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Festes de
Sant aume
a S'Arenal

Divendres, dia 24
A les 20, cercaviles.
A les 22; revetla amb la banda de música de l'Al-

mudaina i rodes de foc. Elecció de la miss de la
festa.

Dissabte, día 25. Dia
de Sant Jaume.

A partir de les 9, torneig de petánca entre els
equips locals.

A partir de les 10, festa infantil a la Plaga dels
Nins. (Concurs de dibuix, mercat dels nins, cucan-
yes...).

A les 18, carreres a peu a la Plaça dels Géminis.
A les 22, balls mallorquins animats amb dos grups

locals. Música en viu a càrrec dels grups COANE-
GRA i AIRES DE MAR.

Diumenge, da 26
A partir de les 10, festa infantil a la Plaça dels

Nins.
A les 18, partit de futbolet a la Plaga del Géminis.

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



Josep Guia, Lluís Maria Xiri-
nacs, Antoni Miró, Carnal
Castelló, Isabel Clara Simó,
Ramon Barnils, Jordi Vendrell,
Quim Monzó, Celdoni Fenoll,
Vicent Simbor, Teresa Rebull i
altres anònims ciutadans.

'Elisabet Qrri
Barcelona (el Barcelonés)

ESTROFES
FERRIOLE RES

Jo som deixat es fu-
/mar

mar
ja fa una temporada

es metge m'acon-
/selava

que l'havia de deixar,
crec que la vaig encer-
/tar,
perquè des que l'han

/pujat,
crec que som estuviat,
lo que em costa es be-

/renar.

Jo som un poc capa-
/rrut

i no ho dic per bra-
/vejar

vaig estar un poc fo-
/tut,

tenia mal respirar
des que he deixat de

/fumar
estic més bé de salut,
i estic ben convençut
que no ho tornaré pro-
/var.

A la senyora Esta-
nyera

també la vull avisar,
que si no hi vaig a

/comprar
es perquè no tenc fu-

/mera,
he canviat es sistema
i m'he deixat de fu-

/mar,
es metge el me va Ile-

/var
per conveniència me-

ya.

En quant en careolo-
/gia

sempre n'he estat
/afectat,

i ara tenc un veïnat
que ja n'ha posat en

/cria,
i jo francament voldria
que li das bon resultat
per ventura qualque

/dia
me'n regalarla un

/plat.

24 de abril de 1987
Aloy
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Telèfons útils a

S'Arenal

A la part de

Ciutat

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

13'30 i 1500 	 727643-727644
Bomberos' 	 281250-290017
Residencia 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 Pordúncula 	 260002
Tele-Taxi 	 401414
Radio-Taxi-Platja 	 -255440

Taxi-l'eléfon 	 273722

A la part de

Llucmajor

Ajuntament 	 660050
Oficina de S'Arenal 	 264071
Bombers 	 660756
Policia Municipal 	 661767
Guardia Civil 	 264121
Radio Taxi 	 263080
Parrbquia 	 263265
Aigua potable a domicili 	 261426
Associació de Veinata 	 265005
Cruce Sampol 	 264193
Servid Municipal d'aigues Sosegur 	 262493

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

BOLLETI DE SUBSCRIPCIÓ

Nom 	

Carrer 	

Poblad() 	  Tel. 	

M'interessa una subscripció:

O SEMESTRAL 900 Ptes.

Forma de pagament:

O Rebut domicilia l a un Banc

Banc 	  Suc. 	

Compre n.° 	  Titular 	

O Comptat	 Firma

Ompliu aquesta tarja i enviau-la al Cami

Canteres, 132, S'Arenal.

Comunicat de l'Obra
Cultural Balear-S'Arenal

Davant l'opinió llegida a l'anterior número
d'aquesta revista a la secció «Sbertades i
altres coses» sobre les festes de Sant Cris-
tòfol, tan sols voldríem exposar la finalitat
amb que la delegació de l'O.C.B. de S'Are-
nal les ha organitzat.

Som conscients que no es pot deixar de
banda el fet que S'Arenal és una zona turís-
tica, i és per aquest motiu que els llocs d'es-
barjo, les activitats esportives, etc., estiguin
orientades cap als nombrosos visitants.
Però és també un fet que els arenalers
tenen només dues opcions: o s'adapten al
gust dels estrangers, o bé per divertir-se
han de deixar S'Arenal i anar a altres llocs.

Les festes de juliol pretenen que per uns
dies, els arenalers, aquells que hi viúen tot
l'any, trobin com passar el seu temps sense
necessitat d'anar a les discoteques. Es un
intent perqué el poble de S'Arenal pugui
compartir i participar en uns actes pensats
per a ells.

Voldríem aprofitar l'ocasió per fer una
crida a tot S'Arenal. La festa es podria enri-
quir amb l'opinió i l'ajut de més gent. a qui
pugui interessar l'organització de les festes
i altres actes que es podrien fer al llarg de
l'any per tal que els grans i, sobretot, els pe-
tits de S'Arenal trobin una alternativa per
distreure's, tots els interessats no teniu més
que posar-vos en contacte amb nostra
delegació. Podeu informau-vos al local pa-
rroquial. Está OBERT A TOTHOM.

OBRA CULTURAL BALEAR-S'ARENAL

Amb motiu de les festes de l'estiu de Son Ferriol, hi va haver una
comeptició de fumada lenta amb pipa, organitzada pel Pipa Club
de Mallorca i patrocinada per La Tabacalera Espanyola.

La fumada, que era per majors de 65 anys, va comptar amb una
dotzena de participants. Entre els ferriolers hi pogueren veure
l'arno en Joan Lli de 66 anys, que va guanyar, l'amo Antoni de sa
Pipa, fou el segon amb 86 anys, els seguiren Nadal Sastre, Joan
Xarret, de 85 anys i Jaume de Ca'n Llero amb 76 anys.

Se va arribar a la conclusió, que els fumadors, si ho fan amb mo-
deració i tenen sort, poden arribar a ben vells.

Senyor director
de TV3

Com vosté sap, ara la nostra
televisió arriba a quasi tot el
País Valencià amb els repeti-
dors que ha col.locat Acció
Cultural gràcies a les aporta-
cions econòmiques de milers i
milers de valencians que desit-
jav en veure la TV en la seva
llengua.

També a Mallorca i a Eivis-
sa, a la Franja de Ponent i a la
Catalunya del Nord mitjançant
repetidors poden disfrutar dels
nostres programes. Per tant,
són aproximadament 4.000.000
rnés dLe televidents.

Nosaltres, ciutadans de totes
aquestes comarques de parla
catalana, demanem:

I. La installació de delega-
cions dignes a les principals ca-
pitals dels Pallsos Catalans per
cobrir la informació de les se-
ves conques.

2. Volem que puguin prendre
part tots ells als concursos, com
ara Vostè Jutja, Filiprim, etc.

3. Que donin informació me-
teorológica de tota Párea lin-
güística catalana.

4. Que els presentadors ¡lo-
cutors de la TV3 no parlin so-
lament en dialecte barcelont i
que tinguin en compte la nos-
tra riquesa fonética.

Aquest escrit ha estat firmat
per més de quatre-cents ciuta-
dans dels Paisos Catalans, en-
tre els quals figuren: Vicent An-
drés Estellés, Josep Maria
Llompal t, Heribert Barrera,

Cartes
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ESTÁN AL SEU SERVEI

Magnífica PISCINA amb hamaques i tertaces enrevoltades de pins.
Piscina infantil amb tobogan.

Piscina amb trampolí.
Tobogan hidrotub de vint-i-cinc metres de recorregut.
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S'Arenal de Mallorca

Incendi del pinar de
devora el Taurus Park

Un incendi d'escassa consideració es va declarar
al pinar de devora l'hotel Taurus Park, a l'altura de la
sortida 6. L'incendi afectà el rostoll i algunes mates,
només hi 'va haver un pi afectat. la gent, tot d'una
que se n'adonà, impedí que el petit incendi es pro-
longás.

S'Arenal de Mallorca

Brega a una discoteca
Una turista alemany va resultar ferit lleu a canse-

qüéncia d'una petita brega amb els proters del Riu
Center. Va sofrir contusions al cap, a causa de les
que va haver d'anar a Son Dureta.

No se saben les causes que la motivaren, de tota
manera, el turista ha presentat la declaració dels fets
davant la Policia Nacioñal de S'Arenal.

Llucma'or

Accident a
la carretera
de Palma

Aquests dies pas-
sats hi ha hagut un
greu accident a la ca-
rretera de Palma a
Porto Petro. Un cotxe
es va sortir de la ca-
rretera, xocà contra
una paret i posterior-
ment va donar una
volta de campana,
quedant bolcat.

El conductor del
vehicle, Antoni Barce-
ló Montserrat va resul-
tar ferit de pronòstic
greu. Té denou anys
d'edat. El jove estava
acompanyat per An-
gels Rodríguez i lolan-
da López Delgado, de
devuit anys d'edat, les
quals també resulta-
ren ferides de consi-
deració.

L'accident es pro-
duir al quilòmetre
16,800 de la carretera
de Palma a Llucmajor,
a • l'altura de S'Aranjas-
sa.,



Antoni Galmés Riera,
premiat
Bartomeu Font, pregoner

Se celebré l'acte del
pregó de festes del
87. Va ser l'encarregat
de fer-ho el Dor. Bar-
tomeu Font Obrador,
el qual parlé sobre
«S'Arenal quan era
s'arenal», fent al.lusió
a aquel l arenal encara
verjo, pel de fines i
netes arenes i daura-
des i poètiques i bla-
ves aigües de la mar.
Una magnífica pega
histórica, la del Dr.
Font Obrador.

De ,seguit, i de
mans del nou batle de
Llucmajor, es féu l'en-
trega del «Premi Ex-
traordinari S'Arenal-
1986» al folclorista
Antoni Galmés Riera
(col.laborador de SA-
RENAL DE MALLOR-
CA) per la seva ininte-
rrompuda tasca cultu-
ral duita a terme al
llarg de la seva vida. I
pel que respecta a

S'Arenal, don Toni,
sempre ha volgut ser-
vir els que, d'una ma-
nera o altra, li han de-
mant o tradicionals
mallorquins. Joan Fe-
rrer llegí un petit
resum dels mèrits de
Galmés Riera. Des-
prés, la comissió de
festes dona un pre-
ciós ram de flors a
dona Maria Cañellas
de Galmés.

Finalment, el batle
de Llucmajor, Joan
Montserrat, digué
unes breus i ecerta-
díssimes paraules. En
definitiva, un acte bri-
llant.

Enhorabona als 41'-
ganitzadors i especial-
ment al premiat amic
Antoni Galmés, i felici-
tar també Font Obra-
dor per haver acceptat
esser el pregoner de
les festes, un prego-
ner de luxe.

-

EL ARENAL. OFICINAS, ALMACEN Y EXPOSICION:

Historiador Diego Zafortaza, 3 • Teléf* 26 37 72 • 26 00 87

LLUCMAJOR. ALMACEN Y EXPOSICION:

Ronde de M n gjorn, sin. • Teléfono 660701

PALMA DE MALLORCA.	 •

ALMACEN Y EXPOSICION: Pol. Son destelló (Le Victoria)

Gran Vis Asure, 1 - Taléis 204702 • 204762

ALMACEN, Calle Aragon, 139 - Teléf s 27 2355 • 272364

almacenes
	femenías..

	materiales de construcción 	

Els professionals

RESTAURANT
BRASILIA

BANQUETS DE BATETJOS, NOCES, PRIMERES COMUNIONS I
FESTES SOGALS

AV1NGUDA DE BARTOMEU RIUTORT, ENTRE BALNEARIS
112

GYN PASTILIA - TELS.: 26 01 19 7 26 45 63

MASCRESPO, S.A.

CARNS 1 ALIMENTS MAS CRESPO, S.A.
CA'N CAIMARI, 10 - TRÉFON: 26.53.04

TELEX: 68825 MASC E
07007 COLL D'EN RABASSA
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Noces d'or dell matrilmoni
Galmés Canyelles

El publicista i folclorista Antoni Galmés Riera i la
seva dona, Maria Cañellas de Galmés, celebraren
les noces d'or.

El dia 26 de juny de 1937 es casaren a la Cartoixa
de Valldemossa. I allá mateix, després de mig segle
de matrimoni, tornaren per celebrar una missa, acte
religiós que estigué a càrrec del Pare Bartomeu Go-
mila Vallespir, antic ecónom de S'Arenal.

En un ambient entranyable i familiar. els «nuvis"
oferiren una festeta al xalet de ,«Ca Na Maria, a Son
Verí. Entre les mostres d'apreci i d'estima rebudes
hem de fer esment deis versos d'un col.laborador
nostre. Diuen així:

NOCES D'OR
Antoni Galmés i Maria Cañellas. -

Avui és, Toni i Maria
que dins nobles cerimònia
celebraU de matrimoni
cinquanta anys amb alegria.

Per tal motiu, de bon cor,
tots vos dam s'enhorabona
d'aquesta festa tan bona
que són vostres noces d'or.

Des de Selva a S'Arenal
venguéreu com bons companys,
Déu vos guard de tot mal
i pogueu viure així molts anys.

Enveja em feis, estimats,
en diada tan hermosa,
en un tornar a Valldemossa
satisfets i enamorats.

Amb un amor sense fi,
amb una veu candorosa,
veu que heu volgut repetir
avui capvespre a Valldemossa.

I així, en mútues confiances,
son cinquanta anys a un ramell
simbolitzats per l'anell
en matí de noviances.

Per tal, ara amb simpat-ia
repetirem de bon cor:
Ben haja sempre aquest dia
de ses vostres noces d'or!

Per molts anyl Toni i Maria!

TOMEU SBERT, 26 de Juny de 1987

Bons amics Maria i Toni
sembla això que era ahir

• que tots dos vàreu dir sí!
unint-vos en sant matrimoni.
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Quaitat en HAMBURGUESES, "PINCHOS" I ENTREPANS.
Carrer Dos de Maig, cantonada Josep M. °medrado.

Tris. 269017-10 - S'Arenal de Mallorca.
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Servido de Grua Permanente

GRUAS sam pol
Canónigo Mateo Rotger, 9	 26 75 57 Pert.

Teléfono 26 41 93	 ARENAL Mallorca?

ADROGUERIA GARAU

Ferreteria - objectes de regal - venta i transport
de material de construcció

Correr Mateu Rotger, 9 - Tel: 260091

'	 S'ARENAL DE MALLORCA

Correr Cannes, 27 - Tel: 267656

S'Arenal de Mallorca

CAFETERIA
LUXEMBURG
La Casa de Luxemburg a

S'Arenal
Placa de la Vinya (davant

Superarenal)

S'ARENAL DE
MALLORCA

CAFETERIA VENUS
La familia Gonáriz us ofereix les
seves tapes variades de Múrcia

Correr de Diego Zaforteza, cantonada I Verdaguer.

Tel: 263012 - S'ARENAL DE MALLORCA
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Cala Gamba, va tan sols vint anys, era una
cala mediterrània. Comptava amb un extens
prat d'algues al seu fons. L'extensa població de
Posidónia, que en aquells moments  posseïa la
cala, era un amagatall per els crustacis dimi-
nuts. Era una cala idònia, que n'hi ha que l'han
vista, per »fer gamba».

Cala Gamba és la cara que dóna al mar d'una
barriada ciutadana: Es Coll d'En Rabassa, un
suburbi de l'urbs, una zona de serveis i immi-
gració. Cala Gamba és la platja mes »calenta»
de Mallorca.

A la vorera esquerra d'aquesta petita ansa de
la badia ciutadana s'hi va construir en el seu
moment la central térmica Sant Joan de Déu,
devora el sanatori del mateix nom. La central
eléctrica sembla destinada a desaparèixer. Ac-
tualment el seu paper és tan sols d'ajuda a la
macrocentral d'Es Murterar, a Alcúdia. De totes
maneres, en tots aquests anys de veïnatge, la
vida a Cala Gamba ha canviat, els organismes,
no només els homes, s'ha habituat a la presèn-
cia de la central eléctrica. Res a la petita ansa
recorda el que un dia fou. Es, sobretot, un feno-
men únic a la nostra illa, un exemple clar de la
contaminació térmica, és a dir, de l'efecte de
l'aigua calenta damunt els organismes marins.

En efecte, la central térmica utllitza aigua ma-
rina, que recolleix mitjançant un bombeig de
profunditat, per la refrigeració dels seus con-
densadors. L'aigua, després d'haver recorregut
el circuit de la central, es retornada a la cala,
amb un increment de temperatura apreciable i
que durant tots aquests anys ha produit el canvi
total de la vegetació i la fauna d'aquests tros de
costa.

L'impacte sofert per Cala Gamba no es pot
atribuir del tot a l'efecte de l'aigua calenta. El
creixement d'un port esportiu i l'abús de la mar
com a abocador de fems d'incbgnit, ha decidit
també el seu actual aspecte. L'impacte de l'ai-
gua encalentida per la central, de tota manera,
té alguna cosa d'inaudita que la fa digne, no tan
sols de curiositat, sinó també d'estudi.

Milers de tones d'aigua encalentida s'han
abocat durant anys, superficialment, en un eco-
sistema costaner marí. Actualment les coses ja
no es fan així, i és d'agrair. Emperò, el fet ens
proporciona una oportunitat d'estudiar la zona i
veure els canvis soferts.

Cal aGamba s'ha convertit, per dir-ho d'a-

questa manera, en , un racó tropicat al Medite-
rrani Balear. Amb l'arribada d'aigua calenta pro-
vinent de la central moltes espècies animals i
vegetals han desaparescut per donar pas a
unes espécles més resistents, més dures, que
no les agrada les aigües oxigenades i fresques i
també, i sobretot, a explosions reproductives de
gran calibre: L'aigua intrussa ha generat sobre-
tot un increment de la reproducció de totes les
espècies que han aconseguit sobreviure, con-
vertint l'ansa en un món a parti, en un món ac-
celerat.

La pujada de la temperatura en alguns graus
ha accelerat totes les funcions fnetabóliques
dels organismes de la cala. Hi podem trobar au-
tèntiques explosions de poliquets, crustacis,
amfípodes o poliplacófors. Les algues es tro-
buen durant gran part de l'any en fase de repro-
ducció,i les generacions es succeeixen de ma-
nera caòtica, sense fre.

El doll d'aigua de cinc metres d'amplària s'es-
campa per la cala, dirigint la col.lonització de la
costa per animals i plantes, segons les seves
afinitats a les variacions de temperatura. Prop
de l'afluència d'aigua calenta només les algues
més resistents hi ha pogut aguantar. Algues
verdes laminars, filaments de petites diatomees
i una comunitat, un poc més Iluny, de Spohace-
laria trobada tan sols en aquest lloc i al mar
Roig.

La distribució dels organismes ha canviat.
Normalment, en qualsevol tros de la costa ma-
llorquina í mediterrània els organismes marins
es distribueixen perpendicularment a la costa,
segons les seves necessitats de llum i hidrodi-
namisme. A Cala Gamba no és només de pro-
funditat sinó també horitzontal. Les comunitats
diferents, a igual profunditat, distribuïdes se-
gons l'impacte de l'afluència d'aigua en cada
punt determinat. Un microcosmos marí, la vida
sotmesa al stress.

L'abundància d'algues Cryptopnemials és
destacable. Aquestes són algues incrustades
de carbonat càlcic: Coral.lina, Jánia, Amphiroa,
a poblacions explosives, incrustant pedres i te-
nasses. La sedimentació intensa, sobretot de
caracolins, conxes i closques de Codiácies i
entre elles algun Sargasum. La Caulerpa, espé-
cie afí a les tropicals, revesteix el fons marí, que
abans estava ocupat per poblacions de Posidó-
nia i una ingent quantitat d'animals filtradors.



URBANI AC
SA TORRE

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

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

Visites: cada dio manco els dimecres.

JOIERIA RELUTGERIA

riu CHISUN
Centre

Tel. 269815

,

JOIERIA
RELLOTJERIA

/ *•1,5 •
A.. 41

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

, FORN CAIN DAMIÀ
Tota clase de pans i de pastissos

%ea dels Nins, cantonada can. Militar.

Avinguda Son Higo, 5.
SUPE RARENAL, carrer Tokio, Sin.

Teldfon: 260551 -S'ARENAL DE MALLORCA.
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Fongs a
Ca'n Pere
Antoni

Prop de mig centenar
de persones, assídues
de la platja de Can Pere
Antoni, es troben afecta-
des per un tipus de fong
purulent que presumi-
blement han agafat a la
platja ciudadana.

El nombre d'afectats
és bastant elevat, entre
ells quinze al.lots (un
d'ells de vint mesos).
Aquest fongs produei-
xen crostes i una forta
picor, al temps que són
molt contagiosos.

Segons fonts medi-
ques, el tipus de fong
provés dels animals, so-
bretot el cans, que tran-

Ciutat

Commoció cerebral
per una sabatada

Una dona va haver de ser internada a urgèn-
cies com, a conseqüència de la sabatada que el
seu marit Ii va Hangar pel cap mentre s'estava
celebrant un sopar a un restaurant de Palma.

Els metges han diagnosticat commoció cere-
bral de pronòstic greu.

Els fets passaren quan L.C.N., de cinquanta
anys, va agredir la seva dona en el curs de la
celebració de la comunió d'una fillola del matri-
moni. Quan la fasta va acabar, l'home va dema-
nar a la seva dona si el volia acompanyar i da-
vant la negativa d'aquesta li va llençar una sa-
bata des d'alguns metres de distancia amb els
resultats relatats.

L'agressor va prestar declaració a la comis-
saria de la Policia i posteriorment va ser posat a
disposició judicial.

111~111n1~1

Detingut un jove per
mostrar el cul a la
policia
La Policia Municipal va procedir a la detenció
d'un jove que, des de l'interior d'un cotxe, havia
tret el cul per la finestreta en clara provocació
cap a ells, segons els policies

El jove, que anava acompanyat d'altres qua-
tre joyas, sembla que es passejaven per la ca-
rretera de primera línia i, en veure una dotació
de la Policia Municipal, es va baixar els calçons
i mostrà els anques als policies, els quals per-
seguiren els autors del fet fins que aconsegui-
ren aturar-los. El jove va ser traslladat a les de-
pend e ncies de San Fernando, de son, desPrés
d'haver prestat declaració, va ser posat en lli
bertat.

Els cambrers es poden
deixar els mostatxos

El conflicte entre Joan Torrico Ramírez, cam-
brer de l'hotel Valparaíso, i l'empresa de l'hotel
ha acabat feliçment per al treballador. La ma-
gistratura de treball número dos de Palma ha
dictat sentència en la qual es reconeix el dret
que té el cambrer a deixar-se els mostatxos,
enfront de la prohibició expressa dictada per
l'empresa.

La sentència es basa en la llibertat que tenen
les persones d'escollir la imatge que d'elles ma-
teixes volen presentar a l'altra gent.

A l'hotel Valparaíso esta prohibit que el per-
sonal del bar i del menjador es deixin els mos-
tatxos o la barba Paró la prohibicó no s'estén a
la resta dels treballadors, inclosos els de la
cuina. Aquesta prohibició és valla, i fins ara no
s'havia revocat. Ara, a instancias de la sentén-
cia dictada pel jutge Josep Castro Aragon, es
trancará la «tradició» de l'hotel.

Torrico va demanar, aprofitant que agafava
les vacances, si es podia deixar els bigotis. La
contesta de l'empresa va ser la següent: «En
consideració al seu escrit de data el 26 pde se-
tambre passat que sol.licita l'autorització per
deixar-se el mostatxos, Ii hem de comunicar
que aquesta empresa, de moment, no té inten-
ció de canviar la seva actitud sobre la permisibi-
litat de dur-ne en el personal que més directa-
ment atengui els clients d'aquest hotel, per la
qual cosa ens veim obligats a denegar-li el per-'
mís que vostè sol.licita, esperant que compren-
gui les raons que ens indueixen a aquesta de-
cissió».

El cambrer va recórrer a l'advocat laboralista
Antoni Montserrat la demanda es velé el pas-
sat mes de maig en vista oral. El magistrat ha
dictat la sentència abans esmentada en els ter-
mes descrits. Segons el magistrat no hi ha ar-
guments de pes (la «tradició» no basta) que s'o-
posin al fet qu eun cambrer es vulgui deixar els
mostatxos. Així mateix, accepta que l'empresa
pugui exigir una certa uniformaitat als saus tre-
balladors, com poden ser la imposició d'un tipus
de vestuari, paró poca cosa físicament no és
possible uniformar d'una manera natural l'alça-
da o el color deis ulls, tampoc és admissible ju-
rídicament exigir al treballador la renúncia a ha-
bits de poliment personal que estan plenament
acceptats per la societat actual i més encara
per les anteriores».

siten per la platja assi-
duameht.

Fonts de l'Ajuntament
de Palma han desmentit
els fets, mentre que els
metges i els afectats han
tornat insistir en el tema.
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CiJoaquin Verdaguer. 12
Mena' Tel. 215 67 21

ELECTRÓNICA 	goes4c4,13

Reparació de TV i,vídeos de totes les marques.
Radio - cassettes. Installació d'antenes
col lectives, individuals i parabòliques. .

Radio de cotxes.

Correr de Mallorca, 2 - Tel.: 263423
S'ARENAL DE MALLORCA

Francesc Seguí

dels serveis especial
de la platja. Aquests
serveis els realitzen
parelles que recorren
tota la costa per l'are-
nal, confosos entre els
banyistes ja que el
seu vestit es limita a
un banyador i una
bossa, .on hi duen la
documentació, les
armes ¡les manilles.

Aquestes patrulles
realitzen vuit hores de
servei continuat, du-
rant les quals recorren
la zona que els ha
tocat vigilar.

El sergent, maciá
Brull, assenyala que
les missions d'a-
quests servei especial
d'estiu tenen com ob-
jecte la identificació í
detenció de carteris-
tes, trilers i lladres

d'objectes que els
banyistes deixen da-
munt l'arena quan es
banyen. •

Els agents es dedi-
quen també a evitar
que venedors ambu-
lants de fuita, begu-
des refrescants, flors
o qualsevol altra cosa,
sense autorització
municipal, realitzin
aquesta activitat
il.lícita. La repressió
de tiqueters també es
contempla.

Des que es va crear
aquest servei espe-
cial, la delinqüència i
infraccions menors ha

•disminuït	considera-
blement, segons reco-
neixen els mateixos
hotelers, comerciants
i veïnats i estiuejants
de S'Arenal

S'ARENAL DE MALLORCA, 1 5 DE JULIOL DE 1987

S'Arenal de Mallorca S'Arenal de Mallorca 

Clavelleres, tiqueters
ara, venedors ambulants

De fan unes setmanes ença hi ha un nou
tipus per la platja que fan la competència a les
clavelleres i els tiqueters habituals de cada
estiu. Són els venedors ambulants que oferei-
xen als turistes des de cervesa, fins bisuteria i
objectes exòtics importats d'Africa.

La majoria d'aquests venedors són africans i
sense perfnís de treball i s'han de guanyar la
vida de qualque manera. De tota manera, la po-
licia creu que molts d'ells realitzen aquest tipus
d'activitat per a esetar en millors condicions per

a exercir la delinqüència ja que quan elturista es
despista el poden robar.

La policia prendrà mesures i es preveu que a
mitjans de juliol no quedi cap venedor a les plat-
ges. De moment, assegura el suboficial Herre-
ros, tenen controlats la quasi totalitat dels vene-
dors i tiqueters de la zona.

CARNICERIA CRESPI

MIQUEL GALVEZ RUIZ

ESPECIALISTA EN: «PINXITOS» - PILOTES DE CARN -
ESCALOPS - XOT - VADELLA - PORC

CARRETERA MILITAR, 299 - S'ARENAL DE MALLORCA

BAR MERENDERO

LOCAL CLIMATITZAT

CARRETERA MILITAR, 285
S'ARENAL DE MALLORCA

tet 115 odmi
REBUDA LA NOVA COLECCIO DE

PRIMAVERA
AVINGUDA NACIONAL 57 - TEL.: 26.00.73

S'ARENAL DE MALLORCA

Agents de la Policia Municipal
en Banyador

La prevenció de la agents, la meitat d'ells
delinqüència	a	 les vestits de carrer i la
zones turístiques ha resta d'uniforme. A
d'adoptar les noves aquests darrers hi
formes	 estiuenques hem d'afegir les patru-
per ser efectiva en els lles habituals que pas-
mesos de calor. La segen per la zona,
Policia Municipal de tant a peu com en
Palma, d'acord amb vehicles, motocicletes
aquestes normes, ha i cotxes del 009.
destinat des de fa
quinze dies un grup
	

La dotació de la Po-
d'agents amb- vestits licia Muncipal a la plat-
de piala que patrullen ja de S'Arenal-Can
per les zones de SA- Pastilla es troba ins-
renal i Can Pastilla. tal.lada en un petit
Entr els policies que quarteret situat al cos-
efectuen aquest ser- tat dels serveis de
vei hi ha també tres bombers i de la comis-
dones que, en bikini, saria del Cuerpo Na-
col.laboren a mantenir cional de Policia de
l'ordre a les nostres S'Arenal, a l'edifici de
platges. la Fedearació d'Hote-

A la zona de S'Are- lers.
nal hi ha permanent-	 El sergent, macià
ment	 quaranta Brull, está al davant
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* ULLERES
* LENT11LES
* APARELLS PER A

SORDS
OPTICA INFANTIL
GRADUAM BE LES
SEVES ULLERES
CARRER RERLIN,

CANTONADA TRASIMEN

Bar Amengual

C.P. Ses Cadenes,• „„	 Carretel. Maitu, 171	 S'ARENAL • Tel. 711 II II

OPTICA S'ARENAL

JA NO CAL ANAR A CIUTAT PER . SES ULLERES

v

COL.LEGI FRANCESC DE
BORJA MOLL

S'ARENAL
INAUGURACIO DEL PROXIM CURS 87-88

MATRICULA OBERTA PER A 1, 2, 3, 4, 5, I 6 D'
E.G.B.

SERVEI DE MENJADOR •
PISTES ESPORTIVES

GRUPS REDUITS
INFORMACIO: ESCOLA INFANTIL Ph I I I O

TELF: 26.68.15
PL. REINA MARIA CRISTINA S/N S'ARENAL
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«Celebrem el senyor», del mestre
Antoni Martorell, T.O.R.

Adolfo de Villabroya

A darreries del mes
passat, exactament el
26-VII-87, va tenir lloc
a l'Església dels vi-
trals de La Porciúncu-
la, ' un acte rellevant
per a la cultura musi-
cal mallorquina i uni-
versal en el camp litúr-
gic. Ens referim a la
presentació oficial del
'libre i manual «CELE-
BREM EL SENYOR»,
llibret de 444 pàgines
en format de 31,30 per
26,30 i portades en
color, l'autor del qual
és molt conegut en el
camp de la música po-
lifónica i popular litúr-
gica. Es tracta del
Pare ANTONI MAR-
TORELL MIRALLES,
natural de Montuïri
però universal des de
la seva seu, des de fa
anys, a la Ciutat Eter-
na Romana.

Sota el patrocini de
«SA NOSTRA» i del
CONSELL INSULAR,
i publicat sota la res-
ponsabilitat de la CO-
MISSIO DIOCESANA
DE MUSICA DE MA-
LLORCA, assistiren a
l'acte el Sr. Bisbe de

Mallorca, el Sr. Albertí
i la Sra. Munar (ex-
president i ex-
consellera de Cultura
de la passada legisla-
tura del C.I.M.), a més
del president de «SA
NOSTRA», Caries
Blanes. També SA-
RENAL DE MALLOR-
CA hi estava convidat,
en qualitat de premsa
única de la zona, i re-
collírem en directe la
impressió que ens va
fer un acte que, enca-
ra que no multitudina-
ri, si molt selecte, en-
tranyable i valuós pel
que represnta per a la
cultura músico-
litúrgica de Balears.
Com va resaltar en Sr.
Bisbe de Mallorca a la
presentació de l'obra.
al conjunt de cants, a
més de melodies po-
pulars i originals, pas-
sades totes per la téc-
nica indiscutible i la
inspiració «románti-
ca» del Mestre Antoni
Martorell, hi han con-
tribuït poetes de les
Illes de la categoria de
Pere Orpí, Miguel
Colom,	 Guillem

Colom 1 altres. Dels
prop de tres-cents
cants que es recollei-
xen al «RECULL AN-
TOLOGIC D'ACOM-
PANYAMENT, CELE-
BREM EL SENYOR»,
molts són ja populars
a les nostres celebra-
cions de Mallorca i
fora de Mallorca.

Recollim les parau-

les del Pare Antoni
Martorell per tal de
tancar aquesta petita
ressenya.

—«La litúrgia, cele-
bració del misteri de
Crist i festa de l'Esglé-
sia, ha de tenir pre-
sent la música i el
cant, forma d'art d'ex-
quisita espiritualitat,
per donar encuny i
força al seu significat.
Airosament, solia dir
el Cardenal Lercaro,
apassionat defensor
de la reforma litúrgica:
«Una celebració
sense cant és com
una diada sense sol».

—Aquesta és la jus-
tificació teológica de
l'obra, Mestre, i la fi-
nalitat concreta?

—«El present volum
constitueix el comple-
ment del manual «CE-
LEBREM EL SEN-
YOR» per a l'ús de
l'assemblea... Era del
tot urgent l'aparició
d'aquesta partitura
d'acompanyament, ja
que esdevenia un es-
cruiximent per als or-
ganistes el localitzar

els respectius acom-
panyaments, escam-
pats per diversos
aplecs i quaderns».

—Es un manual in-
dispensable pels di-
rector sde corals, or-
ganistes, etc... Vol dir
res més als notres lec-
tors, Mestre Martore-
II?

—«Agrair l'acollida
que s'ha fet a Ivlallorca
i fora de l'illa a la meya
contribució al camp de
la música i de la litúr-
gia, i recordar-vos que
el cant i la música en
la liútrgia no són un
simple element deco-
ratiu per a una goig
estàtic o estètic, sinó

un instrument de parti-
cipació activa en la di-
mensió sacramental
de la mateixa acció li-
túrgica, a més de part
integrant del llenguat-
ge simbòlic, a través
del qual es descobreix
i s'actualitza el misteri
de la salvació».

Gràcies, Pare Anto-
ni Martorell, en nom
de tota Mallorca i en el
nostre propi. Amb
homes com vostè Ma-
llorca i les Balears no
només és terra de tu-
ristes, siríó també
camp de contribució a
la cultura universal
en aquest cas, sobre-
tot musical i religiosa.



El Parlament
Balear a TV - 3

Per altra banda, TV-3 va donar un resum
de l'acte de constitució del nou Parlament
de les Illes. Es preveu que, d'ara endavant,
el Parlament balear gravará les principals.
sessions d ela legislatura que ara s'estrena.

L'última junta general de Voltor, el passat
30 de juny, aprovà un projecte d'emissions
proópies fora de l'horari d'emissió de TV-3.
Les emissions consistiren, sobretot, en el
resum dels debats parlamentaris més signi-
ficatius i, més envant, en un bulletí de notí-
cies s'emetria després del Telenotícies Nit.
Les filmacions es faran en vídeo.

S'Arenal de Mallorca

Escola d'estiu
Dia 6 de julio l ha començat una nova edició

de l'Escola d'Estiu, corn cada any, a La Porciún-
cula. Els diferents cursets s'allargaian fins dia
26 del mateix mes.

La llista de conferenciants és I larga i de bon
veure. Les matèries que s'impartiran van des de
cursets de I lengua i literatura catalanes fins a
cursets de gramática generativa i transforma-
cional.

Hem de dir que entre els conferenciants hi
haurà en Ramon Cavaller, professor de cataá a
Suecia i antic col.laborador de S'ARENAL DE
MALLORCA.

TOTES LES NOSTRES CARNS AMB El. GUST I
L'ESTIL ARGENTI

MESON
MUSKA FOLCIORICA ARGENTINA EN VIU

EL NOCES - BATETJOS - PRIMERES
COMUNIONS - REUNIONS

SOCIALS

HU Aseo	 EARRER DE SANT 011510FOR, 65 •
/ TEL. 26 9253

S'ARENAl DE MALLORCA
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TVE- Catalunya es pot tornar ve re
des de les Illes

Des del passat dissabte, dia 3, el circuit
català de TVE es pot tornar veure des de
les Illes. La programació d'aquest canal
havia estat desconnectada a les Illes des
que es va fer la renovació de la programa-
ció per a Catalunya. Ara, prop de dos
mesos després, podrem tornar veure els
programes que ja vèiem, a més de molts
programes nous.

Els responsables de Sant Cugat han as-
segurat que els televidents de les Illes po-
dran seguir i participar en els programes,

sobretot concursos, que emtrá el canal au-
tonòmic.

Sembla que les pressions de diverses en-
titats culturals i polítiques de les Illes han
aconseguit l'objectiu que es plantejaren,
que no era altre que poder escollir entro
dues televisions catalanes.

El circuit català de TVE es desconnecta
cada dia fins a les nou dei vespre, a més de
la programació de migdia que ja era habi-
tual.

PR F. Mil.
MATERIALS DE CONSTRUCC16

Palma de Mallorca.
Exposició: Arx. L. Salvador, 84 - Tels.: 251631-292997.
Magatzem: Pol. S. Castelló-Gran Via Asima - Tel.: 294004.
Mag: Pol. La Pau (Ca'n Valero), 4 de Novembre, 11 - Tel. 206666.
Mag. Sócrates, 8 (Ca'n Blau) -	 270161-279795.

Llucmajor
Oficines, Fábrica i Exposició: Bisbe Pere Roig, 29 - Tela. 660150 -
660154.

. S'Arenal de Mallorca
Exposició i magatzern: Ctra. Militar, 522- Tel. 262238,

Cala D'Or • ';	 Exposició: Avingiula de Bélgica, 14 - Tel.: 657562.



Papi a l'Estat.
1000 

Pagar a Organismes Autónomo Es-
tatals GeneraLtar inclosa.

248

Aponai a la Segutetai Social
553

Drenaige deis dipósits lancino:'
-	 230

1.016 noii milions (un bilió setze mul
milions) que !Obvien si ens

proporcionalmenr, el coe-
fiera que tributa per exemple,
Navarra.

11 n rimo fá I TI% 11 

Lb"

Placa deis Nins, 12
Telèfon: 266694

S'ARENAL DE MALLORCA

ADROGUERIA
CANTALLOPS

PINTURES-PRODUCTES DE
NETEJA-PERFUMERIA

CANNES, 37
S'ARENAL DE MALLORCA

PEIXETERIA CORAL

EL PD(EIRO I LA PD(EIRA, DESEJAN
BOAS FESTES D'ESTIU O ARENALERS

CARRER HAMILCAR, 16
S'ARENAL DE MALLORCA

BAR ANDALUZ

GRAN VARIETAT DE TAPES

QUARTE11, 23
S'ARENAL DE MALLORCA
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EL QUE TRI
TOTHOM QUI VIU A CATALUNYA, ÉS PERJUDICAT PER L'ADMINISTRACIÓ DE L'ES-
TAT IPEIS QUE LA QEFENSEN, DAVANT D'AQUESTS GRAFICS, QUI POT RESTAR IN«
DIFERENT? PERQUE TOTS ELSCATALANS HEM ESTAT DELIBERADAMENT MAN1PU
LATS, PER TAL QUE ARRIBÉSSIM A AMAGAR-NOS LA REALITAT A NOSALTRES
MATEIXOS

BUTEM )E MASSA

: O total que Catalunya paga aEs-1,
:puya pu g dos tú= 1121-11111 11111

milions;

Ilánla 28 330 17.31

Ennadial 14M 14,13

Aneó ¡0053 11,11

140$ 11111 16.11

Callao 17705 13.01

Ilidnd ¡754 11,14
1 7 113 11,11

Canellrlisé
,

¡5553 11,11	 a

11301 3131Ancláma
Goda 144 Hamo 11 116 1133
Candkru 153Z 1113

/toa del Eva: ¡4 004. 1915
SALVO 12 Al 1179
Affidnri 11 021 17.013
VALINCUI 1573 19.71
CATALUNYA 6203 ¡979

~os pit~

peehlow	 11~111

DIVERSOS
0,3 Consejo de Estado
0,4 Casa SILel Rey
0,6 tribunal Constitucional
0,8 ConseY3 Gral Poder lucbc
1,6 Tnbunal de Cuentas
7,7 Unes.

35,6 Asuntos Ex-tenores
11 	mil milions

El que poctrrem dune SOBRANTS
99 2

Intenor 251 3

47

1)4.143 Pi es. de més mensuals,
927 751 pensiorustes i jubilats del
Principal.

2)129.183 Ptes. cada any als 323.610
parats, sense leona rusubsdi, regn
trats o no registran

3)Matricula graturtl ab 108.094 es-
tudrants de FacultatsiEscolesUni-
yersnines i Tinques Superior:

. de Catalunya.

-111Defensa 618.5

QUOTA PROPORCIONAS
NAVARRES4

82
Rebut de l'Estat 79

Rebuts pels organtsmes autonorns,
Generalitat =losa. 465

Rebut de la Seguretat Social 389

En miles de nubons de yes 11)

EN RESUM, els catalans Misim nasatiesosk Pnadent
I bilió12 mil milions de sies. i encara en podriem des-
pindre per al benestax de tot el poble, I bilió 16
milions més —el pressupost Integre de la policia, la
guirdia civil, els exèrcits di tena, mar i ah, etc. etc .,
com demostra el gañe—.

Aquell que consided correcte que els catalans pa-
guem alzó, en nom de la "unidad" o d'una solidantat
desorbitada, ja ho haurá de defensar sense poder
allegar ignorancia, ni poca informació,
Siguem solidaris, però ens cal, de primer, arendre les
nostres necessitats i pensar en el futur dels nostres

1 per a començar a reaccionar, des d'ara mateix po-
dem tenir una resposta concreta: els vots d'una majo-
roo aclaparadora de catalans conscients, pel camí ine-
ludible d'una autonomia confederada i cap a
l'autodeterminació, «...la qual és, més que res, la con-
dició "sine qua non" de tots els drets de l'home.... s'en-
tén per autodeterminació el dret d'un poble a deter-
minar Iliurement el seu estatut polític, i de continuar,
aill emancipar, el seu desenvolupament econòmic,
social i cultural.» (le line des &oil de Phomme lis-
toire el terte s. Jean Jacques VICellS1111. Robert Laffont.
París 1985, pág. 143)

TOTAL 1.359 455 persones que al
benekiades, podnen aullorar
sera situaci6

Jice de
oan

4(21ester
(¿ 1 Cansas
Delepacd d'Ornrtuum Culmel

Apwal da Coma 5 9 de Ilaxeloda

Aquesta és la desena página inlormadva que publi-
quem a iota la premsa barcelonina. Voldnem conti-
nuar, si ensarribessinsukientsaMtseconándcs, fer
espots televisius.
Però per aixá necessitem seguir rebent aportacions
a 'AlTliCS de loan Ballester". Cie/ct núm. 373-6. Banc
Urquifo-Unión. Ag. Rambla. Barcelona.
O bé zecs nominauiis al mateiz nom. Aparta( 5.01de
Barcelona.

Feu un esforç, si creieu que aquesta tasca sense poli-
uca de panit, ¡eta només pensant en el redregament
nacional, és imprescindible per aconseguu la difusió
en el fons i en la forma d'aquells aspectes de la nos-
tra problemática que dificilment es poden exposar a mb
claredat als minans de chlusd.
Preguem insistentment que aquesta página sigui re-
produida (eta  córrer.

1 amb els L016 nul nulsons que Espanya erts cobra de més, podnem pagar, tot Defensa,
'menor ¡el grup OMISOS. !encara ad eh 992 nulen de milions sobraras, es podna
com a temple, pagar

:930 mil nulions és tot el que ens'«
tomen.

14:1 que alegini-hi els 82 + 618,5 t
. 251,3 + 47 + 992 tan cts maienos '
: dnoL2uórsviO4vuhmilmuios

Com a complemeni d'aques-t grific, creiem oportú de
reproduir les dades que publicárem a l'abril del 1985
a 3 diaris de Barcelona, 1 de  València 12 deMallorca.
Aquestes dades de mostren que el tac-te desfavorable
s'estén a tots el Paisos Catalans. 

Al mateix temps que publickem aquestes pagines, va-
re m escnure a tots els collegrats del collegi d'Eco-
no mistes de Barcelona, incitant•os a establir a través
d'una avaluació general de resultas, les desviacions
adverses, i que ens suggerissin les solucions indis-
pensables.

4
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•Tarli LC5 DADO COLILIPONLN A L'Al« I»

GRAFIC FET SEGONS UN ESTUDI DEL PROFESSOR .MALLOROU1 JAIME AMENGUAL,
BASAT EN LES DADES DE TRES ECONOMISTES, A M ÉS DE LES SEVES PRÒPIES EN
FER PUBLIQUES AQUESTES REFERÉNCIES, CAL REMARCAR LA MANCA DE V91,1M-
TAT POIATICA DEL GOVERN D'ESPANYA, QUE MAI NO HA INSTAURAT —MALGRAT
LES REITERADES PETICIONS—, UNA COMPTABILITAT ESTATAL PER A COMUNITATS
AUTÓNOMES, QUE REFLECT1S ALLG QUE CADASCUNA D'ELLES APORTA I LA COR-
RESPONENT CONTRAPARTIDA DEL QUE EN REP, COSA QUE TÈCNICAMENT ÉS POS-
SIBLE 1 RAPIDA.



Les campanyea "del porno" es van permetre un luxe que ara la "honorable Cizeiolina" no té

S'ARENAL DE MALLORCA, 15 DE JULIOL DE 1987
	 11

Cicciolina i els verds,
estrelles del Parlament

Roma / DdB

O Les mirades informatives de
l'obertura del nou Parlament ita-
lià es van dirigir ahir cap a la
diputada radical Dona Staller,
coneguda per Cicciolina, més
tapada que de costum, 1 els verda,
que van estrenar la seva condició
parlamentaria amb l'acompa-
nyament de bicicletes. Pel que fa
al teman estrictament polftic, un
primer acord entre els partits de
centre-esquerra va permetre que
la comunista Nilde lotti continul
presidint la Cambra dels Diputats
i que el republicà i ex-ministre de
Defensa Giovanni Spadolini pre-
sideixi el Senat, el tercer canee
en importancia a Italia. La sessió
inaugural al Senat, malgrat la
seva avançada edat, la va presidir

l'ex-president dalia Sandro Perti-
ni ja la cambra baixa, el socialis-
ta Aldo Aniasi.

Aquest primer acord polftic fa-
ria pensar en la possible repetició
del sistema de pentapartit a l'hora
de formar el govern, després de
les elecciona anticipades del mes
pa&saf Inicialment, el secretari
general dels dernbcrata-cristians,
Ciriaco de Mita, volia un acord
global amb els socialistes de Red-
no Craxi, però de moment l'acord
només es va fer pel Parlament.

Després d'una temporada llar-
ga d'empitjorament de les seves
relaciona, agreujades a causa de
la campanya electoral, plena  d'in-
sults, el cap dels democristiana,
De Mita, i el deis socialistas, Cra.
xi, es van trobar dimarta per par-
lar de la formació de l'executiu.

Gabriel Cañellas rep les
felicitacions del Consell de
les regions d'Europa i la
C.R.P.M. pels resultats de
les eleccions

El president de la Comunitat Autónoma de les
Illes Balears en funcions, Gabriel Cañellas
Fons, ha rebut la felicitació de Georges Pierret,
secretari general de la C.R.P.M., pels resultats
de les eleccions, a través d'un telex que diu
així:

«Li adreç les meves felicitacions pel resultat
de les eleccions regionals, ja que m'he alegrat
vivament, no solament per vostè i pels seus
amics, sinó també pel Consell de les Regions
d'Europa i per la Conferencia de les regions Pe-
riférico-Marítimes».

Hem de recordar que Gabriel Cañellas Fons
va esser qui ofertá i aconseguí que Balears fos
seu permanent del Consell de les Regions
d'Europa per a les activitats turístiques. Aques-
ta proposta va esser acceptada per l'esmentat
organimes a Strasbourg dia 26 de 'novembre de
1985. La primera reunió del Bureau de la C.R.E.
se celebrà a Palma durant el mes d'abril de
1986.

Segons un estudi publicat en el
Bolletí del Defensor del Poble

Balears, la comunitat
autónoma miUor dotada
en materia urbanística

En el Bolletí del Defensor del Poble de 6 de
maig de 1987, s'inclou un estujdi per comunitats
autònomes en "materia urbanística. En aquest
estudi es resenya que Balears és la Comunitat
Autónoma millor dotada, ja que quasi el 70 %
dels municipis que la integren tenen Plá Gene-
ral o Normes Subsidiàries o Complementàries
de Planejament i en els municipis que no tenen
instrument de planejament (un total de 5)  s'està
tramitant el corresponent Plá General o Norma
••••••	 • l• 1 • _	 .01	 — .

Des de 1985 fins ara

La Conselleria de l'Interior
ha tramitat més de 400
expedients en materia de
seguretat contra incendis
en els locals d'espectacles

S'inicien ara, iguals actuacions en
els cinemes i sales de bingo

La Conselleria de l'Interior del Govern Balear
ha tramitat durant l'any 1986, 110 nous expe-
dients d'adaptació de locals d'espectacles pú-
blics al Reglament de Policia d'Espectacles i al-
tres legislacions vigents. A aquestes s'han de
sumar 18 expedients més, tramitats durant el
present any.

Hem de recordar que la publicació del Regla-
ffient de Policia d'Espectacles Públics i Activi-
tats Recreatives plantejà serioses dificultats per
a l'adecuació a aquest, dels Icoals de pública
concurrencia, sobre tot quant a l'exigénçia d ela
resistencia al foc dels materials de decoració,
medis d'evacuació i extinció del foc en el local.
Això aconsellà a la Conselleria de l'Interior del

FORA VILA
ABANS, «PAJARERIA ARENAL»

TOTA CASTA DE LLAVORS PER FORAVILA I "PEL
JARDI-INSECTICIDES, HERBICIDES-ADOBS

S'ARENAL DE MALLORCA

Govern Baler la craeció dins el propi servei
d'Activitats Classificades d'una Comissió Técni-
ca d'Ingnifugació, dirigida pel Cap d'aquest Ser-
vei:

Aquesta Comissió, constituida en
col.laboració amb l'Associació d'Empresaris de
Discoteques i amb l'assistència técnica del la-
boratori d'Assajos de- resistencia al foc de la
Generalitat de Catalunya, realitzà de és de 300
locals d'espectacles, proposant a l'empresari
de cada un d'ells, el tractament i les actuacions
a dur a terme. Un cop que l'empresari ha efec-
tuat els tractaments indicats es prenen de nou
unes mostres que es remeten al Laboratori Tex-
til i Ignitugació de la Generalitat de Catalunya
per a la seva anàlisi, assegurant d'aquesta ma-
nera la idoneïtat dels materials instal.lats.

Paral.lelament s'ha procedit a efectuar les
obres pertinents per a millorar l'evacuació dels
locals, com sortides d'emergència i vies d'eva-
cuació, no oblidant els mitjans de lluita contra
els incendis com poden esser els extintors, les
bogues d'incendi i la detecció automática si ha
estat precís.

La Conselleria de l'Interior ha començat dins
aquesta mateixa línial, iguals accions en els ci-
nemes i sales de bingo. També cal assenyalar
l'acció conjunta duita a terme amb la Conselle-
ria de Turisme cara a la millora de les mesures
de seguretat i protecció contra incendis en els
establiments turístics de les Illes Balears. D'a- -
quests són ja 140 els expedients tramitats.

DISCO S'ARENAL

DISCOS 1 CASSETTES

AVINGUDA NACIONAL 50 - TEL: 265456
S'ARENAL DE MALLORCA



CARRETERA MILITAR, 256
S'ARENAL DE MALLORCA

Auto Escu.el.„

EL ARENAL

(Mallorca)
Carretera Militar, 629
Tel. 26 10 32

_J-L r 
o

ARTICLES DE FESTA I COTILLO
LLOGUER I VENDA DE DESFRESSES,

FACECIA I COCKTILERIA
CARRER MILA CANTONADA CANNES - TEL: 490981

S'ARENAL DE MALLORCA

ARENAL c.

Pina deis Nula. 3 - Tel. 26 43 51 • 	ARENAL

Plato, combtnados - Desayunos - Tapas variadas - Sangría

Paellas - Hamburguesas - Perros caliente.

ABIERTO TODO EL AÑO

Direccción: ANGEL HERNANDEZ
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BAR MILITON

TRUITA A L'ESPANYOLA -POLLASTRES A L'AST,'
PUNXES MORUNES-HAMBURGUESES

BAR BRASILIA
SOM ESPEC1ALIS1IS EN TAPES VARIADES, PUNXES

MORUNES, SIPIA TORRADA.
JOCS DE DARDS I LOTERIA PRIMMVA
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El mallorquinista internacional
Lluis Garcia, home previsor

Dies passats el jugador internacional del Reial Mallorca, Lluís Garcia,
acudí a l'agencia de S'Arenal d'Assegurances Mare Nostrum, preguntant
per una assegurança de vida. Lluís Garcia sortí amb la pólissa amb la
mà. Per tant, podem assegurar que el jove jugador és un hombe previsor.

Premis de
l'Associació
de Premsa
Forana

Pere J. Amengua'
ha obtengut el primer
premi de l'Associació
de Premsa Forana de
Mallorca per una serie
d'articles publicats a
la revista ,, PORTU-
LA».

El segon premi va
correspondre a Joan
Morey i Cosme Nigo-
rra per una srie d'arti-
cles, de nom «Bestia-
ri», apareguts a la re-
vista santjoanera
(MEL I SUCRE».

El tercer premi va
ser per a Ramon
Costa pel seu treball
sobre l'Esglesia dels
Dolors de Manacor.

Formaven part del
jurat Gregori Mir, Llo-
renç Capellà, José
Carlos Llop i Gaspar
Sabater. Els premis
es varen lliutar a l'Ho-
tel Clumba, de Cala
Millor

Defensor
els
drets
humans
II la
llibertat
costa
molt
Fes-te soci de la Ilbertat

rassoóes a la bita
envers la tamo?

Nom.:
Adreça.:

Vui rebre informació
rnu;nrin

Txibcolina, la del pit enlaire.
• Radical, angelical, incondicio-
nal Ha vingut com una aparició
entre nosaltres i encara no
sabem si allò que vam veure per
TV3 era tin mugró seu o de
l'Àngel Casas Diuen que es-
candalitza, penó de fet esbar-
geix una mica el personal
democristiá, preocupat per les
eleccions i les ereccions. Ara,
demostrant uha

desconsideració fatal per Jordi
Pujol, din que el seu txitxolino
preferit 1s Felipe González, No
obstant, mireu quin programa
defensar á a la txitxolina cam-
bra

“Per.so defensar al Paria-
ment la pornografia, la práctica
de l'amor lliure i el kamasutra,
que hauria de ser considerat
com un arte.' •

TOT
OBJECTES DE REGAL

ESTAN DE REBAIXES
BONES FESTES DE SANT JAUME
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CARNICERIA

CHA RCUTERIA

BUTCHER S SI-40P

BOUCHERIE

Restaurant - Franco Español	 •

AMILCAR
BAR-GRILL

Especialidades en Carnes y Pescados

Spécialités en Viondes et Poissons

PAELLAS - PIZZAS

AMILCAR, 18 - M. U 34 él

(Faro Ialasertu I y I)	 - U AIDIAL (lIallacca) a50 m Ta<maxa

Dues dones entren a
robar per la finestra
d'un pis de Cornellà

Cornelá (Baix Llobregat). —
Dijes dones robaren ahir objectes
avaluats en dues-centes mil pes-
setes d'un habitatge situat en un
primer pis de l'avinguda de Sant
Ildefons de Cornellà. Segons que
ha informat la policia, les dones hi
entraren per una finestra quan al
pis només hi havia tres filies peti-
tes de la familia. Les dones intimi-
daren les nenes amb unes tiso-
res, agafaren les jales i d'altres
objectes de valor i després fugi-
ren. La policia no sap res més
d'elles.

c Tasimeo 4 Tel 266359

EL ARENAL - Mallorca
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L'analfabetisme sexual D.IA

SEXE I SUPERSTICIO,	 També s'ha de tenir en compte que una educa-
ció d'aquest tipus tampc no conduu traumatis-

Parlar de sexualitat, encara en els nostres me, sempre que estigui ben feta. hem de desta-
dies i en un contex social que es vanagloria de car que aquest ha estat un argument molt usat,
trobar-se en una vanguardia progressista i inhi- més encara per aquelles persones que no
bida de prejudicis, suposa introduir-se en un en- tenen objeccions alhora d'omplir el cap del nin
tremaliat abisme moralista farcit de tabús so- h. amb pel.lícules, lectures, etc., de carácter vio-
cials, religiosos i culturals que han provocat un lent i desagradable en general.
prof un analfabetisme sexual. 	 A mesura que el nin i la nina van adquirin una

Si partim de la base que l'instint sexual és un serie d'inquietuts sobre el tema i van reclamant
fet innat en tots els ésser vius, la qüestió s'ha informació, en molts casos aquesta és censura-
de tractar com un fet natural i no com una face- da. Aquest fet és molt negatiu ja que després es
ta reprobable i obscura de la nostra existencia. I recorr a altres fonts, les quals no solen .ser
més si tenim present que comptam amb lavan- • massa fiables. Potser un model educatiu més
tatge, respecte a la resta de les especies ani- apropiat sígui el que sorgeix sota tres diferents
mals, d'obtenir una satisfacció física i psíquica perspectives: la família, l'escola i els mitjans
de la seva práctica, que no solament es projec- d'educació. Efectivament, se sol atribuir la res-
ta en la seva funció reproductora ; Encara que, • ponsabilitat d'educar sexualment els fills només
per desgracia, moltes persones no arriben a a l'àmbit familiar, però, i sense voler minimitzar
realitzar-se plenament en aquest aspecte de la el paper que la familia hi ha de jugar, també és
seva vida a causa que han rebut una educació cert que aquesta no sol gaudir dels coneixe-
sexual represora i deficient. ments suficientment científics i encertats per

Quant al mantell moralista que cobreix les educar adequadament els fills en aquest aspec-
practiques sexuals és ridicula la vsió mani- te.
queista que s'ha vengut aplicant sobre el que ,
está bé i el que está mal, ja que l'única limitació
que hauria d'existir hauria de ser lliure d'utilitzar	 EL PLAER, ES
el seu cos de la manera que li sembli més ade-	 MEU CAVALLER
quada.

Constantment hi ha hagut postures enfronta-
des sobre si és convenient o no que els nins i
les mes rebin educació sexual, sobra el dir que
no tan sols és positiu sinó necessari, donades
les conseqüències que pot portar la seva mana-
ca: embarassos no desijats, frustracions que es
projecten en altres activitats tant afectives corn*
referents al rendiment professional, etc...

creat una serie de mites com el de puresa, virgi-
nitat, etc., que han fet que el seu destí sigui la
maternitat i complaure el marit.

Les relacions extra -matrimonials o la dona
que pren la iniciativa encara són fets mal vists .

en amplis sectors de la societat. Es significatiu
apuntar que el fet que un horno mantengui rela-
cions amb moltes senyores está considerat gai-
rebé un prestigi, i si invertim els papers la dona
és considerada una frívola per no empara quali-
ficatius més forts.

No hem d'oblidar que en tot aquest procés la
dona hi juga un paper menys afavorescut, ja
que en un context social masclista, a més de
mantenir-se, la dona, desinformada, se l'ha uti-
litzada com un objecte d'us al servei de les ne-
cessitats de l'home. La sexualitat ha estat con-
siderada patrimoni de l'home, únic beneficiari
del fruir sexual, mentre qu eper a la dona s'han

• suministros
ARENAL s.&

TOT PER A LA PISCINA «ELS PROFESSIONALS»
SERVEI TÉCNIC GARANTIT

U. AMILCAR, 14 - TELÈFONS: 26 53 29 - 26 53 54 FINQUES 1 ADMINISTRACIONS



GASEOSA BONA PELS NINS
,	 Tel. 260090.

BONA BPOANDARINPSELS IsArrerernili dVeermdstam26

REPARTIDA PER ASOSES MONTSERRAT, S. A. 

SNNCK RAR

etris	 23N
FI kroml • NI NI I 1)1« N

TV VIDEO HI-FI

Reparació ràdio-TV-HIFI._
Installacions eleetróniques d'alarma.-

Antenes individuals.
Video-club. -

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

S'ARENAL
ELECTRÓNICA\

Propietaris de Orlas, velers, iots, Ilanxes i,autornévils.
Poden solucionar rápidament qualsevol averia

electrice.

49
JIMIO Elbeh-it

MOYA

Correr Berlín, 37 - Tel. 269083 -
S'ARENAL DE MALLORCA.

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

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

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

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

VIDRIERA S'ARENAL.
Cristalleria, alumini, secu-
rit. Carrer Cuartci, 31 -
S'Arenal. Tel. 263632.

ANTONIO ORDOSIEZ:
Instaliacions sanitáries i
calefacció. Carrer Lletra H,
número 87. Tel. 263680.
Bellavista de S'Arenal.
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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. AMENGUAL.
269250.

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

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

S'ARENAL: Planta baixa,
zona tranquilla, 3 dormi-
toris, rentadora. 37.000
pres. AMENGUAL.
269250.

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

CLUB NAUT1C ARENAL,
local comercial, náutica
ultramarina, etc... 30.000
ptes. AMENGUAL.
269250.

CALA BLAVA: Aparta-
ments, 2 i 3 dormitoris, -
telèfon, jardí. Temporada.
AMF.NGUAL. 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 planclls
aprovats, venc per dos mi-
lions de pessetes. Facili-
tats. Tel. 263155.

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

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

VENC SOLAR amb llum,
a la nova urbanització de
Ses Cadenes. 800 m2., a
4.000 pres. -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.

ATIC. Balneari 8: 4 dormi-
toris, vistes a la badia,
amoblat. Temporada.
AMENGUAL: 269250.

S'ARENAL: Primera línia,
quart pis, amoblat, 3 dormi-
toris 400.000 ptes. AMEN-
GUAL: 269250.

BAR LA
ESPIGA

Venda de cucs,
arengades i gam-
bes per pescar.
Piala dels Nins, 27-
Tel. 260763.
S'ARENAL DE MA-
LLORCA.

PROP DEL SUPERARE-
NAL, traspàs local gran.
Tels 268450-262351.

S'ARENAL: Apartament
Balneari 3. 2 dormitoris. Ju-
liol i Agost. AMENGUAL:
269250.

CLAVA BLAVA: 3 dormito-
• ris, banys, jardí, rentadora,
telèfon, garatge. AMEN-
GUAL. 269250.

S'ARENAL: Vuitè pis,
sense mobles, primera
línia, 3 dormitoris. 60.000
ptes. AMENGUAL:
269250.

PLANTA BAIXA: 3 dormito-
ris, rentadora, terrassa,
Balneari 7. Temporada.
AMENGUAL: 269250.

TRASPAS FLORISTERIA:
Per no poder atendre. SA-
renal. AMENGUAL:
269250.

MAGATZEM aft: 200 m 2 ,
telèfon, nivell del carrer a
S'Arenal. 100.000 ptes.
AMENGUALU 269250.

SERVEIS
PROFESSIONALS

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

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

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

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

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

CLASSES DE REPAS se
donen a Punt i Coma. Avin-
guda del Cid, 95. Tel.
273671. Son Ferriol.

EXCAVADORA J.B. C., sí-
guies, aljups, clots per
sembrar arbreL Telèfon:
245900.

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

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

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

GRATIS: Tot allá que sem-
pre has desitjat saber
sobro el BOOMERANG, ho
rebràs a ca teva si envies
un sobre franquetjat amb la
teva adressa a NOSTRO
Aparat de correus 10.179 -

. Palma - 07080.

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

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

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

MECANICA GENERAL,
equilibran; i netetja de mo-
tors. TALLERS VIDAL.
Carretera de Son Fangos,
280. Tel. 262048 - Es PU-
larf. -

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

INSTAL.LACIONS elèctri-
ques i sanitàries CE. JU.,
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.

FELEV1SORS, vídeos, ra-
dio-cassettes, arreglam.
ELECTRONICA J. GAR-
CIES. Carrer Francesc
Frontera, 10. Tel. 264335-
Coll d'En Rabassa.

MATERIAL Dt CONS-
TRUCCIO, rajoles i pavi-
mentació. JOSEP MARTI-
NEZ. Carrer Canonge M.
Rorge'r, 9. Tel. 260091.

TOT INFORM. Comptabi-
litat per ordinador, asses-
soria fiscal 1 jurídica. Trasi-
meno, 36. Tel. 268450.

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

BORSA DEL
MOTOR

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

, rriol.

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

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

dacció, Camí Cantores 132. Tel. 265005 í a lotes les
agencies de Publicitat.

Cada paraula, 10 pessetes.

BORSA
IMMOBILIARIA



RESTAURANT

LA TOSCA NA
Pcut -marisc-carn-paelle s.

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

SÁrenal
49 de Mallorca

Telèfon: 265005.

EL MILLOR SUPORT pu-
blicitari de la seva empresa

a la nostra comarca.1	 1          

Tapisseria Cannes

Tota classe de tapissats - tressillos  d'encàrrec o mido

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

_rparweVIAJES  

Vols sarta
Bitllets

Transmediterránea
Vols internacionals

Creditviatge
S'Arenal: Plaça Majonl

Tel. 265374.
Les Meravelles:

Elaiit, cantonada,
Mar Menor.

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

Tel. 268100.     

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

• M-
1111111~
RENTAT

AUTOMATIC EN
10 MINUTS.

CANVI D'OL
PEGATS...

Carretera Militar, 217,
davant l'ambulatori.

Tel. 265618.

	4-
S VAGES

/c rencá
Billets d'avio i de vaixell

Vols xárters.
Crediviatge.

Lloguer de cotxes.
Reserves per telèfon
entrega de billete a do-

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

S'Arenal de Mallorca.
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COMPRES 1

VENDES

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

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

VENC FINESTRAL amb
marc i vidre. Mideix 3'62 x
2'01. 25.000 ptes. Tel.
266478.

VENC quatre mócluls, qua-
tre tauletes 1 una cortina.
Tel. 267828.

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

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

VIATGES KONTIKI. Bi-
llets d'avió i de vaixell,
lloguer de cobres sense xo-
fcr, minitotu-s, preus espe-
cials per a col.legia. Avin-
guda Nacional, 29. Tela.
265900-266535 - S'Arenal
de Mallorca.

VlATJES S'ARENAL
Billets d'avió i de vaixelj

Vola 'cárter
Credivíatge.

Llogucr de cotxes.
Reserves per telèfon i en-
trega de billete 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 l'apartat de
correus 124 de S'Arenal.
TONI.

ADRINA AMB
cerca home fina a 50 anys,
per a relació amorosa.
Apartat 161 de S'Arenal.

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

CERC DONA chtre 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 se vulgui casar.
Apartat 144 de S'Arenal.

C.BALEARES,25.2

A renj

ACADEMIA BARCELO.
Informática, banca, meca-
nografia, comptabilitat in-
formatitzada, comptabili-
tat personalitzada, idio-
mes... Carrer de les Ba-
lears, 25-2. S'Arenal de
Mallorca.

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

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

PERRUQUERIES
ALTA PERRUQUERIA
ANTONIO. Pedicura i ma-
nicura. Carrer dels Repu-
blicana, 1-1.o - S'Arenal de
Mallorca. Tel. 267824.
PACO Perruquer i barben
Virgili, 1. Ca'n Pastilla.

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

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

PERRUQUERIA CAT1.
Permanente, tenyits, i re-
Rezos. Manicura i pedicu-
ra. Torrent, 27- S'Arenal.
Tel. 490439.

MM PERRUQUERS. Ma-
nicura, pedicura i depila-

Plaça de Sa Font, 1-
Es Molinar. Tel. 273540.

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

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

PERRUQUERIA VIC.
Tractament capilar.. Diag-
nóstic per microvieor. Cris-
tiandat, 17 - Sant Jordi.
Tel. 266572.

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

JAUME, barbcr de Sce Ca-
denes. Tel 262065.

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

IN FORMATICA, compta-
bilitat, mecanografia, aula
d'estudi dirigit, idiomes.
ACADEMIA OVI9L Tel.
260086 - Ca'n Pastilla.

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

MAKA Perruquera. Pedi-
cura i manicura. Botbnic
Germ1 Bianor, 19. Tel.
260756.

ROSA I MARI CARMEN
perruqucree. 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 ESCOLA
d'ensinistrament de cana.
Vcnda de cadelLs. "CRIA-
DERO 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. lloran 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.
liorababces de 16'30 a 20.
Tel. Clínica: 490153. Tel.
urgències: 207919.

GASTRONOMIA
RESTAURANT CASA

JUAN. Especialitat en cui-
na espanyola. Internacio-

nal Golden 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.

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

CAFE "SOMBRER", le
scul café françaie a S'Are-
nal. Vous, retruverez votre
arnbiance et pourrez de-
guster votrc aperitif et no-
tre café filtre. Ruc Maria
Antònia Salvà, 40. Tel.
266364.

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

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

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

RESTAURANT PORTO FI-
NO. Nous plata per aquest
hivern, colomins farcits,
conill amb ceba, Hornillo
, al pebre bo i les nostres
'famoses pastes italianes.

i Carter Trafalgar, 22 a la
Ciutat Jardí.

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

CAFETERIA COSMOPO-
LITA. Pop a la galcga. Pci-
xos, mañee i carns. Vinhos
da terra galega. Terra, 44
S'Arenal de Mallorca. Tel
263099.

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

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

EL PARAD1S DE L'IlAM-
BURGUESA. Hamburgue-
ses, salxitxes i pollastres a
l'ast. Marbela, 43. Devora
el quarter de la Policia Na-
cional.

Petits anuncis

ENSENYANCES



CAFETERIA EIVISSA,
costelles de xot a la wrm-
Ila, calamar a la romana,
hamburgueses, salid:tics,
pialo* moruna.

Carrer Terral, cantonada
Salut, a

S'Arenal de Mallorca.

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

TAPES VARIADES

SANT CRISTÒFOL, 5
S'ARENAL DE MALLORCA

•

Calle Tratalsar. Ira

Tela. 20 611 le - ea 07 01

CIUDAD JAILDIN

Coll de'n liabam

En Bernat Thomás, del Xapala, va morir
aquest mes passat d'un derrame cerebral. A la
seva dona, n'Antònia Martínez i als seus fills
Gabriel i Antònia, la nostra condolença.

?MI

INSTALLACIONS SANITARIES
Instalaciones
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ses Cadenas
GAS - CALEFACCIO - AIRE ACONDICIONAT -

ENERGIA SOLAR
CARRER PRADERA S/N - TELEFON.: 26 9714: SES

CADENES DE S'ARENAL

CENTRE HOMOLOGAT DE BATXILLERAT

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

7 - 4 - 86 1 13 - 10 - M
TITULAR - 1.1111EM LIMÓ SAMPOL

CARRER USTILEJOS, 45 COLL D'EN REBASSA"'
TFNS.: 26.80.65 1 26.05 26
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GASTRONOMIA
CAFETERIA SENON.
Plata combinats, gelats i
begudes a la vorera de mar.
Avinguda Nacional, 22.
Tel. 490005 - S'Arenal de
Mallorca.

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. Carrcr
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. Surtida, n. 3 - Les Mera-
velles. Tel. 265188.

CAN QUIRANTE. Cuina
mallorquina. Sopes mallor-
quines, xot rostit. Tel.
265785. Sant Jordi.

RESTAURANT DELF1N
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, ~bu-
co, etc., etc. Buffets i tota
classe de serveis a domicili.
Batejos, bodes, comunions
i dinars de companyonia,
celebracions, etc. Son Gar-
cia del Pinar, Col d'En
Rabassa. Tel. 268661.

RESTAURANT CA'N
VERDERA. Els diumenges
1 festius, obcrt els migdies.
Els dies feners manco ela
dilluns, obert de 19 a 4 de
la matinada. Carrcr Parce-
las, 52. Dcvant cl balneari
5. Tel. 261057.

BAR RESTAURANT AN-
DREU. Cuina variada i ta-
pes. Sopare deportius i de
companyonia. Casi- e r de la
Grúa, 6 - Ca'n

"POLLOS ARENAL",
menjars casolans per en-
dur-sen i menús
mies. Carrer Trasimena, 41
- S'Arenal. Tel. 261352.

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

S'entén per diarrea
l'expulsió de forma
fluïda (pastosa o líqui-
da) generalment amb
augment del nombre
de deposicions diá-
ríes. Només em referi-
ré a les diarrees degu-
des a toxinfecció ali-
mentaria i a la diarrea
del viatger, que són
les que més afecten.

DIARREES PER
TOXINFECCIO
ALIMENTARIA

sol esser deguda a
la ingestió d'aliments
o begudes contamina-
des. Les contamina-
cions més freqüents
són degudes a estafi-
locos (enterotoxina),
salmonella i E. Coli.

La gastroenteritis
per estafilocos sol
produir un quadre de
diarees i vòmits (des-
prés d'haver ingerit la
toxina). Aparéixen es-
pasmes abdominals,
mal de caps i raros ve-
gades febre. Se sol
diagnosticar per l'apa-
ratositat del quadre i la
rapidesa d'instauració

(el tractament s'expo-
sa al final).

Feré un incís en
aquesta classificació,
que és un poc l'expo-
sició del botulisme:

El Clostridium botu-
linum és un anaerobi
esporulant que també
el.labora una toxina
(neurotoxina). Els
símptomes apareixen
de devuit a trenta sis
hores després d'inge-
rir la toxina, encara
que el període d'incu-
bació pot variar de
quatre hores a vuit
dies. Sol aparèixer
després d'una Ileuge-
ra fatiga, visió doble,
disminució de l'agude-
sa visual, tancament
dels parpres, pérduda
del reflex d'acomoda-
ció i del fotomotor (a la
Ilurn).

Es típic que faltin
els vòmits i les dia-
rrees, però es poden
produir parálisis de
tipus bulbar (dificultat
amb el parlar, per de-
glutir, etc.). Els brots
produïts per la cepa E
en el peix enllaunat
sol produir nausees i

vòmits ben aviat.
Aquesta malaltia sol
ser produïda per la
contaminació d'ali-
ments enllaunats, pro-
vocant l'abombament
d'aquesta i l'oxidació
del peix, la carn, les
verdures, etc.

Gastroenteritis sal-
monellórica. La sal-
monella (existeixen
més de 1.400 tipus di-
ferents) se sol classfi-
car en: Salmonella
tiphy i Salmonella pa-
ratiphy A i B.

Pot produ'ir l'estat
de portador una gas-
troenteritis aguda o
febre enterica (febre
tifoidea). Parlaré
només de la gastroen-
teritis. Apareix
dotze a quaranta vuit
boros després de la
ingestió de l'aliment.
Pot produir una lleu-
gera diarrea o una dia-
rrea colesiforme, pot
donar febre i dolors
abdominals. El conta-
gi sol esser a través
d'anirnals o, més con-
cretament, de la seva
excreta. Els ous de les
gallines de corral, etc.

Diarra del viatger o
diarrea del turista. La
E. Coli o certs tipus de
virus solen esser la
causa més freqüent-
ment. La patologia és
incerta, encara que
s'han referit causes vi-
ralso causas de flora
intestinal pel mateix
canvi d'aigua o d'ali-
mentació. El quadre
és també de diarrees,
renous intestinals, vó-
mits i espasmes abdo-
minals. Sol esser un
quadre lleu que millo-
ra en poc temps.

Gastroenteri tis (diarrea)
Rafel Castell, metge

TRACTAMENT DE
LES

GASTROENTERITIS

En general, el trac
-tament no sol canviar

molt d'una a l'altra...
En principi s'ha de

consultar el metge, e)
qual podrá intuir amb
l'historial clínic del
malalt quin tipus d'in-
fecció pot tenir.

—Repòs relatiu.
—Si els vòmits i les

nausees desaparei-
xen aviat, administrar
dos litres i mig o tres
litres d'una solució
amb electrolits (sodi,
potasi, clor, glucosa,
etc.) o bé te edulcorat,
brou sense grasses i
amb sal (mentre s'es-
pera la recepta del
metge). Es important
beure'n molts, d'a-
quests líquids.

En cas que els vò-
mits sigui intensos,
s'ha d'avisar al metge
ràpidament. Es pot
produir un estat de
deshidratació, per
això s'ha d'injectar
glucosa intravenosa al
5 'Yo amb electrolits.

En cas de vómits in-
tensos se sol adminis-
trar un . antihemétic
tipus metoclopropar-
mida IM. I en cas de
dolors intensos un
analgèsic amb un an-
tiespasmódic (butil- •
bromur amb aminopi-
rina).

L'ús deis antibiòtics
va a càrrec del metge
ja que hem de pensar
si és una gastroenteri-
tis invasiva que doni
febre o no. La millor
decisió és la de cridar
el metge.



Descobert un nou
virus que ataca el
cos com la SIDA

Nova York / AFP
Uns científics americans han  desco-
bert a l'oest de l'Africa un virus amb
les mateixes característiques que el
que causa la SIDA; sembla que
aquest virus afecta el sistema immu-
nitari de l'organisme, però la malaltia
no arriba a desenvolupar-se total-
ment. Aquesta descoberta s'ha fet a
l'Institut Karolinska
segons que precisà el doctor Robert
Gallo al Centre Nacional Americà del
Cáncer. El doctor Gallo informà que
aquest virus és «parent» del de la
SIDA, igual com altres virus desco-
berts (per exemple el Lav-2 i el
HTLV-4), que també afecten el siste-
ma de l'organisme. La vacuna acon-
seguida amb aquest virus ja s'ha
provat en ximpanzés —car, segons
Gallo, tenen un organisme molt simi-
lar al de l'home— i n obtingut
molts bons resultats.

GUIA MEDICA

Deu nos en guard, dels metges
Joan TUDELA

A l'hospital on vaig haver d'anar a tractar-me una allergia, em va
tocar un metge atípic. Compartia la seva saviesa professional, i res

no el Teia tan content com revelar l'argot críptic de la medicina. Va arri-
bar al punt de donar-me bibliografia... De manera que, quan van
canviar-me'l, vaig explicar-li el meu cas al nou amb coneixement de
causa i amb precisió terminológica. Mai que ho hagués fet. Es va anar
enrabiant, fins que va cridar:

—De qué treballa, vostè?
«,De periodista.
Es va tranquil.litzar. Tothom sap que els periodistes són tipus que en-

tenen una mica de tot, però que no són entesos en res. El poder deis sa-
cerdots de bata blanca no trontollava.

Hi vaig pensar divendres a la nit, veient el magnífic debat a TV3
sobre l'eutanàsia, que és només un cas límit d'un problema més gene-
ral, la relació entre metge i pacient. Tots hi van fer un bon paper, tret
del metge i la metgessá, que no sabieribarlar gens. A mi m'esvera veure
que la majoria de metges no tenen cap facilitat de paraula. Perquè costa
de creure que algú que no sap enraonar pugui raonar i, per tant, prendre
decisions raonades i raonables.

La majoria de metges et segresten el llenguatge, et segresten la lliber-
tat i et segresten el cos. És a dir, et segresten. 1 la majoria de ciutadans
s'hi conformen, coa que no farien en assumpte de diners, en qué es co-
mporten com a persones lliures i majors d'edat. Hem de canviar de
mentalitat metges i ciutadans, però ràpid, rápid. Tots hi sortirem guany 7

ant.
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HERBA - SANA
Dietética, Nutrición, 1-lerbOristería   

DIE-1'171CA - NUTRICIO- HERBORISTERIA

METGE NATURISTA
PEDICURA

ACUPUNIURA - MANICURA - NEMA DE
CUTIS - MASSATGES

CARRER DEL T1NENT BATU CIREROL, 6
S'ARENAL DE MALLORCA

CENTRE MÈDIC

MIRAMAR

Centre e reconeixement mèdic-psicològic,
„per a conductors i caçadors.

MEDICINA GENERAL
Classes A-1, A-2, LCC, C, D, E.

ACUPUNTURA
Ci Miramar, 9 - Tel. 490222	 SRRENAL (Mallorca)
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La cosmética vege-
tal constitueix una deu
de substancies acti-
ves i funcionals, de
vegades única, des-
cobertes fa temps per
la humanitat. El seu
èxit está en l'eficàcia
que extractes vege-
tals aporten a un pro-
duce cosmétic.

Conèixer les plants,
explotar-les i utilitzar-
les en benefici físic i
químic de les perso-
nes, és el nostre ob-
jectiu prioritari. Així,
els nostres laboratoris
realitzen un constant
treball de búsqueda
de dades i análisis de
resultats, entorn dels

més variats aspectes
deis nostres produc-
tes. Profunditzant avui
en el coneixement de
les propietats dels ex-
tractes d'herbes, plan-
tes i fruits amb tots els
mitjans de qué dispo-
sam grades a la cien-
cia, constantment arri-
bam al descobriment
d'una immensa quan-
titat de noves informa-
cions fins fa poc igno-
rades.

CAUSES DE
L'ENVELLIMENT

CUTANI I
SOLUC IONS
EFICACES

- Les Ultimes investi-

gacions duites a
terme ens demostren
clarament que existeix
una relació directa
entre l'envelliment de
xarxa de capilars san-
guinis. Factors ex-
terns de tot tipus
estan de forma per-
manent afectant la
pell i la seva microcir-
culáció. Es essencial
aconseguir que tota la
capacitat nutritiva dels

vasos i dels capilars
no es vengi alterada i
mantingui una conti-
nuada irrigació de la
pell en tots els eld-
ments nutritius indis-
pensables. Deduïm

de tot això que si
aconseguim mantenir
i indispensables. De-
duïm de tot això que si
aconseguim mantenir
i millorar la microcircu-
lació de la pell podrem
lluitar eficaçment con-
tra el seu envelliment,
aconseguint donar-li
un enfortiment i un as-
pecte jove i saludable.

REVIVAL
BIOPLANTES
(REPARADOR

NOCTURN)

El REVIVAL B10-
PLANTES, reparador
nocturn, d'ARMONIA,
consisteix en un pre-
parat científicament
estudiat que ens ha
permés aconseguir re-
sultats visibles i imme-
diats damunt a pell.

Aquesta recobra totes
les seves característi-
ques de joventut,
sor, sensibilitats, fer-
mesa dels teixits i re-
sistencia a les agres-
sions externes. Reco-
mendam la seva apli-
cació durant la NIT.

Aquest és el moment
en qué la regeneració
de les cèl.lules epidèr-
miques és máxima, i
és el que REVIVAL
BIOPLANTES, repa-
rador nocturn, acon-
seguirà amb major efi-
cacia transferint tota
la seva capacitat nutri-
tiva i estimuladora.

HO PODREU TRO-
I3AR A: C/. TINENT A.
CIREROL, 6 - HERBA
SANA - S'ARENAL.

SERVEI MEDIC QUIRUR-
GIC BADIA. Igualatori
mèdic, servei médic d'ur-
genda, A.T.S., injeccions,
tensió arterial, consultes
ginecologia, lber, ona cur-
ta, electrocardiograrnes,
análisis. Centre Comercial
'Aldea Blanca" (Bahía

Azul), Tels. 238012 -
281313.

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

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

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

Aromín
Inhalador d'argila cuita

REVIVAL BIOPLANTES
REPARADOR NOCTURN

Recipient ideal per a
realitzar inhaiaclons o va-
pors arnb plantes I agen-
cies aromátlques amb la
Máxima comoditat i apro-
fitament de les subdincies

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

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

Si dealtja mita informa-
ció pot dirigir-se a:

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

C/. Bartomeu Castell,
27-bahos.

Telf. 490164.
COLL D'EN RABAS-

SA.
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Esbertades altres coses
Cuida aquesta
plana Tomeu
Sbert              

Avui és un gran dia pels 70 anys de PSOE de Llucmajor, va manifestar
Joan Montserrat al ser elegit batle. El PSOE fou la candidatura mes vota-
da i fins el mateix dia, no se sabia qui seria el batle. Quan en Macià Gar-
cies del PSM i en Joaguin Rabasco del CDS se votaren a ells mateixos,
decidiren la batlia a favor de Joan Montserrat. Joan Miguel, candidat per
AP, havia recollit els vots del PDP i d'U. •

L'Associació d'Hotelers de S'Arenal celebra l'assemblea general i  presentà a
la consideració de tots els associats un resum de les activitats realitzades durant
l'any 1986. Un petit llibre que es va entregar a tots els assistents i es regala a qui
hi estigui interessat.

Un ampli dossier de l'ordre del dia, capítols que un a un es varen anar apro-
vant, una munió de projectes i coses per dur endavant.-1 és que la indústria hote-
lera és pràcticament l'única que té S'Arenal. Es, per tant, un aindústria que hem
de cuidar i mimar.

Les festes populars
són molt celebrades, es-
pecialment per la joven-
tut. Unes festes que
cada any se celebren en
honor de Sant Cristòfol,
des de fa molts anys,
menys des del 1961 fins
al 1970 que no es varen
celebrar.

Encara que aquí, a
S'Arenal, cada dia pa-
reix festa, hem de dir
que les diades de festes
populars sempre són en-
tranyables i agradables.
Oferir al poble en gene-
ral un programa d'actes
festius i, a més, gratuïts
ve a esser com un premi
a la gent del mateix
poble.

I més ara que acabam
de pagar allò de la de-
claració de renda... pa-
gament de cotnribucions
un poc més envant,
rebut dels fems, el tiquet
del cotxe, impostos i
gastórum en general...
Per això, benvingudes
sempre les festes popu-
lars! Festes sempre gra-
tuïtes a la part de S'Are-
nal de Llucmajor.

•••

Can Pastilla ja torna
patir pels renous. Diuen
les males llengües que
Can Pastilla, de nit, és
una de les zones turísti-
ques més degradades
del món.

Que no será massa,
això?

•••

•Joan Bauza Barceló ja
és regidor de l'Ajunta-
ment de Ciutat. En Joan,
de l'Hotel Timor, és una
persona molt ben prepa-
rada ja que ha estat ti-
nent de batle encarregat
de turisme. Però no ha
pogut esser ja que el seu
partit no ha tret majoria.

I ja se sap, quan no hi
ha majoria, cadascú
posa homes dels seus...
en mancaria d'altra!

A la part Ilucmajorera
de S'Arenal sortiren regi-
dors en Joaquim Rabas-
co pel CDS, en Manolo
Rodríguez i en Manolo
Valenzuela pel PSOE,
n'Alfred Titos i en Joan
Miguel Catany per AP.
Aquest darrer es passa
l'any anant i venint de
S'Arenal a Llucmajor i
d'aqui a Palma i vicever-
ses.

•••

La campanya electo-
ral fou animada, intensa.
Cada partit polític emprá
la millor de les seves es-
tratègies per a aconse-
guir els vots.

Els fets lamentables
arribaren, peró, el matiz
dia de l'elecció de batle.

Resulta que es féu có-
rrer una mentidota que,
hores d'ara, ningú no es
creu. Però aquell matí...
potser fossin els nervis...

Les explicacions ne-
cessàries es podrán
veure al llibret que estic
escrivint i que es titulará
«El precio de un voto».
Un llibre que vaig co-
mençar prenent apunts
des de l'any 1979. No
explicaré noms, però si
diré fets concrets. Una li-
teratura irónica però
sense mala Ilet.

Joan Montserrat, batle de
Llucmajor.

Vull tenir molt present
les paraules que va dir el
nou batle de Llucmajor a
l'acte inaugural del
«Pregó de Festes-87».
En Joan Montserrat va
dir qu eés necessari que
cada fet, cada acte,
cada gestió estigui im-
pregnada d'honradesa,
de la história, que tot
queda reflectit.

Una gran ventat.
•••

I ara passam al futból.
Ens crida el nou secreta-
ri tècnic de la U.D. Are-
nal, en Biel Castell Coll,
vell amic nostre i ex-
directiu del club del
Camp Roses.

En Biel Castell diu que
com entrenador de la
plantilla de Preferent ha
firmat en Toni Creus, ex-
entrenador del Son Sar-

- dina, de l'Andratx, del La
Salle i del Campos. En
definitiva, un bon entre-
nador.

•••

Han firmat com a nous
jugados del S'Arenal en
Campins, en Beltrán, en
Pere López (provinent
dels juVenils del Reial

, Mallorca), en «Dito».
Són baixa, de mo-

ment, en Luchesse, en
Paco Ruiz, en Quique
(que ha firmat per l'algai-
da) i en Layos.
• El porter, en Bernat,

está a punt de renovar.
Pe ró...

•••

Per cert, les obres que
será el nou camp muni-
cipal d'esports, a Son
Verí Nou, estan atura-
des. L'empresa «Serra
Amengual" va retirar les
maquinotes i els treba-
Iladors. I no se sap el
que ara passará. Qui
será el nou regidor d'es-
ports? La contesta será
ben aviat... I esperam i
desijam que les obres es
seguesquin.

111n111"	

Pare llostrum
111111111111111~...--

SEGUROS Y REASEGUROS

MARE NOSTRUM ASSEGURANCES

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

Assegurances d accident	 Robatoris • Vida • Vehicles • Embarcacions • Defensa i Reclamació " Malaltia
Pérdua de Beneficis • Combinats de Casa, Comerlos i Edificis • Vidres I la resta de coses.

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



Talón Multiuso,e1 talón que aceptan
incluso donde no ace tan talones.

BANCO DE 1311.11A0

Óficines a la Platja de S'Arenal

S'Arenal
	

Riu Centre	 Ca'n Pastilla
Carrer Milan, 8
	

Complex Riu Centre
	

Plaça Pius, IX, I

BONES FESTES DE
L'ESTIU

FOTO-CINE -ESTUDI

Fotocopies a l'ac te.
Reportatges foto-cinc.
Carnets color.
Industrial
Publicitaria.
Material fotogràfic.
Servei de revelat --
per a
Camí de les Meravelles.

Tel. 269416
S'ARENAL DE
MÁLLORCA

MARIA ANTONIA SALVA, 49
TELS.: 76 17 28 — 26 46 46

CARR. MILITAR, 485 TEL: 26 95 36
S'ARENAL DE MAI1ORCA
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Enquesta sociolingüística

Universitat de les Illes Balears
De manera semblant passa en les relacions comercials: els mallorquins

acudeixen aclaparadorament, quan poden triar, als establiments regentats per

mallorquins:

I lengua que parla:

,
catalá castellá

el forner 81% 18%

el carnisser 86% 14%

el botiguer (d'alimentació) 85% 15%

et perruquer 83% 17%
_

el del bar 82% 18%

Els mallorquins i la població immigrada

És un fet que la llengua que els mallorquins són forçats a aprendre a l'escola

com a llengua instrumental de comunicació, el castellà, no és generalment útil ni

a nivell internacional ni a nivel! turístic (la primera indústria de Mallorca), ni 'no ..

seria a cap altre nivell en una situació normalitzada. De fet, la utilitat més alta del

castellá per als mallorquIns actuals es concentra en el seu coneixement passiu

(entendre i llegir) i én certs àmbits actius (escriure), parqué el seu ús oral actiu

está pràcticament reduït a la comunicació amb els residents castellanoparlants de

Mallorca (ja que la integració lingüística no funciona com cal).

Tanmateix aquesta relació és purament instrumental-comunicativa perqué

els mallorquins desenvolupen la seva vida social dins la seva societat. Així, el

percentatge de matrimonis mixtos (un mallorqu(/na casat/da amb un foraster/a)

és molt baix (13%). Igualment els mallorquins trien els seus amics entre els

mallorquins, fenomen que augmenta en considerar les amistats entre el mateix

sexe, a causa de l'alta normativització social de les relacions entre sexes

- diferents:

I lengua igual sexe igual

amic 1 87% 77%

amic 2 86% 73%

amic 3 90% 76%

Valdria la pena anar preparant amb temps el nostre sistema educatiu

aconseguir una alta competència lingüística en  anglès com a segona Ilengw

Ilengua instrumental dels mallorquins, tot no incorrent en els errors detectats

la instrumentalització del castellá.

Z3ourífic-

NIMIA
LLENCERIA-CORSETERIA-ROBA INFANTIL

Carrer Gran i Geperal Consell, 19
Carrer Milà, 34. Tel. 262472.
S'ARENAL DE MALLORCA.
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Serviauto SA, una empresa de categoria
Aquesta setmana passada va obrir les portes al públic una empresa de categoria: Serviauto, S.A. Una empresa ubica-

da dins una edificació singular situada a Ses Cadenes de S'Arenal, que se dedicará a la reparació o adobament de
cotxes de totes les marques. A aquest taller, el més gran de la comarca, tenen l'Agáncia Oficial OPEL, de manera que
aquí se podran comprar, cotxes d'aquesta marca i s'hi podran fer les revisions.

Una comoditat que fins ara, no tentern els aronalers, ue  farà que dins poc temps, l'OPEL, sia la marca qu arnés se vegi
pels nostres carrers.

Són els propietaris d'aquest taller, els mecànics arenalers Agustín Barrero Martín, Frederic  Galindo R1r--tCtón, Josep
María Galindo, Manolo Barrero Martín 1 Miguel Bernal Garcia.

r OPEL KADETT GSi 2.0

TALLERS SERVI-AUTO S'ARENAL S.A.

CARRETERA MILITAR, 185. SES CADENES

Bandera blava
al port de
S'Arenal

La Fundació Europea per l'Educació Me-
diambiental, ha concedit la Bandera Blava
al port de S'Arenal.

Aquesta distinció, és deguda a la gran
netedat i puresa d eles aigües del nostre
port per on neden i prenen el sol gran quan-
titat de llises i a les escolleres del qual han
fet el seu habitat una família de quatre
corbs marins, orgull dels directius de l'enti-
tat que regenta el port.

Al Port de S'Arenal, se cuida que ni hi
hági vessaments líquits ni sòlids, i cada 15
dies s'analitzen les aigües per detectar
qualsevol tipus de contaminació.

Aquesta distinció, concedida a d.otze
ports de l'Estat Espanyol, ha estat concedi-
da al nostre port, per la seva netedat am-
biental i per la seva integració al poble de

- S'Arenal i al Municipi de Llucmajor. .



CAFETERIA
SANT DIEGO

COQUES DOLCES CADA DIA
I AL VESPRE MUSICA DE

PIANO

CARRER DE MIRAMAR, 1
S'ARENAL DE MALLORCA

BONES FESTES DE SANT
OFICINA A S'ARENAL

JAUME CARRER CIUTAT DE TOQUIO, 6
TREFONS: 267500 - 267504
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El passat dia 1 1,
fou inaugurada

La Ciutat de
l'Aigua a S'Arenal

de Mallorca.
Una ciutat amb

amples
aparcaments,

zones
verdes i... aigua.
Una ciutat que
descongestiona

rá la platja i
donará feina als

taxistes del terme
de Llucmajor . ,
Una ciutat amb

nom !latí,
AQUACITY, que
dóna categoria
al nostre poble.
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Els alevins de
S'Arenal, juga-
ren un torneix
durant durant
les feste de l'es-

tiu.

En Biel Cabot de
S'Arenal,	 va
líder al campio-
nat Balear de
Motocross de
125 centímetres
cúbics. Fins ara,
havia estat cam-
pió de les Ba-
lears en la mo-
dalitat de 80
centimetres cú-

bics.

Camvi de govern
municipal a Lluc-
major. A partir
d'ara, els qui dona-
ran els trofeus
seran uns altres. A
proposit, des de
Llucmajor fins a
Andratx, tots els
municipis tenen

batle socialista.

A les festes de l'es-
tiu de l'any passat,
a Sant Jordi, les
dones hi participa-
ren ben activa-
ment. Corregueren
en bicicleta lluint
les samarretes de

PREFAMA.

11

1/1110.1431.1 
MUEBLES AUXILIARES
Amullamiento Infantil -Juvenil	 c/. Ejército Español, 7
Modules y librerias para Salón-Comedor 	 ar 261629

Murales de espejo pare entraditas	 Particular: Tel. 261 391

Conjuntos para Salas de estar	 EL ARENAL

-Tresillos, Rinconeras y Sotas Cama-Nido	 (Mallorca)

er
tZ-114 - r%w
r» )ho•

S IU RO S plivl

1 1Y1
le,hCI. Terral. sin. • EL ARENAL

(Mallorca)
OIN_

AIGUA POTABLE A DOMICILI

TELEFON: 261426

•	CARNISSERA DEL
SUPERARENAL

PREUS ESPECIALS PER BARS 1 RESTAURANTS
AMB LA SIMPATIA HABITUAL D'EN JAUME 1 EN

--WIG1
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ON CONSELL,BONS,R,ESULTATS

Acció Social.
fonamental d'aquesta Arca ha constsrit en
transformar una estructura administrativa
fortament ¿iterada a conceptes assistencials,

en un Seso tecnicament preparar, guara:Km
i apropat al cima.

Cultura. l'actilitat cultural
s'ha concentrat en dues artes d'actuació•
dorar als pobles de l'infraestructura
necessaria per I acovitat cultural i potenciar
qualsevol acció per la recuperació

conservació del neme patromoni. El matero
plantejament s'ha segun per l'esport.

Cooperació. les astuacions
e Ji Comissio d'Ordenasio del Terrnori

sobre la sur su de :arreteres del Consell
Insular r la consersacio u mameniment dels
seo seniles assivencials han aconseaun
rerulu als mol' satisfactoris, as o, a la sitia

Economia. El foment del
lucirme les ajudes a la industria, el comer/.
l'agrisultura, la pesca r a ramaderia han
saratieritsat l'acimut d'aquesia atea.
juntamem amb proiectes de proreccio
sonsersauo de la naturales,

CONSEL1, INSULAR DE MALLORCA
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La independència pels països catalans: Un objectiu possible

IQ país independent va de soi, diría un
ue els Paisos Catalans tornaran a ser un

francés, va en el corrent de la història. Aquesta
és la voluntat política de molts catalans, des del
dia que el nostre país va ser vençut pels france-
sos i els espanyols colligats sota la monarquia
borbónica, la mateixa monarquia que manté
avui el poder sobre la major part de la nostra
nació, encara Sense estat. Aquesta decidida vo-
luntat de «tornar a ser» ha estat el fil conductor
d'aquesta llarga travessia del desert que encara
dura; ha permès que pervivís la llengua —nervi
viu i tens—, que renaixés, creixés i fos realitat
present i de futur, la literatura, les arts,... la
cultura d'un poble minoritzat, que la conver-
teix en eina de lluita i projecció nacional; tossu-
da voluntat de «ser», element dinàmic que con-
figura la nació, que ha experimentat molts i di-
versos models d'intervenció política, de lluita
institucional, que sempre ha anat provant de
reconquerir les Iligertats perdudes. Els 11 de se-
tembre, al nord, han estat i són un símbol con-
temporani, cívic i polític, de la voluntat
tiva d'assolir de nou la sobirania nacional.
L'any 77, diuen, un milió de catalans demana-
va l'Estatut i les llibertats nacionals; l'any 86,
unes cinquanta mil persones ens manifestávem
exigint la independència. En l'espai de nou any,
superada l'eufórza. fácil de l'inici d'una transició
avorrida, s'ha anat configurant tot un movi-
ment, encara dispers i no estructurat en una di-
recció política, que reclama obertament el dret
de tot poble: accedir a la sobirania.

Independén. cia: somni o realitat?» és la for-
mulació del debat que s'està fent en molts di-
versos àmbits; des de la Crida å la Solidaritat,
per exemple, en els seus sis anys  d'història, s'hi
ha contribuït decisivament, creant consciència
nacional que ha arrelat profundament, sobretot
entre el joves, sotraguejant les consciéncies
adormides de molts ciutadans marcats per la
, ideologia espanyola» dominant. Moltes enti-
tats cíviques i culturals catalanes han començat
cicles de xerrades sobre aquest tema; els mitjans
de comunicació ja ho consideren ,menys tabú»
tot i que encara silencien tot el que poden d'a-
questa legítima aspiració anticonstitucional es-
panyola. Un exemple recent d'aquest silenci
volgut és la nulla informació que es va donar
de l'acte celebrat en el Paranimf de la Universi-
tat de Barcelona, a finals de gener d'enguany,
on més de mil persones varen seguir amb aten-
ció les reflexions independentistes de cinc perso-

nes prou conegudes en el nostre país; fins i tot
vàrem merèixer que TVE a Catalunya filmés
íntegrament les nostres intervencions (on va
anar a parar aquella filmació tant acurada?) i
l'endemà ni tan sols esmentés l'acte. És un
exemple entre molts que podríem ¿ludir. Mal-
grat aquests silencis volguts, vergonyosos, les
idees independentistes van prenent cos: arrelen
en sectors socials, són consigna subversora per
molts joves, estructuren moviments cívics i poli-
tics, són assumides per dirigents de forces políti-
ques,... l'espai d'alliberament nacional —a Ca-
talunya, País Valencià, Illes Balears i.Pitiüses
Catalunya Nord— creix.. Atomitzat, per ara, en
diverses organitzacions, patint  lluites intestines,
sent expressió cívica, cultural o política,... sense

pressa, anem avançant pel camí cap a Pallibera-
ment.

Quines serien les línies mestres de la proposta
política independentista? Quina estratègia hem
d'anar seguint? Esquematitzant, cal que s'a-
vanci cap al canvi del marc legal i jurídic exis-
tent. (la constitució espanyola és inacceptable,
l'Estatut s'ha de superar —potser per la via d'u-
na reforma política en profunditat—, ...), feno-
men de ruptura amb l'estat uniformista espan-
yol; en aquesta sentit, la collaboració amb els
moviments d'emancipació nacional —popula-
ritzar que »els catalans no som pas espanyols»—
i de lluites populars que vagin afermant l'indis-
pensable contigut progressista a l'opció indepen-
dentista. Angel Colom i Colom
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Farmàcies contra supermercats La guerra dels preservatius
Ly escenari; una farmacia del Baix

Llobregat. Dissabte a primera
hora de la tarda. L'establiment és ple
perquè está de guàrdia. De sobte, en-
tra una noia jove, d'uns vint anys,
apressada, i demana si li poden cedir
la tanda, ja que ha de fer una compra
urgent. La deixen passar 1, ja davant
del farmacèutic, Ii etziba: «Vull una
caixa de preservatius». L'home, una
vegada recuperat de la sorpresa, pre-
gunta: «¿De sis o de dotze unitats?».
'Ella li respon: «Tant m'és; no-
més me'n cal un». El farma-
cèutic la serveix i la noia surt
com un llampec del local. Els
clients resten encara amb la
boca oberta uns quants mi-
nuts, fins que un xicot, igual-
ment impacient, demana el
mateix i explica que és l'exi-
gència (Puna gimkama orga-
nitzada per la ràdio municipal.

Anècdotes a part com
aquestes se'n podrien explicar
un munt—, no tothom té tan-
ta pressa a l'hora de comprar
preservatius. Per a algunes

persones és un vertader trauma haver
d'entrar a una farmàcia a demanar la
inefable gometa. Remei Margarit,
cóloga del Centre de Planificació Fa-
miliar de la placa d'Espanya, el més
important de Barcelona, comenta que
«el fet d'haver de demanar preserva-
tius a una farmàcia pot ser un acte mo-
lest per a segons quina gent, i això está
en fundó de les pors de cadascú; de la
mateixa manera que hi ha qui no gosa
anar sol al cinema, hi ha també qui no

s'atreveix, o li costa molt d'es-
forç, a comprar una caixeta de
profilàctics». I afegeix: «és cu-
riós, però les dones acostumen
a tenir menys vergonya a ad-
quirir la «píndola» que no pas
els homes a comprar preserva-
tius; en general, la dona és
menys tímida, potser, i parlant
en termes freudians, a causa
del temor de castració, que és
molt més acusat en el sexe
masculí».

Per esmenar d'alguna mane-
ra aquest engavanyador acte,
l'adquisició -del condó, un

anunci publicitari, a TV3, ha engegat
una nova proposta perquè la legió dels
tímids s'estalviïn suors fredes i entre-
bancs de ¡lengua davant de la —i és que
sempre els toca enfrontar-se amb qui
més pànic tenen— farmacéutica. Ja no
hi haurà més problemes, puix que la fa-
tídica capseta pot obtenir-se als super-
mercats.

L'artífex de l'invent és Xavier los-
cA, cap de la secció «Marketing medí-
cal» de la multinacional alemanya
BDF, les sigles de la qual oculten un
complex comercial amplíssim que té al
mercat productes tan coneguts com els
de la marca Nivea, Tesa-moll, Cello,
etc. La història, però, ve de Iltiny. Xa-
vier Boscá explica el procés que l'em-
presa ha hagut de dur a terme fins que
ranunci-primícia ha sortit a la petita
pantalla: «L'any 1985 vam fer una pro-
va en uns supermercats que s'oferiren

a tenir els nostres expositors. La cosa
va funcionar i aleshores, després de

crear la marca actual Harmony, varn
decidir-nos a donar gran abast a aquest
projecte. Això va ser ja a l'any 86. Des
de Ilavors, i agafa't, el percentatge de
vendes ha augmentat fins ara en un
1.452 per cent. I la xifra no comptabi-
litza l'efecte de la publicitat, ja que
l'anund s'emet des de fa tot just unes
set In a nes».

La venda de preservatius als super-
inercats, lògicament, va en detriment
del centre neuràlgic d'oferta del pro-
ducte, que és la farmàcia. El Col•egi

de Farmacèutics de Barcelona no ha
volgut opinar sobre el tema, però als
propietaris dels establiments que han
estat consultats, no els ha fet molta
gràcia perdre el privilegi —que no
l'exclusiva— de venda. Remei Marga-
rit, la psicóloga del Centre de planifi-
cació familiar, opina que «els

farmacèutics diran missa per tal de no
perdre clientela, però en el cas dels pre-
servatius els seus coneixements no són
necessaris ja que hi ha instruccions en
les caixetes i avui dia tothom sap Ile-
gir; a més, posar-se un preservatiu no
cree que sigui una cosa molt difícil, va-
ja, suposo jo».

Xavier Boscá reconeix que si bé el
canvi d'ubicació de venda fa la guitza
als farmacèutics, també és conscient
que es facilita a la societat l'adquisició
d'un utensili necessari higiènicament i
contraceptiva. «Encara que, arran de
l'esclat de la Sida —explica Xavier
'tosa — , el condó ha passat de ser un
mètode anticonceptiu per convertir-se
en una mesura de precaució contra
aquesta malaltia». Remei Margarit en-
cara va més Iltiny en relació al tema.
Segons ella, «els profilàctics, si vol fer-

se una campanya de prevenció de la Si-
da, haurien de ser distribuits de fraile
per la Seguretat Social o qualsevol al-
tra institució sanitària, perquè, ¿oi que
si es descobrís la vacuna contra la Si-
da, seria lliurada a la gent sense fer-los
pagar ni un duro? Doncs amb els pre-
servatius seria desitjable que succeís el
mateix».

El que resulta evident és que hi ha
una petita guerra comercial en qué les
farmàcies tenen bastant a perdre.
L'amo d'un d'aquests establiments ex-
plica, en veu molt baixa, que el marge
econòmic que els queda en la venda
d'una caixa de preservatius és molt su-
perior als d'altres fàrmacs.

Junt amb l'argument econòmic, els
farmacèutics consultats n'han esgrimit
molts altres per blasmar la venda de
condons als supermercats, que van des
de l'assessorament d'un diplomat fins
a la desconfiar -lea que els inspiren les
grans cadenes de magatzems quant a
la renovació de l'estoc del producte,
atenció en cas de reclamació, etc.

Xavier liosa no té cap dubte que la
iniciativa d'incloure els profilàctics en
els grans centres 'comercials sols presen-
ta avantatges. «Mira —comenta el cap
del 'Marketing medical'—, nosaltres
treballem amb una única marca, l'Har-
mony, i per tant, el control de qualitat
que en fem és estrictíssim, ja que, si
sortissin moltes unitats defectuoses,
hauríem de plegar. Per tant, setmanal-
ment proveïm els nostres distribuïdors
i tractem que el producte sigui el més
perfecte possible, tant en la fabricació
com en l'envàs, que per cert té tres em-

bolcalls, un d'hermètic sobre la goma
mateixa, l'altre, la caixa, i el tercer, el
blister, que pot ser obert només per
l'usuari. A part, la data de caducitat
dels preservatius és de cinc anys. Per
tant, les garanties que podem oferir al
comprador són màximes.

L'anunci que emet TV3 sobre els
profilàctics és d'allò més caut, per no
dir que fins i tot peca de ser bastant

cursi. La moralitat té molt a veure a
l'hora de fer publicitat sobre un uten-
sili referent al sexe. Tanmateix, l'espot
reuneix els tres punts que l'anunciant,
és a dir l'empresa BDF, va voler posar
de manifest. El primer d'ells fa refe-
rencia a la facilitat d'adquisició del

producte; el segon, que la compra pot
fer-se al mateR lloc on es duu a terme
a diari; i tercer, (irle és totalment im-
personal i anónima.

No tot, però, a l'hora de la publici-
tat, va ser tan senzill. Un conflicte so-
bre la paraula a usar per esmentar la
llardosa gometa va ocasionar un estira-
¡ -amolla d'una setmana entre la TV de
Catalunya i l'anunciant. Xavier Bos-
eá es queixa de l'afer. «La qüestió
.—diu-- era si el text havia de posar
preservatiu o bé profilàctic. Nosaltres,
Fabra en mà, vam esgotar tots els ar-
guments perquè ens permetessin usar
el mot preservatiu, però no Iii va haver-
hi manera; ens ho van censurar i ac-
tualment l'espot parla de profilàctics.
El bo del cas és que a la mateixa set-
mana, en un Telenotícies-vespre, du-

rant una informació sobre condons,
van dir preservatius amb tota Eran-
quil•litat».

Posats en contacte amb TV3, aquest
con fuete no sols no va ser negat, sinó
que fins i tot el Departament Comer-
cial va admetre l'existència d'una ex-
haustiva censura lingüística pel que fa
de cada paraula que surt en antena als
anuncis. Una Comissió de Consulta de-
cideix els contenciosos lingüístics que
es puguin arribar a présentar. Segons
fonts del Departament Comercial de
TV3, aquesta Comissió de Consulta
«está formada per un grup de gent, es-
pecialistes en la llengua catalana, que
no tenen representant, i per això no pot
parlar-se amb ella».

«Si en un informatiu usen la parau-
la preservatiu, nosaltres no hi podem
fer res perquè el Departament Comer-
cial és al marge del que diguin els d'in-
formatius, ja que pertanyen a un altre
departamcnt». Tanmateix, persisteix el
misteri al voltant de la Comissió de
Consulta esmentada, sobretot quan un
anunci patrocinat per l'Ajuntament de
Barcelona deixa anar allò de «posa't
guapa», misteri que s'accentua a l'ho-
ra de qüestionar-se les directrius lin-
güístiques que se segueixen en la
televisió autonómica.

Hi ha pocs estudis fiables sobre pre-
servatius, si més no a l'Estat espanyol.
Un deis més seriosos és l'Informe Niel-
sen i data ja de l'any 1984, quan la Si-
da encara no havia tingut la difusió que
actualment Ii atorguen els mitjans de
comunicació. No obstant això, l'estu-
di demostra que el condó no és cosa de
broma, ja que es barallen xifres al vol-
tant de 80 milions d'unitats venudes a
tul l'estat durant l'any 84, que donen
un saldo en pessetes de més de 4.000
milions. A les farmàcies, els pertoca un
60-per cent de les vendes totals, cosa
que, ara com ara, deu haver disminuït,
ja que, amb els supermercats, els altres
canal,s de distribució del preservatiu
han reforçat la incidencia en el mercat.

El que resulta curiós del cas és que
són poques les cadenes de grans magat-
zems que tinguin expositors de profi-
làctics. Segons Xavier Boscá, «nosal-
tres, que de moment som l'única
empresa que els ofereix; només ens de-
diquem a la distribució en grans super-

ficies, i els,complexos comercials més
importants on hi ha els expositors dels
nostres productes són el Pryca y el
Continente. Això sí, són presents a to-
tes les sucursals de l'estat».

La senyora Pilar, del Departament
de Perfumería de la cadena Diskont,
explica que «no, de moment no en te-
nim, de preservatius, i no és ni per
raons de mercar ni tampoc de moral.
Passa només que no oferim productes
'emblistats', ja que és el més senzill
perquè t'ho robin».

Els grans magatzems de la ciutat,
tant El Corte Inglés com Galerías Pre-
ciados, no van saber explicar les raons
per les quals no ofereixen preservatius
a la venda en els seus centres comer-
cials. A Galerías matisen que ells es li-
mitaven a obeir el que els deien des de
Madrid. Eduard Company 1 Fonts




