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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
Bombers 	 281250-290017
Residència de l'assegurança social 289100
Creu Roja de Ca'n Pastilla 	 264040
Policía Nacional 	 091
Policía Municipal. 	 092
Policía Municipal de S'Arenal 	 490503
La Porciúncula 	 260002
Tele-Tasxi 	 401414
Radio-Taxi-Platja. 	 255440

Ala part de

Llucnnajor

Ajuntament 	 660050
Oficina de S'Arenal 	 264071
Bombers 	 660756
Policía Municipal   661767
Guardia Civil 	 264121
Ràdio Taxi 	 263080
Parròquia 	 263265
itigua Putakile a ciomicili 	 261428
Associació de Veinats 	 265005
G ru es Sampol 	 264193
Servici Municipal d'aigues Sosegur 	 262493

Aquest periòdic surt cada quinze
des. Se pot trobar als quioscos de
S'Arenal Ca'n Pastilla, Es Coll,  Son
Ferriol í Sant Jordi Subscriviu-vos
hi

BOLLETI DE SUBSCRIPCIÓ

Nom 	

Carrer 	

Població 	  Tel. 	

M'interessa una subscripció.

O SEMESTRAL 900 Ptes.

Forma de pagament:

C] Rebut domiciliat a un Banc

Banc 	  Suc. 	

Compte n.° 	  Titular 	

Comptat	 Firma

Ompliu aquesta tarja i enviau-la al Camí

Canteres, 132, S'Arenal.

Dents netes, un programa
d'educació sanitària del CIM

El dia vint-i-dos d'octu-
bre el Consell Insular pre-
sentà, a través de la Comis-
sió de Sanitat, una part
dels programes d'educació
sanitària per al curs escolar
86/87, concretament la hi-
giene dental. Francesc San-
cho, cap de la Comusió
de Sanitat, va ésser l'enca-
rregat de presentar-la al
públic.

La campanya, sota el le-
ma "dents fletes", consta-
rá de diversos apartats, des
d'escoles d'EGB fins a les
guarderies. Es faran confe-
réncies d'informació als
pares, així com es proveirà
dels material necessari a los
escoles. També hi ha la
pretensió d'iniciar un pro-
grama d'alimentació infan-
til, destinat sobretot als
parcs.

Els punts més impor-
tanta de campanya estarán
centrats en la prevenció
de la alíes dental, per
tant mes en la higiene den-
tal preventiva que no en la
cura de les malalties. L'es-

tudi i prevenció de les ma
lalties dentals hereditirie
tarnbé será un dels teme:
tractats. Les mesures z
adoptar per la prevenci¿
i cura de l'existència
polls i cucs també formani
part del programa d'higie
ne integral a les scoles.

Vinyet Rosés, responsa
ble de l'educació sanitárii
a les escoles d'EGB, ha as
senyalat la converulncil
que els pares i els profes
sors siguin conscients
fet d'ésser ells els vertaden
educadors sanitaris
nens. Catalina Comes, 12
responsable de les guarde
rica, també s'ha manifestai
en el mateix sentit a méo
d'instar als mateixos
convertir-se en agents dina
mítzadors de l'educació sa
nitária de la societat.
parcho i els educadors sór
els qui han de canalitzai
les propostes dels profes
sionals i fer-les efectives.

Es de suposar que 12
campanya prosseguirá
próxima anys i que seri
realment efectiva.

Picata d'espires
Biel Florit des Coll d'En Rabass¿

El D.N.I. és un menti-
der. De veritat: és jove el
qui es sent jove. I Foris.

També he vist vells xa-
rucs que tenien la pell
ben estirada, i al D.N.I.
dezia que tenien 20 anys.

Somniar, a la nit, és viu-
re una miqueta més. Som-
niar de despert ja és una
mica més perillós. Alerta,
estalona fort els peus en
torra, bada bé els ulls i
ves viu, no-fos-cosa-no-fos-
cosa...

L'únic perill real del
viure, és la mort. I n'hi ha
una per cada un, d'això.
Si tens les estadístiques a
favor, apa, camina.

Qué n'rii ha de molt
que es diuen prudents
realment són covards. Pru
dència i por es confonei
massa sovint.

La vida és un joc: do
vegades perds j d'altre;
guanyes. Però refotre!
n'hi ha que semblen jugal
sempre amb les cartes mar
cades, eh?

Una cosa és un fill
l'altre un descuit, una pa.
tinada. Entesos? Id6 bono.

Si saps cert que no har
d entendre les teves parau
les, calla, estalviat. Si h
terra no está a punt, no h
sembris, perdràs el temp:
i la Ilavor.

Si hi ets, cal que se
n'adonin. Si no, ves-t'en.
Sobsren espectadora i man-
quen persones.

Un home sense mitj;
dotzena de curolles ber
engrescades, és més ma
d emprendre que un plai
de faya pelada freda.

SÁrenal
41 de Mallorca
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La "mili" es podrá fer
a les Illes

Entre els darrers acords adoptats pel Consejo de Mi-
nistros, de Madrid, n'hi figura un especialment interessat
pel que fa a la prestació del servei militar seme haver-se
de desplaçar a altres indrets de l'Estat espanyol. Els jo-
ves cridats a files des de Canàries, Ceuta, Melilla i les nos-
tres illes podran fer el servei a la demarcació territorial
d'orígen. Els joves cridats d'altres loca el podran fer a ca
seva el seixanta per cent.

Uns vuitanta mil joves de tot l'Estat espanyol queda-
ran exemptes de servei en el pròxim sorteig de la lleva
del 87. Quasi dos-cents quaranta mil l'hauran de fer.

Comunicat

Federació Socialista Balear
J. Francesc Triay Llopis, candidat proposat per la

FSB a la presidència del Govern Balear a les properes
eleccions autonòmiques de 1987, ha realitzat unes deela-
raciona reproduides per algunes publicacions de la prem-
sa forana a través de les quals anuncia que proposarà la
inclusió, en el programa electoral socialista, de l'ellabo-
ració d'uno llei d'ajudes a la premsa forana per tal que les
subvencions del Govern autònom en aquesta matèria si-
guin distribuides amb absoluta eqüanimitat i igualtat
proporcional sense cap tipus de parádismes.

D'aquesta manera, les ajudes a les publicacions fora-
nes no dependran de la voluntat d'un Govern determinat
ni de decisions aleatòries sine) d'una llei general per a
tots, que será el.laborada amb la participació de tots els
interessats.

Gabinet de Premia

Comunicat

Formigues Estelades
La Penya Independentista del Real Mallorca FORMI-

GUES ESTELADES manifestam el nostre rebuig per la
política de preus abusius que duu a terme la directiva del
club dirigida pel president Contestí. Pensam que aquests
preus limiten l'assistència al camp d'una gran quantitat
de joves que degut a les seves minses possibilitats econò-
miques queden marginats de poder assistir als partits.

De la mateixa manera volem que la normalització
lingüística arribi d'una vegada al camp en la rotulació,
serveis de megafonia, entrades, etc.

Les FORMIGUES ESTELADES estam per la forma-
ció d'una selecció nacional dels Paisos Catalana que agru-
pi als millors jugadors de la nostra Terra i reivindicam
que com ho poden fer Escòcia, G2d.les, Irlanda del Nord,
etc., nosaltres també poguem tenir una vertadera repre-
sentació nacional a les competicions internacionals.

Al mateix temps manifestam el nostre rebuig per la
presIncia de la bandera espanyola i exigim la seva inme-
diata substitució per la senyera, la nostra vertadera ban-
dera nacional.

Per un Mallorca cada dia més nostra i més gran.
FORÇA MALLORCA!
VISCA MALLORCA!

La Comissió Gestora de les FORMIGUES ESTELADES.

VAL
1.500 PTAS.

més 12 % IVA



L'obra d'Emilio Her-
nández tracta el mite de
Fedra amb un esquematis-
me tan radical que sembla
d enciclopedia, vull dir que
tracta el mite grec tan sim-
plificat tan resumit i tan
condensat que serviria per
fer un resum de 1 argument
per una enciclopedia de di-
vulgació. Això sí. El resum
conecte. Però on queda
tota la lírica que envolta
la tragedia i el mite? Qui
recull aquelles exclama-
cions del cor grec, i els
càntics i les reflexiona?
Per dir-ho d una vegada
1 autor d'aquesta Fedra es-
panyola ha descartat del
seu text tot el que no és
el fil argumental i el fil de
la tensio dramática, i Ola
quedat amb això que deán
un correcte resum argu-
mental per una enciclope-
dia escolar

Els actors hi posaren
força ganes d interpretar
i d'agradar. El text no els
deixà Iloc per demostrar

altres qualitats interpreta-
tives que les netament dra-
mátiques descartant la
tendresa. la lírica íntima,
la ironia.

Trobàrem més pes en
els actors que en el mateix
text

I d una manera paralel
la resalta més el treball de
direcció que el d'autor en-
cara que en aquest cas es
tractés de la mateixa  per-
sona

El treball uscénic bo,
arnb ganes d arribar a 1 es-
pectador amb ganes d'ex-
perimentar amb ganes de
novetat Però el treball de
direcció no salva una obra
fluixa. Ni la incluisió del
cavall, ni la lluita a cos nuu
de n'Hipòlit amb el seu
mestre aportaren allò que
manca al text. No és que
tengui res en contra ni del
cavalls ni dels cossos nuus
pero quan l'escenificació
no está en absolut justifi-
cada per la força dramáti

ca del text s'ha de dir així
de clar.

La posta en escena está
per damunt j per mo-
ments independent. del
te\ t dramátt<

Pocs espectadors bons
actors un text massa

amb una escenifi-
cació més efectista que
adequada.

Atitoni Pagel' al

Fedra de Emilio

Hernández

•111 11111 111•• Tentis Arenal •••111111111Z

ME MIRE

SON VERI ID 26 38 34 &m'a ee«Ste

HEM CONSTRIT El PRIMER

130WLING eeffr.e4

SPAK

Squash-Club
Ye.

PF'

DE S'ARENAL

PISCINA CLIMATITZADA
SOLÁRIUM

HIDROMASSATGE «JACCUSSI»
MASSATGE TERAPÈUTIC 1 ESPORTIU

CLASSES DE NATACIÓ PER A NINS 1 ADULTS TOT
L'HIVERN
A PARTIR DE NOVEMBRE SERVICI DE:
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S'ARENAL DE MALLORCA, 15 DE NOVEMBRE DE 1986

Crítica TeatralCiutat

Els projectes del Teatre
Principal
El president del Consell Insular, Jeroni Alberti, va presi-
dir un dinar en el Teatre Principal en el qual hi va haver
la presentació del darrer número del Bol.letí Informatiu
de la sala de teatre i la presentació també dels nous pro-
jectes per allocal.

La restauració de l'escenari i de l'antic teló són dues
de les reformes que es durán a teme ben aviat. El direc-
tor del Teatre, Serafí Guiscafré, va anar desglossant els
temes a tractar i cedint la paraula als responsables direc-
tes d'aquests nous projectes í reformes.

Serafí Guiscafré, responsable dels assumptes  dramà-
tics, parlà sobre el muntatge de la próxima obra que es
representará al Teatre a partir del día dotze de març;
l'obra en qüestió és "Els muts", ambt texte de l'escrip-
tor manacorí Antoni Mut, mort va uns quants anys.
L'obra pretén ésser un homenatge a l'autor desaparegut

Pep Canyelles parlà de la I Trobada de Teatre que se
celebrarla encara no se sap quan. Així mateix,  parlà d'un
concurs de teatre escolar del coro del Principal que, a
més d'estar treballant en - Doña Francisquita" i de tenir
en cartera 'Nabucco' , está convidat a actuar a Logroño
a finals de mes

En activitats paralel les al teatre es parlà de la celebra-
ció de les segones edicions dels certárnens de pintura
escultura i d un nou cicle de conferencies, aquesta vega-
da dedicades a personatges històrics mallorquins. Es par-
la també d'un programa, enomenat Aula Poética, a la rá
dio. Miguel Garau, responsable del Cine Club del Princi-
pal parlà de la renovació técnica del material i d'un fu-
tur concurs de curtmetratges.

A més del sopar i de l'exposició de projectes,  s'acabà
d inaugurar la nova Sala de Personalitats del teatre. El
president del Consell va Murar a alguns reporters  gràfics
de les illes plagues j objectes

ASSEGURANCES
MAME

SE POSA A DISPOSICIÓ DELS
ARENALERS A LA NOVA
DELEGACIÓ DE S'ARENAL

CARRER CANNES, 27
TEL.: 26 76 56

Ban.eLs de Batetjob, lioces, primeres cuinunious,
testes socials...

Lit da vcspre , música d'orgue a Garree d'en Ximo.

CLUB - BRASILIA Avinguda Bartomeu Ittutort, entre els Belnearis Li 2 de
Ca 'n Pastilla. Telefons 260119-264563.

1

BOITE - NIGHT -



RESTAURANT
DEL SOL

CUINA INTERNACIONAL
CARRER DE MIRAMAR, 3
S'ARENAL DE MALLORCA
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Pregó de fires de Llucmajor
Pregoner-conferendant:

Frey D. Damià Contestí i
Sastre d'Esthácar, 0.S.S.,
de les circumstàncies i his-
torial del qual, ja donàrem
breu refereencia

Presentador de l'acte i
del conferenciat: D. Jaume
Cirera i Prim, de qui tam-
bé parlàrem breument.

Recensió del Pregó, se-
guint el sistema d'aquest:

Tftol.- Estament Nobi-
liari.- Regne balear i Lluc-
major.

Proemi.- A manera
d'introducció, el pregoner
fa una espècie d'exposició
de motius presentad()
del tema, de sí difícil.

I.- De la Noblesa en
general.

Es refereix a principia
generals, vigents, més o
manco, a tot el món en
aquesta matarla.

1.- Cas i fenómen de la
Nobleza. Significat.-- Eti-
mologia de la paraula. Uni-
versalitat de l'Estament
Noble.

2.- Mèrits i Servicio.-
Es refereix a les fonts de
la Noblesa i, per tant, de
l'ennobliment: virtut, tre-
ball, ingeni, saber, milicia...
tota clame de mèrits o ser-
vicia, tot en grau alt i ate-
ses les circumstàncies de
cada cas, sempre que ver-
sin sobre matèria de reial
i objectiva importancia. El
diner, de per sí, no és font
d'ennobliment, tota vega-
da que el sol fet d'un ha-
ver-se enriquit, mai podrá
esser motiu per declarar-lo
noble; riquesa i noblesa
responen a coses diferents.

3.-- Noblesa i Fidalquia;
regles generals.- La noble-
sa declarada en un indivi-
du -ennoblibment origi-
nari- a diferencia dels al-
tres premia, és hereditária
en determinaes condiciona,
originant la Fidalquia (cast.
Hidalguía); es requereix
continuïtat.

a.-- Trasmisibilitat fa-
militar, que no és lliure
disposició d'ella, que sem-
pre está vinculada.

b. -- La trasmisi6, és, re-
gularment, per lfnia mas-
culina.

c.- Solament el Poder
Sobirà pot reconéixer no-
bleses i ennoblir. La noble-
sa, per tant, no és casta
tancada, sinó oberta a
tots els veritables mérita
o servida al comí.  Legisla-
d() en dita matèria.

d.- Noblesa és titulada
(Ducs, marquesos, comtes,
vescomtes i barons) i no ti-
tulada (simples nobles o
fidalcs) i aquesta darrera
és ígualment auténtica i a
vegades la més antiga.

3.--- Noblesa és una qua-
litat, no una raça o sang es-
pecial, el que vol dir que
pot perdre's... requerint
continuïtat d'estat en pos-
aesori.

f.- L'ennobliment no
és -o no ha d'easer- ex-
clusiu de monarquies; no
hi ha perquè les Repúbli-
ques no puguin ennoblir i
exemples histórica n'hi ha
molts... res té veure el rè-
gim polftic amb les noble-
sea, com tamp la direcció

(dretana o esquerrana) de
govern.

4.- Servei social i pri-
vilegia.- Es recalca el ca-
rácter merament honorí-
fic de la noblesa i de com
l'absència de poder no és
obstacle per a la seva sub-
sistència. Les antigues obli-
gacions anaven unides a
carta privilegia, ni unes ni
altres tenen ja raó d easer
i no són preteses. En can-
vi, algun privilegi pura-
ment honorífic no fa mal a
ningú; admés, la noblesa,
no és una casta tancada i
está oberta en constant
renovació.

a. - Té dret a subsistir,
precisament en nom de la
més ben entesa Democra-
cia, que respecta els drets a
tots, sempre que no sia
una càrrega ni comporti
privilegia utilitaria odiosos.

b.- El pregoner fa una
referencia a l'antiga cara-
llena  com a vot
de nobles individualment,
en temps primer, com a
exaltad() de generositat i
sentiments pacifistas, cava-
lleria que més tard seria
recollida, en el seu esperit,
per les Ordres Religioses
Cavalleresques que s'erigi-
ren amb las Creuades...

c.-- Escut d'Armes fa-
miliar. S'ha de distinguir
entre cognom i llinatge,
que suposa tronc familiar
concret. No existeixen es-
cuts de cognoms, sin() de
llinatges nobles... essent
fals que tots els cognoms
tenguin escut i fals que
tothom pugui usar escut.
D'aixe, en tenen culpa cer-
tes empreses de gravats, es-
culpits, etc., amb escut
que han originat aquelles
falsea creéncies. Aixf es
donen casos ridícula, que
acaben essent delictius.
Cita disposicions legals, an-
tigues i modernes.

d. - Es refereix a l'anti-
guitat de les nostres noble-
ses i al possessori d'inme-
morial, de quan la con-
questa, procedents quasi
totes comarques catalanes
d'enllà i d'ençà els Pirineus.

II.- L'Estament Noble
al Regne balear.

Situa la conquesta cris-
tiana de 1229 i l'ereció del
nostre regne autònom din-
tre la confederació estala-
no-aragonesa.

1.- Reconquesta, 1229;
Magnats i Fidalcs.-- Fa re-
ferencia ala pactes en Corta
Catalanes sobre el Repartí-
ment.

a. - Vinguda de mag-
nata de la Corona (els
Beam, Ampúries, etc.) i de
fidalcs o nobleses menors
de Catalunya, que majori
tàriament quedaren aquí.

b.- La Ciutat i la Part
Forana de Mallorca; dife-
renta mons, fina i tot les
seves respectives nobleses.
Les dels pobles, més pla-
neres i senzilles, regular-
ment al costat del poble
i freqüentment enfronta-
des a les de Ciutat.

c.-- Professions a qué
normalment podía dedicar-
se un noble balear, que
per no formarse aquí
grana latifundis, el criteri

fou aquí ample en aquest
punt... i als pobles, més.
Podien deciar-se a tot el
que no fos "ofici strictu
sensu".

d.- Nobleses a nostres
viles; regularment rurals,
citant algunes de les nota-
des per Quadrado, en lista
sempre incompleta...

2.- Actuació general de
les nobleses foranes.

Pel que sabem, normal-
ment al compás de les as-
piracions generals; fins i
tot en les revoltes contra
la ciutat; p.e., en la suble-
vació de 1450 i en la Ger-
manis, fina que aquesta es
va desbaratar prenent per
camina diferents dels pro-
pòsits inicials. Normal-
ment, en tota avinentesa,
nostres -nobleses locals fe-
ren causa comuna amb les
aspiracions populars, sense
donar-se, que sapiguem,
casos de tiranies ni caci-
quismes.

3.-- Caracterfstiques:
privilegia i obligacions

a.- - Obligacions les co-
rrents del seu estament, so-
bre toto gravámen de ca-
vall armat i peona pagats.

b.- Privilegia foren
poca a la part forana i de-
siguals. No entrar en quin-
tes ni lleves, consequéncia
de poder esser cridats com
a oficials Tributaven per
concepte especial. Privile-
gia	 honorífica, gairebé
l'únic era -i és- l'U ex-
clussiu d'Escut d Armes.

En l'estil de vida, domi
nava la senzillesa planera.

4.- Provances; padrons,
¡listes, declaracions e insa-
culacions.- Es refereix als
expedients de noblesa de-
clarada, per cada cas parti-
cular, certificació de no-
blesa inmemorial d'una
casa, feta per un procedi
ment ad hoc davant el plen
del Consell o Ajuntament,
apelable davant la R
Audiència.

III.- L'Estament de Fi
dales a Liticmajor.

1.-- Temps primer de
nostra història; manca de
dades.

El cav. Ramón de St.
Martí i el primitiu Lluc-
major, any 1300.

a.- Falten notícies, pe
n5 aixf i tot, podem con-
geturar i deduir bastant

2.-- Homes d Armes,
Fidalcs i d Estat Planer
Es deueixen fidalquies lo-
cals, jurifdicament la fidal
quia d'alguna llinatges i es
pot seguir un fil fina avui
S'esmenten, "s.XIV", uns
17 llinatges nobles; del
"s.XV", els mateixos i 6
més. Se'ls anomena tots.

b. - Iguala Cases més
concretades, velan al 's.
XVI", amb uns tres mes
que surten... Del "s.XVII"
les dades són totalment
clarea... identificant-se
unes 16-17, essent nota-
bles eh inventaria regia-
trant cavalls armat.

3.-- Cases Fidalques es
tablertes a Ciutat i altres. -
Es parla d'algunes passades
a Ciutat; en total unes 8 i
més n'hi hauria... Altres.
però, seguien aquí en el
"s.XVII.

4.- - Cases entroncades
en altres; extincions i he-
reus heráldica	 S esmen-
ten alguna que per quedar
solament dones, d elles,
quedaren sotmeses a altres
cases, també nobles la si
biseló heráldica no canvia.

5.- - Una lista curiosa a
Llucmajor.	 Es tracta
d'un registre per a possible
nomenament de funciona
militara; no tots els pre-
senta són nobles, sinó més
bé de gent significada, pe-
rò entre ella sí estan cases
fidalques, per?), essent la
Insta bastant completa, en-
cara falten noma, fina i tot
de cases nobles...

6.- Allistament Noble
de 1762.-- Agrupa, més
bé, les cases nobles de Ciu-
tat -i en falten- però
dele pobles molt poques...
i una explicació pot esser
que la inmensa majoria
d'elles	 foren	 "austria-
canta" a la Guerra de Suc-
cessió. De Llucmajor, sola-
ment hi figuren dues... ab-
surd

7.- Provances a nivell
local; algunes Cases Fidal-
ques.- Foren bastants les
informacions ì declara-
cions de fidalquia, cas per
cas, fetes a Llucmajor en el
"s. XV II["	 --posterior-
ment a l'allistament de
1762- i al XIX, perquè
tampoc el cena general de
1797 és exacte, ni molt

menys, amb sola sis ases...
Al nostre arxfu es conser-
ven algunes de dites chela-
raciona, i n'han desapare-
gudes; també n'hem vistes
en mana de les respectives
cases que les feren. E. ten-
gui present que la majoria
d'elles, ala pobles, foren
Carlistes -i per tant, na-
cionalistes federals- ‘cosa
que pogué motivar cena
"marginació" per' part dels
poders constituits...

Actualitzant la cosa,
amb les dades que tenim,
podem donar una situació
o situacions de daca cases,
amb la classificació se-
güent, donant cognoms-
llinatges concreta:

A. Cases avui subsis-
tents, amb fidalquia i de
primer cognom.- V UIT

B. Cases de fidalquia
segura i comprovada, per?,
entroncades en altres tara -
bébé nobles, quedant igual si-
tuació heráldica.- NOU.

C. Cases fidalques segu-
res, per?) estant per averi-
guar en guinea famflies fi-
dalques han entroncat he-
ràldicament.- ONZE.

D. Cases de distinció,
de reus, probabilfssima
dalquia, penó falta com-
provar-la.- DUES.

E. Cases significades,
de les quals falta indagar
tant la possible fidalquia
-Inés que probable-- com

els entroncaments.- QUA-
TRE.

S'ha de notar que aques-
tes listes no són excloents
i sempre s'está a temps
de noves indagacions; tot
está sujecte a ulteriors es-
tudia comprovants, salvats
aquella punta que estan ja
comprovats 1 son seguros.

L'historiador- investiga-
dor aportará el fet, noticia
o document; però corres-
pondrá al jurista qualificar-
lo i dir quina consideració
legal tenen des de punt de
vista de Dret Nobiliari.
Epfieg.

Si la noblesa avui és me-
ra i purament cosa honorí-
fica, aquest honor obliga a
una conducta digna en el
qui el porta i l'ha heretat,
de tal manera que si el
deshonra, pot esser privat
d'aquell. Però s'ha de no-
tar que avui, en punt a es-
càndols i conductes indig-
nes, eh sectors que més
destaquen no son precisa-
ment els nobiliaria. Consi-
dera el pregoner, que vist
el que gabem, no hi ha
perquè mirar a la nostra
noblesa, sobretot la fora-
na, amb aprensió o mala
ulla; que la noblesa no ha
d'esser casta tancada i que
exigeix al qui la té, mos-
trarse d'ella digne i no
desmeréixer, en un cons-
tant servici al poble.
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S'Arenal de Ilucm4Or

Comissió de Sanitat del CIM

Després de moltes dis-
cusions, en el darrer ple
ordinari celebrat per l'ajun-
tament de Llucmajor,
s'acorda la proposta del
grup socialista, d'establir
les noves tarifes de la cla-
vegueram i aigua potable,
de la següent manera:

Clavegueram: 33 '08
ptcs. el metre cúbic.

Aigua: 46 ptes. el metre
cúbic, que s'estatlirán en
48'50, quan l'usuari arribi
al ( onsum mensual de 10
metres cúbics.

Es digné que aquests
augments es producixen
per rcscabalar les perducs
del cabdal de la xarxa.
Així, els dos grups de
l'oposició digueren al res-
ponsable, Sr. Artigues, que
cl que s'ha de fer és mirar
d'adobar els defectes de les
instal.lacions, ja que no és
just ni aconsellable que
aquestes anomalies les pa-
gui el poble.

MIL MILIONS PER LA
DEPURADORA I EL

NETEJAMENT

També, en aquest ple,
s'aprovà un important
avantprojecte de depura-
ció i netejament de l'eno-
menada zona costera del
terme, que inclou les urba-

nitzacions de Son Verí,
Bellavista i Cala Blava,
amb una nova depuradora
d'aigües residuals per tota
aquesta zona costa i S'Are-
nal.

Aquest tan ambiciós
com urgent projecte comp.
tará amb un pressupost
total de més o manco, mil
milions de pessetes, que se-
rán cobertes un cinquanta
per cent per la Comunitat
Autónoma, altre quaranta
per cent per contribucions
especials, i la resta del deu
per cent pel pressupost
municipal de l'any que
ve, 1987.

Les altres resolucions
del consistori Ilucmajorer
referides a S'Arenal foren
les següents:

--Projecte de desguàs
d'aigües pluvials als carrers
i Parg de S'Arenal, i plee
de condicions, per a un to-
tal de 1.624.656 ptes.

-Recepció definitiva
obres de substitució i mi-
llorament de la xarxa de
clavegueram del carrer Mi-
ramar.

projecte
d'urbanització de Son Vcrí
Nou.

—Concedir una subven-
ció de 10.000 ptes. al col
legi públic de S'Arenal,
per despeses de la festa de
fi de curs.

El Servei d'Informació
i Prevenció de l'Abús de
Drogues te com a objec-
tiu treballar per a la re-
ducció de la demanda de
les drogues, i l'organitza-
ció d'aquest treball és fruit
dels nostres estudis tant
dels processos pels quals
s'arriba a l'addicció de
les drogues, com dels pro-
cediments i tècniques d'in-
tervenció que tenen més
probabilitat d'esser pre-
ventives.

¿Que és el que ofereix
el Servei?

En primer lloc, un ser-
vei d'informació. Per
aquesta fundó contam
amb un ample fons bi-
bliogràfic i documental,
que s'amplia constant-
ment, que está obert a la
consulta de tothom i que
ja ha rebut nombroses
consultes, sobre tot d'es-
tudiants i professionals.
Dins d'aquesta funció,
també atenem consultes
d'orientació de pares, pro-.
fessors, professionals inte-
ressats, i inclús d'addictes.
Finalment, coLlaborarn en
les activitats públiques d'in-
formació quan ens ho de-
manen.

En segon lloc, un servei
de formació dirigit a pares,
professors, joves, profes-
sionals i població general.
Per a cada un d'aquests
grups, la intervenció te
uns objectius específics,
però en darrer terine se
trì.cta d'aconseguir que

tots poguem asumir la
part de responsabilitat que
ens toca en el problema
de la prevenció de les to-
xicomanies.

Pels pares, organitzarn
seminaris i conferencies
amb l'objectiu de donar
informació, però també
de facilitar la reflexió so-
bre les condicions que po-
drien afavorir un proces
de dependencia dels fills,
i intentar movilitzar les
associacions en una par-
ticipació activa en l'edu-
cació dels fills. Per aquest
curs ja tenim programades
30 intervencions en col.la-
boració amb el M.E.C., i
altres eontactades directa-
ment amb les APA de di-
ferents centres escolars.

Pels professors i educa-
dors, també organitzam
cursets i seminaris amb
la intenció de que puguin
intervenir d'una forma pre-
ventiva en el seu contacte
amb els joves. En aquests
cursets s'aprèn a utilitzar
el material didàctic que ha
creat el nostre equip, o se
planifiquen altres classes
d'intervenció.

Amb els joves no inter-
venim directament, sinó
que procuram que siguin
les persones de més prop
d'ells les que actuin, sem-
pre contant amb l'assesso-
rament i tota quanta ajuda
(especialment de material
didàctic) poguem oferir.

Per a la població gene-
ral se preparen algunes

campanyes a iniciar més
envant.

¿Com está organitzat
el treball del Servei?

El nostre Servei de mo-
ment esta centralitzat a
Palma, ocupant unes de-
pendencies de l'Hospital
Psiquiàtric. Però realitzam
gestions per tal de poder
comarcalitzar el Servei, en
un intent d'acostar-lo al
públic destinatari, no per
substituir a les persones
que hi treballen des de les
distintes institucions, ja
siguien educatives, sanità-
ries o de serveis socials,

Els veinats i en parti
cular els nins i els pares
de Son Ferriol estan
d'enhorabona. Sembla és-
ser que la tan esperada
escola pública del poble
es veurà realitzada. La regi
dora de l'Ajuntament de
Palma, Betlem Agulló, ha
acceptat dur endavant la
tramitació de l'aaceptació
d'un solar de set mil me-
tres quadrats, donat per
una empresa privada, con-
cretament una urbanitza-
dora.

L'escota actual ha que

sinó per impulsar la refle-
xió sobre les dificultats
que afavoreixen el consum
abusiu de drogues, i per
oferir els instruments teò-
rics i didáctics que perme-
tin un treball conjunt en
la tasca de la prevenció.
Tot això, comptant amb
la coordinació amb els
Serveis d'Educació Sani-
tària del Consell, amb el
Ministeri d Educació, i
amb els serveis deis ajun-
taments i de la Comunitat
Autónoma relacionats amb
el problema de les toxico-
manies.

dat petita. tres-cents nins i
ducs aules és una situació
clarament insatisfactória.
De tota manera, l'Ajunta
ment semprc ha conside -

rat que hi havia altres
prioritats abans que les
noves escoles públiques,
sembla que ara s han deci
dit per l'escota. Encara hi
ha, però, certs punts no
resolts, com la tramitació
burocrática amb EMAYA
respecte als estolars. Bet
lem Agulló ha assegurat
que l'assumpte es dura al
próxim plenari.

L'aigua la pagarán
més cara els que
més gastin'

Arnau Tomás

Servei d'Informació Prevenció de l'Abus de Drogues

Son Ferriol

Una urbanitzadora dóna el
solar per a l'escola pública



Aprovat el plá parcial de Son Ved Nou
que S'Arenal
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UNIRA S'ARENAL I
CALA BLAVA.

Amb l'aprovació per
part del Govern Balear del
pla parcial de Son Verí
Nou, la promotora Profesa
Barna. I, S.A. ha superat
la primera i més important
de les dues passes neces-
saries per a poder comen-
car les obres d'una nova ur-
banització al llarg de la cos-
ta entre Son Verí i Cala
Blava, i que en algunas zo-
nes preveu una alçària má-
xima dels edificis equiva-
lent a una planta baixa i
tres pisos.

INFORMES
FAVORABLES.

El passat devuit de Ju-
liol, la Conselleria d'Obres
Públiques i Ordenació del
Territori del Govern Balear

ia aprovar el pla parcial de
ia futura urbanització de

Son Verí Nou, que ja ha-
via estat aprovat provisio-
naiment pel ple ex"traordi-
nari del 30 de juny de
l'Ajuntament de Liucma-
jor. Aquest pie també ac-

ceptà els compromisos del
promotor de la uroanitza-

ció Profesa Barna i, S.A.,
amb el nostre Ajuntament.
Per tal de poder començar

les obres, la urbanitzadora
ja només necessita l'apro-
vació del projecte d'urba-

nitzacio per part de l'Ajun-
tament en un proper pie.

Abans de la seva apro-
vació per part del Govern
Balear, el {ala parcial de Son
Verí Nou havia obtingut
tots els informes favorables
necessaris. De tipus militar
a Capitania, de la direcció
General d'Obres Públiques.
els de la Conselleria de
Vies i Obres així com els
de Comerç i Indústria.

EL PLA PARCIAL I EL
PROJECTE
D'U RBAN ITZAC I O.

El Pla parcial, ja apro-
vat, explica, a grans trets,
com será la urbanització,
quina superficie ocupará i
quina será ta seva ubica-
ció.Exollcita el total del
sól urbanitzable, el nombre

d'alturas máximas permeses
a les distintes zones de la
urbanització, els percentat-
ges d'edificabilitat, el nom-
bre, extensió i ubicació de
les zones verdes, els car-
rers, sortides i altres vies i
la distribució sobre el ma-
pa d'aquests i altres favtors.

D'altra banda el projec-
te d'urbanitzacló, darrera
passa de la urbanitzadora
per a aconseguir el vist i

plau definitiu per a l'inici
de les obres d'urbanització,

i que prevlsiblement aprovà

el nostre ajuntament, preci-
sa tota una serle de detalls

infrastructurals i crexecu-

ció, entlumenat públic, as-
faltat, clavegueram, vora-
vies, etc.

US DEL SOL.

El total del sol urba-
nitzable previst pel pla par-
cial de Son Verí Nou és de
496.885 m2., al llarg de la
costa entre S'Arenal i Cala

Mosques, les actuals urba-
nitzacions de Son Verí i Ca-
la Blava quedaran' així uni-
des per una Unja contínua
d'edificacions.

Del total del 496.885
m2. del sól urbanitzable,
254.944 m2. seran cedits a
l'ús públic, tant per a vials,
passos de vianants, zones
verdes i espais lliures, zones
esportives públiques,
equipaments escolars, etc.
Els 241.940 m2. restants se-
ran per a aprofitament pri-

vat. D'aquests, 185.801 m2.
seran la superfície cedida a
l'ús de solar, mentres que la
resta será dedicada a usos
comercia Is, esportius,

socia Is-san itaris, ad m in istra-
tius o altres serveis de tipus
privat.

EDIFICi-iBILITAT I
ALTURES.

Pel que fa a les alturas
i als percentatges d'edifica-
bilitat varíen segons les nou

zones en que és dividida la
urbanització.

A la zona residencial
extensiva baixa es podran
construir 0,4 m2. de sotil
oer ma de solar i l'altura
maxima permesa será de
planta baixa i un pis. Aixó

es, per cada 1.000 m2. de
solar podran edificar-sé
400 m2. de sotil, sempre

que la casa només tengui
planta baixa. Si l'edifici té
un pis es sumaran les su-
perficies d'ambdós sótils,
és a dir, a un solar de
1.000 m2. podran cons-

truir-hi una planta i un pis
de 200 m2. cada un.

El percentatge
d'edificabilitat a la zona tu-
rístico-residencial hotelera
mitja és de 0,9 m2. de só-
til per un m2. de solar i les
alturas máximas permeses

són de planta baixa I tres
pisos. Per tant a aquesta
zona es podran construir
plantes baixes que ocupin
un 90 o/o del solar, super-
ficie que anirá minvant a

mesura que es superposin
i vagln encapsatant-se els pi-
sos fins arribar a un màxim

de tres amb una edificabi-
litat del 22,5 o/o.

L'edificabilitat a la
zona residencial extensiva
mitja és de 0,5 m2. de sd-
til per m2. de solar amb una

altura máxima permesa de
planta baixa i un pis; per
tant construint el màxim
d'altura. el percentatge

d'edificabilitat és del 25

o/o.

PROP DE LA MAR.

La urbanització de
Son Ven i Nou s'estén a una
mitjana de 70 metres de
la linia de costa des de l'ac-
tual Son Ven fins al Carrer

Recalde de Cala Blava. La
zona turístico-residencial

hotelera mitjana, que com
podem recordar, permet
edificar fins a tres alturas,
s'estén en una ample espai
Sltuat als dos extrems de la
futura urbanització, és a dir,
just al costat de les ja exis-
tents de Son Verí Cala Bla-
va i a primera línia ae cons-
trucció des de la costa. Les
altres zones amb una edifi-
cabIlltat més baixa pel que
fa a les altures estan situa-
des a la part central i pos-
terior de la nova zona urba-

nitzable.
Aquesta urbanització té

entrada pels carrers de Joan
Alcover, Colom i Fra Junf-

pero Serra de Son Verí i pel

carrer Recalce de Cala
Blava. Te, a més, a la part
posterior un acces a la re-

novada carretera general,

perflongació de l'autopista
Ciutat-S'Arenal.

L'IMPACTE.

Ignoram si a l'hora
d'aprovar el Pla Parcial de la
futura urbanització s'ha ava-

luat el possible valor de la
zona així com l'impacte que
produirá aquesta nova alta-
ració del litoral Ilucmajorer
entre el que resta de Cala
Mosques I el que queda de
l'antic Caló de Sant Anto-
ni, avul Playa-Beach-Strand
després de l'ampliació del

Club Náutic. Per la nostra
part assenyaiam l'estret mar-
ga entre la mar i les prime-

res cases i la pressió sobre
el litoral de l'ampla massa
de la urbanització, un lito-
ral prou expoliat en la seva
riquesa piscícola per l'acció
Indiscriminada de molts
escopeters pneumátics
incontrolats. També s'ha de
remarcar l'Impacte visual
que produiran en la Unta
de costa hotels de tres pi-
sos a primera i tan a
prop de la mar; això en una
de les poques clapes de verd
que queden entre Magalluf
i Es Trenc. I si afegirn el
baix nivell d'aprofitament
de les urbanitzaelons Iluc-
majoreres, autentiques Luda-
des de territori, no ens se-
rá gaire difícil començar a
preocupar-nos davant el fu-
tur de la zona. Tampoc sa-
bem que en diuen ets resi-
dents a Son Verí de la
construcció d'edificls de tres
Pisos a veinat deis seus xa-
lets ni de la -possible
devaluaci0 de la urbanitza-
ció ja existent per mor de
l'alteracio de! seu entorn
més immediat. i per aca-
bar pensau si us feria molta
de gracia passejar-vos pe" la
ja destruida platja ce S'Are-
rtal i en mirar cap el Pinar
de Son Veh començar a
veure sortir hotels ce tres
pisos. O pot ser us agradi

molt anar a capbussar-vos
de Sa Coya Verda —si po-
deu— i fer-ho amb exca-
vadores-a darrera.



Ciutat

Condemnats per l'atracament
Timor i a Siesta Tours

Manuel Cazorla Triviño, de 25 anys, j Juaii Capacete
Moreno, de 33 anys. han estat condemnats a penes que
oscil.len entre els tres i els dotze anys de presó. La causa
de les condemnes és l'atracament que els dos encausats
feren a l'hotel Timor de S'Arenal, a més d'altres delictes
menors i de reincidencia.

Els fets succeiren així: A les primeres hores de la ma-
tinada del dia tretze d'octubre de l'any 1984, Manuel Ca-
zorla va forçar la porta d'un Talbot-150 estacionat al ca-
rrer de Tomás Forteza de Ciutat, causant-li danys no
evaluats, el va posar en funcionament ì es va dirigir al do-
micili de Juan Capacete. Varen decidir atracar l'hotel Ti-
mor de S'Arenal. Sobre les quatre de la matinada els dos
entraren dins l'hotel, Capacete duia una pistola de jugue-
ta i Cazorla una escopeta de canons retallats i la cara co-
berta amb una mitja foradada. Exigiren els diners al re-
cepcionista, aquest no va trobar la clau i després que els
dos homes intentássin violentar-la se n'anaren. Juan Ca-
pacete es va dirigir a ca seva i va quedar allá, segons sem-
bla estar provat, mentre el seu company, Cazorla, es diri-
gia a l'agencia de viatjes "Siesta Tours' en el cotxe robat
1 amb la jaqueta i el carnet d'identitat de Juan Capacete.
Va entrar dins l'agencia de viatges exhibint l'escopeta de
canons retallats i exigint al director els diners que hi ha-

gués Se n'endugué 175.000 en moneda espanyola i prop
de 5.000 d'altres estats. A les sis de la tarda del match(
dia la Policia va trobar en un descampat a quaranta me-
tres de la casa de Cazorla la jaqueta i el DNI de Capacete,
a més de la pistola de jugueta i quasi 50.000 pessetes.

El Ministeri Fiscal qualificà els fets com a constitutius
dels delictes d'utaització indeguda d'un vehicle a motor,
de robatori en grau de frustració a l'hotel, de delicte de
robatori consumat a l'agencia de viatges i de la tinença
il.lícita d'armes de foc per a Cazorla Triviño, mentre que
per a Capacete es un delicte d'atracament frustrat a l'ho-
tel.

Capacete ha estat condemnat a la pena de tres anys de
presó menor pels delictes d'atracament frustrat i ús d'ar-
mes de foc amb l'agravant de la reincidencia. Cazorla Tri-
viño ha estat condemnat a les penes de sis mesos de pre-
sé major i la privació del carnet de concluir pel delicte
d'utilització indeguda d'un vehicle de motor, a la pena
de tres anys de presó menor pel delicte de robatori frus-
trat i ús d'armes de foc amb intimidació i a sis anys dt
presó menor pel delicte de robatori consumat amb as
d'armes de foc, a més de l'agravant de reincidència. En
total uns dotze anys de presó. Capacete és prou conegut
pels arenalers.

Son Ferriol

Pere Bibiloni president de
l'Associació de Veinats

Pere Bibioni és el presi-
dent de l'associació de vef-
nata de Son Ferriol des de
fa quatre anys. A un diari
illenc l'han entrevistat. Re-
produitn algunes de les pre-
guntes i de les respostes:

- Planteja molts proble-
mes l'esser president d'una
associació de veihats?

-Molts problemes no,
però s'han d'aguantar les
petites diferencies d'opinió
que hi pot haver entre els
veinats, perquè és molt di-
fícil que tots estiguin
d'acord quan s'ha de pren-
dre una decissió. Jo vull
deixar ben clar que tot el
que hem fet ha estat grà-
cies a la col laboració entre
tots els veihats.

-111 ha hagut diferen-
cies per tant, per?, també
satisfaccions, no?

--En realitat rúnica sa-
tisfacció és veure com Son
Ferriol. que era fins fa
molt poc un camp amb un
parell de cases en mig i ple
de fang per tot arreu, ha

anat canviant Que jo hagi
estat president també ha
fet que entras en contacte
amb les autoritats i que
coneixés molta gent.

- Quan vostè va ésser
nomenat president de l'as-
sociació de veihats va
haver de començar a con-
testar preguntes dels perio-
distes i a parlar per televi-
ajó, li era fácil o e, posava
nerviós?

-Al començament em
posava un poc nerviós. Par-
lar amb les autoritats o
periodistes no em preocu-
pava, però això de sortir
en la televisió... el veure't
una cámara al davant ique
et diguin "ja pot comen-
çar" és un poc més compli-
cat, però m'hi vaig acostu-
mar ben prest.

Pere Bibiloni ha presen-
tat el seu càrrec a disposi-
ció de la junta de veinats,
pensa seguir treballant per
Son Ferriol, peró no vol'
més responsabilitats.

SUPER
ALIBÉ

Alimentació i Begudes
Xarcuteria - Perfumeria -
Material per a la neteja.

Carrer
Joaquim Verdaguer, 13

Tel. 263610 -
S'Arenal de Mallorca.
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La fidelítat
Cristianisme i
feminisme

En la página 1.028 de El Llamp
(23 del núm. 42), el rector de Mont-
roig del Camp parla de «Cristianis-
me i Feminisme», més ben dit,
d'església i feminisme. El que veri-
tablement interessa al mossèn no és,
com ens vol fer creure, l'allibera-
ment de les persones de sexe femení;
el que vol és que l'església de la qual
forma part no es quedi sense clien-
tela: «els obrers van anar-se'n...
si badem, ara será la dona qui  mar-
xarà». Ho voleu més clar?

Els obrers, senyor rector, no van
anar-se'n. Va ser la vostra església
qui els va expulsar, tant amb la seva
conducta de justificar l'opressió
com amb les seves reiterades con-
demnes de la revolució i de les ide-
ologies proletàries. No oblideu, per
exemple, l'encíclica Quod apostolici
muneris, on Lleó XIII anatemitzava
el naixent moviment socialista. Cal
reconèixer la lluita que comptades
individualitats procedents del cris-
tianisme han portat a terme a favor
dels oprimits —així, per exemple, a
Nicaragua— però aquesta lluita
l'han haguda de fer fora de l'esglé-
sia i encara contra ella.

Les persones del sexe femení no
marxaran pas de la vostra església,
no temeu. Ja són fora. Expulsades
per les paraules de l'apòstol: «les
dones han de callar a les assem-
blees», «el cap de la dona és l'ho-
me... car (l'home) és imatge i reflex
de Déu; però la dona és reflex de

l'home» (I Cor). Certament, quan
les dones es converteixin en perso-
nes marxaran de la vostra església.
J a avui nomes compteu amb
aquelles que accepten submissa-
ment el seu paper de comparses
transmissores d'una ideologia reac-
cionària. Són aquelles que, fins i tot
formant part del personal eclesiàs-
tic, estan excloses de la jerarquia i
de l'administració dels sacraments
perquè, com va dir Pau VI, «les do-
nes no poden ser sacerdots perquè
Nostre Senyor era home (sic)».

El cristianisme no ha ofert mai
cap mena d'alliberament a la Hu-
manitat. Només cal veure la «cris-
tianització» espanyola a les Índies.
Per aixó, essent com és —si més no
des de dintre de l'església— una ide-
ologia de consolació, está impossi-
bilitat per ajudar ningú a res que no
sigui l'obediència de l'autoritat i de
les normes establertes (això també
ho va dir Pau, senyor rector). No hi
ha salvació dins de l'església.

Tingueu-ho ben present.

RICARD AYMERICH

Un recent estudi realit-
zat per la revista "New
Woman" entre les seves
lectores ha donat com a re-
sultat el fet que quasi la
meitat de les dones casades
nordamericanes no són fi-
dels als seas marits. El qu a-
ranta-u per cent de les
trenta mil dones enqüesta-
des afirmaren que ho feren
senzillament pel plaer de
fer-ho, mentre que el tret-
ze per cent es manifestaren
disposades a abandonar als
seus marits per anar-se'n
amb els amants.

Un deu per cent ho fa
per desig, un altre dea per
cent ho fa per amor.

Les xicotes de vint anys
ho fan més que res per de-
sig, com les de cinquanta,
les causes amoroses perdo-
minen en les de trenta a
quaranta anys. Tot això ho
diu la revista "New Wo-
mar!'"



FERRERIA EN ALUMINI
Manuel Sánchez

Persianes mallorquines
FinestraLs.

Arrambadors.
Portes plegadisses.

Paravents.
Separacions d'oficines

i locals.

Carrer Joaquim Verdaguer, 20.
S'Arenal de Mallorca. Tel. 263369.
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La presència d'una representació
molt nodrida de feligresos de Sant
Jordi a la presa de possessori del
nou Rector de Felanitx Mn. Miguel
Serra, evidencia de debe> el que ell
havia deixat entendre en unes pa-
raules que li havíem sentit pronun-
ciar: —No me sap greu venir a Fe-
lanitx, el que en dol és deixar Sant
Jordi—. És el sentiment lògic del
qui deixa una comunitat amb la
qual se sentia incardinat. Mn. Serra,
després duns pocs anys a la parró-
quia de Sant Francesc , icl'aula, ha-
via conviscut tretze anys amb la
gent de Sant Jordi, i hem pogut
comprovar que el seu pas per aque-
lla població havia estat fecund.
Però a la par d'aquesta evidència
sen pot reparar una altra: Felanitx
el rebé amb els braços oberts.
L'Eucaristia de diumenge a vespre
és penyora de tot el que hem dit,

- 1Nal costat d'una munió de fidels
que omplia l'església, hi eren pre-
sents tot tul estol de sacerdots de
la contrada i d'altres indrets, que
compartiren amb la comunitat cris-
tiana felanitxera la satisfacció d'a-
collir el nou pastor.

D'entrada, el Vicari Episcopal
Mn. Joan Bauçá el presentà, tot des-
tacant dues qualitats de la seva per-
sona: una fonda espiritualitat i un
temperament molt actiu, dos trets
bàsics per a un sacerdot que vol
servir la comunitat a la que peí.-
tany.

I a l'homilia Mn. Miguel Serra se

dirigí per primera vegada als nous
feligresos. Amb un llenguatge molt
planer i connectant amb un gest
que ha centrat entorn d'Asís l'aten-
ció de tota la gen t de bona voluntat,
feu lo pritner una fervent invita-
ció per a construir la gran pau. Des-

tacà la missió del seglar com a
membre del Cos Místic, al qui de-
maná coratge, gratuïtat i generosi-
tat. Reclama la presència contínua
dc Déu dins tota activitat humana i
al-ludí especialment als malalts i els
oui sofreixen com objecte primor-
dial del projecte cristià. Clogué el
parlament el capítol d'agraïments:
vers els que l'havien ajudat en la
seva vocació i formació, vers els fe-
ligresos de Sant Jordi que l'han
acollit tots aquests anys, vers els'
que ara li obrien els braços i el cor
per a continuar una tasca dins
aquesta parròquia nova per a ell...

La parla de Mn. Serra va dis-
córrer en tor moment dins unes
coordenades de senzillesa que el fe-
ren abastable per tothom i les di .-
gressions a que es lliurà en algunes
ocasions permeteren d'endevinar la
dimensió humana i obertura del seu
carácter.

Acabada la missa, molts de feli-
gresos s'acostaren al presbiteri per
saludar personalment al nou Rector.

Ben arri bt Mn. Miguel Serra;
que vos trobeu de gust a Felanitx
sobre tot, que la convivència amb
la nostra comunitat cristiana sia
propícia al seu creixement.

IMPREMTA

Tipografía
	 SANT CRISTÓFOL, 116
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Sant Jordi

Ab. Miguel Serra passa de
rector a Felanitx

Madrid

Assemblea
de capellans
casats

A Madrid s'ha celebrat
1111,1 assemblea de capellans
casats. Alguns d'ells encara
exerceixen - el ministeri,
menee que altres es tro-.
ben secularizats. En aques-
ta as,semblea pretenen rei-
vindicar davant l'Església
l'acceptació del celibat op-
cional.

Un dels portaveus de
l'assemblea, Julio Pininos.
sacerdot casat que segueix
exerCint el ministeri, a
l'Estat espanyol hi ha ac-
tualment vint-i-dos mil sa-
cerdots célibes i set mil ca-
sats, dels quals només el
quinze per cent han obtin-
gut la secularització per
part del Vatiel. Pinillos és
el coordinador estatl del
MOCEOP (Moviment per
al Celibat Opcional) i re-
presentant espanyol de la
Federació internacional de
Cures Casats. Ha afirmat
també que, arreu del món.
són prop de vuitanta mil
els cures casats, més o
menys una quinta part del
total dels sacerdots.

L'objectiu de l'assem-
blea és "insistir en l'as
pécte teológic pel qual
una disciplina adoptada
en el segle XII (en el Con-
cili Lateranés II), no pot
impondre's avui en dia",
segons paraules del mateix
Pininos. Alees aspectes
també seran tractats en
l'assemblea, COM el refe
rent a la Seguretat Social
plantejat davant el Defen
sor del Poble, així als cu-
res casats no se'ls és com-
putat el temps que cotitza-
ren ala SS.

Julio :Pininos ha asse-
nyalat que "el celibat im-
posat respon a una mala
interpretació de la Biblia,
la qual no diu res al res-
pecte, i és una imposició
autoritaria d'una església
piramidal". Es dóna el
cas d'un ex-bisbe d'Ave-
llaneda ( Argentina) , Jeró-
nimo Podesta, el qual des -

prés d'haver-se casat fou
suspés "a divinis" pel Van i

CONSULTORI
VETERINARI

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

E xércit Espanyol, 23.
Tels. 267664490242.
S'Arenal de Mallorca.

Electro Servicio

CHAPARRO
Taller de Reparacions de Frigorífics, Rentadores,

Cuines, T.V., Vídeo, Planxes, Cafeteres, i
petits electrodomèstics en general.

Venda de recanvis i accesoris de tetas les marques.
Carrer Milà , 34-6. Tel. 490157 - S'Arenal de Mallorca



AVDA. NACIONAL

Exposició de mobles - Objectes de regal - Decoració.
Carrer Gaspar Rullan, 20 (davant l'Ambulatori)

Material elèctric - So - Imatge - Vídeo Club
Botànic Germà Bianor, 22. Tel. 266588.

S'Arenal de Mallorca.

CORRECCIÓ DE BARBARISMES
referents a:

EL CARRER

Barbarisme

ACERA
ALCANTARILLA
ALUMBRAT
BARRIO
BASSURA
BATXE
CAM ION
PARAFANGOS
RASCACIELOS
SEMAFORO
TRAFIC
XOQUE

Forma correcta

voravia, vorera
claveguera
enllumenat
barri
fems, brossa
clot, sotrac
camió
parafang
gratacel
semàfor
transit
xoc topada

4:5
CONSELL INSULAR DE MALLORCA

S'ARENAL DE MALLORCA, 15 DE NOVEMBRE DE 1986
	

9

S'Arenal / Ca'n Pastilla

S'ha creat la Federació d'Associacions de S'Arena
Els empresaria de S'Are-

nal i Ca'n Pastilla presen-
taren als majan' de comu-
nicació la junta gestora de
la nova Federació d'Asso-
ciacions de S'Arenal. Es
tracta d'una agrupació on
hi tenen cabuda tot tipus
d'empreses de la zona, ho-
res d'ara ja hi pertanyen
el vuitanta per cent de les
empreses turístiques. Es

preveu que la Federació
s'inclogui dins la CAEB, al
marge de la representació
que dins la Confederació
Balear ja hi tenen les di-
verses associacions ara fe-
derades. Aquesta nova fe-
derado:S compta amb la
presencia dels sectors de la
restauració, les sales de fes-
ta, el comerç (AFEDECO)
i els hotelers.

La gestora está formada
per Antoni Ferrer, Miguel
Vidal, Pere Vidal i Maria
Antònia Munar, en repre-
sentació de cadascun dels
sectors federats. La seva
tasca estará basada en la
defensa d'interesos co-
muns a la Federació, al
marge de les activitats que
cada una de les diferents

associacions dugui enda-
vant. Les millores en la
infraestructura de la zona
el manteniment de l'expec-
tativa turística són dos
dels punta fonamentals
que es tendran sempre pre-
sents.

Les sigles amb les quals
será enomenada la nova
federació són FEMPLA.

Un dels problemes més
greus arnb que catan en-
frntats és la separació de
la zona costanera en dos
municipis; aquesta separa-
ció administrativa perjudi-
ca la prestació de serveis a
la zona, sobretot pel que
fa als permisos, que s'han
de demanar per partida do-
ble.

Maria Antònia Munar, de
S'Arenal.



A MERCAPALMA

JORDI SABATER, S.A.
ALIMENTACIÓ

NAU III
TELS 26 69 52 - 26 37 98

HOTELERIA - RESTAURACIÓ - BARS - BARBACOES - DETALLISTES - COMUNITATS

OLIVES:
MANZANILLA 1° 	  120.- PTES. KG.
MANZANILLA 2° 	  100.- PTES. KG.
MANZANILLA 3°•85.- PTES. KG.
MORADES 	  100.- PTES. KG.
TREMPADES 	  100.- PTES. KG.
TREMPADES VERDIAL 	  1100.- PTES. KG.
NEGRES MALLORCA 	  100.- PTES. KG.

VÉNDA
A L'ENGRÓS, GARRAFES DE 10 KGS.

(EN BARRILS DE 160 KGS. CONSULTI PREUS)
LA MAJOR EXPOSICIÓ D'OLIVES A MALLORCA

IIESPEREAM LA SEVA VISITA, SE CONVENCERÁ!!

CA'N PRUNES

BODES I COMUNIONS
RESTAURANT XINO-MALLORQUÍ

UNIC A MALLORCA
TEL: 26 52 70

DAVANT LA BENZINERA

1-$1114/7	 DE S'ARANJASSA
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L'església d'Es Allarí en reforma
El próxim 21 de desembre es farà la benedicció oficial de la "nova" església d'Es Pil-

larí. Deim "nova" perquè quan s'acabin les reformes que hi están fent semblarà una al-
tra.

Dins aquesta primera informació gráfica, alguna dels aspectes de la gran reestructu-
Yació amb un pressupost de prop dels nou milions de pessetes. Els tendrem més infor-
mats en els próxima números. (Fotos i text, A. de V.)
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S'Arenal / Ca'n Pastilla

La peatonítzació de la Platja
Endavant

Adjudicades le sobres de pavimentació i drenatge
El Pla General de S'Arenal, contempla com a sol urbanitzable, tot allá que circunda
l'autopista: Amples zones verdes, esportives, de serveis culturals i socials, carrers peato-s
nals, etc. conformaran el poble de S'Arenal. La ciutat de l'oci i de l'esplai per excel.len-
cia de Mallorca, será aquesta que el batle de Ciutat enomena una i altra vegada "La

nostra estimada Platja de Palma".

•

La Comissió de Govern de l'Ajuntament de Palma va
aprovar els projectes de pavimentació i drenatge de la zo-
na nord de Ca'n Pastilla i de Les Meravelles. La peatonit-
zació de la primera línia costanera de la platja sembla
tirar endavant.

Els dos projectes s'adjudicaren per un pressupost in-
ferior al de sortida. Concretament, el de Les Meravelles
en seixanta-un milions, mentre que l'inicial estava en se-
tanta dos milions, i el de la zona nord de Can Pastilla
en seixanta-set milions i mig, mentre que el de sortida
ea de quasi vuitanta-tres

En Les Meravelles es reforçarà el paviment de l'Avin-
guda de Son Rigo, del carrer del Mar d'Antilles, del Mar
d'Aral, del Mar del Japó i del Mar Caspi, a més del Camí
de Les Meravelles. Un tram paralel al carrer de Bartomeu
Salva será pavimentat de bell nou.

L'altre projecte contempla quatre aspectes. Per una
part el reforçament del paviment als carrers de la zona de
Jabeque, Plini, Dofí, Sabater i Riutort. Per altra part. la
nova pavimentació dels carrers de l'Ancora, Norai i el
343. Es recluirá al paviment del carrer Lebeche i, final-
ment. 8'01 rirA una 11,,va via des del Camí de la Torre fins

al carrer de Tramuntana.
Els carrers del Mar Egeu, del Mar Menor, Parcelies,

Palliter i 424 dé Les Meravelles es peatonitzaran experi-
mentalrnent, segons un acord de setmanes anteriors del
que ja parlàrem quan tocaya. També es pretén la creació
d'una viva en el carrer del Mar d'Aral amb la qual s'ini-
ciaran els primers treballs per a la ereació de la zona pea-
tonitzada a primera Unja, segons contempla el Pla Gene-
ral d'Ordenació Urbana. Una via de serveis a segona línia
será també una de les primeres mesures a prendre, con-
templada també en el projecte.

Cada vespre, marxa.
Els dissabtes i diumenges,
marxa a tope.

Carrer Pere Bartomeu
Salvá-Balneari 6

S'Arenal de Mallorca. 
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Prefama

.40/4/09"

S'ARENAL: Magat-
zem. Carretera Mi-
litar, 522.
Tel.: 262238.

L'empresa PREFAMA
(Prefabricats Mallorquina)
té la seu central a Lluc-
major. Des del carrer
"Obispo Roig" ha anat i va
projectant-se cap a tota
l'illa, donant servei en tot
el que faci referència a
materials de construcció.
PREFAMA s'ha convertit
en una empresa avantguar-
dista en el seu gènere.

Hem arribat a les ofici-
nes de PREF AMA pensant

3050,
.40":31150,

..0.701W/Ordiller'
3~~1700"

3011M^10"

en aquest extraordinari de
les "Fires-86" llucmajore-
res. El seu conseller-dele-
gat, Baltasar Ramon Clar,
de 46 anys, jove en relació
al càrrec que ocupa però
madur en tot el que fa
refetincia a portar el timó
del que li ha estat confiat,
és el qui ens va explicant
els detall: del camí seguit
per PREFAMA, una em-
presa fundada en els anys
quaranta. Començaren a la
Placeta dels Pina, avui Pla-

ça del Pare Bartomeu Sal-
va. Dels seus inicis recor-
dam molt bé homes com
Francesc Monserrat, Joan
Arbona, Jaume Deià, un
treballador enomenat Die-
go i Esteban García-Rojo.
Poc després arribarien An-
toni Verger, Climent Ga-
rau, els germana Bartomeu
i Damià Garcies, Antoni
Garau, Bernat Gelabert,
Mateu Zanoguera, Gaspar
Monserrat, Pau Tomás, Mi-
guel Salvà. Andreu Ros i
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Joan Miguel. Però, el que
pretenim aquí és donar
una visió de com és PRE-
FAMA actualment, dei-
xant la història de l'enti-
tat per a una millorar oca-
ajó, i és el mateix Balta-
sar Rarnon el qui ens ho
va contant.

"La seva gestació, com
a tal, va ésser difícil. Tot
naixement va precedit
d'esforç i dolor", comença
dient el conseller-delegat.
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PREFfIfilfl

Recalca ulgunes vegades
que, en aquella inicia, s'ha-
gueren d'unificar criteris,
recursos i esforços. La idea
era bona, com s'ha anat
demostrant. S 'adequaren
instal.lacions, es normalit-
zaren les existéncies, apor-
tant, naturalment, el capi-
tal necessari. Es va formar
un equip humà decidit i
capaç, i començaren. Els
fruits són aquí, ara ma-
teix.

ESTIMULAR ELS JOVES
EMPLEATS

Aquesta empresa té la
fama, justificada, de saber
estimular els seus empleats
i per a aconseguir-ho, entre
altres detalla, recordam
molt bé que, en els anys
setanta, s'incorporaren a
l'accionari els joves em-
pleats que més destaca-
ven: Baltasar Ramon, An-
toni Vidal, Maria Vidal,
Maties Noguera, Maties
Llompart, Bernat Tomás.
Aquella joves, avui ja ho-
mes madura, són els qui
ocupen actualment els a-
rrea directius més impor-
tanta després del Consell
d'Administració. Els di-
rectius també estimulen i
formen els joves que avui
hi ha a l'empresa. Podem
suposar amb això que la
continuitat i la bona tra-
jectòria está assegurada.

ESQUEMA HISTORIC

Aquest és l'esquema
históric de PRE FAMA.
Són 25 anys de treballar
en equip. Ha estat un es-
forç de comprensió, de to-
leráncia, de pactes i transi-
gències. Una tasca de ges-
tió carregaga de paciéncia,
de generositat i de visió de
futur. Han sabut desenvo-
lupar molts programes i
estratègies. Han hagut
d'emprar molt la imagina-
ció per a aconseguir unifi-
car criteris, donant, de to-
ta manera, prioritat al
manteniment de totes les
individualitats, dispars i
contraposades.

El present ens mostra
una empresa amb aquesta
realitat:

Llocs de feina: 64.
Magatzems: 5.
L'oca d'exposició: 7.
Distribufts a la part sud

de Villa: Palma, S'Arenal,
Llucmajor i Cala d'Or.

Trajectória actual: man-
tenir un creixement mode-
rat, consolidar el que s'ha
assolit fins ara i adequar
l'estructura a les realitats
presenta o d'un futur in-
mediat.

LLUCMAJOR

Política Municipal: som
espectadora encuriosits del

seu desenvolupament. Ens
agradaria veure que sempre
són els interesaos del noble
els que van per sobre dels
de partit. Que el pacte i la
transigència fossin la nor-
ma habitual.

Política urbanística:
Respetuosa amb l'entom
però també dinámica i es-
timulant de les iniciatives
privades No s ha de colap-
sar l'economia de cap sec-
tor. S'han d'habilitar orde-
nances que permetin un
equilibrat desenvolupa-
ment. S'haurien d'atendre
les zones costaneras.

Funció social: Les em-
presea, a més de les seves
pròpies. han de col.labo-
rar amb les institucions
per tal d aconseguir un
millor nivel' de la qualitat
de vida, en tots els aspec-
tes. Els empresaria no són
una executius 'freds i prag-
mática ' com, de vegades,
ens són presentats. Són
persones, són ciutadans,
tenen familia i necessitats
primàries com tot hom.
Desitgen, per tant, parti-
cipar en les tasques col.lec-
tives.

PROBLEMATICA
POLMCA

Problemática política:
El vertader empresari ha
d'estar al marge, indepen-
dent del govern de torn.
Ha d'ésser capaç de corre-
gir i adequar el seu negoci
a qualsevol circumstáncia.
S'ha de guanyar la seva
pròpia independència. Ha
de practicar l'austeritat i
no descapitalitzar la seva
empresa per tal que aques-
ta tengui els seus propia
recursos i així poder fi-
nanciar les adequacions
pertinents.

POLIGON INDUSTRIAL

1 una pregunta que su-
raya dins l'aire des que
manteníem la xerrada amb
Baltasar Ramon era qué
pensava sobre la no cons-
trucció d un polígon in-
dustrial a Llucmajor.

--Estam encara a temps
o no?

—En tocant al Polígon
Industrial i de serveis,
aquestes realitzacions sem-
pre són bones, si les fan
correctament. Crec que
va ésser un error no fer-lo
quan les coses eren molt
més fàcils. Encara hi som a
temps, però.

I acabar:1 reealcant que
PRE FAMA és una empresa
en la qual tots els seus pro-
pietaria són llucmajorers
a més, és des del mateix
Llucmajor d'on se segueix
projectant.

S. Barceló
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PALMA: Exposició.— Carrer de l'Asxiduc
Lluís Salvador, 84.
Tel.. 251631/292997.

Magatzems.- Polígon de Son Castelló-
Gran Via Asim a.
Tel. 294004.
Polígon de Ca'n Valero (La Paz).
Carrer del 4 de novembre, 11.
Tel. 206666.

UTUR
0:.~91,10010~00,10

A més, tenim la més àmplia gamma de materials de construcció de primera qua-
litat, així com altres complementa.

Aquest engranatge está a la seva disposició, constituint un esforç empresarial
dedicat ala professionals de la construcció i la decoració, per aisló som conscients
que tan sois amb les millors peces es pot construir el millor conjunt.

A PREFAMA no tenim por del futur.
Més bé ens estimula en el nostre afany de millorar cada dia, per a seguir a

l'avantguarda, també a Europa, dels materials de la construcció.

LLUCMAJOR: Ofici-
nes, fábrica i expo-
sició:
Carrer	 "Obispo
Roig", 29.
Tels.	 660150 /
660154.

PREFAMA: l'AJUDAM A CONSTRUI
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PRE FAMA s'enfronta al repte de la nova Europa amb decisió i sense vacil.lacions, situant-se a l'avantguarda de les
empreses de materials de construcció.

A Europa tots hem de millorar, i a PRE FAMA en volem donar exemple. Amb serietat, professionalitat i eficácia
Comptam amb professionals especialitzats.
Oferim unes instal.lacions modernes, amb capacitat per amagatzemar un ampli stock de materials. Tot això situat

de manera estratégica per a estar més prop de vostè.

CALA D'OR: Exposi-
ció. Avinguda de
Bélgica, 14.
Tel. 657572.



El Parlament balear demana a l'Estat que
tingui en compte l'ús oficial del cata»

Mallorca / J.J. Pons Fraga
El Parlament de les Illes Balears
aprovà per unanimitat «adreçar-
se al govern de l'Estat per tal que, en
les seves actuacions, tingui en
compte l'ús sistemàtic de les dues
llengües of icials a l'administració pe-
riférica de l'Estat en el territori de la
comunitat autónoma de les Illes Ba-
lears, comencant pel «Boletín Oficial
de la Provincia». Aquest text, des-
prés d'incorporar les esmenes del
grup regionalista, va ser l'únic punt
aprovat pels parlamentaris de la pro-
posició no de llei presentada pel
grup d'Esquerra Nacionalista, PSM,
relativa a l'acceptació de l'ús de les
llengües territorials a les Corts gene-
rals, o almenys al Senat, cambra de
representació territorial i reflex de la
realitat plurinacional espanyola.

La iniciativa parlamentaria va ser
defensada de manera brillant i con-
tundent pel diputat menorquí Joan F.
López Casasnovas. En la seva inter-
venció, ataca amb duresa el govern
de Madrid i l'Administració central
pel seu menyspreu envers la llengua
catalana. Així mateix, manifesta que
des de Madrid no s'ha entes la nor-
malització lingüística de les llengües
de l'Estat espanyol ni se l'ha ajudada.
El diputat menorquí demanà també
de l'Administració balear una més
gran sensibilitat per la qüestió lingü-
ística.

La portaveu del grup regionalista
(Unió Mallorquina), Maria Antònia
Munar, digué que era una proposició
excessivament conflictiva i radical.

La sorpresa de la sessió la va
donar el portaveu del PSOE, Josep

Moll, que alhora és el secretari gene-
ral de la federació socialista balear.
Sense cap motiu aparent, Josep
Moll inicia una serie de critiques i
desqualificacions cap al govern
balear, del qual digué que «en la qü-
estió lingüístic ha actuat amb "passo-
tisme"», però al mateix temps anun-
cié que el grup socialista no donaria
suport a la proposició, ja que la con-
siderava mancada d'eficàcia

Josep Moll llanca un seguit d'acu-
sacions contra el govern Cañellas, i
afirma que l'executiu balear no. té
prou autoritat moral per a exigir a
l'Administració central més bon
tracte en l'ús i la normalització del ca-
tala. El portaveu socialista també cri-
tica el grup nacionalista dient que
«són com el set i mig, que a vegades
es passen i d'altres no arriben»

En la resposta, el conseller d'Edu-
cació i Cultura del govern balear,
Francesc Gilet, digué a Josep Moll
que encara manquen set mesos
perquè comenci la campanya

i que el govern Cañellas, contrà-
riament al que havia afirmat Moll, sí
que s'ha presentat davant del Tribu-
nal Constitucional per recórrer
contra el recurs que ha interposat el
govern de Madrid contra alguns arti-
cles de la llei de normalització.

També van ser rebutjades les pro-
postes que demanaven l'ús de les
llengües territorials en la promulga-
ció de les lleis, tal com ja es va fer
amb la Constitució, i l'ús de les Ilen-
gües territorials en les comunicaci-
ons de l'Administració central amb
els ciutadans de les comunitats autò-
nomes.

CALEFACCIO
PREPARAU-VOS PER A l'HIVERN

CONFIAU EN ELS PROFESSIONALS
INSTALLÁCIONS. MANTENIMENTS.

REPARACIONS
SOM DISTRIBUIDORS DE PRIMERES MARQUES EUROPEES

CHAFFOTEAUX
CALDERES A GAS NECA

CALDERES A GASOLEO I GAS YGNIS
CALDERES PER A GRANS INSTAL.LACIONS UNIGAS

CREMADORS AUTOMATICS PER GASOLI - FUELOLI I GAS
RADIADORS EN ALUMINI, PLANXA I FUNDICIÓ.

suministros
ARENAL, S.A.

C/. AMILCAR, 14 - TELÉFONS: 26 53 29 - 26 53 54
S'ARENAL DE MALLORCA

La meva
Llanera

voluntat
és que
em mengin a

CAN VERDE

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

NON1ES OBERT FT.S VESPRES

Va'n
erdera

CUINA MALLORQUINA
SALA PER BODES I

COMUNIONS

Incivil en els
ea nvitl
re,ealam una
peLlicula de
vídeo.

Servei a la carta, cada dia manco el. dimana.
Provi el noetre cabrit al fom, toatón de Segovia, osaobrico, etc., etc.

Suffets i tota clamie de serveia a domicilt
Patrios, bodes, comunions, sopan i dinars de companyonia, celebracions, etc.

Son Garcia del Pinar

Coll d'En Rabalsa.
Telf. 268661.
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La "gent maca"E 1s comentaristes que estan
al corrent d'allò que es

belluga a les esferes del poder
madrileny en general i socialista
en particular han posat en cir-
culació l'expressió beatiful
people, que més o menys vol
dir, en aquest cas, la «gent
maca»; sospito que es pot per-
tányer a «la gent beautiful»
per la bellesa física, per una
certa posició económica, però
el que compta, sobretot, és
que qualsevol d'aquestes condi-
cions favorables estigui incorpo-
rada a una «distinció». Ja sé
que això de la distinció, l'ele-
gància personal —no forçosa-
ment en el vestit— i, en defini-
tiva, un determinat elitisme és
força vague i arbitrari, però

aquesta és una de les gràcies
de la classificació.

Quan s'inventa una etiqueta,
o es fa córrer, i s'identifica
amb prestigi, sempre hi ha
gent que la vol dur al damunt.
La beautiful people és, per
dir-ho d'alguna manera, una
«tribu distingida», que al revés
de les tribus ètniques té uns
trets imprecisos i és permeable
i fluctuant.

Hem sabut que, un cop con-
demnat el señor Calviño, en la
lluita per la direcció del que en
diuen ente, i més parcialment i
popularment la televisió, hi
havia dos bàndols enfrontats.

Simplificant-ho, discutien la
seva força els socialistes «apa-
rellats» —o sigui de l'aparell
d'Alfonso Guerra— i els socia-
listes «beautiful». Ha guanyat
Pilar Miró, que si no m'equivo-
co és militant i pertany a «la
gent maca» del partit.

Tinc la impressió que en la
política espanyola está passant
una cosa molt curiosa: hi ha
més gent «beautiful» a l'es-
quena que a la dreta. Aquell
punt d'alegria vital, de frivolitat
civilitzada, de savoir vivre per
damunt dels dogmes encarca-
rats de la pròpia classe, que
eren tan propis dels personatges

.41~111

conservadors, ens costa molt
de trobar-los, ara, en els fra-
guistes i complementaris.
Sembla que la dreta oficial —i
no tan sols la política— vagi
perdent l'esprit, i que sigui l'es-
quena oficial la que aporti a les
tribunes públiques més repre-
sentants de la «gent maca».

Sospito que és un fenomen
que tot just es fa visible, però
que anirà augmentant. Entre
moltes possibles interpretacions,
jo trio ara la influència de l'èxit.
El fracàs de la dreta espanyola
no afavoreix que s'hi arrengleri

sobretot que hi ocupi llocs
destacats— «la gent maca». El
PSOE, en canvi, ofereix una ga-
rantia d'èxit i unes possibilitats
estimables de «visibilitat» pú-
blica. I la beautiful people desitja
ésser vista, i naturalment influir
perquè en la societat de comuni-
cació en la qual vivim, més pre-
sència vol dir més poder.

El fenomen també es pot en-
tendre d'una altra manera. si
«la gent maca» s'ha convertit
en una força dins el PSOE és
perquè el PSOE va agafant cada
vegada més els hàbits d'un
partit conservador, o si voleu
d'un club de directius d'empre-
sa. La beautiful people 'hi té
futur, com ho ha demostrat
guanyant el desafiament per la
direcció televisiva.

En tots els partits polítics
sempre mana una élite, i el
PSOE no és una excepció.

Josep M Espinits

RESTAURANTE

Peou reflo Do TIT



CAFETERIA BAMBOE
Nova direcció.

BOCATES I TAPES
Carrer de Marbella, 23,

devora la
Policia Nacional.
SOMETIMES DE

S'ARENAL

EXCAV A CIONS
ANTONI MOLINA

Camí de Muntanya, 58-B.
Tel. 412 99. on Ferriol

TAPISSERIES MATEU
ADOBS DE TRESSILLOS, PORTES, PARETS, COR-

TINES. ETC.
CARRER TINENT DE BATLE CIREROL, 7.

(APROP DE CORREUS)
S'ARENAL DE MALLORCA

Tapisseria Cannes

Tata classe de topissats - tressillos d'encàrrec a mida

Carrer Cannes, 57 - Tel.: 261810 - S'Arenal de Mallorca

CLINICA VETERINARIA
S'ARENAL

Dr. Daniel A. Magrini
Consulta:

Dematins de 10 a 13'30.
Horabaixes de 16'30 a 20'00.
Dissabtes de 10'00 a 13'30.

Tel. clínica: 490153. Tel. urgències: 281313, codi: 583.
Carrer Joaquim Verdaguer, 17 - S'Arenal.

\ ELECTRO
111,1.5 ARENAL

TV VIDEO HIFI

Reparació
Instal.lacions electróniques d'alarma.

Antenes individuals.
Video-club.

Canonge Mateu Rotger, 17. Tel. 265774.
S'Arenal de Mallorca.
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Petits anuncis
Aquests anuncis poden ser remesos a la nostra re-

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

Cada paraula, 10 pessetes.

BORSA
IMMOBILIARIA

URGEIXEN PISOS
PER LLOGAR.

FINQUES
AMENGUAL.

Sant Cristofol, 16.
Tel. 269250.

°CASI°. SUPERMER-
CAT  primera línea, 200
m2., lloguer baix. Obert
tot l'any. AMENGUAL.
Tel. 269250.

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

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

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

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

XALETS, PISOS, plantes
baixes, amoblats i sense
mobles. AMENGUAL. Tel.
269250.

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

MITJA QUA RTE RADA,
devora el Puig de Ses Brui-
xes o mitja quarterada a
la carretera de Gracia, venc
a 600.000 ptes. cada tros.
Tel. 260893.

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

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

APARTAMENT a primera
línia de S'Arenal, el Roe
durant la temporada baixa,
per setmanes o per mesos.
Tel. 460558.

ESTUDI, CA'N PASTI-
LLA, llog per 19.000 pes-
setes. Tel. 269250.

FLORLSTERIA IRI, de
Ca'n Pastilla, se transpassa.
Tel. 262359.

XALET ADOSSAT de tres
plantes a Sometimes venc
per 13.000.000 de pessetes.
Tel. 263788.

CERC LOCAL COMER-
CIAL, mínim 600 m2., a
S'Arenal de Llucmajor. Tel.
269642.

TRANSPAS LOCAL, de
350 m2. al carrer Trassi-
meno, 14. Tels. 266707-
490237.

BORSA DEL
MOTOR

MOTO-CROSS I VESPI-
NOS de lloguer. Carrer Sa
Platja, 3. Tel. 27368 -
S'Arenal de Mallorca.

VENC FORD FIESTA,
PM-AF. Talbot Samba, PM-
AB. Seat Fura, PM-AB.
Talbot 150, PM-Y. Seat
Panda. AUTOS SON FE-
RRIOL. Tel. 278603.

MECANICA, planxa i pin-
tura. TALLERS VALLES-
PIR. Tel. 413867 - Son Fe-
rriol.

VENC SEAT PANDA 40,
PM-AB. Facilitats. Telèfon
241947.

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

VENC R-5 TI., PM-AG.
Facilitats. Tel. 241947.

SI DESITJA UN COTXE
nou de la nostra gamma,
vingui i en parlarem.
AGENCIA OFICIAL RE-
NAULT. Tel. 413867 -
Son Ferriol.

SERVEIS
PROFESSIONALS

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

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

FERRERIA DE N'ANTO-
NI SEGUI. Ferro i alumini.
Carrer de Castillejos, 53.
Tel. 262592. Coll d'En Ra-
bassa.

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

VIDRIERA S'ARENAL
Cristalieria, alumini, secu-
rit. Carrer Cuartei, 31 -
S'Arenal. Tel. 263632.

ARREGLAM rentadores,
maquines registradores, ra-
dio-cassettes de cotxes,
porters electrònics. Elec-
tronica EL GAUCHO. Ca-
rrer Mallorca, 2. Telèfon:
263423.

ANTONIO ORDOÑEZ:
Installacions sanitàries i
calefacció. Carrer Lletra H,
número 87. Tel. 263680.
Bellavista de S'Arenal.

PNEUMATICS BRASIL,
pegats ràpids, bateries, co-
rreges de ventilador, cam-
vis d'oli, greixar. Carretera
de Manacor, 391 - Son
Ferriol. Tel. 270645.

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

CRISTAL.LERIA TO-
RRES. Carrer Lisboa, 35-
S'Arenal de Mallorca. Tel.
266517.

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

PNEUMATICS SERVERA
Arreglan .' els seus pneumà-
tics fina i tot els dissabtes.
Carrer Flles Pitiüses, 4 -
Coll d'En Rabassa. Tel.
263663.

INSTALLACIONS SANI-
TARIES i reparacions. Ser-
vei ràpid. Tel. 263493.

MOBLES DE TOTA CLAS-
SE, bon preu i bon tracte.
MI MUEBLE. Exercit Es-
panyol, 6. Tel. 261629.

EXCAVADORA J.B. C., sí-
quies, aljups, clots per
sembrar arbres. Teléfon:
245900.

CONTESTADORS AUTO-
MA'FICS, telèfons sense
mans, telèfons sense fils.
ELECTRONICA EL GAU
CHO. Carrer Mallorca, 2.
Tel. 263423.

PLANXISTERIA, pintura,
mecánica. Taller "SAN
FRANCISCO". Camí de
Son Fangos. Tel. 4903 14-
Es PiLlarí.

PINTOR-RETOLISTA, fa-
ganes, furgonetes, tendals,
cris talls TALLERS
LLUMS. Tel. 265616.

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

PAPERERIA CERVA. Ma-
terial escolar i d'oficina.
Llibres de comptabilitat
Cardenal Rossell, 82 -
Coll d'En Rabassa.

GUIXAINA per a tota
casta d'obres i adobs s'ofe-
reix. Tel. 414648.

VIDEO REPORTATGES.
Bodes, comunions, bate-
jos, festes. Tels. 262 192-
269491.

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

INSTAL.LACIONS elèctri-
ques i sanitàries CE JU.,
C.B. Carrer ,Marques de
Tenerife, 77. Telèfon:
242593 - Son Ferriol.

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

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

LLANTERNER: Termos
eleetrics i de butà. Repa-
racions de tota casta. Tel.
266961.

MATERIAL DE CONS-
TRUCCIO, rajoles i pavi-
mentació. JOSEP MARTI-
NEZ. Carrer Canonge M.
Rotger, 9. Tel. 260091.
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Vols icárter a Barcelona, Alacant, Madrid,
Granada, Málaga, Sevilla i Santiago.

Silleta de la Trasmediterninea.
Soliciti informació a altres  destinacions.

Avinguda Nacional, 29, devant Foto Lamer.
Carretera de S'Arena1,58, devant el balneari 7.

Telèfon: 266535 -
S'ARENAL DE MALLORCA

VIAJES

SArenal
44,p' de Maliorca

Telèfon: 265005,

EL MILLOR SUPORT pu-
blicitari de la seva empresa

a la nostra comarca.1 	1

\1_#- _fficinieg
VIAJES

•	 24

Vols 'cárter
Bitllets

Transmediterránea
Vols internacionals

Creditviatge
S'Arenal: Plaça Major,1

Tel. 265374.
Les Meravelles:

Llaüt, cantonada,
Mar Menor.

Platja de Palma:
Davant el Balneari, n. 1.

Tel. 268100.

PERRUGUERIA DE
SENYORS

EL GERMANS

Permanents, tenyits,
modelats, tallats amb

navalla,
servicis clássics.

Tel. 415665
Avinguda del Cid, 3.

SON FERRIOL.

ESCOLA INFANTILtierno
Jard í-Maternal-Preescolar-Menjador,

per a infants de O a 6 anys,
de 7'30 a 18, de dilluns a divendres.

Personal especialitzat.
Placa de la Reina Maña Cristina, s/n. Tel. 266815.

S'Arenal de Mallorca.
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VÉNC O TRANSPAS res-
taurant a Cala Estancia.
Tela. 266379-207955.

MOBLES PEREZ. Ara-
nyes i l'unas de tot tipus,
mobles clásics i moderns.
Carrer Menorca, 65 - S'Are-
nal. Tel. 267079.

FLORISTERIA LEAL
Telèfons: 239183-238012.

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

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

GRANS REBAIXES del
20 per 100 en tots els arti-
cles en, jaquetes, carteres,
cinturons, tot del darrer
crit de la moda. Tenda en
pell al costat del Restau-
rant Portofillo a Ciutat
Jardí.

VIATGES
VIATGES XALOKI. Bit-
llets de vaixell i d'avió.
Telèfon: 267450.

VIATGES SPANIEL. Bit-
llets d.avió i de vaixell
(barco). Creditviatge i for-
faits. Platja de Palma. Tel.
268100 - S'Arenal. Tel.
265374.

VIATGES KONTIKL Bi-
llets d'avió i de vaixell,
lloguer de cotxes sense xo-
fer, minitours, preus espe-
cials per a col.legis. Avin-
guda Nacional, 29. Tels.
265900-266535 - S'Arenal
de Mallorca.

PERSONALS
TENC 26 ANYS, 1'52 d'es-
tatura, bona figura i som
ben simpática i agradosa.
M'agradaria trobar mallor-
quí fins a 40 anys, que
sia seriós i que se vulgui
casar. Apartat 125. Ref.:
111.

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

FADRINA AMB FILLA,
cerca home fMs a 50 anys,
pa- a- relació amorosa.
Apartat 161 de S'Arenal.

JOVE DE 39 ANYS, 1'75
d'estatura, cerca fadrina
mallorquina, entre 25 i 35
anys que se vulgui casar.
Apartat 144 de S'Arenal. -

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

SEPARAT, 35 anys, nego-
ci, casa i cotxe. Cerca dona
per compartir-lió. Me tro-
baràs al carrer Xadó, 5 -
d'F.s Molinar. Demana per
Manuel.

PARAT 40 anys, cerca
dona de la mateixa edat
per a relacions sporádi-
ques. Apartat 13 de Ca'n
Pastilla.

DI \ ORC1 \DA, 33 anys,
dos fills petits, sense pro-
blemes econòmics, cerca
home per a relacions serio-
ses. Carretera Militar, 297-
2, de S'Arenal. Carme.

SOCIETAT DE CAÇA-
DORS de Son Ferriol. Els
dilluns a partir de les
21'30 tertulia al Bar ju-
mar. de Son Ferriol.

sENSENYANCES
Cl. N 1 RE CLILFURAL
CA'N PASTILLA. Gimnás-
tica de manteniment feme-
ní, aerbbic, gim-jazz, gim-
nástica rítmica i taekwon-
do. Professors titulats.
Preus molt económics. Lo-
cal darrera l'església de
Ca'n Pastilla.

IN FORMATICA, compta-
bilitat, mecanografia, aula
d'estudi dirigit, idiomes.
ACADEMIA OVIDL Tel.
260086 - Ca'n Pastilla.

NECESS1T MUSIC per
conjuntar i dirigir sonadors
de ball mallorquí. Teléfon:
?620-16

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

PERRUQUERIA CATL
Permanents, tenyits, i re-
flexos. Manicura i pedicu-
ra. Torrent, 27 - S'Arenal.
TeL 490439.

CA'N JORDI ES BARBER.
Cardenal Rossell, 81. Tel.
262014.

PACO Perruquer i barber.
Virgili, 1. Ca'n Pastilla.

JULIA PERRUQUERA.
Manicura, pedicura i per-
manenta. Carrer Malbertí,
41 - Col d'en Rabassa.
TeL 260452.

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

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

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

PERRUQUERIA VIC.
Tractament capilars. Diag-
nòstic per microvisor. Cris-
tiandat, 17 - Sant Jordi.
Tel. 266572.

ENCARNA Perruquera.
Coll d'En Rabassa. Tel.
267218.

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

LA PASCUAL. Perruquera
Platja, 2. S'ArenaL Tel.
264819.

ALTA PERRUQUERIA
ANTONIO. Pedicura i ma-
nicura. Carrer dels Repu-
blicans, 1-1.o - S'Arenal de
Mallorca. Tel. 267824.

BLANCA	 Perruquera.
Gran i General Consell,
36- S'ArenaL Tel. 265109.

MAKA Perruquera. Pedi-
cura i manicura. Botbnic
Germà Bianor, 19. Tel.
260756.

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

PERRUQUERIA, MARI-
YU. Permanents i canvis
d'imatge. Manicura i pedi-
cura. Carrer Mar Jónic, 3 -
Les Marevelles. 'Telèfon:
263014.

SALO DE PERRUQUE-
RIA LINDA. Ca'n Pastilla.
TeL 263927.

ANIMALS DE
COMPANYIA

PRODUCTES PEL CAMP.
pinsos, insecticides, animal
de companyia. "PAJARE-
RIA" S'ARENAL Piala
dels Nins, 26, S'Arenal.

CONSULTORI VETERI-
NARL Dr. Frances Rigo.
Horari, de 4 a 8 de dilluns
a divendres. Carrer Exèrcit
Espanyol, 23 - S'Arenal de
Mallorca. Tel. 267664.

CLINCA VETERINARIA
S'ARENAL Dr. Daniel A.
Magrini Consulta al carrer
Joaquim Verdaguer, 17.
Dematins de 10 a 13'30.
Horabaixes de 16'30 a 20.
Tel. Clínica: 490153. Tel.
urgències: 207919.

CONsLLTA VETERINA-
RIA Ca'n Pastilla. Dr. M.
Perelló. Horari de consulta
de dilluns a divendres de
4'30 a 8'00 i dissabtes de
9'30 a 13'00. Carrer Sin-
gladura, 11, local 5. Tel.
266630. Urgències:
262747. Venda de produc -

tes farmacèutics.

RESIDENCIA I ESCOLA
d'ensinistrament de cans.
Venda de cadells. "CRIA-
DERO LOS VALIENTES".
Tel. 662136.

BORSA DEL
TREBALL

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

GASTRONOMIA
TINAMAR RESTAU-
RANT. Paelles, llom amb
col conill amb ceba, sípies
a la graella... Cala Estáncia
de Ca'n Pastilla.

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

RESTAURANT CA'N
PRUNES. Dinar: i lopars
de noces, primeres comu-
Mona i de negocia. Amfós
a la marinera, conill torrat,
costelles de xot, colomins
amb col... Servici de pisci-
na. Carretera de Llucmajor
K. 10'00 S'Aranjassa. Tel.
265270.

RESTAURANT CALA
ESTANCIA. Cuina inter-
nacional. Peix, marisc i
carn. Punta Cala Estáncia.
Ca'n Pastilla. Tel. 267035.

RESTAURANT CARABE-
LA. Cuina casolana. Carrer
Salut. 24 - S'Arenal de
Mall o rca. Tel. 266205.

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

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

CAFE "SOMBRER", le
seul café français a S'Are-
nal. Vous, retruverez votre
ambíance et pourrez de-
gusten votre aperitif et no-
tre café filtre. Rue Maria
Antònia Salva, 40. Tel.
266364.

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

RESTAURANT CALA
BLAVA. Cuina internacio-
nal. Obert cada cija. Tel.
263081.

OS CANTEIROS RES-
TAURANT. A casa galega
do Ca'n Pastilla. Comidas
e vinhos galegos. Av. Bar-
tomeu Riutort. s/n. Tel.
262674 - Ca'n Pastilla.

CAFETERIA COSMOPO-
-LITA. Pop a la galega. Pei-
xos, marisc i carns. Vinhos
da terra galega. Tena, 44
S'Arenal de Mallorca. Tel
263099.

RESTAURANT PORTO FI-
NO. Nous plats per aquest
hivern, colomins farcits,
conill amb ceba, Hornillo
al pebre bo i les nostres
famoses pastes italianes.
Carrer Trafalgar, 22 a la
Ciutat 1 ir,Il

1 
	

Petits anuncis



1n11M11~.

OPTICA S'ARENAL
JA NO CAL ANAR A CIUTAT

PER SES ULLERES O LENTILLES

411	 "

TEL.: 49 00 61
CARRER BERLIN, CANTONADA TRASSIMENO

S'AFIENAL DE MALLORCA

1.1~ FERAETERIA* P I NTURA S

DUPLICATS DE CLAUS DE COTXE I
DE CLAVINS

CARRER CARDENAL ROSSELL, 94

TEL.: 26 24 20 - COLL D'EN RABASSA

CAFE CA'N «PEDRO»
(DAVANT L'HOTEL SANT DIEGO)

TAPES VARIADES
SANT CRISTÒFOL, 5

S'ARENAL DE MALLORCA

CONSULTA VETERINARIA

M. PERELLO SERVERA
MANESCAL

Horari consulta
Horabaixes de 4'30 a 3'00.

Dissabtes matí de 9'30 a 13'00.

Carrer Singladura, 11 - local 5.
Tels. 266630. Urgències 262747.

Ca n Pastilla.

No sols no van a la presó sinó que el
President de la República, els visita, allá
on treballen, i els felicita, davant de la
televisió. Els encoratja, els elogia per la
seva tasca humanitària en favor de la so-
cietat. Ho acaben de passar pel primer i
pel segon canal de la TV corn una part
de les notícies del dia. El president
Weizácker ha volgut estrényer les mans
dels 23 joves, objectors de consciencia,
que tenen cura de nens malalts en una
llar de Pappernburg, i ha declarat públi-
cament que sense aquests nois l'ajut so-
cial i caritatiu del país no podria dur-se
a terme amb l'eficàcia que ara es realit-
za: que són indispensables en els !loes
que ocupen.

A Alernanya Occidental hi ha 36.000
objectors de consciencia. Fins ara han
hagut de convencer un tribunal dels seus
motius per a no fer el servei militar. A
partir d'ara, amb una carta és suficient.
Si no fan el servei militar, hauran de
«servir» allá on facin més falta i una co-

sa és certa, el treball no será fácil, per()
els malalts, els vells, les lnstitucions on
gaudiran de la seva presencia, estaran
molt contents.

Si no passen l'«examen» i han d'anar
al servei militar, malament. Solament el
dictamen d'un psiquiatra els podrá
treure de la caserna, corn ti va passar al
meu fill, fa poc. La mirada buida, el co-
lor de cara groc, confonent noms i per-
sones, veient enemics fins a la sopa...
sentint que a cada tret simulat estava as-
sassinant un dels seus amics escampats
pel món..., hospital i tractaments... I un
dia, veient que els feia més nosa que no
pas goig, l'enviaren cap a casa, tornant-
li la llibertat.

Només hi ha una cosa, dic jo, pitjor
que tenir el 1111 a la guerra. És tenir-lo
fent el servei militar. Suposant, és clar,
que hi vagi a la força. Com el meu fill.

MATILDE ROMAGOSA

FInRA . 4 11nROHINA.
tFRAGMENT) -

Per no hever de bufar
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GASTRONOMIA
CAFETERIA SENON.
Plata combinats, gelats i
begudes a la vorera de mar.
Avinguda Nacional, 22.
Tel. 490005 - S'Arenal de
Mallorca.

EL ARRIERO, restaurant.
Especialitats en paella i pa
amb oli. Quarter, 23. Tel.
265110 - S'Arenal de Ma-
llorca.

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

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

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

RESTAURANT DELFIN
DORADO. Bodes, comu-
nions, dinars d'empreses.
Dini per un milenar de
pessetes. Carrer Joan
d'Austria, 13 - Badfa Gran.

RESTAURANT EL HO-
YO. Bodes, batejos, co-
munions i festes socials.
Els caps 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 Trasimena, 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, ossbu-
co, etc., etc. Buffets i tota
classe de serveis a domicili.
Batejos, bodes, comunions
i dinars de companyonia,
celebracions, etc. Son Gar-
cia del Pinar, Coll d'En
Rabassa. Tel. 268661.

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

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

RESTAURANT CA'N
VERDERA. Els diumenges
i festina, 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. Tel. 261057.

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

QU 1ROMASSAG1S l'A.
Nlassatges terapeutics i de
reabilitació, artrosi, esco-
liosi, lumbáigies, dorsál-
gies, ciátiques, varius, cel-
lulitis, mal de cap, estre-
nyiment, parálisis facials,
etc. Esport Centre Son Ve-
rí. Carrer Costa i Llobera,
1. Tel. 263834, S'Arenal
de Mallorca.
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Fa temps que és ben sabut que el
més important signe identificador
d'un poble és la seva parla.

Tots els nens de tot el món, abans
que se n'adonin, assimilen indiscri-
minadament els estímuls de fora,
bons o dolents, i esdevenen els seus
hàbits. De fet, el nen escolta cada
dia le melodia de la parla dels seus
pares, veïns i mestres; i creix parlant
esforçadament el seu dialecte de
l'idioma que li parlen. Els nens crei-
xen parlant el seu idioma matern.
Reconeixeu-ho! és un fet. Tots i ca-
da un dels nens creixen segons corn
són ensenyats:

— Les condicions de l'entorn i la
seva influencia en el nou nat, l'acos-
turnen als sons de la llengua mater-
na.

— L'ensenyament per constant
repetició del primer so i els altres
després.

— L'actitud diària dels pares
quan el nen comença a parlar.

— El progrés natural degut a la
práctica diària.

— L'habilitat en qué els pares
construeixen l'entusiasme del nen i

la felicitat que el nen troba a ad-
quirir la nova habilitat.

Aquest és el mètode natural que,
practicat contínuament del matí a la
nit per totes les mares del món, no
produeix cap mena d'angoixa de les
que es presenten en altres mètodes
més convencionals. Amb aquest
mètode es poden desenvolupar
qualsevol mena d'activitats.

Per-6_, qué passaria si un pare
no volgués dirigir la paraula al seu
fill? No sabria parlar. Qué passa si
els pares que tenen la responsabili-
tat d'inspirar al seu fill el desig
d'aprendre, són tan deixats que
pensen que aquesta educació ja es
du endavant perquè ha pagat el
metres? El nen de tan irrespon-
sables pares no pot desenvolupar-se
de cap de les maneres. Qué passarà
a un país quan les institucions des-
cuidin dinformar i protegir l'educa-
ció dels nens petits? Tindrà homes
infeliços.

Quina llavor várem plantar?
Quin fruit va donar? No podem es-
perar cinquanta anys sense que els
nostres fills facin planter. Si no

plantes res no sortirà cap flor. En
molts casos podrás replantar la Ila-
vor de nou; guantes vegades un ho-
me pot fer créixer una flor al  llarg
de la seva vida?

Un poble som tots i el futur del
nostre poble és alió que estem fent
cada dia amb els nostres fills. A ca-
sa nostra hi ha una dita molt popu-
lar que hi fa referencia: «Tal farás,
tal trobaràs». Cal que estimulem
l'educació dels nostres nens des de
la naixença. A la guarderia ja és
massa tard.

Recordeu: El futur del nostre
poble és l'empremta que el tracte
que donem als nostres fills en néixer
i en els primers anys de la seva vida
deixarà en la seva ment. «El
somriure del pare és el somriure del
fill».

La humanitat arrossega una llar-
ga i humana història sobre la igno-
ráncia del potencial dels nens. Des
d'aquí aprofito per dernanar més
atenció sobre aquest tema.

JAUME «ZAP» FARGAS
Pedagog
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Calle Trafalgar, 22

Tele. 96 88 18 - 26 67 01
CIUDAD JARDIN
Coll den Rabiosa

9ow-ifecd

ARRÒS PAELLA Y PIZZES

INSTALLACIONS SANITARIES
Instalaciones

ses Cadenas
GAS - CALEFACCIO - AIRE ACONDICIONAT -

ENERGIA SOLAR
CARRER PRADERA S/N - TELEFON.: 26 97 14 - SES

CADENES DE S'ARENAL

LAS MARAVILLAS
LLOGUER DE

COTXES
CAR HIRE

Llaüt, 40 - Tel. 26 41 25
Les Meravelles

S'Arenal de Mallorca

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

professional

ELECTRONICA EL
GAUCHO

CARRER MALLORCA, 2- TEL.: 26 34 23

S'ARENAL DE MALLORCA

CENTRE MÈDIC
S'ARENAL

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

conductors i caçadors.

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

Tel. 490067 - S'Arenal de Mallorca.
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Eivissa- Vía Iliure a TV 3
I mentre a Xixona avancen les

obres del seu repetidor, finançat per
un grup de particulars, a l'illa d'Eivis-
sa s'ha iniciat ja la construcció de tres
antenes, que cobriran més d'un 80 per
cent de la superfície total. El finança-
ment, en aquest cas, corre a càrrec de
les institucions autonòmiques i dels
ajuntaments implicats, a partir de la
iniciativa d'una entitat cívica anome-
nada Sa Talaia, que n'iniciá les ges-
tions.

També per Nadal —«procurant
cercar una data simbólica», segons un
portaveu de Sa Talaia— la major part
dels eivissencs podran veure a les
seues pantalles els «Telenotícies», a
més dels «Telediarios». Els mallor-
quins, com també els habitants de
Formentera, ja connecten TV3 de fa
temps. Menorca vindrà després, tot i
que en algunes zones ja es pot captar
el senyal emès a Mallorca.

La muntanya de Sa Talaia será,
precisament, el punt d'ubicació del
reemissor més important de l'illa, de
la qual és l'indret més alt. Aquest ree-
missor captará el senyal del Mont Ca-
ro i la Mussara, i cobrirà les zones de
Sant Josep i Sant Antoni, alhora que
enviará el senyal a un reemissor més
petit, situat al castell de la ciutat
d'Eivissa, que cobrirà tota l'àrea ur-
bana. Més endavant, «però tan aviat
com siga possible, perquè la gent ho
está demanant amb entusiasme»,
s'instal•lará una altra antena a la
Muntanya de Sant Llorenç, que co-
brirà la zona de Santa Eulàlia i Sant
Joan, on no podrá arribar, de mo-
ment, el senyal reemes des de Sa Ta-
laia.

El Consell Insular d'Eivissa i For-
mentera, presidit per Cosme Vidal,
d'Alianza Popular, ha facilitat totes
les gestions, a banda d'aprovar, per al
proper exercici, una forta subvenció
per finançar gran part del projecte.

Així, dels quinze milions que costa-
rá, en principi, l'adquisició i el mun-
tatge dels reemissors, el Consell Insu-
lar hi aportará una quantitat de sis
milions de pessetes; l'Ajuntament
d'Eivissa, cinc milions;
l'Ajuntament de Sant An-
toni, tres milions, i el de
Sant Josep, dos. Tots ells
han accedit, per unanimi-
tat de tots els grups polítics
que els componen, a aju-
dar al finançament del
projecte. D'altra banda, el
Consell Insular s'ha com-
promès a demanar al go-
vern autonòmic balear la
concessió d'una subvenció
anual per al manteniment
dels equips tècnics, com la
que rep ja l'entitat que ha
fet instal.lar els reemissors
de l'illa de Mallorca, Vol-
tor, S.A., igualment nas-
cuda de la iniciativa popu-
lar.

Per unanimitat

Però, i com explica Toni
Munné, coordinador de
l'associació Sa Talaia —registrada
com a «associació cultural per a la
normalització lingüística de les Illes
mitjançant els mitjans de comunica-

Fulviá Nicolás - El Temps

ció»— no han acabat ací els ajuts pú-
blics i privats a la instal.lació de la
xarxa de repetidors de TV3. «La
premsa i la ràdio d'Eivissa s'han entu-
siasmat amb la idea, i estan dedicant
grans espais a tota la informació que
genera. El Diario de Ibiza, per exem-
ple, ens ha cedit un quart de página,
cada dia, a fi que poguem anar publi-
cant, a partir del dia 4 de novembre,
totes les aportacions econòmiques de
la subscripció popular que s'ha obert,
i que anem rebent. L'installador dels
aparells, Vicent Guasch, ens muntarà
els reemissors a preu de cost, i la cons-
tructora s'ha coMpromés, també vo
luntàriament, a fer les obres per un
preu molt més baix de l'habitual. La
veritat és que se'ns han obert totes les
portes, no hem tingut el més mínim
problema».

No hi ha hagut, a Eivissa, cap en-
trebanc jurídic ni burocràtic, «potser
perquè, tant des de les institucions au-
tonòmiques, com dels ajuntaments i
de les organitzacions cíviques, s'ha
presen/at la qüestió de TV3 com un
fet .positiu per a tothom», diu Munné.

«No hi ha hagut, de moment, cap
protesta. Per a alguns, TV3 és bona
perqué col•laborarà en la normalitza-
ció lingüística de la illa; per a d'altres,
perquè tindran un canal més on po-
dran veure més pel.lícules, o seguir els
esports... i els que no la vulguen veure
saben que no és obligatori, que la tele-
visió és només cosa de prémer o no pré-
mer un botó». Segons Munné, que no
té prou paraules per agrair l'ajut que
ha rebut el projecte de Sa Talaia,
«començant pel president del Consell
Insular, Cosme Vidal, que s'ho ha
pres com un afer personal, amb un
entusiasme i una voluntat de treball
magnífica», un dels motius que pot
haver influït en el suport a la instal.la-
ció dels repetidors és «la despreocu-
pació de TVE, la Televisió espanyola,
per Eivissa».

Sembla que, a l'illa, la recepció dels
dos canals estatals és encara deficità-
ria, i que la insatisfacció per la manca
d'atenció que aquesta televisió presta
a Eivissa és generalitzada. «A partir

d'ara: almenys, quan ens trobem que
no funcionen ni el primer ni el segon
canal, sempre podrem posar el
tercer», digué tot satisfet un regidor

d'Alianza Popular de l'Ajuntament
d'Eivissa quan s'assabentà que el pro-
jecte TV3 estava en marxa, assegura
Antoni Munné.

A banda dels ajuts oficials, inclosos
en els pressupostos per a l'any proper,
Sa Talaia compta, per a finançar la
instal.lació i el manteniment dels re-
petidors, amb els resultats d'una
subscripció popular, mitjançant la
compra de bons, que s'iniciarà la pri-
mera setmana de novembre. Les pre-
visions, segons els responsables de
l'entitat, no podrien ser millors. Els
sistema de funcionament de l'associa -
ció será similar, estatuts a banda, al
de Voltor, S. A., la societat que s'eri-
gí a Mallorca en promotora i propie-
tária de la xarxa de repetidors, també
amb l'ajut d'institucions públiques. A
Formentera, d'altra banda, el petit
reemissor que emet el senyal de TV3
ha estat finançat per l'Obra Cultural
Balear.

«Televisió Catalana, ara», ha estat
la consigna, repetida en mitjans de
comunicació i al carrer, que ha envol-
tat la notícia de la campanya pro-
TV3. Segons Munné, i malgrat l'es-
tranyesa que, des de l'exterior, pot
produir el fet que siguen precisament
càrrecs públics militants d'Alianza
Popular els principals promotors de
la idea des d'entitats oficials, «tant la
dreta com l'esquerra local han coinci-
dit, de bon principi, en la utilitat i
l'oportunitat d'instal•lar la xarxa de
repetidors». «El més positiu, potser,
ha estat el fet de que s'haja despolitit-

zat la qüestió des del primer moment
evitant el conflicte ideològic. Aquesta
és, senzillament, una qüestió de Iliber-
tat d'informació».
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En el Rancho PICADERO, de la nostra zona del 'GRAN S'ARENAL' , amb motiu de la TECNOTURISTICA-I986,
hi va haver el dinar de companyerisme dins la CON VENCIO DE CAPS D'ESCALA D'ESPANYA de la CIA ''Hispania
Líneas Aéreas'. El nostre diari hi va ésser present per deixar constancia del moment  històric. A la foto, els DIREC-
TIUS de la companyia amb els esmentats CAPS D'ESCALA de tota Espanya el dia 6-XI-86. (Foto de n'Adolfo per

gentileza de "FOTOS KAMAL' ).

Manuel Martínez Gar-
cía s'ha jubilat a primers
d'aquest mes de novembre.
Duu 22 anys de carter a
S'Arenal i 40 de servici, es
casat, té tres fills, ha posat
arrels a S'Arenal, de mane-
ra que s'hi quedará per
sempre.
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-Quan vaig venir, hi ha-
via dos carters, ara som
onze. S'Arenal s'ha multi-
plicat per cinc.

- Ara, te jubiles, des-
prés de molts anys d'activi-
tat. Qué pensen fer?

-De moment  desc ansa-
ré unes setmanes, després
me dedicaré als meus
' hobbys", fotografia, tre-
balla en fusta i altres coses
a les que tenc afició.

-Tu entena bé el català,
peró no el parles.

-Entenc perfectament
el vostre idioma, però el
meu accent andalús m 'im-
pcdeix de parlar-lo.

-Tu has estat president
de l'associació de pares
d'alumnes de S'Arenal.
T'agrada l'associacionisme.
Pensen integrar-te a l'asso-
ciació de la Tercera Edat
que acaba de crear-se a
S'Arenal?

-Efectivament, ara que
tendré més temps m'inte-

- Quina diferencia hi ha graré en aquesta associació
a S'Arenal, des que hi va- i en altres col.lectius dels
res venir a avui?, Ii dema- que fan feina a la nostra
narn .	 comarca.

Damià Coll i Mana de Lorda Paieres guanyadors en les
categones masculina s femenina del campionat de
squash jugat la setmana passada a l'Esport Centre Son
Ven' de S'Arenal, propietat de l'empresari i esportista

Pere Canals t Morro.

Un carter que se jubila

El suicklí escolar similars
NO M'I.17.

SINTI7
FiNS QuE NO

SLY IMENJAT
EL La.' a p=
cur. mArsr

A vegades el plaer de la polémica ens mena a discutir
sobre si som o no propietaris de la nostra vida; jo no hi
tinc gaires coses a dir, perquè considero que és un as-
sumpte diàfan: tant me fa que teòricament ens pertanyi o
no, perquè, encara que no en tinguem el títol de pro-
pietat, és evident que podem disposar de la vida en us-
defruit, car res no ens impedeix, de fet, que la tractem
com ens plagui o que deixem de tractar-la quan ho cre-
guem convenient. Hi ha qui creu que els suicides hauran
de passar comptes de la seva última decisió quan entrin
en una altra hipotética existencia; jo afegiria a això que,
si realment les coses van així, potser fins i tot els donaran
una indemnització perquè els ha tocat la injustícia de ser
ells.

Que de fet puguem diposar a voluntat de la nostra vi-
da, no vol dir que s'hagi de justificar que un inconscient
es prengui amb lleugeresa la seva existencia o que la sub-
valori erròniament. No es pot justificar, però s'ha de
comprendre que sovint ocorren casos així, casos que es
consideren absurds per la suposada manca de motius fo-
namentats, però que no tenen res d'absurds si es miren
detingudament. Entre aquests casos tenim el del suïcidi
escolar.

Estimat lector, si un amic o un familiar teu s'ha suïci-
dat a causa d'unes males qualificacions escolars (o tu ma-
teix tens la intenció de posar fi als teus dies per aquest
motiu o per un altre d'igualment banal), et recomano que
posis ara mateix punt final a la teva innocent lectura,
perquè, ni com a persona ni com a escriptor, mai no
m'he distingit pel tacte a l'hora de tractar temes delicats.

Per una banda, el cas del suïcidi escolar té l'ingredient
dramàtic extra de la curta edat del protagonista i, per
l'altra, incorpora un element cómic: la ridiculesa del mo-
tiu (?) d'una decisió tan definitiva. Reduir la qüestió a
aquests dos punts seria un simplisme poc admissible, per-
qué l'origen autèntic i les circumstàncies reals d'aquesta
estúpida acció són més enllà dels aspectes lacrimògens o
hilarants. Quan un nen o un adolescent se  suïcidi després
de declarar —o donar a entendre— que ho fa perquè ha
tingut males notes en els seus estudis, en realitat ho fa
perqué es troba en una situació en la qual ell s'ha obligat
a obtenir un triomf que no ha,i)ogut assolir; llavors, l'es-
tudiant se sent fracassat perquè no ha sabut complir el
que considerava el seu deure. És clar que no tothom és
tan ximple per a convertir uns deures imposats en una
qüestió de vida o mort: per a arribar a una situació
d'aquesta índole, a més a més de la presencia de les pres-
sions externes, hi ha d'haver una predisposició a accep-
tar-les: una malaltissa ambició previa que les faci cobe-
jables.

Aquest tipus de suïcidi és equiparable a tots els altres
causats també per frustració de no obtenir un èxit esperat
amb més o menys fonament. Així, per exemple, tenim
l'empresari que deixa aquest món perquè els seus negocis
—la cosa més important per a ell— han fracassat, o el
militar que es mata perqué la seva estrategia ha estaito-
talment equivocada. Aquesta mena de suicides augmen-

ten cada cop més perqué, a la societat en qué vivim, la
multiplicació de competicions per un cantó estimula les
ambicions i, per l'altre, reparteix en  abundància carnets
de fracassat.

Val la pena remarcar que si hom se suïcida és  perquè
falla quelcom essencial per a la seva vida, potser l'única
cosa essencial. Com fàcilment es pot comprendre, una
persona que considera tan vitals unes qualificaions esco-
lars (o l'obtenció d'uns diners o d'un prestigi), a més a
més de ser un infeliç, no pot tenir gaire intel.ligencia; i
aquesta intePligéncia que li manca pot ser determinant
perqué li sigui impossible reeixir en els seus projectes. Els
cercles tendeixen a tancar-se diabòlicament.

En tots aquests suicides es veu un amor propi equivo-
cat: no poden suportar sentir-se derrotats a causa de la
humiliació que ells consideren que la derrota comporta. I
no és ben bé que creguin que en matar-se recobraran la
dignitat (o no la perdran, depén de com es miri) com es
pensava a l'exèrcit imperial japonés: senzillament tracten
d'eliminir expeditivament la consciencia per tal de no ha-
ver de suportar la pròpia desgràcia. En certa manera
aquest camí és el més còmode, en el sentit que evita
enfrontar-se amb hom mateix i/o amb les altres, car es
tracta d'una rendició absoluta i irreversible; n'hi ha d'al-
tres, no tan orgullosos, que per eliminar una consciencia
insofrible, opten per lliurar-se a les drogues.

Aquest amor propi equivocat és causat (més o menys
directament) per un complex d'inferioritat que es vol su-
perar amb la forca dels fets, dels resultas, i no amb la raó
deis qui assumeixen els seus límits i els amplien sense pre-
tendre traspassar-los amb un voluntarisme cec.

Qué succeeix quan no fracassa qui vol obtenir per
sobre de tot determinats triomfs? Succeeix que es torna
un individu repugnant, col-lega de tant altres que veiem
pertot arreu al cim de les seves respectives pirámides (pi-
ramides polítiques, econòmiques, culturals, esportives,
militars,...). No plorem massa pels qui es maten perquè
han fracassat, car, si haguessin tingut èxit, no els tin-
dríem ara gaire simpatia. Així doncs, els suicides escolars
(efectius o en potència, depèn de les notes obtingudes)
són uns psic..ópates perillosos per a ells mateixos si no reï-
xen, i perillosos per a la societat si triomfen. JOR DIPI

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

dia al 105 de la F.M.



TALLER DE JOIERIA OLEGARIO

Treballam el seu or i
argent.

Gravats i compostures.
Trofeos Esportius.

Carretera Militar, 230
S'Arenal de Mallorca.

EL ARENAL. OFICINAS, ALMACEN Y EXPOSICION:

Historiador Diego Zaforteza, 3 - Teléfs 26 3772 - 26 00 87

LLUCMAJOR. ALMACEN Y EXPOSICION:

Ronda de Migjorn, s/n. - Teléfono 66 07 01

PALMA DE MALLORCA.

ALMACEN Y EXPOSICION: Pol. Son Castelló (La Victoria)

Gran Via Asima, 1 - Teléfs 20 47 02 - 20 4762

ALMACEN: Calle Aragón, 139 - Teléfs. 27 23 56 - 27 23 64

almacenes
femenías..
materiales de construcción

Els professionals
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L'oposíció de U.M. devant
les Normes Subsidiàries

Degut a la mateixa dinámica d'hermetisrne que domi-
na els fets municipals i a una certa inèrcia de despreocu-
paçió per part de tots, hi ha asumptes i decisions prou
ianportants que es desenvolupen a l'ombra, quasi ampara-
des pel secret, gairebé a les espatlles del públic. L'apro-
vació inicial de les Normes Subsidiaries i el "degut trà-
mit" de l'exposició pública no han pogut tenir l'atenció
que mereixien, tot i que condicionen el futur del munici-

"Hl ha zones, que no sé per qué les fan reserks de zona urbana.
No hi estam conformes".Vicenç Sastre

Des d'una postura con-
secüent, afirmam que
l'Ajuntament ha obrat de
manera irresponsable.
L'aprovació de les Normes
i Pinformaci6 pública han
concidit amb el temps de
vacances d'estiu malgrat
les bones paraules, no hi
ha hagut a l'abast cap res-
ponsable de donar un trac-
tament informatiu més
adient. Després del mes
just de informació, tothom
va prendre vacances. Veu-
rem ara com pode integrar.
se les aliegacions, forte-
ment critiques, a unes
Normes de "maniga am-
pie,.

Per tal de veure la defi-
nició de cadascun dels par-
tits, hem parlat arriba els
seus representants qualifi-
cata.

PER A.P. PARLA FELIP
JUAN FIOL

V.S.- Com així es vostre

grup a optat per abstenir-
se?

F.J.- No estam confor-
mes en alguns aspectes.
Voliem tenir un canvi de
impressions amb U.M. so-
bre els punts conflictius.
A Sa Cabaneta mateix, zo-
nes ja construides es deix-
xen fora d'ordenació, dins
el casc, i altres s'hi in-
clouen. Se fan uns zigs-
zags, que desfiguren es
contorn des poble. Seria
un bé pel poble donar a Sa
Comuna, —que agricola-
ment serveix per res—, uns
plana ben fets que li dona-
sin un valor amb el con-
junt del poble. Hi ha altres
zones, que no sé per quin
regla de tres, les fan reser-
va de zona urbana i consi-
derare quo això és un as-
sumpte especulatiu i res
més. No hl estam confor-
mes.

V.S.-Des d'un punt de
vista general, la planifica-
ció que't sembla? Estau
d'acord en que és massa
deaenvolupista?

F.J.- No hem d'oblidar
que tenim un municipi
prop de Palma i tan si vo-
lem com si no, es creixe-
ment d'ella mos fa crei-
xer a noltros, com passa
als pobles anexes a ses
grans ciutats. No va be se-
parar Marratxí de Palma.
Es nostros nuclis, Pont
d'Inca, Sa Cabaneta o Por-
tol, no crec que sigui bò de
fer evitar que venguin a ser
dormitorio. Lo que no mos
pareix bé de cap de ses ma-
neres es veure zones de
Marratxí, degradades,
d'allò que no hi podem es-
tar més, i zdnes classifica-
des com a urbanitzables
sense que noltros sapiguem
per quina raó. U.M. consi-
dera ara no edificable Sa
Comuna i Ca'n Domingo,
i fins ara hi han deixat fer
lo que han volgut.

V.S.-Llavors, podem dir
que una de ses vostres cri-
tiques es que no heu pogut
participar en sa red acció?

F.J.— Com ho han fet
tot. Amb sa nova llei de
Règim local s'oposició no
hi té ni ven ni vot. Per
causa de sa seva majoria
fan lo que volen.

V.S.— Com veis el futur
urbanístic de Marratxf?

F.J.— Está fet de tal
manera que mos será im-

possible donar-li una in-
fraestructura. Mos hem
abstés per veure si es pot
escoltar sa nostra
Si no se mos escolta, o
no mos convencen amb
argurnents, votarem en
contra.

TONO VILA RAMIS,
DEL PSOE,

CONTRARI A SES
NORMES

V.S.— Está sobrevalorat
el futur creixement de
Marratxí?

TV.— Hi ha una gran
demanda de una segona
casa. Els regidors han de
valorar si interesa al Muni-
cipi donar resposta a
aquesta demanda. Jo no
crec que sigui un benefi-
ci pel terme haver d'ab-
sorbir aquesta afluència,
que crec que s'hauria de
estudiar i regular.

V.S.— Com que és un
fet que no és únic, ni
exclusiu dé Marratxí, pen-
tura faltan actuacions mes
riguroses d'organismes su-
pramunicipals?

T.V.— Es cert, i tam-
bé ahora de noves op-
cions urbanístiques com
és ara sa revisai6 des Pla,
prendre decissions urba-
nístiques I ordenar amb
els instruments que sa llei

permet. Ses Normes Sub-
sidiàries son un instrument
inadequat per arreglar els
problemes que té aquest
terme. Necessita un Pla
General, per fer una re-
vissió més clara, profun-
da i seriosa. Deixa
molts d'apartats bastant
"oberts" i Purbanisme ani-
ra cresquent a criteris de-
penents del moment po-
litic, i així les taques de
sól apte per urbanitzar
son tan extenses que no
hi ha res definit. Tot de-
pen bastant de sa promo-
ció privada.

V.S.— Es corrent que
eh llocs delimitats com
a aptes per ser urbanit-
zats, ja estigui edificat?

T.V.— Es cas és mes
greu, dones se proposen
grans taques de sól apte
per ser urbanitzat allá on
no hi ha res sino camp, 1
en canvi altres llocs afee-
tata per aquest creixement
incontrolat i il.legal no
s'hi consideren.

El que s'ha de fer és
actuar sobre aquestes árees
conflictives ordenant-les i
dotant-les de serveis o de-
clarar-les il.legals i actuar
conseqüentment. Si ara,
que és es moment no se
fa així es per causa d'una
altre voluntat política.
Aquestes urbanitzacions
expontinees no tenen cap
organització ni requisits
legals. L'Ajuntament se
troba davant exigències de
serveis a ses urbanitzacions
noves. No hi ha condicions
d'habitatge i s'han de pren-
dre mides, per preveure
sanejament, aparcaments o
zones verdes...

No es tracta tan sols
de fer més cases, sino de
fer sea coses ben fetes;
es tracta d'oferir qualitat
de vida. Viure bé no no-
més es tenir cotice i casa;
vol dir tenir en compte
s'entorn, 1 l'urbanisme ha
de proporcionar un entorn
urbà més agradable.
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Equip de Ca Na Paulina d'es Coll d'En Rabassa. fuguen a la Diga de fútbol d'empreses
i són deis primers.

L'entrega de Itrofeus del concurs de pesca.

En Pere Cands de l'Hotel Sant Diego, te entre mans una de les millors zones verdes-es-
portives de S'Arenal. A la fotografia, el lloc, el dia d'un torneix de petanca.

Molts d'arenalers prengueren part a la excursió a Sa Dragonera organitzada per la asso-
ciació de veilurts de S'Arenal aquest mes passat.

Com cada any, el batle de Ciutat amb el seu seguissi va visitar el cementen de Sant Jor-
di el dia de Tots Sants. La presidenta de la associació de veinats els va fer els honors.

Maltés escaltures noves s'han construit durant aquest any al cementen de Sant Jordi.
Encara en queden disponibles pels arenalers que en vulguin. El de Sant Jordi, és el ce-

menteri que tenim més prop pels arenalers.
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Aumenta en Mallorca el numero de
hombres agredidos por sus esposas

- LO MATEIX DIT EN GLOSA

Pareix lo més natural

que -s'home atupi sa dona

si de tan en tant la so n a

i li fa qualque cop blau.

Perd si és a l'enre.vés

la cosa té un altre caire

si,amb so •turmix . enlaire,

II- chaman& més doblers.

Ja ho diu En Biel Domingo:

'Tot aixd és culpa-des Bingo" .




