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PSM— Esquerra Nacionalista
Candidatura de Llucmajor

Telèfons útils a

S'Arenal

A la part de

Ciutat

Aj un t am en t 	  727744
Tota casta de desperfectes a la vía pública (entre les

13'30 i 15'00 	 727643-727644

Bombers 	 281250-290017
Residència de l'assegurança social . . 	 . . . . . 289100

264040
091
092

S'Arenal 	  490503
260002
401414

	  255440

Taxi -Telèfon 	  273722

A la part de

Llucmajor

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

Creu Roja de Ca'n Pastilla
Policia Nacional 	
Policia Municipal 	
Policia Municipal de
La Porciúncula 	
Tele-Taxi	 . 	
Radio-Taxi-Platja

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

BOLLETI DE SUBSCRIPCIÓ

Nom 	

Carrer 	

Població 	  Tel. 	

M'interessa una subscripció:

0 SEMESTRAL 900 Ptes.

Forma de pagament:

Rebut domiciliat a un Banc

Banc 	  Suc. 	

Compte n.° 	  Titular 	

LI Comptat	 Firma

Ompliu aquesta tarja i enviau-la al Camí

Canteres, 132, S'Arenal.

presentació de la candidatura (Id PSM.

Alianza Popular va
presentar la seva llista

Arnau Thomás
Al restaurant Gran Via, que s'ha convertir en

escenari de la majoria de presentacions de candi-
datures, Alianza Popular de Llucmajor va presen-
tar aquesta setmana passada la seva candidatura
municipal que está encapçalada per Joan Miguel
Catany, president del Club Nàutic S'Arenal, ho-
me molt conegut a la nostra comarca.

Els altres componente d'aquesta candidatura
son: Josep Mojer Noguera,  Sebastià Verger Bau-
zá, Sebastià Artigues Boscana, Alfredo Titos Val-
verde, Mateu Montserrat Pastor, Jaume Adrover
Oliver, Antoni Font Bauzá, Joan Cánoves Salvà,
Joan Gelabert Romaguera, Eusebi Pomar Agulló,
Jaume Manresa Burguera, Joan Jaume Mulet,
joan Pere Cebrián Cebrián, Joan Oliver Munar,
Enric Martínez Riera, ¡Joan Nadal Servera.

La novetat d'aquesta candidatura, és que no
hi estigui inclós l'actual batle de Llucmajor,
Antoni Zanoguera, ni el tinent de batle de S'Are-
nal Joan Perelló, i que Jaume Adrover estigui en
setè lloc.

L'acte de presentació fou presidit pel presi-
dent del Govern Balear, Gabriel Canyelles i pel
conseller d'Indústria Gaspar Oliver que feren
sengles parlaments.

Gaspar Oliver va dir que estava convençut que
el seu candidat seria batle de Llucmajor. El presi-
dent Canyelles, va agrair a ractual batle la seva
feina.
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1) Composició

1.- MACIA GARCIAS
SALVA. 26 anys. Profes-
sor de Llengua i Literatura
Catalanes de l'Institut de
Batxillerat "Mossèn Alco-
ver" de Manacor. Funda-
dor i ex-president de
l'OCB i ex-director de
"Llucmajor de pinte en
ample".

2.- JOAN ANTONI
SALAS ROTGER. S'Are
nal, 24 anys. Treballador
d'hosteleria i estudiant de
Treball Social. Afiliat al
Bloc Nacionalista d'Estu-
diants.

3.- MIQUEL CAR-
DELL SANTANDREU.
Llucmajor, 29 anys. Perio-
dista i llicenciat en Cièn-
cies de la Informació.
Escriptor.

4.- JAUME LIANAS
SERVERA. S'Arenal, 25
anys, Treballador.

5.- MARGALIDA PA-
LOU PASCUAL. Lluema-
jor, 25 anys. Professora de
Llengua i Literatura Cata-
lanes d'Institut de Batxi-
llerat. Ex-professora de ca-
tala dels cursos d'adults
de Llucmajor i S'Arenal.

6.- JAUME MIQUEL
TOMAS CLAR. Llucmajor,
18 anys. Estudiant de
COU. Representant dels
alumnes en el Consell Es-
,:olar de l'Institut "Maria
A. Salva". Membre del
Bloc Nacionalista d Estu-
diants.

7.- JAUME LLADO
BALLESTER. Llucmajor
23 anys. Treballador.

8.- MARIA COLOMA
BARCELO SALVA. Lluc-
major, 19 anys. Professora
de Practiques d'Adminis-
tració de Formació Profes
sional.

9.- ANTONI LLOM-
PART SUAU. Llucmajor,
20 anys. Estudiant d His-
tòria. Membre del Bloc Na
cionalista d'Estudiants.
Candidat al Parlament.

10.-- JAUME OLIVER
FIOL. Llucmajor, 27 anys.
Professor d'EGB. Membre
del GOB.

11.- GUILLEM CAR-
DELL SANTANDREU,
Llucmajor, 26 anys. Tre-
bailador d'hosteleria. Mem-
bre del GOB.

12.- JOAN FERRER
POMAR. S'Arenal, 29
anys. Treballador d hoste-
leria. Professor de ball ma-
llorquí.

13.- FRANCINA CA-
PELLA ROIG. Llucmajor,
25 anys. Professora de
Llengua i Literatura Cata-
lanes a Institut de F.P.
Ex-professora dels cursos
de català per a adults de
S'Arenal.

14.- MARGALIDA

Mozuela de la

ARTIGUES REBASSA.
Llucmajor 25 anys. Tre-
bailadora.

15.- JOAN BRAZA-
LEZ AMENGUAL. Lluc-
major, 25 anys. Treballa-
dor.

26.- MARIA DOLO-
RES RODRIGUEZ CA-
NO. S'Arenal, 20 anys.
Estudiant.

17.- MARGALIDA
MARTIN RIMADA. Lluc-
major, 24 anys. Estudiant.

Suplents:

-AINA MARIA GARI
LLOMPART. Llucmajor,
22 anys. Estudianta.

-JOANA ARTIGUES
REBASSA. Llucmajor. 20
anys. Estudiant.

- ADOLFINA PEREZ
GARCIAS. S'Arenal, 22
anys. Estudiant.

2) Característiques globals
(sobre els 17 candidats
i els 3 suplents)

Edad: 23 anys de mit-
jana. Més jove: 18 anys.
Més vells: 29.

Procedencia: Llucma-
jor: 15 candidats. S'Are-
nal: 5 candidats.

Sese: Homes: 11. Do-
nes: 9

Professions:	 Treballa-
dors obrers: 7.

Estudiants: 7.
Ensenyants: 5.
Periodistes: 1.
La major part dels can-

diats són membres d'asso-
ciacions culturaLs, socials
i/o sindicals i han parti-
cpat activament en molts
d'actes públics de dinamit-
zació cultural o cívica en
les seves localitats respec-
tives.

La major part dels can-
didats són independents,
n'hi ha que tenen la filia-
ció al PSM en tramit i n'hi
ha que hi militen des de
fa tampes.



ESTAM AL SEU SERVEI

Rentat automàtic en 10 minuts	 Carretera Militar, 217
Canvi d oli pegats.	 Davant 1 ambulatori. Tel. 265618.

Compra venda de cotxes
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Llucmajor

Completada la llista del P. D.
Tríay reclamará les
competències en Educació
en cas que el PSOE guanyi
les elecciones al GovernAquests dies passats va

ser presentada la lista
completa de la candidatura
del PDP a les municipals
de Llucmajor. El cap de
Insta es va confirmar. Es
tracta de Miguel Manresa
Puig. L'acte va tenir lloc
al Restaurant Gran Via,
amb la presència de Cris-
tòfol Soler, Miguel Fiol i
Marino de la Rosa.

Després de Miguel Man-
resa aquests són els altres

candidats:
Rafe] Gómez, Miguel

Martí, Gabriel Rigo, Eran-
cese Adrover, Antoni Mo-
reno, Magí Ferrer, Guillem
Noguera, Llorenç Ginard,
Josep Lluís Muñoz, Magí
Clar, Pau Carbonell, An-
selm Nadal, Antoni Faide-
11a, Guillem Barceló, Joan
Bagur i Antoni Guerrero.
Com a suplents hi Ita Ra-
fel Fiol, Joan Mora i Anto-
ni Martí

El candidat socialista a
la presidencia del Govern,
Francesc Triay, ha anun-
ciat la seva intenció del seu
partit de reclamar per a la
Comunitat Autónoma les
competències en materia
educativa, en el cas que el
seu partit obtengui la ma-
joria en les pròximes elec-
cions. Aquesta decissió, se-
gueix el candidat del PSOE,
va avalada pel fet diferen-
cial de la 'lengua respecte
a la resta de l'Estat, com
passa al País Valencia i a
Catalunya, i també a Galí-
cia i el País Base.

Pel que fa referencia a
la resta de competències
que permet d'assumir l'Es-
ratut, Triay s'ha mostrat
conforme en qué fins el
1990 no es confirmi, així
com ho té previst el Go-
vern central, encara que
considera que des de la
Comunitat Autónoma s'ha
d exigir que es compleixin
les promeses, com és el cas
de la construcció dels hos-
pitals comarcals d'Inca i

Germà Ventayol

Ilanacor, a més de la pla-
nificació de la medicina
rural 'abans de fer-se cà-
rrec de I INSALUD". De
tota manera, es va mstrar
partidari de la constitució
duna comissió de coopera-
ció amb 1 Administració
estatal i iniciar les nego-
ciacions. Respecte a les
competències sobre la re-
gulació dels recursos hi-
dráulica, el representant
del PSOE manifesta que
"ja la tenim i s'ha d'exer -

cir, la transferencia podria
fer-se per decret. Mente
que, sobre el joc, va dir
"hem d'esperar la senten-
cia del Tribunal Constitu-
cional".

Després de deixar cons-
tancia que, per als socia-
listes "la integració de tots
els habitants de la Comu-
nitat Autónoma és priori-
taria", Francesc Triay indi-
ca que una de les caracte-
rístiques de la seva gestió
al front d'un encara hipo-
ètic GovernGovern "seria el su-

port institucional al sector

turístic en cooperació amb
l'ordenació del territori",
destacant el fet que po-
drien produir-se "paralitza-
cions puntuals" en aquells
projectes enfrontats a les
tesis socialistes. En aquest
punt va voler deixar cons-
tancia, de tota manera,
que "donarem facilitats
per tal que es faci el pro-
jecte de Cap Pinar, per la
seva influencia en la imat-
ge de Mallorca, els prejudi--

cis que s'han causat fins
ara són incalculables".

IMMIGRANT!
ELS TEUS FILLS SON TAN MALLORQUINS COM ELS FILLS DELS
MALLORQUINS, PERO ESTARAN DISCRIMINATS TOTA LA

VIDA SI NO APRENEN BE LA LLENGUA CATALANA, PROPIA
DE MALLORCA. TU NO ELS HO POTS ENSENYAR, PERO A

L'ESCOLA SI

EXIGEIX ESCOLES EN CATALÀ Al TEU
BARRI!

Pul 

SON VERI TELEFONS: 26 38 34 - 26 31 12 54/2"/`

Teneis Arena —41..

tota
------;11-Catetesi.a.Slulds-P1(11 G13411 1312,10:0
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PenyaMall°rquinista S'Arenal.

Local Social

Club Petanca

SON VERI

U. E. S'Arenal

Magnífica PISCINA amb hamaques i terraces enrevoltades de pins.

Piscina infantil amb tobogan.
Piscina amb trampolí.

Tobogan hidrotub de vint-i-cinc metres de recorregut.



EL ARENAL. OFICINAS, ALMACEN Y EXPOSICION:

Historiador Diego Zaforteza, 3 - Teléfs 26 37 72 - 26 0087

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 47 02 - 20 47 62

ALMACEN: Calle Aragón, 139 - Teléfs. 27 23 56 - 27 23134

almacenes

femenías.
materiales de construcción

Els professionals

RESTAURANT
BRASILIA

BANQUETS DE BATITJOS, NOCES, PRIMERES COMUNIONS I
FESTES SOCIALS

AVINGUDA DE BARTOMEU RIUTORT, ENTRE BALNEARIS
112

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

MASCRESPO, S.A.

CARNS 1 ALIMENTS MAS CRESPO, S.A.
GVN CAIMARI, 10 - TELÉFON: 26.53.04

TELEX: 68825 MASC E
07007 COLL D'EN RABASSA

'Beber Comer''
A FO ANYA- ~

-	 hilljjiiIiiI.. II .

. 2.1	 I
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-

POLLASTRES rostits per menjar o per endur-se'n.
Qualitat en HAMBURGUESES, "PINCHIS" I ENTREPANS.

Carrer Dos de Maig, cantonada Josep M. Quadrado.
Tels. 269017-10 - S'Arenal de Mallorca.
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La "guerra de les discoteques" pren malament
Ah empresaris d'algu-

nes discoteques de S'Are-
nal sembla que no els basti
la gent que hi va i que en
volen més i al preu que si-
gui. Fins i tot, arriben a
les mans, i a més coses.

Tot va començar quan
Rufino M.B., de 24 anys,
empleat del Riu Palace
com a relacions públiques,
va ser brutalment agredit
pressumiblement per mem-
bres d'una altra sala de
festes, als quals no eh agra-
dava que Rufino cercas
dienta en segons quins
llocs. Pocs dies després, un
empleat d'aquesta sala de
festes també va ser agredit
de forma violenta, consi-
derant-se, el fet, com una
venjança.

ELS FETS

Rufino M.B. ha presen-
tat denúncia pels fets
segons ell mateix ho conta,

els fets anaren així: sobre
les 23 hores del passat dia
30 d'abril, Rufino es tro-
baya prop de la discoteca
"Carrousel" cercant clients.
Tres individus varen apro-
par-se a ells sobtadament
i l'agrediren, causant-li con-
tussions i ferides diverses a
la cara i el cos. Després
de ser assistit al dispensad,
en un posterior reconeixe-
ment mèdic a la Clínica
Juaneda, també se li va
apreciar conmoció cerebral
per traumatisme. Rufino
va quedar ingressat en l'es-
mentat centre hospitalari.

La víctima va facilitat
a la Policia les dades dels
agressors i, hores després,
varen ser detinguts dos
d'ells, de 22 i 23 anys res-
pectivament. Segons la se-
va declaració, els dos fan
feina a la discoteca "Kiss".

AGRESSIO A UN
EMPRESARI

Quan encara els fets

eren frescs, es va produir
l'agressió d'un empresari
--de llinatge Pérez- que
regenta, juntament amb
altres socis, diverses disco-
teques de la zona, entre
elles "Kiss"-.

Segons sembla, en
aquest cas l'agressor encara
és desconegut, només se
sap que és de raça negra.
Aixímateix, l'agredit enca-
ra no ha presentat denún-
cia.

RIVALITATS

Hi ha dues empreses
que es disputen el control
del negoci de les sales de
festa (un dels millors riego-
cis de S'Arenal i Ca'n Pas-
tilla, mou més de mil cinc-
cents milions de pessetes).

El problema no és nou,
en anys anteriores hi havia
hagut fets semblants, enea-

ra que no tan espectacu-
lars. Les coaccions són co-
sa comuna en aquest nego-
ci i sembla que, quan
aquestes no basten, passen
a métodes més expeditius.

El problema no és ex-
clusiu de la nostra zona,
també passa a altres in-
drets de Mallorca. Hi ha
qui diu que les coses no
s'arreglaran a causa que hi

ha massa interessos per en
mig. L'Associació d Em-
presaris de Sales de Festa,
hi hauria de dir qualque
cosa abans que les coses
emp itj o rassin



Ca'n Pastilla
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Løi
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 Metes.

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

El Gas Canalitzat proporciona
la millor energia per a aigua

calenta,calefacció i cuina.
Es còmode. net, no

contamina i . és més segur, no
són necessaris dipòsits i el
seu cost és més econòmic.

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

Informau-vos a:
GAS I ELECTRICITAT, S.A.
C/. Joan Maragall, 16
Tels: Palma 46 77 11 - 46 98 62

19 Calor i Servici
GRUPO '4Y
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La droga intervenguda és de molta puresa. Antonio Rubiales Fernández, te antecedents per delite
d'estafa.

S Arenal de Mallorca

Tres personas detingudes
per tràfic de drogues

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 dio manco els dimecres.

JOIERIA RELLOTGERIA

CHISUN

Tel. 269815

JOIERIA
RELLOTJERIA

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

FORN CAIN DAMIÀ
Tota classe de pans i de pastissos

Plaga dels Nins, cantonada carr. Militar.

Avinguda Son Rigo, 5.
SUPE RARENAL, carrer Tokio, sin.

Telèfon: 260551 - S'ARENAL DE MALLORCA.
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Agents de la Guardia
Civil de Palma i S'Arenal
.an detingut tres homes
ue es dedicaven a la ven-

i tràfic de drogues, lían
. onseguit quasi dos-cents
rams de cocaina d'alta
uresa, el valor de la qua].

.1. el mercat negre, arriba
ais vint-i-quatre milions de
pessetes.

Els detinguts són els
següents: Antonio Rubia-
les Fernández de 31 anys,
Antonio Cartagena, de 32
anys, i Joan Nicolau Lla-
neras, de 36 anys. El pri-
mer, Antonio Rubiales que
viu a S'Arenal, compta
amb antecedents policials

judicials per haver parti-
cipat en una estaba inmo-
biliaria i ja va ser detingut,
per aquest càrrec, el passat
mes de març. Fa uns
quants anys també va estar
implicat en una altra esta-
fa. Antonio Cartagena, que
treballa de relacions públi-
ques en una discoteca de
S'Arenal, va ser detingut
a Son Sant Juan quan
davallava de 1 avió proce-
dent de Madrid, portava la
cocaïna.

El tercer implicat en
1 assumpte Joan Nicolau
Llaneras, detingut quan

davallava de l'avió. Poste-
riorment, Antonio Rubia-
les va ser detingut en el
seu domicili de S'Arenal.

Efectuat el registre per-
tinent es varen trobar unes
balances de precisió i altres
estris usats en 1 ellabora-
ció de la cocaina. També
es va requisar una pistola
i una certa quantitat de di-
ners

lis tres detinguts for-
maven part de l'escala in-
terrnitja de la xarxa de
narcotraficants. Un d ells,
Rubianes, es dedicava a
passar la droga als "ca-
mells", que la distribuien
als consumidors. Antonio
Cartagena era el "correu",
i taltre implicat, Joan Ni-
colau Llaneras, s encarte-
gava de vigilar l'anterior.

La Guàrdia Civil se-
gueix les investigacions per
a tractar de descobrir els
altres implicats en aquesta
banda de narcotraficants.

UN MORT EN
ACCIDENT DE TRANSIT

Una dona va morir com
a conseqüència de les feri-
des rebudes en un acci-
dent de tránsit, al quilóme-

tre 0.800 de la carretera
de Ca n Pastilla.

El turisme en qué viat-
java Catalina Roca Valca-
neras, de 24 anys, va sor-
tir de la carretera xocant
amb violencia contra la
tanca protectora per des-
prés quedar volcat daniunt
l'asfalt.

La conductora i única
ocupant del cotxe, un
Renault-5, va morir a con-
sequencia de les ferides re-
b udes.

BARALLA ENTRE
TRILERS

• Agents de la Policia
Municipal varen detenir
Jesús M.A. i Virgili J.M.
just en el moment en que
s'estaven barallant de va-
lent. Sembla ser que, els
dos, es dedicaven al negoci
del `trile", tan conegut a
S'Arenal lurant i
que els malentesos varen
començar en el moment de
repartir-se els diners acon-
seguits.

Als detinguts se'ls va in-
tervenir una porra i una
destral petita, armes que
feien servir. Els detinguts
estan a disposició judicial.

Per altra banda, i també
a S'Arenal de Mallorca, la
Policia Municipal va dete-
nir Mercè C.11., Encarnació
M.M. i Valéria C.S. les
quals, segons sembla, es
dedicaven a la sustracció
de carteres ajudant-se de
clavells (també una ocupa-
ció molt coneguda en
aquestes contrades durant
.lestiu). Se'ls va intervenir
vint•i-cinc mil pessetes
que. presumiblement, ha-
vien aconseguit per aquest
métode.

ARRIBEN ELS
REFORÇOS DE LA

POLICIA PER A L'ESTIU

A partir del dia primer
de juny i fins al darrer
de setembre, cinc-cents
membres del Cuerpo Na-
cional de Policia i de la
Guàrdia Civil vendran a les
Illes per tal de reforçar els
efectius actuals.

El portaveu de la Dele-
gació del Govern ha dula-
rat que, alguns d'ells, se-
ran especialistes en atenció
als turistes. Es d'esperar
que un bon grapat
d'aquests policies venguin
per la nostra zona.



Memòria del dia mes feliç, el dia de la Primera Comunió, amb son pare i sa mare...

Vora el Bon Jesuset, en Sebastià Serra a l'escola de Son Ferriol.

Dret damunt una cadira, en Sebastianet de s'hort de Son
Pelat.
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Sebastià Serra
"Gabine d'Imatge" per Joan Pla

Diari Baleares

ment i que no ho faria
gens malament com a
president del Govern Ba-
lear...".

Madó Maria Rubí és
contundent, i diu: "En
Sebastià era molt bon
al.lot de petit. I de gran
també! Sempre ha estat
"encantador" i sempre reia,
i mai no me n ha feta, de
propaganda política".

Avui dedicam aquesta
página a Sebastià Serra,
candidat a la Presidència,
amb el suport del seu par-
tit, que és el Partit Socia-
lista de Mallorca, i dels
seus addictes i simpatit-
zants, que són molt nom-
brosos en tot l'arxipèlag
principalment, en aquells
sectors socials en qué es
propugna seriosament la
ideologia d'esquerres i el
nacionalisme en les seves
esséncies més autèntiques.

Com en els casos ante-
riors (recordem que Joan
Pla ha parlat d'altres candi-
dats i, sobretot, de molta
altra gent en les pàgines
de "BALEARES"), hem
investigat a fons sobre al-
guns detalls inèdits de Se-
basta Serra. La imatge que
donam en aquest "Gabinet
d'Imatge" és, per ventura,
completament aliena al tò-
pic i a les converses usuals.
Mai no s'havia preguntat a
un polític en el que aquí
se li demana.

I rúnica cosa que es
pretén, en virtud del conei-
xement que tenguem de la
persona, resulti el nostre
vot un poc més just,
menys rutinari, 'tés cons-
cient, eficaç i progressiu.

IMATGE DE LA
INFANCIA TENDRA

El 30 de març de 1950
naixia Sebastià Serra Bus-
quets, fìil de Sebastià Se-
rra Oliver i de Francesca
Busquets Cañellas, amb as-
cendència de Pórtol, i nai-
xia en un hort que conra-
ven els seus pares: s'hort
de Son Pelat.

- Quin metge o llevado-
ra el va dur al món?

Sebastià Serra, que és
catedràtic d'Ilistória a la
Universitat, memoritza el
nom de la llevadora que
ajudà a la seva mare en
tan gloriós esdevinement,
aquel 30 de març de 1950:

—Era madó Macana..,
tan sols hem pogut

esbrinar el malnom
d'aquesta llevadora, que és
coneguda per madó Macia-
na de Ca'n Porret.

Avis paterns, Sebastià
i Francesca. Materns, Se-
bastiá i Catalina.

Entre les persones que
millor i més entranyable-
ment han conegut Serra, hi
ha madó Maria Rubí, de
Son Rubí. De Pórtol, els
vells amics de la infancia,
Miguel Barceló Tugores,
que viu al Pla de Na Tesa i
treballa en un negoci de
fruites, Toni Tugures, Mar-
tí Serra, i la monja felanit-
xera i teatina que el va en-
senyar a llegir, sor Ascen-
sió Mestre, ì sor Vicenta,
que era valenciana i va mo-
rir ja fa anys (la llevadora
Maciana també ha mort,
segons noticies que ens
acaben d'arribar).

I diu Miguel Barceló
Tugores: "En Sebastià ha
estat sempre una bona per-
sona, sempre li ha agradat
tenir una conversa o una
discusi6 seriosa amb els
amics. Jo som amic seu
des de que érem molt pe-
tits. Noltros vivíem a un
hortet, vora el seu. Quan
se'n va anar a estudiar, no
se n oblidá de noltros i
sempre que torna organit-
zam un sopar, una excur-
sió, i revivim aquel esperit
jove d un temps. Jo no
som polític, però sé que en
Sebastià és un bon ele-

DEL DIA I DELS DIES
MES FELIÇOS DE LA

SEVA VIDA

Caldrà afegir-hi res més,
després de la imatge de
Sebastià Serra qué ens han
donat eh seus amics de la
infancia, madó Rubí i la
monja que el va ensenyar a
llegir? Jo vaig ser professor
de Serra durant el seu bat-
xillerat. Puc corroborar els
testimoniatges exposats.

Sebastià Serra va ser ba-
tejat a la Catedral de Ma-
llorca i en varen ser pa-
drins Tomeu Serra i Catali-
na Canyelles. El dia de la
seva Primera Comunió hi
va haver festa: xocolata,
ensaimades, quartos...

En la seva tendra ado-
lescència hi ha ídols i
místiques de tota mena:
des del Capitan Trueno
rins a Mortadelo i File-
mon, passant pels sants i
herois dels que parlaven
a l'escola parroquial o
quan va fer l'ingrés a l'Ins-
titut Ramon Llull.

JOVENESA, MILI,
ESTUDIS, AMORS...

Sebastià Serra, entre
camperol i intelectual, da-
valla a la capital amb el
seu pare per anar a la fira,

a la Catedral i al Teatre
Principal. Du el cap ple
d'idees i d'influències; Ho-
Chi-Ming, Jaurés (el paci-
fista), Simon Bolívar, Ché
Guevara, Mao-Tse-Tung,
Lenin i altres de vena sem-
blant, com els utòpics
Saint-Simon, Joan XXI,
Ghandi, etc... tots ells ins-
piren a Serra mentre estu-
dia el seu batxillerat.

No fa el servei militar
perquè té sis dioptries.

- Quina és la seva opi-
nió programática sobre
l'exèrcit?

-Període mínim de ser-
vei militar. Exèrcit profes
sionalitzat al màxim. Seria
millor que els pobles vis
quin sense exèrcit I el que
s'ha de fomentar és el ser
vei a la comunitat civil
com en 1 objecció de cons-
ciència, i creure, de veritat,
en el desarmament unila-
teral i universal .

- Recorda haver tengut
altres amors abans de ca -

sar-se amb Antònia Ripoll
Martínez?

Sí, record a Inmacu-
lada a Marisa, a Assum-

- Quines actrius li des-
pertaven l'instint .?

- Ursula Amdress. Sari
ta Montiel Brigitte Bar
dot

Era Sebastià un bon es
colanet de don Bartomeu
Munar. I hi va haver altres
cures en la seva vida: Al
bert Casasnoves. Miguel
Orell, Vicens Orvay, Pérez

Ramos, Joan Trias... El seu
catedràtic de Filosofia a la
Facultat va ser Patricio
Peñalver però Serra es de-
fineix com autodidacta en
el terreny de les ideologies.



Neteja especia/de solars
Xisca Sbert

Ho hem titulat "neteja especial . ' perquè es
tracta d'una neteja de solars, i algun altre recó de
la nostra zona turística, per part d'EMAYA en
combinació amb 1 Associació d Hotelers i
FEMPLA. Es a dir, que els hotelers i els comer-
ciants associats, juntament amb EMAYA, nete-
jen uns solars que són de propietat particular, els
quals no hi ha hagut manera d'aconseguir —ces-
prés d'anys de lluita— que els seus propietaris
els netejassin. Incomprensible.
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Enllestit per a la redacció el
projecte de peatonitzadó de
la Platja

Xavier Mato, "Diario de Mallorca"

La zona amb major vo-
lum de turisme del Medi-
terrani, la platja de S'Are-
nal-Ca n Pastilla, és segura-
ment una de les més agres-
sives per al descans del tu-
risme.

La petició dels hotelers
de reformar el Passeig

després d'un llarg
passeig burocrátic, és a
punt de començar a redac-
tar-se. La setmana que ve
se li donará, a la fi, llum
verda.

La setmana que ve,
l'Ajuntament de Palma,
l'Institut del Territori i
Urbanisme i la Direcció
General de Costes aques-
tes dues últimes instàncies
depenen del Ministeri
d'Obres Públiques decidi-

rán les línies mestres del
projecte de remodelació de
la platja de S'Arenal-Ca'n
Pastilla, que segurament
s orientará cap a una am-
pliació substancial de la
platja sobre el mar, un nou
mur de contenció amb
nous balnearis més inte-
grats en el paissatge i un
nou passeig marítim verd,
amb accessos limitats per a
vehicles, alternats amb pas-
seigs peatonals i zones
d aparcament. Sobre aques-
tes alternatives, els redac-
tors de les idees inicials
presentaren, la setmana
passada a Palma, els para-
metres en qué es mourà la
decisió definitiva.

El pla presentat contem-
pla cinc alternatives les

quals no són radicalment
contraposades, sinó com-
plementáries, i permeten a
I Ajuntament i a les altres
dues institucions optar per
a qué les opcions es desen-
volupin complementant-se.
Vol dir aixó que es pot
aplicar una solució en un
tram de la platja i una al-
tra en un altre tram, sense
que amb aixó es produeixi
un xoc.

Jaume Carbonero, res-
ponsable d'Urbanisme de
l'Ajuntament, ha indicat
que "en aquests moments
s está desenvolupant el tre-
ball quasi al nivel de les
idees. Són idees flexibles,
en el sentit que s'ha estu-
diat el perfil futur del pas-
seig marítim en el qual,
en principi. es poden plan-
tejar diverses actuacions,
variant totes elles entre
una major peatonització.
Es una idea inteligent —en-
tén Carbonero— perquè
permet la seva utilització
conjunta'.

Els estudis fets fins ara
per l'arquitecte redactor
del treball, Antonio Váz-
quez de Castro sota la di-
recció de José Jesús Trape-
ro, subdirector general de
Costes del Ministeri d'Obres
Públiques, en el qual ha es-
tat nomenat arquitecte di-
rector, contemplen des
d'estudis del nivell de tràn-
sit de Factual Passeig Marí-
tim com també detalls de
tots els sistemes de drenat-
ge de pluvials, etc...

Carbonero ha indicat
que "les propostes. per co-
mençar, contemplen una
fortuna ampliació de la
zona d'arena existent, a
costa del mar. L'amplia-
ció de la platja la fará la
direcció general de Costes,
que és la que té les compe-

tències sobre el tema Des
d aquí —ha afegit-- In ha
un mur de contenció que,
en línies generals, estará
pràcticament oti hi ha ac-
tualment el mur. Sobre
aquest mur hi haurà els
balnearis, els qual serien
arquitectónicament dife-
rents, menys agressius per
a l'entorn. I després ve el
Passeig Maritim. Fins aquí
pràcticament no hi ha op-
cions. Però, a partir d'aquí
es contempla una gamma
d opcions que segurament
podran aportar-se intermi-
tentment al llarg del pas-
seig. La primera opció és la
construcció de llargues zo-
nes de jardi. sense trànsit
de vehicles. També es con-
templa mantenir una de les
dues vies actualment exis-
tents, per tal de permetre
1 accés de vehicles que va-
gin a proveir els hoteles i
bars de la zona. O bé,
permetre la circulació res-
tringida de cotxes, a baixa
velocitat, en trams un poc
més extensos. En tot cas,
es mantenen els aparca-
ments perqué una de les
premises que té l'Ajunta-
ment és que els veinats de
Palma han de poder anar a
la platja amb la major co-
moditat. A causa que en la
segona zona no és possible
construir-hi aparcaments,
per manca d'espai i perquè
els solars són molt cars,
els aparcaments hauran

d'estar en la zona del Pas-
seis Marítim. Però, és clar,
no com ara que estan a pri-
meríssima línia".

Carbonero també ha dit
que "en aquests moments,
estam concertant la reunió
amb les altres dues institu-
cions, ja que tenim molta
pressa per resoldre aquesta
situació, volem que com
més prest millor l'equip de
tècnics comenci a treballar
sobre una opció concreta,
que segurament definirem
la set mana que ve '

Carbonero, que no ha
adelantat l'opinió taxativa
de l'Ajuntament, ha deixat
entreveure que, segura-
ment, optaran per una so-
lució mixta, amb una mes-
cla de vies de servei, amb
tránsit molt restringit,
zones verdes molt més àm-
plies que les actuals, amb
una remodelació integral
dels balnearis i el que és la
primera línia de la platja.

Els hotelers de la platja
fa anys que demanen, amb
insistència, una remodela-
ció radical de la primera lí-
nia de la zona, per tal de
permetre una urgent pea-
tonització i adaptació a un
entorn més acollidor per al
peató.

MOLTA MES ARENA

L'arena,sque en alguns
punts de la platja ha arri-

bat a desaparéixer total-
ment com a conseqüència
d'algunes actuacions en els
ports esportius pròxims,
será reposada per part de
Costes, reconstruint la zo-
na i ampliant-la notable-
ment. Així, la platja torna-
rá recuperar l'esplendor
que darrerament havia per-
dut.

MES ZONES
PEATONALS

El mur de contenció del
Passeig Marítim será re-
construft. Es faran nous
balnearis més integrats en
el medi, amb una nova ar-
quitectura, i la primera lí-
nia del mar, que ens
aquests moments está ocu-
pada per enormes aparca-
ments, será íntegrament
peatonal i verda. amb una
configuració diferent.

ADEU ALS COTXES

El voluininós trànsit
que en aquests moments
circula per la primera línia
de la platja desapareixerà.
Haurà d anar forçosament
per l'autopista, la qual ja
está habilitada. En el seu
lloc, quedaran alguns apar-
cament per als ciutadans
i, tal vegada, una via per
a camions de càrrega o
com accés als hotels de la
zona més próxima al mar.



TELEFUNKEN
REPORTAGES VIDEO
BONI V.T.R.

COMERCIAL Plii3
'Exposició de mobles - Objectes de regal - Decoració.

Carrer Gaspar Rul.lan, 20 (davant l'Ambulatori)

Iviaterial elèctric - So - Imatge - Vídeo Club
Botánic Germà Bianor, 22. Tel. 266588.

S'Arenal de Mallorca.

Carrer de
Mallorca, 2 -

Tel.: 263423 -
S'Arenal.

Estrangers!
Vegeu la vostra
propia televisiól

Posau una
antena

parabólica a
partir de
300.000
pessetes.
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Llucmajor 

Exposició de baleigs
Les paraules de Na Joana Artigues el dibuix d'en Bid Thomás, produiren
aques "Baleig"

Aquest passat mes
d'abril, va tenir loe a la
ciutat de Llucmajor, una
exposició de serigrafies
creades per un grup de
joves.

A la presentació, les pri-
meres autoritats munici-
pals, i l'escriptir Blai Bo-
net , que feu la presentació
que segueix.

"Baleigs" és el mot que
emprarn per anomenar els
trossets de matèria cereal
que se destrien del gra po-
sat dins un garbell, tot pu-
jant a la superfície per mit-
jà d'un moviment circular
del garbell. Si la persona
vol destriar el gra deis ba-
leigs, no és perquè el que
és bo romangui clavan i el
que és dolent resti a la su-
perfície... Es destrien sen-
zillament perquè són dos
caràcters de la matèria ce-
real que tenen un diferent
destí i una utilitat dife-
rent...

Ben mirat, mirat en
bé... l'art és el que, en el
moviment circular de l'exis-
téncia, és destriat del gra
netament "municipal",
d'anar a l'oficing.

Bailar un rock, crear
art plàstic, són els baleigs
del moviment creador de

Dues j oyes sevillanes em-
presonades per un delicte
cfescindol públic, varen
ser alliberadas per odre del
jutge.

Maria del Carmen, de
32 anys, i Luisa Toledo, de
25, varen dir a la sortida
de la presó que el que ha-
via passat les semblava
"profundament injust".
Han estat posades en Ili-
bertat sense càrrecs, però
se les ha advertit que se-
ran jutjades, encara que
ignoren si rescándol pú-
blic" formará part del su-
mari.

El batle de Chiclana
--platja on varen ser detin-
gudes--- ha ofert a les dues
al.lotes uns dies de descans
en un luxós hotel de la ciu-
tat com a desagravi. Així-
mateix, ha declarat que
pensa que les coses slan
tret del seu lloc "perqué

la terra i de la terra "en"
l'Home.

Vet aquí les paraules
de Blai Bonet per a Ba-
leigs.

Les edicions atàviques
neixen a començament de
l'any 86. La idea: aplegar
en una mateixa experièn-
cia els textos i la plástica
d'un grup de joves; aquesta
primera experiència és BA-
LEIGS. La técnica empra-
da: la serigrafia. No cal dir
res més de BALEIGS. So-
bren les paraules.

Perquè, és senzill el
joc: prefiero no tenerte a
tenerte a medias. I, criats
sense barrera / no hi ha
milana pollera / ni mostel
que els puga haver: / la lo-
cada venturera 1 sempre
campa i viu a pler.

Hem gosat aixecar-te la
mirada i el faldó; t'hem
creat, ésser de BALEIGS,
i t'hem atorgat una forma
exacta: una forma i un
paper. Bufa tant el vent
que ens fugen les paraules
FE D'ERRADES: al poe-
ma de Rafel Creus, on diu
bugada ha de der BUFA-
DA. Al capdavall, un any i
quatre mesos d'embrutar-
nos les mans.

ningú pot anomenar "es-
cándol" el que ha passat"
ja que, per tot el litoral
gadità, hi abunden les cales
on, oficialment o no, s'hi
practica el nudisme.

El jutge que les empre-
soná, Fernando Ferran Ca-
lamita, sembla que les va
veure en una zona poc
concorreguda de la platja
de la Barrosa i, no sabent
massa bé els costums de les
zones turístiques feia
pocs mesos que era a Chi-
clana - , les va fer empre-
sonar per escàndol públic

Maria del Carmen va as-
segurar als periodistes que
la seva amiga només anava
sense la part de dalt, con-
servant les bragues, mentre
que ella és cert que anava
nua però es trobava situa-
da boca avall, llegint un
libre.

Cádiz

Alliberades dues dones
nudistes empresonades
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Enquesta sociolingüística

Universitat de les
Illes Balears

,

parla en mallorquí 62%

ha nascut a Mallorca 33%

viu a Mallorca 2%

d'altres 3%

Tots aquests procediments minoritzadors han arribat a fer creure als

mallorquins que són minoria a Mallorca, quan en realitat són majoria absoluta.

Aquest procés de minorització afecta, fins i tot, les autoritats polítiques,

incapaces de fer ni tan sols una campanya propagandística  eficaç perquè els

mallorquins sàpiguen quines llengües són oficials a Mallorca: aquest sentiment de "mallorquinitat" es manté majoritàriament a tot arreu:

"Quina o quines llengües són oficials a
Mallorca?" .

català i castellà 46%

només el català 28%

només el castellà 13%

d'altres 4%

no ho sap I 9%

1.2.5. Ideologia lingüística i identificació dels mallorquins

Aquesta desinformació intencionada i aquest sentiment de minorització,

creats contra totes les evidencies, fan que els mallorquins, en esser entrevistats,

encara agr2ugin més la seva desinformació i minorització. Així, si bé el 17%

declaren no saber llegir gens en català, cap dels entrevistats no va manifestar

problemes a llegir en català i respondre-hi una part de l'enquesta que no va ésser

passada oralment sinó per escrit. Aixa fa sospitar de moltes enquestes

sociolingüístiques que demanen habilitats lingüístiques tot fugint de la

comprovacid real, contràriament al que nosaltres hem mirat de fer. En aquest

sentit val la pena remarcar que el 75% del cens electoral de Mallorca és  capaç de

conversar en català durant una hora i de llegir i entendre el català normatiu

escrit malgrat que la malaria (58%) deis entrevistats declararen que no sabien

llegir en català o en sabien poc.

Aquest sentiment de minbrització artificial no fa confondre, tanmateix, els

mallorquins sobre qui són els  mallorquins. Així, majoritariament consideren que

mallorquí és aquell que:

I	
-

a Barcelona a Madrid a Londres

diria que és mailorquí	 ' 92% 90% 65%

diria que és català 3% 3% 2%

diria que és balear 2% 2% 2%

diria que és espanyol 3% .	 4% 31%	 I

Observam que el gentilici dels mallorquins és "mallorquí"; observam també

que l'artificiós terme "balear" no és acceptat.

Tot aquest sentiment de "mallorquinitat", encara que molt combatut i

minoritzat des de fora, es plasma en la valoració que els mallorquins fan del fet

de saber el catalá a l'hora de cercar feina o millorar-la:

s'hauria de valorar 65%

no s'hauria de valorar 35%  

O en el fet que la transmissió de la !lengua, arraconada artificialment a la

família, es realitzi amb un alt grau d'eficiència:

Ilengües deis pares

_	 ,

I lengua  del fill (entrevistat)

català no català
i

catalá i català
•

87% 1%

catalá i no català 4%
-

2%
—

no català i no català -	 9% 97%

Com veiem, considerant el total de la població adulta de Mallorca, és molt

més alt l'índex d'integració (hi ha un 9% de la població catalanoparlant que no

és de !lengua materna catalana) que no el de desnacionalització (a un 3% de la

població no catalanoparlant un o els dos pares els parlaven en  català).
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Els pagesos del Pla de Sant Jordi anaren en romería a Sancelles

Els pagesos del Pla de Sant Jordi, anaren en

romeria a Sancelles diumenge passat a visitar el

vonvent de Sor Francinaina Cirer, on ofertaren
eh minora fruits de la terra a la recent beatifica-

da religiosa mallorquina.

La romeria se feu a l'estil antic, carros, carre-

tons, carruatges i cabriols, estirants per bestiar.
encara que també lii va haver tractors pels qui no

tenien carro.

La sortida fou a les vuit del matí des del Bar
Ca n Rigan, de Sa Casa Blanca. El president Ca-
nyelles va tallar la cinta d'aquesta primera rome-
ria des Pla de Sant Jordi a Sancelles que va nar
per la carretera vella de Sineu, passant per Santa
Eugeni i per camina estrets i ben asfaltats, om-
bretjats pela arnetlers i pinars que arriben fins a

S ancelles.
Unes tres centes persones prengueren part a

aquesta romeria que, en eh organitzadors espe-
ren que tengui continuitat els próximo anys en

que s'aprofitarà la collita dels primers fruits de

la primavera per oferir-los a la venerada beata

mallorquina, Sor Francinaina Cirer.



ESTIU

AJUNTAMENT DE PALMA
Informació, pre-inscripcions sol.licituds de baques
a la Delegació de Joventut C/ Sant  Sebastià 1,1 a

de dilluns a divendres, de 9'30 a 13'30 hs.
de dia 4 a dia 29 de maig.

1. CAMPAMENTS
CA'N PICAEORT

1. De dia 1 a dia 13 de
juliol --Grup A, 40 nins/es
de 8 a 10 anys.

-Crup B, 40 nins/es
d'II a 13 anys.

2. De dia 13 a dia 25
de juliol ---Grup A, 40
nins/es de 8 a 10 anys.

Grup B, 40 nins/es
d'II a 13 anys.

Cada grup está dirigit
per un coordinador i 5 ó 6
monitors segons els casos
d'integració.

La quota d'inscripció
será de 10.000 ptes.

2. CAMPAMENTS A
LA VICTORIA

1. De dia 13 a dia 25 de
julio Grup A, 40 nins/es
de 8 a 10 anys.

Grup B, 40 nins/es
d'II a 13 anys.

-Grup C1, de dia 13 a
dia 19 de julio, 30 nins/es
de 6 i 7 anys.

Grup C2, de dia 19 a

dia 25 de juliol, 30 nins/es
de 6 i 7 anys.

Els grups estan dirigits
per un coordinador i 5 6 6
monitors segons els casos
d'integració.

La quota d'inscripció
será de 10.000 ptes. pers
als grups A i 13 í de 5 000
ptcs. per als grups C.

3. COLONIA DE
SANT PERE

1. De dia 3 a dia 15
d'agost Grup A, 40 nins/
es de 8 a 10 anys.

Grup B, 40 nins/es
d'II a 13 anys.

2. De día 17 a dia 29
d'agost -Grup A, 40 nins/
es de 8 a 10 anys.

--Grup B, 40 nins/es
d'II a 13 anys.

Cada grup está dirigit
per un coordinador i 5 ó 6
monitors segons els casos
d'integració.

La quota d'inscripció
será de 10.000 ptes.

4. CAMPAMENT
CALA JONDAL

1. De dia 6 a dia 18

Tapisseria Cannes

Tofo clase de tapissats - tressillos d'encàrrec a mida

Carrer Cannes, 5- Tel.: 261810 S'Arenal de Mallorca

es realitzin, principalment
excursions, serán adequa-
des a l'edat i a les condi-
cions físiques dels asis-
tens.

La quota d'inscripció
será de 12 000 ptes.

2. ESPLAI I
WINDSURFING

1. De dia 1 a dia 13
d'agost, 30 joves a partir
de 14 anys.

2. De dia 13 a dia 25
d'agost, 30 joves a partir
de 14 anys.

Els grups estaran diri-
gits per un coordinador i
cinc monitors.

La quota d'inscripció
será de 12.000 ptes.

3. RUTA
CICLOTURISTICA

De dia 20 a dia 30 de
julio], 30 joves a partir
de 14 anys.

El grup estará caiga
per un coordinador i qua-
tre monitors.

La quota d'inscripció
será de 10.000 ptes.
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Ajuntament de Palma

Activitats infantils
1. RUTA ALS PIRINEUS

ARAGONESOS
De dia 23 a dia 31 de

julio!, 30 joves a partir de
14 anys.

El grup estará dirigit
per un coordinador j qua-
tre monitors.

Aquesta activitat es fará
en col.laboració amb el
G.E.M., les activitats que

d'agost --Grup A, 40 nins/
es de 8 a 10 anys.

Crup B, 40 nins/es
d'II a 13 anys.

Cada grup está dirigit
per un coordinador i 5 ó 6
monitors segons els casos
d'integració.

La quota d'inscripció
será de 10.000 ptes.

5. CAMPAMts‘2,
BINIPARRATA

1. De dia 19 a dia 31
d'agost --Grup A, 40 nins/
es de 8 a 10 anys.

Grup B, 40 ni/15/es
d'l 1 a 13 anys.

Cada grup está dirigit
per un coordinador i 5 ó 6
monitors segons els casos
d'integració.

La quota d'inscripció
será de 10.000 ptes.

6. CENTRES
D'ANIMACIO

Es realitzaran un mínim
de 14 Centres d'Animació
a distints barris de Palma
en contacte amb les asso-
ciacions de veïns, clubs
d'esplai, serveis
pals d'esplai. etc... La du-
rada i l'horari podrá esser
variable i dependa de ca-
da projecte concret.

Maten, Morro (1

El proper dia 10 de juny tots els ma-
llorquins i mallorquines viurem un mo-
ment de gran importancia pel nostre fu-
tur. L'hora de fer possible una autonomia
que sigui qualque cosa més que una
expressió buida, una eina al servei de
l'oligarquia, que sigui una entitat real
d'autogovem, el vertader Estat  Autònom
de les Illes Balears que els nacionalistas
consideram imprescindible per transfor-
mar en profunditat la nostra realitat i
aconseguir una nova Mallorca, amb justí-
cia social i amb treball per a tothom, amb
una economía equilibrada, amb un medi
ambient conservat, amb una cultura oró-
pia plenament recobrada. Una Mallorca
que camini cap a la plena sobirania, Iluny
de qualsevol casta de colonialisme.

Volem esser un poble més dins l'Eu-
ropa del futur, i hi volem esser directa-
ment, amb les nostres realitats i les
nostres preocupacions. Volem esser so-
lidaris amb els altres pobles d'Europa a
través de l'exercici dels nostres drets na-
cionals. Els drets que històricament ens
pertanyen, i que varen esser suspesos
pel Decret de Nova Planta, fonamentat
en el dret de conquesta.

Primer la UCD, i després el PSOE, han
menyspreat les Illes Balears, i han volgut-
fer de la nostra Comunitat Autónoma una
autonomia de tercera, pobra i sense re-
cursos. Ens han dotat d'un Estatut limi-
tat, aprovat per la via restrictiva de l'arti-

de 143, amb poques competencias i
amb un finançament sempre controlat
pel govem central. I la FSB del PSOE ha
estat plenament solidaria amb aquestes
actituds neocentralistes: oposant-se a
l'ampliació de competencias, a la decla-
ració de Cabrera com a Parc Natural, es-
sent bel.ligerant contra els que hem de-
nunciat les contínues agressions que
hem patit com a poble, entre les quals
és ben significativa l'actuació del PSOE
contra la Llei de Normalització Lingüística
aprovada pel Parlament de les Illes Ba-
lears.

No fa gaire temps el govern del PSOE
ha manifestat que les Comunitats Autó-
nomas que accediren a l'autonomia per
l'article 143 no podran ampliar el seu ni-
vell competencial abans de 1990, amb
arguments tan sòlids com que ampliar
els nivells competencials duda a rediscu-
tir l'acord sobre el sistema de finança-
ment autonòmic pels propers 5 anys, o
que l'etapa d'implantació de l'estat de
les autonomies ja ha acabat i que volar
més competencias respon a "enfoques
particularistas" que no tenen esment als
"intereses generales de la nación".

Els nacionalistas d'esquerra hem de
denunciar aquestes afirmacions com a
reaccionarias i demagògiques, que en-
cobreixen una política de centralisme re-
novat, adreçada a mantenir i potenciar
l'administració periférica de l'estat, gene-
rant duplicitats administrativas, burocra-
cias i despeses inútils, i a negar-nos les

competencias en materia educativa,
d'aigües, sanitarias, de transports, so-
cials, de treball, etc. que ens són naces-
sanes per a consolidar la débil autonomia
que era tenim, i per a arrelar-la com una
eina útil per a satisfer les aspiracions
deis pobles de les illes.

Guanyar al centralisme vol dir acon-
seguir totes les competencias possibles i
obrir un procés de negociació de les
transferencias que ens dugui a l'equipa-
ració amb les Comunitats Autónomas
que seguiren la via de l'article 151. Obrir
un procés de negociació que consolidi
l'autonomia i n'asseguri un sistema de
finançament democràtic.

Guanyar al centralisme vol dir que la
nostra "raó d'estat" fonamental sigui fer
front als problemas reals deis homes i
dones d'aquest país: el treball, l'assis-
tència sanitaria, l'educació i la cultura,
l'ordenació i conservació del territori, etc.
Poder decidir i posseir-ne els recursos.

Guanyar al centralisme vol dir fer del
Parlament de les Illes Balears un marc
sobirà d'exercici de l'autogovem, al ser-
vei deis pobles de les illes, i no la cámara
on ressonin, avorrides i monótonas, les
veus que surten deis despatxos madri-
lenys. Vol dir optar per fer una nova Ma-
llorca i arraconar la província, dócil i sot-
mesa, a qué ens voldrien reduir.

(*)Candidat del PSM al Parlament

Pels mots els descobrireu
Francesc Candel

F a uns dies, un senyor em va parar pel carrer. Va fer un comentari
dels meus escrits i després vam parlar de la situació política actual.

L'home estava d'acord amb l'actuació del govern. Parlava com  sor-
près de la bona gestió socialista. No s'hauria pogut imaginar mai que
conduissin el carro de l'Estat en la direcció en qué ho feien, sinó tot al
contrari

Trobava correcte no superar de cap manera el cinc per cent
d'augment de la banda salarial per aturar la inflació. Convenia regular
les vagues, que ja passaven de taca d'oli, per majá d'aquesta llei que an-
unciaven els governants. Bendia les reconversions, que alleugerien les
plantilles laborals.

1 no hi havia pas tant d'atur com deien: la majoria de parats es guany-
aven la vida al seu aire, sense renunciar per això als subsidis i prestaci-
ons, reforçant amb el seu comportament una economia submergida co-
mpetitiva amb la indústria legalitzada. Aquest era l'únic punt que criti-
cava dels socialistes.

Parlava sense parar i animós. Jo me l'anava mirant i tot d'una li vaig
engaitar:

—Vostè és empresari, oi?
El senyor es va empasaar la saliva. Glup! Només va dir:
--Corn ho ha endevinat?

Guanyar al centralisme: Fer una nova Mallorca



Actualment són pocs els molnits internats en centres assistendals

El psiquiatre Martí Tusquets, director de l'Institut Prenopátic de Barcelona
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Bojos d'avui: Molts més fora que dins 	
Barcelona! Anna Llauradó

0 Un home camina pel carrer. Al
seu voltant, tot és normal, quoti-
dià. Objectivament no existeix cap
aspecte estrany; la vida de cada
dia transcorre sense variants.
Per() de sobte, l'home es sent
observat. Es produeix un canvi
mental que el porta al sentiment
d'una persecució que ell considera
veritable. L'individu es creu vícti-
ma d'una observació inexistent
fruit de la seva ment. Apareix
l'angoixa. Neix l'obsessió.

Aquest procés simplificat i
esquematitzat d'un moment de
deliri en una neurosi de tipus obs-
sessiu podria ser un exemple dels
trastorna mentals que afecten un
elevat nombre de ciutadans d'avui
dia. Les malalties mentals del
món modern poden, en determi-
nats casos, desembocar als sena-
toria pelé la gran majoria es pre-
senta en una població activa que
pateix desequilibris, pors, angoi-
xes, depressions i "neures" en
general.

Un repertori extens
Com el cas inicial, apareixen

en el moment actual infinitat de
problemes psíquica tan complexos
i variats com la mateixa persona-
litat humana.

L'ésser que es creu Jesucrist
o un extraterrestre; l'individu
obsessionat per la neteja; l'hipo-
condríac convençut d'haver con-
tret una greu malaltia inexistent;
el fóbic angoixat pels espais tan-

ts; el deprimit per l'estrés de la
vida moderna; l'alcohólic; l'obses-
sionat amb la declaració de la
renda o el paranoic persuadit que
la . seva parella li és infidel, tots
són casos freqüents avui a les
consultes dels psiquiatres.

"De la malaltia mental no
se'n parla seriosament i encara
estem en un moment en que
l'assistència psiquiátrica está
abandonada per la sanitat públi-
ca", diu el doctor Josep Lluís Mar-
tí Tusquets, director de l'Institut
Frenopàtic de Barcelona.

Això el porta d'entrada a les
definicions. "La ciencia psiquiátri-
ca", afirma, "entén per malalt
mental tot aquell individu que
pateix una disfunció de les seves
aptituds psiquiques sigui en el
camp cognitiu, l'afectiu o el de la
conducta".

"L'angoixa", continua el psi-
quiatra, "és un dels desequilibris
que predomina en la societat dels
80 en els seus aspectes depressius
i paranoide,s. La por, el sentiment
de persecució i la depressió afec-
ten majoritàriament el ciutadà
d'avui cha".

L'alcohol i altres drogues
A Espanya i a Catalunya

l'alcoholisme está considerat com
el principal transtorn mental, que
afecta un 12% de la població en
hornea d'edat compresa entre els
20 i els 50 anys i dones de 30 a
60. El percentatge més elevat es
dóna a zones mes desfavorides
econòmicament. Una de les cau-
ses de l'alcoholisme, segons Martí
Tusquests, s'ha de buscar a la
mateixa societat, que converteix
l'individu en consumista víctima
d'una manca de llibertat i d'una
forma de vida artificial.

En un segon nivell de l'orga-
nigrama creat al voltant de les
malalties mentals, les drogode-
pendencies presenten igualment,
segons el doctor Martí Tusquets,
uns transtorns psíquica que afec-
ten gran part de la població ado-
lescent i jove. De tipus opiaci com
la heroína, marihuana, haixix o
cocaína i, als darrers mesos, el
cradc, les drogues suposen per la
psiquiatria un nou repte.

Actualment el crack, de
carácter sintètic, suposa una
amenace, ja que produeix una
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addicció mes rápida que l 'heroïna
i el jeu baix preu el fa més acces-
sible. Administrat per via oral,
provoca sensacions d'eufòria,
benestar i rapidesa mental. Les
seves conseqüències són un greu
deteriorament del sistema nerviós
i de les vies respiratòries.

Psicosis i neurosis
Si alcoholisme i drogodepen-

dencies constitueixen una part
dels transtorns majoritaris de la
nostra població, no menys impor-
tarla són les neurosis i psicosis
que afecten igualment un sector
de la societat.

Concretament el problema de
l'atur, segons els estudia epide-
miológica realitzats per la cátedra
de Psiquiatria de la Universitat de
Barcelona, incideix sobre un 43%
de la població sense feina o arnb
amenace de perdre-la. L'ansietat
destaca com a transtorn psicopa-
tológic predominant en un 60%
dels casos.

En opinió del director del
Frenopàtic, tant el problema del
suïcidi com el de l'alcoholisme i
l 'esquizofrèn i a incideixen majori-
tàriament als barris de baix nivell
social amb gran densitat de
població. La depressió es manifes-
ta a zones de classe mitja. A les

zones altes, el suïcidi i les neurosis
depressives són els principals
trastorna tot i que l'estadística es
fa més difícil pel major índex
d'assistència privada.

La situació económica, la

Segons el doctor Martí Tus-
quets, la reclusió del malalt men-
tal es dóna "quan fracassen tres
condiciona bàsiques. Le primera
és la confiança que el psiquiatre
ha d'aconseguir del pacient. La
segona, depèn de la família, que
ha d'acceptar i tolerar unes con-
ductes poc normatives durant un
temps. 1 finalment, la societat ha
de mostrar-se tolerant amb l'indi-
vidu. Si aquests punts no \ es
donen, el malalt no tindrà més
opció que el sanatori".

A Barcelona, l'internament es
pot fer a cinc centres d'assistència
pública vinculats a la Diputació.
El tràmit s'inicia al Centre
d'Assistència Psiquiátrica Prima-
ria, que condueix el malalt, provi-
sionalment a la unitat psiquiátrica
de l'hospital Clínic i de Sant Pau.

En cas agut, passarà a la uni-
tat terapéutica d'hospitalització,

pròpia convivencia humana, la
pèrdua d'un ésser estimat, el xoc
cultural provocat per l'emigració,
la problemática amb Hisenda i la
soledat són algunes de les causes
que provoquen la depressió en la

que l'assistirà durant un període
de 3 a 6 mesos i finalment, de
corma indefinida, a la unitat
rehabilitadora i residencial. La
Clínica Mental de Santa Coloma,
el Sanatori Psiquiàtric de Sant
Boi, el Centre Neuropsiquiátric de
Martorell, l'Institut Municipal de
Psiquiatria d'Urgència d'Horta i
el Frenopàtic de Barcelona tenen
aquestes unitats.

Centres arnb nombrosos pro-
blemes d'equipament humà i tèc-
nic, fruit, segons el doctor Martí
Tusquets, d'una manca d'atenció
a les malalties mental per part
de la sanitat pública. "Un Ilit
medie quirúrgic", afirma, "costa
de 17.000 a 20.000 pessetes dià-
ries, mentre que un de psiquiàtric
2.000. Els pressupostos per
malaltia mental representan un
10% de la atenció medica gene-
ral".

societat moderna. Afecta un milió
i mig d'espanyols. A la resta del
món es calcula que el nombre de
depressius s'eleva a 200 milions.

"Tota depressió", matisa
Martí Tusquets, "encara que esti-
gui provacada pel fet  psicològic té
una modificació bioquímica".

Un exemple dar de neurosis
depressives de la nostra época es
troba en executius o empresaria
que viuen un estrés laboral. La
necessitat d'adaptar-se a noves
tecnologies provoca una tensió
que pot convertir-se en tina difi

-cultat de concentració, perdua de
la memòria, manca del desig de
viure, incapacitat de fer qualsevol
cosa, tristesa...

"Actualment" —explica Martí
Tusquets— "únicament els casos
de depressius aguts, reticents al
tractament poden necessitar el
psiquiatra. La terapia de la
depressió es psicofarinacológica
mitjançant antidepressius que no
produeixen transtorns secundaria
ni addicció. El tractament psicote-
rapeutic es fa necessari en alguno

L'esquizofrènic, perseguit
Considerada, dintre del bloc

de les psicosis, com la bogería clá-
sica, l'esquizofrenia es tradueix
en la pèrdua del contacte amb la
realitat. El malalt entra al món de
les significacions —diverses i
negatives— se sent el centre
d'atenció, viu ahlucionacions,
idees delirants amb base errònia
engendrades patològicament i de
forma incorregible.

L'esquizofrènic no troba sen-
tit a l'existència, se sent perdut en
un món que, de sobte, sembla
canviar i , lentament, adopta una
altra personalitat en un intent de
Menear amb la mediocritat que
l'envolta.

"Actualment", explica el doc-
tor, "el cas més comú d'esquizo-
frènia es dóna en l'individu que es
creu perseguit, al-ludit, que creu
que la gent está pendent

Amb tres línies de recupera-
d() que passen per l'aspecte psico-
farmacólogic, una psicoterapia
readaptadora i un tractament
rehabilitador amb terápies gru-
pala i farniliars, l 'esquizofrènia es
un transtorn mental que, segons
el psiquiatra, "avui cha és plena-
ment curable. Perú el gran ene-
mic és el propi malalt que, en
molts casos, no té consciència de

ser-ho".
En el terreny deis casos per-

sonals, els personatges mítica uti-
litzats en el procés esquizofrènic
es repeteixen. Personalitats - bibli-
ques o històriques són algunes de
les mes comunes per() també exis-
teixen les manies persecuthries i
aquella que es creuen venir d'un
altre planeta amb la missió de
salvar el món.

"En aquests moments"
—comenta el director del Frenopà-
tic— la figura de Napoleó ja no es
dóna. Sincerament, en els 30 anys
que porto com a psiquiatra no
n'he vist mai cap. Actualment,
Jesucrist es potser el personatge
mes utilitzat, tot i que cal dir que
mai en els esquizofrénica apareix
una coherencia en la conducta
adoptada. En determinats
moments, fina i tot, el malalt és
un ciutadà normal i corrent".

Mil pessetes diàries
Mentre una es creuen messies

o éssers d'altres galàxies, uns
altres pateixen les amenaces d'un
món que els porta a l'ansietat.
L'angoixa, com a transtom men-
tal, afecta igualment l'home
d'avui i li provoca una sensació de
mort imminent ¿u/lb atacs de
pànic.

Igualment, els transtorns psi-
cológica amb repercussions
ques com mal d'estómac, palpita-
cions, mal de cap o pujades de
tensió s'integren en la ment
humana per provocar conflictos
interna.

La por d'anar pel correr, de
sortir a l'exterior, coneguda com
agorofóbia o l'angoixa als espais
tancats, la claustrofóbia, junt amb
l'obssessió de perdre el control, de
tornar-se boig, representen les
neurosis febiques més freqüents
de l'home modem.

La neurosi obsessiva Lambe
apareix com a transtom El doc-
tor Martí Tusquets recorda casos
com el d'un home que cada cha
necessitava gastar mil pessetes en
els mateixos diaris per por de tra-
bar algun exemplar arrugat i no
poder Regir les noticies.

"També en la actualitat"
—explica el psiquiatra— "moles
obsessions vénen determinades
pel pànic a la contaminació tant
per la catástrofe de Txemóbil, per
exemple, com per la SIDA.
D'altres apareixen com a tras-
torna hipocondríaca que fan que el
malalt es cregui amb bats els
símptomes de l'infart o el cáncer
quan en realitat gaudeix d'una
salut excel.lent".

Casos com ara els d'una dona
convençuda que els seus òrgans
son d'animals i el d'un pagés,
reprimit sexualment, que creu
debilitar-se i necessita ingerir
constantment medicaments o visi-
tar tots els metges.

Cada dia més paranoica
En aquesta recorregut per la

ment humana, la paranoia es
manifesta també com un trans-
torn clàssic que porta l'indiv•du a
viure amb una sola idea delirant,
tot i que resta de la seva persona-
litat es conserva normal. Amb
una susceptibilitat generalitzada,
la seva conducta es coherent amb
el contingut del sistema delirant.

En relació al deliri de perse-
cució, Martí Tusquets evoca el cas
d'un cirugía, home brillant i
intel.ligent persuadit de ser vícti-
ma d'una conspiració per part
d'espies del KGB.

Són conductes estranyes, per-
turbacions psíquiques que neixen
per motius estretament vinculats
a la individualitat i que es ramifi-
quen en molts més casos, entre
ella la cleptomanía, centrada en
l'impuls de robar, n l'anorexia
mental, que afecta una gran
majoria de noies adolescents
obsessionades amb perdre pes.

Cinc centres públics d'internament



URGEIXEN PISOS
PER LLOGAR.

FINQUES
AMENGUAL.

Sant Cristofol, 16.
Tel. 269250.

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.

LLUCMAJOR, planta bai-
xa, 2 dormitoris, garatge,
pati, amoblada, 27.000
Ptes. AMENGUAL. Tel.
269250.

CALA BLAVA, 3 dormi-
toris, 2 banys, teléfon, jar-
dí, vistes. Temporada.
AMENGUAL. T. 269250.

BADIA GRAN, xalet, 3
dormitoris, jardí, garatge,
vistes. 60.000 ptes. AMEN-
GUAL. Tel. 269250.

SON VERI, xalet de luxe,
piscina, servei inclòs. Tem-
porada. Informes AMEN-

. GUAL. Tel. 269250.

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.

S'ARENAL, magatzem, di-
recte al carrer, 230 m2. en-
trada de camions, 125.000
ptes. AMENGUAL. Tel.
269250.

VENC O TRASPAS el
BAR LA ESPIGA, de la
Plaga 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.

S'ARENAL. pis de 50 m2.
platja, 4 dormitoris, garat-
ge. Temporada. AMEN-
GUAL. Tel. 269250.

COME RC IANT!

Mercat pagés, nou a

S'Arenal. Locals d'ali-

mentació a II« 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.

LLOGUERS

XALET a Valldemossa, 4
dormitoris, terrasses, ca-
lefacció central, garatge.
125.000 ptes. AMEN-
GUAL. Tel. 269250.

NAU INDUSTRIAL al
Polígon de Son Castelló,
400 m2. primer pis.
AMENGUAL. Tel. 269250

CA'N PASTILLA, aparta-
ments, 2 dormitoris, amo-
blats, completament nous.
42.000 ptes. AMENGUAL
Tel. 269250.

BORSA
IMMOBILIARIA

Discoteca Scorpio - Son Verí de S'Arenal.

ELECTRÓNICA

r'Sa I \ S'ARENAL
TV VIDEO HI•Fl

Reparació ràdio-TV-HIFI.
Instal.lacions electróniques d'alarma.

Antenes individuals.
Video-club.

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

Propietaris de llaüts, velers, iots, llanxes i automóvils.
Poden solucionar rápidament qualsevol averia

electrica.

IUthin

--n.../•°°"MOYA
Carrer Berlín, 37 - Tel. 269083 -
S'ARENAL DE MALLORCA.
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INSTALLACIONS SANI-
TARJES i reparacions. Ser-
vei ràpid. Tel. 263493.

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

EXCAVADORA J.B. C. , sí-
quies, aljups, clots per
sembrar arbres. Tel1fon:
245900.

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

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

PINTOR-RETOLISTA, fa-
ganes, furgonetes, tendais,
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.

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

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

TINTORERIA CALTOR.
Netetja de catifes, mantes,
cortines, cobertors i tota
classe de pe/es 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 BRASIL,
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-
lar í.

CR ISTAL.LERIA TO-
RRES. Carrer Lisboa,S5-
S'Arenal de Mallorca. Tel.
266517.

INSTAL.LACIONS elèctri-
ques i sanitàries CEJU.,
C.B. Carrer Marques 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. Telefon:
263910- S'Arenal.

fELEVISORS, vídeos, ra-
dio-cassettes, arreglam.
ELECTRONICA J. GAR-
CIES. Carrer Francesc
Frontera, 10. Tel. 264335-
Con 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.

VENC FORD ESCORT
1300, yermen, 5 velocitats,
PM-AD. Tel. 278603.

VENC PANDA 40, PM-AB.
Facilitats. Tel. 278603.

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

VIDRIERA S'ARENAL.
Cristalleria, 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.

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

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

BORSA DEL
MOTOR

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

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

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

IMMIGRANT!
ELS TEUS FILLS SON TAN
MALLORQUINS COM ELS

FILLS DEIS
MALLORQUINS

EXIGEIX ESCOLES
CATALANES AL TEU BARRI

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

SOMETIMES, 3 dormito-
ris piscina, garatge, zona
tranquila. Temporada.
AMENGUAL. T. 269250.

TRASPAS local primera lí-
nia a Ca'n Pastilla, 400
m2. 10.000.000. Ptes.
AMENGUAL. T. 269250.

SÁrenal
441 de Mallorca

I cl 2651.1115

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

TENDA Ca'n Pastilla, 80
m2., ideal per a carnisseria.
1.400.000 ptes. AMEN-
GUAL. Tel. 269250.

TENDA Gral Riera, 70
m2. completament mun-
tada. 5.000.000 ptes.
AMENGUAL. Tel. 269250

TENDA Pla/a. de Santa Ca-
talina, 40 m2. 600.000
p tes. AMENGUAL. Tel.
269250.

APARTAMENT a Ca'n
Pastilla (Cala Estancia), en
molt bon estat. 65.000
Ptes. AMENGUAL. Tel.
269250.

PISOS 3 dormitoris, 2
banys, terrasses. 40.000
Ptes. AMENGUAL. Tel.
269250.

APARTAMENT 1 dormi-
tori a Ca'n Pastilla, planta
baixa, 28.000 Ptes. AMEN-
GUAL. Tel. 269250.

SERVEIS
PROFESSIONALS

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



CORONA DE ORO
A LA GASTRONOMIA

BAR - RESTAURANT
CASA JUAN. Especia-
litat en menjars espa-
nyols. Carrer de Sant
Cristofor, 3. Telèfon:
269988. S'Arenal de
Mallorca.

SArenal
41 de Mallorca

Telèfon: 265005.

EL MILLOR SUPORT pu-
blicitari de la seva empresa

a la nostra comarca.1 1

MODISTA
CONFECCIO A MIDA

ACADEMIA DE TALL I CONFECCIO
SISTEMA MARTI

SE DONEN CLASSES DE TALL A HORES
CONVINGUDES

AVINGUDA NACIONAL, 19 - 3 B - TEL.: 26.47.84
S'ARENAL DE MALLORCA         

_fflaneiVIAJES  

Vols 'cárter
Bitllets

Transmediterránea
Vols internacionals

Creditviatge
S'Arenal: Plaga Major,1

Tel. 265374.
Les Meravelles:

Llaüt, cantonada,
Mar Menor.

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

Tel. 268100.    

RESTAURANT' .

LA TOSCANA
Peix-marisc-carn-paelles.

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

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

Fçrni A NINFANTÇ ,
%»,/ •nn•• %.,•n /	 I/ 31 151 If U\milS Wad let

CH INA
Itt,STAURAN?

011ourtra•
CiJoaquin Verdaguer. 12

Arenal Tel. 26 67 21
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COMPRES I
VENDES

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

• VENC FINESTRAL arnb
marc i vidre. Mideix 3'62 x
2'01. 25.000 ptes. Tel.
266 ,178.

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

VIATGES

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

VIATGES SPANIEL.
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

FADRI DE 32 ANYS. Bo-
na posició económica i so- •
cial, cerca dona per casar-
se. Escriure a l'apartat de
correus 124 de S'Arenal.
TONI.

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

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

CERC DONA entre 30 i
50 anys per a rcladó 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.
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ENSENYANCES

Académia
BARCELÓ  

BANCA
CALCX11.081111171   

C. BALEARES,25.2

A retta\-

ACADEMIA BARCE LO.
Informática, banca, meca-
nografia, comptabilitat in-
formatitzada, comptabili-
tat personalitzada, idio-

_mes... Carrer de les Ba-
lears, 25-2. S'Arenal de
Mallorca.

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

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

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

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

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

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

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

MIQUELLAPERRUQUE-
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.

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

PEPE ROMERA, perru-
quer de senyors. Tall a les
tisores i a la navalla. Dofí,
4. Tel. 262856 - Ca'n Pas-
tilla.

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

	

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

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

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

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

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

ANIMALS DE
COMPANYIA

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

CONSULTA VETERINA-
RIA Ca'n Pastilla. Dr. M.
Perdió. 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.

GASTRONOMIA
RESTAURANT LA TOS-
CANA. Peix, marisc, carn,
paelles. Joaquim Verda-
guer, 19. Tel. 261056 -
S'Arenal.

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 frangais a S'Are-
nal. Vous, retruverez votre
ambiance et pourrez de-
guster votre aperitif et no-
tre café filtre. Rue Maria
Antbnia Salvà, 40. Tel.
266364.

RESTAURANT EL PES-
CADOR.Típic espanyol.
Sant Bartomeu, 13. Tel.
263443 - S'Arenal.

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

RESTAURANT PORTOFI-
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'nPastilla. 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 Estáncia.
Ca'n Pastilla. Tel. 267035.

SURO'S PUB. Bones be-
gudes i bona música. Te-
rral, s/n, S'Arenal.

Petits anunas

...iliáll1110110111111111101111bhin.



Calle Trafalgar. 29

Tele. 26 88 18 - 28 67 01
CIUDAD JARDIN
Coll den Rabailea
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INSTALLACIONS SANITARIES
Instalaciones

ses Cadenas
GAS - CALEFACCIO - AIRE ACONDICIONAT -

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

CADENES DE S'ARENAL

INIURIA
LLENCERIA-CORSETERIA-ROBA INFANTIL

Carrer Gran i General Colisa, 19
Carrer Milà, 34. Tel. 262472.
S'ARENAL DE MALLORCA.

GASTRONOMIA
CAFETERIA SENON.
Plats com binats, 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 Pastilla.
Tel. 269219.

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

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. Carter Joan
d'Austria, 13 - Badfa Gran.

"PEQUEÑO MUNDO".
Servei a la carta, cada dia
manco els dimarts. Provi
el nostre cabrit al forn,
toston de Segovia, ossbu-
co, etc., etc. Buffets i tota
classe de serveis a domicili.
Batejos, bodes, comunions
i dinars de conipanyonia,
celebracions, etc. Son Gar-
cia del Pinar, Coll d'En
Rabassa. Tel. 268661,

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

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

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

RESTAURANT EL HO-
Bodes, batejos, co-

munions i lestes socials.
Els caps de setmana obert
al públic. Carrer Cabot, 10
i carretera de Manacor,
365. Tel. 271021 - Son
Ferriol.

Aquest grafitti retra-
tarem no fa molt a una
paret prop de l'Hotel
Garonta de S'Arenal.
No hi feirn cap comen-
tari.

Xavier Morales, To-
meu Amengual, Alfon-
so Blázquez, Joan Ale-
~ny; Ferrán Bibiloni,
Santos García, jesús
Martínez i Miguel Oli-
ver, entrenat per Ma-
nuel Aroza que gua-
nyaren el torneig de
futbolet d'Es Fogueró.
La festa entrega de tro-
feus, al restaurant Ca
Primes.

Coses Nostres, és el
nom d'una butiga ben ma-
llorquina que ha obert les
seves portes aquesta setma-
na passada a S'Arenal de
Mallorca, sota la direcció
d'en Xisco Bonnín. S'hi
poden trobar iota casta
d articles mallorquins. En
Xisco está en contacte
amb LA CRIDA, per tal de
tenir a la seva butiga tots
els articles que se puguin
trobar etiquetats en catala

CAFETERIA EIVISSA,
costelles de xot a la grae-
la, calamar a la romana,
hamburgueses, salsitxes,
pinxos moruna.

Carrer Terral, cantonada
Salut, a

S'Arenal de Mallorca.

	,fr

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

TAPES VARIADES

SANT CRISTÒFOL 5
S'ARENAL DE MALLORCA
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MEDICAL CENTER-ARZT ZENTRUM 49(7222

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

dia al 105 de la F.M.

GUIA MEDICA

ÓPTICA S'ARENAL
JA NO CAL ANAR A CIUTAT

PER SES ULLERES O LENTILLES

dOk
4Sb "i14

TEL: 49 00 61

CARRER BERLÍN, CANTONADA TRASSIMENO

S'ARENAL DE MALLORCA

CENTRE MÈDIC

MIRAMAR

avientes -011, (Ola qt. aria	 ulei, 1?a(e1) ealted

LLICENCIATS EN MEDICINA I CISLIGIA

C/. Miramar, 9 - Tel. 49 0222	 S'ARENAL (Mallorca)
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Centre Mèdic
Miramar

Són tres metges joves
flucmajorers, Rafel Castell
i Salvà, Maria de Gràcia
Aulet i Caldés i Bartomeu
Aulet i Caldés, els qui han
edificat un modem consul-
tori a la vella casa familiar
de vacances de temps enre-
ra. Un consultori dotat de
la més moderna tecnología
on és possible detectar i
curar les malalties de la
gent que habita a S'Arenal.

El dia de la inauguració
del nou local, els veïnats hi
van a brindar amb cava
catalana per celebrar
l'event. Noltros, que passa-
vem per allá, aprofitam
la festeta per fer unes pre-
guntes a aquests metges
tan trempats i simpàtics.

—Quan de temps fa que
feis feina a S'Arenal?

--Ja fa quatre anys. La
casa però, era vela, i no
reunia les condicions ne-
cessàries. Ara, després
d'aquestes obres, podrem
atendre molt millor als
nostres pacients.

-Qui són els vostres pa-
cients?

-Atenem a tothom,
mallorquins i estrangers.
Atenem als assegurats de
PREVIASA, ASISA, IME-
CO, MARE NOSTRUM,
ALIANZA, ADESLAS,
ELVIA EUROPE1SCKE,

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

CENTRE MEDIC MIRA-
MAR. Medicina General
(Igualatori), acupuntura
xinesa. Carrer de Miramar,
9 - S'Arenal de Mallorca.

Recipient ideal per a
realitzar inhálacions o va-
pors amb piantes i estén-
cíes aromàtiques amb la
máxima comoditat i apro-
fitament de les substancies

QUIROMASSAGISTA.
Massatges terapèutics i de
reabilitació, artrosi, esco-
liosi, lum bálgies, dorsal-
gies, ciàtiques, varius, cel-
lulitis, mal de cap, estre-
nyiment, parálisis facials,
etc. Esport Centre Son Ve-
rí. Carrer Costa i Llobera,
1. Tel. 263834, S'Arenal
de Mallorca.

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

curativea, sense haver d'em-
prar tovalloles per a tapar
el cap.

AROMIN és una ajuda
idònia en el tractament
de diverges malalties de
l'aparell respiratori: bron-
quitis, asma, constipatg,
sinusitis, congestió nasal,
etc...

Si desitja més informa-
cI6 pot dirigir-se a:

ANTONIO GUTIE-
RREZ (fisioterapeuta-na-
turópata).

C/. Bartomeu Castell,
27-baixos.

Telf. 490164.
COLL D'EN RABAS-

SA.

SOS,	 EUROPAASSIS-
TAN i altres.

També tenim molts
d'arenalers a la nostra igua-
la i la beneficencia muni-
cipal de l'Ajuntament de
Llucmajor.

—Quína medicina feis?

— Medicina general i ser-
vei d'acupuntura xinesa a
càrrec del doctor Auelt,
tenim en projecte un cen-
tre de reconeixement me-
die pel carnet de concluir
i permís d'armes i un ser-
veis de raig X i lasser terá-

pia.
--Quin horari teniu?
-Vint quatre hores

diàries. A qualsevol hora
del dia i de la nit podem
atendre qualsevol consulta
o accident.

Aromín
Inhalador d'argila cuita

CJC CENTRE OPTIC EXPOLENT
CUIDA LA TEVA VISTA

JA ARRIBA L'ESTIU, VINE A TRIAR LES TEVES ULLERES DE SOL, SEGUR QUE  TROBARÀS

EL TEU ESTIL D'ULLERES
CARRER BERGA, 26 DAVANT EL BALNEARI N. 9 - TEL: 26.33.74 - S'ARENAL DE MALLORCA 1



Arenalers candidats per AP a l'Ajuntainent de Llucmajor.

El president Alberti va fer campanya electoral a Llucmajor aquesta setmana pasuda.
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Esbertades altres coses Cuida aquesta

plana Tomeu

Sbert   

Exít de/pintor Martí Cifre
Exposà en el Saló del Club Nàutic S'Arenal,

el pintor Martí Cifre. Les obres de Martí Cifre
foren molt visitadas. Per altre part Cifre va ven-
dra la majoria de cuadros exposats. A Mal-ti
Cifre sel coneix per el "pintor de la llum" tanta
es la lluminosidad i belleza impregnada a les se-
ves obras pictbricas.

El Saló on exposa Cifre es al primer pis del
nou edifici del Club Nàutic S'Arenal, al carrer
Rosas.

Enhorabona.

Es confirma que Xim
Rabasco encapçala el cap
de la llista del Centre De-
mocrátic i Social a l'Ajun-
tament de Llucmajor. La
&misiá del CDS dels lluc-
majorers Joan Noguera,
Juliá Pacheco, Joan Janer
i Antoni Gamundí, feu do-
nar una volta a la candida-
tura. Entre els 17 integrans
hi haurà persones que posi-
blemente mai s'havia con-
tat amb elles fins ara.

Set candidaturas se pre-
sentan a Llucmajor, a les
eleccions municipals. El
partit d'UM, que encapçala
Miguel Clar Lladó: el de
Esquerra Unida, per Mano-
lo García Moreno: el Partit
Socialista de Mallorca, per
Macià Garcías Salvá: el del
PDP, per Miguel Manresa
Puig: el de PSOE, per
Joan Monserrat Mascaré , i
els dos abatís citats d'AP
i CDS.

El dia 1 de juny, pot
esser un dia important per
la zona turística de S'Are-
nal, a primera línia, des de
Ca'n Pastilla. Pareix esser
que será fet un experiment
pràctic sobre la peatonitza-
ció de las dues vias de cir-
culació, entre els edificis
i el balnearis.

Aixt) es cosa del Govern
Balear, a través de la Con-
selleria que presideix Jero-
ni Saiz.

El dia 1 de juny tanca-
ran parcialment la circula-
ció. Esperem que l'Ajunta-
ment de Ciutat aiximatebc
ajudi. Perque com que no
son del mateix parta._

Tomás Thomás Mut, de
la butiga "Hortensia"' del
carrer de Miramar, ha re-
but un premi. Es tracta
d una distinció de la Ger-
mandat Mutua de Cinema.
Tomás Thomás Mut rebé
un diploma d'honor i me-
dalla de plata a la constàn-
cia. Aquest senyor es el
propietari del cinema Re-
creatiu, de Llucmajor. Ell
du més de trenta anys dins
la cinematografia. Tomás
Thomás rebé els guardons
en un acte que es celebrà
a Barcelona. Patrocinava
l'acte la Generalitat de
Catalunya.

"S'Arenal de Mallorca"
felicita a Thomás Mut i

familiars pel premi rebut.
Molt merescut. Enhora-
bona.

Joan Bauzá Barceló, es
aspirant a regidor de
l'Ajuntament de Palma.
Joan Bauzá Barceló es ho-
teler de S'Arenal. Un ho-
me emprenedor, persona
totalment preparada per
exercir una tenencia d'al-
caldia a la Plaga de Cort.

Bauzá Barceló se pre-
senta en un dels primers
llocs de la llista d'AP.

Més gent arenalera que
es presenta a les eleccions
municipals de Llucmajor.
Com a regidors ens refe-
rim. Perque, fotre-fotre,
no tots poren esser batles...

Rafel Gómez Hinojosa,
segon de llista per PDP:
Joan Antoni Salas Rotger,
segón de llista per PSM:
Sebastià Oliver Colom, el
5.é per UM. Antoni Pérez
Rubio, el 5:é per EU: Jau-
me Llinàs Servera, el 4.ar
per PSM: Alfredo Titos
Valverde, el 5.é per AP.
Antoni Font. el 8.é per AP:
Manolo Rodríguez, el 3.er
per PSOE: Manolo Valen-
zuela, el 6.é per el PSOE:
Joan García Lorenzo, el
6.é per UM: Joan Guillem
Rex, el 7.é per EU entre
altres que també estam a
llocs que poren sortir re-
gidoress.L

urnes tenen la pa-
raula...

Joan Miguel Catany, presi-
dent del Club Nàutic S'Are-
nal, candidat a batle de

Llucmajor.

Tomás Thomas, resident a
S'Arenal, rebé un premi a
Barcelona. (Foto: C. Ju-

li1).

Joan Bauza Barceló, are-
naler de l'Ajuntament de

Palma.

Antoni Sales Rotger, segon
a la llista del PSN1.

Joaquín Rabasco Ferreira,
candidat per el CDS a
batle de Llucmajor. (Foto:

C. Jula).
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SEGUROS Y REASEGUROS

MARE NOSTRUM ASSEGURANCES

AGENCIA URBANA D'ASSEGURANCES S'ARENAL
PLA ESPECIAL DE PENSIONS - TRAMITACIO I PAGAMENT DE SINISTRES

Assegurances d accident * Robatoris * Vida * Vehicles * Embarcacions • Defensa i Reclamad() * Malaltia *
Pèrdua de Beneficis * Combinats de Casa, Comerlos i Edificis Vidres i la resta de coses.

Carrer MARBELLA, 39 (Edifici Hotelers) Tlfs.: 267654-267658.
Plaça MAJOR, 1 (Mercat de S'Arenal) Tlf.: 267654.



Esporles: Protecció oficial
als anuncis en català

Fa ja un parell de setmanes vaig tenir l'alegria

de poder llegir una molt bona noticia a un diari de
ciutat (cosa rara avui en dia). Es tracta que a Espor-
les els anuncis que no tenien protecció oficial (propa-

ganda, rètols, etc) ara pagaran la meitat si estan

escrits en catalá. No hi ha cap dubte que aquesta

és una bona iniciativa per a que el català estigui
present en aquells llocs on el trobam tant a faltar
can els anuncis, premsa, etc. 1 ambé a les escoles

del municipi el preescolar será impartit en català,
el que suposa que els nins ja de petits aprenguin la
nostra llengua. També hem de dir que tots aquests

fets compten amb una aportació del CIM de cent-
vint mil pessetes.

L'ajuntament d'Esporles ha fet una gran obra
per promoure la divulgació de la nostra Ilengua. Espe
rem ara que els habitants d'aquest municipi respon-

guin bé a la proposta del seu ajuntament. Aquell ajun
tament ha predicat amb l'exemple, exemple que hat.7-
rien de seguir molts d'altres ajuntaments i així entre
tots donar al catalá el lloc que li correspon.

Gabriel Angel Vich i Martorell.

DE PORTULA

dr1R0 (A-1-iv
Imodmi

REBUDA LA NOVA COLECCIO DE
PRIMAVERA

AVINGUDA NACIONAL 57 — TEL.: 26.00.73

S'ARENAL DE MALLORCA

El PESCADOR

RESTAURANT TIPIC ESPANYOL
HEM TORNAT A OBRIR. VENIU TOTS!

CARRER DE SANT BARTOMEU, 13
TEL.: 26.34.43
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Per qué parlen
castellà a Castella?

Pius Pujades ens ha assabentat d'un
ampli reportatge d'un diari centralista

de nom alfabètic, article que té una re-
lació directa amb la Ilengua catalana.
A manta indrets de la geografiá ibérica,
quan saben que a Catalunya partem el

català en resten, no diré admirats,
cosa que seria, encara, de gent in-
telligent —l'admiració és una de les
actituds fonamentalment humanes—

sinó, ordinàriament, astorats. I instin-

tivament pregunten per qué a Catalu-

nya parlem catalá.
Es veu ben clar que la formació que

han rebut és eminentment imperial,
en el sentit real de la paraula. En
efecte: imperi, aquest genere de políti-
ca que consisteix a ficar tothom dins
del sac, ve de la negació in i del mot

par, que vol dir igual, paren. Imperi
vol significar, dones, que no hi ha més
que una cosa, la seva. Tota altra no ex-
isteix i si existeix es fa com si no hi fos
o s'intenta anorrear-la. Es ni tan sols
considerar-se igual als abres i si de cas
se sobresurt, resta sempre un primus

inzer pares: potser primer, però entre

iguala. Pes:, com que no hi ha cap
igual, per autodefinició, l'altre no exis-

teix.
No fa pas gaire, acompanyava per

l'escola una familia d'amics d'un amic.

En aquell moment, i dominant el
guitigall rialler de la recreació, l'alta-
veu cridava un professor. Aleshores
em van preguntar per qué donaven les
ordres en català i jo els vaig assabentar

- --
que el català era la Ilengua patrimonial
de Catalunya, com .el castellá era la
.1Iengua patrimonial de Castella. I com
que no ho acabaven d'entendre, els
vaig preguntar quina era la Ilengua de
Castella. —El castellà, naturalment!
—I per qué, naturalment? —Perquè
sí— em respongueren, amb una re-
sposta ben infantívola, per cert.
—Perqué sí no és cap explicació— els
vaig replicar. I com que es van quedar

mirant-me, els vaig dir que el castellà

eta la Ilengua de Castella pel fet que
foren castellana els qui foragitaren els
moros del seu térritori. —Es ciar; sí,
és per això, realment. —Doncs pel
mateix motiu que es parla castellà a
Castella, porqué s'ho van guanyar,
igualment es parla català a Catalunya i
per tant és la nostra !lengua patrimoni-
al, porqué Catalunya va ser guanyada
pels catalans.

—Mai no se'ns havia dit això, i

quanta gent ho ignora— em van dir.
—I quan s'explicarà a lotes les escoles
del pais porqué tothom ho sàpiga?

Una pregunta interessant per al
govern del (ami Perqué les coses es-
sencials no han canviat gens. Gens ni
mica. Ignasi Erill (Barcelona). .

TV3 al País Valencià
Al llarg dels darrcrs catorze mesos
TV3 ha vist augmentada la seca audi-
encia potencial amb prop de tres mili-
ons de nous telespectadors valenciana,
quantitat aquesta que, si no m'erre,
equival pel cap baix a un 25 per cent
del total de la seua audiencia. Es clar
que una cosa és l'audiència potencial i
una abra la real. De tota manera, la re-
sposta dels valenciana a l'arribada del
senyal de TV3 a casa nostra, a falta del
que hi puguen dir les enquestes, és
sena dubte molt positiva. En aquest
sentit, un passeig pels carrera de Va-
lencia durant aquests dies pot resultar
molt aclaridor. Tothom parla de
l'asssumpte i hi ha una cosa molt
portant: quasi són inexistents les reac-
ciona en contra. Tothom n'està con-
tent, ni que siga pel fet de vore
augmentada l'oferta de quienes. Però
és que, a mes, el comentan general, al-
menys pel que fa al cercle dels meus fa-
miliars, amics i veïns, és de satisfacció
i sorpresa per la gran varietat i qualitat
de la programació.

lina ací, com veeu, tot són motius
de satisfacció i només per aquest fet ja
valia la pena l'esforç econòmic fet per

desenes de milers de valencians que
hem hagut de costejar les 'espeses
d'instal.lació dels repetidors. Ara bé, i
aquesta és la vessant negativa: pel que
es veu, per la direcció de TV3 sola-
ment existeix el catalá oriental (tret de
l'anècdota que suposa en Rafeques i
no sé si alguna altra més). Prou que sé
que a Parea de Barcelona hi viuen la
major part dels catalanoparlants (la
meitat?) i que, com he pogut Ilegir,
aquesta variant del nostre idioma será

majoritària als mitjans de comunicació
els anys vinents, però jo eM demane:
¿es que els mes de dos milions de va-
lenciana. Ileidatans, tortosins, ribagor-
eans, etc, que ens mantenim fidels al
catalá no som mereixedors de respec-

te?
Sóc dels qui pensen que l'éxit de

TV3 a les terres valencianes no será
complet fins que la major part del
poble valencia no la sentirá com a

pròpia, cosa'que només será possible
quan la fonética i el lèxic valenciana hi
tinguen una presencia significativa.
Rafael Sancho i Verdejo (Valencia).

Martín Villa
abandona «per por
a fer el ridícul»

MADRID — Rodolfo Martín Villa va
renunciar a la seva candidatura a la
presidencia de Castella i Lleó pel PDP
«per por a fer el ridícul», segons van
informar fonts politiques. Un comuni-
cat difós ahir pel partit considera que
prendre aquesta decisió un mes i deu
dies abans de les eleccions «sembla
constituir efectes de desestabilització
del partit». (Efe)

«Per les coses
ben fetes»,
lema del PSOE

MADRID — El lema del SOE
pròximes eleccions municipals, auto-
nómiques i europees será «Per les
coses ben fetes, vota PSOE», segons
van informar ahir fonts socialistes.
Tanmateix, aquest lema pot tenir peti-
tes variacions segons quina sigui l'elec-
ció. La campanya comeneará només
amb la primera frase «Per les coses
ben fetes», i a mitja campanya s'hi afe-
girá la crida al vot. (Europa Presa)

Recurs contra
l'absolució del
coronel De Meer

MADRID — El fiscal jurídic militar
ha presentat un recurs de cassació
contra la sentencia del consell de
guerra que el dia f,-d'abril va absoldre
el coronel Carlos de Meer del delicte
d'abandonament de residència.

Segons el recurs, en la sentencia hi pot
haver trencament de forma i infracció
de la llei. (Europa Presa)

Demanen 16 anys
de presó per a
un nebot de Milans

MADRID — Alfonso Milans del

Bosch y Jordán de Unes, nebot de
l'ex-tinent general Jaime Milans 'del
Bosch, condemnat pels fets del 23-F,
será jutjat a l'Audiència Nacional el
pròxim 27 de maig per La seva partici-
pació en l'assalt del bar «El largo
adiós», de Valladolid. El fiscal
demana 16 anys de presó per homicidi
frustrat i tinença illícita d'armes. En
els fets hi va haver un ferit. (Europa
Presa)

Defensa fa una
campanya per captar
voluntaris

MADRID — El ministeri de Defensa
va iniciar ahir una campanya als mit-
jans de comunicació per informar els
Joves espanyols sobre la voluntarietat
especial als tres exèrcits. La campanya
porta l'eslògan de «la mili et paga un
sou» i informa de ¡'existencia de
12.331 places per fer de voluntari

Els atemptats de
Galicia van fer
malbé locals i pisos

SANTIAGO DE COMPOSTELLA
— Uns quaranta cotxes, cinquanta
locals comercials, dues entitats bancà-
ries i uns cent pisos van resultar amb
desperfectes per les bombes que van
explotar en vuit llocs de Galicia a la
matinada d'abans-d'ahir. Les autoritats
van clic que era molt dificil avaluar els
danys. Ahir cap organització no havia
reivindicat encara els atemptats, que
se suposa que ha comès l'Exército

Guerrilleiro do Pobo Galego Ceibe.

Un virus
sintètic de la
SIDA pot ser
la base de la

vacuna
AFP

LONDRES — investigadora de la
Universitat británica d'Oxford han
aconseguit per primer cop la fabrica-
ció sintética d'un virus que té la majo-
ria de les característiques de l'agent
provocador de la síndrome d'immuno-
deficiéncia adquirida (SIDA), pecó
que no és contagiós. Alguna experts
han vist en aquesta descoberta el
primer pas important en la recerca
d'una vacuna.

Es,tracta d'un pseudo-virus sintètic

que té l'efecte de reforçar els anticos-
sos que neutralitzen els efectes de la
SIDA. No és contagiós i no es pot re-
produir, però les seves caracteristi-
ques, iguala gairebé que les del virus
que provoca La SIDA, fan que lea de-
fenses immunológiques del cos el
rebin com si ho fos i, tn conseqüèn-

cia, hi actuen en contra, de manera
que es pot considerar un estimulador
de les defenses, segons explicava un
deis científics que han treballat en el
projecte, el professor Alan
Kingsman.

Un altre dels avantatges del virus
sintètic, ha explicat Kingsman, és
que no hi ha el risc —com passa, con-

tràriament, amb el virus de debo—
que, en cas que s'utilitzi con' a base

d'una vacuna, pugui vencer els anti-
cossos, perquè és inofensiu.

Més informació
i millor

És així que diferents experta s'han
reunit a la capital noruega per tractar
sobre les mares afectades de SIDA i
la presència deis virus en els seus
filia. A aquesta reunió va acudir, per
part espanyola, el doctor Canosa,
expert de l'OMS. Segons declarava
aquest especialista a l'agencia Efe,
«cal millorar la informació». Canosa
explicava que tots els països del món
necessiten rebre una informació ade-
quada i científica sobre la síndrome
«per resoldre les situacions illógi-
ques de pánic que es produeixen».

Canosa creu, com altres científica
especialitzats en la SIDA, que el
nombre de persones malaltes anirá ir-
remissiblement en augment.

A Espanya s'está realitzant un
estudi sobre SIDA pediàtrica en qué
participen seixanta-cinc centres hos-
pitalaria de tot l'Estat per aprofundir
coneixements sobre el percentatge de
fills de mare afectada que desenvolu-
pen la malaltia, i al cap de quant
temps, aproximadament. L'OMS,
segons deia Canosa, farà públic aviat
un nou document amb !listes de me-
sures urgents que es podran adoptar
per protegir els filia i les mares.

Els melges estudien
com radicalitzar i
continuar la vaga

BARCELONA — Representants de
tot l'Estat de la Coordinadora de
Metges d'Hospitals es van reunir ahir
a Madrid per estudiar la continunat
del conflicte i debatre la possible radi-
calització de la vaga indefinida que van
començar dilluns passat. la majoria
dels delegats es van pronunciar a favor
de radicalitzar les mesures de pressió
fins que el ministeri no dialogui.

Un home mossega
un agent de la
guardia urbana

SANT. VICENÇ DELS HORTS —
guardia civil de Molina de Rei ha  detin-

gut José Díaz Olmo, de 21 anys, i
Francisco Manuel Lozano Valdivia,
de 24, per haver malferit un dels
agents de la guardia urbana de Sant
Vicenç dels Horts. Ahir a mitjanit els
joves circulaven amb un vehicle robat;
els guardies els van obligar a parar i
aleshores en una baralla l'anomenat
Francis va ferir un dels agents amb una
forta quelxalada a la cama.

Querella contra un
batlle que impedia
estudiar la guerra

ORENSE — Una estudiant de geogra-
fia i història, Maria Angeles Fernán-
dez, ha presentat una querella per injú-
ries contra l'alcalde d'Orense, Antonio
Cande Tabares Castro, d'Aliança Po-
pular. El baffle va prohibir a la jove es-
tudiar la guerra civil a l'arxiu munici-
pal perquè considerava que no era de

solvencia, ja que «la seva militancia
politica és coneguda de tots». (EP.)

Una multa de
trànsit revela
un adulteri

BONN — Un foto de radar disparada
contra un vehicle que anava a excessi-
va velocitat —40 km/hora— ha servit
pagué el marit d'una dona descobrís
que ella tenia un amant. Concreta-
ment, la policia va trametre la foto a la
infractora peique pagues la multa; en
la imatge es veia la dona i el seu amant
que li feia un petó. El marit ha decidit
divorciar-se davant de tan evident
prova d'infidelitat. (Efe)

Mestresses de casa
es manifesten
amb escombres

GRANADA — Un grup de dones
amb pala de fregar, escombres, galle-
des i altres utensilis de neteja es van
manifestar ahir pels carrers de Grana-
da protestant per les classes de mante-
niment i economia de la llar que ha or-
ganitzat l'Ajuntament andalús. En
opinió de les manifestants, les millors
classes serien les de formació professi-
onal o les que ensenyesin mesures pre-
ventives en materia sexual. (Efe)

Turisme i amor
matrimonial

La dona del ministre australià de Tu-

risme John Brawn ha confessat que el
dia que el seu marit va prendre posses-
sió del càrrec, ella el va visitar al fia-
mant despatx, el va seduir i feren
l'amor sobre l'escriptori oficial. Va ser
una presa de possessió conjunta i
original.

El que ja passa de mida és que la se-
nyora Brown, per acabar de treure
punta a la situació, va deixar al despatx
la seva peca mes íntima. En saber-ho,
el primer ministre, Bob Hawke, que
deu ser molt liberal, ho ha trobat tot
correcte.

—El que no em sembla be —ha
dit— és que es deixés les calcetes al
despatx. Ni les calcetes ni cap mena de
roba interior de senyora.

Sempre s'ha sabut que a Australia
falten dones. Però les que hi ha no s'es-
tan de res, com podeu veure. Si la mi-
nistressa ho explica així, imagineu-vos
el que fan les que no ho expliquen.



«Hi ha a Catalunya un nombre important de patrio-
tes que han abandona[ les files de l'exèrcit comba-
tent... Tenen els patriotes el dret de canviar de fei-
na. No tenen, moralment, el dret d'abandonar-la. Els
patriotes desenfeinal en la Catalunya d'ara, són
com els desertors en temps de mobilització
general.»
A. Rovira Virgili (Tarragona 1882 -Perpinyà 1949)Fundador dAc-
ció Catalana i President dei Parlament de Catalunya.
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	LES ESQUERRES HEIIEN PARLE AIXÍ

Podem pensar, en Ilegir el que seguebr, que des d'alesho-
res la població dé Catalunya ha canviat molt amb els «al-
tres catalans» llurs Però hem de creure en la lleialtat
i en la catalanitat básica de la majorja dáquesta pan del nos-
tre poble vinguda de fora.
Al marge de les actituds gradualistes dels  partits, que cal
comprendre perquè tots sabem d'on surten ion eren en
votar-se l'Estatut vigent, hem de ser Msubomables. Els gin
han vingut a conviure amb nosaltres ho valoraran. I d'ells,
-els qui vulguin estar en contra nostra —de cara o de
trascantó— hi estaran igualment Però sabrem d'un cop
quMs quantssón. Perqué potserl'in-emeiable preu de no
saber-ho ja es comença a acabar de pagar
Però diguem la ventat; com abans. Perqué només parlar
clar ens podrá fer a tots plegats catalans lliures.

«La nostra regeneració ha de ser filla de nosaltres
mateixos. Convencem-nos d'això i que (...) de la ca-
pital d'Espanya, res de bo ha de venir-nos (...).Qui ens
passaria la má per la cara el dia en qué tota la rique-
sa de la terra s'esmercés reproductivament dintre de
Catalunyá'?»
Valentí Almirall (Barna 1841-1904)Republid federal. Organitza-
dor del I Congrés Catalanista.

«Catalunya (...), deixada en pau per Áustries i Bor-
bons, lliure de la unitat espanyola (...) hauria fet per
ella mateixa molt més del que ha fet essent provin-
cia d'Espanya»
J. N. Roca i Farrerass(Bama 1834-1891)Teontador del nacionalisme.

«De catalanista se n'és o no se n'és.Unatalanista he-
terodox ja té el seu nom: és un espanyolista»
11 Martí i Julià (Barna 1861-1917)Socialista. Presidí la Unió Cata-
lamsta.

«Sóc catalá de València i vull ser ciutadà valencia
d'un Estat català i no un espanyol de Valencia, ni un
valencia de l'Estat espanyol (...)Vold.ria un Estat Ca-
tala que comprengués totes les terres de llengua ca-
talana i el meu País Valencia autònom dins l'Estat
Català»
Caries Salvador  (València I893-1955)Fundador de lAgrupació Va-
lencianista Republicana.

«Nosaltres, els treballadors, (...) amb una Catalunya
independent no hi perdríem res, ans al contrari, hi
guanyaríem
Salvador Seguí, «el Noi del Sucre». (Tornabous I886-Barna 1923)
Secretan general de la CNT

A la sala de sessions de l'Aj;itament de Barcelona, reunits els
regidors de l'esquerra, proc en Macia President de la Repu-
blica Catalana.
Aquest fet va donar pas a la midaccio de l'Estatut de Núria. Que
inevitablement impngnat contra la voluntat de199odels votants,
fon finalment pactat i donà pas a l'Autonomia del 1932, la qual
va ser successivament retallada, premeditadament escurçada
i definitivament arrasada.
En aquest procés preconcebut, ells hi reincidiran sempre, per-
que es una de les ultimes i potser  l'única motivacio —de poder
econòmic també— que els quéda de la seva Historia de «conquis-
tadores.

(Volem la llibertat de Catalunya, no per a gaudir-la
com una reliquia rara, sinó (...) pera avançar sempre
al costat dels altres pobles capdavanters del món. Si
els nostres obrers (...) i els nostres pagesos han de
portar el compás que marquen els de Toledo i Ávi-
la, (...) podem esperar alguns segles a poder fer via
(...). El signe del temps deurà ésser forçosament
aquesta federació de pobles d'Europa ... »
Jaume Canier (El Vendrell 1867-Barna 1934)Mmistre de Finances
de la 2a República.

Delegació d'ibmnium Cultural

Aquesta és la novena página informativa que publiquem a tota la
premsa barcelonina. Ara voldríem fer-ne una. abra per explicar
com havien parlat les dretes catalanes. Però per  això necessi-
tem continuar rebent aporlacions económignes a «Amics de Joan
Ballester» cte/ct. 373 Banc Urquijo-Unión, Ag. Rambla, Barcelona.
O bé xecs nominatius al mateix nom, apartat 5069 de Barna.

Antoritzem la reproducció d'aquesta página.

«Ni Catalunya (,..) haurà coronat la seva llibertat, si
aquesta no consisteix en l'emancipació de tots els ca-
talans, ni aquests podran aconseguir-la d'altra mane-
raque compenetrant-se en la plena i lliure posses-
sió del seu territori nacional»
Gabriel Alomar (Ciutat de Mallorca 1873-El Caire 1914). Catedra-
tic, diplomàtic i diputar. Presidí la Unió Socialista de Catalunya.

«Considerar la qüestió nacional com un prejudici
burgès (...) i adaptar la táctica a aquesta concepció
fóra no solament un error, sinó un crim»
Andreu Nin (El Vendrell 1892 - 1937)  Din gent de la Internacional
Sindical Roja.

«Nosaltres seguiríem lluitant per la federació (...) a
l'antiga nacionalitat catalana sense detriment de
l'autonomia que tinguéssim en efectuar-se la fe-
deració».
Alexandre Jaume. (Montevideo 1881-Mallorca 1937)
Diputat del PSOE balear. Afusellat

«El problema de Catalunya és un ideal. Un ideal ferm,
generós, europeu. Els homes ertérgics.que el vol-
dran tirar endavant, (...) han de ser una esperança
conhortadora i un exemple estimulant per a la Na-
ció poblada d'homes que anaven perdent els estí-
muls i que havien perdut totes les esperances».
Marcell Domingo (Tarragona 1884-Tolosa 1939)Dirigl el Partir
Radical-Socialista.

«Som catalans per naturása. Som espanyols per
coacció ens devem a la Nació i hem d'anorrear
l'Estat opressor. La llibertat d'unió pertany exclusi-
vament als nacionals de cada nació i no als d'una al-
tra. Cal reconèixer, doncs, a cada nació (...) el dret
de constituir-se en Estat independent, sobirá (...) és
inalienable i imprescriptible el dret dels catalans a
decidir ells sols i lliurement (...) negar  l'existència de
la nació catalana equival a justificar la criminal per-
secució de la llengua catalana».
Joan Comorera (Cervera 1894-Presó de Burgos 1958). Polític socia-
lista i després fundador secretan general del PSUC

«Hem de ser molt ambiciosos (...) per una Catalunya
rica, completa, tan independent com sigui polible
i tan lliure com sigui possible. I aquesta limitació (...)
no l'entenc en el sentit universal pel qual jo poso
sempre limitacions d'independència a tots els po-
bles, perquè els voldria tots interdependents i ager-
manats...».
Manuel Serra i Moret (Vic  1884 - Perpinyà 1963).Economista,dipu-
tat. Milita ala Unió i al Moviment Socialista de Catalunya.

«El nostre partit socialista (...) haurà de ser tal com
som nosaltres, tal com és el nostre poble i no l'hau-
rem d'inventar perquè el nostre poble ja ha donat
prou mostres (i en dóna cada dia) del que ha estat,
del que és i del que serà»..
Josep Pallach (Figueres 1920-L'Hospitalet del Llobregat 1977). Fun-
dador del PSC-R.




