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En Joan Fageda, candidat a la batlia de Ciutat, a qui acompanyava el president del par-
ta, Gabriel Canyelles, va presentar el seu programa en un sopar de campanya preelecto-
ral al restaurant Jamaica de S'Arenal aquesta setmana pasada. El president Canyelles,
va manifestar que el divorci que avui existeix entre Cort i el Consolat de la Mar, perju-
dica als ciutadans. Nosaltres, va dir, donam subvencions a fons perdut del 50 per 100
per obres a tots els ajuntaments que les demanin. Però l'Ajuntament de Ciutat no en

demana cap mai per no haver de tenir el rètol a les obres que posa Govern Balear.

Aquesta setmana passada hi va haver dinar de l'Aula de la Tercera Edat d'Inca al res-
taurant Brasilia de Can Pastilla. Al final del dinar, els pensionistes que lidera en Mar-
cos, corresponsal de Radio Popular, entregaren regals i trofeus als propietaris de la

COM.

No fa president de res, però el president de la U.E. S'Arenal 1 el president de la Penya
Mallorquinista de S'Arenal, li cedeixen la presidancia sis sopan 1 festes social*. Es el
mecenes del poble. Es en Pere Canela 1 Morro. A la fotografie, brindis durant el sopar

d'entrega de trofeos del tomeig de dominó la setmana Passad. —	 -
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El Partit Socialista de Mallorca ha fet i fa una feinada al Parlament Balear. Enguany, també en ferá a l'Ajuntament
de Llucmajor on presenta una candidatura de gent jove, encapçalada del periodista Miguel Cardell i pel professor

d'Institut, Macià Garcies.

Parlament de les Illes Balears
Grup Parlamentad Esquerra Nacionalista - PS114

Telèfons útils a

S'Arenal

Ala part de

Ciutat

Ajuntament 	  727744
Tota casta de desperfcctes a la vía pública (entre les

13'30 í 15'00 	 727643-727644
Bombera 	 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 Porciímcula 	 260002
Tele-Taxi 	 401414
Radio-Taxi-Platja 	 255440

Ala part de

Llucmajor

Ajuntamcnt 	 660050
Oficina de S'Arenal 	 264071
Bombero 	 660756
Policia Municipal 	 661767
Guardia Civil 	 264121
Rádio Taxi 	 263080
Parròquia 	 263265
Aigua potable a domicili 	 261426
Associació de Veinats 	 265005
Grues Sampol 	 264193
Servici Municipal d'aigues Sosegur 262493

Aquest perffidic surt cada quinze
dies. Se pot trobar als quioscos de
S'Arenal Ca'n Pastilla, Es Coll,  Son
Ferno. I Sant Jorá Subscriviu-vos-
ji

BOLLETI DE SUBSCRIPCIÓ

Nom 	

Carrer 	

Població 	  Tel. 	

M'interessa una subscripció:

O SEMESTRAL 900 Ptes.

Forma de pagament:
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Banc 	  Suc. 	

Compte n.° 	  Titular 	

fl Comptat	 Firma

Ompliu aquesta tarja i enviau-la al Camí

Canteres, 132, S'Arenal.
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A LA MESA DEL
PARLAMENT DE LES

ILLES BALEARS

Sebastià Serra Busquets,
diputat en representació
del Crup Esquerra Nacio-
nalista-PSM, fent ús del
que disposen els Arts. 163
i següents del Reglament
del Parlament de les Illes
Balears, presenta la consi-
1eració de la Mesa del Par-
lament la següent Proposi-
ció No de Llei.

EXPOSICIO DE MOTIUS

Davant la problemática
de la protecció de les vore-
res i llits de torrent tenint
en compte que.

1.— Es un ecosistema,
especialment a les seves
desenboquedures, propi de
zones humides (Ex. Font
de n'Alis, a Mondregó; To-
rrent de Na Borges, Artà-
Sta. Margalida).Margalida).

2.— Tenen una vegeta-
ció resguardada de la inter-
venció humana, amb espè-
cies d'árbres en estat molt
regressiu (Roues, fleixos,
oms).

3.- Serveix de refugi
per nidificació d'aucells
i refugi d'animals.

4.— Són punts impor-
tants per augmentar la ri-
quesa paisagística de qual-
sevol indret.

PROPOSICIO NO DE
LLEI

Al Parlament de les
llles Balears insta al Go-
vern de la C.A. a la pro-
tecció de les voreres i
llits de torrents, dema-
nant una intervenció dels
serveis de netetja, que eli-
.nínin tota casta de fems,
,iapers, plastics, vidre...

sense utilitzar pesticides
i altres sustáncies que pu-
guiri afectar a la flora i la
fauna d'aquestes zones.

Ciutat de Mallorca, 16
de febrer del 1987

A LA MESA

Havent observat l'am-
pliació que té lloc a Cala
Mondragó del denominat
Hotel Condemar, dema-
nam a la Conselleria d Or-
denació del Territori. Quin
tipus de llicència va conce-
dir, i al mateix temps si
s'ajusten les obres realitza-
des a la llicencia concedi-
da?

A LA MESA

Quina explicació dóna
el conseller d'Educació i
Cultura al fet d'haver de-
negat una subvenció per a
la 3.a Trobada d'Escobes
Mallorquines, al.legant fal-
ta d'Existència de crédit,
amb data del 21 de novem-
bre de 1986?

Quina postura té el
Govern de la Comunitat
Autónoma davant les irre-
gularitats que s'ha pro-
duïdes a l'Escola de Tu-
risme de Palma, i que han
esta objecte de denuncia
per part del Sindicat de
Treballadors de l'Ensenya-
ment (STEI), i objecte de
sanció per part de la Ins-
pecció Provincial de Ba-
lears?

PROPOSICIO NO
DE LLEI

Atesa la problemática
contradictòria de la viven-

da a les Illes Balears, el
Parlament de les Illes Ba-
lears insta al Govem de la
C.A. a qué realitzi un estu-
di sobre la problemática
real de la vivenda a les Illes
Balears.

Quines mesures pense
adoptar el Govern de la
C.A. davant la importació
de panxeta de porc provi-
nent de la península, que
majoritariament no se pot
exportar a l'Europa Comu-
nitària i que aquí se utilit-
za per a la fabricació de
sobrassada?

INTERPEL.LACIO

Interpellam al Govern
de la C.A. de les Illes Ba-
lears respecte a la política
que ha duita sobre la In-
dustrialització derivada de
l'agricultura, ramaderia
pesca, i conseqüentment
de les denominacions d'ori-
gen.

EXPOSICIO DE MOTIUS

Davant la problemática
dels Ports Esportius a les
Illes Balears, el Grup Par-
lamentad Esquerra Nacio-
nalista-PSM presenta la se-
güent:

PROPOSICIO NO DE
LLEI

Al Parlament de les Illes
Balears insta al Govern de
la C.A. a qué mentres no
estigui aprovat el catàleg
de Ports Esportius de les
Illes Balears per part del
Parlament de les Illes Ba-
lears, el Govern de la C.A.
no aprovi la realització de
cap Port Esportiu.

Quines mesures de con-
trol ha adoptat el Govern
de la C.A. davant la possi-
ble entrada a les Illes Ba-
lears de carn contaminada
de peste porcina?

Joan F. López Casasno-
vas, diputat en represen-
tació del Grup Esquerra
Nacionalista-PSM, fent ús
del Reglament del Parla-
ment art. 163 i següents
presenta a la consideració
de la Mesa del Parlament
la següent Proposició No
de Llei.

PROPOSICIO NO DE
LLEI

Instar al Govern de les
Illes Balears perquè possi-
biliti la recepció gratuita
de les seves publicacions a
les Biblioteques de tots els
Centres Docents de les
Illes Balears, les de tota la
xarxa bibliotecària públi
ca, a través dels Serveis
Insulars de Biblioteques i
a les Corporacions Locals i
Consells Insulars de cada
Illa.

Maó 28 gener del 1987

Joan F López Casasno-
vas, diputat en representa-
ció del Grup Esquerra Na
cionalista-PSM fent ús del
que disposen els arts. 149 i
següents del Reglament del
Parlament de les Illes Ba-
lears, presenta a la conside-
ració de la Mesa del Parla-
ment las següents interpel-
lacións.

Interperliam al Govern
sobre la seva acció de Go-
vern en matèria de Norma-
lització linguistica d ençà
de l'aprovació de la Llei.
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S PA 11 DE S'ARENAL

PISCINA CLIMATITZADA
SOLÁRIUM

HIDROMASSATGE «JACCUSSI»
MASSATGE TERAPÈUTIC 1 ESPORTIU

CLASSES DE NATACIÓ PER A NINS 1 ADULTS TOT
L'HIVERN

a almacenes
femenías..
materiales de construcción

Els professionals

SON VERI TELEFONS: 26 38 34 - 26 31 12 5047e e€441

HEM CONSTRUTT El PRIMER

SERVICI DE:

- CAFETERIA
- SALÓ SOCIAL
- VESTIDORSSquash-Club

IMMIGRANT!
ELS TEUS FILLS SON TAN MALLORQUINS COM ELS FILLS DEIS
MALLORQUINS, PERO ESTARAN DISCRIMINA IS TOTA

VIDA SI NO APRENEN BE I.A [LENGUA CATALANA, PROPIA
DE MALLORCA. TU NO ELS HO P015 ENSENYAR, PERO A

L'ESCOLA SI

EXIGEIX ESCOLES EN CATALÁ Al TEU
BARRI!

EL ARENAL. OFICINAS, ALMACEN Y EXPOSICION:

Historiador Diego Zaforteza, 3 - Teléfs 26 3772 - 2600 87

LLUCMAJOR. ALMACEN Y EXPOSICION:

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

PALMA DE MALLORCA.

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

Gran Vía Asima, 1 - Teléfs 20 4702 - 20 4762

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

Miguel Ciar, candidat d'UM Martí Serra, cap de ¡lista del PSOE
Unió Mallorquina va

presentar al seu local pro-
visional de l'antiga Fonda
Reda, el seu candidat per
a l'alcaldia de Llucmajor.
Es tracta de Miguel Clar
Lladó.

A l'acte hi varen anar
els corresponsals de prem-
sa locals i alguns directius
del partit. Es varen fer pre-
guntes concretes sobre el
programa elecotral presen-
tat per UM, especialment
referides a S'Arenal. Mi-
guel Clar va dir que la lí-
nia d'actuació del seu par-
tit, si guanya les eleccions,
será de continursme amb
l'actual consistori. Va ex-
pressar la seva preocupació
perquè l'Ajuntament pu-
gui quedar colapsat per
falta d'inversions, ja que
la práctica totalitat del
pressupost municipal está
destinat als pagements dels
funcionaris.

Miguel Clar ocupa ac-
tualment un càrrec en el
Govern Autònom de les

illes. Va ser batlle per
UCD l'any 1979, després
de formar un pacte de Go-
vem amb el PSOE.

Martí Sena i Mas, de 41
anys, casat amb Catalina
Creus i amb tres fills, nas-
cut al Pla de Na Tesa i veí
de POrtol, és el candidat
del PSOE per a l'alcaldia
de Marratxí.

Martí Sena és metge
especialista, ha estat direc-
tor de l'hospital Joan
March i actualment exer-
ceis com a metge en aquest
centre. Xisco Busquets el
va entrevistar per al diari
Baleares.

Va com a independent
a les llistes del PSOE:
"Som progressista i me
varen demanar si volia en-
capçalar una llista d'esque-
rres". "Me present un poc
per ideals. Vaig estudiar
al seminari durant vuit
anys, cree que va ser un
dels pocs centres on el
franquisme no hi va tenir
influència, era un focus
de cultura mallorquina.
Llegíem Riber, Costa i
Llobera, etc... aprenies a
estimar Mallorca. Quan

vaig sortir tenia uns ideals
d'amor envers els altres,
treballar, ajudar, cuidar,
evitar mals... per això em
vaig dedicar a la medicina.
Pens que els ideals que fan
que me presenti a la baila
són els mateixos. Organit-
zar una bona sanitat al po-
ble i que l'educació
m.

Referint-se a l'actual
baffle, que fa setze anys
que ho és, diu: "Cree que
Vidal ha fet una bona
feina, per?) pens que és im-
portant canviar un poc.
Fa falta gent nova, idees
noves, imaginació per a
dur les coses endavant".

La sanitat és un dels
punts forts del seu progra-
ma. "Al Pla de Na Tesa ui
al Pont d'Inca tenen un
metge un sol día per set-
mana i les consultes estan
massificades. Jo promet
que en aquests quatre anys
treballarem de valent per
intentar posar en marxa
un centre de salut a Ma-

rratxí". L'educació és l'al-
tra punt important: "S'ha
de crear un departament
de dinámica educativa on
hi hagi monitors esportius
i que, en definitiva, millori
tot el camp cultural de Ma-
rratxf

A la pregunta sobre
amb qui h agradaria pactar

després de les eleccions,
Martí Sena respon: "De-
pén de moltes circumstàn-
cies, pens que tots els par-
tits mos presentam amb
una mateixa idea: treballar
per al poble, després tot
depén de les circumstàn-
cies i dels resultats".



Esteve Brunet Fortuny.

—

Wat

direcció de restaurant Ca a ilava els recor a qué te a a seva

disposició, les seves pistes de tennis i la seva piscina.

Carrer Blatera, cantonada Escola Nacional SON FERRIOL.

RESTAURANT
BRASILIA

BANQUETS DE BATETJOS, NOCES, PRIMERES COMUNIONS I
FESTES SOCIALS

AVINGUDA DE BARTOMEU RIUTORT, ENTRE BALNEARIS
112

CAIN PASTILLA - TELS.: 26 01 19 - 26 45 63
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Un arenaler al Railly París - Dakar
Son Ferriol

Nove Junta Directiva de la Associació
de Veínats

Presidpnt: Esteve Bru-
net i Fortuni (Es Fuster).

Vice-president: Pere Zu-
zama (En Rotget).

Secretari: Guillem Orell
i tamundi ( Lle ro).

Vice-secretari:	 David
Oliver i López (David).

Vocals:
Joan Pastor i Jaume

(Es I utje).
Jaume Crespí i Campins

(Es Carter).
Jaume Coll i Font

(Llampuga).
Antoni Guasp i Sastre

(Guasp).
Rafel Jaume i Gamundí

(Floris).
Sebastià Mestre i Roser

(Pipiu).
Gaspar Oliver i Joan (de

Ca'n Toi).
Sebastià Roser i Piza

(Roser).
Joan Canyelles i Vich

(Es Mestre).

N'Andreu Caballero de
Segovia de S'Arenal, ha es-
tat el primer mallorquí
que feu la carrera Paris-
Dakar a peu aquest mes
passat. El trobam al restau-
rant Alborada de S'Arenal
i ens conta la feta.

—Ha estat una prova
molt dura, quasi inhuma-
na, diu. Erem 6, equip de
12 homes cada un i mos
turnavem cada 20 quiló-
metres. L'equip Exágone
del que jo formava part,
feu tercer.

-Que hi tornarás l'any
que ve?

—Es possible que si.
Estic en converses amb en
Mateu Perelló, d'Ascensors
Aspe, que possiblement
m'hi acompanyarà. Si tro-
bassim una marca de cot-
xes que m'hi acompanyás
seria ideal.

(1)
Qualsevol ferrioler
que tengui coneixement
el voreu bastant content
quan camina pe's carrer,
ara ja ho tenim molt bé
grades a s'Ajuntament.

(2)
A es batle l'hi agrada
tenir-ho tot arreglat
i ja ho tenim esfaltat
está fet una monada,
tenim una barriada
sa rriés guapa de citiat.

(3)
Tenim a Son Ferriol
lo que mai haviem tengut
un gran centre de Salut

Glosa ferriolera
construït pe'n Pep Majo!,
perquè es nostre batle vol
que tots hi visquem a gust.

(4)
Dia quinze de desembre
el varen inaugurar
jo ho vaig presenciar
tant escanyat vaig estar
que no podia parlar
ni me podien entendre.

(5)
Tot va estar oganitzat
amb alegria i humor
m'ho va dir un companyó
i Don Ramon tengué s'ho-

/nor
de fer-mos donació
d'un centre tan desitjat.

(6)
Está vist i aprovat
ses coses són tal com són
qui critiqui Don Ramon
está mentalment sonat
per sa majoria ha estat
es batle més bo del món.

(7)
Quan facin ses eleccions
si se torna presentar
jo crec que les gonyará
perquè té condicions
ha gastat molt de milions
tot en bé des ciutadà.

Son Ferriol, 20-12-86
\loy
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Gas Canalitzat
De punta a punta de la Badía.
GESA amplia la seva xarxa d'abastiment de Gas Canalitzat

de punta a punta de la Badia de Palma.
De cap a l'est, fins a Ca'n Pastilla i S'Arenal, de cap a l'oest,

fins a Génova, Cala Major, Ca's Català i Illetes.

Calor per a tot tipos
. d'aplicacions en la casa,

hosteleria. restauració...
El Gas Canalitzat proporciona

la millor energia per a aigua
calenta,calefacció i cuina.

Es còmode, net, no
contamina i és més segur, no

són necessaris dipòsits i el
seu cost és més econòmic.

El Gas Canalitzat arriba
més lluny per aild estar
més a prop.
A GESA l'assessorament
sobre com fer la seva
instaLlació de la manera més
rendable, d'acord amb les
seves necessitats.

lt5P
GRUPO

Informau-vos a:
GAS 1 ELECTRICITAT. S.A.
Tels: Palma 46 77 11 - 46 98 62

Calor Servid



BAHIA
DE

PALMA

URBANI AC
SA TORRE

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

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

Visites: cada dia manco els dimecres.

ORGANITZACIO
CORMORAN S A,	 .	 .

CENTRAL: Terral, 40. Tels. 490257-490269-490160
SUCURSAL: Maria A. Salvà, 41. Tel. 490253.

Els oferim els serveis de:

AFISCO
Assessoria Fiscal i

Comptable.

Lloguer de cotxes i
motos.

REDDIS
ASSEGURANCES

Automòbil
Vivendes
Accidents

Vida
I tota classe

d'Assegurances

Declaracions de Renda.
I.V.A.

Llibres, declaracions.
Assegurances Socials i

autònoms.
Contractes laborals.
Comptabilitat per

ordinador.

PROMOCIONS
IMOBILIARIES

Administració de Finques
Compra-Venda i lloguer
de solars, xalets i pisos.

ESCOLA DINFANT50

S lucen,:
GUARDERIA

CI SANT CRISTÒFOL, 55
S'ARENAL. TEL. 267315

JOIERIA RELLOTGERIA

riu CHISUN
Centre

Tel. 269815

JOIERIA
RELLOTJERIA

CARRER SALUT, 21 - TEL: 26 24 15 -
S'ARENAL DE MALLORCA

FORN CA'N DAMIÁ
Tota classe de pans i de pastissos

Plaga dels Nins, cantonada carr. Militar.

Avinguda Son Higo, 5.
SUPERARENAL, carrer Tokio, s/n.

Teléfon: 260551 -S'ARENAL DE MALLORCA.

iddiod111 111011111111111 1111111111111ibibi.....

01120-00
CHINA

vitESTAURANr

CiJoaguin Verdaguer, 12
Arenal Tel. 26 67 21
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Mallorca

En el 1986 s'han concedit 552
separacions ¡412 divorcis

El Jutjat de Família de
Palma ha cursat, al llarg
del 1986, un total de 552
separacions i 412 divorcis.
Per altra banda, el tribunal
eclessiástic de la Diòcesi
de Mallorca ha declarat
nuls 20 matrimonis, men-
tre que, el Jutjat, no ha re-
but cap instancia en aquest
sentit. De les 554 separa-
cions tramitades, 289 han
estat separacions de mutuu
acord; la resta ho han estat
per causa legal, quan un
dels dos afectats no hi es-
tava d'acord.

Abans de l'actual llei
del divorci, de 1981, la
única forma de poder
aconseguir la separació le-
gal, era a través del tribu-
nal eclessiástic. Actual-
nient, la jurisdicció compe-
tent correspon als tribu-
nals civils. La nul.litat
eclessiastica només és ne-
cessaria per a la conscien-
cia del creient.

Els divorcis també pre-
senten les dues modalitats

«Habla bien»

Darrerament s'ha escrit molt sobre les
sentencies contraríes a la llengua catala-
na i les conseqüències negatives que
provoca aquesta per§ecució jurídico-
política. Si fa no fa, totes les entitats po-
lítiques representatives del pensar
Latala, des de la «moderada» Joventut
Nacionalista de Catalunya fins al «radi-
cal» Moviment de Defensa de la Terra
han coincidit en les seves valoracions a

de muttu acord i sense
aquests. De la primera
forma han estat 166 les de-
mandes, 246 ho han estat
de la segona.

condemnar les sentencies judicials des-
favorables per a la recuperació del
nostre idioma.

Paró vet aquí que no és solament als
juzgados o a les Cortes des d'on hom
s'esforça insistentment a arraconar i
perseguir la nosta parla. Molts profes-
sors enviats —sovint contra la seva
voluntat— al nostre país impedeixen
als alumnes d'expressar-se en la llengua

La nul.litat matrimo-
nial ve a significar que el
negoci jurídic anomenat
matrimoni mai ha exista.
La causa pot referir-se a

pròpia del lloc on viuen treballen amb
frases dignes d'altres temps, tot i que
entenen perfectament el catalá, ja que
els claustres es fan en aquesta llengua.

Els No te entiendo, ¿Cómo dices7o el
degradant Habla bien són el pa de cada
dia per a aquells estudiants que no ac-
repten aquesta imposició i  s'esforcen,
malgrat tot, a comportar-se amb natu-
ralitat No cal dir que tots els qui, com

diversos motius: falta de
consentirnent, que es ma-
trimoni estigui viciat o a la
falta de pressupostos en
l'acte de celebració.

jo, prenen aquesta actitud de no cedir
en cap dels nostres drets corren el risc
de veure's rebaixades les notes. De re-
sultes d'aquest xantatge encobert,
molts estudiants catalans renuncien a
emprar la seva llengua.

Cal que cessin les discriminacions i
les injustícies. Els estudiants catalans
comencen a estar cansats de sentir-se
alumnas de segona categoria en el seu
propi pais! Un estudiant de l'institut
Martí 1 Franqués (Tarragona).

Cartes



Una escollera artificial a la Badía de
Palma Joan Pencas - Baleares 

ro ',laico

SOLLEF?

Negra
el rno

0014,009	 Palma Nora
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El 30 de novembre de
1982 es publicava en el
Bolletí Oficial del Con-
sell Interinsular un Decret
Llei que declarava, en la
pròpia badia de Palma, una
zona de paisatge submarí
protegida. En els pròxims
dies s'autoritzarà per part
del Ministerio de Obras
Públicas un projecte d es-
collera artificial, inclòs en
la zona protegida, que ha
elaborat la Conselleria
d'Agricultura i Pesca en
collab o ració amb ï I nst it u-
to Español de Oceanogra-
fía.

La declaració de "zona
de paisatge pnitégit sub-
marí" en aigües de la ba-
dia, concretament des del
Club Nàutic de S'Arenal,
fins a Cap Regana va su-
posar una anticipació de
dos anys a les directrius
de la CEE i de la FAO
(Conferencia Mundial de
Pesca de 1984) per al Mare
Nostrum sobre la promo-
ció i desenvolupament de
les zones costaneras i la
pesca que en elles hi hagi.

La iniciativa de la crea-
ció d'una reserva marina
va partir de l'Agrupació
d'Hotelers de la Platja
i 11 va donar suport la Fe-
deració de Cofradies de
Pescadors de les Balears.
El Consell General Interin-
sular, concretament el seu
Consell Executiu va decre-
tar a proposta del alesho-
res conseller de Transports,
Comunicacions i Pesca, la
declaració d'una zona de
reserva marina que queda-
va delimitada, per terra,
entre el Club Nàutic de
S'Arenal i el Cap de Rega-
na, fins a una profunditat
de trenta metres.

L'objectiu que es prete-
nia amb la declaració de
paisatge submarí protegit
era e de proporcionar for-
mes ambientals compati-
bles de pesca i turisme.

ENG1NYERA
ECOLOG1CA

Com a complement
continuació del decret de
creació d aquesta reserva
sui 'marina, la Conselleria

d Agricultura i Pesca ha
elaborat un projecte que
segurament será autoritzat
per la Conselleria d'Obres
Públiques aquests dies, per
tal de Construir una esco-
llera artificial en la zona
protegida.

La construcció d'aquests
escolls, que sera feta per
1 empresa 'Entre Canales,
S.A.", pot incloure's en el
que s anomena "enginyeria
ecológica". En concret,
l'objectiu que es pretén
aconseguir amb la intro-
ducció de l'escollera és la
creació d'un enllaç entre
els dos ecosistemes costa-
ners i els de mar endins.

Per altra banda, aquests
escolls, realitzats amb ma-
terials de la construcció,
serviran de refugi a espé-
cies dels territoris dels
voltants, sobretot les sésils,
que s'aferren a les super-
fícies dures: algues, capsu-
les i bosses embrionàries
de moluscs, o crustaci que
efectuen en aquests hábi-
tats les seves mudes. Es
protegirà, a més, els peixos
més j oves.

Un tercer objectiu és la
protecció dels fons marins
dels voltants i afavorir la
petita pesca artesanal, en
contra de l'impacte ecoló-
gic de la pesca professio-
nal. L'escollera, en aquest
sentit, actuara d'element
disuassori per a la prácti-
ca d'aquest tipus de pesca.

Per últim i com a con-
seqüència dels anterios ob-
jectius, la productivitat de
la zona es veurà augmenta-
da en un termini més o
menys llarg de temps.

UNA NOVA VIDA

Amb la construcció de
1 escollera es pretén acon-
seguir la formació i el
desenvolupament d'una
nova biomassa, ja que es
proporcionen noves super-
ficies d . arrelament per a
crisálides d'organismes sé-
sils i per a les espores de
les algues. La biomassa
produïda pot servir, alho-
ra, com a reclam per a pei-
xos diferents dels habituals
del fons on s'In fará l'es-
collera.

Aquests substrats durs,
conformats d'una manera
tridimensional, poden tari-
bé oferir refugi als repro-
ductors i limitar els factors
de mortalitat dels ous,
crisálides i exemplars jo-
ves de moltes espècies,
com puguin ser els cala-
mars, les sèpies i els crusta-
cis en el període de muda.

EQU1P DE SEGUIMENT

El projecte de la Conse-
llera d'Agricultura i Pesca
recull també la necessitat
de la creació d'un equip
d'investigació per al segui-
ment del giny . Aquest
equip investigador es el
departament de Biologia
Marina. Realitzarien tre-
balls de camp, submarins
i de laboratori.

El segviint )t d'aquest,
segons l'informe de la Con-

abraçaria el con-
trol sobre les estructures
dipositades, l'estudi de la
colonització de les espècies
esmentades, a les noves
superficies verges, i el cnn-

trol de la utilització i ren-
diment pesquer. Per a aixb,
el projecte contempla un
període de tres anys en el
qual es desenvoluparia la
fase d'estudi. Al final
d'aquests tres anys es cal-
cula que haurà acabat la
fase de colonització, esta-
bilitzant-se l'escollera i
així es podrá començar la
fase d explotació controla-
da i dispersió d'espècies.

UNA ALTRA
ESCOLLERA PER

INICIATIVA PRIVADA

Per altra banda. l'Asso-
ciació de Veins de Santa
Ponsa ha vist denegat el
permís per a la construc-
ció d'una altra escollera en
aquesta zona. Aquesta ini-
ciativa dels vernats d 'aques-
ta zona turística responia
a l'interés per conservar els
fons amb prats d'algues
(Posidónia Oceánica), que

es vcuen afectats per la
destrucció que comporta
la pesca amb aparells
d'arrastrament del fons
marí, que unes vegades in-
tencionadament i altres
per error, es fa ilegalment
en l'interior de la zona de-
limitada per la isobara de
50 metres de profunditat.

En un principi, aquesta
associació havia previst la
realització d'aquesta esco-
llera mitjançant la utilitza-
ció de cotxes destruïts,
havent rebut el permís de
Comandancia Militar de
Marina.

Emperò, posteriorment
el permís va ser revocat
després d'un informe del
Centre Oceanogràfic de
Balears ja que en la prácti-
ca, la construcció d'esco-
fletes amb materials
d'aquest tipus no és acon-
sellable per nombrosos
motius, com puguin ser
l'alliberació de substancies
tòxiques, la dificultat en el
control dels materials sub-
mergits, la poca durada de
les estructures i el perill
de dispersió dels materials
usats en la construcció
dels escolis.

DISSABTE DIA 7 DE MARC
II DINAR D'ARENALERS ANTICS I SOCIS DE

L'ASSOCIACIO DE VaNATS
INFORMACIÓ I TIQUETS AL BAR JAMAICA,

TEL: 26.29.23.

ASSOCIACIÓ DE VÉNATS DE
S'ARENAL
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LA BASE ECONOMICA
A MALLORCA

Jo, tractaré d'explicar
la base económica de Ma-
llorca. Com tots ja sabem,
aquesta és el turisme. El
turisme repercuteix sobre-
tot a les zones turístiques.
Aproximadament 1 any
1960 va ésser el moment
en el qual Espanya estava
passant per una etapa de
desenvolupament indus-
trial i amb això va comen-
çar a arribar grau quanti-
tat de gent cap a les Illes
Balears. Des d'aquell mo-
ment, fins avui, "El turis-
me" ha estat la base eco-
nómica per tots nosaltres.

Tot això ha fet que es
construeix grans zones tu-
rístiques que, per una part,
donen molta feina i per
tant, gent de la Península
vacomençar a emigrar cap
aquí, cercant feina. Aques-
ta gent s'ha quedat aquí
i ha tingut fills. Tot això
(ha fet) fa que durant
1 estiu arribi gran cantitat
de gent, principalment
d'Anglaterra, França, i
Alemania, mentres que, en
hivern, que no hi ha turis-
me, la gent queda en el
paro, cosa que ens perju-
dica a tots nosaltres. Tots
els turistes que venen,
quasi sempre, són mal-
tractats per la gran quan-
titat de gent que hi ha
aquí. Una cosa molt bona
pels turistes seria que do-
nassin més omplária a la
platja, i d'aquesta manera
no hi hauria tantes quei-
xes com hi ha. Seria con-
venient que entre tots,
pensassim l'important que,
es el turisme per Pilla de
Mallorca.

Pep Escandell i Esconden

EL TURISME

El turisme a Mallorca és
un fet important. Gents
de tots els paños venen a
Mallorca a passar uns dies'
per assaborir el sol i po-
sar-se ben negres.

A Mallorca, hi ha més
de mig milió de persones,
en l'estiu aquest mig milió
de persones solen ser qua-
tre milions de persones,
sis milions, deu milions...
o més.

Pels carrers de S'Arenal,
en l'estiu, hi ha molts de
turistes. Les platges s'um-
plen per tot. Només es
veuen turistes per aquí i
per allá.

Mallorca está plena
d'hotels en els quals venen
a viure durant uns dies
els turistes i ho passen
molt bé.

La vida en un hotel és
molt dura pels qui treba-
llen des de la matinada
fins la nit. Els cambrers
treballen, fan torns de dia
i de nit. Ses cambreres
treballen des de sa matina-
da fins la tarda. Els cuiners
fan torns de dia i de nit
perquè no falti de res. Els
de serveis tècnics són els
que tenen el pitjor treball,
perque s'ocupen de totes
les coses de l'hotel, no
s'aturen de treballar més
que per dinar i dormir.
Tothom fa feina pels turis-
tes i grácies als turistes.
Tractem-los bé!

Els turistes que volen
visitar les nostres illes són:
Els alemans, els anglesos,
els francesos 1 molts d'al-
tres.

Les tendes de "souve-
nirs' i elš "chiringuitos"
solen guanyar molts de
diners amb l'arribada deis
turistes.

Josep M.a Garcia Baidez

'EXEMPLE DEL QUE
ES EL MON"

A nosaltres ens agrada-
ria un món on poguessin
estar totes les portes ober-
tes, on per tot hi hagués
la imatge de la natura:
flors, parcs, camps, llocs
on jugassin els nins,... On
la reina fos 1 amistat i la
bandera la pau...

Perquè no intentar reí .

això realitat i moltes més
coses? .. Aquest món ho
desitja tant! Perqu'no co-
laboram?... Es ja massa
tard? Passa una cosa... Te-
nim por, no sabem com
ho hem de fer, ni com, ni
amb qui. Però... qué po-
dem fer?... A qui hem
d'acudir?... Perquè feim
això?... Perquè no pensam
millor?... Hi ha qualcú que
sàpiga contestar a aquestes
preguntes?...

Perquè passa això?...
Perqué aquest món es tan
cruel? Ens hem cansat ja
tots de lluitar?

Apa, amics!
Colaboreu tots per poca

cosa que sia.
Ajudeu! Anim!
Gracies

Bel Bagur i Petersen

EL TURISME

Mallorca és un centre
turístic. S'Arenal és un
dels llocs on hi ha més
turisme. A S'Arenal hi ve
un turisme molt pobre.
Si vas per la platja en
s'estiu, totes están ple-
nes de turistes, per ses
aceres no es pot caminar
de tanta gent que hi ha.
1 a cada passa que camines
hi ha un hotel.

La majoria de gent que
hi ha a Mallorca treballa
amb qualque cosa relacio-
nada amb el turisme.

En s'estiu S'Arenal es-
tá molt animat, hi ha
molta de gent, però quan
arriba l'hivern tot es queda
en silenci 1 no es veu nin-
gú pel carrer.

M'agradaria que es pen-
sás un poc en la gent que
están sempre a l'Arenal i
es programassin activitats
per noltros i no semblaria
iue sempre estam aturats

i com a morts esperan
1 arribada de l'estiu.

Catalina PoniCaballin

LA NATURA

Hi ha en el món moltes
coses: homes, flors, ani-
mals, terra, platges, ro-
ques... Però el més impor-
tant per 1 home és la na-
tura. Té aspectes molts
interessants, molts d'ani-
mals plantes diferents,
fins i tot algunes endèmi-
ques d'algun lloc. Em
preocupa el conservar-la
i no vull que desapareixín
de la terra algunes espè-
cies que ja estan en perfil
d 'extinció.

Concretament, a Ma-
llorca hi han molts de
boscos de pins molt bonics,
però hi ha homes que els
tracten malament.

Per qué?... Aquests ho-
mes es diuen "pirómans”,
cremen els boscos de Ma-
llorca, sense consciència
per tant, també moren
molt d'ocells i plantes.

Quina llàstima!..,
Tenim també a Mallor-

ca el voltor negre, que es
un animal que ja en que-
den molts pocs a la terra.

Nosaltres hem de pen-

sar en el nostre futur,
tambié el nostre futur es
la , natura, la hem de cui-
dar tots, no un tot sol.
Tots els joves hauríem
de lluitar per això, no vo-
ler que el que avui está en
perill, demà sia només un
"record".

Pedro José Isidro Portero

UN PROBLEMA DE
S'ARENAL

S'Arenal té molts de
problemes. Jo me referiré
a un problema, per a mi,
greu. Aquest és el de la
manca d'un cine. A S'Are-
nal n'hi han hagut dos,
però als dos els han tancat.

S'Arenal és un poble
on hi ha molta gent i, so-
bretot, gent jove, la qual
vol sortir els diumenges o
els altres dies de la setma-
na, i, ara, molts de nins,
han d'estar a les seves cases
mirant la televisió.

A mi m'agradaria molt,
al igual que a amolts de
joves poder anar al cine
amb els meus amics i po-
der disfrutar de bones
pellícules. Esper que
aquest problema es pugui
sollucionar.

Jo pens que, l'Ajunta-
ment i tots els que coman-
den, s'hauréin de preocu-
par dels jove, intentar ofe-
rir-nos diversions i fer-nos
més agradable la vida.

Pere Joan Roig i Trobat

"LES CANTERES"

Les canteres de S'Are-
nal de Llucmajor molesten
molt. Seria convenient
treurer-les i fer un pare per
tots els al.lots petits, o
camps de fútbol, basket-
bol, tennis, etc. També
bancs pels vells, posar ar-
bres, que hi hagués flors...

A veure si en poc temps
l'Ajuntament de Llucma-
jor pensa fer qualque cosa,
perque aquestes canteres
en aquest lloc estorben
molt als venís de S'Arenal
de Llucmajor, són un perill
prop de les escoles.

El millor que es podría
fer, és un poliesportiu i
així no hi hauna tants
de "gamberros" pel carrer.

M'agradaria molt que
aviat aquest somni que jo
tenc, es fes realitat pel bé
dels nins, dels joves, dels
pares i deles més vells.

Joan Carleo Calvo Romero

IMMIGRANT!

ELS MALLORQUINS SABEN PARLAR
DOS IDIOMES

EXIGEIX ESCOLA EN (ATACA
AL TEU BARRI
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Jutges que no han permès rús
del català han estat expedentats

Maó / J. J. Pons Fraga
Pablo -Castellano, membre del Con-
sell General del Poder Judicial, ha
manifestat a Menorca que «s'han
obert diversos expedients alutges i
magistrats que no han permès l'ús
de les llengües autóctonas arreu del
país, concretament s'han negat a la
utilització del català».

Castellano obrí el cicle de confe-
rencies sobre «Constitució i autono-
mies» que ha organitzat el PSOE de
Maó, en el qual intevindrá aquesta
mateixa setmana Jordi Solé Tura. El
cicle continuará amb la intervenció
del senador per Menorca Antoni
Villaionga, i finalment hi intervendrá
el president del Congrés de diputats,
Félix Pons.

Pablo Castellano afirma que
«sense generalitzar, és cert que
s'han emes sentencies en les quals

no s'ha reconegut el dret a l'ús de la
llengua pròpia. Tots els ciutatans
tenen ple dret a expressar-se, a ser
escoltats i a adreçar escrits en la
seva pròpia llengua. El problema és
que certs jutges que encara no han
assumit l'esperit de la llei neguen
aquest dret als ciutadans».

També explica, en aquest sentit,
que «la comissió disciplinaria del
Consell General del Poder Judicial ja
ha obert un nombre suficient d'expe-
dients a jutges que han estat denun-
ciats perquè no han permès l'ús de
la llengua catalana. Aquestes ac-
tuacions han motivat sancions disci-
plinàries, ja que es tracta d'un dret
reconegut per la Constitució, els Es-
tatuts d'autonomia i la Dei orgánica
del poder judicial».

«Si un ciutadà vol utilitzar qualse-
vol !lengua de l'Estat — ha dit

Castellano— en la seva relació amb
els jutges, ho ha de poder fer sense
cap problema. I, si algun jutge o ma-
gistrat es nega, ha de ser immediata-
ment corregit disciplinàriament».

Revisió de la Constitució

Castellano es mostra partidari de
la revisió del títol vuitè de la Constitu-
ció «pels possibles errors que conté
i perquè certament no és el títol més
encertat. En el moment de redactar
la Constitució impera el criteri de
"café per a tothom", fet que constituí
un error, perquè justícia no significa
donar a tothom la mateixa cosa. La
Constitució republicana del 1931,
basada en les nacionalitats històri-
ques, resulta més ajustada a la reali-
tat del país que no pas a la fórmula w
del *café per a tothom"». Pablo Castellano

Un pastor protestant
dels EUA regala
preservatius

Williamsville / Efe
El pastor Carl Titchener, de l'Es-
glésia Unitaria Universalista
d'Amherst als EUA, va distribuir
preservatius entre els seus feli-
gresos diumenge passat, en
acabar el seu sermó, que va trac-
tar del perill de la SIDA. D'aquesta
manera, el pastor va dir que
«quan les paraules no són sufici-
ents s'utilitza el símbol».

Un metge no volgué
curar un pacient que
parlava en català

Tarragona Efe

Un electricista de Tarragona ha
presentat una denúncia al .jutjat
parqué el metge Miguel Angel
Causpe Lavilla no el va volar
atendre parque Ii parlava en cata-
là. Els fets van passar a l'ambula-
tori del barri de la Canonja, on tre-
balla l'electricista. El metge anava
fent preguntes en castellà i l'altre
responia en catalá fins que li va
dir: «Vagi a un centre on l'enten-
guin o li parlin en catalá». El
doctor Causpe allega que «esta-
ven a Espanya»

Vista contra quatre
inspectors acusats de
maltractaments

Pintades a les parets
de Solsona contra la
guàrdia civil

Solsona / Etropa Press
A Solsona han aparegut unes
guantes pintades a les parets contra
l'actuació de la guardia civil, tot i
nunci, per part del governador crvil
de Lleida, Josep Ignasi Urenda, que
serien arrestats els dos guardias
civils implicats en la detenció de
Josep Casseres i que hom ha vist
passejant per la població. Ahir, des-
prés de les queixes deis solsonins,
el governador va assegurar que avui
els dos guàrdies serien traslladats a
una altra caserna de la provincia i
que els arrestarien vuit dies.

Els morts en l'accident
de tren al Brasil són
seixanta- nou

Sao Paulo / AFP
La xifra de morts en l'accident fer-
roviari ocorregut al Brasil és de
seixanta-nou, segons el darrer
balanç. Aquest nombre podria
augmentar parqué hi ha mes
d'una cinquantena de ferits,
alguns deis quals estan molt
greus. L'accident va tenir lloc en
un barri perifèric de Sáo Paulo i,
segons els primers indicis, es
podria deure a un error en un
canvi d'agulles

Dos metges,
condemnats a
indemnitzar una pacient

Sabadell Efe
El titular del jutjat d'instrucció
número 2 de Sabadell ha con-
demnat els metges Valentín
Alonso Romero i José Luis
Alonso Segura a indemnitzar amb
un milió i mig de pessetes
Carmen Pozón. Aquesta pacient
va patir una paràlisi a les dues
carnes arran d'una operació d'ex-
tirpació d'úter a qué va ser sotme-
sa. La sentencia diu que els dos
cirurgians són culpables d'una
falta d'imprudencia simple.

Troben un cadáver amb
dos trets al cap a Sant
Llorenç

Castellar del Valles / Efe
El cadáver d'un home d'uns
trenta-cinc anys que tenia dos
trets al cap va ser descobert ahir
per la guardia civil al terme muni-
cipal de Sant Llorenç Savall, a
uns deu quilòmetres de Castellar
fiel Valles. Segons la policia, de
moment es desconeix la identitat
de la víctima. per la qual cosa
s'instruiran les diligencies previas
per determinar qui és i les circum-

stancies de la seva mort.

Mor un motorista
atropellat per un cotxe
a Santa Perpètua

Barcelona / Europa Press
Antonio Fernández León, un mo-
torista de dinou anys, va resultar
mort atar a la matinada després
que l'atropelles un vehicle que va
fugir, a la carretera B-143, a l'al-
tura del terme municipal de Santa
Perpetua de Mogoda, a la comar-
ca del Valles Oriental. L'accident
va tenir lloc a les 6.45 del matí, al
quilòmetre 3,600 de la carretera
B-143.

Detenen un carter que
es quedava cartes
certificades

Barcelona / AVU
El carter Jacobo Pérez Bellido hl.
estat detingut per la policia com
presumpte autor d'un delicte d'a-
propiació de cartes certific,adet
que contenien talons bancaris
targetes de crèdit i altres docu
ments. La sospita que algun em
pleat de correus de l'oficina d.
Bellvitge s'estava quedant carie
va sorgir l'agost passat i, despre.
de l'oportuna investigació, la po1?
cia va aconseguir detenir
cariar, que va ser al, apat in frt.
ganti En un registre .osterior,
policia va trobar-li vul. DNI i altre
documents,

Un diputat regional del
PSOE, acusat de
traficar amb cocaïna

Madrid/ Efe
José Luis Torner, diputat del
PSOE de la comunitat autónoma
de Madrid, va ser detingut ahir a
l'aeroport de Barajas acusat de
presumpte tràfic de cocaïna,
El diputat va ser detingut junta-
ment amb dues persones més,
Pedro Lararín i Francisco Velas-
co, als quals van trobar tres-cents
grams de cocaïna pura, que
devien haver dut de Veneçuela

Retirades dues escales
de Telefónica a
l'Eixample

Barcelona /AVUI
Dues escales de les que habi-
tualment utilitzen els operaris de

la companyia Telefónica han
estat retiradas del carrer Borrell,
justament uns dies després que
els veïns d'aquesta part de
l'Eixample iniciessin una campa-
nya contra aquests estris parque
entenien que «atempten contra
l'estética i afavoreixen la comissió
de robatoris».

Violen una prostituta i
reben una «Ilicó» dels
«professionals» del barri

Barcelona / AVUI
Francisco Murillo, de vint-i-dos
anys, i Javier Benavent Granero,
de dinou, van forçar una noia de
vint-i-dos anys anomenada Ceci-
lia, que exerceix la prostitució a
prop de l'estadi del F.C. Barcelo-
na. La mateixa nit de dilluns.a di-
marts els dos individus acompa-
nyats d'un tercer no identificat,

que també t'havia violada, van
mirar de repetir roperació, però

els «professionals» de la zona
van decidir donar-los una «Hipó»
a més de fer denúncia a comissa-
ria.

Un jove, ferit greument
amb arma blanca a
Barcelona

f3arcelona / AVUI
Un jove de vint-i-cinc anys va re-
sultar ferit greument amb arma
blanca quan va ser agredit, apa-
rentment sense cap. raó, per una
parella mentre passejava amb
una altra persona pel carrer Arc
del Teatre de Barcelona, segons
que informaven fonts policíaques.
Segons l'acompanyant del ferit,
que está internat a l'hospital
Clínic, l'agressió va produir-se
sense intercanvi de paraules.

Barcelona / E ft
El ministeri fiscal ha sol.licita
cinc mesos d'arrest i inhabilitacic
professional durant set anys per
a quatre inspectors de la brigade
regional d'informació de Madrid
que estan acusats d'haver infligi
maltractaments a Isabel Llague
quan la van detenir i Ii suposaver
alguna implicació amb el GRAPO

Troben un estudiant
mort al sostre d'un vagó
a Vilafranca

Barcelona / Europa Press
El cadáver d'un estudiant de vint-
i-dos anys va ser trobat per un
empleat de la RENFE al sostre
d'un vagó de mercaderies estaci-
onat a Vilafranca del Penadas,
segons fonts de la guardia civil.
Encara que es desconeixen les
causes de la mort, sembla que la
víctima, Joaquim Masdéu Mas,
es va electrocutar en tocar un
cable de la catenaria

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

día al 105 de la F.M.
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Un virus que no deixa Virare	 Annabel Campo - El Mon

/
, a veritat de la incidencia de la malaltia,

segons fonts consultades, está molt per
sobre de les xifres oficials que reconei-
xen l'existència a Catalunya de 44 ma-

lalts de la SIDA. Si sumem els malalts que hi
ha ingressats als hospitals de Barcelona la xi-
fra gairebé es duplica. Al marge d'això, es cal-
cula que els casos que presenten anticossos
contra el virus, la qual cosa no vol dir que
pateixin la malaltia, són molts.  Això significa
que aquells individus que els presenten han
estat en algun moment en contacte —contac-
te molt íntim i no superficial— amb ell, i, per
tant, el sistema immunitari ha creat anticos-
sos per defendre l'organisme. L'evolució cap
a la malaltia dependrà que es continuï alterant
o no el sistema immunitari d'aquests indivi-
dus. De moment es preveu que, aproximada-
ment, un deu per cent d'aquesta gent  patirà
més endavant la malaltia.

La SIDA, síndrome d'immunodeficiéncia
adquirida, és un conjunt de malalties —n'hi
ha 12 d'establertes— produïdes per un virus
HIV, que ataca el limfócit T-4, encarregat
d'estructurar la resposta immune. El virus
tendeix a proliferar i formar virus nous que
ataquen. aquestes céllules T-4, i, com a conse-
qüència, s'esdevé un estat d'immunodepres-
sió severa que facilita l'aparició d'aquestes
malalties establertes qualificades d'oportunis-
tes. S'ha pogut observar que es necessita un
contacte reiteratiu de sang i semen infectat
per arribar a contagiar-se.

Les investigacions van encaminades a tro-
bar la vacuna capaç de fulminar el virus i,
també, mentre no arribi aquesta solució defi-
nitiva, s'experimenta amb alguns medica-
ments que en retardin l'aparició o evolució.

Els estudis es multipliquen als diferents
països i, com s'ha vist, hi ha una evident com-
petència entre els diferents laboratoris per
arribar, de manera exclusiva, a la desitjada va-
cuna. Aquestes presses serien positives si, en
aquesta cursa, existís una franca collaboració
per davant dels interessos. Però aquest aspec-
te no está tan clar donat que hi influeixen
factors econòmics. Aconseguir la patent vol
dir, a més a més de prestigi, diners.

De moment, les presses han donat un bon

resultat. En poc temps les investigacions han
avançat molt pel que fa a la identificació del
virus. Fa temps que es va aconseguir jalar el
virus HIV, però l'inconvenient, a l'hora de
controlar-lo, és que té propietats mutants,
fins i tot, en el mateix individu. El períodc
aproximat d'incubació de la malaltia és de
tres a quatre anys, en general, però en casos
atribuibles a transfusions sanguínies i també
quan es tracta d'infants és més curt. Actual-
ment, es poden fer els tests serológics, que

. detecten gran part dels individus afectats,
com el test Elisa, l'IF i el Western Blot,
aquest últim més complet i que només es fa
després d'haver passat dues vegades per un
dels dos primers. Els tests han generat polé-
migues, ja que entre els resultats de vegades
s'escapen alguns falsos positius i alguns falsos
negatius. A Barcelona hi ha alguns centres on
es poden fer les proves, l'Hospital Clíníc n'és
un.

S'han determinat uns grups inicials de risc
però, actualment, se sap que no solament són
ells els afectats potencials sinó tothom que no
prengui mesures preventives davant un possi-
ble contagi a través de la sang. Les quatre H
(homosexuals, heroinómans, hemofílics i hai-
tians) només indiquen un risc més elevat en

A la caça i captura d'un medicament
efectiu

Les investigacions van encaminades a l'ob-
tenció d'un fármac que eviti o freni la replica-
ció del virus o bé que millori l'augment del

sistema immune, l'immunopotencii.
La recuperació de l'agent antiviral AZT,

que va ser descobert fa vint anys, es va utilit-
zar a primers del 85 en experiments «in vitro»
i es va demostrar que, si bé no eliminava el
virus, impedia la seva multiplicació. És un
dels més eficaços però té efectes secundaris.
Hi ha altres medicaments en estudi com la
ribavirina o la ciclosporina, que evita que
s'activi el sistema immune i deixa el virus en
repòs. Té també efectes secundaris i un cert
risc de precipitar malalties oportunistes, s'u-
tilitza en els trasplantaments renals i de fetge
per evitar el rebuig.

L'experiència realitzada «in vitro» a l'Insti--
tut Pasteur amb el clorur de Benzalcónium,
component d'alguns espermicides i antisép-
tics, ha revelat les seves propietats virucides a
més de ser totalment inocu, si s'administra
per via local.

Només es pot utilitzar per via local  perquè
si es fes per via intravenosa provocaria la des-
trucció de les altres céllules sanguínies.
Aquesta segona aplicació está en fase d'expe-
rimentació. És important tenir en compte, en
cas d'utilitzar-lo, que no hi ha d'haver cap
irrigació sabonosa ni d'aigua després de les
relacions sexuals, si es fes, s'anul-laria l'efecte
espermicida.

Un origen sol-licitat per més d'una teoria
Es va parlar que els haitians van ser els pri-

mers a contraure la malaltia, però l'origen
sembla localitzar-se a l'África Central, on, a
la década dels seixanta, es van recollir mostres
de sèrums amb resultats positius respecte de
la malaltia. És probable que els treballadors
haitians, emigrats a aquesta zona, exportes-
sin, més tard, el virus a Haití. També és una
zona freqüentment escollida per molts ho-
mosexuals d'EUA per d'anar de vacances, la
qual cosa explicaria la disseminació de la ma-
laltia en aquest país. La teoria de la mona
verda» defensada per Max Essex i que atri-
bueix l'origen de la SIDA al virus caracterís-
tic d'aquest simi, és la que s'accepta ofi-
cialment.

L'octubre del 86 es va fer pública una teo-
ria que argumentava la possibilitat de la crea-
ció artificial del virus donat que és gairebé
impossible que es generi de manera natural en
el cos humà. Segons el científic alemany, Ja-
cob Segal, la unió artificial dels dos virus
mortals podria ser producte dels experiments
de l'estament militar als laboratoris P4, que es
dediquen a frenar la formació de  gèrmens pa-

tógens i que, des de fa temps, són utilitzats
pel Pentàgon en la investigació d'armes bio-
lògiques. Se suposa que, el 1977, van ser ino-
culats els primers virus de la SIDA a presos
voluntaris a canvi de la supressió de la seva
condemna. La llarga incubació del virus es
devia manifestar un cop havien quedat en lli-
bertat i, a través de contactes sexuals, el de-
vien encomanar a homosexuals.

Es dóna la coincidencia que el període
d'incubació és de dos a tres anys, el mateix
temps que va trascórrer des que es va obrir el
laboratori P4 o departament 550 de Fort Die-
trick fins que van aparèixer els primers casos
de SIDA, a la rodalia d'aquest lloc. Aquesta
teoria, però, no té gaires partidaris entre els
professionals de la medicina.

Conèixer sense dramatitzar és la millar
mesura preventiva

El virus s'ha pogut aïllar en gairebé tots els
fluids del cos: semen, sang, saliva, llàgrimes,
suor, secreció vaginal, etc, però només es
transmet per via sanguínia. Així en les rela-
cions sexuals, en l'embaràs i el part s'afavo-
reix el risc de contacte de fluids, amb la sang,

preferentment, en les transfusions sanguí-
nies, donat que la transmissió és directa. Hem
de recordar que ens podem donar petons,
plorar a llàgrima viva, beure tranquillament
en locals públics, etc., perquè és necessari,
primer, que el virus existeixi i, després, que
entri en contacte amb la sang, a més, segons
sembla, el contacte ha de ser de forma rei-
terada.

En el cas dels hemofílics, que s'han de sot-
metre sovint a les transfusions, la solució pas-
sa per analitzar la sang o plasma i per exigir
que la sang que s'importa —a Espanya hi ha
déficit— hagi passat la prova de control. La
transmissió materno-fetal és probable durant
l'embaràs, en cas que la mare estigui infecta-
da, igual que durant el part.

El virus no es transmet a través de l'ai-
re, ni amb l'aigua, ni a través dels aliments,
per tant, si es prenen les mesures preventives
es pot conviure amb un malalt de SIDA sense
perill de contagi. Les formes de transmissió
tenen característiques semblants a las de l'he-
patitis B, però el contagi no és ni de lluny tan
fácil com el d'aquesta última.

La malaltia es pot sospitar amb certs símp-
tomes com la febre persistent, la diarrea con-
tinuada, les suades nocturnes, la pèrdua inex-
plicable de pes, superior al 10%, Paparició de
taques vermelloses o violàcies o de nòduls a la
pell, l'aparició de ganglis a diversos llocs del
cos. Aquests símptomes són també caracte-
rístics d'altres malalties, per tant, aquests
símptomes només donen lloc a la sospita; és
el metge qui ha de diagnosticar.

Un sexe amb cognom

,Sexe sans risc. Una frase que aviat apren-
drem a dir en tots els idiomes i que cal recor-
dar. De moment, sembla que no n'hi ha per"
tant, però en certs ambients de Barcelona, i
de forma especial els hipocondríacs, ja co-
meneen a neguitejar-se. Segons el sexòleg
Frederic Boix, amb el problema de la SIDA
hi ha el perill de retornar a la situació dels
anys 60 «tots els estaments socials que durant
segles van predicar la repressió sexual ho van
haver de fer mb arguments rocambolescos,
perquè no n'existien d'altres». El perill d'ex-
perimentar un retrocés en els nostres costums
sexuals és innegable. La situació de llibertat
que vivim úlrimament, arribada, sobretot,
gràcies a la insistencia deshinibidora d'un sec-
tor de gent que reclamava una llibertat per
decidir sobre la pròpia utilització del sexe,
hauria de ser innegociable, donat que ja, en
aquests moments, davant el perill evident,
existeixen les mesures preventives que calen
per defugir el contagi.

Frederic Boix, cofundador de l'Institut
Genus els anys 66, que anava bàsicament

Robert Gallo, investigador al Bethesde lnstitute dels
Estats Units, en un congrés sobre la SIDA. A dalt, tres

fases de la formació del virus.

orientat a atendre problemes de comporta-
ment social i que fa un temps que es va decan-
tar pels problemes que genera la drogaaddic-
ció, manifesta certa frustració davant els pro-
blemes de comportament social que es
puguin derivar de la SIDA. «Durant vint
anys s'ha aconseguit un canvi qualitatiu da-
vant la repressió ancestral, quan això comen-
lava a aixecar el vol, perque encara hi ha un
condicionament fortíssim del bloqueig de
l'espontaneïtat, et trobes amb un problema

que no pots minimitzar per la importància
real que té. I ara et veus recomanant la utilit-
zació de totes aquelles coses que durant
aquests anys suggeries que la gent en prescin-
dís, perquè condicionaven molt l'esponta-
neïtat erótica». O sigui, que ens agradi o no,
sembla que no.hi ha més remei que mirar-se
el preservatiu amb més bons ulls i encara més
si es mantenen relacions amb persone§ diver-
ses o si es practica el coit anal.

De tota manera no ens hem d'angoixar més
del compte i preocupar-nos per coses com les
que es comencen a sentir als consultoris de
Barcelona, corrí per exemple:

Ahir Ii vaig fer un pecó a un noi, puc tenir
la SIDA? O bé arribar a nivells d'escrüpols
tals com un senyor que explicava al seu metge
que no donava un petó a la boca a una noia si
no hi havia un paper de fumar entremig.

«Consultes del tipus « perquè em masturbo
tinc por que em passi...» pràcticament han
desaparegut —explica el doctor Boix—, tam-
bé ha desaparegut la persona homosexual que
venia a demanar ajuda per poder canviar. Pe-
rò ara es torna a repetir el cicle i es presenten
d'altres consultes fetes de forma obscurantis-
ta —via telèfon— exponents dels neguits
actuals. En aquest moment ja hi ha gent que
no té una relació sexual tranquilla, gent que
ha fet un replegament important. D'aquí a
quatre anys podem tenir tot un regiment de
gent amb cinturó de castedat».

Les prostitutes es fan les sueques
Un grup de persones tan susceptibles de

contraure la malaltia sembla no tenir gaire
interés a sentir parlar del tema. «Les prostitu-
tes —segons afirma la doctora Dolors Bou,
especialista en malalties venèries i autora d'un
llibre que divulga els coneixements  bàsics so-
bre les malalties de transmissió sexual— no es
preocupen gaire pel tema de la SIDA, els
sembla absolutament alié i consideren que és

Ningú nega l'evidència del perill de la SIDA,
però la impertinència d'aquest virus genera

un segon perill no menys importtint: l'angoixa
injustificada amb conseqüències nefastes. Un

hipocondriaquisme col•lectiu pot derivar en
una desagradable transformació dels nostres

costums.

cada un d'aquest collectiu pel fet de practicar
certs costums o necessitats susceptibles de
contagi. Si es preveu aquest risc i s'utilitzen
preservatius en les relaciorts sexuals —sobre-
tot en les anals— agulles esterilitzades i si es
verifiquen les donacions de sang i plasma em-
prades en les transfusions, els grups de risc no
seran tals. La teoria que especulava sobre la
propensió dels haitians a contraure la malaltia
també está descartada.

Se sap que el virus és vulnerable a certs
agents domtstics: el lleixiu el fulmina imme-
diatament, i si s'exposa duranf una hora a una
temperatura de 56° i durant mitja hora a alco-
hol etílic del 70% també es destrueix
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una malaltia només d'homosexuals». Va ha-
ver-hi una época en qué els homes ¿jue practi-
quen la prostitució es van desesperar molt
coincidint amb la mort de Rock Hudson. En
aquells moment van venir tots per fer-se  l'a-
nàlisi de la SIDA, però després no s'han
preocupat més».

Els que sí que vénen molt preocupats, ex-
plica la doctora Bou, són els homes que han
tingut un contacte esporàdic amb un trans-
vestit o amb un prostitut, vénen desesperats i
diuen plorant que no tornaran mai més a te-
nir relacions sexuals».

L'origen del contagi en les prostitutes no és
gaire clar perquè moltes també són addicts a
l'heroïna.

«En aquest món et trobes amb moltes sor-
preses —diu la doctora Bou—, tothom asso-
cia el preservatiu amb la prostitució i és men-
tida, perquè la gent que va amb prostitutes no
el fa servir. Diuen que ja l'utilitzen a casa com
a anticonceptiu i que si paguen volen un ser-
vei complert. Així les prostitutes són les pri-
meres interessades a no fer-lo servir; tenen
por de perdre el client. També, contràriament
al que es pensa, hi ha més malalties venérees
de la Diagonal cap amunt que no pas de la
Diagonal cap avall. Per norma general es cui-
den més les prostitutes d'edat avançada i, per
aquesta raó, pràcticament mai no cenen cap
malaltia. En canvi, les noies joves i aparent-
ment més sanes són les que en tenen més»:

Está comprobat que la penetració anal és la
práctica sexual que comporta més risc. D'una
banda, segons afirma la doctora Bou, el recte
és una via d'administració medicamentosa, la
qual cosa significa que hi ha una gran i rápida
absorció. En aquest sentit el doctor Ventura
Clotet, metge adjunt de la unitat de Malaties
Infeccioses de l'Hospital Germans Tries i Pu-
jol (Can Ruti) de Badalona, diu que els trau-
matismes produïts per la penetració, bastant
freqüents en aquests tipus de relacions, fan
que la zona estigui més receptiva al possible
contagi mitjançant el semen infectat. «L'ero-
sió que es fa en el recte pel traumatisme, si no
es lubrifica bé, fa que hi hagi un teixit d'infla-
mació amb la presencia, per tant, de limfó-
cits... Si es té aquest tipus. de relació amb un
individu infectat la transmissió és molt
gairebé es podria dir que té totes les cél.lules
esperant que li caigui el virus al damunt.
D'altra banda, existeix el risc que es trenqui el
preservatiu, amb la qual cosa la prevenció no
serviria de res».

MIES
La situació a les
presons és molt
preocupant degut al
fet que les practiques
homosexuals i la
drogaaddicció —dos
factors de risc— són
freqüents en els
centres penitenciaris.

El fet que hi hagi més bornes infectats que
dones, el doctor Clotet ho atribueix a un pro-
blema de difusió. En la mesura que hi hagi
més dones infectades, també ho aniran pas-
sant als homes. En el cas d'Africa, on les xi-
fres són molt preocupants, la proporció d'in-
fecció entre els homes i les dones és gairebé
igual, només hi ha un 0,1% d'homes més que
de dones que estiguin infectats. La possibili-
tat d'infecció del fill si la mare és portadora,
és altíssima. En el cas que només estigui
infectat el pare, el percentatge de fills conta-
giats baixa molt, però s'ha de vigilar que el
pare no ho transmeti a la mare embarassada
durant la relació sexual.

La trampa de les xeringues	 -
A l'Hospital Clínic de Barcelona hi ha un

grup de metges que está fent un estudi sobre

la SIDA, que encara no está tancat. Des de fa
un any tenen accés al grup de drogodepen-
dents que es tracta en un dels centres CAID,
Centre d'Atenció Integral de Drogodepen-
déncies, que acull els drogaaddictes que vo
luntàriament s'han fet la prova d'anticossos.
D'aquests, un 60% han donat possitiu. «El
consum per via endovenosa fa que aquests
drogaaddictes es converteixin en un grup
d'alt risc de contagi i de tenir infeccions ja
que en aquests sectors no acostuma a haver
gaire sensibilització. S'ha d'indicir especial-
ment a facilitar una bona informació sobre les
mesures preventives —diu el doctor Jaume
Serrano que treballa en el CADIC de
Sants—. Aquí ho fem a través de xerrades
amb els possibles afectats i amb els seus fami-
liars. El grup de risc encara no está sufi-
cientment sensibilitzat, en alguns casos ha
vingut gent amb la intenció de deshabituar-se
i han admès que la causa d'aquesta decisió era
la por a la SIDA. Les campanyes de preven-
ció han produït que el consum derivi cap a
altres drogues que no s'ingereixen per via en-
dovenosa, corn la. coca».

«El nivel cultural de l'heroïnóman és bai-
xíssim —diu el doctor Ventura Clotet— i
continuen compartint la xeringa. L'heroïna
els porta a la pèrdua total del seu estímul per
la vida, tant els fa la SIDA com la bomba

TATUÁIS
Els tatuatges,
treballets amb
agulles, són una
marca habitual del
pres. Si no
s'esterilitzen les
agulles hi ha perill
de contagi.

atómica, tant els fa morir com no. No tenen
una situació de consciencia».

A la zona del barcelonés nord, entre els
anys 85 i el 86, un 60% dels drogaaddictes
estaven infectats amb el virus. Ara ho estan el
90%. En el mateix estudi fet amb pacients de
la residencia de Badalona, de les dones no
drogaaddictes que mantenen relacions es-
tables de parella amb drogaaddictes, un 14%
són portadores del virus per contacte sexual.

Les presons són un focus indiscutible
La situació a les presons és molt preocu-

pant, la drogaaddicció i les pràctiques homo-
sexuals estan, en aquells centres, a l'ordre del
dia, amb l'agreujant que les mesures preventi-
ves són esquivades, per raons diverses. Com-

' prar un preservatiu a l'economat de la presó
amaga un tipus de relació sexual que en molts
casos no vol ser reconeguda. D'altra banda,
segons afirma el fiscal de vigilància peniten-
ciària Antoni Gisbert, l'ús de xeringues és
inevitable per a molts donat que existeix un
mercat negre que n'altera considerablement
el preu. A la Model es cotitzen a mil pessetes i
això fa que molts dels presos optin per llogar-
la a un preu que oscilla'entre les 200 i les 250
pessetes. «La solució seria facilitar-les —re-
coneix el fiscal Antoni Gisbert-- però aquí
toparíem amb un problema jurídic. En prin-
cipi, no constitueix un delicte contra la salut
pública, donat que no es facilita la droga, pe-
rò els òrgans de l'Estat obliguen l'Adminis-
tració a combatre el seu.tráfic allá on es des-
cobreixi. Si es faciliten les xeringues, s'està

reconeixent que hi ha droga i per tant s'ha de
perseguir, si no es fa, equivaldria a una omis-
sió per part de l'Administració. Però és una
qüestió a estudiar —continua dient—, perso-
nalment penso que s'hauria de facilitar la xe-
tinga, perquè és un valide ideal per transme-
tre la malaltia».

Una altra sortida seria crear a l'interior del
centre penitenciar; una unitat de deshabitua-
ció i encara que no es descarta la possibilitat
que la fiscalia ho proposi al jutjat, perquè ho
faci, hi ha problemes d'infrastructura. Dels
2.000 presos de la Model el 30% són droga-
addictes. Aïllar 600 persones és molt difícil.

L'informe que el Fiscal de Vigilància peni-
tenciària va demanar al servei mèdic i al met-
ge forense de la Model feia referencia a 16
afectats, dos d'ells en estat molt avançat. Ara
s'estan estudiant les mesures necessàries per a
la protecció de la vida dels interns. La infor-
mació continua sent l'arma més eficaç, però
els presos sembla que no en fan cap cas. Faci-
litar més informació als presos és la primera
mesura preventiva «però sempre et trobes
amb aquesta tessitura que, probablement,
molta informació será contraproduent per-
qué produiria el pànic. També comporten
risc els tatuatges, marca habitual d'un presi-
diari, perquè els fan amb agulles. L'informe
del servei mèdic diu que el número d'interns
que puguin desenvolupar el virus no es pot
predir, però s'intueix que el nombre d'afec-
tats en els pròxims anys será molt alt. El 30%
o el 40% de presos de la Model són droga-
addictes i d'aquests, un 70% presenten anti-
cossos. •



També	 tenen dret
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L'actívítat sexual de les
dones a l'Estat  espanyol

Detingut "el ros de Sant
Jordi"

Joan Ferrer Barceló, conegut com "el ros de Sant Jordi" ha estat detin-
gut per rnembres de la Guàrdia Civil com a pressumpte autor d'un atraca-
ment, el passat 4 de febrer, a una apotecaria de Son Ferriol.

El detingut, de 23 anys, estava fugat de la presó Alcalá-Meco de Madrid,
on hi compila una pena per robatori. Joan Ferrer va escapar aprofitant uns
dies de permís que li havien atorgat.

L'atracament a l'apotecaria es va produir el 4 de febrer, a l'horabaixa..
Varen ser robats diners i estupefaents. L'atracador va fugir a peu, sense
que ningú l'esperás, anava sol, dones.

OBERT CADA DIA
ARA, VIDEO GIGANT   

Carrer Pere Bartomeu
Salvá-Balneari 6

S'Arenal de Mallorca. 

Un estudi fet a cinc
estats occidentaLs per
la International Health
Foundation, amb seu a
Ginebra, sobre l'activi-
tat sexual de les dones
en aquests estats, ha
estat divulgat. Els es-
tás on s'hi ha fet l'es-
tudi són eh següents:
Itàlia, França, Gran
Bretanya, la República
Federal Alemanya i
l'Estat espanyol. L'en-
questa está feta entre
la població femenina
dels quinze als quaran-
ta cinc anys, durant la
primavera i l'estiu del
1986.

L'estudi assenyala
(pie el 32 per 100 de

les dones que viuen a
tot l'Estat no tenen
cap tipus d'activitat se-
xual, mentre que el 16
per 100 la tenen tan
sols ocasional.

En el que respecta
a la utilització de mit-
jans anticonceptius, eh
mètodes de barrera
(preservatius) són uti-
litzats en un 23 per
100, seguits molt de
prop peh contracep-
tius orals amb el 19
per 100 i el DIU en un
13 per 100. L'edat

sembla tenir poca rela-
ció amb l'ús dels anti-
conceptius, només és
pertinent en el cas dels
métodes usats: els
grupa més vells i els
més joves es decanten
per l'ús dels de barrera,
mentre que eh inter-
media es decanten per
la píndola o el DIU.
L'ús de métodes 4,nti-
conceptius naturals no
és massa elevat, la po-
blació en la qual es no-
ta més és en la de- -més
edat i en eh feels.

Sa Rápita

Troben el cadáver d'un
Ilucmajorer dins una
cisterna

Bernat Carda Cañellas, llucmajorer de 41
anys, va ser trobat mort dins una cisterna de la
seva casa de Sa Rápita (Campos).

La família de Bernat Carden havia denunciat
la seva desaparició el vespre abans, quan no havia
tornat de Sa Rápita al'hora convenguda. El cot-
xe estava davant de la casa, ningú l'havia vist
arribar. La Guàrdia Civil va fer una batuda pels
voltants, registrant tota la casa.

El cos de Bernat Cardell va ser trobat, ja mort,
dins la cisterna de la casa. Eh bombera se'n varen
encarregar de treure'l.



La meya
enrasas
voluntat
es que
em mangle a

CAN VERDE

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

NOMES OBERT FT.S VESPRES

Va'n
erdera

CUINA MALLORQUINA
SALA PER BODES I

COMUNIONS

Inauit en els
convit5
regulare una
peLlicula de
vídeo.
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Francesc Ferrer í Gronés: Els espanyols no són mallorquins
	El Mirall	

Des que Francesc Ferrer i Gironés el
va presentar a Palma, ara fa un any, el
seu ¡libre La persecució política de la
!lengua catalana ha arribat a la cin-
quena edició. El següent treballa

d'aquest senador, independent a les
¡listes del PSC per Girona, ha arribat a
la tercera edició en quatre mesos. Es
tracta de Catalunya ligth...? (Els espa-
nyols no són catalans).

El retard d'un avió, causat pel tem-
poral que acompanyà l'onada de fred
polar d'aquest gener, va fer impossible
la presentació d'aquest ¡libre a una 'li-
brería ciutadana. Així i tot, Ferrer i Gi-
ronés arribà a Mallorca i poguérem
mantenir amb ell una breu conversa.

«La persecució parlava sobretot
de les Ileis i ordres ministerials que es fe-
ren contra la !lengua catalana i dels po-
lítics que les feren. Catalunya ligth...
amplia el camp d'estudi al tracte que
han donat a la llengua els intel.lectuals
espanyols —els intel.lectuals liberals—,
els magistrats i tribunals, l'administra-
ció militar... Si una cosa queda clara és
que la persecució lingüística no s'ha in-
terromput des que les illes, el Principat i
el País Valencia perderen la guerra de
successió i la monarquia espanyola va
imposar un nou sistema polític. És cert
que a partir de la Constitució Espanyola
les coses han canviat una mica, però el
que diu la Constitució, per una banda
no s'aplica, i per altra es retalla a través
de sentencies judicials».

Qué vol dir, quan diu que els espa-

nyols no són catalans?
«Defineixo com a espanyols totes

aquelles persones que viuen al períme-
tre on impera la !lengua castellana i te-
nen, per altra banda, l'esperit de fer-ho
tot centralista.

La !lengua, la literatura, els usos i
costums, la forma d'actuar en la vida
económica, els imposts, el dret civil ca-
tala o mallorquí són moltes vegades ata-
cats, perquè el que volen és que tothom
en tengui un de sol, que significa la pér-
dua de la nostra manera de ser especial.
Per això dic que no són catalans, si ho
fossin no seríem perseguits, no seríem
atacats en la nostra manera de ser».

A Catalunya . ligth... fa referència a
una nació, a un projecte. Quin paper
creu que hi tenim,per exemple, els ma-
llorquins?

«Una nació jo crec que és feta i confi-
gurada especialment per una base d'un
grup humà que té com a trets essencials
la mateixa cultura i la mateixa !lengua,

naturalment, la gent no parla d'una
mateixa manera per atzar, sinó perquè

Tipografía	 SANT CRISTÓFOL, 116
TEL.: 26 89 64

Offset	 S'ARENAL DE MALLORCA

Francesc Ferrer,
un senador del PSC
que estudia el fet
social calalú (Foto
de Jaume Servéra)

CONSULTOR'
VETERINARI

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

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

Servei a la carta, cada dia manco ela dimana.
Provi el nostre catira al foca, tostón de Segovia, ossobuco, etc., etc.
Buffets i tota clame de serveis a domicili.
Batejos, bode., comunions, sopare i dinar, de companyonia, eelebraciona, etc.

Son Carda del linar
Coll d'En Rabassa.

Telf. 268661.



ELECTROE f.\ ARENAL
TV VIDEO 14141
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R,paració rádio -TV-HIF I.
Instaliacions electròniques d'alarma.

Antenes individuals.
Video-club.

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

IMMIGRANT!
ELS TEUS FILLS SON MALLORQUINS

EXIGEIX ESCOLA EN CATALÀ

Pro pietaris de Ilaüts, velers, iots, Ilanxes iautomòvils.
Poden solucionar ràpidament qualsevol avería

electrica.

Au4D	 thit

O YA

Carrer Berlín, 37 - Tel. 269083 -
S'ARENAL DE MALLORCA.
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BORSA
IMMOBILIARIA

URGEIXEN PISOS
PER LLOGAR.

FINQUES
AMENGUAL.

Sant Cristofol, 16.
Tel. 269250.

TRASPAS O VENC Local,
1.a línia Ca'n Pastilla, 400
m2. 10.000.000. AMEN-
GUAL. 269250.

CAFETERIA - HAMBUR-
GUESERIA,	 completa-
ment muntada, Ca'n Pasti-
lla, 60 m2. 2.400.000.
AMENGUAL. 269250.

TENDA, ideal per a car-
nisseria, Ca'n Pastilla, 80
m2. 1.400.000. AMEN-
GUAL. 269250.

BAR, 120 m2., contracte
indefinit, Palma. 9.215 al
mes. AMENGUAL.
269250.

BAR NOU, bonta situació,
cuina i terrassa, S'Arenal.
5.000.000. AMENGUAL.
269250.

LOCAL COMERCIAL de
l'Ajuntament Llucmajor,
100 m2. 1.700.000.

LOCALS COMERCIALS
nous i económic s, S'Arenal.
AMENGUAL. 269250.

3 DORM., garatge, xime-
..

neta, telèfon i jardí, Cala
Blava. - 75.000. AMEN-
GUAL. 269250.

MITJA QUA RTERADA,
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.

XALET A ZONA TRAN-
QUILA, amoblat, telèfon,
piscina, vistes. El Terreno.
110.000. AMENGUAL.
269250.

APARTAMENT a primera
línia de S'Arenal, el 11«
durant la temporada baixa,
per setmanes o per mesos.
Tel. 460558.

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

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

ATIC AMOBLAT, bones
vistes, sol, S'Arenal. Ren-
tadora, terrassa. 55.000.
AMENGUAL. 269250.

ATIC 3 dorm., terrasses,
piscina, garatge i jardí,
Sometimes. 55.000.
AMENGUAL. 269250.

PISOS AMOBLATS a 1.a
línia S'Arenal. 50.000.
AMENGUAL. 269250.

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 ptes. Preu a conve-
nir. Informes: Carrer Cuar-
tel, 21 - Barberia. •

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

NECESSITAM PISOS
I XALETS

PER LLOGAR
PROMOCIONS

IMMBOLIARIES.
Terral, 40. Tel. 490160-

S 'Arenal

CA'N PASTILLA. Primera
línia, amoblat, dos dormi-
toris, bany complet, sala-
menjador, cuina, terraça.
Només fins el juny. 32.000
ptes. 490160.

XALET A VALLDEMOS-
SA, 4 dorm., terrasses, ca-
lefacció central, garatge.
125.000. AMENGUAL.
269250.

APARTAMENT LUXOS a
Bona Nova, 1 dorm., cale-
facció, piscina. 57.000.
AMENGUAL. 269250.

A S'ARENAL, venc pis
amoblat, 1 dormitori do-
ble, 3 guardarrobes, sala-
menjador, cuina, terrala
gran, galeria, vistes precio-
ses. 3.350.000 ptes. 1 mi-
lió d'entrada, 28.000 men-
suals. 490160.

ALL COLL D'EN RABAS-
SA, venc pis, 3 dormitoris,
guardarrobes , bany,  sala
menjador, cuina, terraça.
2.835.000, a convenir.
490160.

TRANSPAS LOCAL, da-
vant el Balneari 3, 50 m2.
més 25 m2. de terraça.
490160.

COMERCIANT!
Mercat pagés, nou a
S'Arenal. Locals d'ali-
mentació a lloc cubert
i climatitzat. Visitau el
nostre projecte i esco-
lliu el lloc que més us
agradi.

Exercit Espanyol, 67,
devant l'Hotel Badia de

Palma
(Cine Badia).
Tel. 269987.

PISOS 3 dorm., 2 terras-
ses, amoblats, Ca'n Pastilla.
40.000. AMENGUAL.
269250.

PIS A JOAN CRESPI, 3
dorm., terrassa, amoblat.
35.000. AMENGUAL
269250.

SOBREATIC SOLELLAT,
1 dorm., terrassa, Ca'n Pas-
tilla. 25.000. AMENGUAL
269250.

NAU AL POL. INI). de
Son Castelló, 400 m2., 1
pis, ideal per a oficines.
AMENGUAL. 269250.

PLANTES BAIXES i dor-
mitori, Ca'n Pastilla. 22.000
a 28.000. AMENGUAL.
269250.

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

VIDRIERA S 'ARE N.A.L
Cristalieria, alumini, secu-
rit. Carrer Cuartei, 31 -
S'Arenal. Tel. 263632.

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

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

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

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

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

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

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

CONTESTADORS AUTO-
MATICS, telèfons sense
mans, telèfons sense lib.
ELEC,T,RONICA 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 de
1.500 pessetes. Taulons i
portes noves. ARMIJO.
Carrer Fletxa Jover Coll,
26 - Son Ferriol. Tel.
275283.

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

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

TINTORERIA CALTOR.
Netetja de catifes, mantes,
cortines, cobertors i tota
classe de peces 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.

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

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

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

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

METALURGIGA 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:
263910- S'Arenal.

TELEVISORS, vídeos, ra-
dio-cassettes, arreglam.
ELECTRONICA T. GAR-
CIES. Carrer Francesc
Frontera, 10. Tel. 264335-
Coll d'En Rabassa.

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

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

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

BORSA DEL
MOTOR

VENC FORD ESCORT
1.300, yermen, PM-AB.
Tel. 278603.

PANDA 40, PM-AB, faci-
litats. Tel. 278603.

SEAT FURA, PM-AB. Fa-
cilitats. Tel. 278603.

MOTO-CROSS I VESP1-
NOS de lloguer. Carrer Sa
Platja, 3. Tel. 267368 -
S 'Arenal de Mallorca.

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

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

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

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.

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.



VAL
1.500 PTAS.

més 12 % IVA

IMMIGRANT!
ELS TEUS FILLS SON MALLORQUINS

EXIGEIX ESCOLA EN CATALA

TALLER DE JOIERIA OLEGARIO

Treballam el seu or i
argent.

Gravats i compostures.
Trofeus Esportius.

Carretera Militar, 230
S'Arenal de Mallorca.

SÁrenal
41 de Mallorca

Telèfon: 265005.

EL MILLOR SUPORT pu-
blicitari de la seva empresa

a la nostra comarca.1 	1 I Coses nostres 1
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Petits anuncis

COMPRES 1
VENDES

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.

FLORISTERIA LEAL.
Telèfons: 239183-238012.

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

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,
lloguer de cotxes sense xo-
fer, minitours, preus espe-
cials per a col.legis. Avin-
guda Nacional, 29. Tels.
265900-266535 - S'Arenal
de Mallorca.

PERSONALS
SOCIETAT DE CAÇA-
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.

DIVORCIADA, 33 anys,
dos fills petits, sense pro

blemes econòmics, cen
home per a relacions serio
ses. Carretera Militar, 297
2, de S'Arenal. Camit.

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

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.

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

ENSENYANCES
NECESSIT MUSIC per
conjuntar i dirigir sonadors
de ball mallorquí. Teléfon:
262046.

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, aerbbic, gim-jazz, gim-
nástica rítmica i taekwon-
do. Professors titulata
Preus molt econbmics. 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.

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

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

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

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

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

MM PERRUQUERS. Ma-
nicura, pedicura i depila-

Plaça 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.

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

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

MAKA Perruquera. Pedi-
cura i manicura. Botenlic
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 Janic, 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 Plaça
dels Nins, 26, S'Arenal.
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.

CONSULTORI VETERI-
NARL Dr. Frances Rigo.
Horari, de 4 a 8 de dilluns
a divendres. Carrer Exercit
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.

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.

NECESSIT JOVE arenaler
per fer de cambrer de men-
jador. RESTAURANT XI-
NES ORIENTAL. Joa-
quim Verdaguer, 12.

GASTRONOMIA

RESTAURANT DEL SOL.
Llom amb col i escaldums
d'indiot. Carrer de Mira-
mar. 3. Tel. 263667 -
S'Arenal de Mallorca.

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

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

RESTAURANT CALA
BLAVA. Cuina internacio-
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.

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

MALLORQUi!
ALS INS11TUTS I UNIVERSITATS DEL

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

EXIGEIX ESCOLES CATALANES AL TEU
BARRI



LAS MARAVILLAS
LLOGUER DE

COTXES

CAR HIRE
Llaüt, 40 - Tel. 26 41 25

Les Meravelles
S'Arenal de Mallorca

INSTALIACIONS SANITARIES
Instalaciones

ses Cadenas
GAS - CALEFACCIO - AIRE ACONDICIONAT -

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

CADENES DE S'ARENAL

SERVICI MEDIC

aDIRORGIC DE

BADIA

Centre Comercial "Aldea Blanca" (Babia Azul)
lqualatori médic - Servei médic d'urgència - A.T.S.
Injeccions - Tensió arterial - Consultes ginecologia
Laser - Ona curta - Electrocardiogramas -

Per a argéncies, tela.. 238012-281313.

CONSULTA VETERINARIA

M. PERELIO SERVERA
MANESCAL

Horari consulta
Horairabces de 4'30 a 8'00.

Dissabtes mati de 9'30 a 13'00.

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

Ca n Pastilla.

CENTRE MÈDIC
*S'ARENAL

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

conductors i caçadors.

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

Tel. 490067 - S'Arenal de Mallorca.TEL: 49 00 61

CARRER BERLIN, CANTONADA TRASS1MENO

S'ARENAL DE MALLORCA

Callo Tratalgar. 22

TM". 9688 t8- 26 67 01
CIUDAD JARDIN
Col! do'n Rabaaaa

c5AD.
Toa---ire?áze

Hem tengut tancat els darrers mesos.
Tornarem obrir el primer de mar; amb les

nostres pizzas i especialitats.

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

TAPES VARIADES

sANT CRISEÓFOL, 5
S'ARENAL DE MALLORCA

TAVERNA - GRILL
«El CAUCHO»

ESPECIALITAT EN
CARNS TORRADES

CARRER CANNES
CARRER BARTOMEU CALAFELL

TEL: 26.97.64 - S'ARENAL DE MALLORCA

OPTICA S'ARENAL
11 NO CAL ANAR A CIUTAT

PER SES ULLERES O LENTILLES
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GASTRONOMIA	 GUIA MEDICA

CAFETERIA SENON.
Plats combinats, gelats i
begudes a la vorera de mar.
Avinguda Nacional, 22.
Tel. 490005 - S'Arenal de
Mallorca.

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

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
TeL 269219.

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

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

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

RESTAURANT EL Ha
YO. Bodes, batejos, co-
munions i festes socials.
Els caps de setmana obert
al públic. Carrer Cabot, 10
i carretera de Manacor,
365. Tel. 271021 - Son
Ferriol.

"POLLOS ARENAL",
menjars casolans per en-
dur-se'n i menús econò-
mics. Carrer Trasimena, 41
- S'Arenal. Tel. 261352.

"PEQUEIS10 MUNDO".
Servei a la carta, cada dia
manco els dimarts. Provi
el nostre cabrit al forn,
toston de Segovia, ~bu-
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

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

SERVEI MED1C QUIRUR-
GIC BADIA. Igualatori
médic, servei médic d'ur-
gència, A.T.S., injeccions,
temió arterial, consultes
ginecologia, tires, una cur-
ta, ele ctsocardiogram es,
análisis. Centre Comercial
"Aldea Blanca" (Bahía
Azul). Tela. 238012 -
281313 .

CLINICA DENTAL. Dr.
Antoni Bonnín i Horach.
Carrer Marineta, cantona-
da Plaga Reina Maria Cris-
tina. Tel. 266018 - S'Are-
nal de Mallorca.

QU I ROMASSAGISTA.
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-

Carrer Costa i Llobera,
1. Tel. 263834, S'Arenal
de Mallorca.

Una revista suïssa
regala preservatius
contra la S'IDA

Ginebra / Efe
La revista familiar -Geneve Home
Information- va ser repartida ahir
amb un suplement: una beina
profiláctica contra la síndrome
d'immunodeficiéncia adquirida.
Cada un deis cent vuitanta mil ex-
emplars del periòdic duia un pre-
servatiu d'aquests. La campanya
de Iluita contra la SIDA ha fet que
a tots els mitjans de comunicació
surti la recomanació ..Posa't el
mitjói• corn a forma d'evitar el con-
tagi del virus.

Un mafiós s'està morint
a Nova York per trets
de rivals

Note York / Algo
Un deis principals inculpats en
un afer de droga. anomenat Pizza
Connection, ha resultat ferit per
unes guantes bales. Ahh es tro-
baya en estat cribe a causa (Jets
treta que li havien engegat el dia
abans en un carrer de Manhattan.
La policía no té cap dubte que
Metro Allano ha estat víctima
d'una venjança d'alzas delingú-
ents. L'atemptat s'esdevingué
quan Alfano anava amb la seva
dona per un lloc molt concorregut.
El principal acusat del cas és Ga-
etano t3adalamenti, «Don Tano-,
considerat -padrino di padrino-

Augmenta el niveli de
radioactivitat de la Ilet a
la RFA

Bonn i Ele
La Ilet alemanya ha tornat a asso-
ir aiarmants de radioactivi-
tat i propers. segons (Os experts,
als mesurats immediatament des-
prés de la catástrofe de Txernó-
byl. Segons un setmanari alema-
ny, el nivel de radioactivitat en
una fábrica de le? de la RFA va
ser de 222 becquerels, i el máxim
tolerable és de 370, nivel! que
potser es depassará durant
aquest mes : ei pròxim. Aquest
augment de la radioactivitat es
deu al fet que alguna ramaders al-
imenten el seu bastar amb fenc
collit just després de la catáseof e
de Txernòbvl.

Una atracadora queda
atrapada entre les
portes d'un Banc

Barcelona / Efe
Una dona que tot just acabava
d'atracar una entitat bancaria de
l'Hospitalet de Llobregat (Barcelo-
nés) va ser detinguda per la poli-
cia en quedar atrapada entre
totes dues portes automàtiques
de l'agencia, ja que un emplea!
del Sane: va bloquejar eis maca-
nismes d'obertura de les portes.
La detinguda és M.E.A.V., de
trenta-tres anys, que s'havia apo-
derat de tres-centes cinquantE
mil pessetes, després d'amena-
car els empleats del Banc amb
una pistola de foguejament. (luan
la dona es va disposar a tupir, un
empleat del Banc va blocar el sis-
tema d'obertura de les portes
d'accés a Tofidna i la noia va
quedar-hi atrapada. Com que no
va poder fugir, la policia va arribar
a temps i la va detenir.

IMMIGRANT!
ELS itus FILLS SON TAN
MALLORQUINS COM EIS

FILLS DEIS
MALLORQUINS

DUGEIX ESCOLES
CATALANES Al TEU BARRI



1985, març.
Comissions Obreres de Barcelona
considera profundament insolidaris i

discrirninatoris per al Principat els criteris de la
distribució de l'AES.

I afegeix que dels 30.000 milions de ptes. per
a concerts amb l'INEM —Institut d' Ocupació—
en tocarien 5.380 milions i només en donen
2.000, menys de la meitat del que correspon.

C C.00. ha calculat els 5.380 milions que ens
toquen i que no rebrem, basant-se en l'índex
d'atur registrat, el nombre de treballadors en
atur que no reben prestacions, i la quantia de
les prestacions rebudes per l'INEM.

Per qué l'any passat uns càlculs diferents
d'enguany? Qui ho diu que anem més bé, i per
qué ho fan? El 84, la provincia de Barcelona
rebé el 12,6 % dels fons dedicats per l'Estat a
l'ocupació comunitaria. I el 85 només en rebrá
el 7,7 %.

Amb les Ultimes' lleis, els ajuntaments
dels Paises Catalans, ni poden neme-
nar els seus secretaris, ni disposar del

seu patrimoni artístic sense la intervenció del
govern de Madrid.
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ELS PAÏSOS CATALANS NO SÓN NOMÉS
UNA LLENGUA I UNA CULTURA.

Són també una societat que viu del treball i que es demana el perquè del seu retard
comparat amb Europa.
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galaico-portugués

1714.— Felip V acaba una guerra de 17 anys arnb
Portugal i una de 12 arnb la corona d'Arag6.

1841.— El general Prim increpa el Congrés
dels Diputats de Madnd: «Los catalanes, ¿sano no son espa-
Soles? ¿Son nuestros colonos o nuestros esclaVos?».

1846.— Valentí Almirall proclamava que els nostres greu-
ges sm més torta que els que van incluir les colines arneri-
canes a la independencia.

—111~11•11111111~11~~11

11-Nti	
Inversions públiques

totals 1985	 % atur a
pies/habitan t	 31 gene: 85

Múrcia	 25.336	 17,31

Extremadura	 24.999	 24,13

Aragó	 21.093	 17,33

Rioja	 20.819	 16,18

Galicia	 17.798	 13,62

Madrid	 17.529	 16,14.
-Canáries	 17.283	 19,41

Castella-Lleó	 16.552	 17,76

Andalusia	 16.201	 30,39

Castella-La Manxa	 15.895	 20,30

Cantábria	 15.336	 16,75

Mitjana de l'Estat	 14.104	 19,85
BALEARS	 ,	 12.337	 18,7$
Astúries	 11.021	 17,90, -- — -- ---- — ------ ---- -
VALENCIA	 8.573	 • '	 19,71

ATALUNYA	 —	 6.203	 19,39

4 Suspensions de pagaments (1982): 47
als Països Catalans i 416 a la resta d
l'Estat, o sia, més del 50 % de les en

preses en suspensió són nostres, i el passiu qu
representen és el 375/a de tot l'Estat.

Fallides (1982): 80 als Països Catalans i 72 al
resta de l'Estat, o sia, més de la meitat són en
preses dels nostres plisos, amb un 60°/o del vi
lor passiu de totes les de l'Estat.

Jordi Moners i Sinyi
a «El Llamp», 14 marg 19E
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INCITEM PÚBLICAMENT ELS COL.LEGIS D'ECONOMLSTES I TOTS ELS PROFESSIONAIS DEIS PASOS
CATALANS PERQUÈ ESTABLEIXIN A TRAVÉS D'UNA AVALUACIO GENERAL DE RESULTATS, LES

DESVIACIAONS ADVERSES. I QUE EN SUGGEREIXIN LES SOLUCIONS INDISPENSABLES.
És una página publicada per kAnúcs de Joan Ballester i Canal» a diaris dels Paises Catalans. Ajudeu la riostra tasca no condicionada per cap

interés de partit, demanant informació a l'apartat de Correus 5.069 de Barcelona.

ea esa
<1.

El centralisme fa concessions als de-
cidits —per això el País Basc .té un
tracte únic— i es manté altivament

fenia davant els dialogants. L'estratègia,  a més,
és que la periferia espanyola oblidi els greuges
que legítimarnent pog-ués tenir enfront del cen-
tralisme, i així Andalusia no seria víctima d'una
política suicida d'autarquia económica o del
manteniment de l'estructura agraria feudal, si-
nó dels catalans insolidaris i separatistes, que ex-
ploten les regions més pobres. la Valencia, en
canvi, salta la resistencia a un suposat imperia-
lisme català. Tots els arguments valen perquè,
enfrontant els territoris, l'autoritat arbitral de la
capital tomi a caure a la mi ferma i ávida del go-
vem central i centralista. (Quant a la famosa «so-
lidaritat», continua has, el fons de compensació
interterritonal pagà, l'any 1984, 30.000 pessetes
per parat a Catalunya, i 346.000 pessetes per pa-
rat a Extremadura).

Josep M. Espinas (Avui 21 març 85)

)

4 El govern espanyol, a través de les
seves «delegaciones provinciales de
Hacienda«, havia tret del Principat

900.000 milions de ptes. l'any passat, i aquest ma-
teix govern n'havia retornat en inversions diver-
ses només 140.000 rnilions. Així parlava per TV3
el Conseller d'Economia i Finances de la Gene-
ralitat de Catalunya. Doncs bé, AQUESTS DI-
NERS SÓN BEN NOSTRES, DE TOTS ELS CIU-
TADANS, TANT DEIS DE SOCA-REL COM
DEIS IMMIGRATS.

Joan Crexell (Avui, 15 d'octubre 84)
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Menorca podrá
veure TV - 3 a
partir de Pasqua

Ciutadella 1.1. J. Pons Fraga
El bisbat de Menorca ha auto-
ritzat la instal.lació d'una
antena repetidora de TV3 a la
muntanya del Toro que per-

metrà la recepció a tot Menor-
ca dels programes ¡les emissi-
ons de Televisió de Catalunya.

Aquesta setmana s'ha
signat a Ciutadella, seu del
bisbat menorquí, un acord
entre el bisbe, Antoni Deig i
Clotet, i el mecenes Fernando
Rubió i Tudurí; promotor de la
iniciativa, juntament amb
l'Obra Cultural Balear de Me-
norca.

La setmana vinent comença-

ran les obres d'installació de
l'antena i s'espera que per
Pasqua es pugui captar a tot
Menorca la programació de
TV3, cosa que no és possible
actualment. Actuaiment
només la zona de Ciutadella
rep la prOgramació de TV3.

Entre les condicions del
bisbe, figura una petició, ac-
ceptada pel doctor Rubió i
Tudurí, consistent a installar a
la mateixa antena de TV3 els
dipols de la FM de Radio Popu-
lar de Menorca i també els de
l'emissora Antena 3.

Per dur a terme aquesta pe-
tició, els tècnics hauran de
preveure una antena que
tingui prou capacitat i les ca-
racterístiques adients perquè
pugui acollir els dipols de TV3,
Radio Popular-Cope i Antena
3.

Un atracament frustrat a
Madrid causa dos ferits
greus

- Madrid / Europa Press
Dues persones van resultar feri-
des de gravetat en el transcurs
d'un atracament frustrat a un
camió blindat de transport de
cabals a Madrid. Entre els atraca-
dors i els guardes jurats va haver-
hi un tiroteig i un dels vigilants,
Juan Antonio Magan Bronchalo,
va ser ferit. L'altre ferit és Julio
Velero, una de les persones en
atur que feien cua a l'oficina del
Banc Central davant la qual va
produir-se l'intent d'atracament.

Vandellòs-1 torna a
fer corrent després
d'una alta avaria

Va ndelbs ¡Efe
La central nuclear Vandellòs -1 va
tornar a ser connectada a la
xarxa de distribució de corrent
elèctric ahir Havia sobrevingut
una avaria dilluns al mati en el
relé del procés de càrrega i des-
càrrega de combustible. Dimarts,
a les deu de la nit, quan anava a
tornar a ser engegat el reactor a
la potencia máxima, després de
ser reparat el relé, els ordinadors
van tenir una fallada esporádica i
s'hagué d'interrompre l'operació.

Jutgen en apel.lació
un independentista que
pinté rètols en català

Girona ¡Efe
A porta tancada i amb fortes me-
sures de seguretat es va celebrar
ahir al matí a l'audiència de
Girona la vista oral de l'apel-lació
contra la sentència que va con-
demnar l'independentista Ouim
Tell a pagar una multa de quinze
mil pessetes perquè havia pintat
en català rétols del ministeri d'O-
bres Públiques i Urbanisme
(MOPU), situats al terme munici-
pal de Bàscara (Alt Empordà), a
la carretera N-2.

Detecte de forma
Miguel Carde!!

Llegesc una revista de les dites fora-
nes. Tranquillement. Gir tulla, i:
»MEJORAR SU MAÑANA ES
NUESTRO TRABAJO DE HOY —
Govern Balear». Són ells, again. Boti-
guers, Ilanterners, perruqueres,  òptics,
ho han entes; ells, no.

Això em recorda que el tribunal in-
ventat per garantir els nostres drets, si
més no, constitucionals, considera la
nieva llengua un detecte de forma.

[magín el professor Frampton, físic
nuclear de la Universitat de Massa-
chussets bocabadat quan la seva confe-
rencia a la universitat de València —en
angles, of course—, és interrompuda
per un alumne que, sentencia judicial
en ma ti recorda l'obligatorietat de ter
les classes en espanyol. O és que la sen-
tencieta només es pot aplicar al profes-
sor Estellés, igualment físic nuclear,
però, pobrissó pressumptuds, catala-
noparlant?

Aquí mateix, la normalització di-
glóssica funciona com una seda. No ens
podem queixar. Amb un poc de son,
els d'aquí i els d'allà es posaran d'acord
un any d'lquests i els nostres estudiants
tendran tres hores setmanals de catala-
nesca «maria». Catalanesca, pròpia,
«maria», i, al cap d'aval!, inexigible,
segons el recurs presentat al Tribunal
Constitucional pels d'allà, d'un partit
que, aquí, de vegades es proclama ‹ma-
cionalista›, i tot. Coratge, cavallers, i
vergonya. De moment. sembla que hi
ha una enquesta que demostra que l'ús
del català entre els estudiants dismi-
nueix progressivament.

No sé si és més avorriment, oi, o ra-
bia la sensació d'haver de perdre en-
cara el temps amb aquestes coses, quan
ja hauríem de tenir més de mig planifi-
cat com volem entrar al segon mil .len-
ni, si de protagonistes o de remolcat
vagó sense nom, colònia tropical, Par-
king turístic.

Tampoc no sé on s'acaba la mentida
clínica del poder i on comença la in-
competencia, la vulgar ignorancia.

Més val exercir el defecte de forma
que conformar-se amb el fet que un po-
der extern i certs poders d'ací mateix
que el representin ens conformin a la
seva imatge. Però comen; a perdre
paciència. tenc por de no acabar per-
dent les formes •
No hi tratrá rectas
contra la sentència
pel catalá a Tarragona

Barcelona / EP.
La Generalitat no presentará
recurs contra la sentencia que
impedelx que un col-legi de Tarra-
gona faci les classes només en
català. Ho va dir el president
Pujol ahir davant el ple del Parla-
ment. El president digué que li
sap molt de greu la sentencia,
pero no recorrerá contra aquesta

Papal critica unes
declaracions de Cullell
sobre els Jocs Olímpics

Barcelona/ Efe
El primer tinent d'alcalde de l'A-
juntament de Barcelona, Jordi
Parpal, va qualificarde «frívoles i
poc serioses» les declaracions
fetes pel conseller d'Economia de
la Generalitat, Josep M. Cullell,
sobre la preparació dels Jocs
Olímpics. Cullell va dir en unes
declaracions el dia 10 que el
govern de Madrid no ha efectuat
la seva aportació económica a la
construcció de l'estadi de Montju-

fet que dificultava el desenvo-
lupament de les obres. Parpal va
precisar que »no existeixen re,
tards respecte als terminis del
projecte olímpic i que les obres
segueixen el ritme previst».

La Crida retorna
una citació porqué
era en castellà

Barcelona / A VUI
La querella criminal presentada
contra set persones pels fets del
19 de desembre del 1986 i la cita-
ció que s'hi adjuntava «será retor-
nada perquè no és en llengua ca-
talana», segons va informar en un
comunicat de la Crida. «Aquesta
decisió —continuen dient— co-
mporta no acceptar la citació fins
que no sigui comunicada en !len-
gua catalana».



La flor i nata de la societat arenalera va asistir a la presentació del Concurs d'idees per
a millorar S'Arenal i la seva platja.

FOTOS D'AVUI  . 1 D'AHIR

Aquell dia es rendi homenatge a Sor Damiana, tota una institució al Pillan. Patroci-
na 1 acte La Caixa d'Estalvis "So Nostra", quan n'era delegat en Joan Ferrer, a S'Are-
nal. També se celebrava una festa d'homenatge a les persones de la tercera edat.

Juntament amb Sor Darniana, a la qual anys després se li dedicaria un carrer al ma-
teix PiLlarí, podem veure els organitzadors de la festa, a I entrada de Ca Ses Monges.
Tomeu Sbert, improvisat fotógraf, capta oportunament aquesta fotografia que avui ja
és história. "S'Arenal de Mallorca' es felicita de poder-la publicar.
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Esbertades altres coses
Joan Vila i Rafel Lla-

brés reberen el premi de
guanyadors del Concurs
d'Idees i Millores de la
Platja de Palma, que va
ser convocat i patrocinat
per la Conselleria d Obres
Públiques i Ordenació del
Territori i la Federació
d'Associacions Empresa-

rials i Turístiques de la
Platja de Ca'n Pastilla i
S'Arenal.

El premi major fou
d'un milió i mig de pesse-
tes.

El segon premi, dotat
amb un milió, va ser per
Francesc F. Castro i Ber-
nat Deià.

Assistència de Jeroni
Sáiz i Jaume Cladera, el
president dels hotelers, Bar-
tomeu Xamena í bon nom-
bre d'hotelers, restaura-
dors í molta, molta gent.

Una interessant iniciati-
va, aquesta de convocar
aquests tipus de concurs.

Falta dur-lo a la prácti-

ca, escollint el millor de
cada projecte.

Endavant, idó.

Una de les coses que
més dares tenen tots els
qui concursaren és que la
primera línia ha de ser
peatonitzada. O, al menys,
deixar només una via per
a serveis d'urgència o gale-
res i bicicletes, a part de
1 ampli passeig.

Rafel Gómez Hinojosa,
actual president de la UD
Arenal, es presenta a les
pròximes eleccions muni-
cipals, el mes de juny, com
a militant del Partit De-
mocràtic Popular (PDP).
La candidatura está encap-
çalada per Miguel Manresa
Puig, i en el tercer lloc hi
figurara Miguel Martí Tni-
yols, actual regidor llucina-
jorer i antic president del
Club Esportiu Espanya,
quan aquest equip militava
en Tercera Regional.

Tendrá S'Arenal a Ra-
fel Gómez Hinojosa com a
nou regidor?

Inauguraran el camp
municipal d'esports en
aquesta nova legislatura?

Chi lo sá. .

Calderón (Pacheco) és
la revelació aquesta tempo-
rada a Preferent. Tot ell
dinamisme.

Nova junta directiva de
l'Associació de Pares del
Col.legi Sant Vicenç de
Paül, de S'Arenal. Presi-
dent. Francesc Ferré Cam-
puzano. vicepresident: Ca-
talina Crespí Cladera; se-
cretad: Pere Cladera Te-
rrassa; tresorer: Manolo
Tébar Garcia; vocal de cul-
tura. Julia Rodríguez Fe-
rreras, com a vocals amb
diferents càrrecs hi ha.

Conxa Pou Llorens, Lour-
des Vega Moles, Pastora
Rodríguez González, Mari-
sol Ogayer Roldan, As-
sumpció Ferré Campuza-
no. Carme Ruiz Osorio i
Carme Fernández Valver-
de.

Cessa com a president,
Guillem Salva Oliver, per
passar a ocupar la presi-
dencia de l'Associació de
Pares dels diferents col.le-
gis de Sant Vicenç de Paül
a Mallorca (quatorze) i
Eivissa (un).

Enhorabona a tots.

Paco Ruiz fou expulsat
per l'arbitre Domínguez en
el partit Arenal-Alcúdia
per pegar un cop de puny
a un contrari.

Quatre partits li costará
al jugador i al club, quan el
jugador era més necessari
ja que l'equip té perill de
perdre la categoria.

Per altra banda, Paco
Ruiz és el jugador que
més gols ha marcat aquesta
temporada, amb set dianes
al portal contrari. Era el
rnés qualificat per tal
d'aconseguir el trofeu que
l'agencia Mare Nostrum
dóna al golejador de la
temporada.

Mal assumpte, això de
tenir un jugador que no-
més es pot comptar amb
ell quan ell vol. Perque
no és la primera vegada
que en Ruiz fot un escàn-
dol al Camp Roses.

Es punyetcros nirvis...

Antoni Romero Cabe-
llo i Manuel Izquierdo
Cosan° són dos jugadors
de categoria infantil que
han estat convocats pel
seleccionador de Balears
per tal de formar part de
la Selecció Balear infantil,
aquesta temporada.

Romero i Izquierdo, o
Izquierdo i Romero, per-
tanyen a la UD Arenal.

Es la primera vegada en

lii història que qualque
jugador de l'equip arenaler,
en totes les categories, me-
reix una convocatòria a ni-
vell interinsular per a for-
mar part dels onze millors.

Paco Ruiz, s hauria d'afi-
liar a la Federa de Boxa.

(Foto: Manolo).

Calderón, més conegut per
"Pacheco" es la revelació

de la temporada en el U.D.
Arenal. (Foto: Manolo).

Rafel Gómez Hinojosa.
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AVIS PER ALS VEINS DE S'ARANJASSA I SANT JORDI
ASSEGURANCES MARE NOSTRUM

Ofereix la nova "Agència Platja de Palma" per a qualsevo. gestió en assegurances
INFORMACIO GRATUITA - PAGAMENT DE SINISTRES - PRESSSUPOSTS AL MOMENT

Ara més a prop de vostès.
CARRER MARBELLA, 39-1.o-local 2.o (Edifici Hotelers).
Telèfons: 267658-265374 i 267654 (Entre balnearia 3 i 4).
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Viure jove, bella, inteli-
gent, divertida i seductora
la major quantitat de temps
possible... un somni? No
necessàriament. A causa
que, en els nostres dies,
ja ningú no té ganes d'anar
deixant passar els anys en
una absoluta passivitat,
més valdrá prendre bones
resolucions com abans mi.
llor. Just en haver passar
els 20 i potser abans. Grà-
cies als consells d'especia.
listes hem aconseguit posar
a punt un programa de jo-
ventut eterna. Vostè l'hau
rà d'adaptar al seu gust.

ABANS DE RES:
ANIMI'S

1.— Físicament, la jo-
ventut no depèn dels anys
que un tengui, sinó de la
manera com s'utilitza el
cos. L'element motor és
l'energia. Aquesta és apor-
tada per la respiració i pel
menjar (sa, equilibrat i va-
ria).

2.—Mentalment, se diu
que el cervell és un múscul.
Per això, el funciona-
ment mental, en lloc de
gastar les estructures ana-
tòmiques, les enforteix.
L'estímul de les activitats
orgàniques i mentals és la
millor manera de millorar
la qualitat dels teixits i de
l'esperit. Gosi Regir, escriu-
re, veure exposicions, assis-
tir a conferencies... tot el
que succeeix l'ha d'interes-
sar. Cerqui hobbies, deter-
mini allò que li agrada i
profuntizil

UN PROGRAMA
ORGANITZAT

FISIC.— La necessitat
de 1 esport. La bona forma
física és el benestar dels

músculs i de les articula-
cions. Conclusió: la gim-
nástica regular és necessà-
ria per tal de donar elasti-
citat als músculs, oxige-
nar-los i untar els discs
invertebrables, les articula-
cions.

2.— Els bons movi-
ments. Prefereixi les esca-
les a l'ascensor, tensi els
músculs mentre espera
l'autobús, faci rotar els
turmells quan estigui as-
seguda a l'oficina i no obli-
di estirar-se com un moix
quan es desperti.

3.- Una vida sana. No
visqui com una crisálida.
Una existència massa có-
moda acursa la vida. Dor-
mi amb les finestres ober-
tes, mogui's, basta de ci-
garrets, alcohol i café (la
trilogia infernal). Abussi
de les tissanes i dels sucs
de fruita frescs. No s'ins-
tal.li enfront del televiscir
cada vespre per tal de fer
la digestió. Surti a cami-
nar.

4. Cuidi les seves
dents, 1 oida. la veu i eh
ulls. Consulti regularment
el dentista. No ho deixi
passar quan Ii surtí un
corc, faci-la tractar. Abussi
del flúor en totes les seves
variants. Alerta amb l'ús
excessiu dels "walkman' i
amb els renous massa forts.
Els dos són causa de sor-
dessa, així com l'otitis mal
curada. La veu és revelado-
ra de la manera de viure, la
personalitat, el nombre de
cigarrets i whiskies consu-
mits. Acostumi's a vocalit-
zar i a fer caragolins el
matí quan es llevi. La co-
queteria no és excusa per
a evitar l'ús de les ulleres
quan aquestes facin falta.

PSIQUIC.- 1. Un cer-
vell actiu és factor de jo-

ventut. Faci'l treballar al
màxim. Exerciti la memò-
ria. Sense haver d'aprendre
la guia telefònica comple-
ta, retengui els números
més importants, aprengui
nous poemes i torni als
records de la infancia.

2.- Desenvolupi la se-
va imaginació i la seva
curiositat. Inventi receptes
de cuina, jocs, faci projec-
tes. Tracti de ficar el nas
tot el que passa de nou al
lloc on viu.

3.—Eviti la soletat-refu-
gi. A petites dosis, la sole-
tat és bona. Quan es con-
verteix en una forma de vi-
da és nefasta i esclerosant.
El contacte alb el món és
important.

4.—Alerta amb el stress.
Aprengui a mantenir el
control de vostè mateixa.
No deixi que els esdeveni-
ments es converteixin en
bombes de rellotgeria. Ne-
gui's a deixar-se menjar
pels problemes dels altres i
doni a cada cosa el seu va-
lor just.

ESTETIC: 1.— Una be-
lla pell de setí. I una rigu-
rosa higiene. Usi i abusi
dels productes de bellesa
per a mantenir la pell en
etat perfecte. No oblidi
que ella denuncia el fun-
cionament de l'organisme.
Actualment, la cosmetolo-
gia posa a la nostra disposi-
ció productes revoluciona-
ris per a evitar qualsevol
tipuo de malestar de la pell.
Aprofiti'ls.

2.— Alerta amb el sol.
Es cert que un bon brunzit
és un factor de seducció,
però l'exposició prolonga-
da és nefasta per a la pell.
Prengui el sol progressiva-
ment i protegi's amb pro-
ductes hidratants i revita-

litzants.
3. Un màxim de va-

cances cada any. No deixi
escapar l'ocasió de disfru
tar de la natura. El canvi
d aire i d'hábits és excel-
lent per a la salut.

ALIMENTIC I: "L'ho-
me cava la seva tomba amb
la forqueta diu un adagi
Per això mateix, no oblidi
les seguents nocions bàsi-
ques:

Ha de beure un litre i
mig d'aigua cada dia. Re-
dueixi el consum de sucres
rápits (postres, xocolata,
dolços) i prefereixi els
lents (contingut en els ali-
ments naturals). Mengi
carn en quantitats raona
bles. "Abusi ' del peix: és
excel.lent per a guardar la
línia i per a la memòria.
Posi la menor quantitat
de sal possible. Escolleixi
la llet descremada més que
la sencera, i el iogurt al
formatge. No tragui. osse-
gui els aliments Limiti
salses, cafés, dolços i ciga
rrets quan mengi.

Exageri amb les tissa
nes. No fact dels medica-
ments la seva segona font
d'alimentació. Consumeixi
les vitamines en el seu es-
tat natural. La vitamina
anti-vellesa per excel.lència
és la E. La trobarà als
gèrmens dels cereals a 11i
d'oliva, al maní, a la soja
a la colflori, al fetge al
formatge i a Fou sencer.

S'ha creat a Holanda
una entitat per a militars
invertits
El diari oficial del ministeri de De-
fensa d'Holanda acaba de publi-
car una notícia segons la qual un
parell de majors, un capita i dos

. suboficials han fundat l'organitza-
ció Homosexualitat i Forces Ar-
mades. Tindrà la missió de vetllar
pels interessos dels homose-
xuals, homes i dones, de l'exércit
holandés, que té uns efectius de
71.400 persones

Tretze consells per a viure jove í bella
Francesca Disolví - Orlone - Diario de Mallorca
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Si t'agrada jugar a "bolos" amb la teva família i els teus amics en pla seriós, a
cinc minuts de Palma i de S'Arenal, tens alió que esperaves.

Vuit pistes totalment automàtiques, darrer model AMF, prosho, per adquirir

qualsevol element per la práctique d'aquest bell esport. I una sala de projeccions,
on, podrás admirar als teus jugadors favorits. T'oferim, també una  sèrie de cursets

per aprendre noves tècniques, o per perfeccionar el teu estil a fil de fer de tu un

bon jugador. Paró encara hi ha més coses.
Un servei de guarderia infantil a fi que puguis jugar tranquil, sense preocupar•te

dels petits. I un servei de bar-restaurant amb àmplia i selecta carta de menú.
Aparcament fàcils als carrers veinats i només a cinc quilòmetres de Palma i de

S'Arenal, al Coll d'En Rabassa.
PALMA BOWLING CENTRE, per a aconseguir un bon "strike".
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Equip de petanca de Can Pastilla.

Equip de petanca de S'Aranjassa.

Els nins i nines de l'Escola Pública de S'Arenal-Ciutat, reben classes de cant coral cada
horabaixa.
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Equip de petanca de Son Verí.

Equip de petanca des Pil.larí.

N'Antoni Puig, director de la revista "El Mon", va donar un curset de 'comunicació"
al Cual d'Entitats Ciutadanes de Ciutat, dirigit a directius d'associacions de veinats

patrocinat per l'Ajuntament de Palma.

Grup d'arenalers que estudien segon de catalá a l'Escota Pública de S'Arenal-Citstst.
Molt be per aquests arenales: que je no són analfabets de la propia !lengua.




