotze anys va
esser violada per un
home d'uns trenta
anys, el qual encara no
ha estat detingut per la
Policia. L'individu es-
tava armat amb una

portáncia que han
aconsellat el seu re-in-
grés a la clínica. Vi-
cenç Mateu pensava
tornar-se a presentar a
la presidència del club
arenaler, a les pròxi-
mes eleccions que con-
vocará la junta gestora.

i donat la descripció
física de 1 individu, el
qual tenia antecedents
per la mateixa causa.

El detingut es feia
passar per metge. Deia
a les nines que les ha-
Via de fer un reconei-
xement i seguidament
es posava a tocar-les
a tot arreu del cos,
sobre tot els pits.

navalla, amb la qual in-
timida, a la nina i la va
fer introduir-se en els
soterranis de la finca
on la petita viu. L'indi-
vidu s'escapa, esperem
que la Policia el deten-
gui ji empresoni.

L'al.lot de set anys,
Antonio Caballero Gar-
cía, va morir a l'hospi-
tal Reina Sofia de Cór-
doba, com a conse-
qüència d'una pallisa
que li va donar un altre
al.lot de dotze anys.

Els fets passaren al

El turista alemany
I Ieinz Wi odershoven
morí a Son Dureta, on
Ii havia ingressat amb
ferides de carácter greu.
No se sap com.

CIUTAT:
DETENCIO D'UN

DELINGUENT

Antoni M.S. va esser
detingut aquets dies
passats per agents de la
Policia Nacional. L'al-
lot, de 19 anys, s'en-
frontà als policies amb
una navalla. Els seus
companys, Miguel A.M.
de 20 anys, també va
esser detingut. Tots
dos acusats d'un delic-
te d utilització indegu-
da. Sembla que la de-
tenció d'aquets dos de-
linqüents no va esser
del tot

col.legi d'Adamuz,
'Capitán Trevilla

quan els al.lots presen-
ciaven un partit ele fut-
bol. Una altra versió
dels fets diu que la
causa de la mort va es-
ser una topada entre
els dos al.lots, fortuita.

MOR UN MALALT DE
LA SIDA A

SON DURETA

Un jove de trenta
clos anys, morí a Son
Dureta, on hi havia
ingressat uns dies
abans enmalaltit de la
SIDA. La mort va esser
producte d'una encefa-
lop ati a.

MOR UNA TURISTA
D'INFART DINS UN

AUTOBUS

La turista británica,
Ivi Walker, de setanta
cinc anys, morí d'una
angina de pit quan es
traslladava amb l'auto-
bús de cap a l'aeroport,
per tal de marxar cap
al seu país. La británi-
ca va passar les seves
vacances en un hotel
de S'Arenal.

Ciutat:
Agressions familiars

Campanya de neteja de
platges

Chitar:
Violació d'una pina de dotze
anys

Ciutat:	 Mor un turista alemany a
Detingut un maníac sexual causa d'unes lesiones
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Licors - Conserves -
Congelats - Cervesa
Especial MAHOU - SIDRA

MAI-ONA - Bitter
CINZANO

Carrer Llacinto Verdaguer, 15
baixos, telèfon 261260- S'Arena:
de Mallorca

COPE

Ródio Popular

"ES COSA NOSTRA"

e	
F. M. SO ESTEREOFÒNIC

97.5 Mai

...400•1"

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

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

41
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41//,
PAL"'
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Manifestació a Con dels alumnes del collegi públic
Una seixantena d'alum-

nes i pares del col.legi pú-
blic de S'Arenal es mani-
festaren davant Cort, per
tal de reivindicar un col-
legi nou, més d'acord arnb
les necessitats del poble.

Una delegació dels pa-
res de 1 alumnat demana-

ren una entrevista amb el
delegat del Ministeri d'Edu-
cació, Andreu Crespí.

Entre els manifestants
es feien algunes pancartes.
amb frases en contra del
batle, Ramon Aguiló, i de
I encarregada de l'afer,
Betlem Agulló.

El batle reiterà que es

tracta d'una qüestió de
temps i que totkels tràmits 4
ja estan enllestits. El batle
remarcà que, hores d ara,
s'està realitzant un estudi
geotécnic del lloc on es
construirà la nova escola.
Betlem Agulló assenyalá
que l'escola estaria feta per
al curs 87/88.

GBebef y Comer
A FO AJNTITA..z..--,,_.....„._,--,

,\--1-
,

,,..f____--------------
,i---4, .....„„„,,.„,..,„

1 ,, ,, „
El bany calent refresca

Segons un recent estudi realitzat a Anglaterra, s'ha descobert l'existèn-
cia d'una relació directa entre els banys o dutxes rírsos a altes temperatu-
res i la disminució del desig sexual. Ficar-se dins aigua molt calenta, abans
d'anar al allit, és un remei molt eficaç per a aquell i aquelles que pateixen
hiperestesia sexual, i un perill per als qui pateixen el contrari, els que te-
nen escassa potència sexual. Ara que ja sabem això, haurem de regular la
temperatura del bany d'acord amb les nostres possibilitats, més que al nos-
tre gust.

iriamorurie worg, 1„„gle

,

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

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

1-0111;04

i n E wi•

I
-Nt •

'Ira" "
0011

URBANITZACIÓ
SA TORRE

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

quilòmetre 7'50.
Venda de solars devora la usar.

Visites: cada dia manco els diniecres.



Manifestació d'alumnes del
col legi públic Joan Amando,

Els alumnes del col.legi públic de
S'Arenal Ciutat, es varen manifestar
aquests dies passats protestant per la len-
titud amb que es club a terme la construc-
ció d'un nou centre. Els alumnes (el col-
legi compta amb un miler) protagonitza-
ren una asseguda de casi dues hores, de-
manant unes aules dignes.

SENSE DIR RES

El problema de la vela escola ve de fa
uns cinc anys. L'alt percentatge d'alum-
nes de la zona ha obligat a condicionar
com a aula tots les habitacions del centre.
Fina i tot a la enana, un grup d'alumnes

-..segueix lica4aeves -daabes. Avui, a pan da!-
tres lIÕd de,K,e2-esc;olar, tep
les seves datases a altres llocs pròxims. I

es que el centre, de vuit unitats, té pràc-
ticament el doble de classes que d'aules.

ELS PARES FA CINC ANYS QUE
PROTESTEN

L'Associació de Pares i els professors
han vist, amb malta paciencia, com les
autoritats competents han anat retrassant
la promesa renovació del centre. Primer
va esser la troballa d'uns nous locals, i ara,
segons els pares, petats problemes buro-
crática endarrereixen el començament de
les obres. Sembla que no será abans del
cura 87/88 quan Falumnat tengui unes
antes dignes

La falta de loca escolars es multiplica
ra aquesi. nou cura, ja s'nan demanat uns
60 loca nous.
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Dormir bé per a viure

1

Els problemes i les ten-
sions generen insomni, evi-
ta'ls i aconseguiràs de dor-
mir amb major facilitat.

Una de cada ducs perso-
nes adultes asseguren patir
d'insomni, però que, afor-
tunadament, aquesta és
una malaltia de temporada
que es presenta, majorità-
riament, en moments par-
ticularment difícils de la
nostra vida. Moments que,
pel que sigui, tenirn pro-
blemes, tensió, etc... De
tota manera, en altres ca-
sos menys nombrosos, pot
ser un símptoma, una ad-
vertencia de qualque ma-
labia física o mental. Per a
tothom, un vespre 'tense
dormir suposa, com a mí-
nim, estar fluixos Pende-
ma, i quan Iinsorruni dura
uns dies seguits, la persona
que ho pateix es transfor-
ma en algú fàcilment irrita-
ble, próxirn a l'abatiment

ANAM AL LLIT AMB
LES NOSTRES

PREOCUPACIONS

La majoria de nosaltres,
veim el somni com una fa-
ceta aliada de la nostra vi-
da, com una cosa separada
de la nostra personalitat
desperta. Es erroni. Es

tracta. aimplement, d'una
altra faceta del mateix jo,
de la mateixa persona que
durant el dia pensa, lluita,
estima, treballa. etc... Així
dones, anam al lit arnb
els nostres atributs física,
els nostres trets de carác-
ter i també els problemes
i conflictes de la nostra vi-
da.

Les causes de l'insomni,
com hem dit abans, poden
ser vàries, i és important
per a curar-lo conèixer els
motius.

Però, no hem d'enten-
dre per insomni "la falta
total de son", ja que, nor-
malment, en la práctica
cap persona arriba a estar
totalment desperta iota el
vespre. Els casos d'insomni
més freqüents es poden
classificar en tres grups:

--Persones a les que les
costa d'adormir-se, i pas-
sen molt de temps donant
voltes abans d'adormir-se.

—Persones que es dor-
men fàcilment, però tenen
un somni lleuger combinat
amb llargs intervals de vigi-
lia.

—Persones que es despe-
ten molt prest, de matina-
da, totalment deixondidá,
i les és impossible de tor-
nar adormir-se.

Un dels mites més gene-
ralitzats és que la persona,
per tal d'estar en forma, ha
de dormir un mínim de
vuit llores dañes. Es una
creença errònia, ja que és
el nostre cos el que, segons
el seu estat, ens indica el
temps que necessita repòs.

Molta gent es queixa
més de la pèrdua de la son
que del problema que li
provoca. Arriba el moment
que el malestar no es deu
al fet de no haver desean-
sat a bastament, sanó que
estan obsessionats amb la
idea de no poder dormir i
es passen horca d'insomni,
en estat nerviós. Es impor-
tant saber que una tempo-
rada d'insomni és relativa-
ment poc important.

El que passa és que
aquesta temporada és que,
en algunes persones, pot
arribar a esser una trampa
perillosa si comencen a ob-
sessionar-se per la pèrdua
de son.

APROFIA EL TEMPS

En lloc de posar-se ner-
viós, inquietar-se I preocu-
par-se perquè no dorm el
temps degut, li ha de tren-
re profit del temps d'in-
somni. Els moments de vi-
gilia, de vetla, poden esscr
profitosos en lloc d'esser
esgotadors. Es perd un
temps preciéis quan s'está,
al llit, intentant d'adormir-
se. Es millor aixecar-se i
llegir, o treballar en alguna
cosa unes poques horro.
Així, és més fácil, quan
torna al llit, adormir-se.

I un darrer consell a les
persones que prenen se-
danta i calmants arnb la
mateixa facilitat que si
prenessin una aspirina:
hem de tenir en eompte
que está cien tíficament de-
mostrat que totes aquestes
drogues, tant els barbitú-
rics com els calmants més
moderats, creen hlbit si es
van prenent durant una
llarga temporada.

SI NO POTS DORMIR...

INFORMACION Y MATRICULA
De lunes a viernes: de 10 a 13 hrs.

y de 16,00 a 20,00 hrs.

i	 italC.

9!)

C/. OVIDIO, 1, 1.° - Tel.: 26 00 86
lsIllbats	 11) 

• RECUPERACIONES:
E.G.B., B.U.P., C.O.U., F.P.

• INFORMATICA
• rDIOMAS:

INGLES - ALEMAN - FRANCES -
ESPAÑOL (para extranjeros)

• GRADUADO ESCOLAR (para adultos)

ACADEMIA

bli()

CURSOS DE VERANO
COMIENZO DE LAS CLASES:

DIA 1 DE JULIO

Intenta no prendre cafè
i fumar poc.

Porta els teus horaria en
ordre, ajeu-te i llevat cada
dia a la mateixa hora (i, si
és possible, com mes prest
millor).

No t'obsessionis amb
dormir vuit horca. No és
imprescindible.

Dorm en una habitació
ventilada, millor amb la fi-
nestra oberta.

Aban d'Ajeure't, dóna't
un bany calent o una dut-
xa, i pren una infussió de
camama 1 a o til.la.

No et quedis al llit do-

:	 riatiat", 4st/tea:. )3Triou' 'Pro

llegeix, cus, escriu... fans

que tornis a tenir son.
¡las de tenir paciencia

i t'ho has de prendre com
una temporada curta.

L'insomni, si no feim

d'ell una obsessió, es cura
tot sol.

Has de tenir present
que, a mesura que passen
els anys, necesaitam mentts

llores de dormir.
Les pastilles són una

solució dolenta.

Carme - Caries



JOIERIA RELLOTGERIA

CHISUN

Tel. 269815

ESCOIA D1NFANTS„

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

ter

Fruiteria Maria

Les millors fruites i verdures de Mallorca

Vendo a la menuda i a  l'engròs, directament de finca

Correr Milan, cantonada carretera militar
S'Arenal de Mallorca

FORN CA'N DAMIA
Tota clase de pans i de pastissos

Playa dels Nins, cantonada carr. Militar. -

Avinguda Son Rige, 5.
SUPE RARENAL, carrer Tokio, s/n.

Teléfon: 260551 - S'ARENAL DE MALLORCA.
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S'Arenal

Nou edifici per als bombers
comissaria

El nou edifici destinat a acollir el suh-parc
dels bombers i la comissaria de la Policia Munici-
pal a S'Arenal, ja está enllestit. El passat dia vint-
i-sis s'inaugura..

El local está situat en un solar cedit per 1 As-
sociació d'Hotelers, just a la vora de l'Auditori
de l'Associació. La proposta de creació d'un sub-
parc de bombers i d una comissaria a la platja de
S'Arenal partí, ja fa temps, de la mateixa Asso-
ciació d'Hotelers. Sembla que, a la fi, s'ha duit a
terme.

Cort exigeix menys renou
als bars de Ca'n Pastilla

El Departament d'Indústries i Medi Ambient
de l'Ajuntament de Ciutat, gràcies a la denúncia
prèvia dels veinats i la corresponent inspecció,
ha detectat renous superiors als permesos, en

set bars de Ca'n Pastilla, aquest són: Bar Paraiso,
Bar Tokio Joe's, Bar Bucks Fizz, Pub Yes, Pub
Dos, Bar Tramps i Bar Lolita (Joker's).

L'Ajuntament ha notificat les mesures a adop-
tar per part dels bars, i el termini de compliment
d'aquestes, que és de dos mesos. Les mesures
prescriuen que, a l'exterior dels bars, els nivells
de pressió sonora no poden esser superiors als
quaranta decibelis, a la nit, i als cinquanta-cin,
de dia, aiximateix, en les cases dels veinats, la
pressió sonora no podrá superar els vint-i-cinc
decibelis durant la nit, ni els quaranta durant el
dia. A l'interior dels locals la pressió sonora po-
drá arribar fins als vuitanta decibelis, però mai
superar-los, ni de dia ni de nit.

Per tot aixb, la majoria dels bars haurán d'ha-

bilitar els locaLs per tal de no superar les xifres
establertes per Con. Mentres tant, queda prohi-
bit el funcionament d'aparells musicals o de rà-
dio i televisió.

Una vegada acomplert el termini marcat, dos

mesos, tècnics de l'Ajuntament anirán a inspec-
cionar els bars, per veure si han complet les nor-

mes.

Josep Rosselló

El client sempre
té raó

Pius Pujades

L a fleca és plena de gent. Des-
patxen tres dones (la mestres-

sa i dues dependentes) i un home.
Certament, l'home, quan jo he
entrat, era a la porta d'entrada de
l'obrador i des,d'allá feia comenta-
ris õ donava conversa, sense
atendre ningú concreL

Les converses entre dependents
i clients es trenen involuntàriament
en l'aire ddid de l'establiment. Es
parla majoritàriament en castellá,
però des de l'altra banda del taulell
es contesta en català cada vegada
citíe algú l'usa.

Ara el problema ve per un pa d'a-
quells que es guarden. N'hi ha de
diverses mides. La senyora el volia
petit i l'hi han donat gros. En pren
un altre queda ben contenta, pedí
Ii diuen que el petit és un tercer.
Ella diu que li agraden les llesques
petites (el pa en qüestió) el venen
llescat). Llavors intervé la mestres-
sa:

—Sí, té raó. La Ilesca petita va
•més bé per a fer entrepans.

Tot havia de quedar així. Però
una de les dependentes, que
encara no deu haver entes del tot
l'aire de la mestressa, gosa expres-
sar en veu alta el seu pensament:

—Però si es vol fer un entrepà
gros les llesques grosses van més
bé.

La rnestressa no s'hi amciina
gens. Ensenya les cartes:

—Si aquesta senyora me les
hagués demanat grosses
—confessa— jo hauria dit que les
grosses anaven més bé. I tots con-
tents.

Continua la venda. Encara no
em toca el torn. D'altres clients
van comprant el seu pa de barra, in-
tegral, de viena, de motllo, de no
sé qué... Quedo bocabadat de la
quantitat de classes de pa que hi ha
a les (legues.

Poc després una dienta demana
pa d'aquell que es guarda i tallat a
llesques. Li indiquen on és i ella
mateixa l'agafa.

—Va bé aquest? —pregunta
mostrant el paquet embolicat amb
cel•lofana.

L'home, des de la porta, i sénse
riure ni una mica, pontifica decidip

—Amb aquest anirà molt bé. Es
de llesca grossa, que va més bé per
á fer entrepants.

No cree pas que la dona hagi
pescat la broma. Possiblement no
havia sentit la conversa que jo be
sentit uns moments abans.

Paga el seu pa de Ilesca grossa
i se'n va. Segur que els entre-
pants Ii sortiran més bons que
mai.

Un independentista
català, condemnat a sis
mesos de presó

Barcelona. — El militant indepen-
dentista català del MDT Caries
Ricart ha estat condemnat a sis
mesos i un dia de presó menor
com a autor del delicte de posses-
sió il.lícita d'armes, malgrat que el
ministeri fiscal va demanar deu
dies d'arrest menor i una indem-
nització de deu mil pessetes.
D'altra banda, la sentencia consi-
dera que la policia va agredir els
manifestants el dia de Sant Jordi
del 1985.

Per primer cop es dóna
permis per a desmuntar
una central nuclear
Munic (RFA). — El centre d'inves-
tigacions nuclears de Karlsruhe
va donar el seu permís perquè es
desmunti la central nuclear de la
localitat bavaresa de Niede-
raichbach. És el primer cop que
es dóna permís per a desmuntar
una central nuclear. El reactor va
ser construit el 1974 i va funcio-
nar a ple rendiment només els pri-
mers divuit dies. Després calgué
apagar-lo a causa de les contí-
nues avaries i dificultats tècni-
ques que s'hi produje°.

El fili gran de l'ex-xa de
l'Iran va casar-se ahir
als EUA
Nova York. — Syrus Reza Shah,
de vint-i-sis anys, el fill gran de
l'ex-xa de l'Iran, va casar-se
dijous passat en un lloc proper a
Nova York amb una iraniana de
divuit anys establerta als Estats
Units, segons que informava ahir
l'agencia France Presse.

Un caçador dispara a
una parella que es
trobava en un bosc

Liada (Segre). — Un jove de
quinze anys va resultar ferit amb
diverses perdigonades a la cara i
al braç diumenge al vespre, a la
partida de les Forques de Cerve-
ra, quan un caçador va disparar-li
sembla que expressament. El
jove estava en companyia d'una
noia de setze anys, segons que
informa la nostra corresponsal
Anna Gómez.

Pou: «Catalunya,
locomotora de l'Europa
de les regions»

Barcelona. — Víctor Pou, director
general d'adequació a les Comu-
nitats Europees, participa en un
col.loqui celebrat al Col•legi Major
Monterols de Barcelona sobre la
tendencia actual cap a la unitat
europea. Pou afirmé que Catalu-
nya és la regió europea amb més
empenta 1 interés i que actua com
a locomotora en el Consell de les
Regions.

Acord europeu sobre
els productes químics
perillosos
Luxemburg. — Els ministres del
Medi Ambient de la CEE, reunits
a Luxemburg, van decidir d'ampli-
ar els controls i plans d'emergèn-
cia sobre l'emmagatzematge de
determinats productes industrials
considerats perillosos en la linia
de ranomenada directriu Seves-
so, que es va promoure arran de
l'accident que va produir-se en
una fábrica italiana de productes
químics.

S'exposen les feines
fetes en el III Pla de
Treball Juvenil

Barcelona. — L'exposició »Barce-
lona activa» recull una amplia
mostra de les activitats i els tre-
balls realitzats durant el III Pla de
Treball Juvenil de l'Ajuntament de
Barcelona L'exposició, inaugura-
da ahir, pretén servir de !loe d'in-
tercanvi d'experiències per als
joyas que han participat en el pla
per al públic en general.

Un sergent dispara
contra la seva dona a
Barcelona

Barcelona. — Un sergent del cos
d'intendència de l'exercit va dis-
parar contra la seva dona, de vint
anys, a 'interior d'una discoteca
de Barcelona, segons que van in-
formar fonts policíaques a Efe. Ei

sergent va discutir amb la seva
dona i en un moment donat va
treure's una pistola marca Astra
amb la qual va disparar contra la
seva dona, que va ser atesa de fe-
rides molt greus a l'Hospital Clínic
d'aquesta ciutat.

El cap de l'exèrcit de
Panamá, acusat de
traficar amb droga
Nova York. — El cap de les forces
armades de Panamá está implicat
en el. traf ic de drogues i en l'as-
sassinat d'un dissident paname-
ny, segons que afirmava ahir el
diari "The New York Times».
Segons aquest diari, els Estats
Units van fer els ulls grossos
davant d'aquest fet perqué el ge-
neral Antonio Noriega és el venda-
ble home fort del país

OASIS SNACK BAR
Yorkshire

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



í

SEPREISALÁREA ECONÓMICA 
E Promoció del turisme. LI Pro-

tecció de l'entorn amb campanyes
de neteja de platjes i el nostre 'loc.

Impuls de la nostra indústria i co-
merç. El Accions de millora de la ra-
maderia i 'agricultura.
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Vilafranca

Tomeu Penya, un antkormalitzador
desnaturalitzat

Migue/ Barceló

Ja ho val! ja ho val!
amb l'Amo En Tomeu
Penya i les seves darreres
cançons. Als anticatalanis-
tes, el darrer LP d'En Pe-
nya els hi va com anell al
dit, fins i tot podríem afir-
mar que s'ho han agafat
com una doctrina de "Ma-
Ilorquinisme" que sense
voler o ben intencionada-
ment ho han mesclat amb
"l'espanyolisme" tam-
bé de signe anticatalanis-
ta

Pot sembrar inoportú
el que sigui un vilafranquer
una de les poques persones
que es decidesqui a criticar,
í no per bé, a un altre vila-
franquer de fama reconegu-
da dins la nostra comunitat
autónoma i també a Catalu-
nya, però com diu Tomeu
Penya a la seva cançó "Ma-
llorquins i Catalans", més
si no ho moll me ferá mal".
Al final i després d'unes cer-
tes contradiccions .norals
hem decidesc a fer una peti-
ta valoració crítica d'aquest
personatge popular i vila-

franquer anomenat Tomeu
Penya.

Amb tots els meus res-
pectes al que pugui dir o
al que digui Penya, la
sortida del darrer LP, amb
tota la polémica, que arro-
sega, després d'un exitós
i nistóric II ZUNGFIES
INTERNACIUNuL DE LA
LLENGUA CATALANA re-
sulta poc més que sospito-
sa. I aquestes sospites no te-
nen que arribar forçosament
del contingut de la cançó
-Mallorquins i Cataians", sí
és que en té, sinó que ve-

nen de certes declaracions
a la premsa '•mallorquinis-
ta" o millor dit "anticatala-
nista", del nostre majoral
de lletres que en un temps
de lent caminar cap a una
normalització lingüística ens
ve amb pírriques gloses per
destapar una problemática
que poc a poc anàvem supe-
rant.

I és que l'afany de
venda de Tomeu Penya no
du fre, laixó en la teva
"Ilengo" vol dir freno, To-
meu), i e serveix de- la fam
ani icatalanist a Per do-

nar de "menjar", a preu
de bon restaurant, a aquest

sector que veu En Penya
un símbol de Milita contra
la bubota imperialista de
la 'lengua catalana.

Un pot començar a
comprendre el perquè la
premsa local de Vilafran-
ca, mai ha tractat amb
fanatisme la bona trajectò-
ria, i sobretot l'econòmica,
de Tomeu Penya. Tal vega-
da perquè es veia venir l'ar-
ruxada i la pujada de fums
de qui per no sabem qué,
ha pogut pujar els esca-
lons de dos en dos.

Un comença a com-
prendre el conte, (cuento,
Tomeu, cuento) del
"Trenc", o el conte de les
actuacions musicals amb
la gorrete del "Mallorca"
quan la darrera vegada ju-
gava a la primera divisió,
pel que es d'esperar que
prest t'hi tornarem a veure

Vicenc Sastre
Per a joves del terme,

es convoca per els dies
entre 11 i el 31 de juliol,
just els dies feiners,
l'anual curset de natació,
en el qual també poden
inclure's els pares acom-
panyants. L'horari de les
classes será de 9'45 a
13'30 h. r el preu d'ins-
cripció, de 500 ptes. El
preu inclou el pagament
del curset i el transport,
que esfará amb autocar
des del centre de cada
nucli.

Els veinats de Cas Capi-
ta tenen queixes de les
emanacions pestilentes que
es produeixen especial-.
ment de nit a la zona, pro-
vinents de les indústries
implantades en el mateix
poligon, i que representen
un exemple del que no
s'ha de permetre instal.lar
prop dels habitatges. Tam-
bé al Pont d'Inca s'han
expresat dures queixes so-
bre l'embassament d
contaminades en els to-
rrents. Els desbarats urba-
nístics i la manca de con-
trois fan que els aboca

Crec que els cants a la te-
va gent que t'entén, però
tal volta no t'arriba a com-
prendre, es comencen a veu-
re foscos, emboirats i amb
poc sentit realista.

El terna lingüístic,
i seguint en el tema, ha que-
dat prou clar Mestre To-
meu i ni cap bejenada de
les que sols amollar de tant
en tant a la premsa feran va-
riar l'idioma de la llengua
catalana ni els nostres pres-
tigiosos filòlegs repetiran

perquè encara que no
ho creguis el xerrar que
t'han ensenyat és part de la
llengua catalana, com a tu
et diuen TOMEU. I si li
vols donar més voltes, do-
na-lis, per-6 pensa que per
fer sopes han de tenir pa.
I ja per acabar també pen-
sa, si pots, que aquestes
són les opinions personals
d'un seguidor teu, però que
no són exclussives.

ments sien un clar perfil
per la salud i una font
de molésties en els cassos
més lleus.

Per altre part, hi ha
alguns cassos de cana
amollats que solen ser els
causants de brutor i rotu-
ra de bosses de tema,
esoindol i son el perfil
d'un retgiró, en la nit.

També creim digne de
contar que no ha a Ma-
rratxí un deficient servici
de neteja pública. El*
restes de festes queden a
les places fins la festa de
l'any següent. Ho heureu
pogut comprovar, els vei-
nata en els carros de St.
Marçal, o Pont d'Inca, o la
recent festa dels quintoa, a
Pórtol. També a la plaça
de S'Ajuntament, a Sa
Cabaneta hi h restes de
vidres per tot, i amb
l'agreujant que és el "pati"
dels nins de l'escola
L'endreçament dels carrers
i places sols se contemple
per abans de que sien
utilitzats en algún acte.:
Llavors, que sí quan hi ha
brutor, no s'en recorda
ningú de tale llocs.

Cada any el Consell Insular de
Mallorca du a terme nous projectes
per garantir millors serveis públics
a totes les persones que viuen a la
nostra illa. A la vegada manté i in-
crementa els que ja hi ha. I tot això
ho fa a través de les seves àrees
d'actuació.

ACCIO SOCIAL I SANITAT 
Hospital General. E Hospital

Psiquiàtric. EJ Llar de l'Infáncia. 0
Llar de la Joventud. E Llar dels An-
cians, E Patronat Verge de la Sa-
lut. O Hospital de Nit.

E Centre de Prevenció de
l'Abús de Drogues. E Grup d'Edu-
cació Sanitària a les Escoles. E
Elaboració del Mapa de Serveis So-
cials de Mallorca.

ÁREA DE CULTURA I
ESPORT 

LI Ordenació d'arxius propis i
d'altres organismes. E Difusió cul-
tural per mitjà del Teatre Principal
i la Biblioteca Artesana. E Impuls
del coneixement i l'ús de la nostra
llengua. E Difusió del nostre folk-
lore. E Elaboració del Pla d'Ins-
tal.lacions Esportives en els muni-
cipis. L Foment de l'iniciació iprác-
tica de tot tipus
d'esport.

UN CONSELL AL TEU SERVEI e

ÀREA DE COOPERACIÓ I
ORDENACIÓ DEL
TERRITORI 

E Elaboració del Pla d'Obres i
Serveis per dotar els pobles de l'in-
frastructura básica. E Manteniment
de la xarxa viària pròpia (39% de les
carreteres malbrquines). E Servei
de Prevenció i Extinció d'incendis
Salvament.

El Consell Insular de Mallorca tre-
balla intensament des de aquestes
quatre àrees perqué a la nostra illa
es pugui viure cada dia millor, amb
totes les comoditats, salut, i un
constant enriquiment cultural.
L'avanç en aquest sentit ha estat
continu durant els vuit anys de fun-
cionament del Consell, i els fruits
obtinguts, molt nombrosos. Per
això, avui ens sentim satisfets de la
feina feta, i a la vegada, plens d'il.lu-
sió per incrementar-la cada any.

egre 1 4
Al.

CONSELL INSULAR DE MALLORCA

Marratxí

Contaminació ambiental ;y
cans a lloure
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Gas canalitzat
De punta a punta de la Bahía.

GESA amplia la seva xarxa d'abastiment de Gas Canalitzat de punta a punta de la
Badia de Palma. De cap a l'est, fina a Ca'n Pastilla i S'Arenal, de cap a roen, fins a Génova,

Cala Major, Ca's Català i Metes.

Calor per a tot tipus d'aplicacions
en la casa, hosteleria, restauració...

El Gas Canalitzat proporciona
la millor energia per a aigua calenta

calefacció i cuina.
Es còmode, net, no contamina

i és més segur. no són necessaris
dipòsits i el seu cost és mes

econòmic.

El Gas Canalitzat arriba més lluny
per així estar més a prop.

A GESA l'assessorament sobre
com fer la seva instal.lació de la
manera més rendable, d'acord

amb les seves necessitats.

It)p GESA infonnau-vos a:
GAS I ELECTRICITAT GESA -
PALMA. Tels. 467711469862.

GRUPO



Presentat "El Ciutat de
Llucmajor" a S'Estanyol

Quan a S'Arenal s'están preparant dos aconteixe-
ments molt importants, un campionat d'Espanya i un del
món, de vela amb una participació respectiva molt nutri-
da, també a S'Estanyol preparen una competició de
gran importància.

Es tracta de la celebració del "Ciutat de Llucmajor",
amb la seva segona edició, reservat a les clases de "Cru-
ceros", "Optimist" i T.D.V.

Dies passats al saló de sessions de l'ajuntament de
Llucmajor "S'Arenal de Mallorca" assitia a la presenta-
ció d'aquest trofeu. Estaven el batle Zanoguera, tinent
de batle Puigserver i regidora Adrover i Tomás vora el
president del Club Nàutic S'Estanyol, Antoni Ginard:
directius Andreu Amer: Miguel Ballester i altres.

Las dates de celebració són des de el 19 al 27 del prb-
xim mes de juliol.

A Josep Escandell Cárdona,
que me decid uns versos

AGRAIMENT
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Cuida aquesta

plana Tomeu

Sbert
Esbertades í altres coses

Mateu Canals dimití inesperadament com a president balear de
ciclisme. En aquesta foto de Tomeu Sbert, el veim amb Miguel
Pascual, regidor ciutadó í amb en Cuillem Timoner, ex-campió

del món.

Molt i eficaç aument de
la vigilància policial a les
zones de Ca'n Pastilla, Plat-
ja de Palma i S'Arenal. La
seguretat ciudadana es vol
tornar recuperar. Els "xo-
riços" o ladres, una vega-
da detinguts, tornen esser
amollats en poc temps, i
en ocasions solament estan
detinguts unes hores.

De totes maneres, heim
d'elogiar altament l'interés
que pareix existir en què
no es torni produf "des-

Gràcies amic Escandell
per sa glosa que m'has feta
dient que jo tenc per meta
un obrar noble i bel.
Voldria fer-ne un ramell,
d'obres bones dins sa vida!
Si alguna me n'ha sortida
i tu de jo n'estàs content,
té dir amb ag-raiment
que a lluitar més me convida.

madre", a base de tirons,
robatoris, canvi de lloc de
cotxes sense el permís del
su propietari, entre altres
coses desagradables, inclo-
ses violacions.

Mateu Canals, arenalers
resident a Palma i amb ne-
gocis d'hosteleria a Palma
Nova, ha dimita de presi-
dent de la Federació Ba-
lear de Ciclisme, quan no-

Tomen Sbert
(Juny 1986)

més feia un any que n'era
elegit per votació, arribava
a la presidencia substituint
a Joan Serra.

Ha dimita Mateu Ca-
nals voluntariament? o és
que ha vist que l'influéncia
de Llufs Puig encara és
punyetera de vèncer?

Pot esser que una reti-
rada d'hora signifiqui un
triunf de Mateu Canals, pe-
r-6 a nosaltres de "Sare:
nal de Mallorca" ens hau-
ria agradat que ells com-
plis els cuatre anys de
mandat, triunfant com a
primer mandatari de les
illes, amb això de lea bici-
cletes.

F,speram a parlar amb
en Mateu, i que ell ens di-
gui ben clar i llampant,

Acabada la temporada
futbolística 85-86, ha ce-
sat com a entrenador de
l'Unió Deportiva Arenal,
Preferent, l'entrenador
Joan Llompart. De res ha
valgut la formidable sego-
na volta de l'equip, culmi-
nada a Esporles amb un
taiunf arenaier per 1-2. La
sentIncia estava feta. Ni
Vicens Maten, president
electe i que dimití uns
mesos abans d'acabar, el
campionat, ni tampoc el
vice-president primer Ga-
briel Barrado, s'atrevirem
a decantar l'autoritat i el
mèrit a un entrenador jo-
ve, honrat, entregat total-
ment a la seva feina i que
a més és s'arenaler. El re-

Amb barba o sense barba.
Quan tornará a entrenar a/

U.D. Arenal?

com sol parlar sempre,
quins son realment els mo-
tius de la retirada.

Miguel Cardell Cladera,
delegat de l'alcaldia lluc-
rnajorera a Cala Pi i Vall-
gomera, ens manifestà que
esté satisfet de tot per la
construcció d'una escala
de pedra per devallar a la
poética i preciosa platja
que allá existeix.

Les autoritats o respon-
sables oficials d'aquesta es-
cala de pedra, i a més pro-
tegida per una bona baran-
dilla metálica, estigui feta
i acabada han aconseguit
un notable éxit. Enhorabo-
na.

fran diu: '`Nadie es profeta
en su tierra '.

I en el cas de Joan s'ha
complit alió de l'acudit.

Esperam que en breus
temporades, Joan Llom-
part tornará entrenar
l'equip arenaler, que ara
deixa quan més que mai
coneix a tota la plantilla
i ell ha acumulat experièn-
cia. Es la meya opinió.
Jo respect la dels altres.

Equip
"Elecivánica
El Gauxo"

L'equip futbolístic de-
nominat "Electrónica El
Gaucho" té com a estrella
a un jugador uruguaià que
fou internacional juvenil
en aquel país. Es tracta de
Carles Mayero Ravina, un
jugador que quan estava a
punt de fitxar per l'Espa-
ñol de Barcelona, sofrí un
accident au tomovilís tic
allá a Montevideo, que no
Ii deixà seguir practicant
el futbol durant la major
part d'anys de la seva jo-
ventut.

Carleo Mayero, arribava
a Espanya anys després
i ja recuperat d'aquelles
greus lesions. Vengué a
Malora, recalant a S'Are-
nal. Jugá amb el U.D. Are-
nal de centre-campista.
Ara en pla d'entreteni-
ment jaga amb aquest

Ah, per cert, la torre
de defensa existent a la
mateixa Cala Pf, será res-
taurada, segons ens deia el
president de la comissió
municpal de Cultura, Joan
Puigserver.

Nosaltres creim que
aquesta restauració ja esta-
ria possiblement feta si
alguna sectors d'oposició
no haguessin protestat tant
quan es va fer la restaura-
ció de la torre de S'Esta-
lella.

I ara resulta que aquella
restauració es va fer
d'acord amb el sistema
adequat.

A Llucmajor ja tenen
els corresponents escrits
oficials devinguts de per
Ciutat.

Dimití en Vicens Mateu
Grau com a president de la
Unió Deportiva Arenal. I

simpàtic equip de Los
Gauchos".

A la fotografia, d es-
guerra a dreta podem veu-

ningú volia seguir com a
president, de les membres
de la seva junta directiva.
Després resultà tot el con-
trari. En sortiren tres o
quatre amb ánima d'em-
penyer el carro futboler de
S'Arenal. Però, toparen,
en l'obligació de fer elec-
cions noves.

I això, i disposats a fer
les coses reglamentaria-
ment, es reuniren set o
vuit directius, o socis i ti-
raren per endavant, amb
airee) de la reglamentació.
Res de "putxerasso".

Es nomena una comis-
sió gestora i endavant amb
això de les eleccions presi-
dencials.

—I perquè no m'ho heu
diit i la prema ho hagués
publicat? Vaig demanar
inocentment.

---Es que tocaya saber-
ho, se'n va contestar...

—Ah!!! Val tio...

re el mateix Mayero; Al-
berto; Palou; i Xamena.
Acotats, Tino; Pérez; Ma-
rín i Ortega.

Joan Llompart, cessa com a
entrenador del S'Arena/

ASSEGURANCES MARE NOSTRUM

Assegurances en general.
Tota mena de assegurances.

Placa Major, 1
S'Arenal
Tel. 265374

I ara també:
C/. Marbella, 31
Ca'n Pastilla
Tel. 251654

MARE NOSTRUM AL SERVEI DE TOTA LA PLATJA DE
S'ARENAL
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El capvespre del 14-VI-86 va tenir lloc en el pabelló esportiu de Llucmajor i dins un ambient juvenil i "baskista",
talment com ha estat la seva trajectoria durant 20 anys de dedicació al Basket de la nostra comarca.

La jornada va consistir en dos partit, femení i masculí, de Basket: per el prima, una selecció de pobles de Mallorca
(amb tres al.lotas del n ostro poble de S'Arenal!) enfront a un combinat de La Porciúncula-Imprenta Bahía;i per el se-
gón, l'ex-Llucmajor de veterans enfront a l'Imprenta Bahía que entrena En Boscana.

En les fotos, tots els jugadors amb el homenatgeat, Damià Coll Pons, i el president de ¡'Imprenta Bahía donant-li
la placa per a la posteritat.

A. de V.

Amb el suport de TENIS ARENAL 4 'del RANCHO PICADERO —Pere Canals i Guillem Solivelles— han acabat
feliçment la temporada 1985 -86 ela ALE VINS A i B del C.D. MALLORCA. Campions una de grup i els altres ben

a a Tf	 I_ a VII --	 A--	 ;	 ..-s.,;u1 al

Homenatge a
Damià Coll Pons

...idood111111111111 11 1111111111 111 11 1ilibibb....

- CtJoaquin Verdaguer. 12
Arenal Tel. 26 67 21

Ae-

0141151•
de

CHINA
skiSTAURAivr

Callo Tratalgar, 29
Tole. 26 88 18 - 26 67 01
CIUDAD JARDIN
Coli den Robases
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ARRÒS PAELLA Y PIZZES
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Rabuda la aova
col lecció de
bikinis

LA ROBA MES GUAY
DE S'ARENAL

Avinguda Nacional, 57.

S'ARENAL DE
MALLORCA

Boutique
de

moda

TALLERES RABOSO, S. A

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

mig di.
Qué passa? No passa res. TALLERS RABOSO

ha solucionará.
Carrer Ca n Caimari, 12. Tel. 263161.

Coll d'En Rabassa.

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

INSTALLACIONS SANITARIES
Instalaciones

ses Cadenas
GAS - CALEFACCIO - AIRE ACONDICIONAT -

ENERGIA SOLAR
CARRER PRADERA SIN - TELEFON.: 26 97 14 - SES

CADENES DE S'ARENAL

COL.LEGI LIADO
Centre Homologat

Titular.— Guillem Lladó i Sampol
Autoritzacions definitivas.

O.M. 21-10-77 O.M. 7-4-86.
S'obri la preinscripció pel curs 86-87.
B.U.P. - TECNIC ADMINISTRATIU.

Carrer.Castillejos, 45 - Coll d'En Rabassa.
Tels. 268065-260526.

de
Joan
ster

i cansas

Declaracions de renda
Llibres d'IVA

Organització Cormoran

Carrer Terral, 40

Tel.: 49 02 57

,S'Arenal

Tapisseria Cannes

Tota classe de tapissats - tressillos d'encàrrec a mida

Correr C0008197 - Tel-26 18 10 , SArenal de Mallorca
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ELS NACIONAMSTES VALENCIANS,
12175 I ESTÍMUL

A la foto grafia  balconada
de lAjuntament de Valencia

Aquesta és la sisena página informativa que els

darrers 4 anys hem publicat als principals diaris del
Principat, Pais Valencia ¡les Illes.

Ajudeu-nos a publicar més pagines referides al fet
nacional català, i, en aquest cas, do que Vicent Ven-
tura anomena al setmanari «El Temps», protectorat

autonomic valencia 15-13.1V.612).
Només cal que envieu les vostres aportacions a

«Amics de Joan Ballester i Canals» compre corrent
núm. 373-6, Banc Urquijo Unión, sucursal Rambla,
Barcelona.

Herr demanat informació a diversas entitats va-
lencianas. Publiquem degudament agrupats el tex-
tos rebuts.

LA SENYERA

La senyera quadribarrada, símbol del País Va.
lenciá, no té en l'actualitat reconeixement legal i
está substituida per la bandera de la ciutat de
València lemb franja blava). En 1985, amb motiu
del 25 d'Abril, 587 entitats van signar un mani-
test, adreçat a les autoritats autcnómiques, so..h.
citant "que la senyera retal —vatre país rojos
sobre fons d'or— siga reconegude oficialment per
la Generalitat Valenciana, de manera que queden
salvaguardats el seu rang históric t la seua signifi-
cació sintetitzadora de la nostra personalitat col-
lectiva". Entre els signants hi havia 14 ajunta-
ments, 130 agrupacions de partits polítics, diver-
sos sindicats (entre ells CCOO i Unió de Llaura-
dors), collegis professionals, departaments univer-
sitens i tota mena d'institucions.

LA JOVENTUT

Fer que la joventut s'integre en l'esforç de re-
cuperacie es vital. A pisó esten encaminadas di-
verses iniciativas nascudes deis mateixos joves:
Cobréis d'Estiu, Universitat de Jeves (annexa ti la
Un/ver:hit Catalana d'Estiu, de Prada), Encontre
de Joyas Escriptors a Elx, Premis Joan Valls i Azo-
rIn per a nous autor:, moviment universitari nacio-
nalista (Bloc d'Estudiants Agermanats), etc. En
conjunt, activitat de formació, d'espiar i d'organit-

preparant-el futur.

PREMSA PERIODICA

La presència del català en la premsa es fa ex.
ciusiva en publie.1CiUilS leiigiuses iSaó,, iníatiiiis
(Camacuc), literarias (La Ralla, L'Espill) i en

nombrosos buthrins de grups 1 associacions
turals i esportives arreu del País Valencia.

El setmanari d'informació general El Temps,
amb vora dos anys de vida i distribuit per tots els
Paisos Catalans, representa un exemple d'eficàcia
informativa. Compta amb delegacions a Barcelona,

Ciutat de Mallorca i Andorra i amb col.laboradors
de totes les terres del nostre àmbit nacional.

7V3

Des del passat mes de marc. vora un milió de

valenciano poden veure els programes de TV3,
grades a un repetidor instal.lat a la zona nord del
país. Per a construir-lo, veïns de 26 poblacions
han adquirit 20.851 bons de 1.000 pessetes
(total: 20.851.000 pessetes). Un nou exemple de
mobilització popular a favor de la informació i de

CURSOS PER A ADULTS

Les Campanyes Caries Salvador, promogudes
per Acció Cultural del País Valencia, realitzen cur.
sos de català per a adults i sobre temes cuiturals
valencians. S'iniciaren en 1978. la IX Campanya
Caries Salvador, enguany, compta amb 4.180
alumnas matriculats en 215 cursos, disseminats
per totes las comarques. Fea ara han seguit aques-
tes clases 26.890 alumnas.

apartat de Correus 5.069 de Barcelona.

ALACANT RECOBRADA

Per als valencians més conscients, Alacant ha
estat sempre un problema que l'escriptor J. V.
Mateo definí així: "Alacant a part". Retrocés de
l'idioma, intents de secessió territorial (Sureste)

contribuïen a aquest problema que ja ha començat
a resoldre's. Una mostra: la gran manifestació de
desembre passat a Alacant, milers de manifestants
sota el lema "A Alacant, sí a la nostra (lengua".

ENSENYAMENT

D'acord amb una enquesta recent, un 50 per
cent de la joventut valenciana és catalanoparlant,
mentre que una amplia majoria deis castellanopar-
lants entenen el català, idioma que un 16 per cent
sap parlar, Ilegir i escriure. Des que en el curs

1982-83 començà a ser obligatori l'ensenyament
dc! 9i por r.2.7'. dc!: tr...ntrrs !'han
corporat als programes docents, el 81 per cent
deis alumnas deis nivells obligatoris de pre-escolar

EGB en reben classes. En l'ensenyament secun
dan, el 99 per cent deis centres tenen classes de
valencia i gairebé 800 professors l'ensenyen al 90
per cent deis alumnas. En 108 centres s'ensenya

en valencia. Quasi 22.000 professors o alumnas

de facultats han seguit cursos de reciclatge, per a
poder ser professors de o en valencia.

LLIBRES

Segons càlculs oficials, en 1983 es van publi-
car al País Valencia 169 títols en català i la ten-
déncia deis anys posteriors erais de manera nota-
ble. A més, l'Index de lectura de (libres en el nostre
idioma ha augmentat considerablement lcom es
reflecteix pels tiratges i les reedicions). Alhora que
s'han afermat els gèneres hterans més tradicio-

nals (narrativa, poesia, teatre, assaig), amb lapa-
rició de nombrosos autors nous, han aparegut col-
leccions de (libres i escriptors que conreen la lite-
ratura infantil, la narrativa negre i erótica, el
cómic, en una permanent ampliació de  gèneres i

matèries.

EDITORIALS I PREMIS

[dictó en catalá s'ha afiançat, no sols per
obra de les editorials ja consagradas (Tres i ara-
na n'es la més imponant), sinO per rapariciO de
novas empresas privadas (Orinal, Federació d'En-
titats Culturals del Pals Valencia, Edicions del Bu.
lient, etc.) i la gestió d'entitats públiques (Genera-

diputacions i ejuntaments).
' Els premis literaris han contribuit notablement

a la recuperació cultural i a Impulsar una noca lite-

ratura. Als Premis Octubre, que enguany celebren
la desena convocatòria, cal elegir l'Ausiás Match i
els de la chputació de Valencia i els ajuntaments de
Benissa, Valencia i Beniarjó, entre molts d'altres
destinats a tota mena d'especialitats



La música del Dancing Brassilia és sencillament deliciosa.

En Xavier Sastre i na Lali Casan se casaren aquesta setmana passada a La
Porcíúncula de S'Arenal. El sopar de noces fou al Club Mallorquí del Riu
Centre. En Xavier forma part de la Policia Montada de l'Ajuntament de

Ciutat.
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Xafarderies
Des de que n'Alfred

Ximenis dirigeix Ca'n
Prunes, la cosa ha cam-
viat i molt. Els caps de
setmana s ha de reser-
var taula per menjar-hi.
Es que tenen un cuiner
molt bo.

Música dels anys sei-
xanta, cada vespre al
Dancing Brassilia de
Ca'n Pastilla a partir de
les nou a les tres de la
matinada. El conjunto
MIAMI interpreta mú-
sica corroça i en Ximo
continua amb música
moderna. Val la pena
autrar-se al Brassilia a
fer una copa i bailar
una estona.

Al carrer General
Mola de Son Lletzet,
dins el terme de Ma-
rratxí, hi ha una dotze-
na de cases que encara
no tenen aigua corrent.
Les canonades son fins
allá aprop i no costaria
gaire el duu aigua a
aquesta gent que ara
l'ha de comprar a ca-
mionades.

Un nou restaurant
s'ha obert a Ca'n Pasti-
lla, just damunt la dis-
coteca Eden Park. Un
restaurant ben especial
que tendrá la cuina
oberta dia i nit, les 24
hores del dia. També
s'hi feran dinars i so-
pars de bodes i prime-
res comunions.

BON GUST, és el
nom d'una butiga de
peleteria i cerámica
que na Maria Bonet ha
obert a Les Meravelles,
al carrer Mar Menor.
Una butiga de BON
GUST, fins i tot en el
nom. Enhorabona Ma-
ria.

LAS MARAVILLAS
LLOGUER DE

COTXES
CAR HIRE

Llaüt, 40 - Tel. 26 41 25
Les Meravelles

S'Arenal de Mallorca

CANÇONS
DE LA

MEDITERRÀNIA
PARC DE LA MAR

JULIOL 86
DIVENDRES DIA 4,22 lis.

Elena Ledda (Sardenya)
Muluk El Hwa (Marroc)
Al Tall (País Valencià)

DISSABTE DIA 5,22
Ketama (Andalusia)

Musics del Nil (Egipte)
Maria Farandouri (Grecia)

DIUMENGE DIA  6,22 lis.
Coanegra (Mallorca)
Djur Djura (Alger)

AJUNTAMENT*DE PALMA

A un diari de Ciutat,
l'articulista se queixava
que a les voreres de
l'autopista de S'Arenal
no hi han sembrat ar-
bres. Ja hen sembra-.

corresponsals espoTtivisidrAtidii,T4p4Ifir 9é Ottítimii erylow11:4e,pqr1)-1ran, home! Però
vem, ara no aferrarien. Panyonia al Restaurant El Repós de Sineu aquesta setmana passada. No

Aquests ciutadans...	 cal dir que durant tot el temps, se va parlar de futbol.



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

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

Cada paraula, 10 pessetes.
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LLOGANI PIS AMOBLAT
a S'Arenal, a l'altura Club
Nàutic. Vuite pis amb
vistes al mar. Tres dormi-
toris, sala-menjador, cuina
i bany. 40.000 pts. Telf.
490160.

ADMINISTRAM les seves
finques, FINQUES AMEN-
GUAL. Tel. 269250.

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

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

A S'ARENAL, baincari 8,
devora primera línea, trans-
pas local amb estudi. 2 mi-
lions de pessetes i 13.000
de Ibinier AMENGUAL.
Tel. 269250.

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

PRIMERA LINEA CAN
PASTILLA, transpás local
comercial 41 m2., i 17

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, mina amo-
blada i bany. 6.300.000
ptes. Telf. 490160. -

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

COMPRARLA O LLOGA-
RE \ local, a primera línea,

;Cutre tia. balnearia 4 i 8,
"iitíninr*°200 m2. "Teléfonc

264984. Raó: Pere.

SOLAR de 620 in2., a
Bahia Azul, contador
d'aigua posat i planells
aprovats, venc per dos mi-
lions de pessetes. Facili-
tats. Tel. 263155.

Tel. 269230.

VF.NEM PIS A S'ARE-
NAL. Tres dormitoris sa-
la menjador, cuina amo-
blada i bany. 6.500.000
p tes. Telf. 490160.

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.

ACALÀ BLAVA, llog pis
due habitacions. devora la
mar. Tel. 2t40967.

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

BORSA DEL
MOTOR

MEC.NNIC	 pl	 .1 i
T\' 7 LLE S-

P I R el. 4-13867 - Son Fe

VENC SEAT PANDA 46.
PM- \B. FAciltrats. id.
241947.

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

VENC FORD GRAN \DA
2.300 GT, PM, bon estat.
Facilitats. Carretera Mili-
tar, 217.

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

VENC FORD VIESE&
PM-AB	 Facilitats
2 ,1:947.

CA.»IPRO COTXES
per ferro ven.. Tel. 2.68672.

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

PANDA 45-35. PM-V. Fa-
cilicats. Tel. 278603.

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

BICICLETES I CICLOMO
TOlib de segons ma, venc.
Espigares. Tel. 263556.

VENC SEAT FURA, PM-

MOTO. Carrcr 'afilan, 3 -
S', 1irrnal. Tel. 260783.

RECANVIS DE: COTXES
diC Inri les marques a ven-

.Tel. 268672.

NiU re-c HUS. V ESPI-
NOS de lloguer. Carrer Sa
Platja, 3. Tel. 267368 -
S'Arenal de Mallorca.

SERVEIS
PROFESSIONALS

ANTONIO ORDONEZ:
InstaLlacions sanitàries i
calefacció. Carrer Lletra
número 87. Tel 263680.
Bcilavista de S'Arenal

PINTOR -RETOLISTA. fa-
canes, fPreorie tea, tendals,
tr-s talla 1ALI.I.RS
LLUMS, Tel, 265616.

LLANTERNER : Termos
electrics i de butá. Repa-
raciou de tota casta. Tel..
266', 1 ,

MUDANCES JURADO.
Tota -lasse de transports
Ema a 1.300 quilos. Telf.
269379.

TINTORERIA CAUTOR.
Netetja de catifes, mantes,
cortines, cobertors i tota
classe de peçes de vestir.
Uncí' Torrent, 9 - S'Are-
alai. Tel. 265447

PN EUMAT1CS SERVERA.
Arreglam els seus pneumá-
tics fina i tot els dissabtes.
Carrer Illes Pítiüscs, 4 -
Coll d'F n Rabassa. Tel.
263663

MECANICA GENERAL
ecluilibrats i netetja de mo-
tors. "I ALLERS VIDAL.
Carretera de Son Fangos,
280. Tel. 262048 - Es Pil-
lad.

--REIXA1	 BARRE RES
de fern, se fan. Solar, 163-
Badia Gran.

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

TAP1SSAM Sofas, cadires,
taulells, etc. Tel. 263935.

FERRERIA I IL`STERIA
inetálita de n'Antoni Se-
guí. Castillejos, 53 - Coll
d'En Rabassa. Telèfon:
262592.

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

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

VIDRIERA S'ARENAL.
CristaLleria, alumini. secu-
rit. Caz= Cuartel. 31 -
S 'Arenal.

TRANSPOR1 1 MUDAN-
CES IIENARES. Carrer
Antoni Catany, 4-8-1. Tel.
263364 - S'Arenal de Ma-
llorca.

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

E XCAVADORA J .C.B s
guíes, aljups, clots per
sembrar arbres. Telèfon
245900.

CONTESTADORS AUTO-
MATICS telefons acuse
mans, telefons sense fila.
ELECTRON1CA EL GAU-
CHO. Carrer Mallorca. 2
Tel. 263423.

'PLANXISTERIA, pintura,
mecánica. Taller "SAN
FRANCISCO". Catní de
Son Tangos. Tel. 490314 -
Es PiLlarí.

ASSEGURANCES 1\1AP-
F RE. Carrer Jabeque, 234-
Badía Gran. Tel. 714579.

PORTES, finestres, persia-
nes amb el seu mar( , de se-
gona ma a partir de 1.500
pessetes. Taulons i portes
noves. ARNI1J0. Carrer
Fletxa Jover, 26 - Son Fe-
rriol. Tel. 275283.

PAPE RE RIA CERVERA .

Material escolar i
Llibres de comptabili-

tat. Cardenal Rossell, 82 -
Coll d'En Rabassa.

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

VIDEO REPORTAIGES.
Boces, comunions, bate-
jos, testes. Iris. 2621 92-
269491.

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

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

F ORNER. Sastreia per bo-
rnes i per dones Tinen
Canyelles Alcover 4. Tel.
418543 - Es Molinar

MATERIAL DE CONS-
TRI'CCIO, rajoles i pavi-
men tac ió. .JOSEP MART1-
NEZ. Carrer Canonee M.
Roteer, 9. Tel. 260091.

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

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

NAUTICA PORTITXOL,
cucs per a pescar, accesoris,
ferraments, radios, sondes,
objectes de regal, motors i
recamvis "Solé Diesel".
Passeig de Barceló i Mir,
17. Tel. 2 ,15004 - Es
Molinar,

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

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

ARRECLAM tentadores,
maquines registradores, ra-
dio-cassettes de cotices,
porten electrónica. Elec-
tronica EL GAUCHO. Ca-
rrer Mallorca, 2. Tel.
263423.

PNEI1MATICS, pegata rá-
pido, bateries, corregcs de
ventilador, camvis d oli,
greixar. Carretera de Mana-
cor, 391 - Son Ferriol.
Tel. 270645.

TELEVISORS, vídeos, ra-
di o-c asa et tes, arreglarn .

 j . GAR-
CIES. Carrer Francesc
Fruntera, 10. Tel , 264335-
('-.>D d'En R abasia.

BORSA
IMMOBILIARIA

PIS A CALA ESTANCIA, AB.	 Facilitats. 	Telèfon:
URGEIXEN PISOS dues habitacions, ilog per 241947.

PER LUGAR.
FINQUES

20.000	 pessetes. 	Telèfon
269250. VENC	 R-5 TC, PM-AB.

AMENGUAL. PIS, BALNEARI 9, una
habitació	 amoblada,	 ling

Facilitats. Tel. 241947.

SI DESITJA UN COTXE

Sant Cristofol, 16.
Tel. 269250.

per	 20.000 pessetes.	 Tel.
269250.

nou de la nostra gamma,
vingi i en parlarem. AGEN-

1 STUDI,	 CA'N	 PASTI-
LLA	 llog per 19.000 pes-

CIA OFICIAL RENAULT.
Tel. 413867 - Son Ferriol.

XXLET O PIS GRAN, sen- seres. rel. 269250.
se mobles, entre Ca'n Pas-

FORT	 FESTA.	 PM-AB,
aml	 facilitats.	 venc.	 Tel.

tilla i	 S'Arenal, necessit.	 OCASIO. 	SUPERMER-
Tels. 266805-264877. Es- CAT primera línea,	 200

278663

perança. m2., lloguer baix. Obert
tot	 l'any.	 AMENGUAL.

VESPES, vespinos i bici-
cletas per a llogar. INTER-

CLÍNICA VETERINÀRIA
S'ARENAL

Dr. Daniel A. Magrini
Consulta:

Dematins de 10 a 13'30.
Horabaixes de 16'30 a 20 llores.

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

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

dia al 105 de la F.M.

VAL
1.500 PTAS.



auriga
Carrer

Local 6-8.
Tel. 269665.

Les Meravelles.Melaba

Y á 

Reparació
Instal.lacions electrbniques d'alarma.

Antenes individuals.
Video-club.

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

La Gaviota Azul
Snack-Bar-Hamburgueseria

Centre Comercial Aldea aloca
')'''tahia'Azul:'111r287424.'"
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COMPRES I
VENDES

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

MOBLES PEREZ. Ara-
nyes i llums de tot tipus.
moldes et i moderns.
Carrer Aieucíca, S'.are-
nat le! 267079

EQUIP COMPLET Canon
'tomavistas' 514 i projec-

tor Preu molt interessant.
Tel. 264977.

FLORISTERIA LEAL.
Telèfons: 239183-238012.

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

M ( , BLES CAS f ILLLJOS.
Matalassos, canapés Flex,
tressillos, mobiliari de cui-
na, taller de fusteria. Ca-
rrer de Castillejos, 1 i 3.
Tel. 260580 - Coll d•En
Rabassa.

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

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

VIATGES
V1A1GES XALoKl. Bit-
Ileu de vaixell i d•avi¿i.
1 elefon: 267-150.

VI \I (;1.S mox.rst:
R1: 1T. 13illetá J'.avió a
qualsevol aeroport de la
Península. Bil.lets de vai-
xell a Barcelona i Valencia.
Cotxes de lloguer a 1.000
mes. el dia. Sant Cristófol,
2. le!. 263411 - S'Arenal
de Mallorca.

LGES SP.1N11.L.
Bitllctd'.,vió i de vais ell
tbarco). Creditviatge i tos-
laits. Platja de. Palma Tel.
268100 - S'Arenal. Tel.
265374.

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

PERSONALS
JOVE DI. 39 ANYS, 1 ;5
d'estatura, cerca facirin
mallorquina, entre 25 i
anys que se vulgui casal
Apartat 144 de S'Arenal.

CERC DONA entre 30
50 anys per a relació en-
grescadora i antidepresiva.
Escriu-me a l'Apartat 125
de S'Arenal Ref. 113.

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

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

SEPARAT, 35 anys, nego-
ci, casa i cotxe. Cerca dona
per compartir-ho. Nle tro-
baràs al carrer Xadó, 5 -
d'Es Molínar Demana per
Manuel.

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

FADRINA AN1B FILLA,
cerca l'orne fins a 50 anys
per a relació amorosa.
.Apartat 161 de S'Arenal.

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

ní, aerórbic, gim-jazz, gim-
nástica rítmica i taekwon-
do. Professors titulats.
Praia molt econbrnics. Lo-
cal darrera l'església de
Can Pastilla.

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

PROFESSORA DE I'IA-
NO, dona classes de piano
i sobeig. Tel. 262718, se-
nyora Bauçá.

CLASSES D'ALFMAN1 . a
S'Arenal. Carrer 'Jorren!,
23 (a la part de Llu, inajor)
500 pte:s. pa hora. Tel.
26921".

1NFORMATICA, compta-
bilitat, inecanografia, aula
d'estudi dsrsgit. idionles.
ACADEMIA OS'ID1. Tel.
260016 - Can Pastilla.

PERRUQUERIES
J.aUNIE, barber de Ses Ca-
deues.lrl .:62065.

I.. PASCUAL Perruquera.
Platja, 2 - Tel.
264819.

SALÓ DE PERRUQUF
RIA CUPIDO. Unisex,
diagnòstic dels cabells per
microvisor, permanents
per computadora, gabinet

estética amb solarium
í ,er raigs U.V.A.. t..11 zs la-
ser tratament de cel.lulitis
per ,enes fredes i plagues
ele . -igues. Galeries Cu-

devant el Balneari 4
lel. 265211.

PEPE ROMERA perruquer
i barber. Can- ex i),.,fL 4
Can Pastilla. Tel. 262856.

PACO Perruquer i barber.
1 Czín

JULIA PERRUQUERA.
Manicura, pedicura i per-
manents. Carter Níalbertí,
41 - Coll d'En Rabassa.
'le!. 260452.

PERRUQUERES. Ma-
nicura. 1 -‘!.. lic.tra 1 depila-
ció. Piala de Sa Font, 1 -
Es Nlolinar. Tel. 273540.

PERRUQl•ERIA (.ATISA.
Manicura, pedicura i depi-
lació. Cardenal Rossell, 99.
Coll d'En Rabassa. Tel.
260324.

NEW BOI)Y, Gabinet d•es-
tética femenina. Neteja
cutis, tractament anti-acne,
tractament anti-arrugues,
mini lifting, maquillatges,
peelign fadal, 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
pedicura. Especialistes di-
plomades: Paquita Rosse-
lló i Aina Tous. Correr Pe-
re Llobera cantonada Pla-
ña Pere Garau. ' tel.
275814.

M1QUELA PERRUQUE-
RA. Netcja de cutis, mani-
cura i pedicura. Carrer
Mallorca, 3 - S'Arenal. Tel.
263423.

PERRUQUERIA VIC. Tra-
tament capilars. Diagnós-
tic per microvisor. Cris-
tiandat, 17 - Sant Jordi.
Tel. 266572.

ENCARNA Perruquera.
Coll d'En Rabassa.
268218.

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

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

PER !ZUQUE RIA CAI
Pennanents, tenyits, i re

Manicura i pedir,
ra . Torrent, 27 - S 'Arenal.
Tel. 490439.

SAL(.) DE PERRUQUE-
R I A LINDA. Can Pastilla.
Tel. 263927.

CA'N JORDI ES BARBER.
Cardenal Rossell, 81. fel.
:62( i 4.

P I. It nc. , 21 RIA
A NI< ›N• O. P. licura ma-
nicura. Carre , ide Repu-
blic bus, 1 L n '.5'.nrenal de
Mallorca. 'l'el. 267824.

BLANC P-reueitiera.
Gnu. e r
36 S'Arenal. 'le!. 265109.

Perrac, uera. Peds
cura i manicura. Botbnic
Gana Ilianor. 19. Tel.
260756.

ROSA I MARI CARN
perruy ucres. Manicura i
pedicura. Carrer Tinent
Ciaran Fargas. 30 - Ls Mo-
linar. Tel 2761430.

PERRUQUERIA MARI-
YU. Permanents i canvis
!'imatge. Manicura i pe-

Carrer Mar Jónic, 3
Les Marevelles. Telèfon:

263014

ANIMALS DE
COMPANYIA

RESIDF.NCIA I ESCOLA
d'ensinistrameht de cana.
Venda .le
1)I.R0 LOS VA1.1! . ! rus"

,•.

PR'	 s PLL	 MP,
•tsecticides inimai

tic con	 •-ja.
• AL, Plaça

deis iris, 26 - › • Arenal.

CONSULTOR! VETE RI-
NARE Dr. Francesc Rigo.
Horari, de 4 a 8 de dilluns
a divendres. Carrer Exercit
Espanyol, 23 - S'Arenal de
Mallorca. Tel 267664.

CLIN1CA rERINAIIA
S'ARENAL. Dr. Daniel .\
Magrini. Consulta al carrer
Joaquim Verdaguer, 17.
Dcmatins de 10 a 1330.
Horabaixes de 16'30 a 20
Tel. Clínica: 490153. Tel.
tu gencies : 2079 19.

BORSA DEL
TREBALL

DONA DE 33 ANYS,s'ofe-
reix per a dependenta,
caminera. binguera o In
que sia. Tel. 269365

OFICIALA PRIMERA de
perruqueria, especialista en
oepilacié), cerca feina. Id,
665481.

AL.LOTA DE 22 ANYS,
cerca bina: carnl.rera
pisos, netetja per hores,
guardar nin. Tel. 266632.

COSIDORA en pell, se cer-
ca. Tel. 262841.

JOVE COLLER cerca fei-
lia de contable. Qinnze
an)5 a la niateixa empresa.
'l'el. 265587

GASTRONOMIA
RESTAURANT BRASI-
LIA. Banquets de noces,
primeres comunions i fes-
tes sucials. Avinguda Bar-
tomen Riutort, 73 - Can
Pastilla. Tel. 260119.

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

CAFETERIA EIVISSA.
Menjars torrats. Carn de
Ca Na Paulina. Carrer Sa-
lut, cantonad:' Terral.
S'Arenal de Mallorca.

RESTAURANT CA'N
PRUNES. Nova direcció;
Alfred Ximenis i Toni Ni-
colau Dinars i sopars de
noces, primeres comunions
i de negocis. Especialitats
en Amf6s a la marinera,
conill torrat i costelles de
xot. Carretera de Llucma-
jor N. 10'00 - S'Aranjassa.

CAFE "SOMBRER", le
seul café français a S'Are-•
nal. Vous, retruverez votre
ambiance et pourrez de-
guster votre aperitif et no-
tre café filtre. Rue Maria
Antònia Salva, 40. Tel.
266364.
RESTAURANT "LA PA-
RILLA". Especialitat en
sopars de noces i primeres
comunions. Carrer de
I 'E xercit Espanyol, 37. Tel.
269265 - S'Arenal de Ma-
llorca.

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

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

N1ESON 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 Nloli-
nar.

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

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

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

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

1 
	

Petits anuncis

JORNALERA per horca o
per cuidar nins, cerca fei-

BARONESA Perniuera ala. Fel. 411719.
et1d ts it„.,4IX or:	 >ht,j

5.2.111kP 111-,‘t .I.I'tatIriCri; 3 rq	 t rlorise)119.Tanahnniro ferr
S'Arenal• Tel. 265413: 	net. Tel. 462509.



Spaghettis, Pizzes,
Carns de primeríssi-
ma calitat, peix, arról
paella...
Carrer Mossèn Antoni

M. Alcover, 5 -
S 'Arenal de Mallorca.

SERVICI MEDIC

OUIRURGIC DE

BADIA

Centre Comercial "Aldea Blanca" (Babia Azul)
Igualatori médic - Servei médic d'urgéncia - A.T.S. -
Injeccions - Tensió artería] - Consultes ginecología -
Laser - Ona curta - Electrocardiogrames. Análisis.

Per a urgències, tela.. 238012-281313.

RESTAURANT

LA TOSCANA
Peix-marisc-carn-paelles.

Joaquim Verdaguer, 19. Tel. 261056.
S'Arenal de Mallorca.

ÓPTICA S'ARENAL
JA NO CAL ANAR A CIUTAT

PER SES ULLERES O LENTILLES

TEL: 49 00 61

CARRER BERLÍN, CANTONADA TRASSIMENO

S'ARENAL DE MALLORCA
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La Junta d'Extremadura
expropia dues finques

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

CAFETERIA CAFRE El
millor solarium de S'Are-
nal. Avinguda Nacional,
cantonada Joaquim Verda -

guer. Tcl. 267337.

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

269219.

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

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

RESTAURANT DELFIN
DORADO. 11-odes -, comu-
nions, dinars d'empreses.
Ditu per un milenar de pes-
setes. Carrer joan 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 econó-
mica. Carrer Trasimeno, 41
- S'Arenal. Tel. 261352.

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

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

RESTAURANT CA'N
VERDE RA. Els diumenges
i festius, obert els migdies.
Els dies feners manco els
dilluns, obert de 19 a 4 de
la matinada. Carrer Parce-
las, 52. Devant el balneari
5..Ted. 26105.7. 

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

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

SERVEI NIEDIC QUIRUR-
GIC BADIA. Igualatori
medie, 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.

El balile de la
Clutat de MaHorta
és acusat de coacció
I de prevaricació

Mateu Remunera
Corresponsal

La Ciutat de Mallorca. — El ;utjat
d'instrucció número cinc de la Ciutat
de Mallorca ha adores la querella
contra l'alcalde per presumpta coac-
ció prevaricació presentada per la
Cooperativa Lamar, que havia tingut
en useetruit el Centre de Planificació
Familiar. El mes de novembre del
1985, l'alcalde de Palma, Ramon
Aguiló, va decidir de tancar aquest
centre, únic de propetat municipal,
parqué' havia utilitzat indegudament
els arxius de l'Ajuntament. Ac-
tualment el planning ha passat a de-
pendre (fel'Insaluct.

La Cooperativa Lamer també ha
presentat querella contra el cap de
la policia municipal de la Ciutat i
contra el responsable de l'ordre de
dissolució d'una assemblea orgamt-
zada cer les responsables del
centre.

Un mestre denuncia que
ha rebut amenaces de
Terra Lliure

Sabadell (Valles Occidental). —
Ángel Gutierna, mestre de Saba-
dell, ha denunciat a la policia de
Terrassa que havia rebut amena-
ces de mort de Terra Lliure
perquè havia subscrit el recurs
presentat per un grup de mestres
contra l'exigencia del català a les
oposicions. José López, repre-
sentant polític del PSUC a Saba-
dell, ha sortit en defensa d'aquest
mestre que té una llarga trajectò-
ria a CCOO i el PSUC, i ha qualifi-
cat de «nazis» aquesta mena d'a-
menaces.

Mérida — La Junta d'Extremadura
va decretar ahir l'expropiació forçosa

de rúa de dues finques que tenen
quatre mil hectáreas cada una i va
anunciar novas expropiacions, en
aplicació de la ilei de finques millora-

bias. Una experiència semblant que

fa poc va ter la Junta d'Andalusia
fou trenada pela tribunals.
« Mas de 3.700 hectáreas expropia-
des són de seca de la finca Velero,
propietat de Rocío Falcó y Fernández

de Córdoba. comtessa de Baranda-
villa i germana dei marqués de
Griñón, al municipi de Torrejón el
Rubio. a Cáceres, amb un valor
aproximat de tres-cents milions de
pessetes.

L'altra finca expropiada és
El Verdugal, que té 118 hectáreas
de regar:Jiu i és propetat de l'empre-
sa Electrometalúrgica del Aguada,
paró está intervinguda judicialment
per fallida. Está valorada en 140 mili-
ons de pessetes.

La junta d'Extremadura ha decre-
tat les expropiacions aplicant la llei

de finques millorables promulgada
l'any 1979 pel govern de la UCD.
Aquesta llei exigia a les finques ex-
plotadas deficentment que es fes
un pla de millora en un termini de
tres anys.

Les actuamos sobre la fincada la
germana del marqués de Griñón es
van iniciar l'any 1981, quan la propi-
etaria va presentar un pla de minora
que fou prorrogat tres anys més
tard.

El maro passat uns técnica de
la conselleria d'Agricuttura d'Extre-
madura van visitar la tinca i van fer
un informe en el qual assenyalaven
Que el pla no s'havia complert Des-
pres de les al.legacions de la propie-
taria, eis técnica van ter un altre in-
forme negatiu.

La Junta d'Extremadura ha dit que
dimarts que ve decretará l'expropia-
cío d'una alta finca.

CENTRE MÈDIC
S'ARENAL

C.A.M.
Centre de reconeixement médic-psicoiógic, per a

conductors i caçadors.

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

Tel. 490067 - S'Arenal de Mallorca.

CONSULTOR'
VETERINARI

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

Exercit Espanyol, 23.
Tels. 267664490242.
S'Arenal de Mallorca.

Cateteria-Snack-Bar E DEN PARK
Bodes-Comunions-Bateigs-Banquets.

Shrenal
de Mallorca

Carr. de S'Arenal, entre balnearis 2 i 3
Ca'n Pastilla.



L'home gran, fort, insubornable
da. Joan Oliver

Antont Serra

N'estic fart, d'escriure
necrològiques. He arribat
a tenir la sensació, des de
fa un grapat d'anys (tal
vegada des de la mort
de Jean Seberg), que vi-
vim a la ciutad de les fan-
turnes i que gairebé día-
logam seguit seguit amb
ombres subtils fetes de
boira humida i matinera.
Així que, ara, de sobte,
em rebel a seguir la tra-
dició imposada, necrofí-
lica, i decidesc unilateral-
ment no fer-ne ces, d'es-
queles, noticies funerà-
ries i biobliografies de
darrera hora. Punt i prou.

No sé com, però he
vist a la televisió la fi-
gura venerable —barba
blanquinosa, mirada iró-
nica, llavis amb tremolor
escèptic— de Joan Oliver
o sia, el poeta Pere Quart
de "Vacances pagades".

De sobte he tengut
necessitat irrefrenable
d 'escriure-li:

"Estimat Joan:
"Llegia distretament,

aquest horabaixa de

funy, un poema del nord-
americá Hart Crane, tan
intimament —el poeta —
vinculat amb el golf de
Mèxic:

"I saw the frontiers
gleaming of his mind;
or are there frontiers
—running sands some-
times running sands —
somewhere —sands
running..."
Te'n recordes? Tu en-

cara no vivies forrada-
ment a Xile ni ens ha-
viem conegut, tu 1 fo,
allá a desaparegut hotel
Suís, en un del, teus
primer: viatges —a la
postguerra— a Mallorca.
Era el 1964 o el 1965,
cree recordar. Havies de
clausurar un cicle de con-
ferencies dedicades a la
poesia. La poena curio-
sament era male ida 1
proscrita. Aleshores man-
tinguerem un diàleg mut
—"La magia del dialogo
mudo", es va titular la no
entrevista— perquè, mal-
grat les promeses de 11-
beralitat del moment po-
lític, rebérem pressions
de silenci. Tu ho deies

tot amb la mirada. Tot.
I em feies ben avinent
aquel! fragment poètic
que havies escrit a co-
mençament dels seixan-
ta:

"I mentides històri-
ques I que avui pen-
gem als mentiders be-
savis. I Mentides lite-
ráries7 —a cada vers
dues mentides. I Men-
tides metafísiques I
—resser i el temps,
redéul I Mentides tèc-
niques, cientifiques: I
xifres que es tornen
màquines 11 maquines
que menten I com Ile-
tendel folies".
Es clar que ara, quan

tenc present aquella
anécdota, els temps són
diferents o, en tot cas,
ens volen fer creure que
ho són, de diferents. Tu
no n'estàs convençut,
d'alzó. Encara no fa gai-
re —quants mesos?,
pocs— deixaves Ilture el
teu esperit /ove, primmi-
rat, insubornable (per
edat 1 per voluntat) 1,
per ab:6 mateix, els nos-
tálgics mossons de la ciu-

tadania de sempre, t'in-
volucraren en un procés
fudicial per blasfem 1 poc
respetuós amb la patria,
que sovint confonen amb
nació 1 no sé guantes co-
ses més. I és que tu no
parlaves bé dels socialls-
tes, 'ni dels pu/oliste:,

com 4 costum de
fer entre els bufons mo-
derns. Qué importa?
Aplicaves el teu dret a
la llibertat, però, al!, no
et volien Et volien,
a tot estirar, un ciutadà
de número 4 si era pos-
sible, poeta oficial. Tu ho
saps bé, que 4 ata*. Però
tu ets, a més de poeta 1
dramaturg, aqueli home
gran i fort, que seguirá
el seu camí, com ho feres
ahir 1 ho segueixes fent
avui 1 ho faras també
demci, amb independen-
cia de criteri 1 de pensa-
ment.

"Perquè si, com tu
dele:, "estantisses són les
paraules", avui tenim la
sensació que són, a més a
més, com l'aigua del Llo-
bregat . corruptes 1 pu-
dents".

Misses a la Comarca

Horari d'estiu
DISSABTES I VIGILES

DE FESTA

17'30:
La Porciúncula (cast.)

18'00:
Les Meravelles (cast.).
Ca'n Pastilla (cast.).

19'00:
S'Arenal (casi.).
Sometimes (cast.).

19 '30:
La Porciúncula (cat.).

20 '00 :
Es Nlolinar (cast.).
Coll (cast.).
Es Pil.larí (cat.).
Ca'n Pastilla (cast.).
Cala 'nava (cat.).

20 '30:
S'Aranjassa (cat.).
Sant Jordi (cat.).
Son Ferriol (cat.).

21'00:
S'Arenal (cat.).

21'15:
Casa Blanca (cat.).

21'30
Ses Cadenes (cat.).

DIUMENGES I DIES
FESTA

0900:
Coll d'en Rabassa (casi.)

09 '30:
Es Molinar (cat.).
S'Arenal (alemany).

1000:
La Porciúncula (cat.).

Can Pastilla Wat°.
Es Pil.larí (cast.).
S'Aranjassa (cat.).
Sant Jordi (cat.).
Son Ferriol (cat.).

10'30:
S'Arenal (internacional)
Les Meravelles (cast.).

11'00:
Coll d'en Rabassa (cat.).
La Porciúncula (alem).

11'30:
S'Arenal (cast.).
Es Molinar (cast).
Les Meravelles (cast.).

12 '00 :
Ca'n Pastilla (cast.).
La Porciúncula (cast.).

17'30 :
La Porciúncula (casi.).

18 '00 :
Les Meravelles (cast.).
Es Molinar (cast.).

19'00:
Sometimes (cast.).

19'30:
La Porciúncula (cast.).

20 00 :
Coll d'en Rabassa (cast.)
Ca'n Pastilla (cast.).
Es PiLlarí (cat.).
S'Arenal (cat.).
Sant Jordi (cat.).
Son Ferriol (cat.).

20'30:
Les Meravelles (cast.).
S'Aranjassa (cat.).

21'00:
S'Arenal (cat.).

S'ARENAL DE MALLORCA,! DE JULIOL DE 1986
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Mor Joan Oliver /
Pere (luan

Joan Oliver, en la prosa, o Pere Quart, en la
poesia, morí el passat dijous, dia 19, a la clínica
Cocharan de Barcelona. Tenia vuitanta-set anys.
L'enterrament en contra del pare del mateix
Pere Quart, va esser multitudinari, amb la pre-
sencia deis representants dels òrgans de govern
del Principat. Pere Quart ha estat un dels escrip-
tors satírics més bons de tota la literatura cata-
lana. Com a prosista, Joan Oliver, també val la
pena de llegir-lo.

Desconeguts
imprescindible: Jordi
Llompart í Frontera

Per motius familiars ---la
vellesa dels seus pares—,
després de 17 anys d'allu-
nyament de Mallorca, te-
nim ara entre nosaltres a
un autèntic HUMANISTA
DE CAIRE INTERNA-
CIONAL. Em referesc al
llubiner JORDI LLOM-
PART FRONTERA, fran-
cisca i professor, entre al-
tres feines, en el Col.legi
de La Porciúncula de Llatí
i Filosofia...

—També som professor
del CETEN1 (Centre Teoló-
gic de Mallorca), en les asig-
natures d'Antropologia,
Filosofía del Llenguatge i
Filosofiá de la Ciencia, del
Col.legi de San Francesc
de Palma, en les matèries
d'Història de la Filosofía
para COU, i don cursets
i conferències a diversos
llocs sobre temes antropo-
lògics i humanístics.

Ho hem escoltat, efecti-
vament, en diverses confe-
rencies a ell tot sol i en
cursets per a tota mena
de públics (joventut, grups
prcmatrimonials, frares
religioses...), formant cata-
leg amb profesors de la ta-
lla d'en Toni Oliver, C.R.,
d'en Tomeu Bermássar i
d'altres.

—T'hem definit como
un HUMANISTA DE CAI-
RE INTERNACIONAL.
Ens podries justificar
aquest títol tan rirnbom-
bant?

—Es problema teu, de
cara als lectors del periò-
dic.

—Ajudau-me...
—Podria esser per les

meves licenciatures en Fi-
losofia i Teologia per la
Universitat Gregoriana de
Roma, en Filosofia i Lle-
tres per la Universitat Com-
plutense de Madrid i pel
tftol de Nlaestria en Peda-
gogia que l'estic acabant
per l'Universitat de
Podria esser perque, abans
de venir-me a Mallorca
pchs motius esmentats, he
estat profesor de l'Univer-
sitat Autónoma de Méxic
en les asignatures de Cultu-
ra gre-llatina i d'Història
d'Europa Moderna, i en
l'Universitat Interconti-
nental, de Filosofía de la
Història, donam classes,
també de Filosofia Exis-
tendal en la Universitat de
La baile tol aiitó a Méxic...
Podria esser pels cursos de
Llengua que he donat i
don a Washington...

—I pels idiomes que do-

mines, com són el franccs,
l'anglès, 1 alemany, l'italià,
el català, el castellà?

—Podria esscr...
—I pchs paños on has

viscut i coneixes els seus
costuras, el seu viure i con-
viure, la seva idiosincrà-
sia...?

—Podria esser... Tu ho
dius.

I també dic, per acabar
per avui, que un home
amb una biblioteca parti-
cular de més de 3.000 lli-
bres, que ha llegit i domi-
na, sempre al dia en tots
els temes d'interes cultural
i d'actualitat ideológica o
periodística, que visita,
estiu darrere estiu, les am-
bients culturals d'Austria,
d'Alemanya, de França,
d'Estats Units, d Anglate-
rra, d'Itália... es un tresor
científic que honra la nos-
tra comarca de S'Arenal i
es necesita per mentalit-
zar-nos de cara al consu-
misme barato i el seudo-
culturaJisme en qué ens
mos trobarr enrevoltatç.

Per avui nosaltres ja
hem complit, esmentant-
la en aquesta secció de
DESCONEGUTS IMPRES-
CINDIBLES. Un home ne-
cessari perqué la vida inte-
lectual continui formant
homes insatisfets "del solo
pan" que alimenta el cos,
malgrat encara no tan
conegut come BUITRA-
GENO, per exemple, del
gran públic...

—No és aquesta la meya
tasca ni la funció que cum-
pleix la Ciència ni el ser-
vid que presta a la Huma-
nitat...

—1 a mes, humil corn un
bon fill del nostre Pare
Sant Francesc... Definitiva-
ment, JORDI LLOMPART
FRONTERA, UN HUMA-
NISTA DE CAIRE IN-
TERNACIONAL que viu
entre nosaltres.

A. de V.
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JOAN PONS I PASQUAL

Propietari II. Raixa
Fa vint anys que s'ha-

vien d'haver fet aquestes
obres. A la fi l'Ajuntament
democràtic les ha duit a
terme.

PACO EL MACHO

FRANCESCA ALOY I
COMES

Restaurant Andreu
N'estic ben contenta.

Era ben hora que arreglas-
sin aquests carrers.

TOMEU SERRA I VERD

La Panocha del Macho
Fa quinze anys que es-

peravem aquestes obres.
Ben arribades sien i que
acabin prest.

Director H. Sant Jordi
Fa anys que s'haurien

d'haver fet aquestes obres.
Els veinats no s'havien en-
tes mai per dur-les a terme.

S'ARENAL DE MALLORCA, 1 DE JULIOL DE 1986

Enquesta
L'Ajuntament socialista de la Ciutat de Mallorca está

fent obres per tot arreu a la nostra comarca. Ara, fa
obres d'aigues pluvials, voravies i asfalt a La Ribera de
Ca'n Pastilla. Els veinats opinen així d aquestes obres.

L'autopista de S'Arenal, ú sens dubte, una de les mi-
llora obres que s'han duit a terme al nostra poble. S'ARE-
NAL DE MALLORCA ha volgut saber l'opinió de la
gent, és per això que ha encetat aquesta enquesta.

FAMILIA VERDERA

Comercian ti
Aquesta autopista és lo millor que ha fet el Govern

per S'Arenal. Está mal senyalitzada. Hauria d'indicar
Can Pastilla, Les Meravelles, Ses Cadenes, enlloc de sor-
tides I, II i III.

RAFEL RAMIS I MORRO

Comerciant
Bona autopista. Ara po-

drem anar a Ciutat en deu
minuts.

FAMILIA RIBOT

Lloger de cotxes
L'autopista és fabulosa.

La millor obra que s'ha
fet a S'Arenal.

SANTIAGO GUARRO I -
GOMEZ

Repartidor
Feien molta de falta

aquestes obres. Fins que
han arribat el socialistes
no s'ha fet res a La Ribera
de Ca'n

VELARMINO MIERES
RUBIO

Butiguer
Aquesta barriada estava

molt malament. Aquestes
obres representen un pro-
grés ben rebut pels habi-
tants de La Ribera.

FERNANDO
ALZAMORA I MOYA

BRIGITTE
RINNE

Comerciant
Es lo millor que s'ha

fet fins ara a S'Arenal,
però te defectes. A la sor-
tida de Ses Cadenes hi hau-
rà avenes. També está mal
senyalitzada: hauria de dir
Ses Cadenes, Les Merave-
lles, Ca'n Pastilla, enlloc de
números.

MANUEL GONZALEZ
	

JOSEP GARRIGA I
LARA
	

PLANES

Comerciant
	

Comerciant
No m'agraden les auto- Es una bona obra. Ara

pistes. Espenyen el paisat- • podrem fer un passeig ma-
ge. rítim a S'Arenal.

"Ganivetades a la nostra terra", "Negoci de !ladres" i
altres eslogans per l'estil, resaven les pancartes que una
dotzena d'ecologistes duien penjades a l'esquena el mig-
dia del dissabte, hora en que s'inaugurava l'autopista de
S'Arenal .

Aquesta dotzena d'ecologistes, asseguts enmig de
l'autopista, no volien deixar passar a la comitiva formada
pel Govern Balear en ple, el batle de Ciutat amb els seus
regidors, el Delegat del Govern i altres autoritats que
s'havien congregades per festejar la millora més impor-
tant que s'ha duit a terme en tota la história de S'Arenal
de Mallorca.

Els hotelers de la Associació, hi eren, estaven furiosos,
el senyor )(amena, que és tot un senyor i que no s'enfa-
da quasi mai, se va enfadar i va esqueixar una de les pan-
canes, altres proposaren de fer-los fora de mala manera
o pasar-los per damunt.

El Delegat del Govern ho va arreglar tot en bones pa-

raules i els ecologistes se'n anaren.
El poble de S'Arenal, el poble de Mallorca, suspirava

des de feia anys, el veure inaugurada i en servici aquesta
autopista.

Una autopista que ja ha tret quasi tot el tràfic que
abans transcorria pels carrers de S'Arenal i els colabssava.

Una autopista que ha posat les urbanitzacions de la
costa arenalera a un quart d'hora de la Ciutat de Mallor-
ca.

Una autopista que no representa cap "gannivetada a
la nostra terra", perque passa per les terres aixutes dTs
Pil.larí i les pedreres abandonades de Ses Cadenes.

Una autopista, que no pot ser "un negoci de lladres"
ja que tant el Govern Central, como el Govern Balear,
que l'han gestionada, segur que no se deixen robar.

Una errada deis ecologistes, que aquesta vegada han
fet el ridicul.

Mestressa de casa

Es una bona obra, enca-
ra que hauria pogut ser
més ample. Les entrades i
sortides no están ben fetes.

•~1n1=1~11~11~

Editorial

La postra autopista



Discoteca Scorpio - Son Verí de S'Arenal.

Jo estic en la zona de
'Las Maravillas ', és una
zona turística a on hi ha
molts hotels.

lii ha una platja molt
grossa que van molts de tu-
ristes i moltes discoteques
per palmar ho be.

Tambe hi ha molts de
carrers i carreteres. Han fet
un parque perque sa gent
passetji i els al.lots juguin.
(En hi ha dos pero un es
nou).

Hi ha un col.legi i dos
esglésies, en aquestes xa-
rren l'estranger i el migdia
el castellà. Jo el dematí
(quan no tenc escola),
juc amb l'ordenador o vaig
a fer esport amb uns arnica

Per la tarda, mir la tele-
visió una estona. Després
una altre vegada vaig a ju-
gar. Per el vespre vaig a

dormir, pero antes lletgeig
una estona per estudiar.

Els dies d'escola després
d'acabar, faig les feines de
l'escola i després amb els
meus amics m'envaig a ju-
gar.

Benito Gayií Cantallops

Jo estic en la zona

INTERIORES re ir° EL CONFORT DEL DISSENY            

ELS MORES DEI FUTUR
C/. CARDENAL ROSSELL 88 - 8 TEL: 49 06 07 - 07007 C011 D'EN RABASSA

almit ffleasom suministros
ARENAL, a&

TOT PER A LA PISCINA «ELS PROFESSIONALS»
SERVEI TÈCNIC GARANTIT

u. AMILCAR, 14 - TELÈFONS: 26 53 29 - 26 53 54
S'ARENAL DE MALLORCA
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Cabrera	 GOB-Felanitx

A finals de la passada setmana els
mitjans de comunicació, es feien
ressó de la campanya que el G.O.B.
i l'organització ecologista interna-
cional GREEN PEACE, acaben de
llençar perquè Cabrera i les seves
aigües es constitueisquin en el pri-
mer Parc Nacional Marítimo-Terres-
tre de l'Estat Espanyol. Aquesta
campanya d'enguany, que voldríem
no fos necessari tornar repetir, és
una etapa més del que ja és una
vella reivindicació, i ve a coincidir
amb la petició formal que l'organis-
me estatal I.C.O.N.A., ha fet al Go-
vern Central en aquest sentit.

Cabrera és qualque cosa més que
una petita illa situada al sud de
Mallorca, i on habiten gran quanti-
tat de corbs marins, com saben els
qui la coneixen. Cabrera és tot un
arxipèlag al qual dóna nom l'illa
major que té una superficie de
1.569 Ha. Altres illes i illots de molt

'variada- forma I tainany són: Sa
Conillera, Na Redona, Na Pobra,
S'Imperial, Na Foradada, i una dot-
zena d'illots menors. Na Foradada
és l'illa situada més prop de Ma-
llorca, només 10 Km. Pel sud, 250
Km. de mar separen l'arxipèlag de
la costa algerina. L'elevació més
important és el puig de Picamos-
ques (172 m.) que es troba a l'illa
major.

Penyals i planícies, petits arenals
i pregones profunditats marines,
conformen la fisonomia d'aquest
lloc situat estratègicament en els
camins migratoris, entre el conti-
nent europeu i África.

L'interès zoològic d'aquest indret-,
ve marcat pel carácter autòcton o
escàs de la majoria d'espècies que
hi habiten. Deixant de banda el ja
anomenat corb marí (Phalacrocovax
aristotelis) i la gavina comuna o de
mantell blau (Larus argentatus);
ens trobam amb un rosari d'espè-
cies °mitigues prou escasa, en re-
gressió o inelús depenent la seva
supervivencia de la conservació in-
tegral d'aquest indret.

En aquests paratges hi crien les
tres especies europees de Procella-
rtiformes: la noneta (Hydrobates

pelagicus), de la qual tan sols se'n
coneixen una trentena de colles. La
baldrija (Puffinus puffinus maurita-
nicus), que constitueix una sub-es-
pécie exclusiva de les Balears. El
virot (Calonectris diomedea) que és
l'espècie més coneguda, ja que des
de fa deu anys el G.O.B. du a terme
anualment una campanya d'anella-
ment d'aquesta au per tal d'estu-

diar-la i conèixer millor els seus
costums.

A més de la ja esmentada gavina
comú, hi cria també la gavina roja
o corsa (Larus audounii); de la qual
se'n coneixen més d'un centenar le
parelles a principis de la década
actual, per?) la localització de la
colònia a una de les illes més bom-
bardejades ha provocat una regres-
sió del 50 % dels seus efectius, i
l'any passat no en va surar cap poll.

En quant a les aus de rapinya con
destacar les colònies de falcó marí
(Falco eleanorae) molt localitzat a
la Mediterrània. D'aquest animal,
podem dir que arriba durant la pri-
mavera provinent de la zona de
Madagascar; passa l'estiu menjant
insectes i qualque falzia i espera
a criar a finals d'estiu per tal de
poder alimentar els polis amb els
petits ocells migratoris que baixen,
del nord cap al Mediterrani.

L'autèntica joia és l'àguila peixa-
tera (Paudion haliaetus) que si a
principis de segle pareix que n'hi
havia tres parelles, aquests darrers
anys se'n coneix una sola.

Pel que fa als rèptils, el centre
d'interès está en les sargantanes
(Podarcis lilfordi). Es tracta d'una
especie pròpia i exclusiva de les
Balears majors que du camí de di-
versificar-se a Cabrera en un gran
nombre de sub-espècies, primera
passa cap a la constitució d'espé-
cies diferents. Així doncs, estudis
recents consideren que són deu les
races que s'hi troben, localitzades
cada una a illots distints. Encara
cue com ja hem dit no es pot
parlar de diferents races, si parlan'
amb propietat, sí que és cert i
segur que ens trobam davant un

fenomen evolutiu de gran interés
biològic.

Com hem dit en un principi, l'in-
terès ecològic de l'arxipelag de Ca-

brera no es redueix únicament a la
superficie emergida o terrestre. Els
biótops submergits són molt varia's,
amb una geografia accidentada que
possibilita l'existència d'una diversi-
tat molt ampla d'espècies subaquá-

tiques. Així i tot amb la sobreexplo-
tació a qué s'ha vist sotmesa darre-
rament, amb la proliferació d'em-
barcacions esportives i de practi-
cants de pesca submarina, ja que
Cabrera és un dels llocs d'entrena-
ment preferit pels campions d'aques-
ta práctica; la seva fauna submari-
na ha minvat molt aquests darrers
anys, i s'ha arribat a la práctica
desaparició de certes especies com
els grimalts 1 les cranques.



S'Arenal de Mallorca a l'escola

Entrega de premis
El passat dia 16 de juny, va tenir lloc al saló de sessions del Consell Insular de Ma-

llorca, l'entrega de premia als guanyadors del Concurs de Redacció organitzat per
S'ARENAL DE MALLORCA i patrocinat pel Consell Insular.

• Hi va haver parlaments del director de la publicació arenalgra, Mateu Joan i de la
presidenta de la Comisió de Cultura del Consell Insular, senyora Maria  Antònia Munan

Trenta alumnes de la majoria d'escoles de la nostra comarca guanyadors del con-
cura, reberen llibres, samarretes i mil pessetes cadescun. També hi va haver un refresc
per a tots.

Una entrega de premis, un concurs que fou un éxit total i que tendrá continuitat
el cuss que ve segons paraules de la senyora Maria  Antònia Mimar.




