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Peatonítzació: Cort interposa  un recurs
La peatonització accele-

rada de la primera línia de
la platja sembla que ha
quedat interrompuda. Da-
vant les presses de la Con-
selleria d'Obres Públiques
i Urbanisme, l'Ajuntament
de Palma ha decidit inter-
posar un recurs per evitar
que es porti endavant
d'aquesta manera tan pre-
cipitada.

Les raons que addueix
Cort fan referència, sobre-
tot, a la precipitació amb
que s'ha completat el pro-
jecte, sense tenir massa
present qüestions com els
trastorns en el trànsit i la
reorganització de carrers
que suposaria la peatonit-
zació. Aixímateix, Cort es
reafirma en el fet que les
competències sobre reor-
denació dels carrers són
exclusivament seves.

Sembla que, fins ara,
els únics que han quedat
decepcionats amb la mesu-
ra presa per I' Ajuntament
han estat els hotelers de la
zona, eh quals no han vist
acomplertes les predic-
cions del conseller Sáiz en
el sentit que en menys de
quinze dies començarien
les obres (com els informa-
ren en l'últim número de

S'ARENAL DE MALLOR-
CA).

La Conselleria d'Obres
Públiques i Urbanisme ha
rebut el recurs i está estu-
diant les mesures a prendre
(que encara no sabem,
alhora de tancar 1 edició).
De tota manera, el conse-
ller, Jeroni Sáiz, manté
que es tracta d'una qüestió
purament técnica, insistint
que la Conselleria també té
competències en la maté-
ña, i que es tracta d una
mesura de carácter experi-
mental. no definitiva.     

TENIM UNA GRAN VARIETAT DE BROLLADORS, COLL DE CISTERNA,
ESTATUES, JARDINERES I COSSIOLS PER DECORAR EL VOSTRE JARDI

VISITAU-NOS SENSE COMPROMIS

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓ - MARÍ
CARRETERA DE MANACOR, 403 - TELF.: 24.02.25

SON FERRIOL
DISSABTES DEMATI, OBERT  



Telèfons útils a

S'Arenal

Ala part de

Ciutat

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

13'30 i 15'00 	 727643-727644
Bombera 	 281250-290017
Residència de l'assegurança social 	  289100
Creu Roja de Ca'n Pastilla 	  264040
Policia Nacional 	 091
Policia Municipal 	 092
Policia Municipal de S'Arenal 	  490503
La Porciímcula 	  260002
Tele-Taxi 	  401414
Radio-Taxi-Platja 	  255440

Taxi-Telèfon 	  273722

A la pa rt de

Llucmajor

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

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

BOLLETI DE SUBSCRIPCIÓ

Nom 	

Carrer 	

Població 	  Tel. 	

M'interessa una subscripció:

0 SEMESTRAL 900 Ptes.

Forma de pagament:

Rebut domiciliata un Banc

Banc 	  Suc. 	

Conyden.° 	  Titular 	

Comptat	 Firma

Ompliu aquesta tarja i enviau-la al Camí

Canteres, 132, S'Arenal.

pels fets és "diaca", servidor. Els
pecats, doncs, d'omissió, material i
social, constitueixen els pecats defi-
nitoris i definitius.
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"Veni,u, beneítá del meu Pane, tebeu
en henIncía el Regne pnepanat pen a
voáaltneá deá de la cneació de/ món.
Penqul vaíg tenín lam, í em dmaneu de
menja't; vaíg tenín áet, donaneu de
beune; eta gona6ten, í em vau acollín;
deápullat, em. vau veátín; malalt,
em viAitaneu; ena a /a pne6ó, vingué-
neu a veunelm". 4/e6hone6 /i ne6pondnan
et6 juátoá: "Senyot, ¿quan u-š vam veune
amb Ifam, í a donatem de menjan; o amb
áet, í (14 donà-'tem de beune? ¿Quan u4 .

vam veute lonaáten, í uá vam acollin; o
de6pu//at, u6 vam ve6tín? ¿Quam u6
vam eune malalt o a la pneáó, vingué-
'tem alieune-u6?" / et Rei et6 ne6pondna:
"Ja voá dic que en /a me6una en què ho
va ld. len a un d'aqueátá genmaná meuá tan
petits, a mí m'ho Oneu".

"Lluny de mi, ma/aZt6, ...penqu1
vaig tenín wn, í no em donateu de
menjat; vaig tenin i no em donaneu
de beune; exa gona6ten, i no em vau
acollín; deápullat, i no em vau ve6tin;
malalt í a la pneá6, i no em vi6itaneu".
Aleáhoteá conteátanan també. ell-ó:
"Senyox, ¿quan u6 vam veune amb 4am, o
amb 6et, gona6ten o de6pu//at, malalt o
a la pte46, í no u6 vam a66i6tin?"
Llavoná et6 ne6pondna: "Ja uá die jo
que en /a me6una en qul no ho vau gen a
un d'aque6ta tan petít6, tampoc a mi no
m'ho léneu". (M-t. 25, 34-46)

Bones obres fetes o deixades de fer

El primer any de< vida d'aquesta
secció ens topàrem amb Zaqueu, l'any
passat intentàrem aprendre, del Bon
Samarità, el valor decisiu del proisme,
és a dir,- del fer-se pròxim del necessi-
tat i del marginat a les voreres dels
nostres camins, mitjançant obres de
servei, d'ajut, de misericárdia.

Aquestes obres defineixen el sentit,
això és, la buidor o la plenitud de
l'existéncia. Elles són a la fi el meu
jutje. Són l'examen i el judici final,
de cada u i de tots, personal i univer-
sal. Són així la finalitat de la vida.

Mateu ens presenta la parábola-sermó
escatològic ben clar perquè, en cosa
de tanta transcendència, no s'hi val-
guin dubtes d'interpretació ni excuses
d'obscuritat. Queda prou clara la
tasca de l'home i, fins i tot, de tota
la història.

Les obres bones, les obres "de
misericòrdia" i d'acció social, histò-
ricament avaluables ("virtuts comeses")
constitueixen el signe i la matèria
indefugible per al gran signe messiànic
final: Un món sense fam, ni llàgrimes,
ni malalties, ni esclavatges. Creim
que el batiat és sacerdot, profeta i
rei; amb tot i amb això, el seu nóm

Solució: la "casa"

No crec que interessi escatir ara
-ho farem durant l'any- els nivells de
necessitats i de misèries que contempla
el judici. Certament diu relació a
totes les necessitats materials, so-
cials, humanes Les solucions allibera-
dores, aportades per Mateu, poden
sintetitzar-se en aquestes accions:
compartir les coses, acollir sense
reticències, visitar com a presència,
ajuda i esperança.

Sembla que la solució estigui en la
idea que a ningú falti casa, és a dir,
que tothom tengui sempre, passi el que
passi, sigui el qui sigui i faci el
que faci, una casa oberta, una ciutat-
'casa parada on tothom hi tengui taula,
llit, roba, foganya, on no hi hagi
forasters, exiliats, malalts a visitar
-són a casa!- ni presoners. Tots som a
casa! Tots tenim casa! Tots són a
ca-seva. Si la persona, si la família,
si el poble, si la ciutat, si la socie-
tat fora una casa com cal, no es neces-
sitarien cases de salut (hospitals),
cases de boigs (manicomis), cases
d'orfes o d'infáncia, cases de correo-

ció i reclusió, cases de caritat o de
misericòrdia, albergs o asils. Mentres-
tant..,

Tant els bons com els dolents,
diguem-ho així, fan la mateixa pregunta
d'estranyesa: de fet no coneixien Déu,
eren ateus i en el judici d'amor prác-
tic o d'accions socials no se'ls dóna
-cosa lógica- el diploma de treballador
social, ni el carnet de bona conducta,
ni la qualificació de bo i just, sinó
que se'ls qualifica de fills de Déu,
de membres i hereus del Regne, de
sants. Els bons són bons, doncs, i
salvats perquè van respondre positiva-
ment a la pregunta divina: "On és el
teu germà (Gn. 4,9) qué fas al teu
germà' mentre els dolents -tan ateus
com els bons- són dolents i condemnats,
perquè respongueren negativament a
aquella pregunta divina. .

No dekeu per al final el judid final
	

Bartomeu Bennássar



N'Antoni Maña Suárez de S'Arenal, és el pilot
d'aquest Seat 127 i corr a l'Escuderia ,Drach. A
les darreres carreres ha fet primer en la seva ca-

tegoria.

CARRER
DE

FERRAN ALZAPIORA

A la fi, ha arribat la normalització lingüística als
carrera de S'Arenal i Ca'n Pastilla. Una normalit-

zació que, des de S'ARENAL DE MALLORCA,
fa set anys que haviem fet.

Tentis Arenal
SON VERI TELEFONS: 26 38 34 - 26 31 12 &i:07 ( eCK:7If

al GrIelitt 	f0111.111
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Local Social

Club Petanca

SON VERI

U. E. S'ArenalPenya Mallorqtúnista S'Arenal.

ESTAM AL SEU SERVEI

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.

AliMINISTRACIO DE < CAN NAS

LOTERIES N°.: 28 1111 -(zuJcp,13o,„u.

CARRER MILA, 3
A S'ARENAL DE MALLORCA
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Bustia	
A la merda!

Els catalans estem tan
acostumats a rebre garrota-
des i de tants segles ençà,
sense adonar-nos-en, que
sembla que ens hàgim con-
vertit en un poble sense
esma, un poble mesell. Si
bé , l'enemic comú, interior
i exterior, fa servir els
paranys més subtils per a

anihilar-nos com a poble,
invasió militar, decret de
nova planta, alió de 'se
pondrá el mayor cuidado
en introducir la lengua cas-
tellana... para que se consi-
ga el efecte sin que se note
el cuidado". Funcionaris
espanyols, mestres espa-
nyols, advocats —fastigo-
sos— espanyols (Gómez
Rovira). etc. i mes etc

Però, a més a més, hl ha
els catalans —una gran ma-
joria no ens enganyem—
que es passen a la llengua
espanyola amb una facili-
tat increíble, vull pensar
inconscientment, amb tots
els inconvenients negatius,
que a la llarga porta aques-
ta conducta.

Era d'això, que volia
parlar, dels espanyols que
viuen i treballen a Catalu-
nya, dels que ho volen ser
i no passen d aquí, tant se
me'n dóna. Voler ser espa-
nyols a Catalunya és nedar
contra corrent, això ja no
es porta.

Per?) els que en són i a
més van en contra de la
llengua catalana o de Cata-
lunya, aquests els hem de
denunciar com sigui, cap
agressió sense resposta.

A continuació transcric
una conversa telefónica
amb una persona de veu
feminina, deu ser la telefo-
nista d una empresa o ta-
ller que es diu ITASA, te-
lèfon 3814412, on per
error vaig trucar en comp-
tes d'una altra amb el ma-
teix nom.

—1TASA?
—Sí, dígame.
—Escolti voldria parlar

referent a uns...
—No le oigo.
—(Alço més la veu). Sí,

deia que volia parlar refe-
rent..

—Oiga no siento nada,
no le oigo, cuelgue y vuel-
va a llamar.

—(Penjo i torno a tru-
car) Que em sent ara'?

—No oigo nada.
—(Jo, a ella, la sentia

perfectament) Miri, posi'm
amb algú que em senti o
que em vulgui entendre.

—(La mateixa història)
No oigo nada. No, no. No
se oye nada. Vuelva a lla-
mar.

—(Truco per tercera ve-
gada) ¿Oiga, que me oye
ahora?

—¡Ahora! —amb una

veueta riallera i burleta
—¡ahora sí que le oigo!

—¿Pero me siente bien?
—que dic jo.

—Si, sí, perfectamente,
dígame, dígame.

—Doncs ara, vagi-se'n a
la merda!

Punt i final de la con-
versa.

Perdoneu la redundàn-
cia, pero penso que s'ho
valia.

Abans d'acabar vull in-
sistir: cap agressió, sigui la
que sigui, .ense resposta.
Pel fet que no he trobat

aquesa empresa 1TASA a
la guia telefónica no sé
quina adreça pot tenir, pe-
rò em sembla que és del
Poble Nou, la qual cosa
pot interessar al GDL
d'aquest sector de Barcelo-
na.

Francesc del Río i
Fontanals

No passa res

No passa res... a Ceuta,
volen la independència.

No passa res... A Meni-
na, volen la independencia.

No passa res... a Galí-
cia, volen la independència.

No passa res... Al País
Base volen la independén-
cia

No passa rés... al Palos
Catalans, volem la inde-
pendència.

Dones bé, sort que vo-
len i volem ser lliures; així
de senzill perquè, malgrat
tot, no passa res.

Alfons Serra i Flotats
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EL ARENAL. OFICINAS, ALMACEN Y EXPOSICION:

Historiador Diego Zaforteza, 3 - Teléfs 26 37 72 - 26 00 87

LLUCMAJOR. ALMACEN Y EXPOSICION:

Ronda de Migjorn, s/n. - Teléfono 66 0701

PALMA DE MALLORCA.

ALMACEN Y EXPOSICION: Pol. Son Castelló (La Victoria)
Gran Vía Asima, 1 - Teléfs 20 47 02 - 20 4762

ALMACEN: Calle Aragón, 139 - Teléfs. 27 23 56 - 2723 64

almacenes
femenías...
materiales de construcción

Els professionals

RESTAURANT
BRASILIA

BANQUETS DE BATETJOS, 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.
CA'N CAIMARI, 10 - TELÉFON: 26.53.04

TELEX: 68825 MASC E
07007 COLL D'EN RABASSA

Beber y Comer
A FO ANYA

POLLASTRES rostits per menjar o per endur-se'n.
Qualitat en HAMBURGUESES, "PINCHOS" 1 ENTREPANS.

Carrer Dos de Maig, cantonada Josep M. Ctuadrado.
Tels. 269017-10 - S'Arenal de Mallorca.
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Publireportatge Nou mercat a S'Arenal - Mercat Bahía  

Ha sortit un nou mercat privat al major nucli de residents de la zona de Llucmajor,
fet per a tots els de S'Arenal i\ ela moltíssims vianants que passen per davant les seves
portes que donen ala dos carrera.

Un MERCAT amb aire condicionat, extractors d'aire i fuma. Amb els llocs sufi-
cients per a atendre'l. Ben escollits, ben fets i sense competencia. Totalment acabats i
a punt de posar-los en funcionament.

Darrere d'aquest honorable projecte hi ha una persona a la qual hem de donar la im-
portància que té: GABRIEL PALMER. Ell ha posat els seus cinc sentits comercials (ja
coneguts per molts veihats de tot S'Arenal), i amb molt  d'esforç ha duit a terme tot el
que era molt neeesaari per a tots.

Un CENTRE ARENAL D'ALIMENTACIO on tots podran comprar en un local cò-

mode i agradable. On en cada un dels llocs diferents podrá comprat tot el que vostes
desigin respecte de l'alimentació, a un BON PREU DE MERCAT, sense haver de des-
plaçar-se mes que unes poques desenes de metres des de ca seva. On podrán omplir, si
ho volen el seu carretet o bossa d'allò que a  vostè més Ii agradi.

També está fet per a tots, perquè avui no hi ha distàncies per a qui té gust per anar
a comprar sigui on sigui si hi ha COMODITAT, BONES MANERES, QUALITAT,
BONS PREUS, SORTEJOS DE PREMIS, OFERTES I BONS REGALS. Això és la pri--
cosa que el MERCAT BAHIA oferirà als seus clients, perquè será un mercat per a tots
i un mercat per a vostè de S'Arenal. Dos carrers més amunt a l'altura del Club Nátitic,
dwant l'Hotel Bahl'a de Palma.



S'Arenal

Genova

Cala Major

Ca's Catalá

Illetes

Ca'n Pastilla
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Gas Canalitzat
De punta a punta de la Badía.
GESA amplia la seva xarxa d'abastiment de Gas Canalitzat

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

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

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

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

quilòmetre 7150.
Venda de solors devoro lo mar.

Visites: cada dia manco els dimecres.

JOIERIA RELLOTGERIA

riu CHISUN
Centre

Tel. 269815

JOIERIA
RELLOTJERIA

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

FORN CNN DAMIÀ
Tata classe de pans i de pastissos

Placa dels Nins, cantonada carr. Militar.

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

Teléfon: 260551 -S'ARENAL DE MALLORCA.

6	 S'ARENAL DE MALLOIlk...)., 1:
	

DE 1987 
	disavairommoiersaah, 	 AIIIIIIIIII1~11"4,~~1~1~/~14~*	    

D'acord amb el convertí
d'actuació conjunta que
firmaren el passat mes de
febrer, la Conselleria
d'Agricultura i l'Adminis-
tració Central, ara s ha
aprovat, per part del Go-
vern Central, la construc-
ció d un embassament de
regulació d'aigües al Pla de
Sant Jordi.

La construcció d'aquest
nou embassament suposarà
una passa important per al
regadiu total de ia zona.
Prop de tres-cents milions
de pessetes, amb més
trenta expropiacions es e;
pressupost inicialment pro
vist per a dur endavant el
projecte, el qual durar
uns tres anys. La seva
clició és a càrrec de
Comunitat Autónoma a
través de 1 empresa estatal
TRAGSA. La financiació
está a cárrec de l'IRYDA.

UN EMBASSAMENT DE
GRAN CAPACITAT

Aquest nou embassa-
ment projectat (d'oreja-
ment i regulació de les
aigües residuals per al rega-
diu), s'enmarca dins la se-
gona fase del Pla d Obres i
Millores de la zona de rega-
diu de Carnpos-Ses Salines.

El projecte original ha
sofert diverses transforma-
cions en aquest darrers me-
sos, variant també el seu
pressupost (ara és quatre
milions més car).

Les obres duraran alme-
nys tres anys. La repartició
del pressupost en aquests
tres anys és la següent: 80
milions per a l'any 1987,
107 milions per al 88 i la
resta, prop de 107 per al
89. El cost de les expro-
piacions de terrenys on
s'hi situará l'embassament
arriba als trenta cinc mi-
lions, dels quals ja s'han
pagat tres milions a un dels
cinc propietaris afectats.

Per altra banda, i per tal
de complementar aquest
embassament, s'estan cons-
truint també les canonades
que transportaran les
aigües residuals depurades
al llarg de set quilòmetres,
des de la nova depuradora
de Palma fins l'embassa-
ment de Ca'n Marine, pro-
per a la vella carretera de
Sineu,

L'embassament previst
tendrá una capacitat de

376.000 metres cúbics,
inundant deu hectàrees de
terrenys La seva altura
máxima será de set metres

mig. Per tal d'assegurar la
seva impermeabilitat, es
preveu la construcció de
dics d'argila premsada amb
una llámina interior de ma-
terial PVC, material imper-
meable.

LA SEVA FUNCIO

La tasca de l'embassa-
ment será la de recollir les
aigües depurades de Palma,
que actualment passen, en
part,Sper la depuradora de
Son Puig amagatzemant-se
en una petita bassa de cent-
mil metres cúbics de capa-
citat.

L'aigua embassada es
distridutrá a tot el Pla de
Sant Jordi i a la comarca
de Campos-Ses Salines més
envara. Es creu que les
obrs de la x arca que dis-
tribuirá l'aigua als sectors

i II del Pla de Sant Jordi
estarán acabades 1 any que
ve.

EL REGADIU DE
CAMPOS

- El projecte és vell. A

començaments de la déca-
da dels setanta ja es va co-
mençar aparlar de la neces-
sitat de dotar d'aigua sufi-
cient per al regadiu la co-
marca del Pla de Sant Jor-
di. Més envant es va parlar
d'extendre el pla de rega-
diu t'iris a la comarca de
Campos i Ses Salines. Així,
es varen complementar els
projectes i será.d'aquesta
manera que es portará en-
davant.

De tota manera, així
com la primera fase del
projecte (l'abastiment del
Pla de Sant Jordi) ja está,
si més no, aprovada, sem-
bla oue la segona part del
projecte (l'abastiment de

Campos i Ses Salines) va
per llarg. Aquest projecte
és un dels més importants
per a l'agricultura mallor-
quina. Els problemes tèc-
nics són nombrosos, espe-
eialment pel que fa a la
conducció de l'aigua ja que
s'han de superar alçades
com la del Puig de Randa.
Per això, hi ha previstes
dues estacions impulsores
(de bombeig), una a Ca'n
Mosca i l'altra a Son Mon-
jo. També hi ha dificultats
de tipus económic, el pres-
supost inicial d'aquest pro-
jecte asobrepassa els cinc
mil quatre-cents milions de
pessetes, constituint un
dels projectes més cars de
Mallorca.

	dali91111111~1•11111111111•

Sant Jordi

Aprovat arpía per al regadía de 'ona

. MALLORQU1
ALS INSTITUTS I UNIVERSITATS DEL

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

EXIGEIX ESCOLES CATALANES AL TEU
BARRI



El boomerang

R oGt4I sfre-
tte IAA oda'v"

REBUDA LA NOVA COLECCIO DE
PRIMAVERA

AVINGUDA NACIONAL, 57 — TEL.: 26.00.73

S'ARENAL DE MALLORCA

La discoteca
mallorquina
de S'Arenal

OPOLNY
de

CHINA
oSTAURAivr

CiJoaquin Verdaguer. 12
Arenal Tel. 26 67 21
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En Josep Oliver i Sa-
bater, un mallorquí
que ha estat més de 7
anys per terrenys aus-
tralianes on va apren-
dre a fer i manetjar
boomerangs, ha tornat
a Mallorca on vol pro-
moure aquest esport.
Per això ha muntat
una empresa de cons-
trucció i distribució
d'aquestes armes que
els australians empra-
ven per cagar i per anar
a la guerra.

Avui, aquestes ar-
mes, s'empren com a
esport i passatemps.
Un esport dels més fas-
cinants de tots els
temps.

A En Josep Oliver
feim unes preguntes

a fi de conèixer més
coses d'aquest esport.

—D'on ve la paraula
boomerang?

—Això ve de la pa-
raula boomuri que en
llengua parlada a la cos-

ta oriental d'Austrália,
vol dir vent. El boome-
rang és una arma que
se tira al vent.

—Els boomerangs
són famosos perque
tornen al tirador. Es
que tornen tots?

—No, hi ha tres ti-
pus de boomerangs.
Els de lluita, que són
els més grosos, els de
caga, més petits i mes
esmolats i els retoma-
bles que tenen la curva
més pronunciada i són
més lleugers.

—Valen molt aquests
boomerangs?

—Valen 2.000 ptes.
però per promocionar
aquest esport, farem
um preu d'introducció
de 1.500 ptes.

—On se poden tro-
bar?

—Ens poden escriure
a NOSTRO apartat de
correus 10.179-070080
de Palma.

Palma
Crem

Les instal.lacions de
Palma Crem, situades a
la carretera de S'Aran-
jassa, és una gran llete-
ra mallorquina. Hi tre-
ballen onze persones
entre ramaders, enca-
rregats i secció comer-
cial.

Diàriament s'obte-
nen més de 2.500 litres
de llet, a través d'un
procés totalment auto-
matitzat. Aquests litres
es distribueixen a par-
tir de les dotze del ma-
tí i arriben al consumi-
dor tan sols unes hores
després d'haver munyit
les vaques.

L'empresa va co-
mençar l'any 1986, un
primer de maig, comp-
tant amb les vaques de
Sayja Ganadera, una
veterana ram aderi2 de
l'illa.

El passat dia 7 d'abril,
va morir a Llucmajor, a
l'edat de 70 anys, Jerbni-
ma Salvà i Pastor, de la
Llibreria Roca. Al seu ho-
me, Nicolau Roca, la seva
filla Maria del Carme, al
fill Antonio i a la seva nora
Margalida, el nostre con-
dol.

L'Associació de Ma-
dones de Casa Nured-
duna va visitar les is-
tallacions de Palma
Crem. El director co-
mercial de l'empresa,
Joan Maimó, les va
acompanyar en el seu
passeig, explicant-les el
funcionament de les
instal.lacions, des que
es munyen les vaques
fins que la llet arriba
als establiments de
venda.

Indica que la feina
comença a les sis del
matí, quan es munyen
les 150 vaques de la ra-
maderia Sayja. Mostrà
com en cap moment hi
ha manipulació directa
per parts dels empleats
i com la llet arriba als
depbsits on és tractata
convenientment (pas-

teuritzada i homegenit-
zada).

Féu esment de les
diferències que hi ha
entre les centrals llete-
res que compren la llet
a diverses ramaderies i
les ramaderies diplo-
mades que únicament
envasen la llet que ob-
tenen de les vaques

que ells mateix cuiden.
La representant de

les madones de casa di-
gué que aquest tipus
de visites es fan per a
veure de prop el fun-
cionament i el control
de qualitat de diferents
empreses. Quadaren
contentes de la seva vi-
sita a Palma Crem.

RECTRONICA El GAUCHO

REPARACIONS DE TV COLOR I BLANC I NEGRE TOTES LES MARQUES,

VIDEOS DE TOTES LES MARQUES, RADIO - CASSETTES I EQUIPS
HIFI. INSTAL.LACIONS ANTENES COL.LACTIVES, INDIVIDUALS I

PARABOLIQUES, RADIO - CASSETTES A COTXES

CARRER MALLORCA, 2 - TEL.: 26.3413
S'ARENAL DE MALLORCA
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OPTICA S'ARENAL

ULLERES
LENTILLES
APARELLS PER A
SORDS
OPTICA INFANTIL
GRADUAM BE LES
SEVES ULLERES

CARRER BERLIN,
CANTONADA TRASIMEN

JA NO CAL ANAR A CIUTAT PER SES ULLERES

Bar Amengual

„	 Carretera Militar, 171 - S'ARENAL - Tel. 26 78 96
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Xafarderies
La Conselleria d'Obres

Públiques del Govern Ba-
lear está fent millores
portants a la nostra comar-
ca. Una que ens ha agradat
molt és la construcció
d'una rotonda a l'entrada
de Continente. Aquesta
rotonda evitará les llargues
coes de cotxes i molts
d accidents. El curiós del
cas, és que ara, mentre es-
tant fent les obres, amb
una desviació per dins
Continente, .les coses han
desaparegut. Amb obres i
tot, la irculació ha millo-
rat, cosa que ens fa aplau-
dir als técnics de la Con-
selleria.

La carretera de Mana-
cor a l'altura de Ca'n Blau
és un altre punt conflic-
tiu amb llargues coes. La
Conselleria d'Obres Públi-
ques, ha posat fil a l'agu-
lia i ben prest començaran
les obres per fer un pas a
dos nivells. Les obres dura-
ran mig .any i destorbaran
la circulació, però no mas.
sa. Unes guantes desvia-
cions ho arreglaran tot.

L'Ajuntament de Ciu-
tat, també ha fet obres i
moltes a la nostra comar-
ca. Sant Jordi ha quedat
molt bé amb tots els ca-
rrers asfaltats després d'en-
terrar les xarxes
ques. Son Ferriol, ha pas-
sat de no tenir res, a les
aigües netes, brutes i plu-
vials, amples voravies, as-
falt, fanals i arbres. Els fe-

rriolers n'estan ben con-
tents amb el seu nou po-
ble.

L'obertura del carrer
Tramuntana de Ca'n Pasti-
lla, ha obert noves perspec-
tives al tránsit urbá. Direc-
ció única al carrer Tra-
muntana i al carrer Bme.
Riutort seria ideal per des-
congestionar el centre de
Ca n Pastilla. El carrer de
la vora de mar a Ca'n Pas-
tilla és d'una sola direcció
ja fa un parell de setmanes,
al principi un ho troba
estrany, però a la llarga
tothom hi sortirà.

Ca'n Pastilla i La Ribera
han quedat molt bé amb
tots els carrers asfaltats.
També hi ha asfaltat nou
als carrers de les barriades
de Sometimes i Les Mera-
velles, una vegada fetes les
síquies d'aigues pluvials i
les de conducció de gas na-
tural que arribará ben
prest a tota la nostra con-
trada. Els primers quatre
anys del seu mandat, l'ajun-
tament socialista de Ciu-
tat, no va fer quasi res per
la nostra comarca, però
aquests darrers quatre anys,
l'han deixada com una ni-
na pintada.

Els pocs defensors de la

denominació "Platja de
Palma" pel municipi hie-
xistents de S'Arenal de
Mallorca, ho tenen molt
fotut, de cada dia més.
Resulta que no tenen es-
tafeta de correus i si posen
Platja de Palma, corren el
risc de que la correspon-
dència se retardi uns quants
dies. A S'Arenal hi ha dues
estafetes, la de Ca'n Pasti-
lla i la de S'Arenal. La par-
tió se troba al carrer que
duu a la Porciúncula.

Les declaracions del
Rector Magnífic de la Uni-
versitat Balear Nadal Batle,
a la Revista Lluc, que no-
saltres reprodufm a aques-
ta revista, han aixecat mol-
ta polseguera a tot arreu i
també a S'Arenal.

L'altre dia, en Tito Ro-
bles, un madrileny de 50
anys que en fa 40 que viu
per aquí, va aturar aquest
xafarder per demanar-li si
estava d'acord amb les de-
claracions de: "Bilingüis-
me sí, però català i anglès"
fetes pel rector de la nos-
tra Universitat.

—Totalment d'acord,
vaig respondre. En Nadal
Batle és una de les ments
més lúcides de la nostra te-
rra.

—En este caso hemos
terminado, va dir indignat
Tito Robles, en la tienda
no me entienden cuando
hablo inglés, hasta ahora
no he hablado vuestra
lengua, peró desde este

momento no la entiendo.
A nosaltres mos pareix
molt bé, no fa falta que
mo entengui aquest home,
se pot tancar dins el getto
que més li agradi i fins i
tot, mos pareix bé que faci
quadrar al senyor Rius, el
seu patró, i el faci xerrar
en castellá.

L'Associació de la Ter-
cera Edat de S'Arenal ha
fet la seva primera excur-
sió. Seixanta persones hi
partiticparek visitant Sa
Pobla, Santa Margalida, i
Sineu. La majoria d'ells,
de procedència castellana,
no havien estat mai a
aquests pobles. L'entitat
Sa Nostra, va córrer amb
les despeses de l'autocar.
Els vells de S'Arenal fan
comptes d'organitzar una
excursió cada mes.

Pareix ésser que en Da-
mià Coll de la Impremta
Unigraf, será l'entrenador
de 1 equip de bàsquet de la
Impremta Badia. Es con-
movedor veure com s'esti-
men eh propietaris de les
difeirents impremtes del
nostre poble . Com s'aju-
den i se donen feina els
uns als altres. Cal recordar
que la Impremta Badia,
fou la primera de S'Are-
nal i que els seus operaris
anaren independitzant-se i
crearen primer la Imprem-
ta Gráficart a S'Arenal de
dalt i més tard la Imprem-
ta Unigraf a la barriada de
Ca'n Pastilla.

S'Arenal de Mallorca

L'any 1887 —ara fa cent anys-
Daimler crea el prototipus del que
ara es considera el primer cotxe mo-
dern.

Aquell mateix any l'oculista i lin-
güista jueu Lejzer Ludwik Za-
menhof publica la primera gramáti-
ca de la Llengua Internacional, que
ben aviat prendria per nom el
pseudònim del seu autor: Esperan-
to.

Cent anys és poc temps perqué un
fenomen tan complex com una llen-
gua —que necessita normalment un
procés mil.lenari per a la seva
formació— es normalitzi.

Tanmateix és ben ciar —almenys
per als esperantistes— que aquest
instrument neutral de comunicació
entre homes i dones de diverses llen-
gües ha reeixit en molts aspectes,
com ho demostren la gran quantitat
de congressos i trobades, de revis-
tes, llibres i publicacions, que la co-
munitat mundial d'esperantistes or-
ganitza i edita.

Després de cent anys en esperanto
hi ha de tot. S'hi fan pallassos i Jocs
Florals, rock i ópera, cómics, cien-
cia-ficció i publicacions científiques
d'alt nivell. Participen en el movi-
ment catòlics, cecs, col-leccionistes,
comunistes, escaquistes, escoltes,
feministes, filòsofs, homosexuals,
informátics... fins a un total de més
de cinquanta organitzacions espe-
cialitzades constituïdes interna-
cionalment. L'esperanto té també
una rica i diversa literatura pròpia a
més de molt nombroses traduc-
cions.

Cent anys és poe temps perqué es
formi una veritable cultura al vol-
tant d'aquest instrument de col-la-
boració entre tots els pobles. Els es-
perantistes estem orgullosos de po-
sar els fonaments d'una veritable
cultura universal, que tracta en con-
dicions d'absoluta igualtat totes les
cultures nacionals.

Molt pocs moviments culturals i
socials han sobreviscut cent anys i

dues guerres mundials. L'esperanto
tanmateix, i malgrat les persecu-
cions que ha sofert per part de ré-
gims totalitaris de signe molt divers,
s'hi ha pogut sobreposar.

Potser encara l'esperanto no és
tan popular i normal com

, peto
cap dubte que l'espetanto isot 	 li-
bar a ser tan útil i necessarl com ell.

És per això que l'Associació Ca-
talana d'Esperanto té plantejats un
seguit d'actes commemoratius du-
rant aquest any dels quals us n'in-
formará regularment i oportuna.

Cent anys i encara no el saps?

Servei de Premsa de
PAssociAció CATALANA

trESPLRANTO,

apariat 290 — 08200 Sabadell
telèfon 716 36 33

Incendi prop d'una
benzinería

Uns quinze mil metres quadrats de rostoll es varen
cremar en un solar del carrer Dragonera de S'Arenal de
Mallorca. Es dóna la circumstància que prop d'on es de-
clara l'incendi hi ha una benzineria, amb el conseqüent
perill que això suposava.

No se sap com va començar l'incendi, si bé la forta
calor que feia aquest dia, unit a la sequedat de l'am-
bient hauria pogut facilitar un cas fortuit com la punta
d'un cigarret, un misto, etc.

Inmediatament es va donar avís als bombers i acudi-
ren els del parc de Serpreisal, de Llucmajor, i eh de Cal-
vià. També acudiren unes guantes dotacions del parc de
bombers de Palma. Unes tres hores més tard els bom-
bers, davant la total extinció de l'incendi i la no possi-
ble reanudació d aquest, es retiraren a les localitats d'on
havien vengut. Les installacions de la benzineria no en
resultaren afectades.

Cent anys encara no en
saps?



MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ
Palma de Mallorca.

Exposició: Arx. L. Salvador, 84 - Tels.: 251631-292997.
Magatzem: Pol. S. Castelló-Gran Via Asima - Tel.: 294004.
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S'Arena/de Mallorca

Inundacions d'aigües residuals al col legi
El Col.legi Públic de

S'Arenal pateix greus defi-
ciències, sobretot pel que
fa a les canonades que
trasporten l'aigua potable
i les residuals.

Aquests dies passats es
varen haver de suspendre
les classes per aquesta cau-
sa. La decissió la va pren-
dre el Consell Escolar, el
qual es va reunir en ses-
sió extraordinària per a
tractar el tema. Els més de
sis-cents alumnes del cen-
tre, mentrestant, s'espera-

ven asseguts o jugant al pa-
ti de l'escola.

Segons els mateixos
professors, les inundacions
a les aules són bastant
freqüents, sense que enca-
ra s'hagi fet res per a po-
sar-hi remei. "Sanitat ha
fet acte de les anomalies
en diverses ocasions —ha
dit un dels protaveus del
Consell Escolar— però el
mal no s'ha solucionat. Hi
ha hagut casos d'hepatitis
entre els alumnes i aquests
corren el natural perill

d'infecció a causa de les
inundacions d'aigües resi-
duals que hi ha a les aules".

Sembla que la causa
d'aquestes és el deficient
estat de les canonades. Di-
verses vegades s'ha intentat
arreglar aquestes deficièn-
cies, però sense resultats
positius fins ara. Es dema-
na un arreglament defini-
tiu dels desperfectes i no
tants pegan que, de tota
manera, no serveixen per
res.

era un club, un "top-
less", anomenat "Baron
Rojo".

Els veinats donaren in-
mediatament l'avís a la Po-
licia i als bombers. acu-
diren tres autotancs del
servei municipal contrain-
cendis i membres del retén
de S'Arenal, els quals hi
varen treballar prop d'una
hóra i mitja. el local ha
quedat completament des-
trua pel foc, si bé no s'han
de lamentar pèrdues perso-
nals. El cost total de les
pèrdues supéra els set mi-
lions de pessetes, segons
inforrnacions de la Policia
Nacional.

El fet que el local estás
molt decorat amb motius
inflamables (fustes, mo-
quetes, etc.) va fer que el
foc es propagás ràpida.
ment sense que els bom-

bers poguessin fer massa
cosa per a salvar res. Sí
s'aconseguí amb èxit que
el foct no es propagas als
edificis de la vora.

Sembla ser que no hi
havia ningú dins del local
en el moment del sinistre,
si bé els dos propietaris i
un amic del club havien
sortit prop de mitja hora
abans de l'establiment sen-
se adonar-se'n que passás
res d'estrany.

Quant a les causes de
l'incendi, la primera im-
presssió de la Policia és
que aquest ha estat provo-
cat, descartant que fos for-
tuït. Els veïnats parlaven
d'algú que, des de l'exte-
rior, havia llençat algun ti-
pus de producte inflama-
ble. El grup V d'homicidis
está intentant aclarir els
fets.

Just passades les sis de
la matinada del dia 3 de
juny es va declarar un in-
cendi al número 10 del ca-
rrer Costa Brava. El local

S'Arenal de Mallorca

El club "Barón Rojo" destruí? per un
incendi es creu que provocat 

S'Arena/de Mallorca

Detenció de tres
presumptes narcotraficants 

Membres del Cuerpo Nacional de Policia de la comis-
saria de S'Arenal han detingut Amer Ramrani, Breni
Brumer i Francesc Xavier Miguel Cugat, els dos primers
de nacionalitat argelina i el darrer espanyola.

Se'ls acusa de diversos actes delictius relacionats
amb el tràfic d'estupefaents. En el registre de qué varen
ser objecte els tres acusats se'ls va intervenir deu grams
de cocaina de gran puresa, dues papeles també de cocaï-
na, convenientment adulterada i a punt per la seva ven-
da, així com una important quantitat d'haixix, concreta-
ment dos ous dels anomenats "culers".



Entrevista a Nadal Batle Nicolau
Rector de la Universitat de les Illes Balears

Per Miguel Carde!!
Climent Picornell

Nadal Batle Nicolau, nat a Felanitx fa 42 anys, casat, amb dos fills, Doctor en Ciències Exactes, Rector
just ara reelegit de la Universitat de les Illes Balears.

Cabells i barba grisos, passats pel barber pocs minuts abans, ens rep al seu despatx, una sala doble,
ampla sense fer llarg, on no hi falten els tres escalonets de fusta marcant espais, la llarga taula de juntes,
dos terminals d'ordinador en funcionament, un telèfon incansable i, a les parets, quadres on creim reco-
nèixer l'estil d'alguns pintors mallorquins.
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Li demanam, per començar,
quins camins l'han menat fins al
rectorat de la UIB.

—Era Director de l'Escola d'Ar-
quitectura de Valencia i feia alguna
cosa de Matemàtiques, fins que, el
82, torn a Mallorca per concurs de
trasllat. En un termini breu es con-
vocaren eleccions a Rector, i vaig
tenir la impressió que aquesta Uni-
versitat necessitava un cert tipus
de moviment a tres i quatre nivells
distints, com és ara la necessitat de
nacionalitzar-la, de donar-li un im-
puls important de cap a fora i d'ami-
llorar-ne els serveis estructurals i la
capacitat de recerca. No estava
convençut d'esser l'home indicat
per fer-ho; però tenia una certa ex-
periencia que volia posar al servei
del meu poble.

—Com es fa això que vostè consi-
dera necessari?

—Es tracta de plans separats,
però convergents. Per exemple, hi
havia un problema de normalització
clar, que, en aprovar el nostre esta-
tut va quedar reflectit, i pens que
hem avançat bastant.

Un altre punt important és que
aquesta Universitat es preocupi de
les coses que pertanyen a la nostra
comunitat, de potenciar departa-
ments que es fixin al nostre entorn
concret, i ja en tenim que ho fan.

També es tracta d'avançar cap a
l'autonomia real de la Universitat, si
és autónoma respondrà més als in-
teressos de la societat illenca.

—En parlar d'impulsar la Univer-
sitat cap a fora, es pot entendre en
relació a l'entorn social o a la comu-
nitat científica.

—Aquests dos camins no són dis-
tints, però tampoc coincidents.

Pel que fa al llançament cap a la
societat, aquí no hi ha tradició, i
això ho fa difícil; però hem aconse-
guit augmentar de protagonisme.

Per exemple: ja venem productes
a les indústries d'aquestes Ales, te-
nim contractes amb empreses co-
mercials i hoteleres, tenim en mar-
xa l'elaboració del «llibre blanc so-
bre el turisme a les Mes», o la tasca
sobre el «Pla territorial de la Serra
de Tramuntana» ; la mateixa en-
questa sociolingüística és una cosa
que ha tengut un cert ressò...

Són coses a tall d'anècdota, però
és d'aquest punt de vista que hem
d'avançar. Volem, per exemple, que
els nostres laboratoris d'anàlisi i as-
saigs siguin homologats, i per tant
siguin els laboratoris de la Comuni-
tat Autónoma; que la biblioteca

que arribarem a tenir sigui la de la
Comunitat Autónoma; que els ser-
veis informàtics que tenim siguin
els de la Comunitat Autónoma...

És una cosa a 10 anys vista, no
d'acció immediata.

—El tercer objectiu era millorar
els serveis d'infraestructura...

—El Campus és un tema ja clos,
que significa una gran inversió. Vol-
dria fer una reflexió en aquest sen-
tit: La nostra Comunitat Autónoma
té la renda per capita més alta de
l'Estat, però el nivell de vida més
baix. La manera de minvar aquesta
expoliació és aconseguir inversions
públiques. I una de les coses que té
capacitat d'inversió aquí és la Uni-
versitat.

Si feim un Campus aconseguim
invertir en sis o set anys del,' mil mi-
lions de pessetes, que está bé, però
no és tant, i això significa un cost de
manteniment que també significa
una inversió pública important.

Amb tot augmentam la capacitat
de reacció económica de les Illes, el
nivell de coneixements, de cultura, i
per tant la capacitat de definir la
pròpia situació, i també de crear un
focus d'atracció al mediterrani so-
bre certes alees del coneixement
que poden esser rellevants.

Tenc ben clar que una universitat
que no aconsegueixi estructura, es-
pai, equipament científic i biblio-
gràfic no existeix, és un paper ba-
nyat.

—Es viable una Universitat com
la nostra?

—El contrari és el que es pot dli
des d'un esperit centralista, d'una
mania de grans infraestructures fa-
raòniques. Pensau que Cambridge
té quatre o cinc mil estudiants i pro-
dueix més ciencia, més premis Nó-
bel, més articles i bons professio-
nals que totes les Universitats es-
panyoles. És un problema de pres-
supost i de fer-lo profitós.

Crec que ens passa igual. Les
Universitats no sols són per donar
un producte empresarial, sinó per
contribuir al desenvolupament  eco-
nòmic i cultural harmònic de l'en-
torn on viuen. I des d'aquest punt
de vista, que n'hi hagi una aquí és
molt necessari; però no sols és això:
si som capaços d'obtenir rendabili-
tat del nostre producte, será possi-
ble tenir una Universitat i que fun-
cioni bé.

El que no podem pensar és que
les Universitats són un lloc per do-
nar feina a la gent que no en té, per
no fer res o per plantejar reivindica-

cions que atlá on s'han de plantejar
és als sindicats. A la Universitat la
gent hi ha de fer feina, l'ha de sentir
com seva. Aleshores podrem tenir
infraestructura i contactes i rela-
cions amb ext erior. De fet en tenim
amb universitats angleses, france-
ses i amb algunes americanes.

I no oblidem que la nostra Univer-
sitat és la segona en el ranking de
ciencia de l'Estat Espanyol, que són
uns baremu.s que es fan segons
unes relacions entre anides publi-
cats a revistes homologades i nom-
bre de professors i això...

—Com s'imagina un projecte aca-
bat d'Universitat?

—Des d'un punt de vista infraes-
tructural, a un lloc on no ens passi el
que ens passa ara, que, per exem-
ple, la Comunitat Autónoma ens
demana un servei i no li podem do-
nar per manca d'espai; amb uns
serveis informàtics que encara no
tenim; i un campus amb serveis so-
cials importants, installacions es-
portives, i prou equipament per dur
endavant les tasques de recerca i
docencia que la Universitat ha de
fer.

En segon lloc, una Universitat su-
ficientment dotada de personal do-
cent i no docent. I, en tercer lloc,
una Universitat on puguem tenir la
oferta educativa que aquesta socie-
tat demana Hem de tenir estudis
de turisme, d' econòmiques, d'engi-
nyeria técnica agrícola, de microin-
formàtica i microelectrónica, estu-
dis de qüestions alimentàries, l'es-
cola d'infermeria hauria d'esser
nostra... i dic aquestes perquè apro-
fitaríem la infraestructura de pro-
fessors que ja tenim. En definitiva,
si tenguéssim una oferta educativa
adequada, tendríem més estu-
diants i més qualitat.

—Vostè ha manifestat molt clara-
ment la seva opció nacionalista.
D'on neix aquesta opció?

—Vaig néixer a Felanitx el 45, i
quan era petit la postguerra no era
tan llunyana, i hi havia gent que
cluia la camisa blava —més -d'un
que ara fa de polític la duia ell o la
duia son pare—. Prest me'n vaig te-
mer que era un ciutadà de segona
categoria; primera perquè a ca
meya no teníem un duro, i segona
perquè parlava una llengua dife-
rent de la que parlaven els de la ca-
misa blava. A mi em pegaven amb
una estaca per ensenyar-me alló
d'una cadira: «una silla»...

Jo no entenia massa bé qué pas-
saya. Hi havia un feixista que ens

feia cantar el «Cara al sol» i aques-
tes coses. N'hi havia una que par-
lava del «puerto de Pajares que está
en la montaña», i em sorprenia
molt, pensava «quina gent, que te-
nen un port a una muntanya»... i no
entenia res, i em feien sentir de ter-
cera categoria, ja que, dissortada-
ment no era negre o d'un altre color,

clar, quan els convenia em feien
passar per un dels seus, i quan no
els convenia, no. I això és molt fort.

La meya primera reacció va esser
simplement de ca apallissat. Des-
prés, això es racionalitza (afortuna-
dament vaig passar per Barcelona,
una escola important per tots els
qui hi passàrem) i te n'adones que

si vols viure una vida que t'agradi,
una vida divertida, has d'estar
aprop de les teves coses. Fins i tot a
causa de la mateixa estructura lin-
güística del mateix cervell humà,
alió que la paraula és font de conei-
xement, per mi una figa és diferent
de «un higo» i una faya de «una
haba»... El nom de les coses, el pai-
satge, han quedat tan imbricats
dins mi que quan ho veig, em sent
diferent, i em costa molt que em fa-
cin canviar de vida, al cap i a la fi,
qui renega de lo seu, renega deba-
des... Ens volen fer canviar d'identi-
tat, de tal manera que els qui hi per-
dem som nosaltres, perquè els qui
hi guanyen són ells. Mirau, he fet
l'experiment d'anar seguint el fil de
la paraula «coordinar» als dicciona-
ris. Als espanyols, acaba que surt
imposar, determinar; als catalans el
resultat es posar d'acord, pactar...
això és la qüestió que fa que em
senti nacionalista: perquè m'agra-
da.

—S 'ha referit al pas per Barcelona
com escola. Els illencs que allá hem
descobert l'orgull de ser alió que
som, som molts. Fins on es pot tro-
bar aquest orgull, aquí?

—Aquí, grata-hi! Crec que hi ha
molta gent que ha perdut l'orgull.
Ha passat una cosa molt peculiar, el
mallorquí, no sé per quines estra-
nyes cinc-centes, ha desenvolupat
un sentiment d'autoodi, d'auto-
menyspreu. Una generació de ma-
llorquins i baleàrics es pensen que
se salvaran canviant-se la pell, can-
vien de conducta, i sovint per poca
cosa; peró la pell no es canvia, i el
maquillatge fuig en rentar-se i ets el
que ets; després descobreixen que
això no és rendable, però és massa
tard, a forca d'identificar-se amb els
altres, ara són dels altres i han de
fotre els seus. Crec que és un dels
problemes.

Aleshores, com que aquesta gent
está associada als terratinents, a la
gent que ha figurat ï ha tengut els
privilegis per molts de motius, re-
sulta que els altres se senten molt
fotuts i molt poca cosa, perquè els
que són-collonuts-i-guapos-i-men-
gen-millor-i-van-més-en-cotxe són
d'una altra forma.

En segon lloc, estic convençut
que si es fes una estadística de la
gent que ocupa llocs de privilegi,
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les capes socials altes amb doblers i
prestigi, estic convençut que no-
més hi ha un 10 % d'originaris d'a-
questa terra. I, a més a més, només
parlen català la-meitat. Això és alar-
mant, els mallorquins, sense ado-
nar-se'n, són la gent més maltrac-
tada i miserable del món. Mai m'ha-
gués pensat que a l'Hospital de Nit
hi hagués tanta gent miserable d' a-
questa terra.

Resulta que els qui controlen són
forasters i els qui ho passen mala-
ment són mallorquins. Com que la
gent veu això, posa en marxa pro-
cessos d'autoodi, diu «nosaltres
som els desgraciats» enlloc de dir
«lluitarem per a esser el que som».

Pens que la Universitat ha de fer
feina per retornar una mica l'orgull.
Si la gent normal veu que la gent
amb un tipus de coneixements i
d'estatus vol ser qui és, això li pot
retornar la dignitat que els mallar-
quins hem enterrat davall les rajo-
les.

—Parlar de nacionalisme suposa
parlar d'un projecte de nació. Del
País Balear a dir-li molt senzilla-
ment Catalunya, posem el cas del
nom, el ventall és ample. Quin és el
seu projecte de nació?

—Jo crec que Catalunya és una
nació molt gran, i per tant hem de
fer la gran Catalunya. No he tengut
por mai de dir-ho.

Jo ho vull tot, quan hom es parti-
dari de la llibertat, ho és per tot, per
exemple per separar-se d'una dona
que no li agrada, i això crec que ho
hem d'aplicar a tots els nivells. El
divorci és una possibilitat de divor-
ciar-se de tot a aquest món perquè
no podem fer que els esclavatges o
les relacions no volgudes siguin
perpètues. Fins i tot els germans
siamesos intenten que els separin.
No sé perquè a altres siutacions no
ho podem fer així.

Crec que la solució és sempre, a
cada passa, aconseguir més, i arri-
bar al final a tot el que vulguem, una
plena llibertat per a fer del nostre
destí, de la nostra política el que en
vulguem. He dit repetidament que
l'Autonomia, a un cert nivell, no sé
si basta, i menys aquest Estatut,
que és de rialles. No em basta que el
meu país pugui administrar l'edu-
cació, suposat que tenguem com-
petències, no interessa gestionar
una educació que ens imposen des
de fora, el que volem és un model
educatiu propi, o de transports, o
d'exèrcit —si en volem—, etc. Això
només té un nom.

També crec que la meya nació té
una part continental i una insular,

ja ho he dit tot!
—Sempre ens ha fet illusió jugar

a una especie de qüestionari
Proust, sense arribar a tant; li pro-
posam unes certes paraules i vostè
ens diu que li suggereixen. Comen-
cem per «matemàtiques».

—Les matemàtiques no són més
que llenguatge; un tipus de conei-
xement estrictament verbal, dis-

tanciat de l'experiència, en el sentit
que ho puguin dir els químics o els
físics.

Pera han contribuït a organitzar
el coneixement, donar-li una es-
tructura i fer possible la intercomu-
nicació entre diferents sectors del
coneixement humà, entre experièn-
cies que hom troba i la mateixa es-
tructura de funcionament del cer-
vell. Són un coneixement verbal, i
per tant no són un coneixement nou
arran del món, però sí que ens per-
meten descriure com hem d'orga-
nitzar el coneixement i com hem de
descriure el resultat dels nostres
experiments; també ens donen una
forma d'organitzar la futura recer-
ca; per tant formen part important
del descobriment humà.

En mi han contribuït també a te-
nir una idea de com analitzar els
problemes, de quan hi ha una fallá-
cia detectar-la, i m'han donat sobre-
tot una cosa que és bona, un gran
escepticisme lúdic i lúcid.

—Ciències socials.
—Depèn de qué hi entenguem.

Tota ciencia ben organitzada, racio-
nal, i amb base experimental contri-
bueix al desenvolupament del co-
neixement.

—Bilingüisme.
—Distingesc entre unitat i plura -

litat, però qualitativament no puc
distingir un estadi intermig.

No som partidari del bilingüisme,
ho som del plurilingüisme, en qual-
sevol cas. Sé que és impossible, per
tant, l'acció és clara, però si la moti-
vació del bilingüisme és que la nos-
tra llengua pròpia no serveix per a
una máxima comunicació, alesho-
res, tampoc serveix una altra llen-
gua geogràficament próxima. Si es
necessita una lingua franca, ha
d'esser evidentment l'anglès, per
tant, jo, bilingüisme sí, però català
anglès.

El que no entenc és perquè hi ha
d'haver intermediaris, tanmateix,
darrera el bilingüisme sempre hi ha
el monolingüisme de la 'lengua que
té l'estatus polític superior. Quan hi
ha contraposició entre dues llen-
gües, una sobre l'altra, i dues nacio-
nalitats, una majoritària i una mino-
ritària dins l'estat, la majoritària és
més nacionalista que les altres.

—Política.
—És una manera necessària d'or-

ganitzar la societat, igual que els re-
visors són absolutament inútils per-
qué funcionin els trens, però im-
prescindibles perquè hi pugin els
passatgers.

—Felanitx.
—Pens que Salvador Dalí s'equi-

vocà, el centre del món és a S'Arra-
val de Felanitx; bé, ara s'ha despla-
çat una mica cap al Port.

...És un lloc que té uns records in-
destriables de mi mateix. Un lloc on
hi ha hagut gent molt rara sempre, i
els felanitxers ho feim servir com
una mitologia. Els meus fills no han
nat a Felanitx; però també són fela-
nitxers

—Dona.

—Som un gran afeccionat, a les
dones; hi he dedicat moltes d'ho-
res.

És una cosa que té un aspecte ex-
terior molt agradable, bastant ape-
titós, generalment parlant. L'as-
pecte interior depèn de l'individu.

Normalment tenen una sobrecul-
tura afegida que les distingeix bé
dels homes; però així com diria que,
pel que fa al seu aspecte exterior, el
que m'interessa és el «collectiu do-
nes)), pel que fa a l'interior, hem
d'anar d'una en una, aleshores són
més pagues.

—PSOE-OTAN.
—Per qué s'hi llagaren? No puc

deixar d'esser pragmàtic: per qué
s'hi llagaren quan varen dir que no
ho volien esser? O en aquest cas
«qui té el cul llogat na seu on vol».
Però hi ha una qüestió que nosal-
tres les nacions minoritàries hem
d'aprendre i no tenir vergonya mai
de dir-ho; és allá de «vendre, ven-
dre en qualsevol llengua, i comprar
en català)), jo hi afegiria i «pagar»
en català. Si adquirís més llibertat
nacional, estaria disposat a pertà-
nyer a qualsevol coalició.

Vull dir que això de l'OTAN és
una qüestió de potencies estrange-
res i no m'hi vull aficar.

—Europa.
—Jo no som massa europeista,

crec que així com hi hem entrar ens
ha perjudicat. L'entrada a Europa
ha estat dolenta comercialment per
a les illes.

Seria molt llarg, però per exem.
ple, els canaris no tenen IVA i nosal-
tres sí. L'IVA és una manera de po-
sar barreres duaneres al turisme,
que abans no en tenia.

—Turisme.
—Crec que és una cosa molt

bona. El problema sempre és el ma-
teix: si nosaltres poguéssim disse-
nyar la nostra política turística seria
diferent; la gent no se n'adona
(ni els ecologistes que corren per
aquesta terra, que són bastant pri-
mitius i espanyolers) que el pro-
blema del turisme no és que sigui
turisme i faci mal, és que no tenim
els instruments per dissenyar la
nostra política turística. Perquè el
que está passant no és resultat dels
mallorquins, sinó del disseny esta-
tal de la partició del treball entre
aquelles regions de la «España,
una, grande y libre». Qué volien que
féssim a Mallorca, quan la inversió
era a Madrid? Aquesta és un terra
molt pobra, tots nosaltres tenim pa-
rents que han hagut d'emigrar sen-
se que aquí hi hagués un duro d'in-
versió.

El que jo voldria és que el turisme
fos distint, que produís més rique-
sa. Mira qué passa a Suïssa, que ara
té producció industrial, però tam-
poc no és tan important. Perquè són
els amos del seu propi destí, són ca-
pagos de tenir un impost que sols
está devers el 8 % i mantenir un ni-
vell de vida increible, quan és un
país inhòspit. Imaginau perquè no
hi podria haver un sistema bancari

ABANS EM DEDICAVA A LLEGIR
NOVELLES, PERO CADA VEGADA
M'INTERESSEN MANCO I
M'AGRADEN MÉS LES REFLEXIONS
HISTÒRIQUES.

com el suís a Mallorca, si aquí és
més adequat, pel clima i tot.

És trista, i és greu la situació, so-
bretot perquè els mallorquins no
saben ni qué valen. No som els
amos del nostre destí, i coses com
aquesta és més possible que les
tengui Canàries.

—Continuant amb els qüestiona-
ris més o menys proustians, per a
conèixer la persona del personatge,
qué vos agrada menjar?

—Quan puc, essencialment peix.
Ara m'he fet una mica vegetarià, no
per cap misticisme, jo me'n fot
d'això, sinó per la meya mala salut
de ferro. La carn no m'agrada, no-
més els embotits mallorquins, però
no en puc menjar i m'ho he hagut de
llevar per voluntat pròpia.

—Qué llegiu, a part dels diaris i
les qüestions professionals?

—És que professionalment la
gamma és molt ampla, des de mate-
mátiques i informática fins a filoso-
fia de la ciencia.

Quan tenc temps, som lector molt
assidu de coses com Bertrand Rus-
sell. Abans em dedicava a llegir no-
yenes, però cada vegada m'interes-
sen manco i m'agraden més les re-
flexions històriques.

Bé, i tenc una petita afecció ama-
gada i «cutre», que és llegir tot
quant em cau a les mans sobre la II
Guerra Mundial.

—On viatjau?
—Als països on hi ha universi-

tats. Vaig al Port de Felanitx, però
també, per qüestions professionals,
vaig molt sovint a Barcelona; a Ma-
drid, al Consell d'Universitats; una
vegada o dues cada any a Londres...
I també he anat a països més llu-
nyans d'Amèrica i Asia. A África no
hi puc anar, a part d'això, anar a
Marrakesh ho trob un poc cursi.

—Ara la pregunta bona: Quin és
el vostre heroi de ficció?

—No és de ficció, però en Galileu
és un personatge que em fa malta
gracia, perquè no es va deixar cre-
mar. Hauria d'haver estat català.

O en Newton, també m'encanta.
Era llestíssim i absolutament cínic;
pens que és el «tia» més llest i més
espavilat que ha exista mai, tot el
que va fer ho va fer abans dels 23
anys. I fer la llei de la gravitació no
és trivial, a part de multitud de co-
ses més de física i matemàtiques.
Però llavors II demanaren si volia
esser Director de la Casa de la Mo-
neda, el feren Lord, va entrar al Par-
lament i l'únic que hi va dir va esser,
una vegada «quin renouer que fa la
gent quan xerra!» i l'altra «tancau
.aquesta porta que em constipareu».

- No són de ficció, però són dos per-
sonatges que mereixen tots els
meus respectes.



Militara i civils intercamviaren els seus punts de vista durant el mati.

Na Francesca Arcos, de la botiga Tot, organitzadora de la diada.

El migdia, eh s militars ens obsequiaren amb una torrada. 	 La festa va acabar al Club d'Estiu de Badia Gran.
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Diada de confraternítal amb les Forces Armades

La bateria d'es Cap Blanc, va obrir les seves portes als  veïns de S'Arenal diumenge pas-
sat.

El tinent coronell Fernández Oliver, eivissenc i per això dels nostres, feu els honors al

convidats.



Les dones que se suïciden, segons l'estudi, no ho fan només per la
seva situació externa, sinó influïdes per si tenen o no la regla
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El saciad és la tercera causa de mort entre
els joves
BARCELONA — El suïcidi és
la tercera causa de mort entre
els joves de Barcelona de 15 a
25 anys, segons un estudi elabo-
rat per la psiquiatra Blanca
Sarró, organitzadora de les 11
Jornades de Stiicidiologia, que
se celebraran en aquesta ciutat.
Oficialment, segons dades apor-
tades pels jutjats a l'Institut Es-
tatal d'Estadística, se suiciden a
l'Estat espanyol de tres a cinc
persones de cada cent mil habi-
tants. A Barcelona capital, el
nombre és de 10,.6 per cada
cent mil, segons dades facilita-
des per l'Institut Anatòmic Fo-
rense.

Tendència similar
a l'europea

Per la doctora Blanca Sarró,
una dels pocs especialistes en

-aquesta matèria al país, «a-
questa diferència no vol dir que
a Barcelona l'index sigui superi-
or que en altres ciutats, on hi
ha una tendència similar a
l'europea, sinó que és degut a
l'ocultisme que hi ha a l'hora
de fer sortir les dades a la llum
pública».

«La població en general —va
precisar Blanca Sarró— consi-
dera aquest acte, íntim i perso-
nal, un tema tabú, quan és un
aspecte més de la conducta
humana, i se n'ha de parlar
amb la mateixa naturalitat amb
qué es parla del sexe.»

189 casos a
Barcelona. el 1986

Ara com ara, per cada sdicidi
consumat hi ha de vuit a deu
temptatives. La majoria són de
persones d'edats entre els 15 i
els 45 anys.
Estudis fets a stiicides de-
mostren que no hi ha un motiu
únic que faci desitjar la mort,
sinó que és un cúmul de diver-
sos factors, com poden ser
l'atur, la solitud, l'alcoholisme,
la vellesa i la depressió, que fan
que en un moment determinat
la persona no vulgui continu —

Lletra escarlata

La primera temptativa del «Partido Re-
formista Democrático» va fracassar
perqué elegiren com a capdavanter un
home que portava la «lletra escarlata»,
ja que, pel que veig, a fora de Catalunya
aquesta lletra és considerada un estig-
ma.

Després de molt de temps de no
gosar fer-ho, avui m'he posat la «C» al
meu cotxe, ja que de mica en mica
sento que em van «separant»; per tant
no em quedará cap mes remei que
sentir-me separatista. R. Torres (Bada-
lona, Barcelonés).

El problema català

Hi ha comunitats religioses que, prete-
nent de ser «sal de la terra», en la seva
tasca d'evangelització prop de l'alumne,
el malalt, etc., són sovint grumolls de
castellanitzacio que dificulten la norma-
lització de la nostra cultura, encara con-
valescent de vicissituds passades.
iCom és que els missioners castellans,
quan marxen a d'altres continents, s'es-

toreen a estimar aquelles ilengues i
aquells costums i quan vénen a Catalu-
nya menyspreen olímpicament els nos-
tres?

Els lectors de bona voluntat veuran
com obrant abd van en contra del ma-
gisteri de l'Església, que és partidari de
la pervivencia i la lliure realització de
tots els pobles del món com a designis
del Creador.

Greu responsabilitat, doncs, la d'a-
questes comunitats que, un any rera
l'altre, palesen indiferencia per tot alió
que és tan nostre i hauria de ser tan
seu. E. Casanelles (Barcelona).

vivint. A partir dels 45 any
segons es desprèn de l'informe,
és quan més suicidis es consu-
men, en una proporció de tres
homes per cada dona, encara
que l'edat més perillosa és a
partir dels 60 anys.

Els divuit anys,
l'edat més crítica -
El 68 per cent dels 189 suïci-

dis enregistrats a Barcelona el
1986 va ser de persones de més
de 60 anys, i gairebé un 30 per
cent entre els 20 i els 3) anys.
Un treball realitzat pel departa-
ment de suicidiologia de l'hos-
pital Clínic de Barcelona de-
mostra que el 56 per cent de les
temptatives les fan menors de
30 anys i que l'edat més crítica
és els 18 anys. «Les temptatives
han augmentat —segons
l'estudi— en proporció epidé-
mica en les dues darreres dèca-
des», segons es desprèn de la
demanda assistencial de les ur-
gències. Les persones de la ter-
cera edat prefereixen mètodes

més letals que els joves i, en ge-
neral, comuniquen menys les
seves intencions. «Aquestes
persones —va assegurar la psi-
quiatra Blanca Sarró— veuen la

mort com una alternativa final
davant de situacions de pèrdues
vitals».

S'enverinen 
I es tiren

Entre les dones s'enregistra
la major quantitat de temptati-
ves, en una proporció de tres a
un respecte als homes. La into-
xicació per medicaments és el
sistema més utilitzat (un 80 per
cent). Tirar-se (les dels edificis
alts és el métode més freqüent
a les ciutats, seguit de penjar-se
i enverinar-se amb productes
químics. En canvi, al medi
rural, tirar-se un tret i penjar-se
són els més freqüents.

Un 40 per cent de les perso-
nes mortes per suïcidi havien
protagonitzat anteriors tempta-
tives abans de consumar el fet,
i moltes havien avisat de forma
definitiva i diverses vegades.

L'hospital Clínic de Barcelo-
na és l'únic de l'Estat que té un
departament de stácidiologia,
creat el 1978, en el qual es fa un
tractament de persones que
han provat de matar-se mitjan-
cant el diàleg i un seguiment de
la situació personal del pacient.

Quan baixa la
concentració
d'estrógens
al corrent
sanguini,
augmenta
la tendència
autodestructora
cológics durant els dies que prej
cedeixen la regla, paró fins
aquest moment no s'havia arri-
bat a donar una característica
prou forta d'aquests trastorns
que un deu per cent de les
dones admeten patir.

Des del segle 
dinou
La relació entre algunes ten-

déncies extremes i la
menstruació ja s'havia posat de
manifest des del segle passat,
quan l'estudiós Lambroso asse-
gurava el 1884, en un estudi

La primera
setmana de
la regla i
els dies
següents a
l'ovulació són
els períodes
pitjors

elaborat conjuntament amb
Ferrero, que de 80 dones detin-
gudes per actituds violentes di-
verses, setanta-una estaven en
el període de la regla.

Penó el desenvolupament de
les recerques en hormonologia
i els treballs del doctor Kathari-
na Dalton han tingut aquest
segle conseqüències molt més
importants. Tant Es així que a
la Gran Bretanya s'ha creat una
situació sense precedents i al
1980, quan es jutgaven dos
afers d'homicidi, els tribunals
britànics van entendre com ate-
nuants la situació de dues

dones de 30 i 37 anys: totes
dues havien comès els seus de-
lictes sota un estat psíquic vio-
lent afectat per la situació pre-
menstrual.

Es en aquest context que l'ar-
ticle publicat a The Lancet inci-
deix sobre una qüestió molt de-
batuda per?) sense que aportaci-
ons concretes fins ara. L'estudi
elaborat recentment sembla de-
mostrar que les dones que han
intentat stiicidar-se —totes les
que van ser estudiades pels
metges- que van fer l'article ho
havien provat ingerint dosis im-
portants de barbitúrics—

tenien una molt baixa con-
centració d'estrógens. Una
altra comprovació va sor-
prendre encara més l'equip
medie: la majoria de les tempta-
tives s'havien produYt durant la
setmana primera del cicle o els
primers dies després de la
regla, és a dir justament quan
aquestes concentracions plas-
mátiques són més reduldes,
perquè disminueixen	 fi' -

espontània. L'estudi co,
que de cada dues dones que ha
provat de matar-se una ha vist
augmentat el seu desig auto-
destructor parqué tenia la regla.

AVUI
LONDRES — Un estudi
recent sembla demostrar que
existeix una relació molt estreta
entre les temptatives de suicidi
de les dones i el cicle de la
menstruació, una hipòtesi que
de confirmar-se posaria en
dubte la vella idea que el lliure
arbitri de la gent és l'únic ele- -
ment que pot dur algú al suYcidi,

En efecte, un estudi aparegut
al prestigiós hebdomadari
mèdic britànic The Lancet ex-
pressa la conclusió dels seus•

autors sobre la comprovació
que les dones que tenen una
feble concentració d'estrógens
a la sang més fàcilment poden
provar de suïcidar-se. Aquesta
disminució de la concentració
d'estrógens a la sang es dóna
durant alguns moments del
cicle menstrual, la qual cosa re-
laciona aquest amb les temptati-
ves de stácidi.

Des de fa molt temps ja s'ha-
vien observat algunes particula-
ritats en el comportament de
les dones en edat premeno-
pansica durant la temporada an-
terior a la menstruació i són
molts els endocrinòlegs, gine-
còlegs i psicòlegs que reco-
neixen uns desajustaments psi-

Sorprenent informe de la prestigiosa revista médica
"The Lancet"

Un estad relaciona els
intents de suiddi de les
dones amb la mestruació
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Propietaris de llaüts, velers, iots, llanxes i automóvils.
Poden solucionar ràpidament qualsevol averia

electrica.
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Carrer Berlín, 37 - Tel. 269083 -
S'ARENAL DE MALLORCA.
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Installacions electrZSniques d'alarma.
Antenes individuals.

Video-club.
Canonge Mateu Rotger, 17. Tel. 265774.

S'Arenal de Mallorca.
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URGEIXEN PISOS
PER LLOGAR.

FINQUES
AMENGUAL.

Sant Cristofol, 16.
Tel. 269250.

SOMETIMES. Primera lí-
nia, 2 dormitoriis, bany,
terrassa. Ambolat. Tempo-
rada. AME NGUAL.
269250.

S'ARENAL: 2 dormitoris,
bany, terrassa. Amoblat.
Temporada. 40.000 al mes.
AMENGUAL. 269250.

ES PIL.LARI: Planta bai-
xa, 3 dormitoris, bany, co-
rral. Amoblat. AMEN-
GUAL. 269250.

S'ARENAL: Planta baixa,
zona tranquil.la, 3 dormi-
toris, rentadora. 37.000
ptes. AMENGUAL.
269250.

MAGATZEM, 240 m2., a
S'Arenal. Telèfon, bany,
entrada camions, alt.
AMENGUAL. 269250.

CLUB NAUTIC ARENAL,
local comercial, náutica
ultramarins, etc... 30.000
ptes. AMENGUAL.
269250.

CALA BLAVA: Aparta-
ments, 2 i 3 dormitoris,
teléfon, jardí. Temporada.
AMENGUAL. 269260.

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.

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

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

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

RUSTICA: 500 arbres fru-
tals, 15.000 m2. de terre-
ny, aigua, electricitat, vi-
venda. AMENGUAL.
269250.

TRASPAS FLORISTERIA
a S'Arenal. Caixes demos-
trables, molts clients.
AMENGUAL. 269250.

XALET AL CAMP. 15
Km. de Palma, telèfon,
piscina, tennis, terreny.
AMENGUAL. 269250.

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

COMERCIANT!
Mercat pagés, nou a
S'Arenal. Locals d'ali-

mentació a lloc cubert
i climatitzat. Visitau el
nostre projecte i esco-
lliu el lloc que més us
agradi.

Exercit Espanyol, 67,
devant l'Hotel Badia de

Palma
(Cine Badia).
Tel. 269987.

Mil•n•

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.

APARTAMENT a Ca'n
Pastilla (Cala Estáncia), 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.

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

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

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

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

PLANXISTERIA, pintura,
mecánica. Taller "SAN
FRANCISCO". Camí de
Son Fangos. Tel. 490314-
Es Pil.larí.

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

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

PNEUMATICS SERVERA
Arreglam els seus pneumá-
tics fins i tot els dissabtes.
Carrer Bles 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, carn-
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.

CRISTAL.LERIA TO-
RRES. Carrer Lisboa, 35-
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. Telèfon:
263910- S'Arenal.

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

MATERIAL DE CONS-
TRUCCIO, rajoles i pavi-
mentació. JOSEP MART1-
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, vermell, 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
SENAIA. Milán, 6 - S'Are-
nal.

VIDRIERA S'ARENAL
Cristalleria, alumini, secu-

Carrer Cuartei, Si -
S'Arenal. Tel. 263632.

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

ARREGLAM rentadores,
maquines 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

ME CANICA, planxa i pin-
tura. TALLERS VALLES-
PIR. Tel. 413867 - Son Fe-

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

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

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

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

Cada paraula, 10 pessetes.

BORSA
IMMOBILIARIA



RESTAURANT" -

LA TOSCA NA
Peix-marisc-carn-paelles.

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

SÁrenal
41 de Mallorca

Telèfon: 265005.

EL MILLOR SUPORT pu-
blicitari de la seva empresa

a la nostra comarca.1 	1     

Tapisseria Cannes

Tata classe de tapissats - tressillos d'enctirrec a mida

Cerrar Cannes, 57 - Tel.: 261810 - S'Arenal de Mallorca 
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Vols 'cárter
Bitllets

Transmediterránea
Vols internacionals

Creditviatge
S'Arenal: Plaça Major,1

Tel. 265374.
Les Meravelles:

Llaüt, cantonada,
Mar Menor.

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

Tel. 268100.     

ESCOLA DINFANT5
PIVOZHer

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

RENTAT
. AUTOMATIC EN

10 MINUTS.
CANVI D'OLI-

PEGATS...
Carretera Militar, 217,
davant l'ambulatori.

Tel. 265618.

S vo,IGEs 5
/crcHc9.

Billets d'avio i de vaixell
Vols xárters.
Crediviatge.

Lloguer de cotxes.
Reserves per telèfon i
entrega de billets a do-

micili. Amilcar, 16. Tels.
266673-261265.

S'Arenal de Mallorca.
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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.

MOBLES CASTILLEJOS.
Matalassos, canapés Flex,
tressalos, mobiliari de cui-
na. taller de fusteria. Ca-
rrer de Castillejos, 1 i
Tel. 2r; Cr580 - Coll d'
Rabassa.

VENC I I N ESTRAL am)
mar( i vthe. Mideix 3'6'2
20 M00 ptes. 'I 1.

ore 1116(1111s. onr
trc 1.113 :,.tes i una corri'
Ici. 26:828.

VIATGES
IATGES XALOKI. Bit-

llets de vaixell i d'avi (
Telèfon; 267450.

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

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

VIATJES S'ARENAL
Billets d'avió i de vaixell

Vols 'cárter
Crediviatge.

Lloguer de cotxes.
Reserves per telèfon i en-
trega de billets a domicili.
Telèfons: 266673-261265

S'Arenal.

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

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

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

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

JOVE DE 39 ANYS, 1'75 .
d'estatura," cerca fadrina
mallorquina, entre 25 i 35
anys que 9C vulgui casar.
Apartat 144 de S'Arenal.

_
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SE DONEN CLASSES de
solfeig i p Lino; hores a con-
venir. Tri. 266845, matins.

PERRUQUERIES
.-kEl A E (RUQUERIA
ANTONIO. edicura i ma-
nicura. Carrer dels Repu-
blicans, 1-1.0 - S'Arenal de
Mallorca. Tel. 267824.

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

PEPE ROMERA, perro
quer de senyors. Tall a ley.
tisores i a la navalla. Dofï,
4. Tel. 262856 - Ca'n Pas-
tilla.

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

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

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

.'QUERIA CATISA.
IViara., pedicura i

nardenal Rossell, 99.
Rabassa. Tel.

4.

Mi+.2¿LiELLA PERRUQUE-
KA.• Neteja de cutis, mani-

. i pedicura- Carrer
-..-Lilorca, 3 - S'Arenal Tel.

. (-..RRUQUERIA VIC.'
r a ctament capilars. Diag-

nòstic per microvisor. Cris-
Jiandat, 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.

BLA> CA	 Perruquera.
Gráir i General Consell,
36- S'Arenal. 'Tel. 265109.

MAKA Perroquera. Pedi-
cura i manicura. Botbnic
Germ á Bianor, 19. Tel.
260756.

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

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

ANIMALS DE
COMPANYIA

RESIDENCIA I ESCOT
d'ensinistrament de can:-
Venda de cadells. "CP1\
DE RO LOS VALIENTES .
Tel. 662136.

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

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

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.

BORSA DEL
TREBALL

DONA DE 32 ANYS, cer-
- ca feina de cambrera o fer

net. Tel. 462509.

GASTRONOMIA
ESTA URANT CASA

JUAN. Especialitat en cui--
na espanyola. Internacio-
nal Golde!' 'CrOwn. Carrer
de Sant Cristòfor, 3. Tel.
269988. S'Arenal de Ma-
llorca.

GELATERIA I PASTIS-
SERIA CONSUE. Especia-
litat en gelats i granissats
casolans. Carrer de Maria
Antònia Salva, 6. Tel.
265428. S'Arenal de Ma-
llorca. "

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

RESTAURANT DEL SOL.
Eloin amb col í escaldums
d'indiot. Carrer de Mira-
mar, 3. Tel. 263667 -

- S'Arenal de Mallorca.

CAFE "SOMBRER", le
seul café français a S'Are-
nal. Vous, retruverez votre
ambiance et pourrez de-
guster votre zperitif 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.

CAFE CA'N REAGAN. ,
Berenars i soparets. Lloc
de trobada dels pagesos del
Pla de Sant Jordi. Tel.
411266 - Casa Blanca.

RESTAURANT
LA. Cuina ¿asolana. uarrer
Salut, 24 - S'Arena: de
Mallorca. Tel. 26620

RESTAURANT	 )FI-
NO. Nous plats per a. luest
hivern, colomins	 (•its,
conill amb ceba,	 -(illo
al pebre bo i les	 ' , tres
famoses pastes
Carrer Trafalgar,	 la
Ciutat Jardí.

OS CANTEIM
TAURANT. A c".
do Ca'n	 3

e vinhos galego.
tomeu Riuten
262674 - Ca'n

CAFETERIA
LITA. Pop a
xos, marisc
da terra gair.
S'Arenal dr
263099.

RESTA(
ESTAN
nacional
carn. Pu
Ca'n Pm -1.!

Sur r•
gu

EL PARAD'
BU RC
ses, salxitxes'. v 	- s' a
l'ast. Marbera... 4: . 	 )ra
el quarter de la Pol.. -

cional.

• "4 44:4Crir
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CAFETERIA EIVISSA,
costelles de xot a la gru-
lla, calamar a la romana,
hamburgueses, salaitxes,
pinxos moruno.

Carrer Terral, cantonada
Salut, a

S'Arenal de Mallorca.

	1

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

TAPES VARIADES
SANT CRISTÒFOL, 5

S'ARENAL DE MALLORCA

CENTRE MÈDIC
MIRAMAR

MEDICINA GENERAL

ACUPUNTURA
Miramar, 9 - Tel. 490222	 S'ARENAL (Mallorca)

INSTALLACIONS SANITARIES
Instalaciones     

o     
1 111111        

ses Cadenas
GAS - CALEFACCIO - AIRE ACONDICIONAT -

ENERGIA SOLAR
CARRER PRADERA 5/N - TELEFON.: 26 97 14 - SES

CADENES DE S'ARENAL

Callo Tratalcar, 99

Tela. 90 88 18 - 90 07 01

CIUDAD JARDIN

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

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

LA PANOCHA DEL MA-
CHO. Restaurant dirigit
per 'l'antic propietari de
"Paco el Macho". Cuina
graciosa i salerosa. Carrer
Grúa, cantonada carretera
de S'Arenal. Ca'n 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. Carrer 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, °sabu-
co, etc., etc. Buffets i tota
classe de serveis a domicili.
Batejos, bodes, comunions
i dinars de companyonia,
celebracions, etc. Son Gar-
cia del Pinar, Col d'En
Rabassa. Tel. 268661.

RESTAURANT CA'N
VERDERA. Els diumenges

festius, obert els migdies.
Els dies feners manco ela
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 casálans per en-
dur-se'n i menús econb-
mica. Carrer Trasímena, 41
- S'Arenal. Tel. 261352.

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

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

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

L'art de ligar

QUIROMA SSAGISTA.

Massatges terapèutics i de

reabilitació, artrosi, esco-

liosi, lumbálgies, dorsal-
gies, ciàtiques, varius, cel-
lulitis, mal de cap, estre-
nyiment, parálisis facials,
etc. Esport Centre Son Ve-
rf. 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.

Abans d'arribar a
aquest moment, cal
iot un ritual, sovint
musa repetitiu

passa el que passa. Que han de trobar una fórmula
que serveixi per sempre. N'hi ha de tota mena i
per a tots els gustos. S'ha de reconèixer que
encara que solen tenir poca imaginació, s'esfor-
cen com titans.

N'hi ha que han dut totes les seves nóvies al
mateix lloc. Posem per exemple els estanys de la
Pera. Perduts per les muntanyes, l'impacte és de-
cisiu, i aquella senyora no es podria creure que la
mateixa excursió, l'interfecte l'hagués feta més
de deu vegades. Es necessita humor!

Abres tenen un restaurant apamat. Se saben
tots els plats i cartes de vins de memòria i són
capaços d'haver proposat el mateix menú exòtic,
una quinzena de vegades, entre fracassats i re-
eixits. Si el restaurant canvia d'amo,o d'estil, el
cavaller pot passar una crisi d'identitat, digna de
compassió.

N'hi ha que s'esforcety a proposar locals in-
audits per a qualsevol póstmodem que es vanti
de ser-ho. A la punta més recóndita de la ciutat,
al 11qc més desconegut, amb la música més inver-
semblant per cutre. Si entra bé, l'èxit és de cinc
estrelles i a sobre no es corre el perill de trobar
amics indiscrets que aprofiten qualsevol ocasió
per fer gala de la seva vida mundana.

També hi ha els pestorils, que s'inspiren en la
lluna i que casualment sempre lliguen quan
aquesta está en pleniluni. Porten l'acompanyant a
la platja, miren la Huna i en un paratge tan
original l'èxit está assegurat.

Poden proposar directament l'hamació de
l'hotel i després se sorprenen de la imaginació de
qué ha fet gala l'escollida per sortir-ne airosa.

Els exemples es podrien multiplicar,  perquè ca-
dascú escull i patenta la fórmula que més encerts
li ha proporcionat. Peró els ha passat per alt un
detall. Només som 6 milions i les dones són unes
xerraires. 

Júlia Lóreaz

Fins al monyo! estan ells i elles d'aquesta moda,
que encara que diuen passada perdura com a con-
questa: el ¡ligue. Sembla que aquí no s'hi entén
ningú. Com fer-ho? Una passa endavant i dues
enrera, com deia en Lenin referint-se a altres af-
J'aires. Per la directa? Amb flors? Amb contracte
Clinnex, d'usar i llençar? Res, que aquí no s'hi
entén ningú dels qui continuen pensant que la
vida cal viure-la al moment i que total són quatre
dies.

Elles sempre esperen que ell les sorprengui
amb alguna proposta nova, especial, atraient, in-
viscuda mai per cap altrar ésser de l'espècie.
Volen ser protagonistes d'una història de pellícu-
la, i quan això passa, que no és sovint, s'enlairen
tant que no toquen de peus a terra. La vida es fa
de color de rasa i la resta dels humans es mira
amb complaença. Després ja vindran les inevita-
bles tiritas per apedaçar els trossos que hagin
quedat de la caiguda. Però mentre dura, cal
aprofitar-ho.

Ells també esperen alguna cosa nova i diferent,
encara que en la majoria dels casas es conformen
que sigui igual que sempre. Exit fácil i poques co-
mplicacions. El procés sol ser sempre igual: es
posen barreres i augmenta el desig del contrari,
es baixa la guardia i el contrari/ària desapareix.
Es fa dificil l'equilibri.

Pera) el més divertit és trobar la fórmula
mágica perquè el ¡ligue, com a mínim,

Algunes  fórmules
experimentades
Elles solen doixar fer. Si busquen, han perdut

d'entrada. I de vegades no tenen la més mínima
intenció de ligar. Però a ells els toca la pan més
dificil. flan de dur sempre la iniciativa. I aixi

GUIA MEDICA

CENTRE HOMOLOGAT DE BATXILLERAT

LADO
OBERTA PRE-INSCRIKI0

ESTUDIS DE B.U.P. I C.O.U.
AUTORITZACIONES DEFINITIVES DEL M.E.C.

7 - 4 -‘ 86 I 13 - 10 - 86
TITULAR - GUIllEM LLADÓ SAMPOL

CARRER CASTILLEJOS, 45 - COLL D'EN REBASSA
TFNS.: 26.80.65 1 26.05.26
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Síndrome d'Inmonudeficiéncia Adquirida
Estat d'inmunodeficién-

cia (pèrdua de defenses),
produit per un virus (re-
trovirus) recentment iden-
tificat i al qual han posat
diversos noms: LAV (virus
associat a la linfodemopa-
tia), HTLV III (virus linfo-
trópic humà tipus III).

El comité internacional
de taxonomia dels virus ha
acordat denominar el re-
trovirus causant de la SI-
DA com: VIRUS D'INMU-
NODEFICIENCIA HUMA-
NA (VI-H).

Aquesta malaltia va ser
descrita per primera vega-
da als EE.UU., i posterior-
ment a Europa Occidental
1 any 1981. Estudis retros-
pectius indiquen que els
prirners casos segurament
succeiren com a data má-
xima l'any 1978.

Aquest virus té un tro-
pisme específic per al sub-
conjunt T4 * (linfocits T
i facilitadors) dels linfocits
T (part de cèl.lules sanguí-
nies responsables de la res-
posta inmunitária), o tal
vegada, per una fracció en-
cara per definir d'aquest
subconjunt. Així les coses,
aquest virus sembla que es
replica (reprodueix) en els
monocits (unes altres cal.
lules sanguínies). També
s'han trobat dins els teixits
cerebrals, però encara no
está clar quin tipus de cél.
lula és la infectada. El vi-
rus inhibeix la multiplica-
ció dels linfocits T. Aquset
VI-H pot romandre dins
les cèl.lules linfoides amb
estat latent i replicar-se pe
per a agents químics, etc.

El cos produeix anticos-
sos (defenses) contra
aquest virus, peró l'activi-
tat d'aquests és baixa a
causa de la gran variació
genética del virus de la
SIDA.

INACTIVACIO DEL
VIRUS

Es sensible al calor, en-
cglentint el virus a 56
graus C durant 30 minuts,
es redueix la infecciositat
almenys 100 vegades.

Es ressistent a les ra-
diacions ionitzades i als ra-
jos ultravioletes.

El virus sninactiva rapi-
dament amb éter, acetona,
etanol (esperit al 20 per
100), hipoclorit sòdic (llei-
xiu al 0,2 per 100), beta-
propilactona (1/400), hi-
dróxid sOdic (40 mol./1)
i glutaraldehid (1 per 100)

Temps d'incubació de
la malaltia. de 6 mesos a
5 anys.

Les dues terceres parts
dels infectats no han de-
senvolupat cap signe de la
malaltia. en els primers
cinc anys, després de la in-
fecció.

De la tercera part res-
tant, una secció ha de-
senvolupat un ARC (com-
plex associat a la SIDA):
febre baixa, fatiga, ganglis
inflamats, diarrea i pèrdua
de pes (símptomes lleus i
no específics).

Aproximadament del 5
al 19 per 100 dels infec-
tats amb VI-H tenen la
SIDA en cinc anys.

El problema més greu
d'aquests malalts són les
infeccions associades a la
SIDA. Més o menys, el 85
per 100 dels malalts estu-
diats als EE.UU., i Europa
Occidental han tengut
pneumonia per infecció
parasitaria o sarcoma de
Vagori, cáncer que apareix
a la pell i la boca. Hi poc
haver altres infeccions.
foncs, citomegalovirus, her-
pervirus i paràsits.

TRANSMISSIO DEL
VIRUS

Contacte sexual íntim.
Sang i derivats d'ella.
Mares infectades als

nous nats.
Xeringues o instru-

ments contaminats i no es-
terilitzats.

No s'ha comprovat la
infecció a través de la sali-
va i de les llàgrimes. No-
més amb la sang i el sé-
men.

El coit anal es via fre-
qüent de transmissió.

Fins ara, no existeix
1 evidencia que aquest vi-
rus es pugui transmetre a
través de: contacte casual,
ambient familiar, escoles...
Insectes xupadors de sang.
Aliments o aigua. Via aèria,
oral o fecall.

TECNIQUES PER A LA
DETECCIO VIRAL

Test ELISA (Inmunoad-
sorbéncia lligada a enzi-
mes)

Ràdio-inmunoassaig.
Inmunofluorescéncia.
Rádio-inmunoprecipita-

ció.
Western Blot.
Un ELISA positiu no

vol dir que el malalt tengui
la malaltia, s ha de repetir
amb altres mètodes o
ELISAS d'altres laborato-
ris.

PERSONES D'ALT RISC

Homosexuals i bise-
xuals.

Usuaris de drogues in-
travenoses.

Persones a les quals se'ls
fan transfussions de sang.

Contactes heterosexuals
de persones infectades.

Nins nascuts de mares
infectades.

INDEX DE
MORTALITAT

De tots els casos des-
crits als EE.UU. i a Europa
Occidental, n'han mort un
50 per 100.

Dels casos de SIDA
diagnosticats fa tres anys
l'indix sobrepassa el 80
per 100 i, quant als desco-
berts l'any 1978, lindiez és
del 100 per 100.

TRACTAMENT

Fins ara, encara no hl
ha cap terapia que hagi re-
produft el sistema inmuni-
tari de l'afectat.

Els antivirals: suranima,
HPA 23, ribavirina, inhi-
beixen la replicació viral,
per?) quan deixen de ser
administrats el viru s torna
a reproduir-se.

L'azidotimidina i el fos-
carnet són dels darrers que
s'han emprat, però només
consegueixen disminuir la
reproducció del virus. L'in-
terferon está en estudi.

Els inmunoreguladors
amb els quals s está inten-
tant el trasplant de la mé-
dua òssia. Els inmunoesti-
mulants.

S'està cercant la creació
de gammaglobulines hipe-
rinmunes que semblen bas-
tant eficients.

VACUNA?

Es difícil la creació
d'una vacuna per combatre
la SIDA. La causa és la
gran mutació genética que
altera l'estructura de les
prote fries de l'envoltura
viral.

PREVENCIO

Evitar el contacte se-
xual amb persones que pu-

guin tenir la malaltia.
En les relacions sexual

utilitzar preservatius. De
tota manera, la seva efica-
cia no está demostrada, en-
cara que es pensa que pot
reduir la transmissió.

Evitar el coit anal que
augmenta el risc d'infecció
per part del receptor.

No utilitzar les matei-
xes agulles i xeringues en
el cas dels drogadictes.

No donar sang, òrgans o
sémen per part dels grups
d'alt risc (homosexuals,
drogadictes...).

No compartir raspalls
de dents ni fulls d'afaitar,
etc.

LA SIDA A L'ESTAT
ESPANYOL

Casos notificats a la

Recipient ideal per a
realitzar inhalacions o va-
pors amb plantes i essèn-
cies aromàtiques amb la
Máxima comoditat i apro-
fitament de les substancies

Per Rafel Castell metge

subdirecció genral de vigi-
lancia epidemiológica: 177
casos.

El nombre de morts és
de 113, el 63 per 100.

Quant al sexe: 160 ho-
mes (90 per 100), 17 do-
nes (10 per 100).

Finalment, es pot con-
cloure que no hi ha cap
motiu per a qué s'estengui
el pànic entre la població.
Si bé s'ha d'estar alerta
amb les relacions sexuals
amb persones desconegu-
des i usar preservatius o
espermicides. Evitar el
contacte sang-sang o sang-
mucosa amb els portadors.
En el cas dels drogadictes
per via intravenosa no uti-
litzar les mateixes agulles
o xeringues.

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

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

Si desitja més informa-
d() pot dirigir-se a.

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

C/. Bartomeu Castell,
27 -baixos.

Telf. 490164.
COLL D'EN RABAS-

SA.

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
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Esbertades altres  

Cuida aquesta

plana Tomeu

Sbert     

Jaume Salva Llull, el
corredor ciclista professio-
nal de Llucmajor, després
d'una 4cceptable actuació
a la Vuelta a España (mai
un corredor ilucmajorer
havia arribat a la darrera
etapa), i un millor setè
lloc a la classificació final
de la Vuelta a los Valles
Mineros, ara participa a la

?Vuelta a Cantàbria.
Des de S'ARENAL DE

MALLORCA li desitjam
molta sort.

Per cert, la directiva del
Club Ciclista Llucmajor se-
rá encapçalada per en Mar-
tí Pasqual Santandreu; el
vicepresident és en Joan
Salva Garrido, com a vo-
cala hi ha en Jaume Salva
Llull, na Margalida Barceló
Verd, na Maria Amparo
Garrido Barrios, en Bar-
tomeu Trobat Pujol, en
Miguel Alberti Rotger, en
Sebastiá Alba Ramonell,
en Nofre Moya Pastor,
n'Antoni Vicens Mesquida,

na Catalina Llull Oliver i
na Xesca Barceló Verd.

El Club Nàutic S'Es-
tanyol está preparant la
presentació del que será el
proper mes de juliol el "III
Trofeu Ciutat de Llucma-
jor" de Vela, concreta-
ment de les classes Creuer,
Optimist i TDV.

Per altra banda, a finals
d'aquest mes de juny, a
S'Estanyol se celebrarán
destacats actes culturals,
socials i festius. Tot això
per devers les festes de
Sant Pere.

Per cert, l'altre dia par-
lárem amb el vicepresi-
dent, Baltasar Ramón, i
l'home estava mes expres-
siu que en altres ocasiona.
Els dinàmic Baltasar i
l'autor de les SBERTA-
DES quedaren per xerrar
molt i bé un dia d'aquests.

Será, en Baltasar Ra-

mon, la próxima oposició
del bon president que és
en Toni Ginard? O no?
Que te pareix, secretari?

—Ca, barret! Són molt
amics aquests dos.

—Sí, sí..., però 'el po-
der corromp", va dir un
que escoltava.

En el Club Nàutic Are-
nal també se celebren rega-
tes i proves de diferent
modalitat. El Club Nàutic
Arenal, que económica-
ment no té cap problema,
és ja un club modèlic a
les illes.

I el seu president que
es presentava a batle per
Llucmajor.

Dimitirá, en loan
Catany, si ha de fer

de baile?
Es una pregunta que

queda en l'aire.

En Joan Valles, gerent
del Club Nàutic Arenal,

ens va dir que a partir
d'ara hi haurà mes facili-
tats per a recollir informa-
ció del que se celebri a les
installacions del club i de
les organitzades a la badia:
regates, competicions, pro-
vea, concursos...

.`Fer•ho bé i fer-ho sa-
ber", que diuen.

Gràcies avançades. I és
que el nostre diari i altres
corresponsalies també
compten. O no?

I és que l'especial col.
laboraci6 a la premsa que
donaven Joan Pou i des-
prés Jaume Rosselló ha
passat a millor vida.

Les obres del nou camp
municipal d'esports, que es
fará a Son Verí nou, se-
gueixen una bona marxa.
L'empresa "Serra-Amen-
gual" hi té allá les maqui-
notes i els hornea treba-
llant dia a dia.

Quan es podrá jugar el
primer partit de futbol?

Ja falta més poc...

Per cert que el batle
Antoni Zanoguera haurà
deixat l'alcaldia i encara
no haura baixat a veure de
prop les obres. 1 ell que
ens havia anunciat que ;Fo-
lia veure i visitar les obres.

El que si baixà fou Joan

Puigserver, tinent de batle
d'esports.

Izquierdo és un jugador
format dins l'equip del
C.F. Lactancia, que presidi
Antoni Giménez Sánchez,
que després passà a filial a
la U.D. Arenal i que aques-
ta darrera temporada ha
jugat a la categoria infan-
til. La próxima entra a
l'edat de juvenil.

Però ha passat que Iz-
quierdo ha merescut la
confiança dels técnica del
Real Mallorca i la fixa del
club del Lluís Sitjar ha es-
tat ja firmada pel jugador.

Enhora bona.

Concurs d'Educació Vial
La Direcció General de Trànsit en coLlaboració amb la Direcció General d'Educació

Básica i les comunitats autònomes ha organitzat el III Concurs Nacional sobre Educa-
ció Vial a les escoles Hi poden participar totes les escoles dels cicles  mitjà i superior.

Enguany l'Escola Pública de S'Arenal de Llucmajor, al carrer de Sant Bartomeu, ha
aconseguit el primer premi de la fase autonómica en el cicle mitjà. Els alumnes que han
participat i guanyat són: Aurora Roman, Bartomeu Expósito, Cati Salva, Xavier Caba-
llero, Marta Montero, Paquita Pérez, Angel García, Natalia Molina. Ha coordinat el
treball la professora Catalina Balaguer Bestard. A més d'un bon vídeo-joc, també te-
nen la sort de poder realitzar un magnífic viatge d'estudis d'uns quans dies a la ciutat
de Salamanca

Sort i enhorabona!

Fernando Morán va venir a S'Arenal
Durant la pasuda campanya electoral hi va haver mitins 1 rodes de premsa a voler

per tot Mallorca. Un dels máxima representants del Govern central, Fernando Morán,
va fer una aturada a S'Arenal de Mallorca.

Morán havia vengut a Mallorca per assistir a un mitin que es feia a Sa Pobla. Pocs
minuta després que davallás de l'avió es va fer una improvisada roda de premsa en un
bar de S'Arenal. Concretament al bar d'en Manolo Rodríguez Valencia.

Com que encara estaven en període electoral, Morán es dedica a parlar de les elec-
cions i de tota casta de remors que corren en aquests die', remors deis quals ara ningú
ja no se'n recorda. L'únic moment en qué Morán no  semblà massa content va ser quan
li varen demanar el seu parer sobre el tríptic electoral publicat per la FSB-PSOE en
qué se l'anomenava vom "el de los chistes". No va posar massa bona cara i en Triay,
que estava assegut al seu costat, tampoc va saber qué dir.
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SEGUROS Y REASEGUROS

MARE NOSTRUN1 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 *
Kutlua de Beneficis * Combinats de Casa, Comerços i Edificis • Vidres • i la resta de coses.

Cerrar MARBELLA, 39 (Edifici Hotelera) Tlfs.: 267654-267658.
Placa MAJOR, 1 (Mercat de S'Arenal) Tlf.: 267654.



Josep Lluís Bermúdez
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CADA tifA MES
MARIA ANTONIA SALVA, 49

TELS.: 26 17 26 — 26 46 46

CARA. MILITAR, 485 TEL: 26 95 36

S'ARENAL DE MALLORCA

LLENCERIA-CORSETERIA-ROBA INFANTIL
Carrer Gran i General Consell, 19

Carrer Milà, 34. Tel. 262472.
S'ARENAL DE MALLORCA.
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Encarregat de/restaurant del superarenal

Institut d'Ensenyament Mitjà a S'Arenal

El restaurant del Superarenal que
abans se deia Abel n. 1, ha canviat de pro-
pietari. Ha passat a ser gestionat per la
companyia del super, s'ha remodelat i
ha camvíat totalment d'aspecte, encara
que segueixi amb la mateixa línea de cui-
na alemanya amb innovacions de cuina in-
ternacional. Una cuina, que agradará als
compradors del SUPERARENAL que en
anar a fer la compra, poden aprofitar per
berenar, dinar o sopar.

Amb en Josep Lluís Bermúdez, enca-
rregat i soci del restaurant, mentre degus-
tan olivetes i cervessa, tenim la conversa
que segueix:

—Quina experiencia en restauració
tens?

—Fa 22 anys que vaig obrir un restau-
rant a la Plaga Gomila, Meson El Paleta se
deia, més tard, també per Gomila vaig
obrir La Nora del Plaeto. Ara, sense dei-

xar-la he vengut a S'Arenal perquè me
feia il.lusió fer feina a la millor zona turís-
tica d'Europa.

—Això és un self-service molt especial.
—Efectivament, abans, era un self-ser-

vice estricte. Ara, les cambreres passen
per les taules i serveixen begudes.

—De preus, com anam?
—Se pot menjar i beure per 700 ptes.,

però tenim uns plats especial per nins que
surten a meitat de preu.

—Tu ets conegut dins el món de la gas-
tronomia.

—Sóc promotor de la Mostra de Cuina
Mallorquina que se fa cada any al Born de
Ciutat. CoLlabor amb la Universitat Ba-
lear amb uns cursos intensius de cuina
murciana de la qué sóc especialista. Estic
enamorat de la meya professió i m'algrada
collaborar en tot allò que hi estigui rela-
cionat.

La gent que passa per la carretera Mi-
litar, entre S'Arenal i Ses Cadenes ho hau-
rá vist i se demanarà que és l'obra que
s'hi comença. Son els fonaments del
futur Institut Francesc de Borja Moll, la
promotora del qual és na Margarida Tho-
más, propietària de l'Escola d'Infants
Petitó. Ben amablement ens reb dins el
seu despatx i ens explica els detafis.

—De moment construirem 7 aules,
biblioteca, laboratori, cuina i  menjador.
Aixb estará acabat el 15 de setembre,
data en qué s'inaugurarà per començar el
curs. En una segona fase, construirem
més aules on s'impartiran estudis fins el
preuniversitari.

—En aquesta segona fase, tendrem es-
cola d'adults, alfabetització, formació hu-
manística, etc.

—Aquesta escola será privada.
—Totalment privada de moment, enca-

ra que més envant intentarem fer concert
amb l'Estat. La quota será de 15.000
ptes. mensuals.

—On se fan les preinscripcions?
—Al meu despatx de la Guarderia Pe-

titó.
—El solar de l'escola és de la teva fami-

lia. Per qué no ens contes la seva història?
—El meu padrí va comprar aquest tros

de terra de cmn quarterades a la Societat
del Foment Agrícola i Industrial de Lluc-
major l'any 1938. Aquestes cinc quartera-
des han restat verges fins ara. L'Ajunta-
ment de Ciutat ens ha expropiat dues
quarterades per construir-hi una escola
pública, dins les altres tres hi faig aquest
institut.

—Aquest institut comptarà amb am-
ples zones verdes. Més d'una quarterada
de pinar i amples instal.lacions esportives
enrevoltaran l'edifici principal.

HAMBURGUESES I CERVESSES
CARRER DE LA PORCIUNCULA - S'ARENAL DE MALLORCA

FOTO-CINE -ESTUDI

X CM 444 Of

Fotocopies a l'acte.
Reportatges foto-cine.
Carnets color.
Industrial
Publicitaria.
Material fotogràfic.
Servei de revelat
per a l'aficionat.
Carní de les Meravelles.

Tel. 269416
S'ARENAL DE
M ALL ORCA
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II Concurs de Redacció en Llengua Catalana
Al Saló d'Actes del Consell de Mallorca, va tenir lloc el passat dia 29 de

maig, l'entrega de premis als guanyadors dels II Concurs de Redacció en
lengua catalana que S'ARENAL DE MALLORCA havia organitzat sota
el patrocini del Consell de Mallorca.

Varen rebre el premi de 1.000 ptes. en metálic i un libre de fotografies
de Mallorca, de mans de la consellera Maria Antònia Munar, 60 nins i nines
de les escoles de Sant Bartomeu, Dragonera i Sant Vicenç del tenue de
Llucmajor, i les escoles de S'Arenal, La Porciúncula, Sant Jordi, Lladó i Es
Molinar del tmer de Ciutat.

El director de S'ARENAL DE MALLORCA, en el seu parlament, va
animar als nins i nines a seguir  col.laborant en la revista local, puntualit-
zant que, a més de guanyar doblers, això podria ser una sortida professio-
nal a la premsa, radio o televisió. La consellera de Cultura del Consell
Mallorca va felicitar als alumnes, la majoria castellano-parlants, per he que
escrivien la lengua catalana i els va animar a parlar-la a fi d'integrar-se mi-
llor a la societat mallorquina.

Va acabar Pacte amb un petit refresc.




