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La Llengua i l'Economía són les úniques vies
per a la independéncia Declaracions del

conseller forcades
El nou conseller

d'Economia i Hisenda
del Govern Balear,
Alexandre Forcades,
ha fet unes declara-

explosives als
'diaris de Ciutat.

La raó d'aquestes
declaracions és la
manca d'enteniment
que hi ha entre el Go-
vern Balear i l'Admi-
nistració Central, con-
cretament amb el titu-
lar d'Administració Te-
rritorial, Joaquín Al-
munia. A la nostra co-

hauria fet que només
ens donassin 886 mi-
lions». El conseller
Forcades admití que
s'està estudiant la in-
terposició d'un recurs,
«perquè estam en
condicions	 morals
d'impugnar	 l'actual
sistema de financia-
ció».

Aiximateix, assegu-
ra que la Conseleria
“inundará de projec-
tes i convenis l'A,drn-
nistració central, per-
que anaM a la receli3a
d'aquests 1.123 mi-

mes que res per lions que hem d'acon-
“guanyar temps» per seguir» (a més dels
seguir negociant els 886). Pelota manera.
convgnis amb l'Admi- va dir cor,
nistració. De tota ma- cedeixen aquests di-
neta, vrftl eiaver de- «el vencedor
cedir en erfj7.1115 punts?sera ei Ministeri per-
ja que, si no ho ha- „, que si ens donen
gués feLsegons les	 -uests mil milions
seves mat-eixes	 »r•K,perqué : siguem
racions,	 <11:jsakiríe	 cjit*LiOts».
quedat f a cte la fi-	 Pffir altra banda,-(ki
nanci	 ":',,ttauríem A,conSaiker 	 Forcad
plant	 ,utf=voonten- -,)tlicureftie és ti
ciós que,,de4omen,t, f-pa _la cOnscienci

ciutadana per tal de
demanar millores
més diners— a l'Admi-
nistració Central, ja
que, com el mateix
conseller va dir: nosal- “que és millor la via
tres financian' les uni- del diàleg amb
versitats	 e.. rianyoles nistració que la de
amb els	 tres di- l'enfrontament».	 Al-
ners i , .Wntrestar 	 nso se sorprengue
els d'aqt . ,iaviem da-	 çanvi d'actitud del
nar a estudiar a la pe-,GoVejn: «Fa una set-
nínsula fins fa ben .:Ynana,/ i encara qua-.
poc». Fou en aquest rama vuit hores,
sentit que, Forcades,1~er es negava a
digué que «la llengua i 4-kvenir4 Madrid i, em-
l'economia són les però, amb la conver-
úniques vies per a la sació amb el ministre
independenllia	 res- Almunia, optaren per
Ipecte de lyd.adrid», al la via de diáleg, la qual
mateix terups que «és cosa ens sembla alta-
neceasár17 una cons- ment positiu». Per
cienciadó de la socie- altra banda, Alonso
tat balear a través del critica el Govern per la.
nadionalisme».	 APirálva escassa capaci-

Pep Alfonso, del • lit d'inversió, demos-
;PSOE, que també tradá . en la passada
participava en les reu- - legislatura. La inter-
nions de la Comissió venció de 1'ew "ifonn

,Mixta, expressà la • fou qualificada pel
seva satisfacció per conseller Forcades
l'actitud del Govern com «clarament favo-
er haver compres rable a l'Estat».

munitat autónoma li
han estat concedits
2.751 milions de pes-
setes, xifra que el con-
seller considerara
«una auténtica misè-
ria en comparació
amb el que recauda
Balears per a les ar-
ques de l'Estat».

El responsable d'e-
conomia del Govern
explica com havia
anat la reunió de la
Comissió Mixta, cele-
brada a Madrid. Expli-
ca que el rebuig a l'o-
ferta d'Almunia era 
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A lespassades eleccions del 10 de
juny, Gabriel Cariellas va ser re-

elegit president de la comunitat autó-
noma de les Illes Balears, per minoria
majoritària: 25 escons dels 59 que com-
ponen el Parlament balear. L'absten-

ció dels cinc diputats del CDS va ser
decisiva, com també el pacte amb Unió
Mallorquina, que ocupa dues conselle-
ries i la presidencia del Parlament.
Mentrestant, a les abres dotze co-
munitats autónomes de l'estat les
eleccions marcaven un clar retrocés
d'Alianza Popular..

A Mallorca res no ha pertorbat la
imatge d'aquest polític. Ni els escàn-
dols durant la passada legislatura, ni
les critiques dels seus enemics, cada ve-
gada menys declarats, perquè han en-
tes que tenim president per a llarg.
L'oposició manté cautela perquè ha
vist també com Gabriel Cañellas feia
dels seus defectes virtuts davant l'elec-
:orat. «Tenim les mans brutes», deia
en un míting a Muro, i continuava da-
vant la mirada atónita dels pagesos,
aperó les tenim brutes de terra» i pro-
vocava una ovació de mambelletes.

Aquest- pare de familia, de 46 anys,
llicenciat en Dret i Economiques per la
facultat de Deusto, president d'AP-
Baleares i per segona vegada president
de la comunitat autónoma de les Illes,
ha declarat que li agrada passejar amb
tractor. TE Sentit de l'humor i és iró-
nie:Ta cinc anys, el seu grup va votar
Contra l'Estatut d'autonomia. Van ser
els únics. Ara, en el seu darrer discurs
d'investidura emfasitatt l'ampliació
l'autonomia i del marc competenciál de
l'Estatut. Aleuns en diuen el rodatge

polític. Però l'oposició creu que darre-
re les bones paraules s'amaga una man-
ca de voluntat de dur-les a terme. I que,
en el pitjor dels casos, la seva política
liberal es tradueix per un deixar fer,
fins que els problemes es desborden i
les solucions arriben tard.

--Diuen que voste representa millor

qu ni 'co «la mallorquinaat». ¿Com
s'explico el fenómen?

—Jo no sé els abres qué n'entenen.
Jo l'únic que sé és que me sent molt
mallorquí, que he viscut i he nascut
aquí i que tenc aquí les meves arrels i
les estim. Alió que se faci amb estima-
ció és afavorir aquest sentiment de ma-
llorquinitat, exterioritzar un sentiment.

—¿L'han canviat aquests quatre
anys de govern?

—Jo, el que he procurat és que no
canviassin la meya manera de ser. Ni
un càrrec que jo ostentas a, ni les adu-
lacions que se solen fer quan un té un
lloc d'aquests, ni molt manco les criti-
ques que puguin fer els qui estan deci-
dits a canviar una realitat. Cree que se-
guesc essent el mateix, una persona
senzilla que ha tlIctat els problemes
amb senzillesa i , sobretot, que ha trae-
tat les persones d'igual a igual, simple-
ment perquè som un més que li ha to-
cat jugar un paper i tracta de fer-ho el
millor possible.

- creu que ha aconseguit acostar
la institució a la gent del carrer?

—He aconseguit que la gent t'aturi
pel carrer a plantejar-te els seus pro-
blemes i no sols a mi, sinó que ho fan
als membres del govern balear. Aquest
és l'objectiu de les autonomies que es-

tiguin més a prop. El fet de conèixer
les persones, de viure-les, que estan al
pis de devora, que no són un ministre
que Déu sap on paren, i un no sap
quan realment apropa els proble-
mes.

— Vosté ha decalarat que pensa as-
solir una majar autonomia. ¿Com?

—Precisament adquirint majors res-
ponsabilitats, gestionant nous camps i
sobretot tenint consciencia cada vega-

da més que el que és decisiu per a nos-
abres ho hem de decidir aquí.

—¿Creu que s'ampliaran les compe-
tències en aquesta nora legislatura'

—El que sí que sé cert és que nosal-
tres no ens cansarem mai de demanar
competències. Una altra cosa és acon-
seguir per la pressió de totes les comu-
nitats que això sigui una realitat. De
fet, l'estat ha confirmat la seva políti-
ca de no ampliació. Esteim en un pro-
cés obert que necessita acabar en una
serie de competències que són el segon
paquet a transferir. Com pot ser la de
Cultura, Educació, la d'Aigües, que és
fonamental, tot el tema de Sanitat i del
Joc i alguns altres més que són el com-
plement ideal de les competències que
tenim ara. Me preocupa veure que ja
han anunciat una política de retenció.
Si esteim en un Estat d'autonomies i
una Constitució que així ho preveu, no
s'hi pot lluitar en contra.

—Vosté ha recalcat en el seu discurs
d'investidura un cert sentiment de ba-
lear-nat u través de les institucions, pe-
rò al carreraquest sentirnent és pràcti-

cament inexisteh

—Un momentet, en el mvi discurs
jo he dit que hi ha una la
sigui una real' ha
exactament la mateS ue jo
tracte de reflectir. Fa d n y s no
és que no hi hagués aquest sentit de ba-
learitat, sinó que les quatre illes vivien
a esquessb les unes de les altres, una

mar!~

Gabriel Canyelles, president del Govern Balear

«Mallorca is diferent»
Gabriel Cañellas és, de nou, president del govern de les

Illes, gràcies a l'abstenció del CDS i al pacte amb la Unió
Mallorquina de Jeroni Alberti. Durant l'última legislatura i

ara mateix el president exigeix de Madrid «més
competéncies, més autonomia». I es mostra ben preocupat

pel que ell anomena una «política de retenció».

F Sastre



Ja hi ha un concepte de baleantat».
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ignorancia per part
dels habitants d'unes
illes i les altres. Fins
i tot alguna vegada hi
havia una animad-
versió latent i patent.
Al llarg dels quatre
anys passats s'ha
aconseguit que si-
guem balears, sense
oblidar la nostra per-
tinença a cada illa.
No hi ha hagut vota-
cions d'eivissencs
contra mallorquins,
sinó que hi ha hagut
votacions polítiques,
llavors vol dir que hi
ha un concepte de ba-
learitat. Hi ha una
major relació entre els habitants d'una
illa i les altres, que abans estaven més
Iligades' a Barcelona o a Valencia. I tot
això va creant aquest sentiment de ba-
learitat pel qual tots sospiram, sempre
que no intentin esborrar les autentiques
marques de casta o d'illa que implica
el fet insular per si mateix.

— Vostè ha parlat moltes vegades
dels problemes de la insularitat i de la
poca resposta que ha obtingut del go-
vern central...

—Sí, fa molt de temps que tractem
que aquest problema surti a la Ilum.
Segons quins sectors, no li donen la im-
portancia que nosaltres creim que té.
Comença per un error estructural. Es-
tetm considerats com una comunitat
autónoma uniprovincial, quan en rea-
litat tenim quatre províncies, comptant
cada illa. Això obliga a una estructu-
ració administrativa dividida a quatre
bandes, amb la dificultat que represen-
ta el transport marítim. Aquest és el
problema més greu que tenim i hem de
fer obrir els ulls als qui tenen més po-
der.

— També s'ha queixat de la poca
atenció que Felipe González li ha de-
dica( durant les seves visites al rei
aquest estiu...

—Sí. Jo m'he queixat que les rela-
cions amb el govern central han sofert
unes determinades oscil.lacions cla-
ques. Els anys passats hi va haver una
auténtica fase d'enfrontament real. Jo
no o3Ziul.e. dir que estàvem a mit-
jaorreSp1. Això vol dir que

jo -Irett.11Z-i cid no me contesta, com
els nuvis. Després hi va haver una fase
diris la discussió de transferències que
per la necessitat de tractar pel mateix
sistema igual totes les ce`mTilhitats va ser
més fluid. Després hi ha aquest altre
període d'espectacularitat. No cree que
sigui be per a aquesta comunitat veu-
re com vénen deter-
minades persones que
són les màximes
aworitats del govern
nacional, de l'estat, i
s'obliden que vénen a
una comunitat -i que
hi ha determinades
rel.acions que no se
poden oblidar ,

qué pensa
vostè de les declara-
cions del rei sobre la
baixa qualitat del tu-
risme a Mallorca, que
els diaris britànics
han esbombat? •

--Això va ser un
muntatge que se va
fer, i és millor no
parlar-ne. Sobretot si es toca la figura
del rei.

--No obstant això, ¿pensa vostè que
el iurisme d'aquest any és de baixa
qualitat?

--Cree que fonamentalment hem de
Iluitar perquè el nou desenvolupament
turístic sigui de qualitat i que vagi en-
focat cap a una oferta important.
Aquesta és, a més, la tónica generalit-
zacla a tot Europa. Indubtablement,
acumular quantitat és perjudicial per
a la qualitat.

--Aquesta idea és compartida pels

empresaris més influents. No obstant
això, ara dirigeixen les sevets inversions
a l'estranger. ¿Creu que se'n pot can-
viar la tendencia?

—La situació és molt fácil de plan-
tejar en el sentit teòric i supós que molt
difícil de dur a la práctica. Però és el
nostre projecte de cara als quatre anys
vinents. Durant aquests darrers anys
ja no es construeixen hotels de
menys de tres estrelles, perquè els
altres no tenen oferta rendible. In-
centivar l'empresariat per a recon-
vertir amb la nostra ajuda les zo-
nes més degradades com Magalluf
S'Arenal. La reinversió d'estructures
obsoletes per aires de noves pot ser-
vir per rendibilitzar el sector turístic.

—També hi ha el tema de l'especu-
lació del

—De tot allò que em fa falta, hi pu-
jo el preu. I una illa el que té roes es-
càs és precisament el terreny, després
l'aigua i determinades energies. Per
tant, com més es tanqui, i consti que
s'ha de tancar, l'espai urbanjtzable on
es pugui fer negoci, especulació, més
puja el preu. Aquest és el colp de la in-
sularitat. Amb un urbanisme clar es
pot atacar. Els desenvolupaments mas-
sius ja ne s'han de produir en aques-
tes illes.

Aquest tema és tan urgent que es-
teim a punt de dur al Parlament una
llei d'Ordenació del territori, en tant
que pugui regular la necessitat que han
de tenir determinats desenvolupaments
urbanístics. Una llei que no permeti
que se pugui sortir d'aquesta imatge
que s'haurà creat prèviament.

— De lotes les comunitats, les Illes
són les més pobres quant a sòl públic.
No existeix ni a Menorca, ni a Eivissa,
ni a Formentera. A Mallorca és només
un 1,6 per cent. ¿Han pensat crear-ne?

—Hi ha un programa en marxa per

convertir en patrimoni públic determi-
nats llocs que, si no, podrien tenir pro-
blemes i ser desenvolupats pel turisme.
Poden ser àrees que siguin d'esponja-
ment de zones supercarregades. En
aouest sentit, hem firmat un conveni
alab l'estat de 280 milions de pessetes
que no era més que l'inici d'aquesta
operació.

¿Pensa presentar-se de nou a les
eleccions per ocupar la presidencia
d 'A P-Baleares?

—Per demostrar-li un s'entit de ba-
learitat Ii contestaria potser sí, potser

no, quizá sí, com diuen els eivissencs.
Però Ii puc dir que segurament sí. Es-
tic ficat en política i aquest partit, tal
com el tenc estructurat, és un fidel re-
flex de la meya feina de cinc anys i, si
me necessiten, hi seguiré estant.

—Les crisis estatals del seu partit
han afectat poc les Illes. Vostè con-
tinua treballant en el seu govern amb
membres del PDP, com el senyor Joan
Simarro, que ocupa la Conselleria de
Funció Pública.

—Jo mire la vàlua de les persones.
Jo sempre dic que quan es va fer aquell
eslógan de «Spain is diferent», el que
realment és diferent són les Balears.
Aquí sabem entendre amb un poc més
de filosofia les diferencies i, sobretot,
hem sabut demostrar una cosa tan real
com que les coalicions es fan per gua-
nyar. Es un dels orgulls que tenim els
qui hem format part d'aquest govern
durant aquests quatre anys passats.

—Sí i també es donen casos coin el
de l'actual consellera de Cultura,

d'UM, que en la passada legislatura re-
provà, al Parlament, el conseller
d'Obres ~ligues Jeroni Saiz,  d'AP.
¿Com explica aquesta convivencia de
gent que ha estat enfrontada?

—Cree que no s'han de mesclar les

legislatures i no s'ha de fer bandera
d'un passat, sinó que s'ha d'intentar
fer bandera d'un futur i en aquests mo-
ments som dos partits polítics que te-
nim una idea comuna de futur, inde-
pendentment del que ha passat abans.
Si sempre mirássim enrera, només mi-
raríem cap al rencor i nosaltres esteim
disposats a formar un govern d'il-lusió.

—El proper dia 11 una expedició de
400 persones encapçalades per vostè
marxen a Califórnia afer un homenat-
ge al Fra Junípero Serra. Finalment, el
pare Serra no será beauficat pel Pupa
en el seu viatge, ¿és possible que ho fa-
ci a Petra l'any que ve? I en tol cas,
¿per a qué servirá aquest viatge?

—Bé, jo crec que feim massa espe-
culacions en Pbc temps. Hi havia el
projecte, o millor dit; el pensament que
el Papa beatificaria el Pare Serra a Ca-
lifòrnia, peló és igual perquè el Papa
dedica bona part del seu viatge a la fi-
gura del Pare Serra, visitant la seva
tomba. Nosaltres vàrem creure que
aquest era motiu suficient  perquè una
delegació balear fos present en aquests
actes. De totes formes, hem N7olgut am-
pliar la nostra missió, apro fitant l'avi-
nentesa i a més d'aquest caire religiós
i d'una serie de visites allá on el Pare
Serra va desenvolupar la seva labor i

il.,una trobada el mateix dia am' el Pa-
pa dins la basílica de Carm j ii hern
volgut donar dues funcion,, njé„ una
de política amb representants cr.: Cali-
fórnia per obrir noves vies de diàleg
que ens permetin noves conjuncions i
actuacions de dues regions que tenen

molt a aprendre l'una de l'altra. Sobre-
tot, nosaltres d'ells. I al mateix temps
una altra de caire econòmic. Creim que
hi ha uns sectors industrials de les nos-
tres illes que se'n poden sortir benefi-
ciats, el calcat, la bijuteria menor-
quina, el mateix turisme, amb els
touroperadors americans cercant
aquest canvi d'estructura de major
qualitat.

--¿/ com han respost els califor-
nians?

—Fa tres mesos que preparam
aquest viatge. Hem tengut una resposta
molt important de l'ambaixada í del-
consolat de Barcelona. S'hi han bolcat.
I pel que veig, al programa hi ha una
resposta importantfssima de les auto-
ritats i una bona rebuda de l'empresa-
riat d'allà. No debades Mallorca és el
centre del món quant a visites que ve-
nen de fora de vacances; tarnbé Mallor-
ca i les Illes en general Podrien ser una
magnifica plataforma perquè América
establís tota una serie de sectors que
tenguessin una projecció de cara al
Mercat Comú.

—¿Creu que pot resultar beneficio-
sa una inversió estrangera, amb el can-
vi del centre de decisions que això su-
posaria?

—És que jo no panl que hi hagi in-
versions estrangeres, sinó de relacions
comercials, que no és el mateix. No
anam a cercar només inversions estran-
geres, sinó anam a cercar que determi-
nades empreses s'instal.lin aquí per te-
nir una projecció de cara a Europa, i
això no vol dir que siguin grans inver-

sions, sinó simplement igual que s'ha
pogut fer dins un Luxemburg o e Jer-
sey; que servesquin de base internado-
nar d'acció de bases estrangeres sem-
pre és bo per a la regió que les reo. E

•Ja no podem produir desenvolupaments masSius».
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Tentis Arenal
SON VERI TELEFONS. 2638 34 - 26 31 12 Sat,' 

130-306'' 11'
0

'1

e mYre-`"ter.11 'c.aie

111 00)1 '14' 1'1

Penya Mallorquiniata S'Arenal.

Local Social

Club Petanca

SON VERI

U. E. S'Arenal

ESTAM AL SEU SERVEI

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

Piscina amb trampolí.
Tobogan hidrotub de vint-i-cinc metres de recorregut.
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Llucmajor Acords plenaris
A més de les obres de manteniment del col.legi de Sant

Bartomeu, l'Ajuntament de Llucmajor aprovà més coses al
darrer ple:

Aprovació del padró fiscal unificat sobre solars, publici-
tat, abocaments d'aigua de les canals, entrada de vehi-
cles, etc... corresponen a l'any 1987, amb un total de
76.202.671 milions de pessetes.

Contractació temporal de tres persones perquè tenguin
esment de la guarderia infantil municipal: Coloma Nogue-
ra Vidal, Magdalena Coloma Puig Oliver i Maria Taverner
Salva. El senyor Rabasco expressà la seva disconformitat
per la forma com s'havia puntuat per a l'elecció d'aquests
tres llocs.

Contractació temporal d'un manobre per a treballs a
S'Arenal: Jesús Heredia Hernández, per sis mesos.

A proposta de la Comissió d'Indústria i Agricultura es
compré dues serres mecàniques amb alternadors
(125.000 ptes. total).

A cada una de les agrupacions folcIóriques locals seis
atorgà una subvenció de 30.00Q ptes. per la seva partid-
pació a les festes de Santa Cándida.

Admissió a la Residència d'Ancians de Paula Anglada
Jorba i Antoni Sánchez Campos.

Sobreseíment de quatre expedients d'infraccions urba-
nístiques.

S'Arenal de Mallorca 

Obres de Manteniment
al Col legi Públic

El col.legi públic de la banda de Llucmajor será objec-
te de reformes. Al darrer ple de l'Ajuntament Ilucmajorer
s'acordà començar les obres de manteniment del col.legi
de Sant Bartomeu, amb un pressupost que sobrepassa el
mi lió de pessetes.

Es canviaran persianes, se substituirá l'actual ins-
tal.lació eléctrica (es passarà a 220) i s'adaptarà el gimnàs
com aula escolar. Els al.lots de S'Arenal de cada vegada
es trobaran més còmodes a l'escola de Sant Bartomeu.

S'E stanyol
Arnau Tomás

Aquesta setmana
passada, fou consti-
tuída la Associació de
Veïnats de S'Estanyol
de Migjorn amb els
membres de la comis-
sió de festes

Una comissió de la
directiva d'aquesta
nova A.V., fou rebuda
pel batle de Llucmajor
Joan Monserrat a qui
demanaren se pren-
gessin les mesures
que segueixen.

Prohibició de tirar
fems i escombros al li-
toral, a fi de poder
acostar-se a la mar,
cosa que de cada dia
se fa més difícil tant
per l'acumulació de
fems damunt les ro-
ques, com per la
construcció il.legals
de la paret del Club
Nàutic.

Vigilancia i control
del poble pels policies
municipals, sobretot
els caps de setmana.

Un estudi del tràfic
a fi de donar més se-
guretat a la circulació.



L'amo Antoni i la seva dona, Aina Sastre, a la primera
comunió de ri'Antonieta.

L'amo Antoni durant el seu mandat com a batle de S'Arenal.
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Se li va ocórrer néixer el
dia de la Mare de Déu de
l'Esperança de l'any 1910,
esperant viure molts anys,
cosa que ha aconseguit
perquè encara sembla que
está com un gra d'all. I allò
de l'any 10 per tenir bon
treure el compte dels anys
passats des que va néixer,
porqué dir que un té uns
certs anys és un error, no
en tenim cap, d'any, ens
fugen.

Tenia una taverna a
Llucmajor i l'any 1935 ten-
gué la sort de casar-se
amb n'Aina Sastre Tomás
que li ha donat una filia
maca i eixerevida com ella
sola. La dona l'ha ajudat a
port:-:r la creu tota la vida, i
encara ara els podeu vuure
gairebé tots els diumenges
i festes de guardar, com
dos jovençans, a la missa
de les dotze a La Porciún-
cula.

L'any 1943 va decidir de
fer-se municipal de l'Ajun-
tament de Llucmajor. Va
esser admès, i el dia primer
d'abril del mateix any fou
destinat corn a policia mu-
nicipal a S'Arenal. Era batle
major don Jaume Morei,
capità de la guàrdia civil re-
tirat, horno seriós perquè
si, nc reia mai. Li digué:
«Toni tots els assumptes
que Se presentin per S'Are-
nal eh; resols tu, no vull que
n'arriti cap per aquí».

En Toni, amb sa gorra i
sa mudada nova de munid-

pal, la dona jove i una nina
de sis mesos, començà la
tasca i complí fil per randa
les ordres rebudes del
batle major. Tot quan
passà per aquí queda arre-
glat amb un sermó més o
manco aspre d'en Tori.

Aquell batle, don Jaume
Morei, durant tot el temps
que estigué en el càrrec,
davallà a S'Arenal una sola
vegada. En Toni el va anar
a febre a l'estació i l'acom-
panyá a fer una volta pel
poble. Trobaren al carrer
de davant el mar, assegu-
da a la fresca a la tt. -assa
de davant la caseta, a
madò Pola que, després de
saludar-lo, Ii digué: «Jo, as-
seg ida com estic per veure
bé sa vorera de la mar, me
fa nosa una de les dues fi-
lades de maons que té la
paret de devora la mar». El
batle digué al municipal:
«Toni, demà mateix fas lle-
var aquesta filada de
maons». I això va esser tot
el que maná per S'Arenal.
Eren coses d'aquell temps.

El segon batle que ten-
gué fou un porrerenc, un tal
Mora, que tampoc el veren
quasi mai per S'Arenal. En
Toni seguí complint les ma-
teixes ordres. Per la vila no
en volien sabre res, de les
trifulques arenaleres. Les
resolia sempre el munici-
pal, emprant molta rná es-
guerra, i si era necessari la
dreta.

A més, en Toni resolia

qualsevol demanda que se
Ii fes, fos qui fos, d'altres
viles o del mateix poble, bé
per Hogar una casa, per
pagar un impost municipal
o per demanar un permis
qualsevol, el trobaven sem-
pre disposat i de bon
humor. En Toni, el munici-
pal de S'Arenal, no va
saber res mai d'hores de
servei: ell hi estava sem-
pre, de nit i de dia.

Va substituir un munici-
pal que li deien «Es Canon-
ge». I en toni mai necessità
cap títol eclesiàstic per fer
coses per les Monges de la
Caritat, el que fos perquè
poguessin viure a aquest
poble, on aleshores no hi
havia més de cinquanta fa-
milies.

Amb els seus superios
de l'Ajuntament Je Llucma-
jor, mai tengué cap proble-
ma. N'estaven ben satis-
fets perquè els lleva de da-
vant tots els maldecaps
arenalers. Però si tengué
alguna fregada amb altres
autoriatats, mai cercades
per ell, més bé per les gelo-
sies dels altres.

Un bon dia robaren una
porcella al sr. batle, d'una
finca d'aquests voltants. El
batle ho digué a en Toni i
també donà part a la guàr-
dia civil, que aleshores
tenia un sergent malcarat i
de molt mal geni d'encarre-
gat del «puesto».

En dos dies, en Toni
«municipal» ja hagué tro-

bat el Madre, i la porcella
tornava a esser dins el co-
rral del batle. El lladre fou
un soldat d'Enderrocat que
l'havia venuda per deu
duros a un de Ses Cade-
nes. En Toni ho sabia tot,
però per fer-ho confessar al
soldat Ii hagué de pegar
dues bufetades. Al sergent,
Ii caigué molt tort que el
municipal amb tan poc
temps hagués resolt la
cosa i, sabent alió de les
bufetades al soldat, el vol-
gué empaperar. Però féu
els ous per terra, si bé al-
guns dies de maldecaps
tengué en Toni.

Una altra vegada, per
una mala interpretació que
donà en Manolo de sa Po-
blera, que era cap de la Fa -

lange, per qüestions de
tengué quatre pa-

raules amb el!. Una tempo-
rada de mala cara i res
més.

A l'estiu, quan ja comen-
çava a haver-hi molta gent
per S'Arenal, davalla per
ajudar en Toni, i sota les
seves ordres, un municipal
Ilucmajoren Un incident
que tengué en «Carreró» el
molestà d'alió més. A una
trifulca que uns quants
joves de fora mogueren i
que uns arenalers atura-
ren, en «Carreró», en lloc
de perseguir els de fora per
aclarir el que havia passat,
malmenà fort els arenalers
que tenia prop. Hi havia
dos fills de n'Andreu Ca-
nals que eren per allá prop i
sentint l'escàndol compa-
reixeren. Jo no sé les pa-
raules que allá se digueren,
penó perqué n'Andreu Ca-
nals acabas la paciència i
el polsim d'una escopinada
seva esquitás la cara del
municipal Carreró, n'ha-
gueren de passar de gros-
ses. En «Carreró» se sentí
felit, tant com a agent de
l'autoritat que com a falan-
gista vell, i es va treure la
pistola per fotre un tir a en
Canals. La cosa, pel que
fos, no passà d'aquí. En
«Carreró», més emprenyat
que un misto, aixecà un
atestat 1, passant per sobi
d'en Toni, l'entrega al batle
el qual, una vegada Ilegit,
tot d'una anà a cercar en
Toni porqué aueglás aquell
bollit. En Toni, amb les
seves raons que no havia
perseguit els forasters, que
no li havia dit res de l'ates-
tat, etc. etc... Les excuses
que havia donat n'Andreu
Canals serviren per arre-
glar la cosa, almanco de
paraula. Però al cap d'un
parell de dies, en «Carre-
ró» digué al batle que no
n'estava conforme, que l'a-
testat havia de passar en-
davant perquè si no es feia

així tenia por que alguns
dels seus caps de,Ciutat no
Ii fes llevar el vestit. El
batle, no sé si per por d'en
«Carreró», se'n desenten-
gué, de l'assumpte, amb
gran disgust per part d'en
Toni. A la fi, qui va compon-
dre tot aquest marruell fou
un notan de Llucmajor: va
desaparèixer un sequeió,
que amb ell tenia,en «Ca-
rreró», i es digué que n'An-
dreu Canals sabia bé l'im-
port d'aquell sequeió, que
s'acostava a les cent mil
pessetes. Sempre els do-
blers han Ilevat moltes ta-
ques. En Toni «municipal» i
el batle, l'amo en Mateu,
estigueren malatts d'a-
questa feta.

Els primers temps que
en Toni era municipal, a
aquest poble hi venia cada
divendres un senyor amb
un carruatge que, a tocs de
trompeta, posava a la
venda fils, vetes, calçons i
tota casta de roba d'ús ne-
cessari. Passats uns anys,
n'Aina, la dona d'en Toní,
que tenia la padrina a Lluc-
major amb una gran botiga
de roba, posà un piset a
Can Manresa per tal de
vendre allá que duia aquell
carruatge els divendres.
Més tard, la padrina Ii féu
arribar altres coses perquè
les vengués. Després posà
la botiga a baix i, ja més
tard, compraren la casa de
Cas Patró Morrut i allá hi
tengué la botiga, ja f eta
gran, fins que la trasllada-
ren al carrer de Miramar,
on avui está regentada per
la seva filla Antónia.

Amb aquell negad, duit
per la dona, feren quatre
doblerets. El sou de muni-
cipal donava per viure i res
més. El primer que feren
fou comprar la ¡ilota de la
cantonada de la plaga

Major, on hi ha la ferretiera
d'en Pere Canals. Eren
quatre pedres i alguns
clots. En pagà 13.000 pes-
setes i també es féu amb
un petit hortet devers Son
Ferriol.

Després de la feta d'en
«Carreró», l'amo en Mateu,
el batle, Ii proposà que dei-
xás d'esser municipal.
Tenia seixanta anys. Li
arreglaven els papers per-
qué, als seixanta cinc, co-
brás de la jubilació el que li
pertocás. L'amo en Mateu
l'apreciava. En Toni l'havia
ajudat en tot quan fos, es-
pecialment en les gestions
de dur el telèfon a S'Arenal.
Passats uns dies, en Toni
acceptà el que el batle
havia proposat. L'amo en
Mateu el féu batle de barri
de S'Arenal, el primer que
hi va haver i, des d'allavo-
res, va ser l'amo Antoni, el
batle. I seguí fent el que
abans feia: posar pau on hi
havia bregues, com aquella
dels germanastres patrons
Miguel i Bernardí i altres, si
bé no tan freqüents.

Quan complí els seixanta
cinc anys cobrà de la jubila-
ció i va deixar d'esser batle
de S'Arenal. Seguí donant
una mà aqui l'havia de
mester. Comprà i vengué
algunes finques i compra
també una bona partida
quarterades a Son Grana-
da. Es don Antoni Salva i
Montserrat, que no s'emba-
fa de res més que del que
és seu, que cada dia puja a
Son Granada i s'entretén
en el que més li agrada.

Ell, per esser feliç, no ne-
cessita mai de sortir da-
munt els papers, sinó la fe-
licitat que dóna el bé que
ha fet, la seva dona, la
seva filla, el seu gendre,
Pere Cansi, i els néts que
ja són grandolassos.

Persones del poble

Antoni Salvà i Montserrat un
bon arenaler	 Per Antoni Galmés i Riera



AJUNTAMENT DE PALMA

CURSOS DE CATALÀ

PER A ADULTS

INSCRIPCIONS:
BAR EUROPA, CARRER H. DIEGO ZAFORTEZA DE S'ARENAL
BIBLIOTECA MUNICIPAL CARRER BAILÉN DEL COLL D'EN RABASSA
OBRA CULTURAL BALEAR, CARRER IMPREMTA, 1 DE CIUTAT DE
MALLORCA

LES CLASSES S'IMPARTIRAN AB COLLEGIS PÚBLICS DE S'ARENAL
DEL COLL D'EN RABASSA I ALS LOCALS DE FORMACIÓ DE LA CAIXA

A LA PLAÇA DE CORT

FOTO-CINE -ESTUDI

X Of 444 Or

Tel. 269416
S'ARENAL DE
MÁLLORCA

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

rty
JOIERIA

RELLOTJERIA

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

FORN CA'N DAMIÀ
Tota clase de pans i de pastissos

Playa dels Nins, cantonada can. Militar.

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

Teléfon: 260551 - S'ARENAL DE MALLORCA.

BAlliA

DE
PALMA

URBANI
SA TORRE

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

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

Visites: cada dia manco els dimecres.
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Formar part de l'Estat es-
panyol —sense veu prò-

pia i sense vot vinculant— té
per a nosaltres múltiples
conseqüències econòmiques
negatives. Aquestes conse-
qüències, podem sintetitzar-
les en tres: una gran depre-
dació fiscal, un greu déficit
d'infrastructura páblica,
una política ece - ómica
menyspreable i, sovint, an-
ticatalana.

La depredació fiscal —di-
ferencia entre el que paguem
a l'Estat espanyol i el que ell
ens torna, després de que-
dar-se la nostra quota teó-
rica proporcional per subve-
nir les càrregues generals—,
jo la calculo en més d'un bi-
lió de pessetes anual. Un bi-
lió és una xifra enorme: bas-
ta per pagar tot el pressu-
post espanyol de Defensa,
Interior., Afers Estrangers,
Corts, Casa del Rei, etc. El
déficit d'infrastructura pú-
blica és prou evident i, en
comparació amb Espanya i

Madrid, arriba a cotes real-
ment escandaloses: zones
verdes, autovies gratuïtes,
carreteres, accidents de cir-
culació, trànsit aeri, «eco-
nomatos», inversions reals,
transports públics, centres
sanitaris, etc.

La política económica
espanyola que patim, desti-
nada a mantenir una estruc-
tura estatal obsoleta i para-
sitària, a més de perjudi-
car-ho quasi tot —la inver-
sió, l'estalvi, l'ocupació, els
salaris, els preus, la pau la-
boral, el progrés econó-
mic...— és especialment an-
ticatalana. D'aixó, en tenim
una llarga llista des de fa
molts d'anys, pero?) bastará
que citem només uns quants
casos d'ara mateix, d'a-
quests dies de juliol de 1987:
l'aeroport de Barcelona és
de segona categoria i está
col.lapsat; per culpa de l'es-
tat no tan sols no es libera-
litzen les tarifes aèries euro-
pees, amb la consegüent

mort a la borsa de Barcelo-
na i a la de Valencia; la ne-
gativa espanyola a desmun-
tar el seu monopoli petro-
lier, etc.

Aquests tres factors
—existents des de fa prop de
tres-cents anys— ens con-
verteixen en una neocoló-
nia, perjudiquen tothom
que viu i treballa a casa nos-
tra —especialment les clas-
ses populars— i fan que no
puguem ser un país avançat,
sinó més aviat un país en
molts aspectes tercermun-
dista.

Els antics arguments es-
grimits per mantenir la nos-
tra dependencia política, o
són fal-lacos o hasi quedat
desfets pel temps: no depe-
nem del mercat espanyol,
perquè ja tenim l'europeu i
sense perdre l'espanyol; no
tenim ja superávit comercial
amb Espanya, no volem ser
solidaris amb l'opressor, no
som pocs...

L'Estat català és viable.
El seu pressupost está equi-
librat, no té déficit, no hi ha
deute i no provoca inflació,

amb la mateixa aportació
fiscal actual, dobla els ser-
veis als ciutadans. La nostra
aportació fiscal en relació al
Producte Interior Brut és
més que suficient per mun-
tar un estat propi i modern.
La balança de pagaments
catalana está equilibrada
sense el déficit fiscal que li
provoca l'Estat espanyol i
fins i tot, gràcies al turisme,
té superávit. Hi ha al món
una gran quantitat de na-
cions amb estat propi que
tenen unes possibilitats infe-
riors a les nostres —en Pro-
ducte Interior Brut, en po-
blació i en extensió.

Per dir-ho d'una manera
breu i moderada: la inde-
pendencia de Catalunya
(Països Catalans) és viable i
és necessària.

Jaume Amengual*

Viable i necessària
Jaume Amengual és autor del !libre
«Viabilitat de la independencia de

Catalunya», actualment en les llistes de les
obres més venudes aquest estiu.

Igualment, va ser ponent de la I Convenció
per la Independencia Nacional.

baixa de preus, sinó que les
tarifes espanyoles augmen-
ten un 5 per cent; la taronja
valenciana, sacrificada per
la negociació espanyola amb
la CEE, está greument ame-
naçada per la taronja mar-
roquina i israeliana que,
sense ser de la CEE, hi te-
nen condicions més favora-
bles; la creació d'una nova
borsa estatal espanyola
—evidentment madrile-
nya— pot ser un colp de



Taláfon	 72 68 63

EL CONSOL DE SÓLLER

-0 41 A CIUTAT X 4:(
FA SABER

Haver-se trasllatat a la Pla

ce de Weyler,ffil 2-principal,
ter-vos avinent quo una de

les tasques prioritarias d'a-
quest CONSOLAT es l'elabora -

ci8 del Cens per poder dur a
terma la PRIPERA GRAN TROBA-

DA DE SOLLERIC$ A CIUTAT, pre

vista pel proper mes de noveff

bre.

Al mistela toros us convida a
les "pardbollades"que es eel -
labren tots els DIJOUS de l'
any.de les 6 a les 9 del cap
vespre.

La qual cosa es fa pública

per coneixenent general i en

particular pels sollerics re
sidents a fora de la nostra
Vall.

signat:

ept	 _losador

O Barcelona. — Un 90,3%
dels habitants de Catalunya
entén el català, encara que
només un 64% diu que el sap
parlar, un 60,5% llegir-lo i un
31,5% escriure'l. Des del 1981,
s'ha comprovat un augment
del 10,5% de la població que
comprèn la llengua catalana,
segons dades obtingudes dels

padrons municipals del 1986.
Aquestes dades han estat
recollides en una publicació pel
Consorci d'Informació i Docu-
mentació de Catalunya i servi-
ran a la direcció general de
Política Lingüística per fer el
mapa lingüístic de Catalunya.

De les quatre províncies
catalanes, és a Lleida on hi ha

un major grau de coneixement
del català, una mica més alt
que a Girona, mentre que a
Tarragona, i sobretot a les
comarques més industrials de
Barcelona hi ha uns índexs
més baixos, tot i l'avenç que
s'ha produït.

Cabrera, parc nacional de les Balears
Joan Mayo! - Parlamentad del PSM

Ja fa més d'un segle que un grup d'
intel«lectuals va promoure, als Estats
Units, el primer Parc Nacional: Yellows-
tone, "per a inspiració i profit espiritual
del poble". La idea, sostreure grans
àrees a l'ús humà i posar-les sota la res-
ponsabilitat de les més altes institucions
del país, ha fet camí, en un segle: més
de 180.000.000 Ha. són Pares Nacio-_
nals a tot el món. A Europa comptam
amb uns 400 parcs, el que suposa un
0,6% del territori.

Espanya no ha estat, en aquesta ma-
teria, un país massa endarrerit. La feina i
la constancia d'un home, Pidal, impulsa
la creació deis primers parcs després de
la Gran Guerra, i en fou responsable fins
a la segonda República: la protecció de
Covádonga i Ordesa fou obra seva. Sota
el franquisme, grades a les pressions del
món científic i conservacionista, es de-
clararen una serie de parcs: Aigües-tor-
tes, al Pirineu Català, Doñana, Daimiel i
els tres parcs canaris de Teide, Taburien-
te i Timanfaya. La democracia ens ha
aportat sols un nou pare, també a Canà-
ries: Garajonai, i ampljació dels altres.
(Una labor que cal reconèixer d'impor-
tància extremada).

Perú les Balears no gaudeixen de cap
parc nacional.

I els parcs tenen un paper ben signifi-
cat. En primer Iloe, l'Estat assumeix el
compromís de conservar tot el patrimoni
natural de l'area. És, per tant, una eina
utilíssima per la importancia intrínseca de
la natura.

Un lloc privilegiat

Això ja justifica la declaració de parc d'
un lloc com Cabrera, enclavament privi-
legiat a la Mediterrània europea. Paró,' a
més un parc nacional suposa un prestigi
cert i valuós en un país turístic. Que nin-
gú no es sorprengui de recordar que el
Foment del Turisme fou una de les pri-
meres veus en promoure el parc de Ca-
brera. A més, un parc implica possibili-
tats per a la investigació científica, l'
acostament cultural, l'ús públic regulat
de manera que la conservació quedi ga-
rantida, etc... I ha de resultar un motiu d'
orgull, una senya d'identitat del poble:
parc nacional, nacional en tots els sen-
tits del mot.

Tanmateix, cal insistir: la raó fona-
mental per a la conservació de Cabrera
és Cabrera mateixa, són els corbmarins, i
els anfossos, els falcons, els virots, les

baldnges, les tortugues marines, les al-
gues, les sargantanes i les pedres.

De l'oblit a l'actualitat

Cabrera ha passat de l'oblit a l'actua-
litat: avui, tots volem el Parc, per a Ca-
brera. Darrera queden la feina dels cientí-
fics, les meritòries cadenes dels ecolo-
gistes, les propostes del PSM a la pas-
sada legislatura, la. passivitat impresen-
table del Govern Balear (una ostentació d'
insensibilitat), la singladura de Green-
peace, l'abstenció del PSOE a la propos-
ta del parc, intents de maniobres atura-
des grades al procés electoral (és explícit,
el comunicat del Ministerio de Defensa:
"En Cabrera no habrá maniobras, ni en
Junio ni en todo el verano"). No, senyors,
a Cabrera no hi haurà maniobres mai
més. Perquè si n'hi ha, és que no hi ha
vergonya.

Han passat anys, des de que una
remor clama per Cabrera. Remor que, un
mes cada any, queda ofegada pels ca-
nons i les bombes. l tanmateix, la remor
persisteix: Cabrera, el Parc Nacional de
les Balears.

El 90 % de la població de
Catalunya entén el català
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Matrimoni incivil
Joan F. Mira

F a alguns dies, una neboda meua
s'ha casat a València. Simple-
ment s'ha casat, no ha celebrat

el sant sagrament del matrimoni, no ha «celebrat»
cap cerimònia" nupcial. La criatura i el seu promès
van tenir la idea de contraure alió que sol anomenar-
se «matrimoni civil», i han estat durament castigats
en conseqüència. Els explicaré breument com va
anar la història.

El dia que els futurs esposos volien passar a l'es-
tat matrimonial, van ser citats a les dotze a l'edifici
dels jutjats de València, porta lateral, allá on diu
«Salón de matrimonios» o alguna cosa així. Van ser
citats ells, i a la mateixa hora totes les altres pare-
lles que havien tingut la mateixa idea. Així, a les dot-
ze en punt, a ple sol de l'estiu, hi havia a la porta
de l'edifici civil una compacta massa d'aspirants a
cònjuges, familiars i amics. Una suadíssima massa
de gent que omplia la vorera, l'escala, l'entrada i
tot centímetre d'espai disponible fins al saló matri-
monial. Tots citats a la mateixa hora. Tots esperant
drets, apilotats i suats. Els pobres nóvios amb la ro-
ba de circumstància (gràcies a Déu que cap nóvia
no anava de llarg i amb cua: no sé qué n'hauria que-
dat del vestit nupcial) a empentes per les escales es-
perant que cridaren el seu nom. Quan criden el nom,
ens obrim pos tots com podem, contra el corrent dels
que ixen, cap al saló de la cerimònia. El saló és gè-
lid, sense una flor ni una gràcia, funerari, exacta-
ment com una sala de vetlar morts.

Entrem, doncs, ens asseiem, la jutgessa llegeix ve-
loçment els articles del codi civil que fan al cas, els
casa sumàriament, la secretària llegeix l'acta, bon
dia, ja poden eixir per una porta, que per l'altra
n'entren de nous. Cinc minuts. ¿Quin mal han fet
les criatures, quin mal han fet tots els qui van a
casar-se al jutjat, per ser tractats així? Sense calor,
sense dignitat en l'espera, sense respecte, incivil-
ment. Quan la jutgessa els casava, per tota música
nupcial es sentia la descàrrega d'un wáter, en l'ofi-
cina del costat. Si jo m'hagués de casar, ara mateix,
em casaria per l'església. Ho sentiria pels meus prin-
cipis, però almenys no seria un matrimoni incivil.

....gáll1 1111111111 1111111111 1111101111hhibk.



Astigmatisme

Ull hipermétrope asti
mátic

Nova ordre del ministeri
de Sanitat sobre
l'avortament

Madrid. — El ministeri de Sanitat
prepara una nova ordre ministeri-
al que establirà els requisits ex-
igits perquè les clíniques públi-
ques i privades puguin fer avorta-
ments d'acord amb el temps que
fa que la dona está embarassada.
Fonts de Sanitat han dit a Efe que
es tracta d'establir un control
sobre els centres sanitaris que
garanteixi la salut de la dona que
avorta.1

MATERIA LS DE CONSTRUCCIÓ
Palma de Mallorca.
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Fes-te donant de sang
Pareix esser que hi ha un

cert pànic entre els profes-
sionals que treballen amb
els grups de risc de la
SIDA, que són els sanitaris
i els policies. Els policies
duen guants de goma per
detenir els delinquents dro-
gaadictes, i les infermeres
es fan tot quan enfora
poden dels malalts que pa-
teixen de la síndrome d'in-
munodeficiéncia adquirida,
que són més dels que la
gent es pensa.

Hi ha pànic, repetesc, i
un comportament social i
sexual notable a la nostra
societat. Avui, si no tens un
certificat d'estar neta de la
SIDA lligaràs ben poc, me
deia l'altre dia l'al.lota de
l'apotecaria. Es quan anam
amb qualcú de parella,
anam amb tots i totes les
que hi hagin anat els da-
rrers cinc anys, la qual
cosa vol dir que en el cas
de prostitutes o de gent
que canviï sovint de pare-
Ha, pot multiplicar-se de
manera astronómica.

Porqué allá on ho hi plou,
sovint no hi poden estar de

goteras i això m'ho contava
na Francesca Sastre, una
jove periodista que a vega-
des col.labora a S'ARENAL
DE MALLORCA. A Inca, a
un home Ii digueren besso-
nada a ca seva i ja en tenia
tres de fills, l'home va deci-
dir fer-se fer una vasecto-
mia, però en fer-li les análi-
sis necessaris es va com-
provar que era estéril.

Promisqüitat sexual n'hi
ha a Inca i a S'Arenal. l a
S'Arenal amb tots i totes
les turistas, més que a al-
tres llocs. De manera que,
alerta, no infectem la per-
sona que més estimam i ho
facem per ignorància.

Podem anar a la Resi-
dència Sanitària i fer-nos
analitzar la sang per saber
si tenim anticossos. Més
senzill és fer-nos donats de
sang, aquesta sang és
analitzada de manera que
si s'hi troba qualsevol ma-
laltia vírica, la SIDA entre
elles, es comunica, de ma-
nera confidencial, al donant
i aquest pot prendre les
mesures que consideri
oportunes.

Un dels defectes vi-
suals més comuns a
quasi totes les refrac-
cions és l'estigmatisme, i
també és un dels més
deconeguts entre la ma-
joria d'usuaris.

La definició d'astigma-
tisme es refereix a un
defecte on la superficie
de la còrnia no és esféri-
ca, sinó que té una cor-
batura major en un pla
que en l'altre. L'astigma-
tisme no permet, per
exempre, enfocar simul-
tàniament amb nitidesa
les barres de ferro horit-
zonats i verticals d'una
finestra.

La correcicó de l'astig-
matisme es fa mitjançant
una lent cilíndrica, que
porta un eix que ens in-
dica la posició que ha de
prendre la lent davant
l'ull. La poténcia es me-
deix amb dipotries. Per a
les lents destinades a
ulleres, s'expressa l'e-
fecte convergent o diver-
gent, en funció de la in-
versa de la seva distan-
cia focal, que s'anomena
potencia, i es medeix en
dioptries si la distància
focal s'expressa en me-
tres. Així, la potencia
d'una lent positiva, la
distància focal de la qual
és d'un metre, és d'una
dipotria. Si la distància
focal és de dos metres,
la potencia és de 0,5 di-
potries, etc.

Si la distància focal és
negativa, .1a potencia és
també negativa. Per
exemple, una lent de po-
tencia de 05 dioptries és
una lent divergent de
distància focal de dos
metres.

L'astigmatisme es pot
presentar als nostres
ulls sola, o bé acompa-
nayant la miopia o la hi-
permetropia. Al tracta-
ment s'inclou sempre les
mides que van incloses
en la graduacció dels

nostres ulls. La majoria
d'astigmatismes son de
còrnia, és a dir, externs, i
quan es medeixen els
radis de corbatura del
sulls solen aparèixer
quedant-n'hi un d'intern
en menor quantitat. No
sol variar una vegada
que la persona ja és
adulta i és molt impor-
tant, per a la seva agu-
desa visual, la seva co-
rrecicó des d'edats pri-
merengues.

La correcció es fa mit-
jançant lents óptiques o
lents de contacte, on,
actualment, s'inclou la
potencia. Quan la quan-
titat d'astigmatisme és
molt alta, o aquest no va
acompanayat de cap
altre defecte, a vegades
no es poden adaptar
lents de contacte i l'u-
suari ha de recórrer a la
correcció amb ulleres,
on no hi ha cap proble-
ma alhora de passar-lo
als lents.

* ULLERES
* LENTILLES
* APARELLS PER A

SORDS	 •
* OPTICA INFANTIL

OPTICA S'ARENAL
JA NO CAL ANAR A CIUTAT PER SES UL1ERES

CARRER BERLIN, CANTONADA TRASIMEN

GRADUAM BE LES
SEVES ULLERES



Badia Gran

Renovació de la
comunitat de
propietaris

El passat dia cinc de setembre es convoca la
Junta General Ordinaria de la Comunitat de Propia-
taris de Badia Gran. Un deis punts de l'ordre del dia
era el de l'elecció d'una nova junta directiva.

Hi assistí molta gent. Hi havia dues candidatures
que es presentaven: l'actual, amb notables baixes, i
una nova candidatura encapçalada per Joan Josep
Maestre, que va ser la guanyadora per un marge de
quaranta-cinc vots a favor i quinze corresponents a
l'altra candidatura.

La nova junta directiva és la següent:
President: D. Joan J. Maestre Gómez.
Vice-president: D. Miguel Mut Salas.
Secretari: D. Josep Fuster Femenías.
Tresorer: D. Miguel Angel Lorenzo Martín.
Vocals: D. Antonio Ruiz Puga, D. Manuel Mingo-

- rano?. Martín, D. Jaume Lladó Rubí, D. Macià Salva
Ferrà, D. Joan Ametller Albertí, D. Francesc Hernán-
dez Barceló, D. Josep Ballester Sánchez, D. Caries
Josep Ruiz Larios.

Coll d'En Rabassa

Agressió a una dona
Una dona que exerceix la prostitució a la Porta de

Sant Antoni, de Ciutat, va ser agredida brutalment
per un client. Els fets varen ocórrer en una asolana-
da que hi ha al davant de la central eléctrica de Sant
Joan de Déu, al Coll.

La dona havia estat recollida pel client a la matei-
xa Porta de Sant Antoni i concluida a l'esmentada
esplanada. Alí, després de fer l'amor, el client es
negà a pagar el que havien establert. DaVant les pro-
testes de la dona, l'home comença a colpejar-la pri-
mer amb els punys i després amb una sabata. Com
a conseqüència deis cops, la dona presentava multi -
pies hematomas per tot el cos.

Després d'haver-la colpetjada, l'home la féu sortir
del cotxe (un Ford Fiesta) i Ii Manga la roba per la fi-
nestreta. Un jove que passava pels voltants amb un
ciclomotor sentí els crits d'auxili de la dona i avisa la
policia nacional. La policia recollí les dades perti-
nents per tal de localitzar l'agressor, cosa que enca-
ra no s'ha aconseguit.

Es creu que l'afer pot acabar amb una venjança
per part dels amics de la dona ja que, quan una de
les prostitutes se'n va en cotxe, és comú que els
seus companys i companyes agafin la matrícula del
cotxe, precisament per evitar fets com el relatat.
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S'Arenal de Mallorca

Accident mortal al mar
Un jove extranger de 28 anys morí com a conse-

qüència de les ferides rebudes quan va ser enganxat
per una llanxa a motor. El jove estava fent wind-surf
quan caigué i queda momentániamentcontorbat.

La llanxa era conduïda per uns altres extrangers
que practicaven l'esquí nàutic, uns cent cinquanta
metres mar endins. Sembla que el jove es trobava
semiinconscient en el moment del xoc, causa per la
qual no era visible per als que anavem amb la Ilanxa.
El pilot no pogués esquivar el cos iii produí la reup-
tura de la base del crani.

El cadáver va ser traslladat pels propis turistes a la
platja i la policia municipal se'n féu càrrec de les dili-
gències oportunas.

S'Arenal de Mallorca

Brega al carrer
Dos homes es barallaven al carrer Sant Ramón

Nonat de tal manera que els  veïns, alarmats, avisa-
ren la policia municipal. Segons sembla, la causa de
la brega era el sou que cobrava el fill d'un deis
homes, que traballava a l'hotel en l'altre home feia
d'apoderat.

Com que no arribaren a cap acord, els dos homes
es traslladaren a comissaria on interposaren una de-
núncia cadascun en contra d'altre.

Ingressa a la presó el
policia acusat de
violació

presumptament violada, va dir
després de saber que el policia
seria empresonat que "ha val-
gut la pena arribar fins al fons
del cas, perquè avui m'ha pas-
sat a mi, però demà li pot pas-
sar a una altra dona". Va afe-
gir que "per això, és necessari
no tenir por davant d'aquests
casos i denunciar-los a la poli-
cia". Isabel Losada va agrair
als amics i veïns del barri de
Sant Antoni de Llefiá el suport
que li van donar durant els
darrers dies.

Manuel Solís va ser acusat
per Isabel Losada d'haver-la
emmanillat i d'amenaçar-la
amb la seva pistola per obli-
gar-la a fer Pacte sexual
davant dels seus fills de 6 i 3
anys i de 10 mesos d'edat.

Salut
El singlot

Alexandre Pizá
El singlot consisteix en una con-

tracció espasmdclica involuntária del dia-
fragma, seguida d'un tancament sobtat de
la glotis; es repeteix a intervals més
o menys regulars i va acompanyada d'uns
renous característics produi .ts per la
constricció de la glotis i la vibració
de les cordes vocals.

Es dóna amb més fretiliéncia en els
homes. I és deguda a la irritació dels
nervis o dels centres medulars que con-
trolen els músculs de la respiració
en particular, del diafragma.

Per norma general, es desconeix la
causa quan els episodis són transitoris;
en canvi, quan són prolongats sempre
sol haver-hi una causa. Aquesta pot esser
la deglució de substáncies calentes o
irritants.

Altres possibles causes són:

-la pleuresia diafragmática
-neumonia
-urémia
-alcoholisme
-alteracions de l'estómac i de

l'esdfag
-pancreatitis
-embaràs

-hepatitis
-lesions toráciques i mediastíniques
- també es pot produir per causes
psicdgenes.

Tractament: la concentració d'anhí-
drid carbdnic en la sang impedeix el sin-
glot, mentre que l'anhídrid carlodnic
baix l'accentua. Per aixd s'ha d'intentar
augmentar la pressió de l'anhídrid carbd-
nic en la sang. Vet aquí unes guantes
maneres d'aconseguir-ho:

-retenint la respiració.

-tornant a respirar el mateix aire dins
d'una bossa de paper. (No s'ha de fer amb
una bossa de plástic perqué pot adhe-
rir-se als orificis nasals).

-bevent rápidament un tassó

-menjant i empassant-se pa sec o gel
picat.

Badalona/ Ángel Marín
Corresponsal

O El policia nacional Manuel
Solís Arenas, acusat d'haver
violat la seva veïna, Isabel
Losada Pérez, de 28 anys,
casada i amb tres fills, va
ingressar ahir al migdia a la
presó Model de Barcelona per
ordre judicial. El titular del
jutjat d'instrucció número 2 de
Badalona va dictar acte de
processament i presó incondi-
cional, sense fiança, contra el
policia. Manuel Solís estará
aillat vint-i-quatre hores,
perfode durant el qual se li
farà una revisió médica i es
decidirá a quina galeria del
centre se'l destina.

Isabel Losada, la dona
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Sor Damiana, una franciscana que va viure
59 anys a n'Es Pil.larí va morir al 90 anys d'edat
ara fa 5 anys. Posteriorment, l'Ajuntament de
Ciutat a petició de la Associació de  Veïnats de
S'Arenal li va dedicar un carrer del poble. D'a-
questa manera, Sor Damiana ha passat a l'his-
tória pil.larinera.

Es PiLlarí L'Autopista ha
modificat el poble

El president del
Govern Balear, Ga-
briel Canyelles, va
prometre als
pil.lariners que feria
construir un carrer
per davall l'autopista
per enllaçar el carrer
Roncal amb l'avin-
guda de Son Rigo
de S'Arenal. Els
pil.lariners es dema-
nen fins quan hau-
ran d'esperar. Els
pil.lariners depenen
en quasi tot de S'A-
renal: per anar a La
Porciúncula a estu-
diar i a fer esport,
per anar a S'Arenal
on hi tenen la feina,
el divertiment, els
metges... Els
pil.lariners es merei-
xen _ les màximes
atencions ara que
l'autopista els ha se-
parat de S'Arenal.
Estam segurs que el

Els pil.lariners, campions del Tercer Memorial Miguel Jaume de Petanca per a
Veterans. No fa massa temps, el club del Pil.larí va aconseguir el Campionat de
l'Estat Espanyol de Petanca en categoria de preferent. Els pil.lariners han de-
mostrat saber afinar la punteria, una vegada més. A la fotografia, la tripleta guan-
yadora amb el president de la Federació Balear i el president del Club de Petan-
ca Molins de Vents, entitat aquesta darrera, organitzadora del memorial.

Ens ha deixat Martina
Sastre Roca

El cinc de setembre passat ens va deixar MARTI-
NA SASTRE ROCA, a l'edat de 44 anys complits de
feia poc, muller de JOAN COMAS i mare de tres fills,
residents tots ells a Es Pil.larí.

A més de dolor per tota mort, a aquesta s'hi ha
afegit el fet que ha estat del tot inesperada, així com
la jove edat de Martina. Una embòlia cerebral la féu
acabar en uns pocs dies i , ingressada urgentment a
Son Dureta, ben poca cosa es pogué fer.

El funeral celebrat a la parròquia d'Es Pil.larí fou
molt concorregut, donada la bondat i simpatia amb
qué es coneixia, a tot el poble, a Martina i la seva fa-
mília. També hi assistiren membres de la petanca
baler, ja que Joan, l'home de Martina, és president
del C.P. San Francisco, d'Es Pil.larí club que actual-
ment és el campió de la Copa d'Espanya.

Amb el nostre condol per a tota la família i , espe-
cialment, per el Sr. Joan Comas, amic personal del
que subscriu.

A. de V.

CARNISSERIA
ANTONIA CAPÓ

CARN FRESCA I BONA

MONTANYA, 403- ES PILLARI

president Canyelles
ho tendrá en compte
i posará fil a l'agulla
per construir aquest
carrer.

Des de l'autopis-
ta, no hi ha cap indi-
cador que digui on
es troba es
PIL.LARI. La gent
del poble que sap el
camí no té proble-
mes per anar-hi,
però els externs...
arriben fins a la ga-
solinera de S'Arenal
i llavors han de tor-
nar arrera... i seria
fácil posar indica-
dors... A l'autopista
només diu PLATJA
DE PALMA, i la nos-
tra platja de
S Arenal és molt
Ilarga. Insistim, els
indicadors han d'in-
dicar Can Pastilla,
Sometimes, Les Me-
ravelles, El Pil.larí,
Ses Cadenes i S'A-
renal..
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Historia des Pilalarí
A principis de segle, el noble i pietós propietari D.

Frances Ramis, passava molte pena per  l'abandó en que
se trobava la gent veinada de Son Sunyer, per manca de
qui cuidas de 'educació dels seus fila i tengués cura dels
seus malalts. Va tenir la idea que se construís una casa
convent de Religioses Franciscanes per atendre a les es-
mentades necessitats.

El mes de novembre de l'any 1915, en ocasió de tro-
bar-se a la casa de l'hort que poseeix aquí aquest senyor,
el Reverend P. Bartomeu Salva, Provincial dels francis-
cans, i el Reverend P. Cirilo Ramis, Assistent General
dels Carmelites, que era germà de D. Francesc, els
comunica la seva idea que entre tots aprovaren. El Pare
Provincial els digué que si se podia proporcionar un solar
adequat per a construir el convent i a més se recollien
algunes llimosnes per a començar l'obra nova, hi havia es-
perances que aquesta noble idea passas endavant.

D. Francesc va activar l'assumpte amb vives ànsies
de veure realitat el seu pla, i el 12 de febrer de l'any
1916 se va fer l'escriptura d'un tros de terreny que ven-
gueren els consorts Joan Sabater i Margarida Rigo, pa-
gant-se amb algunes llimosnes que havia recaptat l'es-
mentat Senyor Ramis, i entregant a més a la Reverenda
Mare Superiora General, Sor Josepa de Jesús Rigo, la
quantitat de 1.500 pessetes.

L'obra es va començar tot d'una, encarregant-la a
N'En Guillem Pasqual, mestre d'obres, qui va fer feina en
la construcció de l'edifici un parell de mesos.

Pero, des de l'any 1914, amb motiu de la guerra euro-
pea, els materials de construcció eren molt cars i se va
suspendre l'obra, fins que l'any 1923 els veinats se ve-
ren atacats de grip. En vista de la necessitat en qué es
trobaven els malalts, una comissió de veinats va acudir
als Superiora per tal que fundassin una casa de Reli-
gioses, i , com que el convent no estava acabat, els matei-
xos veinats es comprometeren a llogar una casa on po-
guesin habitar quatre germanes i obrir una suscripció
per a poder continuar l'obra al convent que ja estava
començat.

La Superiora General hi va venir a bé, donada la gran
necessitat en que es trobaven aquella pobres camperols,
i el diumenge 4 de març de l'esmentat any 1923 s'inau-
gura una Casa de Religioses al poblat d'Es Pillarí.

El Senyor Bisbe, acompanyat del seu capella d'honor
senyor Bonet, va mita a l'acte. El senyor Bisbe va be-
neir la casa, que era molt recluida, s'hi van instaliar les
quatre religioses: Sor Rosa del Salvador i Castanyer, su-
periora, Sor Faustina Beltran, Sor Joana Ma. de la Gra-
cia Maillot i Sor Damiana de Jesús Vives.

Aquesta darrera ha estat entre nosaltres d'a les hores
enea fins a la seva mort el passat mes de maig. Aquesta
caseta fou habitada per les cuatre monges fina a l'acaba-
ment de les obres del convent en construcció.

Acabada la fundó d'inauguració, el Prelat i abres dis-
tingides i nobles persones prengueren seient a un cada-
falc adossat al mur del convent en construcció.

A una insinuació del Prelat, el Reverend D. Josep
Auba va dirigir la paraula a la multitud congregada.

Els va dir que a la fi veien satisfet el seu desig tant de
temps acaronat que allò era una gracia gran del Senyor,
una finesa i un sacrifici que s'imposaven en bé del poble
les Germanes Religioses, que siguesin agraits, ¡ja que les
"odestes religioses se quedaven aquí, sense altre salva-

Sant Francesch (Son Sur \ er)

guarda,que la Providència i la bona voluntat dels veinats,
se comportassin amb elles com correspon a un poble
educat i cristià. Va anunciar que des d'aquell moment
quedava oberta una suscripció per aixecar l'Oratori pú-
blic i acabar el convent, on amb més amplitud i comodi-
tat els seus rills podrien rebre la educació impartida per
les Germanes.

A continuació, el Prelat va parlar en valencia, que tots
entengueren perfectament, per ponderar beument amb
la seva paraula autoritzada i sempre vigorosa la impor-
tancia de la missió d'aquelles Religioses: instruir eLs
infants en els principia salvadora de la religió i servir i
consolar als malalts. Va agrair rentussiasta benvinguda
que li havien dispensat i va fer vota per que s'acomplissin
prest els desigs de tots, que eren els que ell sentia dins el
seu cor de Pare. Va acabar donant la seva benedicció
que tots reberen agenollats.

Quan va baixar del cadafalc el senyor Bisbe, el poble
el va aplaudir amb entusiasme, i malgrat la ventada que
feia, va voler el bondadós Pastor que tots satisfessin el
seu desig de besar-li l'anell pastoral. Després d'un modest
refresc que oferiren les Germanes al Prelat, autoritat i
al poble seaser, el senyor Bisbe, va retornar a Ciutat en-
tre noves aclamacions de la midtitut.

Els veinats d'Es PiLlarí es varen portar dignament.
Amb l'ajuda dels PP. Franciscana de la Porciúncula aixe-
caren dos magnífica ares amb sentides dedicatòries al
Prelat i a les Germanes. Les cases de tot el trajecte esta-
ven enramellades amb pins i palmes. Fou tanta la  concu-
rrència que es creu que actual horabaixa ningú va ro-
mandre a ca seva.

Amb gran activitat treballaren les Germanes a fi de
poder-se transladar a la nova Casa-Convent que estava
en construcció.

Els veinats hi prengueren part també molt activament,
ajudant al transport del material de forma gratuita.

La direcció de l'obra fou a  càrrec, om hem dit abans,
del mestre d'obres Guillem Pascual de Ciutat.

Déu nostre Senyor, va pagar resforl de les Religio-
ses que pogueren veure molt aviat realitzats els seus de-
sitjos, ja que, el juny de l'any 1924 es va efectuar la
benedicció del Convent.

Enrramellat el carrer amb profusió de pins i la nova
façana amb garlandes de murta, oferien un aspecte molt
vist ós.

Va venir de Ciutat per efectuar la cerimònia I'llus-
tríssim i Reverendíssini Sr., Bisbe Doctor Domènec,
acompanyat pel seu Capellà d'honor Sr. Bonet.

A la placeta, on s'havia aixecat un artístic are amb
inscripció adequada, esperaven l'arribada del Sr. Bisbe,
el Batle Senyor Joan de Juan, alguna sacerdots dels po-
bles veinats, una comissió del PP. Franciscana de la
Porciúncula i una gentada, que li feren un cordial i entu-
siasta benvinguda. Inmediatament es dirigiren al nou lo-
cal, rodejat per tot el poble.

Revestit el Sr. Bisbe de Pontifical, va procedir en pri-
mer lloc a la benedicció de la Casa-Convent, la varen apa-
drinar els generosos protectors D. Francesc Ramis i
Dina Isabel Terrassa de Fontirroig. Va beneir  llavors la
nova Capella i el Sagrari, essent padrins D. Pere Bosc
i Dona Isabel Ramis.

Va beneir llavors el retaula, que consistia en un her-
mós cuadro de la Mare de Déu Inmaculada, regal del ja
esmentat D. Francesc Ramis i que, segons tradició, va
pertanyer a l'antic convent extramurs dels Caputxins de
Ciutat, essent padrins D. Rafel Nlatamales i Dona Anth-
nia Balaguer.

Al presbiteri hi figuraven les imatges del Patriarca
Sant Josep i la de Sant Francesc; la primera obsequi ge-
nerós del Director del Tramvia-Arenal Senyor Fontirroig,
i que apadrinaren els seas candorosos filia Onofre i Isa-
bel; la segona, obsequi de d. Francesc Comes i que apa-
drina el mateix donant i la seva germana Dona Maria
Magdalena. Hi havia encara una preciosa imatge del Nin
Jesus dins el breç que fou apadrinada per D. Antoni
Salva i Dona Maria Cortés.

Es va efectuar també la benedicció de dos cuadros
grossos, un de Sant Antoni de Padua i una altre de Santa
Clara, que ocupen encara avui les parets laterals de la
capella, essent padrins els nins Miguel Mir i Margarida
Vidal; Pau Salva i Catarina Cardell.

Per acabar es va beneir la campana que fou apadrina-
da pels germanets Jaume i  Antònia Riutort Català.

Aquest acte tan solemne va acabar amb el cant del
Tedeum entonat pel Reverend Sr.43isbe.

Aquests actes foren presidits per la Reverenda Mare
General que va venir al nostre poble acompanyada de
vides religioses de la Comunitat de Ciutat. -

Al Sr. Bisbe, clerat i autoritats i demés concurrents
foren obsequits, cona de costum amb un modest refresc.

El día 13 de juliol del mateix any 1924, va tenir lloc
• lacte solemne al mateix temps que molt devot de la
inauguració de la Sagrada Reserva. Hi va haver ofici so-
lemne que celebra el Reverent P. Bartomeu Salva Pro-
vincial dels PP. Franciscana assistit del Reverend Pare
Miguel Quetgles i del Reverend P. Antlmi Grimalt, com
a Diaca i Subdiaca respectivament.

Va ocupar la cátedra de l'Esperit Sant el Revercnd
Josep Auba, que teixí un liermós i adequat sermó.

A l'horabaixa, es va celebrar un piadós  exercici anlb
exposició del Sagrat Copó i wat d'ecollits moteta.

Posterionnent l'honorable Miguel Salva, va regalar a
les Germanes una imatge de Sant Antoni Abad amb la
seva respectiva peduya que apadrinaren els seus dos  filis
Jaume i Maria.

Al convent del Piliarí, hi ha hagut dues superiores:
Sor Rosa del Salvador Castanyer i Sor Isidora Dolç.

BUTIGA DE
QUEVIURES

SEBASTIANA ROCA
Hl TROBAREU TOT ALLÒ QUE HAGUEU

DE MESTER
CARRER RONCAL 34 - A - TEL: 267860

ES PILLARÍ



Equips d'ALEVINS I INFANTILS en formació per al nostre diari.

Entrenadors d'alevins i infnatils. El de l'esquerra és
n'ANTOVI PERELLÓ, famós porter que fou del Mallor-

ca de regional.
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Equip d'atletisme de la Porciúncula. La primera de la dreta, a la gatzoneta, és na L'equip de futbol-5, o futbolet, són els més petits del centre, amb un José A, el seu
MARIA OLIVA, plusmarquista balear. 	 entrenador que els fa tota casta de moxionies.

Atletisme i bàsquet femení
completen l'esport de la
Porciúncula (i II)

Presentades les planti-
lles de futbol, la nova direc-
tiva i els projectes generals
per a aquest any del C.D.
LA PORCIUNCULA (SA-
RENAL DE MALLORCA,
número 131), tancarem
aquesta petita série amb el
bàsquet femení i l'altetis-
me, que dirigeix en MANO-
LO BLANCO, el nostre
plusmarquista balear:

— Per a aquesta tempo-
rada partim amb una am-
pliació del nombre d'atle-
tes, de 14 a 20, respecte de
l'any passat, i esperam mi-
llorar els resultats de la
cursa finalitzada.

—Que hem estat bons
de veres?

—L'atletisme a la Por-
ciúncula sempre ha tingut
una tradició forta i , temps
enrera, amb el títol de cam-
pions de les Balears i re-
presentant a Mallorca, anà-
vem a totes les provincies
espanyoles. Jo mateix vaig
anar a Madrid l'any 1973.
En Biel Coll, gran atleta de
fons i amb records a les
distàncies de 5.000 i
10.000 metres, va donar a
l'atletisme una direcció àm-
plia... Després d'un letarg
dels últims anys, una altra
vegada ha resorgit el nom
de la Porciúncula, aquesta
temporada passada, dins
l'altletisme balear. I el millor
exempre el tenim amb na
MARIA OLIVA, campiona
de pista aquests dos da-
rrers anys, amb un segon
lloc a 300 metres tanques i
el record de les Illes en 300
metres llisos, amb 45 se-
gons i algunes dècimes.
Bé, després d'aquest co-
mençament tan esperança-
dor, amb la práctica i l'ex-
periéncia acumulades, tre-
ballam amb la il.lusió de mi-
llorar. Ho esperam de tot
cor. 1 passem el basquet fe-

mení, que dirigueix, sol
com la una, per ara, el nos-
tre amic ESTEBAN.

—Ja ho pots dir ben fort:
es necessiten entrenadors
de bàsquet a la Porciúncu-
la. Així podriem tenir bàs-
quet masculí també., Per?)
jo no puc fer-ho tot.

Ja ho he escrit. I qué
més?

—Com a novetat per a
aquesta temporada 1987-
88 hem ampliat a dos els
equips de bàsquet femení:
hi haurà MINI-BASQUET
ESCOLAR per a al.lots de
10 i 11 anys, i BASQUET
PER CADETS FEMENINS
FEDERATS, per a al.lotes
de 14 i 15 anys, partim amb
un total de vint-i-dues juga-

dores.
—Veig que el bàsquet fe-

mení és la teva afecció...
—No, per cert; si un altre

entrenador m'agafa els
equips femenins, jo m'en-
carregaria de formar el
bàsquet masculí. Necessi-
tam homes o dones que
vulguin i sàpiguen fer feina.

Nosaltres ja hem complit
amb fer-ho saber i dedicant
aquests dos reportatges al
C.D. LA PORCIUNCULA a
començaments de tempo-
rada. Ara, la darrera i defi-
nitiva paraula la teniu vo-
saltres, jugadors, entrena-
dors i directius. «Cap
amunt, ánima forta!».

A. de V.

Amb aquesta plantilla d'al.lotes tan curres, on vas, amic Esteban? Potser que
guanyis qualque concurs de «Mis Platja de Palma»,  però per guanyar trofeus de

bàsquet ho tindràs ben difícil. Anim!
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Coll d'En Rabassa

Els veinats indignats per la
mala olor de la depuradora

Coloma Surís

La posta en marxa de la
depuradora número dos,
situada prop del Coll d'En
Rabassa, ha provocat les
queixes dels veïnats de la
zona que protesten per les
males olors que provenen
de les instal.lacions.

Aquest estiu ha estat espe-
cialment desagradable per
als residents del Molinar,
Coll i finques properes.
EMAYA, per la seva banda,
assegura que el problema
se solucionará a mig termi-
ni. Els veïnats estan dispo-
sats a actuar legalment per
acabar amb aquesta situa-
ció.

Els habitants del petit
hortet que hi ha a pocs me-
tres de la central, la família
Ariza, es Ilamentava que
quan el vent duu les males
olors cap a ca seva, quasi
no es pot respirar. La porta
del darrere de la seva vi-
venda, que dóna a les ins-
tal.lacions, está inutilitzada
des de que la central co-
mençà a funcionar. «No
podem sortir d'aquí, aixà és
una vergonya, haurien de
pensar que aquí també hi
viuen al.lots i no hi ha dret
que haguem de sofrir
aquesta situació. Creim
que és culpa dels tècnics
que no posen en funciona-
ment els aparells necessa-
ris para qué això no passi».

NO DEIXA DORMIR

Altres veras del Coll ens
asseguraren que si bé no
es tractava d'un problema
continuat, quan arribaven
les males olors aquestes
eren difícils de suportar.
Andreu Planner i Paloma
Vinuesa es queixaren a
aquest periòdic d'aquesta
situació: «A l'estiu ens des-
pertam per les males olors.
Quan ja hem pogut dormir-
nos, que era difícil a causa
de la calor, aleshores a les
dotze o una de la matinada
arribava l'aroma de la de-
puradora i ens costava molt
tornar a dormir-nos».

Al Molinar també hi
rebem queixes del veïnats:
segons com bufa el vent no
hi ha qui aguanti la pesta.
«Fa temps que venim so-
frint aquesta molestia i pen-
sara unir-nos tots els veï-
nats per començar algun
tipus d'acció. Si els respon-
sables visquessin aquí
segur que ja estaria tot
arreglat. Desconeixem si
és que no poden o no volen
o no saben arreglar el pro-
blema».

Jaume Enric Radó,
membre de l'Associació de
Veïnats del Coll d'En Ra-
bassa manifestà a aquest
periòdic que la situació era
insostenible i que aquest
estiu encara havia estat pit-
jor que l'anterior. «Sabem

que no llevaran la depura-
dora, però almenys que els
responsables usin els
mitjns técnics precisos per
evitar el problema. Estam
disposats a usar mesures
de força si és necessari».

A MIG TERMINI

Per la seva pan, el direc-
tor d'EMAYA, Ramón Oli-
ver, justificà les males olors
dient que es tracta de la
planta més important de
Balears que s'està posant
en marxa, hi ha aturades i
engegades, i els fancs, que
són de nova creació, fan
mala olorq uan fa molta
calor. Oliver puntualitzà
que la responsabilitat és de
l'empresa Dragados y
Construcciones, que s'en-
carrega de la posta en
marxa de la central. Es pre-
veu que aquest mes ja es
lliurarà l'obra, aleshores
EMAYA farà tot el possible
per solucionar el problema,
sota la supervisió del spro-
pis tècnics de l'empresa.

El director d'EMAYA as-
segurà també que existeix
el compromís d'eliminar els
punts que fan pudor que es
puguin produir, però falta
l'execució de projectes
posterios al de l'esmentada
depuradora. L'inici d'a-
quests projectes depèn del
MOPU. «La nostra obliga-

ció és que el funcionament
de les instal.lacions no
causi molèsties als veïnats,
i no ens agrada que estigui
passant. Per això, dema-
nam un poc de paciencia».

ALTRES CASOS

El cas de la depuradora
del Coll d'En Rabassa no
és l'únic de l'illa. La zona
de la carretera de Puigpun-
yent o la de la depuradora
de Santa Ponça també es
troben amb el mateix pro-
blema: les males olors que
provenen de les depurado-
res.
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Aquests anuncis poden ser remesos a la nostra re-
dacció, Camí Canteres 132. Tel. 265005 i a totes les
agencies de Publicitat.

Cada paraula, 10 pessetes.

Petits anuncis
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JOIES NOVES, REPARACIONS, CANVI DE MODELS. TREBALLAM
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CARRER BERLIN, 14 TEL.: 26 98 64
S'ARENAL DE MALLORCA -
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ELECTRÓNICA

" Frl "1-e ''"‘ '3> F15-T r' ," S'ARENAL
NAC I ON AL 

IBAIN. 7 1

A

VENTA 1 REPARACIÓ
TV - VIDEO Hl Fi

TEL: 265774

LIE,E1UE

FrITI.TC.E

1ELEVISORS, vídeos, ra-
dio-cassettes, arreglam.
ELECTRONICA J. GAR-
CIES. Carrer Francesc
Frontera, 10. Tel. 264335-
Coli d'En Rabassa.

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

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

MALLORQUINA 35 anys,
molla experiència, s'ofereix
per dependenta. 'Telf.
260734.

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

VIDRIERA S'ARENAL.
Cristalieria, alumini, secu-
ra. Carrer Cuartei, 31 -
S'Arenal. Tel. 263632.

EDIFICI PILLARÍ
ENTRE BALNEARI

3 Ó 4, S'ARENAL

BORSA DEL
MOTOR

SUPER-CINCO, PM-AG.
Facilitats. Tal 278603.

FIAT UNO, PM-AF. Facili-
tats. Telf. 278603.

VOLKSWAGEN POLO,
PM-AF. Facilitats. Tal
278603.

FORD FIESTA-BALEAR.
Facilitats. Tel. 278603.

PANDA 40. Descapotable,
PM-AB. Facilitats. Teff.
278603.

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

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

CRISTALLERIA
TORRES

V1DRES, CRISTALS, MIRALLS,
MARG, AWMINI -

CARRER LISBOA 35
TELS.: 266517 - 491785
S'ARENAL DE MALLORCA
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BORSA
IMMOBILIARIA

URGEIXEN PISOS
PER LLOGAR.

FINQUES
AMENGUAL.

Sant Cristofol, 16.
Tel. 269250.

CASA DE CAMP, 1 dormi-
tori, 3.000 m 2 terreny, elec-
tricitat, ximeneia. 30.000
ptes. AMENGUAL.
269250-710399.

CASA SENYORIAL, S'Are-
nal. Agost. 2 dormitoris, te-
rrassa, vistes. 125.000
ptes.	 AMENGUAL.
269250.

SOMETIMES, 3 dormitoris,
piscina, garatge, zona tran-
quil.la. Agost. 150.000
ptes. AMENGUAL.
269250.

TRASPAS floristeria platja.
Exclusiva Interf lora. A con-
venir. AMENGUAL.
269250.

OCASION, TRASPAS
Hamburgueseria a S'Are-
nal per no poder atendre.
3.000.000 ptes. AMEN-
GUAL. 26925G.

PALMA NOVA, xalet pel
mes d'agost. 7 persones,
jardí. AMENGUAL.
269250.

BALNEARI 7, pis 3 dormi-
toris, terrassa, zona tran-
quil.la. Agost. 150.000
ptes. AMENGUAL.
269250.

PALMA, casa senyorial
mallorquina. 3 dormitoris,
vistes par i badia. Agost.
1.200.000 ptes. AMEN-
GUAL. 269250.

SON VIDA, xalet 6 dormitó--
ris, 5 banys, piscina, jardí.
Agost. 1.500.000 ptes.
AMENGUAL. 269250.

PALMA, zona Institut. Pis
preciós, semiamoblat, cale-

facció.  80.000 ptes. AMEN-
GUAL. 269250.

XALET 3 dormitoris, 3 te-
rrasses, 2 banys, baixada
particular al mar. Primerís-
sima línia, telèfon, rentado-
ra. 300.000 ptes. Estiu.
AMENGUAL. 269250.

ZONA AVDA. ARGENTI-
NA, pis 3 dormitoris, bany
de luxe. 60.000 ptes.
AMENGUAL. 269250.

SON CALIU, apart. 1 dor-
mitori, perfecte estat.
40.000 ptes. 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.

PIS SENSE MOBLES,
zona Marqués de Fuensan-
ta, 4 dormitoris. 33.000
ptes. AMENGUAL.
269250.

CAN PASTILLA, zona
tranquil.la, pisos sense mo-
bles, 3 dormitoris, nou.
AMENGUAL. 269250.

ESTUDI, Can Pastilla,
barra americana. 50.000
ptes. Mesos d'estiu.
AMENGUAL. 269250.

PALMA NOVA, pis 3 dormi-
toris, rentadora. 240.000
ptes. Juliol, agost, setem-
bre. AMENGUAL. 269250.

CALA GAMBA, pis 3 dormi-
toris, nou, davant el mar.
AMENGUAL. 269250.

TRAVESSIA REIS CATO-
LICS, 3 dormitoris, bany,
terrassa, amoblat. 30.000
ptes. AMENGUAL.
269250.

SERVEIS
PROFESSIONALS

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

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

LLOGARIA dona de servei
que habiti a S'Arenal. Inte-
ressades, telefonar de 21 a

22 h. al telèfon 26 76 99.

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

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

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

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

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

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

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

GRATIS: Tot alió que sem-
pre has desitjat saber
sobre el BOOMERANG, ho
rebràs a ca teva si envies
un sobre franquetjat amb la
teva adressa a NOSTRO
Apartat de correus 10.179 -
Palma - 07080.

TINTORERIA CALTOR.
Netetja de catifes, mantes.
cortines, cobertors i tota
classe de peles 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 rápids, bateries, co-
rreges de ventilador, cam-
vis d'oli, greixar. Carretera
de Manacor, 391 - Son

erliol. Tel. 270645.

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

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

INSTAL.LACIONS elèctri-
ques i sanitàries 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.

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

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

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

dia al 105 de la F.M.
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MECANOGRAFIA
CONTABILIDAD
OPOSICIONES

Prix-marisc-carn-paelles.
Joaquim Verdaguer, 19. Tel. 261056.

S'Arenal de Mallorca.

LAS MARAVILLAS
LLOGUER DE

COTXES
CAR HIRE

Llaüt, 40 - Tel. 26 41 25
Les Meravelles

S'Arenal de Mallorca

SÁrenal
de Mallorca

Telèfon: 265005.

EL MILLOR SUPORT pu-
blicitari de la seva empresa

a la nostra comarca.1 	1

AQUEST
ESPAI VAL

1.050
PTES.

IVA INCLÓS

ESCOLA DINFANTS,
Saxeller

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

VIAJES

Vols xarter
Ballets

Transmediterránea
Vols internacionals

Creditviatge
S'Arenal: Plaça Major,1

Tel. 265374.
Les Meravelles:

Llaüt, cantonada,
Mar Menor.

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

Tel. 268100.

VIAGES

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

Lloguer de cobces.
Reserves per telèfon i

entrega de billets a do-

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

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

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

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

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

VIATJES S'ARENAL
'Billete d'avió i de vaixell

Vols xárter
Crediviatge.

Lloguer de cotxes.
Reserves per telèfon i en-
trega de billets a domad,.
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.

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

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

CERC DONA entre 30 i
50 anys per a relació en-
grescadora i antidepresiva.
Escriu-me a l'Apartat124.
de S'Arenal. Ref. 113.

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

C. BALEARE5,25•2

.E7AreilaI
ACADEMIA BARCELO.
Infor. iática, banca, meca-
nografia, comptabilitat in-
formatitzada, comptabili-
tat personalitzada, idio-
mes... Carrer de les Ba-
lears, 25-2. S'Arenal de
Mallorca.

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

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

COL.LEGI FRANCES
DE BORJA MOLL

S'ARENAL

Inauguració del proxim
curs 87-88. Matricula ober-
ta per a 1, 2, 3, 4, 5, i 6
d'E.G.B. Serveis de menja-
dor. Pistes esportives.
Grups redu'its. Informació.
Escala Infantil PETITO.
Tel. 266815. Pl. Reina
Maria Cristina, s/n. - S'Are-
nal.

GIMNAS IROY. Abans
Chon-Ma II, Taekwondo,
G. de manteniment, pesos,
g. rítmica, jazz. Professors:
Tita, Manolo García i Do-
mingo Peláez. Plaga de
Sant Mari, 6. Tel. 267994.
Coll d'en Rebassa.

PERRUQUERIES
PERRUQUERIA CATL
Permanents, tenyits, i re-
nexos. Manicura i pedicu-
ra. Torrent, 27 - S'Arenal.
TeL 490439.

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. Trassimeno, 16.
S'Arenal.

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

PERRUQUERIA VIC.
Tractament capilars. Diag-
nòstic per microvisor. Cris-
tiandat, 17 - Sant Jordi.
Tel. 266572.

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

JAUME, barber de Sea Ca-
denes. Tel 262065.

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

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

M*.KA Perruquera. Pedi-
cura i manicura. Botbnic
Germà Bianor, 19. Tel.
260756.

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

ANIMALS DE
COMPANYIA

CONSULTORI VETERI-
NARI. Carrer Exèrcit Es-
panyol, 23 - baixos. Tels.
491736 - 296097. De di-
lluns a divendles, de 17 a
20 hores.

RESIDENCIA I ESCOLA
d'ensinistrament de cans.
Venda 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. Horari de consulta
de dilluns a divendres de
4'30 a 8'00 i dissabtes de
9'30 a 13'00. Carrer Sin-
gladura, 11, local 5. Tel.
266630. Urgències:
262747. Venda de produc-
tes farmacèutics.

CLINCA VETERINARIA
S'ARENAL. Dr. Daniel A.
Magrini Consulta al carrer
Joaquim Verdaguer, 17.
Dematins de 10 a 13'30.
Horabaixes de 16'30 a 20.
Tel. Clínica: 490153. Tel.
urgències: 207919.

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
Antonia Salva., 6. Tel.
265428. S'Arenal de Ma-
llorca.

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

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

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

RESTAURANT EL PES-
CADOR. Típic 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. Carrer
Salut, 24 - S'Arenal de
Mallorca. Tel. 266205.

RESTAURANT PORTOFI-
NO. Nous plats per aquest
hivern, colomins farcits,
rconill amb ceba, Hornillo
al pebre bo i les nostres
!famoses pastes italianes.
i Carrer Trafalgar, 22 a la
•Ciutat Jardí.

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

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

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

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

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

Petits anuncis

COMPRES 1
VENDES



PERRUQUERIA
COLOMA
Nova direcció:
Josep Garcia

Perruquer d'homes
Carrer Ovidi, 6.
Tel. 26 07 76.
Can Pastilla

ase"	 c.fjaU"a•l-
AL 3-f=
	

T.•y-.l6 3667

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

TAPES VARIADES
SANT CRISTÓFOI, 5

S'ARENAL DE MALLORCA

- INSTALLACIONS SANITARIES
Instalaciones    

o       

ses Cadenas
GAS - CALEFACCIO - AIRE ACONDICIONAT -

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

CADENES DE S'ARENAL

Callo Tratalgar.
Tolo. gel SS le - 16 67 01
CIUDAD JAILDIN
Coll do'n Rabosea
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GASTRONOMIA
CAFETERIA SE/•70N.
Plats combinats, gelats i
begudes a la vorera de mar.
Avinguda Nacional, 22.
Tel. 490005 - S'Arenal de
Mallorca.

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

LA PANOCHA DEL MA-
CHO. Restaurant dirigit
per l'antic propietari de
"Paco el Macho". Cuina
graciosa i salerosa. Carrer
Grúa, cantonada carretera
de S'Arenal. Ca'n Pastilla.
Tel. 269219.

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

CA'N QUI1ANTE. Cuina
mallorquina. Sopes mallor-
quines, xot rostit. Tel.
265785. Sant Jordi.

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

"PEQUEÑO MUNDO".
Servei a la carta, cada dia
manco els dimarts. Provi

nostre cabrit al forn,
toston de Segovia, ossbu-
co, etc., etc. Buffets i tota
classe de serveis a domicili.
Batejos, bodes, comunions
i dinars de companyonia,
celebracions, etc. Son Gar-
cia del Pinar, Coll d'En
Rabassa. Tel. 268661.

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

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

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

CAFETERIA EIVISSA,
costelles de xot a la grae-
lb, calamar a la romana,
hamburgueses, salsitxcs,
piuxos moruno.

Carrer Terral, cantonada
Salut, a

S'Arenal de Mallorca.

Petanca
Organitzat pel C.P. CAN

PASTILLA va tenir lloc el
dia 22-VIII-87 la final del
TORNEIG masculí i femení
de petanca, puntuable pel
al «ranking» de la Federa-
ció Balear de Petanca. Es
donaren trofeus, com per-
toca a aquest tipus d'esde-
veni ments.

Amb una participació de
54 tripletes d'homes ¡19 de
dones, que jugaven els
capvespres des del dia 10
fins al 22, aquestes foren
les campiones, a tenir en
compte dins la petita histó-
ria de la Petanca Balear i,
sobretot, del TORNEIG pe-
tanquista del C.P. CAN
PASTILLA.

Dones: Maria Moreno,
Antonia Martorell i Fran-
cesca Mateu, del C.P. Son
Cladera.

Homes: Florenci López,
Recarero Gómez i Victor
Rios, del C.P. Son Cladera.

Aquestes foren les dues
tripletes campiones del tor-

Cartes
La nació
espanyola

M'agradaria respondre la
carta del senyor Emili Gar-
cia i Berthou del dia 1 de
setembre en qué posa en
dubte que Espanaya sigui
una nació. Es ben clar que,
per la seva llengua
—coneguda arreu del món
com a espanyol— i per la
seva cultura, Espanya és
una nació. Una nació que
frontereja a ponent amb
Galícia - Portugal, al nord
amb Euskadi i Occitánia i a
Ilevant	 amb	 Catalunya
—de Salsas a Guardamar,
s'entén—, a la qual estem
sotmesos.

Cada dia som més els
qui no tenim por dels desit-
jos d'independència; ans al
contrari: volem que creixin.
Catalunya no será mai !Hu-
re mentre estigui Migada a
Espanya. Només cal veure
el crit al cel que han enge-
gat davant la proposta d'un
Estat federal. I vós mateix
ja ens retalleu el dret a l'au-
todeterminació amb la pa-
raula parcial.

Pel que fa al terrorisme i
la violencia, us diré que sí,
que són deplorables, paró
són consooüéncia de les

neig. I com a subcampio-
nes aquestes:

Dones: Enriqueta Gar-
cia, Emilia Adan i Margali-
da Pasqual, del C.P. El
Puente.

Homes: Guillem Valles-
pir, Francesc Flores i Anto-

situacions de colonització.
Anselm Ouixal i Ramonet /
Palafrugell.

Chicken to
take away

Crónica núm 1.— Dues
noies eren a la ciutat eivis-
sanca de Sant Antoni Abat i
com que s'acostava l'hora
de dinar tenien un xic de
gana. Tenint en compte
que no es tractava de dues
persones amb grans recur-
sos econòmics, van optar
per un menú barat i ràpid
por poder assaborir sota
l'ombra d'un pi: pollastre a
l'ast i patates rosses. A la
vila esmentada nmbrosos
cartells an unciaven Chic-
ken to take away. Ni que
fóssim a Londres!

Crónica núm. 2.— I vet-
ho aquí que entren al res-
taurant xinès del carrer
Ample anomenat Mei-Ling.
De cop i volta, un atent
cambrer les va mirar i les
amigues se li varen adreçar
en la seva llengua mare tot
dient-li.

—Si us plau, quant val
un pollastre a l'ast?

El xicot, molt eixerit, res-

ni Ocete, del C.P. El Puen-
te.

Aprofitam per dir que el
C.P. Can Pastilla ha estre-
nat nova directiva, amb el
Sr. Pau MIR de president,
amb obres de remodelació
del CAMPET i un nombre

pongué:
— Pue no le entiendo!
—Les noies, fregant lleu-

gerament entre ells els dits
polze, index i cor i assenya-
lant les daurades aus que
donaven voltes, travessa-
des per un ferro, li tornaren
a dir:

—Quant val un pollastre
a l'ast? •

—I el noi, amb molt
males maneres:
. —Si no me hablan en es-

pañol no le entiendo.
Les xicotes quedaren tan

sorpreses que van optar
per girar cua i marxar.

Dues amigues catala-
nes.

Manifestació
prohibida

Només escric aquestes
quatre paraules per si algú
competent té l'amabilitat
d'explicar-me quina raó hi
pot haver, en plena demo-
cràcia, per a prohibir mani-
festar la seva opinió als ciu-
tadans, biguin majoria o no
al país, en un dia tan indi-
cat per a tals esdeveni-
ments com és la Diada de
Catalunya, o sigui la reme-
moració d'uns fets que

de fixes pròxim al centenar.
A la fotografia hi veiem els
directius a l'arbitre del tor-
neig, el sr. Kleber, junta-
ment amb la tripleta guan-
yadora del C.P. Son Clade-
ra. Enhorabona a tots!

A. de V.

toren concluents per a la
nostra pèrdua de llibertat i
sobirania, que no d'identitat
pròpia.

Aquesta prohiloició no
pot fer menys que retornar-
nos a tamos passats, on,
sota aquests tipus de Ileis ,.
es donava carta blanca a la
policia (abans d'un sol
color, ara més completa i
variada) per provocar dis-
turbis armes en mà. Jo es-
pero no rebre gaire per ex-
pressar allò que molts
volem, al carrer, l'Onza de
Setembre d'enguany.
Maria Cobeña i Guàrdia
(Sant Just Desvern, Barce-
lona).

CENTRE HOMOLOGAT DE BATXILLERAT

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

- 4 - 86 1 13 - 10 - 86
TITULAR- 611111EM LIADO SAMPOL

CARRER CASTILLEJOS, 45 - C011 D'EN REBASSA
TFNS.: 26.80.65 1 26.05.26



DEPARTAMENT DE HERBODIEItTICA
DEL CENTRE ItCNIC SANITARI ANTONI

GUTIÉRREZ
FISIOTERAPEUTA - NATURÓPATA COLO. N. 1908

PLANTES MEDICINALS - ALIMENT DE  RÈGIM -
COMPLEMENTS VITAMÍNIG
CONSULTk MORES CONCERTADES

CARRER BARTOMEU CASTELL 27 - TEL: 490164
COU. D'EN RABASSA

CENTRE MÈDIC
MIRAMAR

Centre de reconeixement médic-psicológic,

per a conductors i cacadors.

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

ACUPUNTURA
Cf. Miramar, 9 - Tel: 490222	 S'Arenal (Mallorca

SERVICI MEDIC

QUIRURGIC DE

BAO  IA

Centre Comercial "Aldea Blanca" (Bahia Azul)
lgualatori médic • Servei mèdic d'urgència - A.T.S. -
Injeccions - Tensió arterial - Consultes ginecologia -
Lar - Ona curta - Electrocardiogrames - Análisis.

Per a urgéncies, tela.. 238012-281313.

CENTRE MÈDIC
S'ARENAL

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

conductors i caçadors.

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

Tel. 490067 - S'Arenal de Mallorca.
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Hem recorregut el trajec-
te d'uns dotze quilòmetres
de la carretera de S'Arenal
al Llucmajor o viceversa,
carretera que, des de mit-
jans d'abril, segueix tanca-
da el trànsit a causa de les
obres del nou traçat, amb
un pressupost inicial que
sobrepassa els cinc-cents
milions de pessetes.
Aquesta carretera, la 602,
enllaçarà amb l'autopista
prop de la «sayja Ganade-
ra», i a la ciutat Ilucmajore-
ra, amb una carretera
també renovada darrera-
ment que va des de Lluc-
major fins a Campos. L'ac-
tual ruta, alternativa, entre
S'Arenal i Llucmajor és la
carretera C-717 de S'Aran-
jassa.

Hem pogut comprovar
que es fan traçats nous allá
on hi havia corbes estretes
i perilloses. No obstant,
hem de dir que el nou tra-
çat, globalment, no ens ha
semblat del tot ideal ni molt
menys. Es respecten molts
trams de la carretera antiga
i això conduu que no s'a-
propará S'Arenal a Llucma-
jor tot el que seria desitja-
ble, i ara més que mai es
podia fer perfectament. No
podem deixar de dir que la
millora es veurà, encara
que es pugui posar un altre
emperò a l'assumpte, i és
que quedin dos quilòme-
tres on haurem de seguir
circulant pel traçat de l'anti-
ga carretera per haver-se
construït una rotonda entre
Ca n'Aulet i Son Sala-
Misas, i des d'aquesta ro-
tonda, la carretera vella fins
l'altra rotonda del finald el
carrer de Sant Cristòfor a la
crala amb la prolongació a
l'autopista, prop de l'ano-
menat «Aqua-city».

Indagant sobre el tema,
sembla que l'antiga carre-
tera procedia de successi-
ves ampliacions de vells
camins veïnals o carreteres
que no tenien de projecte a
la Jefatura Ce Carreteras
de Baleares. Per tant, és
clar que el traçat és inade-
quat tant en alçada com en
secció i, a més, en terreny

onat a molts i amplis trams.
Aquesta projecte i obres

que ara es fan responen a
una necessitat sentida des
de fa anys; i per altra
banda, formen part del con-
junt de l'anomenat «anell
comarcal de Mallorca», se-
gons un programa de 1983
redactat per ordre de la Di-
rección General de Carre-
teras.

EL TORRENT
DELS JUEUS

Un dels punts problemes
que s'han de vencer és el
conegut Torrent dels
Jueus, desnivell que s'está
arreglant amb la construc-
ció d'un dic d'uns quatorze
metres d'alçada i un pnt de
dos ulls cadascun d'ells de
quatre metres d'alt per sis
d'ample al llarg d'una sei-
xantena de metres.

La carretera de S'Arenal
a Llucmajor ha tengut fins
fa ben poc uns escasos sis
metres, i sense les adequa-
des voravies. El projecte
contempla dos vials de tres
metres i mig amb voravies
de metre i mig.

Aquestes obres han pro-
duït molèsties, que
duraran fins la propera pri-
mavera, ja que sembla que

será a I estiu quan la nova
carretera entrará en funcio-
nament. Però segur que
haurà pagat la pena per les
dificultats que conduu con-
duir per l'actual carretera
que, hores d'ara, ja podem
qualificar de «vella». El sòl
era dolent, a pesar de les
continuades reformes a
punts concrets, la degrada-
ció pujava enters tempora-
da rera temporada, i les re-
petides corbes impedien
avançaments adequats i
sense perill. Inclús desapa-
reix la coneguda corba del
camí de la Talaia Romani-
na, popularitzada triste-
ment amb el sobrenom de
«corba de la mortz, a causa
dels accidents mortals que
s'hi han produït al llarg deis
darrers anys. Altres corbes
perilloses eren les de Ca
S'Hereu, Cas Trossos o
Son Delebau.

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

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

HERBA SANA. Herbonste-
ria, nutrició, dietètic, acu-
puntura, fisioterapeuta -
nautrónata, manicura, pe-
ducura. Carrer d'en Cirerol,
6. Tel. 492456..S'Arenal.

No hi ha dubte, per& a
pesar que el traçat podria
ser molt més recte i apro-
par Llucmajor a S Arenal
fins arribar a poder fer el
trajecte en uns set minuts
d'autornóbil, es tracta d'una
millora que haurà des rebre
forts i elogiosos comenta-
ris. Allá que importa de ve-
ritat és poder anunciar que
les obres s'inauguraran
abans del pròxim estiu. La
desviació per S'Aranjassa
o altres camins veinals in-
còmodes, tant en l'aspecte
laboral, com turístic o esco-
lar, que durin menys
temps. Esperem i confiem
que les obres durin menys
que les de la carretera de
Llucmajor a Campos, vin-
gui o no vingui bé per allá
de l'assumpte climatològic,
ja que aquest fou un dels
principals motius de la seva
llarga durada.

Q U I ROMASSAGISTA.
Massatges terapèutics i de
reabilitació, artrosi, esco
liosi, lumbálgies, dorsal-
gies, ciátiques, varius, cel
lulitis, mal de cap, estre-
nyirnent, parálisis facials,
etc. Esport Centre Son Ve-
río Carrer Costa i Llobera,
1. Tel. 263834, S'Arenal
de Mallorca.

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

CENTRE DE GIMNASTI-
CA, acupuntura i dietética,
necessita monitora o pro-
fessora de gimnástica. Tel.
492456.

Les obres de la carretera de S'Arenal
a Llucmajor no acabaran fins la
primavera	 Sbert Barceló

CONSULTA VETERINARIA

M. PERELLO SERVERA
MANUAL

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

Dissabtes matí de 9'30 a 13'00.

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

Ca n Pastilla.

GUIA MEDICA
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Diada Nacional deis Paisos Catalans
Els patriotes mallorquins, celebraren per primera vegada l'Onze de Setembre, diada

nacional dels Paisos Catalans, a la Plaça del Tub de la ciutat de Mallorca. La festa nava
bé, fins que a qualcú se li va ocórrer cremar una bandera olímpica. Els polioles espanyols
es pensaren que els cremaven la seva bandera i carregaren furiosos. Ens arrebassaren
les banderes mallorquines i detingueren els seus portadors. Al director de S'ARENAL DE
MALLORCA, que avesat que per S'Arenal els anglesos duen la seva bandera fins i tot als
calçotets de bany, duia la bandera mallorquina com a camisa, també el detingueren.

Així que, festa completa de l'Onze de Setembre al calabós de la Prefectura de Policia
alimentats amb pa, mortadela i aigua, cantant himnes patriátics i estudiant l'estrategia a
seguir per aconseguir la independencia del nostre poble.

La testa de l'Onze de Setembre transcorria de forma pacífica i agradable, fins que a
algú se li va ocórrer cremar una bandera olímpica.

Els detinguts, que estones anaven engrillonats, s'ho passaren molt bé. Val mes
está presoner juntament amb els teus que está lliure als palaus del teu enemic.

El jutje foraster ens va amollar sense càrrecs. Segons la Constitució dels espan-
yols no hi havia delicte.

Llavors, les forces del desordre, creient que es cremava la seva bandera, Irrompe-
ren a la festa 1 començaren a carregar gent dins les seves furgonetes. També ens
arrabassaren els símbols patris, és a dir, les banderes mallorquines. Al que subs-

criu aquesta auca, que la duia com a camisa, II respectaren.
L'arribada als jutjats fou apoteósica. Els patriotes mallorquins feren aclamats per

un nombrós grup de"persones.



TALLER DE JOIERIA OLEGARIO

Treballam el
seu or i argent.

Gravats i compostures.
Trofeus Esportius.

Carretera Militar, 230
S'Arenal de Mallorca.

IMPREMTA

Tipografía

Offset

SANT CRISTÓFOL, 116
TEL.: 26 89 64

S'ARENAL DE MALLORCA

..1115ell

A.

me.em

CARNIQUES SEMAR, S.A.

SEMAR
EMBOTITS 1 CARNS FRESQUES

LLUCMAJOR - MALLORCA
CARRER REVEREND TOMAS MONTSERRAT, 6 - B

TEL.: 66.01.57

Servei a la carta, cada dia manco el. dimmu.
Provi el nostre cabrit al forn, tostón de Segovia, ossoboco, etc., etc.
Buffets i tota ciaste de serveis a domicili.
Batejos, bode., comunions, sopan i dinars de companyonia, celebracions, etc.

Son Garcia del Finar
Coll d'En Babaza.

Telf. 268661.
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A causa del comentari
que em suggeri l'actuació
dels grups independentis-
tes, el dia Onze de Setem-
bre, he rebut, de forma per-
sonal, directa o indirecta,
molts testimonis, bé d'iden-
tificació amb tot el que vaig
escriure, bé de disconfor-
mitat abscluta, passant,
naturalment, per coincidèn-
cies i discrepàncies par-
cials, cosa cue entra dins la
més absoluta normalitat.

Jo mateix estic segur de
tenir molts punts en comú
amb la seva ideologia i
molts pocs amb la seva es-
trategia, però aquest no és
el cas. Del que sí me na-
don és que hi ha molt d'ig-
norant amcllat pel carrer i
molt de malintencionat
amagat esperant l'ocasió.
Llàstima que cap dels dos
no puguin volar, perquè se-
rien com ui immens para-
sol que ens alliberaria d'a-
quest sol chie m'imagín an-
ticonstitucional.

Per exemple, no hi han

faltat els reaccionaris de
sempre que, aprofitant
l'Onze de Setembre i alió
que jo, modestament, crec
una errada la táctica dels
membres del MDT, l'han
agafada contra l'autono-
mia, la cultura i l'idioma ofi-
cial de les nostres Balears,
només perquè, científica-
ment, s'anomena català.
En un intent d'ocultar la
seva ignorància cósmica,
tant de l'idioma com de la
cultura autóctona, s'han
pronunciat en contra de les
dues, amb el mateix furor
que els parricides ganivete-
gen sa mare.

Dir, actualment, que el
català no serveix per a res
o quasi res, tant si s'escriu
com si es parla en moltes
de les seves variants —el
mallorquí entre elles— sig-
nifica negar que Servet
descobrís la circulació de la
sang, que Galileu s'adonás
que il mondo gira —i Jimmy
Fontana ho cantás—, que
Newton fes present la Ilei

de la gravetat o que Mon-
sieur i Madame Curie acon-
seguissin captar les parti-
cularitats del radi.

En aquests moments,
només a Barcelona es pu-
bliquen fos diaris en Ilen-
gua catalana. Un, l'Avui, i
l'altre, el Diari de Barcelo-
na, més conegut com el
Brusi, que és el més antic
del continent europeu,
els sembla poc. A Catalun-
ya hi ha més diaris en cata-
là, i moltes revistes, entre
elles la prestigiosa Revista
de Catalunya. A Mallorca hi
tenim un bon nombre de re-
vistes de la Part Forana
que es publiquen en català.

Aquest idioma, que se-
gons la recent enquesta
encarregada per la Gene-
ralitat i anunciada per Aina
Moll, directora general de
Política Lingüística, l'ente-
nen en noranta cinc per
cent dels sis milions d'habi-
tants amb qué compta
—més dels que hi pugui
haver a Balears, Valencia,
el Rosselló i l'Alguer—,
l'usa, integrament, la TV3,
els programes regionals de
la cadena estatal de televi-
sió en uns horaris que seis
concedeixen des de Ma-
driz, més moltes emissores
que l'utilitzen íntegrament.

Inclús una Església tan
reaccionària com és la ca-
tólica, apostólica i romana,
fa anys que dictà normes
per a qué la litúrgia es fes
en català, fent-se ressò de
la seva importància, de les
seves arrels i del fet que és

un idioma propi, capacitat i
desenvolupat. Tots recor-
dam la travelada d'Adolfo
Suárez quan va dir que el
català no era apte per a ter-
mes científics i quedà co-
bert de caries, textos, !li-
bres i diccionaris que de-
mostraven el contrari, obli-
gant-h a rectificar.

Càtedres de Ilengua ca-
talana no n'hi ha només a
Espanya, sinó també a
moltes universitats aleman-
yes, com Heidelberg, o
dels Estats Units, com
Nova York o Berckeley, per
posar dos exemples de dos
països. La nostra UIB
—Universitat de les Mies
Balears— té convenis fir-
mats amb altres universi-

tats extrangeres, per a la
I lengua catalana. I un dels
catedràtics anglesos més
prestigiosos del món és
una aütentica autoritat
mundial en Ilengua catala-
na.

Els traductors de Ilen-
gües extrangeres al català
són nombrossissims i pres-
tigiosos, i el seu reball és
precís i extraordinàriament
apreciat. Nombroses tra-
duccions d'autors extran-
gers surten primer en ca-
tlaá —com la próxima de
Roland Barthes, feta del
Biel Mesquida— abans que
en castellà. Les
col.leccions de llibres en
català, com la Biblioteca a
Tot Vent, d'Edicions Proa,

tenen més de cinquanta
anys, i la Caixa, que edità
cent títols d'autors en llen-
gua catalana i cinquanta
d'autors traduïts, está arri-
bant als vint primers a la
col.lecció de clàssics uni-
versals de l'actual segle
XX.

Qui pensi que la seva
pròpia Ilengua, la seva llen-
gua mare, apreciada per in-
telectuals i científics de tot
el món, és una Ilengua d'a-
nar per casa, és un pobre
home, un parricida i un de-
sarrelat. Entre altres coses.
Qui ho polititzi, un mal fill.
Respecte a la meya llen-
gua mare preferesc que di-
guin de mi que tenc com-
plex d'Edip.

SÁrenal
,; • de Mallorca

EL MILLOR SUPORT pu-
blicitari de la seva empresa

a la nostra comarca.



El dinar de gala fou al restaurant Brasilia i fou presidit per Miguel Pasqual,
regidor d'esports de l'Ajuntament  ciutadà.

A5CEN50112É5

MUNTATGE 1 CONSERVACIO
EL NOSTRE ASCENSORISTA!

C/. MARINETA, 7 - TEL. 26 62 32 - 54 - EL ARENAL - (MALLORCA)
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Casa Blanca

Tercer Memorial Miguel Jaume
El passat dia 20 de setembre, va tenir lloc a les pistes de Sa Casa Blanca, el Tercer

Memorial Miguel Jaume de Petanca amb la participació de 24 tripletes. El joc, que fou
seguit per nombrós públic, va durar tot el matí i una vegada acabat, jugadors i públic,
entre els qui hi havia els directius de la Federació Balear de Petanca, se dirigiren al Res-
taurant Brasilia que está a la vora de mar de S'Arenal on se serví un arròs brut deliciós,
vadella molt bona, gelat, gató, begudes al gust... en un ambient de cordialitat i germanor
entendridor. Als postres, el regidor d'esports de l'Ajuntament de Ciutat, senyor Pasqual,
se va afegir a la festa donant-li d'aquesta manera més categoria i esplendor.

La clasificació d'aquest Tercer Memorial Miguel Jaume (L'amo en Miguel de Sa Casa
Blanca) fou com segueix:

CLUB PETANCA ANDRATX: Antoni Martín, Claudi Garilo i Ramon Sánchez.
CLUB PETANCA CAN PASTILLA: Jaume Bauçá, Llorenç Llull i Bartomeu Mulet.
CLUB PETANCA BINISSALEM: Miguel Terrassa, Miguel Jaume i Antoni Moià.
CLUB PETANCA AMANECER: Andreu Escales, Nadal Socies i Antoni González.
CLUB PETANCA LLAMA: Mateu Socies, Margalida Arbon i Pere Montserrat.
CLUB PETANCA PUNTA VERDA: Joan Martínez, Josep Arcas i Soledat Torres.
CLUB PETANCA HOSTALETS: Bernat Fiol, Josep Gordiola i Mateu Col!.
I així, fins a 24 tripletes de veterans, que participaren, essent remarcable la d'Es Pillan,

club que fa dos mesos va guanyar el Campionat de Petanca de l'Estat Espanyol.
Col.laboren en l'esplendor d'aquest campionat, a més de l'Ajuntament de Ciutat, el

Restaurant Brasilia, Coca Cola, Ricard, Sa Nostra, Prodiecu i Mian.
Havent dinat, atraccions i tot.

Guanyaren els pil.lariners que reberen el trofeu de doña Pereta de Sa Casa
Blanca.

Es Pillarí l'Andratx, jugaren la final del Memorial Miguel Jaume.




