
MATERIAL PER A LA
CONSTRUCCIÓ

DISSABTES DEMATI OBERT

BARTOMEU MARI I JOAN

CARRETERA DE MANACOR, 403
TEL.: 24 02 25 - SON FERRIOL

ANY V. IV. 114	 I PREU 75 PTES.le,. DE GENER DE 1987

Santa Claus va
arribar a
S'Arenal

Divendres, dia 12, es varen reunir tots els nins an-
glesos de S'Arenal, al café The Creepy (antic "Los Pi-
nos"), per tal de celebrar la festa del Papa Noel. Hi va
haver un refresc i regalos per a tots els nins i nines an-
glesos de S'Arenal. lii collaboraren "La Caixa" i "Sa
Nostra", que també regalaren diversos llibres als assis-
tents.
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Telèfons útils a 	1
S'Arenal

A la part de

Ciutat

Ajuntament 	  727744
Tota casta de desperfectes a la vía 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
Policia Nacional 	 091
Policia Municipal 	 092
Policia Municipal de S'Arenal 	 490503
La Porciúncula 	 260002
Tele-Taxi 	 401414
Radio-Taxi-Platja 	 255440

A la part de

Llucmajor

Ajuntament 	 660050
Oficina de S'Arenal 	 264071
Bombers 	 660756
Policia Municipal 	 661767
Guardia Civil 	 264121
Ràdio Taxi 	 263080
Parròquia 	 263265
Miza potable a domicili...... ......... 261426
Associació de Veïnats 	 265005
Grues Sampol 	 264193
Servici Municipal d'aigues Sosegur 262493

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

BOLLETI DE SUBSCRIPCIÓ

Nom 	

Carrer 	

Població 	  Tel. 	

M'interessa una subscripció:

El SEMESTRAL 900 Ptes.

Forma de pagament:

LI Rebut domiciliat a un Banc

Banc 	 Suc. 	

Compte n.° 	  Titular 	

El Comptat -
	 Firma

Ompliu aquesta tarja i enviau-la al Camí

Canteres, 132, S'Arenal.
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El PSNI el Mur del nacionalisme a Mallorca
Vull començar aquesta breu

reflexió amb una afirmació que
crec important: el nacionalisme
és avul una force necessària
per a rompre la cadena que ens
ha lligat de ja molts d'anys al
provincianisme i a la depen-
dencia, i a la vegada ha fet
possible l'hegemonia de forces
conservadores, mancades de
projectes reals de transforma-
ció económica i social. I aquest
nacionalisme, és imprescindi-
ble per a la defensa de la llen-
gua i de la cultura catalana a
Mallorca, però també per a la
defensa dels interessos gene-
rals del país, és a dir, del terri-
tori i de les condicions mate-
rials i socials de vida dels seus
habitadors.

Per tant, el nacionalisme,
en unes condicions de depen-
dencia com les nostres, ha d'
anar íntirfiament lligat a la lluita
lingüística, cultural, ecológica,
sindical, social i política dels
sectors més progressistes de la
nostra societat.

Una altra concepció del na-
cionalisme, confusa pel que fa
al model de desenvolupament
econòmic, social i territorial, i
per consegüent forçosament
lligada a una burgesia especu-
ladora desitjosa d'assolir un
àmbit de poder autonòmic, no
seria més que una coartada
des de la qual demanar nous
suports socials per a la dreta.
Aquesta opció, recolzada en la
falsa contraposició mallar-
quí-dretá front a foraster-es-
querrà, duna molt a curt ter-
mini— a la liquidació fàctica del
nacionalisme, engolit per la
gran dreta estatal. El naciona-
lisme a Mallorca sols pot créixer

=MI

Bústia
MIMO

• Nacionaltsme
polític

ES la 'meya impressió
que estam presenciant tota
una campanya per a acabar
amb el nacionalisme polític en
aquest país. Desafortunada-
Mient Mallorca, i les Illes Ba-
lears, no són el Principat de

Catalunya ni el País Baso, i
els partits estatalistes Ii són
prepotents i majoritaris, però
no per això ni deixan de ser
absolutament necessàries les
forces nacionalistes. Espe-
cialment les forres nacionalis-
tes coherents, que no canvien
de partir com canviar de
tabac.

Cal dir-li al Sr. Moll que
les seves paraules són dema-
gògiques i que poc podrá fer
per «progrés» de la nostra illa
que recona indignament la Ilei
de Normalització Lingüística,
qui permet sense fer res deci-
sions com les de L'Audiencia
de Valencia i qui deixa les
autonomies sense un finança-
ment propi. Aquest partit -que
a més ens ha ficat dins L'O-
TAN i ha convertir la TVE en
el seu (irgan oficial-, a mi no
me mereix cap crèdit progres-
sita.

Aquesta terra no neces-
sita demagògies, ni les que
ara ens prodiguen els Moll,
Valenciano, etc., ni les que
fomenta el seu ex-company

sobre la base d'una definició
clarament d'esquerra. Una es-
guerra oberta, dialogant, gens
dogmática, però que tengui
molt clar que nacionalisme vol
dir autogovern pel poble, no
govem de petits grups econò-
mics, per autòctons que
aquests siguin. I això vol dir re-
forçar l'única força política ma-
llorquina amb una definició na-
cionalista i d'esquerra.

Als que insisteixen en pro-
clama' el carácter "testimonial"
del PSM se'ls hauria de recor-
dar que l'esquerra nacionalista,
a través del PSM, ha aconse-
guit un arrelament social i polí-
tic real, indiscutible, major que
el que a cap altre moment de la
nostra història havia tengut el
nacionalisme organitzat, i mejor,
fins i tot, que el de forces simi-
lars a altres comunitats autò-
nomes de major trajectòria na-
cionalista. Grácies al PSM el
nacionalisme és present dins
els ajuntaments i dins les insti-
tucions autonòmiques, penó
també dins diferents sectors
socials sobre els quals s'ha in-
cidit. ¿Qué en resta en canvi

de partir Sr. Gori Mir; aquest
petit país nostre necessita

l'esforç de tots, i no preten-
sions hegemòniques que ens
reduirien a esser «la provincia
ideal» de la España del Sr.
Guerra, ni fantasmagòriques
creacions del «notable» Gori
Mir, un home de trajectòria
confusa i plena de contrasen-
tits.

Mallorca necessita resfo-
rg de tothom, i en primer
terme dels necionalistes, que,
ara méfE que mai, hem de
tenir molt clar on está la
coherencia i la capacitat de
seguir lluitant amb fermesa,
des de l'esquerra i des de la
identitat de poble.-RAFEL
CAMPINS.

• Arbres
Son la classe de 40 del

col.legi del Rafal Vell i
voliem dir que com cada any
les brigades de l'Ajuntament
han començat la poda dels
arbres trobant-se elS aucells
sense llocs per poder res-
guardar-se.

Devant aquest fet la nos-
tra prosposta és demanar-li
que no tallin tots els arbres de
cop, sino que es faci la poda
d'un arbre sí, i un altra no, o
bé un any la d'una banda del
carrer i l'any següent l'altra.
Esparam que pugi donamos
una resposta aviat.

dels pretesos "nácionalismes
pragmàtics" del Sr. Meliá, o de
les pretensions "nacionalistes"
del Sr. Gori Mir dins el PSOE?
Cal dir que la seva història és la
de l'etem fracàs, i així ho segui-
rá. essent —com a projecte na-
cionalista—, perquè no han vol-
gut entendre que en aquestes
illes el nacionalisme o és cla-
rament progressista i d'esque-
rra, o simplement no és res.

Evidentment, poden esser
lícites operacions de tot tipus
adreçades a conservar el pre-
domini polític de la dreta, en un
moment en qué aquest és
amenaçat, però el que no es
pot fer és presentar aquestes
maniobres com a nacionalistes.
Avui a Mallorca molt difícilment
podrá tenir viabilitat el naciona-
lisme polític —deixem a banda
el regionalisme centrista i per-
sonalista d'UM— si no és a tra-
vés del PSM. Una força política
que, mitjançant una práctica
nacionalista conseqüent, ha
pogut consolidar un espai polí-
tic no depenent, nacional, i per
tant obert, capaç de permetre
confluències.

És obvi que promoure un in-
coherent conglomerat de forces
de dreta i alhora presentar-lo
com a una convergencia "na-
cionalista", liderada a més per
un home de tan escassa credi-
bilitat en aquest terreny com el
Sr. Gori Mir, no és més que fo-
mentar la confusió i, no a mas-
sa llarg termini, acumular una
nova frustració.

Sembla que per raons di-
verses el nacionalisme polític,
clarament progressista, fa nosa.
És un obstacle seriós per a
aquells que propugnen la uni-
formització i la conversió de les
illes en la submissa província
perfecta, per a aquells que sos-
tenen les raons d'Estat front a r
estat de la raó per a limitar el
nostre autogovern i entreban-
car des del govern de Madrid la
normalització lingüística i cultu-
ral. Però també és un obstacle
pels que han governat i no vo-
len deixar de governar institu-
cions autònomes, que pro-
mouen operacions confuses,
desproveint la paraula naciona-
lisme de tot contengut real.

Tanmateix aquestes histò-
ries no són les nostres, ni les
de ningú que aspiri a una nova
política al servei dels pobles d'
aquestes illes. Cal refer el que
la dreta ha malmès ¡ter el que
el centralisme mai farà. Cal fer
possible l'autogovern, dotar-lo
de contenguts reals, reclamar
noves competències, i posar
les institucions al servei de la
gent d'aquesta terra. Per això
és necessària l'esquerra nacio-
nalista.

(Mateu Morro es el Secre-
tan General del PSM-EN)
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Squash-Club

SERVICI DE:
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En la nova programació de gener

TV 3 emetrà
seguit durant
tota la tarda

Barcelona / S.R.
En la nova programació del primer
trimestre del 1987, que compren de
gener a març, Televisió de Catalu-
nya, TV3, introduirà una novetat im-
portant: no Interrompria la seva emis-
sió de tarda. Hi haurá, doncs, una
continuïtat en la seva programació
des que obrirà a migdia fins a la nit.

Així es compliran els plans previs-
tos d'augment de les hores d'emissió
durant aquest any 1987, en el qual
la televisió autonómica catalana vol
ampliar i millorar la seva oferta.

En aquesta nova programació de
tarda, que començarà després de
l'espai pedagògic «Aula visual», el
qual segurament será substituït per
un espai didàctic de la BBC, fins a la
programació infantil, s'inclouran di-
versos espais, entre ells Unos nous
avanços informatius, alguna possible
repetició de programes emesos i
espai nous. En principi no és previst,
com s'havia dit, que TV3 ofereixi
cada tarda la reposició d'un film, tal
com fa en aquest moment la televisió
autonómica basca, Euskal Teiebista.

Entre les principals novetats d'a-
questa nova programació hi ha, a
més, el nou programa de La Trinca,
els dissabtes, i a partir del mes de
febrer el retorn d'Angel Casas amb
el seu habitual «show» dels dimarts.

D'altra banda, els programes
-Vostè jutja», de TV3, i directe»,
de Catalunya Radio. han guanyat, re-

Naturalesa i societat

Des de fa un grapat d'anys, s'ha
anat introduint entre nosaltres el
costum de, ptirr aquestes festes, fer
els anomenats arbres de Nadal.
Aquest costum, a més d'estrany a
les nostres tradicions, suposa una
greu degradació per als nostres bos-
cos: cada any, un nombrós gnu) de
persones invadeix pinars, savinars i
alzinars per dur-se'n a ca seva, ta-
llats d'arrel, arbres o arbusts que
quinze dies més tard aniran a parar
al poal del fems.

Si vos hi fixau bé, veureu com
aquest costum és ben absurd: pen-
sau que, per exemple, un alzinar ne-
céssita entre 150 i 200 anys per fer-
se, la qual cosa suposa que amb una
destral i un quart d'hora podem
desfer la feina d'anys i anys de la
natura.

Per altra banda, arrabassar arbres
o arbuts está penalitzat per la llei.
Això significa que no hem de tran-
sigir pus. Ja n'hi ha prou d'espec-
tacles denigrants. Si qualcú no es
resigna a deixar el costum, que posi
en marxa la seva imaginació i cer-
qui alternatives, que n'hi ha moltes

—adornar arbres sembrats dins cos-
siols, que es puguin ressembrar;
ajuntar branques seques...—. Per-
qué a partir d'ara no podem per-
metre que això passi pus davant els
nostres ulls: com hem dit, está pe-
nalitzat per la Ilci, una llei que s'ha
de fer complir. Aquesta és també la
tasca de tothom: no hem de deixar
que davant els nostres nassos es-
penyin més el nostre món. Corn a
ciutadans, tenim uns drets i uns
deures als quals no podem renun-
ciar. S'han de denunciar totes aque-
lles persones que, amb la seva ac-
ció, no fan més que reflectir una
manca de respecte per l'entorn.

Si per qualque raó no voleu fer
la denúncia vosaltres mateixos, po-
deu recórrer a institucions com el
S.E.C.O.N.A. (telf. 71.74.40), o el
G.O.B. (telf. 72.11.05) —on podreu
rebre més informació—, les quals
faran la denúncia gràcies als vos-
tres avisos.

Perquè la naturalesa també es me-
reix un Bon Nadal.

AGRUPACIÓ G.O.B. - Felanitx

Recepta de/mes

Tambó
d'ametla
(10 persones)
INGREDIENTS:

300 gr. de bessons
d'ametla, cru.

300 gr. de sucre.
1 llimona.

UTENSILIS:
Una pe lla.
Una cunera de fusta.
Una llauna de coques.

PREPARACIO
1) Tallar els bessOns a

tronos.
2) Col.locar-los dintre

d'una pella, amb unes go-
tea d'oli, i se sofregeixen
els bessons una 2 ó 3 mi-
nuta. AMB UN FOC
MOLT SUAU I REME-
NANT-LOS CONSTANT-
MENT.

3) S 'afegeix el sucre
fina que estigui un poc
daurat. S'ha de seguir re-
menant perqueé no s'afe-
rrL

4) Es prepara una llau-
na, untada d'oli, escam-
pant el tambó calent amb
una llimona xapada pel
mig (Convé preparar-la
abans de fregir res).

5) Quan és fred, es po-
den fer cia troaeos.

spectivament, els premis bmnium
de televisió i radio d'enguany, que
seran lliurats dissabte vinent a la Nit
de Santa Llúcia.

El programa de Puyal, que ja va
obtenir aquest premi amb el seu
«Vosté pregunta», ha estat guardonat
per la seva innovació televisiva, la
seva contribució a la normalització
lingüística i la bona integració de les
comarques catalanes. -

Pel que fa a la ràdio, a més de «Fil
directe», espai de preguntes que els
oients fan als convidats a través del
telèfon, han rebut una menció hono-
rífica Radio Rubí, perquè en la seva
programació fomenta d'una manera
especial la música catalana, i Maria
Matilde Almendros, per la seva tra-
jectòria professional.

Catalunya Radio té més oients
• Els resultats de rúltim Estudi Ge-

neral de Mitjans (EGM), correspo-
nent al mes d'octubre del 1986, atri-
bueix a Catalunya Radio una audien-
cia mitjana de dilluns a divendres de
264 mil oients. Això comporta, en re-
lació amb l'EGM de maig del 1986,
que donava a Catalunya Radio
229.000 oients, un augment del 14
per cent, és a dir, 35 mil oients mes.
També es despren d'aquest darrer
EGM que 302.000 persones.escol-
ten el serveis - informatius de Catalu-
nya Radio.

L'abre de Nadal,
costal', a erradicar

Tenis Arenal
SON VERI TELEFONS: 26 38 34 - 26 31 12 5047e ee-41'ae

HEM CONSTRUÍT EL PRIMER

SPAK DE S'ARENAL

PISCINA CLIMATITZADA
SOLÁRIUM

HIDROMASSATGE «JACCUSSI»
MASSATGE TERAPÈUTIC 1 ESPORTIU

GASSES DE NATACIÓ PER A NINS 1 ADULTS TOT
L'HIVERN RESTAURANT

CUINDA EINI STERNTiONAL
CARRER DE MIRAMAR, 3
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 0701

PALMA DE MALLORCA.

ALMACEN Y EXPOSICION: Pol. Son Castelló (La Victoria)
Gran Vía Asima, 1 - Teléfs 20 4702 - 20 4762

ALMACEN: Calle Aragón, 139 - Teléfs. 2723 56 - 2723 64

almacenes
femenias..
materiales de construcción

Els professionals

LA DIRECCIO DE

GASEOSES
MONTSERRAT
DESITJA UN FELIÇ PROSPER ANY 1987 ALS

SEUS CLIENTS 1 AMICS
CARRER DE JOAQUIN VERDAGUER, 26

A S'ARENAL DE MALLORCA

RESTAURANT
BRASILIA

BANQUETS DE BATETJOS, NOCES, PRIMERES COMUNIONS I
FESTES SOCIALS

AVINGUDA DE BARTOMEU RIUTORT, ENTRE BALNEARIS
112

CAS PASTILLA - TUS.: 26 01 19 26 45 63

-
La direcció del restaurant Cala Blava els recorda

,seves pistes de tennis i la seva piscina.
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Editorial

Escoles en cata»
Les 24 hores de/ día, per l'Ona Afila af 649

Radio Nacional d'Espanya, ja emet
des de Mallorca

- Les noticies illenques, len català, a les 9'05, de
13 a 14, i a les 6'05.

"Voramar", de tres a quatre de l'horabaixa, una
finestra oberta per a un magazine plural.

Quan es compleixen els
50 anys, precisament, de la
creació de RNE, la radio
pública i de tots, arriba
aquí aquesta emissora,
emetent ja des de Mallor-
ca, per a totes les illes. El
día 15 de desembre s'inau-
gura el centre emissor de
Marratxí que, en 1 'OM,
Ona Mitja, en el punt 648
del dia, permetrà la recep-
ció de la programació de
24 hores de Radio Nacio-
nal, Radio 1.

Fins en aquest moment
els oients de Radio 1 re-
bien la programació de les
emissores de Barcelona,
València o Múrcia, en unes
condiciona d'audició que
ara es veuri arnpliament

millorada por RNE- Balears
en el punt 648. Així
també s'ha d'assenyalar
que la programación que
RNE-Illes Balears feia en
català es trasllada de Radio
3 en FM a Radio 1, es mi-
llora en la seva cobertura
a totes les illes i s'amplia.
Ara tot el dia, 24 hores
continuades de música, no-
tícies, entreteniment i ser-
vei públic, sense publicitat
des de les ones de RNE.
Els vela seguidora de Ra-
dio Gaceta de los Depor-
tes, España a Ia 7, Espa-
ña a las 8, Las mañanas
de Radio 1, La Tarde de
Todos, Clásicos Popula-
res... tenen ja una gran
malora de la recepció, un

premi a la seva Fidelitat.
D'altra banda els pro-

fessionals de RNE a Les
Illes Baleara seguiran fent
feina per a servir a tots els
espanyols, la vida, la cultu -

ra i les notícies illenques,
mentre oferiran més de
dues hores diàries, tota la
setmana, exelussives per a
les Illes, bàsicament la nos-
tra llengua. A les 9 i cinc
unprimer botlletí de notí-
cies de 5 minuts. A la 1
fins les 2 "El diari de les
Illes"; primer, amb un re
portaje-entrevista, després
esports i a la una i mitja les
notícies. A las 605 del
capvespre hi haurà un altra
botlletí de notícies illen-
ques. A primera hora de
l'horabaixa, de 3 a 4, 'N'o-
ramar" es un espai, ampla
i obert, per a tota la vida
cultural i social de la co-
munitat illenca.

Radio Nacional a Palma

té aquests telèfons.
717908-717909. Paseo
Mallorca, 14. 07012 - Pal-
ma.

MALLORQUÍ!

ELS TEUS FILLS TENEN
DRET A SER ENSENYATS

EN LA SEVA PROPIA
LIENGUA

EXIGEIX ESCOLES EN LA
NOSTRA LLENGUA

Algunes persones que viuen a S'Arenal, estan
cercant firmes per tal que les classes a l'escola
pública de S'Arenal es facin en espanyol. Argu-
menten que els al.lots castellano-parlants estan
discriminats i que, a és, l'espanyol l'entén to-
thoin.

No se n'adonen que la discriminació hi será
mentre la gent que ve de fora a treballar i viure
aquí no s'integri en la societat que li dóna la má.
A més de la discriminació de qué són objecte
els habitants d'aquesta illa en matèria d'ensenya-
ment. Es a dir, estan discriminats els forasters
i els illencs. Una bona solució seria la integració
dels qui venen de fora, així no tendriem aquests
maLs de cap. Una altra solució és el genocidi
cultural, el qual sembla que volen perpetuar
aquesta gent que está recollint firmes.

El claustre de professors va fer votacions per
tal de decidir en quina llengua s'havien de donar
les classes. La votació va ésser prou clara: 17 a
favor i 4 en contra. Aquests quatre no ho feren
per a afavorir els alumnes, ho feren per por de
perdre la feina o haver de sortir de Mallorca. Són
mestres que els feren venir a Mallorca i que tant
dóna que els haguéssin enviat a Valladolid, sem-
bla que per a ells tots han d'ésser iguals, a ells és
dar.



URBANITZACIÓ
SA TORRE

Surtida prulongació autopista.
A la carretera ue S'Arenal 	 inane

quilórhetre 7'50.
Ventia (je solars tievora la Ltar.

caila dia mallo) els Unnecres.
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La recent sentència contra el català en la
Universitat de València demostra que

magistrats i jutges són agents actius en la
materialització dels pressupòsits teòrics

dels interessos d'una opressió secular, la
qual es mostren ben disposats a defensar.

D es de la promulgació de
 la Constitució de 1978,

ha existit una situació molt
curiosa, i és que la persecu-
ció sorneguera de la llen-
gua catalana no ha vingut
del poder legislatiu, sinó en
determinats casos del po-
der executiu, i es pot dir
que sempre del poder judi-
cial. És a dir, que el perse-
guidor modern de la llen-
gua catalana no han estat
els polítics, sinó que ve de
la mà dels magistrats i dels
jutges.

Pel que fa a la llengua
catalana, els magistrats i
els jutges, amb les seves
sentencies, reelaboren les
lleis, les interpreten, les
apliquen, i les modelen al
seu gust. La darrera prova
d'aquesta política judicial
és la sentencia de la Sala
Segona del Contenciós Ad-
ministratiu de Valencia
contra els Estatuts de la
Universitat, de data 11 de
novembre passat.

I la paradoxa és total
quan observem que les lleis
fetes i promulgades per un
col.lectiu que ha estat elegit
per tot un poble poden ser
alterades en la seva inter-
pretació restrictiva per tres
persones, que, malgrat
gaudir de tots els respectes,
no representen ningú.

Per la teoria coneguda
sobre les llengües se sap
que el poder polític sempre
va lligat a una política lin-
güística, també coneixem
que llengua i nació són
conceptes indestriables,
pels quals s'intenta cons-
truir les nacions unitàries a
través d'una unitat de llen-
gua. Aquestes teories no
són abstractes, ni són eté-
ries, cada dia les veiem
exercides en la quotidiani-
tat dels fets, i ens expressen
la importància que té la
llengua en la política d'un
estat. El que no sabíem era
que els magistrats i els jut-
ges fossin agents tan actius
en la materialització dels
pressupòsits teòrics, ni que
estiguessin tan amatents a

defensar els interessos par-
cials d'una opressió secu-
lar.

La problemática lingüís-
tica que la sentencia con-
templa té uns antecedents
històrics que no podem
oblidar, i que considerem
que els jutges tampoc no
havien d'ignorar, especial-
ment quan parlen que el
«vaienciá» és minoritari a
la Universitat, i que no s'ha
fet cap enquesta per conei-
xer el percentatge de valen-
cianoparlants.

La primera vegada que
al Congrés de Diputats es
parlà de les llengües a la
Universitat va ser en el
1932, quan Ortega y Gasset
s'oposà al fet que l'ense-
nyament universitari es
transferís a la Generalitat,
per un fet invers al que sus-
tenten els jutjadors actuals,
i és que els castellanopar-
lants només eren una mino-
ria. O sigui, es confirma
que les raons i els argu-
ments per anar en contra
de la llengua catalana són
canviants, però amb un sol
objectiu, deixar-la sempre
en un estat diglóssic. No
importa la coherencia, ni la
sincronia, el que importa és
el sotmetiment dels que
hem perdut la nostra sobi-
rania. •

Amb racionalitat podem
afirmar que qualsevol uni-
versitari coneix i domina la
!lengua «valenciana» si ha
estat impartida obligatória-
ment a l'EGB, i també al
BUP; en conseqüència,
parlar d'alumnes «que no
alcancen a comprender su-
ficientemente la misma» és
un insult a la intel•ligéncia
dels docents. I, jurídica-
ment, tampoc no té sentit
en l'actual Constitució,
quan s'ha deixat aquella
norma republicana del
1931, que deia: «... a nadie
se podrá exigir el conoci-
miento, ni el uso de ningu-
na lengua regional».

Aquesta norma constitu-
cional de 1931 no és a la
Constitució de 1978, però

fixem-nos que els jutges ac-
tuen como si hi fos. I
aquesta norma no hi és, no
perquè se n'haguessin obli-
dat, sinó perqué, de forma
explícita, no s'hi volgué
posar quan es discutí el text
constitucional a la Comis-
sió Constitucional del Se-
nat, derrotant una esmena
de Justino de Azcarate i de
Guillermo Luca de Tena.

Tothom sap que, quan
una llei no distingeix, no
cal distingir. Aleshores, si
no es prohibeix l'exigència
del coneixament d'una
llengua, vol dir que es pot
exigir, quan hi ha condi-
cions racionals i objectives.
I exigir el coneixement de
la llengua «valenciana»
quan durant tot l'EGB, i
igualment al BUP i al
COU, el seu aprenentatge
ha estat obligatori, vol dir
que no és irracional, ni
subjectiu, el seu ús en la
Universitat.

Tenim un altre fet per
demostrar que el jutges no
segueixen la política del po-
der legislatiu. Al novembre
de 1979, el ministre d'Uni-
versitats i Investigació
d'aleshores, Luis González
Seara (UCD), va promoure
el projecte de Llei Orgánica
sobre Autonomia Universi-
taria, en l'art. 8.2 de la
qual va posar: «Los estu-
diantes tienen derecho a re-
cibir enseñanza y a expre-
sarse en la lengua oficial
del Estado...».

Aquest projecte de llei
no va prosperar, i conec els
esforços de tots els parla-
mentaris catalans per fer-la
naufragar. Però, en gua-
nyar els socialistes, es va
redactar una nova llei, ano-
menada ara «de Reforma
Universitaria», i us puc ben
assegurar, perqué en sóc
testimoni, que d'una forma
absolutament conscient i
volitiva els parlamentaris
vam voler que en la vida
universitària la llengua ca-
talana no quedes en una si-
tuació diglóssica.

I doncs, ¿per qué els ma-
gistrats i els jutges encara
continuen en la seva políti-
ca perseguidora, sense tenir
en compte la voluntat reite-
radament expressada, pri-
mer pels constituents, i des-
prés pels diputats i els sena-

dors que varen legislar so-
bre la v itéria?

Heus act i gran drama
del nostre pobi, \ través
de les sentencies judicials
ens hem anat assabentant
que els ciutadans que som
originaris de les terres de
parla catalana, i que som
gairebé la quarta part de la
població de l'estat, tenim
tots els drets a usar la nos-
tra llengua, a utilitzar-la
davant qualsevol organis-
me, i en qualsevol situació.

Tenim el dret a ser atesos, a
no sentir-nos discriminats,
a fer valer la nostra Ilengua
en tot moment, davant del
rei, davant dels jutges, da-
vant dels militars, davant
de l'administració pública
tota, davant de tothom.

¿Però qué fem de tenir
aquests drets si estan fre-
nats pels interessos gre-
mials d'uns funcionaris, o
per la rutina glotofágica de
la superstructura lingüici-
da?

I ens trobem que la nos-
tra llengua, que. egons el
prednibul de Id (

ció, i el seu articulat, és ob-
jecte d'especial respecte i
protecció, no té ni protec-
ció ni respecte per part de
ningú i menys dels jutges,
ni dels magistrats, que en
definitiva també són una
part de l'estat, i tenen obli-
gació de materialitzar
aquesta emparanca consti-
tucional.

Fixem-nos si és mentida
aquesta protecció, i aquest
respecte que ens garanteix
la Constitució, que el ma-
teix fiscal de l'Audiència va
anar contra de la normalit-
zació de la llengua «valen-
ciana». Els fiscals estan per
tutelar els interessos gene-
rals, i per defensar tot allò
que l'estat té l'obligació de
protegir. La Fiscalia Gene-
ral de l'Estat dóna ordres
periòdicament als fiscals
sobre temes que cal tutelar
i que cal protegir. En con-
seqüència, si la Constitució
mana «especial respecte i
protecció» ¿per qué els fis-
cals no s'apliquen a aquest
iii.inament?

Molts funcionaris, i no
podem oblidar que els jut-
ges i els magistrats són fun-
cionaris, el que volen és te-

nir un mercat de treball
sense problemes que pu-
guin restringir la seva llen-
gua dominant. Els interes-
sos del poble, els drets dels
ciutadans, no tenen priori-
tat, ni preeminencia, el que
importa és continuar en
una lluita que fa més de
270 anys que dura, des que
várem perdre la nostra so-
birania política a la Batalla
d'Almansa, el 1714.

Per aquesta raó, vol-
drien tancar un cercle des
del poder judicial que és un
cercle kafkiá. De primer,
no és obligació saber el
«valencià», després, com
que no és obligació, no cal
ensenyar-lo, i com que no
s'ensenya, no cal exigir-lo a
les convocatòries, ni als
concursos. En conseqüèn-
cia, els drets dels ciutadans
queden en uns drets eixorcs
i d'impossible acompli-
ment, uns drets de paper
mullat. Així, la superstruc-
tura político-administra-
tiva continua dominant, i
una de les seves vies de sot-
metiment és precisament
l'existencia d'una llengua
dominant.

Pea') heus ací que el po-
ble no ha mort. La «de-
manda social», aquesta fra-
se tan valenciana, l'hem
d'exercir, perquè després
de treure'ns l'oxigen no di-
guin que no sabem respi-
rar. Les lleis actuals són un
simple paper en la prestat-
geria, si no sabem exigir, si
no sabem reclamar, si no
sabem lluitar pels nostres
drets lingüístics. La nació i
la llengua sempre van jun-
tes, no volem quedar enter-
rats sota el nacionalisme es-
panyolista que tant es prác-
tica sense expressar-ho. La
nostra lluita no será deba-
des si sempre la fem a par-
tir dels nostres drets indivi-
duals i col-lectius. 3

*Senador per Girona

IMMIGRANT!
ELS TEUS FILLS SON TAN
MALLORQUINS COM ELS

FILLS DELS
MALLORQUINS

EXIGEIX ESCOLES
CATALANES AL TEU BARRI

Francesc Ferrer Gkonés

Ens treuen roxígen diuen que
no sabem respirar
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Com deia en altre escrit
de fa unes setmanes, sem-
bla que ha arribat el gran
moment per a la reordena-
ció i millora de la platja
de S 'Arenal. L 'Ajunt am en t
ha començat ja una serie
de minores de la seva in-
fraestructura (La Ribera,
la zona del carrer de Tra-
montana, la zona de Les
Meravelles, la del carrer del
Mar Menor, etc...), i té al-
guna projectes més, pen-
dents de subhasta i adjudi-
cació. Airtímateix, ha en-
carregat a un gabinet tèc-
nic de Madrid un estudi
del que podriem enomenax
"planificació de la primera
línia".

Per la seva banda, la
Conselleria d'Obres Públi-
ques i Ordenació del Terri-
tori ha convocat i adjudi-
cat ja els premia d'un con-
curs enomenat "Ordenació
i embelliment de la Platja
de S 'Arenal-Ca'n Pastilla'.
GESA ha començat ja la
construcció de la conduc-
ció per al subministrament
de gas, etc.

Actualm‘nt, alguna or-
ganismes oficiala, societats

empresses de serveis, te-
nen competències "entre-
creuades" al nucli urbà
enomenat "Platja de Pal-
ma", des del mar fina
l'autopista de Llevant. El
perfecte enteniment i coor-
dinació entre els mateixos
será un factor determinant
per tal d'aconseguir unes
millonres sense precedents.

ANALISI D'ALGUNES
IDEES PER A

MILLORAR LA PLATJA

PEATONITZACIO
En tocant a la possible

peatonització de l'actual
carretera, hi ha dos crite-
ris: que sigui total o només
parcial.

Tenc un especial apreci
per la platja en la qual he

-estiuejat la major part de
la meya vida. Com a usuari
d'ella, egoistament, prefe-
riria la peatonització total.

De tota manera, cree
que, a wurt termini, i fina
que la xarxa viària interior
i algunes de les unitats
d'actuació estiguin acaba-
des i els hábito de circula7

apresos, no és prudent -

l'adopció d'una peatonit-
zació total, la qual podria
allargar-se uns quants anys.

Possiblement, com a
primera fase, seria més fac-
tible projectar la possibili-
tat d'una "semipeatonitza-
ció", amb trànsit restringit
i a horca restringides, amb
supressió total de la circu-
lació des de les 24 horca
fina a les 8 hores de l'ende-
má, permetent de dia la
circulació de vehicles de
servei públic i durant les
primeres horca del matí al
tránsit de proverment dels
comerços de la primera lí-
nia.
2.— CARRETERA AC-

TUAL
De l'actual carretera

se'n podria suprimir la mit-
jana i dos deis quatre ca-
rril:1 que hi ha actualment,
deixant una via per a cir-
culació restringida de 7
metres d'amplària, amb zo-
nes de "cárrega i descàrre-
ga", aturades deis autobu-
sos, i la possibilitat d'apar-
car també els vehicles pú-
blica espatllats en la zona.

Ampliar la zona verda-
voravia de prop del mar en
2 metres més que permeti
la construcció d'un carril
per a bicicletes i galeres
(amb condiciona especials)
sense detriment de l'actual
superfície i sense que l'es-
mentat carril hagi de
creuar, en cap cas, un vial
de circulació d'automObils.

3.- PLATJA
L'ampliació de la platja,

"mar endins", tenint en
compte el perfil favorable
per a la contenció d'arena,
podria donar Blamplária
que requereix sense detri-
ment de tota la zona ajar-
dinada del passeig i dels
"carrila de subministra-
menta". Aquests podriem
permetre, encara en el cas
que la peatonització en
una segona fase, fos total,
el trinsit de subministra-
menta i d'urgències.

Els aparcaments vorera
de mar es podrien recon-
vertir en zones verdes d'es-
barjo i esportives. La seva
eliminació, com a tals, no
causaria cap problema (la
suma de tots ele vehicles
disponibles en els aparca-
mentí és de 246 llocs), ja

que, encara que pareixi a
l'inrevés, la seva capacitat
actual és molt escama, i
així eivtaria haver de dei-
xar prevista els vial* per a
accedir als mateixos.

La llargária dels vials
existents en els 300 metres
de sòl vora la costa és
d'uns 18.000 metres de lí-
nia, o sigui, que aproxima-
dament els aparcaments
existents representen una
superfície vial amb dispo-
nibilitats per a aparcar del
3,41 per 100 de la xarxa
viária existent en una fran-
ja de sòl paral.lela a la
platja, amb una profundi-
tat de 300 metres. Aquest
percentatge tan insignifi-
cant sembla aconsellar la
desaparició dels aparca-
menta de vora la platja per
tal d'aconseguir citan sos-
pirat "canvi d'imatge" glo-
bal de la mateixa.
5.— LLAC DE LES FON-

TANELLES
A la zona enomenada

Les Fontanelles s'hi podria
construir un llac que ten-
dra els següents límits: al
sud la carretera existent,
a l'est la Síquia, al nord
l'autovia i a l'oest una
alineació paral.lela al camí
de Ca'n Bosqueta i separa-
da una 300 metres del
mateix.

Entenem que aquest
llac i el seu entorn (Palau
de Congressos, instal.la-
cions per a fires i expossi-
cions, etc.), podria consti-
tuir la gran obra que dona-
ria una categoría mundial a
la platja i un increment
de la qualitat del turiame,
així com un alicient sense
igual.

Les seves principals ca-
racterístiques podrien ¿a-
ser:

a) La malora dels vials
des de l'autopista, incloent-
li el trànsit amb destinació
a Ca'n Pastilla des de la ..si-
rretera de la Síquia i des
de la ja existent.

b) Estaria dotat d'Hile-
tes interiors que incremen-
tañen els seus atractius
possibilitarien l 'atracament
d'embarcacions petites o
les que s'exposarien en fi-
res náutiqueg.

c) Se'l dotaria de fonts
de broll que incrementa-
rien seva estética i

darien a oxigenar l'aigua.
d) Estaria enrevoltat de

zones verdes i del boulevar
de la Síquia, que minora-
rien l'entorn, així com el
del Palau de Congregaos.

e) Les seves
cions tendrien accès per
una gran rotonda vora la
ribera.

f) Les filetes s'ajusta-
rien a l'actual topografia
i el seu calat podria ésser
variable i en una zona de-
terminada podría ésser de
tres metres per a l'exposi-
ció d'embarcacions, les
quals podrien traslladar-se
des del port de Ca'n Pasti-
lla en trailers.

g) S'hi podrien realit-
zar activitats esportives
limitades: surf, vela lleu-
gera, etc. (període inicial
d 'aprenetatge ).

h) Un adequat projecte
d'enginyeria fixaria totes
les condiciona tècniques
a curt, mig i llarg termini
per tal d'evitar problemes
de contaminació i renova-
ció de l'aigua
6.— GRAN ACCES I RO-

TONDA
Des de l'actual nus de

l'autopista fina a la platja
(entre els edificis de la Ri-
bera i el torrent, l'aspecte
del qual no resulta agrada-
ble). es podria ampliar l'ac-
ola i reconvertir-lo en una
àmplia avinguda en boule-
var que podria acabar en
una gran rotonda (vora
l'actual pont). Des d 'aques -
ta gran plaça, equipada
amb una font lluminosa
en mig d'ella, es podría
donar accès al Palau de
Congressos i la resta d
taLlacions firals previstes
vora el llac.

ALTRES IDEES

He comentat breument,
per al general coneixement,
algunes de les idees (s 'ha
parlat de mes de seixanta
idees) que més polèmiques
poden resultar. De totes
elles, s'han de deduir les
conclussions preciases per
a aconseguir el que tots de-
sitjarn: la nova platja. Pqr
altra banda, a major debat
i participació ciutadana,
més possibilitats hi ha
d'obtenu la millor solució
definitiva.



A la rotonda canpastillera de l'autopista, hi poguerem fotografiar aquests
des motoristes amb carnes rompudes. No demanarem el seu nom, ni qui
havia estat el culpable de l'avaria. Recomanam, però, respectar els "Ceda

el passo" a fi d'evitar topades que destrossen hornee i màquines.

CAFETERIA
ARTIGIANALE

XOCOLATA AMB ENSAÏMADES O
CROISSANTS, FABRICACIO PROPIA

EXERCIT ESPANYOL, CANTONADA TERRAL
S'ARENAL DE MALLORCA
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SON FERRIOL: CINC FERITS GREUS EN
ACCIDENT DE TRANSIT

Al quilòmetre 7,700 de la carretera Palma-Si-
neu, dos cotxes varen coxar violentament. Cinc
persones, entre els dos cotxes, varen resultar fe-
rides de gravetat. Els ferits són Betnat Perdió, de
vint anys, Antoni Perelló Castelló, de 55 anys,
els dos ocupants d'un dels vehicles; Maña: Millas,
de 20 anys, Miguel Millas, també de 20 anys i
Petra Grasell, de 75 anys, els quals ocupaven l'al-
tre cotxe. Joan Francesc Millas, de 14 anys, que
anava en el segon cotxe va resultar ferit lleu.

EN BONET DE SES PIPES, FERIT LLEU EN
ACCIDENT DE TRANSIT

Joan Bonet, tnés conegut com en Bonet de
Ses Pipes, va resultar ferit lleu quan el seu cotxe
va xocar amb un altre vehicle a la carretera de
Monturri a Porreres. Joan Bonet es dirigia a Fe-
lanitx, on s'hi celebrava la trobada de bandes de
música.

ACCIDENT DE TRANSIT A SON FERRIOL

Soledad Aguilera Olanda, de 46 anys, va ésser
atropellada per un cotxe "Seat 600", conduit
per Maria Isabel B.G., també de 46 anys. Els fets
passaren a l'encreuament de les carreteres Palma-
Sineu i la travessia de Son Ferriol.

Barcelona/AVUI
Catorze milions' de nens
moren cada any per manca
d'atenció médica i humanitaria,
afirma l'informe de la UNICEF
sobre l'Estat Mundial de la In-
fancia 1987. Aquest informe,
que signa James P. Grant, di-
rector executiu de la UNICEF,
fa una crida parqué es pro-
dueixi un canvi ètic als països
que poden donar la seva
ajuda. El document va ser pre-
sentat dimecres passat a l'As-
sociació de la Premsa de
Madrid, tal com ja informàvem
en la nostra edició d'ahir.

• L'informe fa constar que
cada setmana moren uns dos-
cents vuitanta mil nens per l'a-
nomenada 'emergencia silen-
ciosa» de la infecció I la des-
nutrició generalitzades. Fins i
tot al llarg de la greu crisi afri-
cana deis dos darrers anys

Aqucsts clics passats va
ésser detectat un robatori
de joies i diners en efectiu
en una casa próxima a la
plaga de l'Ajuntament, per-
petrat en absència dels
propietaria. El lladre entra
dins la casa forçant una de
les persianed, després de no
aconseguir entrar per la
porta del darrere. En aques-
tes dates, i sense que ha-
guem pogut tenir confir-
mació, hi ha rumors

us al fet que almenys
algunes cases han estat vi-
sitats furtivament, concre-
tament a Sa 'Cabaneta. La
Guàrdia Civil instrueix les
oportunes diligències.

han mort més nens al Pakistan
i a ¡India per aquesta «emer-
gencia silenciosa» que en
totes les nacions africanas.

La UNICEF creu que el món
está capacitat per a derrotar la
infecció í la desnutrició a gran
escala, fins i tot en el clima
econòmic actual. Tenint en
compte aquest nou potencial,
el missatge de la UNICEF esta
orientat a l'acció: «Ha arribat el
moment que l'opinió pública
els governs decideixin que és
inacceptable que milions de
nens morin cada any a causa
de la desnutrició i la infecció
evitables». Els coneixements
actuals sobre mesures de
baix cost que poden millorar
dé manera espectacular la
salut de la infancia (terapia de
rehidratació oral, immunitza-
ció, lactancia materna, etc...)

permeten salvar la vida d'alma-
nys set milions de nens cada
anys.

L'informe explica, com a de-
mostració il.lustrativa d'aquest
gran potencial, que «més de
quatre milions de nens han
salvat la vida en els darrers
cinc anys, en diversos països

que s'han mobilitzat per posar
aquestes mesures vitals de
baix cost a disposició de la ma-
joria dels seus ciutadans».
Únicament grades a la difusió
de la immunització i la terapia
de rehidratació oral han salvat
la vida un milió i mig de nens el
1986.

Cada any moren 14 mili-0ns de nins desatesos al món

Marratxí

Alarmant augment dels
robatoris

La Policia Municipal va
detenir després
d'haver-lo trobat quan es-
tava robant una bossa de
mà dins un cotxe estacio-
nat al carrer Olesa, uns
veihats donaren l'avís.
L'autor se suposa que es
un ex-pres. No s'ha presen-
tat cap denúncia.

Pot ser que aquests
casos s'inscriguin dins de
la normalitat de l'augment
de la delinqüència, som
una penalitat més d'aques-
tes festes pre-nadalenques;
el que és cert és que la do-
tació de la Policia Muni-
cipal és insuficient i amb
molts pocs mitjans per tal
de cobrir la seguretat d'un
triunicipi extens i en oons-
tant expansió. La vigilin-
cia és inoperant, en general
degut al poc personal que
disposa, especialment a la
nit 	V. Sastre

EL GALIO
(The Galleon)

Galeries "Los Rombos".
Carrer Virgili -

CA'N PASTILLA.
DARDS, BITLLARS,
VIDEOS MUSICALS.

LA MOGUDA DE
CA'N PASTILLA.

OBERT
a partir de les 20 hores.

Les sayas Bar-dames
vos-hi esperen.

MES GUA! NO N'H I HA.
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Manifest pro-selecció  nacional
La Nació catalana ha tingut

sempre una llarga tradició espor-
tiva, la representativitat de la
qual, a nivell nacional, ens ha es-
tat negada.

Aquesta situació perdura en-
cara actualment, tot i que l'Esta-
tut d'Autonomia faculta el go-
vern autònom atorgant compe-
tències exclusives, com indica el
Títol I, art. 9-29. La importància
d'una selecció esportiva nacional
catalana és molt elevada, donat
la gran popularitat que té avui en
dia l'esport, el que comportaria
la coneixença internacional de la
nostra problemática nacional a
través de l'actuació d'una selec-
ció diferenciada de l'espanyola.

La Comissió Pro-Selecció Na-
cional es compromet a denunciar
les traves que imposa i imposarà
el govern espanyol a la formació
de la nostra pròpia selecció. Un
fet de molt de relleu és que na-
cions que no gaudeixen ni d'esta-

tut d'autonomia, com Gal-les o
Escòcia, tenen selecció pròpia;
això demostra que és un objectiu
plenament factible. Tenir selec-
ció difondria el coneixement en
la comunitat internacional de la
nostra bandera i idioma.

Encoratjarem la Direcció Ge-
neral d'Esports a tirar endavant
aquesta iniciativa, reconeguda
estatutáriament. Si, des del go-
vern, ens fos denegada aquesta
fita, hauríem de pensar en la
buidor d'un estatut que no ens
permet ni tenir uns esportistes
que ens representin.

Fem una crida, dones, a la for-
mació de comissions que infor-
min en el seu nivell —local, co-
marcal— de la consecució
d'aquest pas cap al redreçament
nacional al mateix temps que les
invitem a col.laborar amb nosal-
tres.

LA COMISSIó GESTORA

Les Joventuts del Front Nacional de Catalunya impulsen la Comissió
pro-selecció nacional catalana. El dia 7 de novembre es constituí la Ges-
tora de la comissió a la qual s'han adherit FNC, JERC, EC i Escoltes
Catalans, en la qual s'aprovà el manifest que adjuntem. La idea gira a
l'entorn de l'article del conseller dels Joves del FNC, Antoni Esteba,
que va ser publicat a El Llamp i a l'A vui amb el títol de «1 la selecció na-
cional, per quan?». La comissió expressa que donat que les olimpíades
de 1992 se celebraran a Barcelona, Catalunya, com a país organitzador
hi ha d'estar lògicament representat davant del perill d'agressió per pan
del Govern espanyol cap a la nostra identitat nacional (Per a informa-
ció: Diputació, 333, Barcelona, telèfon 232 75 64).
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Els nostres carters

maní a la barriada de
Les Meravelles. Els en-
trevistam mentre ser-
veixen café amb Ret
amb coca dolça als
alemanys de la tercera
edat que omplen l'es-
tabliment.

—Com és que ven-
guéreu a S'Arenal?, li
demanam a Francesc
Moliner.

-Primer va venir
mon pare per consell
deis metges. Llavors,
quan jo vaig tenir 18
anys, el vaig seguir.
Vaig conéixer na Ma-
ria, ens varem casar i
aquí estic, me sent ben
Ittallorquí sense renun-
iar mai a la meya ca-

talanitat.
—Mallorca és tan

catalana com Catalu-
raya o Andorra, al cap
i a la fi parlarn la ma-
teixa llengua. Que hi
vas sovint a Andorra?

- Cada dos anys hi
vaig 4 hi he d'anar per
força a renovar-me el
passaport.

- -Tu no tens vot a
Mallorca, ja que ets an-
dorrà, però te vull de-
manar. Qué opines de
la independència muni-
cipal de S'Arenal de
Mallorca?

S'Arenal és prou
gran per tenir un ajun-
tament, de fet, hi ha
nacions a Europa més
petites que S'Arenal,
que no sols tenen in-
dependència munici-
pal, també en tenen de
nacional.

Diset anys fa que en
Manolo Manjon i Fernán-
dez fa de carter a S'Are-
nal. Enamorat del nostre
poble, que trepitja cada
dia per repartir cartes i re-
vistes, en Manolo está tot
orgullós que els seus dos
fills treguin notable a
l'assignatura de català, sap
que el coneixement de la
llengua dels mallorquins és
la millor manera que tenen
els seus fills de trobar una
bona feina una vegada aca-
bats els estudia. Això ens
ho comenta mentre prepa-
ram l'entrevista a una taula
del bar Jardí, de S'Arenal.

-La gent diu que el co-
rreu és lent i que se perden
cart es.

- Això no és vere. A
S'Arenal, cada dia entre-
gam tot el correu que ens
arriba. La culpa, la majoria
de les vegades la té l'usuari
que no posa l'adreça co-
rrecta. Gent de les urba-
nitzacions arenaleres que
posa Llucmajor, les cartea
hi van i se perden dos dies.
Ara fa deu anys se anvia-
ren alguna carrers de nom i
la numeració, idb encara
venen canes a General
Mola, Pantaleu. etc. Si se

Fa 25 anys que viu a
S'Arenal i els seus
nats II diuen s'andorrá.
Es en Francesc Moliner
i Marfarty, casat amb
na Maria Adrover i Sal-

và, tenen un de 15
anys i el pare d'en
Francésc que és natu-
ral de la Seu d'Urgell.

La familia Marfany,
regenta la cafeteria Ro- perden cartea, també és

culpa de l'usuari que té les
bústies destrossades, búa -
ties sense noms... Els por-
ters automàtics tambe di-

ficulten el repartiment,
gent que no vol obrar o
que no hi és, en aquest
cas al segon repartiment
retornam la carta.



Mestre Bid Bonnk
va dir adéu a una vida
sana

Gabriel Bonm'n Bonnín va néixer a La Plata
(Argentina) un dia del mes de gener de 1907. I
un dia del mes de desembre de 1986 va dir, a
Mallorca, al seu Molinar, la seva terra, adéu als
seus amics. Mestre Bici ja no tornará a l'Hércu-
les". Ha canviat de gimnàs. I d'alumnes. Jo, que
vaig ésser alumne seu i un amic més en la seva
llarga llista, tenc, avui, enveja dele  àngels.

Va ésser pioner de la cultura física. Com a
alumne i com a professor. I quan l'edat no u per-
metia exercir de mestre va pasar a lser un
alumne més del gimnàs. Mestre Bici, "es Xato",
era ale sena setanta nou anys, l'alumne més jove
de l'Hércules".

mestre Bien ningú no li va fer l'última en-
trevista. Ni tampoc el merescut homenatge. La
seva iLlusió —s'ha de rectificar, senyors, i  ràpi-
dament— era la de tenir el títol de professor
d'Educació Física. Mai un tztol hauria pogut
estar en malora mano.

La meya penúltima entrevista amb mestre Bici
es va publicar un ditunenge de novembre de
1983. Tan sols vull recordar la pregunta amb la
qual acabava l'entrevista amb l'home i l'esportis-
ta.

—Mestre Bici., jo conec la seva frustració...
—Tu fa molts anys que me coneixes. I tu saps

que la meva gran il.lusió és la de tenir el títol de
professor. Els estudie m'han agafat amb molts
anvs. Massa vell. I ja no era llora d'estudiar.

6R,
COMERCIAL Pili3

C/ DIDO

‹).	 011 E4 20573
CA SAMA

17,z2
OELS

.n1311 El

AVDA. NACIONAL

Tomás Montserrat

DO

EXEIPLAYA EL ARENAL . .

Exposició de mobles - Objectes de regal - Decoració.
Carrer Gaspar Rul.lan, 20 (dant l'Ambulatori)

•

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

S'Arenal de Mallorca.
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Les alijes brutes de ciutat
ankan al Coll d'En Rebassa

Quan les obres d'ampliació de La depuradora
del Coll d'en Rabassa arribin a terme, el Pla de
Sanejament de Ciutat podrá entraí en funciona-
ment. El retrás d'aquestes obres fa que el termi-
ni en qué estava prevista la inauguració de la cen-
tral remodelada sigui ajornat.. Quan el projecte
estigui enfiesta totes les aigües residuals de Ciu-
tat aniran a la depuradora del Coll, evitant així
que les aigües de la badia s'embrutin encara més.

L'última fase de remodelació de la depuradora
va ésser inaugurada pel baile Agulló al juny del
86. En aquest pla, sota conveni de l'Ajuntament
i del MOPU, es contempla la construcció d'una
xarxa de canalització de les aigües residuals i
l'ampliació de l'estació depuradora. La primera
tasca a càrrec de l'Ajuntament i la segona a cà-
rrec del MOPU.

Els antics abocadors d'aigües residuals a la ba-
dia ja estan fora de servei. Estaven situats al final
de les avingudes, al Dic de l'Oest i a Sant Agustí.
Sembla ser que, durant l'estiu, alguna d'aquests
abocadors fora de servei varen tornar a ser utilit-
zata per EMAYA, l'empresa d'aigües de l'Ajunta-
ment. Josep Lluís Mádico, president d'EMAYA,
va dir que l'abocament d'aigües residuals palma-
des per la depuradora també produeix un enter-
boliment de l'aigua del mar. Per altra banda, re-
salta que mentxes el pla de PIRYDA per al rega-
diu de Campos mitjançant l'aigua de la depura-
dora del Coll no estigui enllestit, cosa que es
creu será poosible d'aquí a cos o tres anys, les
aigües provinents de la depuradora s'haurán de
seguir abocant al mar.

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 r 	  100.- PTES. KG.
MANZANILLA 30 • 85.- PTES. KG.
MORADES 	  100.- PTES. KG.
TREMPADES 	 100.- PTES. KG.
TREMPADES VERDIAL 	  100.- 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!!



su mañana
es nuestro

trabajo,

GOVERN BALEAR
Conselleria d'Economia i Hisenda
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Del joc de la llibertat de/poder o revolució perpétua 
Mel ¡Sucre

La llibertat és un joc devorador, un disolvent que Ila-
voral els penyals, que liquida les fortes tradicions i les ar-
madures autoritàries.

La llibertat relaxa i dispersa, el poder junta, enllaça i
condueix. La llibertat i el poder són dos poders contráris
i de la séva topada resulta el contracte i la vida ciutada-
na.

Tal combat se lliurea en el fur intern de cada un, dins
la casa i dins la família, se lliura a l'escola i en els tallers,
a vegades en el carrer i sempre en els comicis ì assem-
blees... Segons la seva posició, les seves conviccions, pos-
sessions, cadascú s'allista a un  bàndol o l'altre.

D aquí els dos partas, sense els quals la vida política
o vida-de-la-ciutat és impossible. En realitat, mai hi ha
més de dos partits; encara que se'n comptin més de vint,

no són més que subdivisions deis dos.
En realitat, sempre hi ha dos partits; i si només hi ha

el partit únic, aquest és el qui va aconseguir sofocar a
l'altre per cert temps. Els dos partits són: el del Poder i
el de la Llibertat.

El partit-qui té el poder també té la llibertat, la lliber-
tat d'imposar la seva voluntat. L'altre partit defensa la
seva llibertat i, per aconseguir-ho, cerca el poder. I si pu-
ja al poder, no vol dir que la llibertat arribi al poder, sinó
que deixa al contrari en condicions de reivindicar-la.

La llibertat pura seria disipació. Però la llibertat fre-
nada, i contrariada pel poder torna una força explosiva.
I quan l'explosió fa rebentar el sistema, té lloc l'accident
(gairebé inevitable de tant en quant) anomenat revolu-
ció.

Però si l'explosió alterna amb la reacció, el motor fun-
ciona regularment. Cal definir, doncs, la vida de la ciutat
com una revolució perpètua. El que la perpetua és la
reacció.

Aquest impuls alternatiu l'anomenarem, juntament
amb Marx, Dialéctica de la  Història, ja que és en veritat
la llei histórica de les civilitzacions, just quan aquestes
han sortit de l'estat patriarcal.

Però baldarnent sigui una llei històrica, la capgirada
d'un contrari en l'altre, és inexacte concluir amb això
que la Història hagi de trobar l'equilibri en un dels dos
bàndols d'una vegada per sempre, i aturar-se, per la sen-
zilla raó, no massa científica, de que aix ò és el desitja-
ble... No, la dialéctica, o oscil.lació de dieta a esquerra
no és la máquina productora de la lliberació de la justí-
cia. No, no és el coet que ens durà a la lluna de la felici-
tat.

Pare - Calders - Avui

Un bell morir tota una vida
honora

L'eutanàsia va fent via, s'obre camí. Les coses tristes tenen
una sort especial, sembla que gaudeixin  d'allò que en diem
«bona premsa».

Que consti que jo, en alguna ocasió, he defensat  l'eutanà-
sia, en el sentit de reclamar —com a un dret essencial de la
persona humana— la facultat de morir d'una manera digna,
no tan sols des del punt de vista de l'esperit, sinó també de la
matèria.

Ens acabem d'assabentar que el govern holandés ha auto-
ritzat o, almenys, despenalitzat, l'eutanàsia. Un avenç legal
que tindrà imitadors... De tota manera, amb permís instituci-
onalitzat o sense, es té la sensació que l'eutanàsia ha estat
prolixament aplicada al llarg de la  història. Coincidint, gaire-
bé, amb la noticia de la liberalització holandesa, els diaris ens
van donar una informació francament sensacional: al rei
Jordi V d'Anglaterra van donar-li una empenteta pietosa
perquè es decidís a morir, un ajut a base de cocaína i de mor-
fina injectat a la jugular que el deixà (tal com diuen d'una
manera molt expressiva en algunes repúbliques americanes),
«indiferent». O sigui en un estat de fora de joc definitiu.

Tota la notícia és molt británica. Es veu que el príncep de
Gal.les, d'acord amb la reina Maria, van autoritzar lord
Dawson —el metge de la reial capçalera—  perquè precipités
els. esdeveniments. Això, ni caldria dir-ho, després
d'assegurar-se que l'il.lustre pacient no tenia remei.

Però, sobretot, que no sembli que es van precipitar. Dins
el dolor que els devia afligir, pensaren en tot. L'historiador
Francis Watson (que és el qui ens ha donat detalls de l'histò-
ric episodi), explica que els eximis parents del mort en
perspectiva van tenir uns escrúpols delicadíssims: volien que
l'óbit es produís amb precisió, en una hora en punt,  perquè
la nota necrológica —d'un elevat to imperial, és clar— apare-
gués als diaris del matí, més seriosos que els de la tarda.
Aquests darrers, pel seu matís sensacionalista, no eren tan
adequats a la pena de la familia.
, Devien ésser uns moments d'una gran solemnitat fúnebre.
Es emocionant imaginar-se lord Dawson fent càlculs entre
un rellotge i algun sistema de mesura de la cocaïna i la morfi-
na que permetés puntualitat mortuòria. Ara, quan algun in-
discret s'ha atrevit a evocar l'escena, ha merescut una repulsa
també molt anglesa: el secretari de premsa de la reina Isabel
II, Michael Sea, ha dit que «no cal comentar res, perqué es
tracta d'un esdeveniment ocorregut fa molt de temps i els
seto principals protagonistes ja són morts».

Es exacte. Amb eutanasia o sense, tot és qüestió de temps.
Si l'haguessin deixat morir al seu aire, Jordi V també fóra
mort, perquè si el 1936 tenia setanta anys, ara en tindria cent
vint i això constituiria un fenomen poc seriós, poc de palau
reial.

Com he dit abans, jo crec que l'eutanàsia s'ha aplicat
sempre, amb poca o molta discreció. Una mica com els co-
mportaments sexuals de mena íntima i privada (en realitat,
ho són tots). El que cal és no perdre el sentit de la mesura ni
el món de vista, no voler erigir en bandera d'actuació cívica
les urgències de cadascú. Vull dir: ara que l'anem reivindicant
de mica en mica, que l'eutanàsia no se'ns converteixi en
secció independent dels partits polítics.



La proliferació de la 
premsa comarcal
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Els Premis Tasis-Torrent els va crear la Diputació de Barcelona, l'any 1981,
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La premsa comarcal va sorgir fa 16 anys d'una premsa que provenia d'una
cadena de periòdics del «Movimiento».
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les altres. províncies. La vitalitat
de la premsa comarcal a Catalu-
nya és un fet sense parangó.
Contra el que podria semblar, els
avanços tecnològics que alguns
consideren com a botxins de la
lletra impresa, o l'esclat de les ra-
dios municipals, no ha fet decau-
re aquest tipus de publicació que,
per la seva proximitat amb el lec-
tor, té una gran acceptació. El
tractament de les noticies locals
no es pot trobar en els grans dia-
ris i revistes, perquè si el fessin
podrien caure en el provincia-
nisme, però el públic lector de-
mana també una informació més
local on els protagonistes són
personatges propers i coneguts.
Fóra bo que el localisme no fes
oblidar altres informacions més
cosmopolites, igualment, s'ha de
remarcar que un dels fets que
més ha incidit en l'èxit de la inte-
ressant premsa comarcal ha estat
el paper que ha tingut en relació
amb la normalització lingüística.
De tota la premsa comarcal, una
mitjana superiora! 75% és escrita
en catará. Els diaris són els que
tenen menys presencia del catala
a les seves pagines. Dels 9 dial-1 ,

que existeixen, tan sols 2, «Puin
Diario i «Regió 7» són escrits
100% en català, la resta, potsei
per tradició histórica, té una pre
senda de la ¡lengua catalana de
menys del 50%.

Apunts biogràfics de la
premsa comarcal

La premsa comarcal va sorgit
fa 16 anys d'una premsa que pro-
venia d'una cadena de periòdics
locals del «Movimiento», i pro-
gressivament va anar adquirint
un.carácter independent i una lí-
nea política antifranquista. Amb

el pas dels anys, les posicions es
van anar delimitant, unes publi-
cacions van anar tirant cap a la
dreta, altres, genèricament, cap a
l'esquerra, mentre que altres van
ser creades «in vitro» per perso-
nes directament vinculades a
Convergencia Democrática de
Catalunya.

Segons manifestacions de Jau-
me Guillamet en un anide apare-
gut al diari «El País» (30.1.85),
«Ausona» de Vic, «Piala Gran»
de Granollers, «Aiona» d'Iguala-
da i «El 3 de Vuit» de Vilafranca
del Penedès, «són publicacions
creades per CDC amb la intenció
de crear una cadena pròpia de
publicacions». Les esmentades
publicacions es van negar a
incorporar-se a l'Associació de
Premsa Comarcal, que es va co-
mençar a perfilar l'any 1981, des-
prés de les Primeres Jornades de
Premsa Comarcal i Local que va
convocar la Diputació de Barce-
lona a Canyamás (Mataró).
L'Associació de la Premsa Co-
marcal, encara que no compta
amb la presencia de les publica-
cions impulsades per Conver-
gencia Democrática de Catalu-
nya, és l'única associació recone-
guda pel Departament de
Cultura de la Generalitat com a
interlocutor representatiu.

Però malgrat els conflictes po-
lítics, la premsa comarcal manté
una bona salut de pluralisme
informatiu, tot i estar condicio-
nada, en algunes ocasions, per la
tendencia política dominant del
poble o municipi on es publica.

El suport institucional de la Di-
putació de Barcelona

La necessitat de suport, que no
vol dir de subvenció, s'ha vehicu-
lat, gairebé des dels seus inicis,
per mitjà de la Diputació de Bar-
celona. Des que aquesta institu-
ció pren consciencia de la impor-
tància de la premsa comarcal, de-
gut que algunes publicacions van
demanar-li ajuda, es crea un ser-
vei d'ajuda a la premsa comarcal.

El suport de la Diputació de
Barcelona a la Premsa Comarcal
pren diverses fórmules. Quan
l'any 1981 es va realitzar la pri-
mera convocatòria dels premis
Tasis-Torrent es va observar que
no es tenia un coneixement real
de les publicacions que existien,
aquesta constatació va suggerir la
idea de crear un cens de la premsa
comarcal a Catalunya on cons-
tessin totes les publicacions, ti-
ratge, àmbit territorial, llengua
emprada, etc. Per realitzar-lo es
va demanar informació a tots els
municipis, i una vegada es van te-
nir totes les dades es va poder
editar «El ¡libre del cens de la
premsa comarcal i local 1985»,
on s'hi poden trobar totes les da-
des referents a premsa comarcal
així com de premsa especialitzada
i municipal.

Un altre tipus d'ajut és el con-
veni signat per la Diputació de
Barcelona i l'Associació de
Premsa Comarcal amb l'objectiu
d'aconseguir grans firmes publi-
citáries. L'any 1985 la Diputació
va entregar 1.300.000 ptes i aquet
Jhs n'ent regará 1.500.000 per ne-

a fase d'expansió que viu
des de fa anys la premsa
comarcal a Catalunya es
veu confirmada, un any
més, amb la convocatòria
dels premis Tasis-Torrent

de premsa comarcal. Actualment,
217 publicacions, repartides en-
tre 9 diaris, 36 periòdics i 179 re-
vistes, cobreixen gairebé tot el
territori de les 38 comarques de
Catalunya. Les comarques de la
provincia de Barcelona són les
que tenen el major nombre de
publicacions i els tiratges mes

elevats; Tarragona té moltes pu-
blicacions de tiratge petits, men-
tre Girona i Lleida es troben en
una posició intermedia, per bé
que els tiratges més elevats de re-
vistes es fan a Girona (que, a més,

té 6 periòdics mentre que Lleida

tan sols en té 1).
Segons el «llibre del cens de la

premsa local i comarcal 1985,»

editat per la Diputació de Barce-
lona, són les províncies de Giro-
na i Lleida les que obtenen un
índex de difusió més alt en rela-
ció a una població inferior a la de

gociar contractes de publicitat.
La companyia Iberia, per
3.000.000 de pessetes, pot tenir
62.000 impactes publicitaris. El
conveni de la Diputació de Bar-
celona amb l'ACPC contempla
també la realització de cursos de
reciclatge pels professionals. S'o-
fereixen cursos d'informàtica, de
maquetació, etc. La subvenció
directament económica es dóna
en ocasions puntuals. La Diputa-
ció pot subvencionar el 50% de
la publicació que celebri la seva
onomástica o aniversari.

La Diputació de Barcelona no
subvenciona directament cap pu-
blicació, en canvi, la Generalitat
de Catalunya sí que ho fa, de for-
ma simbólica, pagant 3 ptes per
exemplar. L'objectiu principal
del messenatge de la Diputació és
el d'estimular empresaris i perio-
distes a Ilançar-se a l'aventura de
la premsa més quotidiana i pro-
pera. La convocatória dels Pre-
mis Tasis-Torrent de Premsa
Comarcal que, aquest any cele-
bren la seva sisena edició, vol ser-
ne un element estimulador.

Premis Tasis-Torrent

Els premis Tasis-Torrent els va
crear la Diputació de Barcelona,
l'any 1981, després de fundar-se
el que seria l'embrió de l'ACPC.
El nom dels premis. Tasis-Tor-

rent, es va designar com a home-
natge als historiadors del mateix
nom, els quals han documentat la
premsa comarcal des de 1657 fins
a una epoca molt recent. L'objec-

tiu principal era el d'estimular
tant les publicacions com els pe-
riodistes (els grans desconeguts
de la professió) de premsa co-
marcal amb la instauració d'un
premi. En un principi, els premis
només tenien una sola categoria:
Premi a la millor publicació, a la
millor publicació especialitzada i
a la millor publicació no
setmanal.

Aquestes categories han estat
les mateixes, fins aquest any
1986, en que els premis s'han
adequat i s'hi ha inclòs quatre ca-
tegories diferents:

—A la millor publicació edita-
da en un nucli superior als 10.000
hab.

—a la millor publicació editada
en un nucli inferior als 10.000
hab.

—Al millor treball d'autor
(destinada directament a fomen-
tar l'estímul pels periodistes de
premsa local i comarcal).

—A la millor publicació espe-
cialitzada.

I de cara a l'any vinent, per ini-
ciativa de l'Associació Catalana
de Premsa Comarcal, s'ha creat
una cinquena categoria: a la mi-
llor publicació en catará editada
l'ora de Caí alum

OBERT CADA DIA
ARA, VIDEO GIGANT

Carrer Pera Bartomeu
Salvá-Balneari 6

S'Arenal de Mallorca.



BON NADAL
Vos desitjam tots

des de cada área de la nostra activitat

ÁREA ACCIÓ SOCIAL ÁREA CULTURA
*0 Personal.	 O Cultura i Educació.
O Acció social. 	 O Xarxa biblioteques.
O Hospital General.	 O Esports,

O Hospital Psiquiátric.	 O Escoles esportives.

O Llar de la Joventut.

O Llar de la Infancia.

O Llar deis Ancians.

ÁREA ECONOMIA
O Foment de l'indústria,

comerç 1 turisme.

O Agricultura.

O Hisenda.

ÁREA COOPERACIÓ
O Ordenació del territori

i urbanisme.

O Pla d'obres i serveis.

O Xarxa viària.

O Servei de Prevenció i

Extinció d'Incendis
1 Salvament (SERPREISAL).

CONSELL INSULAR DE MALLORCA
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Tot lo veli ens espanta, no sabría ben
bé di r si és que ens fa por o no volem
mi rar-ho de cara. En la nostra societat,
tot lo vell no fa gai re mi rera, sols poques
coses són valorades pel fet de ser vel les:
el vi, els mobles, les obres d' art... La
resta de lo veli ens sembla passat de
moda, caduc, feixuc, pesat, i mproducti u...
De seguida que podem, ti ram lo veli i
compram lo nou. Quan es tracta de perso-
nes, que no podem canviar-les, leá "asi-
lam" en bones i còmodes Residències, i
allá resten molt ben aparcades.

1~1111111111~1~1n1

Aquest costum que cada un viu a casa

seva, es fa també norma en I 'actuar
social; tots volem poder mostrar als
altres lo nou: el pis nou, el cotxe nou, el
vestit nou... Ens senti m més satisfets i
panxacontents quan els altres ho poden

veure.

Ai xí també ho entenen els nostres
responsables municipals; és una veritable
vergonya que a les portes de la Ciutat,
precisament a la porta de l'entrada  de

'Aeroport, els nostres turistes vegin els

vells mol ins amb gent visquent com a

porcs; això dóna una imatge tercermundista
a una Ciutat de nivel I curopeu; és que un
no ho comprén; ja era nora que un Ajun-
tament progressista, prengués consciència

d' aquest problema d' imatge.

Es clar que s' han pres mesures impor-
tants, una Empresa Constructora anglesa

ens ajudarà a que quan els turistes arribin

a casa nostra, vegin el nostre nivell de

vida, a canvi, els hi hem pagat una platja

artificial i els hi II evarem la carretera
del davant perquè als inversors no les hi

manqui de res, així ens feim favors un a
l'altre; lo que dei m en bon mal lorquí:
una rná renta a l'altra i les dues renten
la cara; en aquest cas, sembla que hi ha
molta cara per rentar.

Aquel Is vells mol ins, quedaran renovats,
per ser admirats i a la vegada com a
record perenne de que allá comença el
"Mol inar", maco signe històric d'un Ajun-
tament que té ben present les arrels del

poble, que les fonamenta i que vol poten-

ciar la idiosincrásia mallorquina. De lo
vell sortiré lo nou com a signe de prospe-
ritat, d'un poble, d'una Ciutat que viu
el progrés.

Aleshores viurem tranquils, haurem
renovat els molins; de lo vell, que era
causa de l'empegueiment ciutadá col.lectiu,
hi treurem el motiu d'admiració dels
visitants, el que era un signe de degrada-
ció esdevindrà ara una mostra evident
de progrés. Me pregunto: A quin preu?
El preu no el pagará ni I ' Ajuntament, ni
la Comunitat Autónoma, ni l'Empresa
Constructora; el veritable preu el pagaran
aquestes famílies, que sense cap dret ni
un -ni tan sols com solem fer amb els
vells que els "asilam"- aquests no tenen
ni aquest dret, hauran de segui r cercant
un redol, si el troben.

Potser haurien de pensar, si és que
en saben, en un lloc on no ens fessin
empegueir als ciutadans d'una Ciutat
Europea, almanco allá on no les vessin.
Els ciutadans podem costejar una platja
nova pel benestar social, però no podem
trobar un redol a unes famílies envellides
per la marginació, i lo vell, sempre fa
nosa. Tots els anys que allá han malvis-
cut, eren normals els mo lins de Ca'n
Pere Antoni ; quan hi han de fer grans i
cares construccions, quan ho volen posar
digne, aleshores ens fan nosa; abans sí,
ara, no tenen cap dret a vi ure allá;
suposo que han d' estar agraïts, perquè
els hem permès estar allá uns llargs
anys. En aquesta Ciutat Europea nostra
encara és més possible i molt més renta-
ble restaurar uns molins, que integrar a
unes famílies. Una vegada més lo vel I ,
lo caduc, lo pobre... això no ho volem,
segueix fent-nos nosa.

Potser que lo pitjor de tot això, no
si a sols I ' anécdota, si nó que ens dóna
una mica la nostra radiografía d'aquesta
envel I i da i insensible societat que feim
entre tots; no neix una sensibilitat nova
per la justícia, això no té importáncia.

Es Molinar

De lo vell surt lo nou
Pere Mascaró Munar



Les amargues llàgrimes de n'Isabel Tocino

Fred Astaire - Setmanari

Els espanyols tenen el costum de
plányer els morts i Iloar-los proporcio-
nalment a l'odi que suscitaven quan
vivien. Na Isabel Tocino quasi es des-
feia per Televisió, quan comentava la
dimissió d'en Fraga. Semblava una
viuda hindú disposada a torrar les se-
ves misèries al foc del cadáver del seu
home.

També l'inefable Canyelles plora-
va com una al.lota en tornar de Ma-
drid. Pobret, ara només li queda el
seu tractor.

M'imagin que en Grimau, afu-
sellat per Franco quan Fraga era mi-
nistre de Información y Turismo,
no devia plorar gaire. Aquel! "caba-
llerete", que deia Fraga, condemnat
abans del seu judici pel Sr. Fraga quan
informava els periodistes dels "crims"
que havia comès, no es podia defen-
sar. Tenia tots els ossos del cos tren-
cats i mig mort l'afusellaren assegut
a una cadira.

Les víctimes de Montejurra quan

Fraga era Ministro de la Gobernación
assassinades per aquell "home de la ga-
vardina", tampoc no ploraran. Però

el Sr. Fraga deia Ilavors que assumia
tota la •responsabilita del que havia
passat. "La calle es mía".

Els que si deuen plorar són aquells
"guardias civiles" (hi ha coses que
s'han de dir en espanyol) que quan en-
traren a trons al Parlament li deien a
Fraga: "No se preocupe Sr. Fraga,
que ésto no va con usted".

Els que si' deuen plorar són totes
aquelles legions de parvenus i espe-
culadors que han penjat el capell
balearitzant Mallorca, especulant amb
cada pam de terreny, incendiant bos-
cos i rebentant kilómetres de costes.
Aquells que diuen "antonses", "desde
luego"; els de "lo nostro", els de la
"Ilengo balear".

Tocino, reina, no ploris tant. No
sia que en Matutes et trobi massa con-
sumida, no sia que no trobi res d'a-
prof itab le.

Ca'n
erdera

CUINA MALLORQUINA
SALA PER BODES I

COMUN IONS

Incluit en els
convitl
regalara una
pellicukt de
vídeo.

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

NOMES OBERT FT S VESPRES

Servei a la carta, cada dia manco ele disnarts.
Provi el nostre cabrit al forn, tostón de Segovia, ossobnco, etc., etc.

Buffets i tota claue de servei. a domicili.
bodes, cornuniona, nopars i dinars de companyona, celebraciona, etc.

Son Careta del Pinar

CoU d'En Rabasaa

Telf. 268661.
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Joan Garcías en el record

El Club Nàutic Arenal,
fundat aquell llunyà dia
del 30 d'agost de 1952,
va tenir el seu primer se-
cretari en Joan Garcia To-
más, un dels homes de més
eficàcia al llarg d'aquests
trenta quatre anys Ilargs de
vida. Dies passats, inespe-
radament, Joan Garcias

Tomeu Sbert

Tomás va morir. Se'n va
anar silenciosament. Va és-
ser, quasi diríem, una mos-
tra més de la seva senzille-
sa. Però al funeral hi va
anar molta gent. L'estima-
ció que se li tenia va que-
dar Jobradament demos-
trada.

Joan Garcias Tomas

arribaba sense ell proposar-
s'ho el dia 3 de julio! de
152 a president del club,
càrrec que va tenir fins al
setembre de 1963, quan va
dimitir, quedant com a vi-
ce-president primer de
l'entitat. Anys mes tard
se' nomenaria amb algun
càrrec honorífic, degut ah

grans serveis donats a l'en-
titat.

A l'any 1977 es va pu-
blicar una petita per?) molt
documentada història del
Club Nàutic Arenal. Va és-
ser degut a Joan Garcies, el
qual va escriure i va con-
servar les activitats que es
vengueren fent, socials, es-
portives o de la casta que
fos. La seva afabilitat era
coneguda de tots.

Tenia un carnet de pe-
riodista, havia estat corres-
ponsal a París de "Foc i
Fum", arnb data d'expedi-
ció de l'u d'abril de 1925.
Va ésser, a més, el primer
director de la primera auto
escola de Mallorca, funda
da l'any 1936. Aixímatent
va ésser empleat municipal
de l'Ajuntament de Palma
fina que es va jubilar als
setanta anys. Un dels seus
càrrecs va ésser el de cap
del negociat de transporte.

Descansi en pau el bon
home que era Joan Garcies
Tomás, borne de bé. I per
la part que ens pertoca a la
nostra zona pot dir que
ha estat l'arxiu-vivent del
Club Niuttc Arenal.

Els Reís Màgics arribaran a
S'Arenal en avió

El dia dels Reis a les 11 del matí, els Reis Mágics arri-
baran en avió. Devallaran del Cel en paracaigudes i repu-
taran regala als nins i nines de S'Arenal.

Organitza la rebuda de tan il.lustres visitants, la asso-
ciació Fakons de Mallorca que presideix el dinàmic
Sebastià Barceló i Barceló, amb el patrocini de S'ARE-
NAL DE MALLORCA i de la Associació d'Hotelers de
S 'Arenal.

Llucmajor

Ajudes econòmiques per als
estudiants de SArenal

La Comissió Municipal de Góvem de l'ajuntament de
Llucmajor va acordar la concessió de subvencions per a
la compra de libres d'escola. Els afortunats estudiants
arenalers que s'ha beneficiat de la beca són els següents:

Joan Torrico Gómez, amb 15.989 ptes; Josefa More-
no Castro, amb 15.257 ptes.; Rafael Fuentes Martínez,
amb 6.047 ptes.; Francisca Heredia Ferández, amb 3.000
ptes.. Carlos Cano Parrado, amb 17.000.

IMMIGRANT!

ELS MALLORQUINS SABEN PARLAR
DOS IDIOMES

EXIGEIX ESCOLA EN (ATACA
AL TEU BARRI

Electro S ervici

CHAPARRO
Taller de Reparacions de Frigorífics, Rentadores,

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

Venda de recanvis i accesoris de totes les marques.
Cerrar Milà, 34-B. Tel. 490157 - S'Arenal de Mallorca



VAL
1.500 PTAS.

més 12 % IVA

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.

r it ELECTRO
J1\ ARENAL

T V VIDEO HI•Fl

Reparació ràdio-TV-HIFI.
Installacions ele ctrbniques d'alarma.

Antenes individuals.
Video-club.

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

URGEIXEN PISOS
PER LLOGAR.

FINQUES
AMENGUAL.

Sant Cristofol, 16.
Tel. 269250.

OCASIO. 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.

BALNEARI 4, se transpas-
sa local, 1.a línia, 80 m2.
més terraça. 300.000 ptes.,
lloguer: 150.000 ptes.
AMENGUAL. 269250.

CALA BLAVA, xalet amo-
blat, 4 dormitoris i un es-
tudi arnb terraça, sala de
banys, jardí, rentadora.
75.000 ptes. AME NGUAL.
269250.

MITJA QUARTERADA,
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.

A S'ARENAL, pis comple-
tament amoblat, 3 dormi-
toris,cuina, terraça. 27.000
ptes. AMENGUAL.
269250.

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

CA'N PASTILLA. Llogam
estudis completament amo-
blats amb bany, cuina, te-
rraça soletjada. AMEN-
GUAL. 269250.

FLORISTERIA IR!, de
Ca'n Pastilla, se transpassa.
Tel. 262359.

TRANSPAS LOCAL, de
350 m2. al carrer Trassi-
meno, 14. 'Veis. 266707-
4902:37.

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

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

VENC O TRASPAS el
BAR LA ESPIGA, de la
Plaça dels Nins, de S'Are-
nal. Hi ha vivenda i se pot
canviar de negoci. Lloguer:
6.000 pies. Preu a conve-
nir. Informes: Carrer Cuar-
tel, 21 - Barberia.

VENC SOLAR ami llum,
a la nova urbanització de
Ses Cadenes. 800 m2., a
4.000 ptes. Informes: Ca-
rrer Cuartel, 21 - Barberia.

BORSA DEL
MOTOR

VENC FORD FIESTA,
PM-A F. 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.

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

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

VENC R-5 TL, 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.

MOTO-CROSS I VESPI-
NOS de llogiier. Carrer Sa
Platja, 3. Tel. 267368 -
S'Arenal de Mallorca.

SERVEIS
PROFESSIONALS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

VIDRIERA S'ARENAL
Ca-istal.leria , alumini, se cu -
rit. Carrer Cuartei, 31
S'Arenal. Tel. 263632.

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

PAPERERIA CERVERA.
Material escolar i d'oficina.
Llibres de comptabilitat.
Cardenal Rossell, 82 - Coll
d'En Rabassa.

INSTAL LACIONS SANI-
TARÉ S 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., s í-
quies, aljups, clots per
sembrar arbres. Telèfon:
245900.

CONTESTADORS AUTO-
MATICS, 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,
cristalls. TALLERS
LLUMS. Tel. 265616.

PORTES, finestres, persia
nes amb el seu marc, de
segona ma a partir cl n

1.500 pessetes. Taulons
portes noves. ARMIJ()
Carrer Fletxa . Jover Coll.
26 - Son Ferriol.
275283.

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

PNEUMATICS SERVERA
Arreglam els seus pneumá-
tics fina i tot els dissabtes.
Carrer Illes Pitiüses, 4 -
Coll d'En Rabassa. Tel.
263663.

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

PERRUQUERIA DE
SENYORS

Carrer Dofí 4 -
Tel. 262856 -
Ca'n Pastilla.

INSTAL.LACIONS elèctri-
ques i sanitàries CEJU.,
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
electrics 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.

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.

EXCA, ACIONS
ANTONI MOLINA

Camí de Muntanya, 58-B.
Tel. 412199. Son Ferriol



SÁrenal
de Mallorca

Telèfon: 265005.

EL MILLOR SUPORT pu-
blicitari de la seva empresa

a la nostra comarca.1 	1          

VIAJES

OklifikKONTIKI
CLAI M

Vols 'cárter a Barcelona, Alacant, Madrid,
Granada, Málaga, Sevilla i Santiago.

Billets de la Trasmediterránea.
Soliciti informació a abres destinacions.

Avinguda Nacional, 29, devant Foto Lasser.
Carretera de S'Arenal, 58, devant el balneari 7.

Telèfon: 266535 -
S'ARENAL DE MALLORCA 

_rpcirweiVIAJES  

Vols >cárter
Bitllets

Transmediterránea
Vols internacionals

Creditviatge
S'Arenal: Plaga Major,1

Tel. 265374.
Les Meravelles:

Llaüt, cantonada,
Mar Menor.

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

Tel. 268100.     

ME TAILISTERIA

144 •x Cots ,-ieee)

ESPECIALISTES EN:
ACER INOXIDABLE, LLAUTO, COURE, FERRO I NAUTICA

CARRER MORAGUES, 13 - TEL.: 27 89 58
ES MOLINAR

ESCOLA INFANTILe enTo
Jardí-Maternal-Preescolar-Menjador,

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

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

S'Arenal de Mallorca.
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COMPRES I

ULNDES
RASTRO LINDO

Compra, venda, lloguer,
dipòsit, canvi d'objectes

usats i d'antigüetats,
canvi de panys.

DEUTSCHE BUCHER
TRASTERO ARENAL.

Passatge bus: stop
Balneari 8.

Telf.: 260103.

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

VENC O TRANSPAS res-
taurant a Cala Estancia.
Tels. 266379-207955.

FLORISTERIA LEAL.
Telèfons: 239183-238012.

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

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 Porto fino a Ciutat
Jardí.

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

VIATGES SPANIEL. Ba-
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,
Boguen 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.

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

FADRINA AMB FILLA,
cerca home fins a 50 anys,
per a relació amorosa.
Apartat 161 de S'ArenaL

1	
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-ho. Me tro-
baras al carrer Xadó, 5 -
d'Es Molinar. Demana per
Manuel.

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

DIVORCIADA, 33 anys,
dos fills petits, sense pro-
blemes econòmics, cerca
home per a relacions serio-
ses. Carretera Militar, 297-
2, de S'Arenal. Carrne.

ENSENYANCES

SE DONEN CLASSES de
solfeig i piano, hores a con-
venir. Tel. 266845, matins.

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

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

NECESSIT MUSIC per
conjuntar i dirigir sonadors
de ball mallorquí. Teléfon:
2620.16.

PERRUQUERIES
ANTONIO Perruquer de
senyores. Trassirneno, 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.
26201;1.

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

JULIA PERRUQUERA.
Manicura, pedicura i per-
manents. Carrer Malbertí,
41 - Coll 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 Plaga
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.

• CONSULTA 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 Estancia
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 sopan
de noces, primeres comu-
nions 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 Estancia.
Ca'n Pastilla. Tel. 267035.

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

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

CAFE "SOMBRER", le
seul café frangais a S'Are-
nal. Vous, retruverez votre
ambiance et pourrez de-
guster votre aperitif et no-
tre café filtre. Rue Maria
Antònia Salvà, 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.

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. Terra, 44
S'Arenal de Mallorca. Tel
263099.

RESTAURANT CALA
BLAVA. Cuina internado-
nal. Obert cada dia. Tel.
263081.

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 Jardí.

Pedís anuncis



Callo Trafalgar. 22

Tela. 26 8818 - 26 67 01
CIUDAD JARDIN
Coll den Rabassa
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CAFETERIA SENON.
Plats 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
vengueu. Carrer Acapulco,
4. Sortida, n. 3 - Les Mera-
velles. Tel. 265188.

SERVEI ME DIC QUIRUR-
GIC BADIA. Igualatori
mèdic, servei médic d'ur-
gència, A. T. S. , injeccions,
tensió arterial, consultes
ginecologia, láser, ona cur-
ta, electrocardio graznes,
análisis. Centre Comercial
"Aldea Blanca" (Bahía
Azul). Tels. 238 3 12 -
28 13 13 .

QUIROMASSAGISTA.
Massatges terapèutics i de
reabilitació, artrosi, esco-
liosi, lumbálgies, dorsal-
gies, ciàtiques, 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
(I¿ Mallorca.

OPTICA S'ARENAL
JA NO CAL ANAR A CIUTAT

PER SES ULLERES O LENTILLES

TEL: 49 00 61
CARRER BERLÍN, CANTONADA TRASSIMENO

S'ARENAL DE MALLORCA

Penya Mallorquinista
Arenal

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 - Badía 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.

"TOLLOS ARENAL",
menjars casolans per en-
dur-se'n i menús econò-
mics. 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 festius, obert eh migdies.
Els dies feners manco eh
dilluns, obert de 19 a 4 de
la matinada. Carrer Parce-
las, 52. Devant el balneari
5. Tel. 261057.
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ARRÒS PAELLA Y PIZZES

Aproximo-vos els uns als
altres

Bartomeu BEIIMiSSer, rector de les Meravelles

La primera porta de l'amor, del servei, de la
lluita i de l'acció és l'acostament, el coneixement
realment de prop, per les mana i el cor, amb al-
tres, de la realitat tota, sense sostreure'n par-
ceLles ni racons. El primer moment del mana-
ment primer és aquest: Aproximau-vos eh uns
als altres, feis -vos próxima per estimar-vos.

I és clar —Si está clar a la parábola — loi interve-
nen les manos. La práctica de les mano és molt es-
tesa a l'evangeli: agafar, tocar, ungir, abraçar,
(besar també), aixecar, curar, netejar, redreçar,
obrir eh sentits... Aquesta práctica social va des
dels nivella económica, socials i culturals molt
profunda i concrete alhora: tornar a la convivén-
cia, esser reconegut com a persona, poder tre-
bailar, esser estimat, veure ateses les necessitats
bàsiques de salut, etc.

IMMIGRANT!
ELS TEUS FILLS SON MALLORQUINS

EXIGEIX ESCOLA EN CATALÀ

Com ja és tradicional, el sopar
quinzenal d'aquesta penya es va
fent amb total normalitat ala salons
del seta local social, el CLUB TENIS
ARENAL. La última, a la qual fan
referència les fotos que publican;
va esser el quinze de desembre pas-
sat, amb assistència dels "famosos"
MAGDALENO i EZAQUI, eh quah3
varen estar amb l'afició d'aLlots i
majors i tambe parlaren al final del
sopar.

Atenció, socia i públic aficionat:
al pròxim sopar que será el 29 de
desembre hi estan convidats els ju-
gadora CHANO, HASSAN i PACO
BONET. Les reserves es poden
aconseguir en eh locals de la penya
(TENIS-ARENAL), personalment o
per telèfon: 263834. Estan obertes

a tota la gent mallorquinista.
En aquesta línia, els informarem

que amb 1.000 ptes. anuals vostès
poden formalitzar el seu carnet de
soci de la penya; tendrá dret a po-
der veure el VIDEO dels partits del
MALLORCA jugats fora de casa,
que se passen cha dimarts i els dijous
ala locals de la penya. Durant els
mesos d'hivern s'hi pot jugar al
tertnis, al Squash i a bitlles, amb un
50 per 100 de descompte. Es pot
donar més per manco? Idó, visca el
Mallorca, amics!

A l'últim sopar, com és de rigor,'
prenguren la paraula, a més d'altres
espontanis, el president de la penya,
ANDREO TROYA, i eh convidats
MAGDALENO i EZAKI caçapenal-
tis.



INSTALLACIONS SANITARIES
Instalaciones          

o     

ses Cadenas
GAS - CALEFACCIO - AIRE ACONDICIONAT -

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

CADENES DE S'ARENAL

Entrevista: Jaume Garau
Fa un any que I ' Ajuntament de Palma
posà en marxa un Pla Municipal de Serveis
Socials, sens dubte una bona notícia
perquè era una passa molt important en
la tasca de coordinació i racional ització
del treball social a Ciutat. Per a Cáritas
i els nostres grups d' Acció Social, que
durant molt de temps havien ti ngut pràcti-
cament I ' exclussiva del treball social,
començava una nova etapa marcada per
la necessitat del diàleg i la col.laboració.
Tampoc podia sorprendre'ns que hi hagués
recels, malentesos i tot el que suposa la
convivéncia entre l 'experiència i la novetat,
un estil de treball o un altre.

Un any no és gai re temps, però ja pot
haver-hi elements d' evaluació. Per això
hem volgut comentar-ho amb En Jaume

Garau, Cap del Departament de Serveis

Socials de l'Ajuntament  de Palma.

- A un any de la implantació dels Serveis
Socials a Ciutat ¿podríeu fer-nos un
balanç: Ilums i ombres...?

- Cal di r d'entrada que encara no hem

acabat el procés d'implantació i que
esperam que s'acabi el juny.

Ara bé, per consolidar els serveis esta-
rem uns quants anys més. Encara no
coneixem bé les situacions de cada
barri ni la nostra feina es prou conegu-

da. Amb les entitats hem de fer un
llarg camí d' aprenentatge mutu per tal
de coordinar els esforços.

En quan al treball individual, el problema
fonamental és el de l'articulació  amb

serveis especialitzats i sistemes de
prestacions públiques. A vegades les
tramitacions de prestacions es fan
massa Ilargues i encara hi ha serveis

especialitzats que funcionen molt lenta-
ment.

¿Quines situacions heu descobert com a
més greus i problemátiques als barris?

Les situacions més greus són les d'aque-

lles persones majors que vi uen soles en
condicions pobres i amb problemes d'au-

tonomia física i mental, que haurien

d'estar assistides i no troben places de
residencia.

- Un altre tipologia de problemes són els

d' aquel les famílies en crisi o en si tuació
de ruptura. Aquestes situacions comporten
un risc molt alt pels infants i per les
dones. En un altre ordre de problemes
ens trobam en situacions de joves amb
problemes de predelinqüéncia i/o droga-
dicció.

- ¿Quines respostes, passes o sol.lucions
heu pogut aportar per fer-hi front...?

- Les respostes que donam als problemes
són les que més serveis primaris podem
fer: ajudar a assolir recursos existents
a Ciutat; potenciar els recursos propis
de la persona i del barri a on vi u;
establir actuacions	comunitàries 	que
faci més fácil la reinserci6 i la preven-
ció de problemes socials.

En aquest primer any, hem atès a
1200 famílies i realitzat més de 50
intervencions comunitàries a 10 barria-
des de Palma.

- Expectatives de futur per als pròxims
anys dels Serveis Socials de base.

- Les expectatives són de consol idaci 6,
ajustar i flexibi I itzar les seves respostes
a les demandes, avançar amb la col.la-
boració	 amb	 grups	 d'acció 	social,
potenciar la participació dels verns,
incorporar nous recursos amb convenis
amb altres entitats.

- ¿Com enteneu la col.laboraci6 amb
altres institucions de carácter social,
i en concret, amb les Institucions
socials de l'Església?

Entenem	 la col.laboració com un
aspecte fonamental de la nostra feina
si la pensam més enllà de les nostres
coordenades actuals.

Aquesta col.laboració	 s' ha de fer a
partir de respectar les diferències i
treballar de forma complementària en
aquel Is aspectes i projectes que poden
mi llorar la situació de les persones
necessitades de Pálma.

Així mateix hem de caminar pel mateix
solc a I 'hora de conèixer la real itat i
reivindicar per a la Ciutat una convi-
vència més justa.
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Pm de remenar sempre
En Calan( de Sastre - Es Salg d'Akarda

No vull enganar ningú. Si no voleu continuar llegint,
giraru full. I tan amics com abans. Vos ho advertesc.
Aprontaré la plana que graciosament em concedeix el di-
rector de la revista per fer una bona obra que, potser,
--intercedesc davant els déus perque això no passi - vos
semblarà una frivolitat: reivindicare la remenada.

La remenada, entesa en el sentit més estricte: com a
acció de remenar, d'agitar. Ja fa temps que la vida mo-

derna m'ha demostrat que la remenada és una activitat
imprescindible en molts de casos. Abans de prendre la
medicina o beure un suc de fruita química, les instruc-
cions ens la recomanen: una remenadeta. Si volem fabri-
car una d'aquestes excel.lents sopes de sobre, caldrà una
remenada més llarga. Vida moderna? Tot ja és inventat.
Obr, a l'atzar, per una plana qualsevol, el llibre de recep-
tes "La cuyna mallorquina", imprès a Felanitx per pri-

mera vegada en 1886, i hi llegesc: "S'ha de remenar sem-
pre perquè no s'aferri fins que estará bé per abocar" --es
refereix al menjar blanc.

"S'ha de remenar sempre". En altres aspectes de la vi-
da, el consell no ha estat precisament el mateix. Al con-
trari. "No remeneu massa, que si ho feis molt vos cana
a trossos", ens deien els educadora, que per fer la seva
feina (?) utilitzaven les mateixes tècniques que les bubo-
tes. Al seu pesar, la remenada ha tengut, no sé si encara
lcs té, unes qualitats pedagògiques evidents. Per a molts i
moltes, ha estat la nostra primera cartilla; amb ella, hi
hem après les pruneres lletres. Al nostre pesar, és clar.
Però, quin remei! Un va definir la remenada com fer
l'amor amb la persona que més estimes: tu mateix. No
era res més que una autojustificació de les pp.:Tics debili-
tats.

Ara, tot pareix indicar que l'época de les prohibicions
s'ha acabat. De l'obscuritat hem passat al lliure comen,
amb utilització de les tècniques de conveniment més
modernes. En qualsevol diari, si cerques als llocs ade-
quats, trobes ofertes, a preus adaptats a la teva butxaca,
de l'article i les seves múltiples variants: uns venen la re-
menada tailandesa; uns altres, la grega; uns altres, la fran-
cesa. Fet que demostra el carácter universal de la reme-
nada, per damunt de tot localisme  provincià.

La. lista anterior' és incompleta. Sempre he pensat
- atenció: algú ha dit que tot pensament és un mal pen-
sament— que s'arriba a la universalitat a partir de les
aportacions individuals de tots els pobles. Sense que cap
no imposi la seva. Per això, no puc sinó rebre amb mona
alegria el naixement d'aliò que els seus mateixos practi-
eants anomenen la REMENADA ALGAIDINA. En pri-
mer lloc, ja trob un eneert total l'elecció del nom: reme-
nar és qualque cosa més que moure, així com un "me-
neo" és més que una "movida". D'altra banda, les seves
primc.xes acciohs, tant el seu crit sobre La Pau com les
dues festes que han organitzat, han estat un exemple de
sàvia combinació entre originalitat i lucidesa, entre crea-
ció i sensibilitat.

Naturalment, aquests joves no necessiten de la meva
benedicció, ni de la de ningú, per Continuar la seva obra.
No hi ha, en aquest escrit meu, cap intencionalitat de
fals paternalisme. L'he fet, l'escrit, pel mateix motiu que
ells fan les festes: pel simple plaer de fer-lo.

Al.lots i al.lotes, que remeneu molt i bé durant molts
anv s!

MALLORQU1
ALS INSTITUTS I UNIVERSITATS DEL

NOSTRE PAIS S'ENSENYA EN CATALÀ.
ELS RUS FILLS HAN D'ESTAR
PREPARATS PER ANAR - Hl

EXIGEIX ESCOLES CATALANES AL TEU
BARRI



Els nin: i nines de S'Arenal, entrenen cada horabaixa amb barques de la categoria op-
timut. Se preparen per a las 0477:podes del 92.

Alfonso Cordon (Kojac) entre nosaltres
Ara té setanta anys, per?, Alfons Cordón ha estat un dels bons artistes espanyols,

anys enrera. Primer premi d'interpretació a la pellícula "El Colosa de Rodas" i alises
premia. Es tracta d'un home que volia esser torero. Però una empitonada del bou, a la
Plaga de Saragossa, tirà per terra totes les seves

I fou en Mario Cabré, el poeta-torero, qui el  contractà per una pel.lícula titulada
"Tercio de Tiques". N'Alfons Cordón, doble del popular Kojac de la televisió, pasea
unes setmanes de tranquilitat a l'hotel Reina del Mar, al carrer Balean.

Que restáncia arenalera al popular actor li tia agradable.
A la fotografía de Quintín, en Tomeu Sbert parlant arnb en Kojac espanyol.
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L'equip de l'U.D. Are-
nal, ha demanat al Ajunta-
ment, ajuda per a aplanar
els terrenys de la vora del
"Camp Roses". Un aplana-
ment que quan es va de-
manar ja estava tot fet. I
costa un paren de cents de
milers de pessetes.

L'Ajuntament contestá
que no es pot donar cap
duro si el propietari, don
Toni Roses, no firma una
cessió d'un caramull
d'anys.

I res de res. El senyor
R9ses ha dit sempre que
cli no firma res de res.

—"Jugar, jugau, pero
rés de res d'això de ces-
sions, ens va recordar l'al-
tre dia.

Ho té molt ciar ell. En-
cara que li donin una placa
i se li oferesqui un home-
natge. Res de res, d'això
de firmar...

I pom que el és l'amo,
a l'amo no li diuen tu. Es
l'amo qui diu als altres.

Hernández Capó, un ju-
gador amb bones condi-
cions. Un jugador que está
dins la plantilla del S'Are-
nal. I no és titular. S'està
o no repetint una altra de-
sagradable injustícia?

Indagarem, indagarem o .
Hernádez Capó, un ju-

gador que ha d'anar a més.
Al temps.

La vertadera "taca ne-
gra" de tota la platja de
Can Pastilla i S'Arenal era
el carrer Muntanya, just a
la vora del "Torrent dels
Jueus". Ara l'asfalten.

Enhorabona.

Rafel Llinàs, un home
que treballa al Club Nàutic
Arenal. Rafel Llinàs, un
monitor que du devers
quatorze anys en el club,
ensenyant a gent jove, de
la categoría "Optimist".
Una tasca molt encomia-
ble. Aquesta passada set-
mana tancà un curset de
provea d'entrenament.

En Llinàs i N'Eusebi
Pomar (de Joieria Marina,
del carrer Salud) lliuraren
uns premia als alumnes
més aprofitats en les ense-
nyances 1 en la millor clas-
sificació.

I fins d'aquí a quinze
dies, estimats amics. Molts
anys i Bons!

MALLORQUi!

ELS TEUS TUS TENEN
DRET A SER ENSENYATS

EN LA SEVA PROPIA
LLENGUA

EXIGEIX ESCOLES EN LA
NOSTRA LLENGUA

Gracia Mena va contreure
matrimoni amb sfrancesca
Valonan°

El bon jugador de PU.D. Arenal, Francest García-Me-
na contragué matrimoni amb la simpática i guapa senyo-
reta Francesca Valeriano López, fila del nostre bon amic
i collaborador de "S'Arenal de Mallorca", el  fotògraf
Quintín.

La cerimònia religiosa tengué lloc a La Porciúncula,
fou molt solemne, i més tard els familiar' i els distinguts
convidats, es reuniren al "Restaurant Es Portitxol" amb
un sopar de noces.

La nostra més sincera enhorabana.

ASSEGURANCES MARE NOSTRUM, AGENCIA A CA'N PASTILLA, PLATJA DE PALMA I S'ARENAL

Tota classe d'assegurances. Tramitació de sinistres. Qualsevol gestió d'assegurances. Pressupostos gratuits sense compromís. Estam a la seva disposició. No té vostè
necessitat d'anar a Palma. Basta que ens consulti. Al seu servi.

Platja de Palma
Carrer Marbella, 39-1.o - Edifici Hotelers.

(Al costat de Comissaria) - Tels. 267654-267658.

S'Arenal
Placa Major, 1 (Piala del mercat) -

(Al costat d'Spaniel) - Tel. 265374.

Ca'n Pastilla
Avinguda Bartomeu Riutort - (Davant Balneari núm. 1)

Agencia viatges Spaniel - Tels. 268662-268100.
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Inauguració del Centre de Salut de Son Ferriol

El passat dia quinze de desembre es va inaugurar el
nou centre de salut de Son Ferriol. Va presidir la inaugu-
ració el delegat del Govern, Caries Martín Plasencia, el
batle de Palma, Ramon Aguiló, el regidor de Sanitat,

Quiñonero, la regidora delegada de barriades, Marta
Llompart, i altres personalitats.

Tots varen esser rebuts pel president de l'associació
de veïnats de Son Ferriol, Pere Bibiloni.
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B O'N	 S	 FESTES

So 3? au de bon averany

en es cor no hi tenc arestes

per aixci unes bones festes

vos desig a tots enguany.

Posea] ses coses ben clares

per reir-nos dins s'any nou:

Guardau per voltrds es brou

1 deixau—re ses tallades.

Es Afolinar

Quan tens una oportunitat d'acostar-te
a situacions marginals de persones, vulguis
o no vulguis, ho fas des dels teus es4e-
mes, suposo que per educació, per cultura
i per posició.

Me sembla un do, el fet de poder
acompanyar unes situacions penoses com
és el quedar-se al carrer amb les mans
al cap, en ,el desalotjament de Ca'n Pere
Antoni. Són persones de carn i os, com
jo, que defensen amb les barres un racó
de merda brutor, ple de rates, però que
és lo únic que tenen, per posar-se a
cobro quan plou o qual el sol torra.

Dic que és un do, perquè te remou
les entranyes; aleshores ho veus molt
clar, cal defensar-ho des del dret que
tenen a un redol de terra per mal viure;
te surt instintivament que cal dialogar,
parlar, mostrar. Més tard, defensar, cridar,
exigir... intentes una presencia activa al
seu costat, que siguin ells que prenen les
decisions, i tu les recolzes, així com saps
i pots.

Sembla que quan arriba el moment
decisiu de cridar, de donar el salt, d'a-
frontar amb més duresa la crua realitat,

quan ja veuen que ronden el seu espai i
altra volta els furgons de la força pública
i tocaria que la sang les bullís amb més
força, que pujes a la cresta, que donassin
el do de pit, aleshores, amb tristor,
Ilegeixes • el desencís; veus que com a
polis banyats es van arrufant dia a dia
per la tensió i l'esgotament, aleshores
t'invadeix la rebia que els hi manca a

ells, ràbia per veure que no són capaços
de defensar els seus drets fonamentals,
però en un segon moment, ràbia d'empe-

gueiment quan veus que tu ho defenses

des de casa teva, des d'un sou, una cultu-
ra, unes idees, una presencia... és evident

ment una altra ràbia.

Potser sigui Ilavors, quan vas aprenint
una Iliçó que abans no sabies, que no
entreve en els teus esquemes mentals,
que no te deixava quadrar la realitat; un
dels grans drets que tenen els pobres és

el dret a la por, i aquest dret, dissorta-
dament, és el dret que tots volem que
tenguin, perquè si per un moment no

fos així, deixarien de ser pobres.

Pere Mascaró Munar

Un dret dels pobres
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