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La Guardia Civil de S'Arenal se va vestir de gala per honorar la seva patrona, la
Mare de Déu del Pilar el pessat dia dotze d'octubre.

Els joves de l'associació de la tercera edat de S'Arenal, ompliren dos auto-
cars i feren una excursió per l'interior de l'illa. Una gent ben maca que

pensa organitzar passejades cada mesada.

Membres de diferents associacions arenaleres foren rebuts en audiéncia pel batle de
Ciutat Ramon Aguiló divendres passat. El batle de Ciutat va veure possible i necessari la
construcció d'un isntitut de formació professional i un altre de baxiller, donada la  impor-
tància del nombre de places escolars de la zona. No se va mostrar d'acord amb la peato-
nització per aquest hivern de la carretera de la vora de mar. Però que l'ajuntament tenia
entre mans el projecte i que abans de dos anys seria una realitat. Va veure amb bons ulls
la construcció d'un recinte firal a Ses Fontanelles, peró sense palau de congressos.

Va dir que l'ajuntament no posaria més centres culturals donada la seva baixa rendabi-
litat, peró que adequaria la biblioteca de S'Arenal per tal que s'hi poguessin fer altres  acti-
vitats culturals.

El batle va dir que se remodelaria l'equipament esportiu davant al Géminis i a la pina
del Consultori —de fet ja han vengut els  tècnics a prende mides— i que se farien nous
equipaments esportius si les associacions trobaven terrenys on fer-les,

La senyora Salva és Ilucmajorera. Des de primers de
mes és la secretaria interina de l'Ajuntament de Lluc-
major. Nosaltres, feim vots perquè prest ho sia afecti-
va ja que, segons diuen, a més de ser intel.ligent i
bella, escriu català. L'anterior secretari de la corpora-
ció Ilucmajorera, Rafel Bauçá de Sant Joan ha estat ju-

bilat per haver complit l'edat reglamentaria.

Cada dia de l'any, mos ven els diaris i revistes. També
ven S'ARENAL DE MALLORCA. Es eficient i simpáti-
ca, Na Nati de la Papereria Baleares de S'Arenal. 1 té
molts de cabells damunt el cap, que és el que pertoca.



Medalla d'or a una agéncia de
S'Arenal

Dimarts, dia 3
La distinció que el «Club Mare Nostrum 2.000» concedí a  l'agència d'assegu-

rances generals de S'Arenal, de Mare Nostrum, consistent en l'entrega d'un di-
ploma i la imposició de la Insígnia d'Or a càrrec d'un alt cap de l'esmentada com-
panyia es farà efectiva el proper dirnarts dia 3 d'aquest mes de novembre.

A la familia Sbert-Nicolau, i especialment a les dues filies, Maria i Xesca que
són les que més feina fan dins  l'agència. S'ARENAL DE MALLORCA els dona
per endavant la més sincera enhorabona, així com al delegat de la comarca, pau
Cabot.

Parlar dues llengües

Telèfons útils a

S'Arenal

Ala part de

Ciutat

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

13'30 i 1500 	 727643-727644

Bombers 	 281250-290017
Residencia de l'assegurança social 	  289100
Creu Roja de Ca'n Pastilla 	  264040
Policia Nacional 	  091
Policia Municipal 	  092
Policia Municipal de S'Arenal 	  490503
La Porciúncula 	  260002
Tele-Taxi 	  401414
Radio-Taxi-Platja 	  .255440

Taxi -Telèfon 	  273722

A la part de
Llucmajor

Ajuntamcnt 	 660050
Oficina de S'Arenal 	 264071
Bo mbers 	 660756
Policia Municipal 	 661767
Guardia Civil 	 264121
Radio Taxi 	 263080
Parròquia 	 263265
Aigua potable a domicili 	 261426
Aasociació de Veinats 	 265005
Grues Sampol 	 264193
Servici Municipal d'aigues Sosegur 	 262493
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Aquest periòdic surt cada quinze
des. Se pot tobar ab quioscos de
S'Arenal Ca'n Pastilla, Es Coll, Son
Ferriol i Sant Jordi  Subscriviu-vas

-hi

BOLLETI DE SUBSCRIPCIÓ

Nom 	

Carrer 	

Població 	  Tel. 	

M'interessa una subscripció:

E SEMESTRAL 900 Ptes.

Forma de pagament:

Rebut domiciliat a un Banc

Banc 	  Suc. 	

Compte n.° 	  Titular 	

Comptat	 Firma

Ompliu aquesta tarja i enviau-la al Cami

Canteres, 132, S'Arenal.

COS DE CALIT-
JA, és el títol del 'li-
bre de poemes d'en
Miguel Bezares que
fou editat a l'Im-
premta Moderna de
Llucmajor i sortí a la
Ilum durant les Fires
de Llucmajor.

Poesia exótica,
calentona i forta, de
la qual en reproduïm
un tros. Se pot tro-
bar a les llibreries de
la Ciutat de Llucma-
jor.

BOGERIA MARINA

la nuesa és un néctar

que plegats tastarem

si correm amb les ones

i feim del jaç el mar

el naufragi tancarà el ritual

del doble horitzó

i a les acaballes

surarem

sobre una bassa d'esperma

i Ilençols

només Ilavors

haurem après a buidar-nos . ,

entre els esculls

arran d'un altre mar

Miguel Bezares.
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Jo, de tot cor, planyo tota la gent d'Es-
panya i cree que la ràbia que ens tenen
deu ser perquè han de constatar que
són molt inferiors a nosaltres.

Els, que no són pas beneits, puix
també tenen notables i molt in-
tel.ligents teòrics i estudiosos que
saben defensar, i molt apassionada-
ment, de la seva hispanitat, primer
que tot, la llengua, s'han de rendir
davant de nosaltres per moltes coses:
per la nostra cultura, per la capacitat
de treball que tenim i pel seny i la
rauxa, per?) sobretot per l'idioma que
partem i que, és clar, s amb el que
ens entenem, i ells, pobres, de cap
manera no en pipen ni una.

Els de Madrid, ells que són tan cre-
gudets, una mica fatxendes i a més
són del centre, els deu fotre molt
veure que nosaltres,. que som de la pe-
riféria, sapiguem parlar dues llengües i
ells, pobrics, només en saben parlar
una.

Els catalans, tots sis milions, i del

Sr. Director:

En Pere Andeu, té més raó que
un sant. Catalunya sempre ha opri-
mit Espanya i les dades històriques
que aporta són indiscutibles. Si
m'ho permeteu, m'agradaria adduir
alguns altres exemples que corrabo-
ren plenament les seves afirmacions.

Ja ho deia en Nebrija fa molts
d'anys: .«Siempre fue la lengua com-
pañera del Imperio» que traduït al
cristià vol dir que «allá on hi ha
colonització económica, mai no hi
manca la colonització cultural». No
hi ha dubte que la colonització (o
opressió) cultural pot arribar a ser
tan odiosa com l'econòmica i sovint
és més embafadora, i si no ho creis
observau la casta d'opressió que els
castellans han de sofrir de Cata-
lunya:

Als pobres nins castellans els obli-
guen a cursar tots els estudis en
català, ,àdhuc les primeres lletres.
Amb més freqüència de la que cal-
dria, es dóna el cas de nins caste-
llans que el primer dia que van
a escola es troben amb una :mestra

. que ni entén ni parla castellà. Tam-
poc no és estrany el cas del vellet
qUasi analfabet que va a les tres
pessetes a veure el metge i aquest
no entén ni un Mot de castellà. Es
quasi impossible parlar en castellà
a les comissaries, quarters, davant

més petit al més gran, tots els entenem
a ells i som tan bona gent que no dis-
criminem, no ens ve d'aquí llegir o
sentir el castellà, puix sabem co-
mprendre'l, car l'entenem tot.

Sens dubte deu ser això el que els
deu fer empipar més: veure que ells
no poden fer el mateix. Ells, per tot
ús, solament tenen una llengua i nos-
altres en tenim dues; això deu repre-
sentar ser un cent per cent superiors;
d'una a dues hi va el doble, oi?

Nosaltres Ilegim tots els nostres
autors i podem, sense fer cap esforç,
llegir els seus, de Cervantes fins a
Cela i els tenim tots a la nostra biblio-
teca; en canvi, ells no poden llegir tal
com escriuen ni d'en Joanot Marturell
a l'Espinás ni cap més dels nostres.

Això sap greu però és així, perquè,
com dèiem, ells només saben una 'len-
gua i nosaltres en sabem dues; això
vol dir que som millors, g. a D.  LI. So-
lernau (Mataró, Maresme).

el jutge etc. i empenyer-se a fer-ho
sol dur mals resultats. Tot això
passa avui en dia que tenim demo-
crcia. Excús dir-vos qué succeïa en
temps de la dictadura.

Els desgraciats castellans per po-
der veure TV en el seu propi idio-
ma, han hagut d'installar, pagant-
los de la seva butxaca, repetidors
per a captar la TV argentina alhora
que la Generalitat (mirau si són
perversos!) no s'ha estat de fer sa-
ber que la maniobra era iFleal i
que qualsevol moment els repeti-
dors podien ser desmuntats.

I ja m'allarg massa, si per mostra
basta un botó cree que queda de-
mostrat que el que Catalunya exer-
ceix sobre la resta d'Espanya no és
opressió; és opressió i mitja.

A ten larnent
Pere Mateu

P. S. Pere Andreu, això que l'estat
central numés deixa de tornar el
5 % del que recapta a aquestes
Illes, no sé si vós o el «Diario»
d'on ho treia s'ho creuen, jo no,

com jo quasi tots els mallor-
quins inclòs en Cañellas. Vos
diré mes, no manquen estudis
que demostren que la indepen-
dencia dels PP. CC. no només és
viabe econ'Jmicament, sinó 'pe
fins i tot seria un bon negoci.

La Catalunya opresora



Autónoma, de les com-
petències sobre el joc.

L'article 10.10 de l'Es-
tatut d'Autoomia de les
Illes Balears concedeix
competència exclussiva
en matèria de joc a la
Comunitat Autónoma,
amb l'excepció d eles
apostes mútues esporti-
vo-benéfiques. En con-
seqüéncia, són compe-
tència de la C.A.I.B. les
referents al joc a Casi-
nos, jocs i apostes.

Durant la passada le-
gislatura s'el.laborá, per
part de la C.A.I.B., un
decrot atribuint les com-
petències a la Conselle-
ria de l'Interior. Amb la

remodelació del Govern
de la Comunitat després
de les passades elec-
cions autonòmiques i la
subsegüent desaparició
de l'esmentada Conse-
llena de l'Interior, és la
Conselleria Adjunta a la
Presidència la que s'ha
fet càrrec del tema. El
decret, que solament
disposa l'atribució de la
competència a una Con-
selleria concreta, es
troba pendent de sen-
tència del Tribunal
Constitucional... Així
doncs, el que está pen-
dent no és la titularitat de
la competència, sinó so-
lament qui l'executarà
materialment.

Tenls Arenal
SON VERI TELEFONS: 26 38 34 - 26 31 12 5497 1' &«fie
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Local Social

Club Petanca

SON VER!

U. E. S'Arenal

TENNIS 3 pistes

ESTAM AL SEU SERVEI

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

Piscina amb trampolí.
Tobogan hidrotub de vint-i-cinc metres de recorregut.

Dos-cents nins i nines
de l'Escola Catalana de
S'Arenal de Mallorca
foren convidats a una
festa social per la direc-
ció de la Llibreria Juiz
aquest cap de setmana
passat. La Llibreria Juiz,
havia proveït aquests
nins, la majoria deis
quals parlen castellà,
dels llibres de curs en
llengua catalana neces-
saris per estudiar a
aquesta escola.

són les intencions del seu
partit en aquest aspecte?

—Qualsevol lentitud en
aquest aspecte és negativa
perquè suposa retrassar i
dificultar la fi de la margina-
ció del nostre idioma i de la
nostra cultura. Si no avan-
çam, corr perill la supervi-
vencia de la personalitat
dels mallorquins. El PSM
está impulsant iniciatives
de progrés per a la norma-
lització. Hem aprovat cur-
sos per a adults a Llucma-
jor i S'Arenal i hi ha el pro-
jecte, pendent de discusió
al plenari, del Reglament
de la Normalització Lin-
güística, que és el docu-
ment que fixa l'actuació de
l'Ajuntament respecte de
l'ús i la promoció del nostre
idioma.

—Molts joves, una vegaa
acabats els estudis, rara-
ment tornen a obrir un Ili-

bre. Creu que en aquest
aspecte se segueix com
abans o hem millorat?

— Desgraciadament els
índexs de lectura, sobretot
la «desinteressada», se-
gueixen essent baixos. En-
cara que tot sembla indicar
que augmenten amb els
pas dels anys. N'hi ha prou
amb veure els poquíssimes
llibreries que hi ha a lluc-
major i S'Arenal.

—Les exposicions o
qualsevol altre acte cultu-
ral, sembla com si només
es poguessin fer durant les
festes o les fires. Tenen
previst qu epuguin realit-
zar-se exposicions qualse-
vol época de l'any?

—La meya intenció, i
cree que és la de tota la
Comissió d'Educació i Cul-
tura, és no limitar la progra-
mació cultural a unes dates
concretes.
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Nota informativa: 28
de setembre, 1987.

El conseller es dirigirá
aviat al Ministerio del In-
terior amb la finalitat de
tractar sobre l'assump-
ció d'aquestes compe-
tències:

LA GESTIO DEL JOC,
PRIORITAT DE LA
CONSELLERIA ADJUN-
TA A LA PRESIDENCIA.

El conseller adjunt a la
Presidència, Francesc
Gilet, es dirigirá aviat al
ministre de l'Interior,
José Barrionuevo, amb
la finalitat de mantenir
converses i negocia-
cions sobre l'assumpció,
per part de la Comunitat

Macià Garcies Salvà,
professor de Llengua i Lite-
ratura Catalana a l'Institut
de Batxillerat Mossèn Alco-
ver, de Manacor, i regidor
del PSM des del PSM des
del passat 10 de juny, és el
president de la Comissió
d'Educació i Cultura.

La recent col.locació de
les plagues amb els noms
tradicionals als nostres ca-
rrers, ha donat lloc a una
particular interpretació del
català literari i de la modali-
tat mallorquina. Pensen re-
collir aquestes plagues i re-
torlar-les correctament?

—Les correccions que ja
hem acordat fer damunt les
anteriors	 plagues,	 que
penjà l'anterior Consistori,
no té res a veure amb una
confrontació entre modali-
tats mallorquines i el català
literari. Es tracta d'eliminar
barbaritats com «Carrer de
s'Oliver», «Carrer des Rei
En Jaume I» o «Carrer de
s'Esperança» per les for-
mes correctes, que són
«Carrer de l'Olivera», «Ca-
rrer del Rei Jaume I» i «Ca-
rrer de l'Esperança», per
posar uns exemples de les
nou plagues que s'hauran
de canviar. Per decidir
aquesta correcció ens hem
basat en un informe
el.laborat pels professors
Sebastià Cardell i Miguel
Sbert, els quals deixen
pendent un estudi més de-
tallat per als casos més
problemàtics, com el «Ca-
rrer de Bons Aires» o la
castellanitzada	 «Calle
Monte»`.

—La normalització lin-
güística es porta endavant
amb una cena lentitud. Es
això positiu o no? Quines

Comunitat Autònoma de les Illes Balears

Gabinete de Mitjans de Comunicació

Llucmajor	 Joan Clar 

Garcies presentará un reglament de
Normalització Lingüística



EL ARENAL. OFICINAS, ALMACEN Y EXPOSICION:

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

LLUCMAJOR. ALMACEN Y EXPOSICION

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

PALMA DE MALLORCA.

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

Gran Via Asima, 1 - Teléfs 20 47 02 - 20 47 62

ALMACEN: Calle Aragón, 139 - Teléfs. 27 2355 • 27 2364

almacenes
femenías..
materiales de construcción

Els professionals

RESTAURANT
BRASILIA

BANQUETS DE BATETJOS, NOCES, PRIMERES COMUNIONS I
FESTES SOCIALS

AVINGUDA DE BARTOMEU RIUTORT, ENTRE BALNEARIS
112

CA'N PAST1U.A - TELS.: 26 01 19 7 26 45 63

eN M4ouLt4,4,

MASCRESPO, 5.A.

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

TELEX: 68825 MASC E
07007 COLL D'EN RABASSA

AVINGUDA NACIONAL, 64
(ENTRE BALNEARIS 51 6)
S'ARENAL DE MALLORCA

UZSUN 
GAT 1519

/AJES S.A.
VOLS XARTERS A LA PENINSULA

BITLLETS DE BARCO
VIATGES ORGANITZATS

CARRER DE LISBOA 22
TEL: 490013 - 490108
S'ARENAL DE MALLORCA ".
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El baile de Llucmajor retira totes
les competències a J. Rabasco

F.V.
Al moment de tancar

l'edició el batle, Joan
Monserrat acaba de firmar un
decret per tal de cessar i
retirar totes les
competències al seu primer
tinent tan°, Joaquim
Rabasco. L'únic regidor del
CDS era també el batle
pedani de S'Arenal,
president de la comissió
municipal d'interior i també
era el responsable de la
Policia Municipal. A partir
d'ara el representant del
CDS será un "regidor ras" i el
seu sou es reduirà, de
75.000 pts. mensuals a
16.000, la mateixa nómina
deis regidors de l'oposició
conservadora, que no
volgueren les competències
ofendes pel batle.

Algunas de les
competències d'en J.
Rabasco ja tenen els nous
responsables, així la
pedania de S'Arenal será
ocupada pel regidor
socialista, M. Rodríguez
Valencia, en Tomás Garcias
será el primer tinent bario i el
mateix batle Joan Monserrat

Em sent discriminat. Una
vegada més, una institució
"democrática" ha proclamat
que som -jo com tants
d'altres, corn els meus
compatriotas- un culada de
segona fila. L'Ajuntament de
Llucmajor .ha decidit per
majoria ratificar una vegada
més, perpetuar un poc més
una situació en la qual tenc
uns deures que altres
ciutadans d'aquest estat no
tenen, i em veig privat d'un
dret que aquests ciutadans
veuen reconegut, aplicat i
defensat, precisament amb
l'excusa d'evitar la
discriminació.

Reunit en sessió plenaria,
l'Ajuntament de Llucmajor,
amb els vots en contra de
UM i PSM va acordar que no
és una condició exigible a
un candidat a funcionari
municipal el que conegui el
català, la meya llengua,
l'idioma propi d'aquesta
torra.

Naturalment, varen posar
excuses. En aquest cas, la
urgència de cobrir una certa
plaga, i l'excusa de que hi ha
jurisprudència en aquest
sentit del tribunal
constitucional.

Seguesc amb interés
totes les informacions que
es publiquen sobre aquest
tema, i si en tenc una
impressió dominant és que
la jurisprudència en aquest
sentit és variada i, fins i tot,
ambigua en conjunt. En
qualsevol cas, si és o no
anticonstitucional, ho pot
decidir un tribunal.

En aquest cas, pareix que
la jurisprudència i el tribunal
Constitucional han estat
utilitzats com una espècie
d'amenaça: si no feis banda,
vendrá Na Maria Enganxa....

Pot ser és aquesta la
imatge que en tenen, de tan

es 	farà	 càrrec
momentàniament de la
Policia Municipal.

Queden sobre la taula
d'altres aspectes de la
gestió municipal que exercia
el cessat regidor, i seran
objecte d'una nova
negociació entre els grups
polítics que participen en la
gestió del Consistori
Ilucmajorer, el PSM, UM i
PDP.

L'enfrontament d'en J.
Rabasco amb el batle a la
darrera sessió plenaria fou el
detonant d'una situació
perllongada els 3 mesos de
vida del Consistori que
havia motivat un cert
malestar a l'equip de govern.

El tema que va
desembocar en aquesta
situació conflictiva fou quan
el regidor del CDS va
proposar de tractar en el
capítol de temes d'urgència,
una petició, subscritaper 80
taxistes, en la qual se
sol.licitava la modificació d'un
deis articles del reglament
municipal d'autotaxis. Er
concret l'apartat que fa
referència a la possible
dotació dels vehicles de

alt tribunal? En aquest,
sentit, és un senador
independent del PSC-
PSOE, Francesc Ferrer i
Gironés qui afirma que, els

darrers anys, un dels
obstacles principals a la
normalització lingüística han
estat les sentències
Judicials.

Si s'ha de prendre una
resolució judicial, que algú
presenti la demanda i dicti
sentència qui n'hagi de
dictar; paró que no s'avanci
a aquestes fe;nes el
consistori Ilucmajorer.
Porque també as cert que hi
ha una Llei de Normallzació
Lingüística vigent, i que una
Llei Orgánica de l'Estat,
l'Estatut d'Autonomia,
consagra aquest principi de
normalitzaci5.

Com 'es poden aplicar
aquests principis dins l'àrea
de feina d'un funcionari a qui
no s'exigeix el coneixement
de l'idioma?

ràdio, radiotelèfon,
calefacció etc, i que
s'establís una sola
freqüència per a tots els
vehicles, designada, de
forma oficial, per
l'Ajuntament.

Paró al no prosperar,
després de la corresponent
votació, la declaració
d'urgència, el regidor del
CDS va seguir defensant la
seva postura i el batle el va
cridar a l'ordre, Ilavors en J.
Rabasco va demanar
autorització per anar-se'n i
malgrat la negativa de la
Presidència, va abandonar la
Sala, acompanyat d'un grup
de taxistes i militants del
CDS assistents a la sessió
plenaria.

Com podrá servir aquest
furc.snx, amo t„:s
els ciutadans que no en
moven a plaer en una
llengua forastera? Será un
més d'aquesta carrera
d'obstacles que per al
ciutadà ja és l'administració.
Un obstacle afegit per als
catalanoparlants, una nosa
per a que la nostra llengua
s'usi normalment.

Em sent discriminat pel
meu ajuntament, per una
decisió que han emparat
amb la urqéncia, però que té
una clara signlicació política i
social: els mallorquins
seguim essent ciutadans de
segona fila, amb lá^

complicitat de les "nostres
institucions democràtiques.

Jo no sé que hauria dit el
Tribunal si s'hagués fet el
que no s'ha fet. Paró sé que
no hi ha cap llei, cap tribunal,
ni cap força que pugui robar-
me o robar al meu poble la
pròpia llengua.

Discriminació
Miguel Cardell



Miguel Quintana, president

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

Associació de Veinats Ses Meravelles

Una associació de veïns sense massa activitats a la barriada arenalera de Ses
Meravelles, barriades de xalets, la majoria de luxe, i pisos, molts de segona resi-
dència, ocupats només durant l'estiu. Hi ha no obstant això una població estable
i escampada que s'ha agrupat en associació de veïns.

Són una cinquantena de socis que fan una missa i un sopar anual a més d'una
festa de l'estiu de carácter més bé infantil, és a dir, dedicada als nins i nines de la
zona.

Paguen una quota quasi simbólica de mil pesetes anuals i no tenen el costun
de demanar subvencions a l'ajuntament ni a cap altre entitat oficial.

Els directius d'aquesta associació, són els que segueixen: President, Miguel
Quintana. vice-president, Antoni Ferrer, secretari, Bartomeu Arbona i, vocals,
Francesc Bellintante, Pere Salom, Antoni Mas. i Xavier Pomar.

Una nova associació de veïns ha estat legalitzada a S'Arenal de mallorca amb
el nom de «S'UNIO DE S'ARENAL». Aquesta AAVV ha nascut amb el  propòsit
de ser un grup de pressió i el seu principal objectiu será el de formar una federa-
ció de les diferens associacions del Terme lnexistent de S'Arenal.

Els directius d'aquesta nova associació, coneguts dins el món de la política i
de l'esport arenalers, són els que segueixen:

President. Joan Riera Moragues.
Vicepresident: Pere Canals Morro.
Secretari: Pere Siquier Cantallops.
Tresorer: Artur Para Mendoza.
Vocals: Mateu Perelló Motines, Miguel Más Joan, Frederic Galindo Rincón,

Bartomeu Bauoá Servera i Josep Manuel Luna de Rojas.

El passat divendres dia 17 d'octubre, fou inaugurat el nou local de l'Associació
de Veïnats de Son Ferriol. Assistiren a l'acte una cinquantena de socis, així com
una funcionària de la regiduria de cultura de l'Ajuntament de la Ciutat de Mallor-
ca. Va benek el nou local el rector de Son Ferriol.

El local, ha estat construït pels mateixos socis que han fet de manobres, pica-
pedrers, fusters, Ilanterners, electricistes... i han comprat els materials amb una
subvenció del Govern Balear, al semi-soterrani de l'escola privada de la Plaga
Major del poble. Saló d'actes, despatx, lavabo i traster. Un local molt funcional
que farà un bon servei al poble.

A la fotografia, el moment de la benedicció, que fou seguida d'un refrigeri.

El president del Govern Balear Molt Honorable Senyor Gabriel Canyelles
Fons, fou convidat a sopar a Sa Casa Blanca pels organitzadors de la Primera
Pelegrinació de Sa Casa Blanca a Sancelles que se va fer la primavera passada.
Abans del sopar, poguérem veure el vídeo de la pelegrinació, cosa que va ani-
mar els casablanquers a organitzar la segona pelegrinació l'any que ve. El presi-
dent Canyelles, que enguany va tallar la cinta a la partida, va prometre que l'any
que ve hi anida i que posiblement ho faria amb el seu tractor.
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En pocs dies la Policia
Nacional de S'Arenal
han detingut els respos-
nables de dos delictes
comesos a la nostra
zona. Es tracta dels tres
britànics que agrediren
Joan Oliver, propietari
del bar Amic, i l'agressor
d'una alemanya.

EL BAR AMIC

Joan Oliver relatà d'a-
questa manera els fets
ocorreguts el passat diu-
menge, dia 18: «Prop de
les dues de la matinada
entraren a la cafeteria
tres extrangers que se
dedicaren a fer destros-
sa al local sense que hi
hagués hagut cap tipus
de discusió per enmig.
Vaig sortir de darrera la
barra i vaig anar cap a
ells. Dos d'ells aconse-
guiren escapar mentre jo
en retenia un. Amb l'aju-
da dels clients de la ca-
feteria aconseguiren cri-
dar una dotació de la Po-
licia i aquest el se'n du-
gueren. Va ser després
que vaig adonar-me que
tenia una lesió al braç i
seguidament vaig anar a
Son Dureta on me varen
atendre sense cap com-
plicació».

La Policia detení
Gram S., de 22 anys, a
l'interior del bar Amic.
Els altres dos implicats
en l'afer, Philip D., de 18
anys y Andrew Ch., de
21 anys, foren localitzats
per la Policia poc temps
després.

la dona estersa enmig
d'un gran bassiot de
sang i cridaren immedia-
tament una ambulància
amb la qual la dona fou
traslladada a Son Dure-
ta. Segons sembla, l'au-
tor va ser-ne el seu
marit.

El marit, anomenat
Peter Johan Gunter
Rohr, entré dins la casa
de la dona —vivíen se-
parats des de feia un
temps— amb la intenció
de convencer la dona
per tornar a fer vida ma-
trimonial. Davant la ne-
gativa de la dona i just
quan aquesta despedia
Peter Johan, aquest es
va treure un punyal i l'a-
punyalà. La dona acon-
seguí tancar la porta
abans que l'home ho tor-

Un home que sortia
d'un bordell del carrer
Vallori va ser agredit per
dos macarres de la zona
els quals li robaren unes
vint mil pessetes que
aquest duia. L'home
havia passat unes hores
en companyia d'una
prostituta. .

Els veïnats del carrer
Vallori asseguren que en
aquesta zona la vigilàn-
cia policial és del tot in-
suficient. «No entenem
—diu un portaveu—com
en un carrer com aquest,
on hi ha prostitutes, ma-
carres, drogadictes i ve-
nedors de droga, tota
aquesta gent pot fer el
que vol i no hi ha una do-
tació policial permanent.
Sembla que les autori-
tats s'han oblidat del

nás intentar.
Posteriorment, la

dona, encara que greu-
ment ferida, pogué arri-
bar fins la casa d'un veï-
nat i demanar auxili. La
Policia acudí al lloc deis
fets i forçaren la porta ja
que la dona havia tancat
amb clau per por que
tornás l'agressor.

Peter Johan va ser de-
tingut poques hores des-
prés a Cala Estáncia, on
hi té un establiment que
regentava. En el local la
Policia hi trobà roba amb
taques de sang. Hores
d'ara, la qüestió és en
mans del jutge que será
l'encarregat de dictami-
nar exactament qué
passa la matinada del
dissabte 17 de setem-
bre.

nostre barri i només
volen saber de nosaltres
quan hem de pagar els
impostos».

Segons aquestes ma-
teixes fonts, succesos
com aquest és cosa ha-
bitual en aquest carrer.
Es tracta de prostitutes
que avisen els macarres
que els clients porten
una quantitat considera-
ble de diners i els maca-
rres els esperen al carrer

després d'una bona
pallissa, l'abandonen
mal ferit i el deixen
sense cap duro. A part
d'això, també són fre-
qüents les pallisses a
prostitutes per part dels
macarres, els robatoris
al mateix carrer i altres
actes delictius.

S'Arenal de Mallorca
	

Detencions

AGRESSIO A UNA
ALEMANYA

Per altra banda, la Po-
licia Nacional de S'Are-
nal ha detingut un indivi-
du alemany, de 47 anys,
com a presunte autor de
les ganivetades que feri-
ren greument la seva es-
posa, de 43 anys, també
alemanya. Els fets oco-
rregueren al carrer
paula, de S'Arenal, la
matinada del passat dis-
sabte, dia 17.

Una dona telefonà al
091 notificant que havia
estat agredida amb
arma blanca. La Policia
acudí al lloc dels fets i
hagueren de forçar la
porta per entrar a la casa
del matrimoni. Trobaren

Apallissen un home quan sortia
d'un bordell
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Demanen quatre anys
per a un pare que
agredí la seva filla

S'Arenal de Mallorca

Greu accident de trànsit
Un tràgic accident de

trànsit al carrer Llaüt de
S'Arenal ha tengut com
a conseqüéncia la mort
d'un al.lot i quatre adults
ferits greus.

El passat dimars, dia 6
d'octubre, a l'horabaixa,
un Volkswagen Polo i un
camió col.lisionaren a la

cruïlla del carrer Llaüt,
un dels punts negres de
S'Arenal-Ca'n Pastilla.
L'utilitari queda práctica-
ment sota el camió amb
qué havia xocat. Els fe-
rits, quatre adults, i
l'al.lot mort viatjaven
dins el cotxe. Són ex-
trangers i el cotxe era de
lloguer.

Els bombers hague-
ren de treure el cadáver
del nin d'entre la ferralla
en qué s'havia convertit
el cotxe. També hague-
ren de treure el cos mal-
ferit d'un dels adults.

Els ferits foren ingres-
sats urgentment a la re-
sidencia sanitaria de

Al carrer de Manacor
de Ciutat un home col-
pejava continuadament
una dona que es trobava
estesa en terra. Els via-
nants que passaven per
la zona, en adonar-se'n,
avisaren la Policia Muni-
cipal els quals acudiren
aviat i detingueren l'a-
g ressor.

La dona, muller de l'a-
gressor, explica que
quan havia sortit de ca
seva per anar a treballar
havia estat perseguida
pel seu marit, del qual es

Son Dureta. La Policia
Municipal féu l'atestat
del suctária de Son Du-
reta. La Policia Munici-
pal féu l'atestat del suc-
cés mentre el jutge de
guardia ordenava l'aixe-
cament del cadáver de
la víctima i el seu trasllat
a l'Institut Anatòmic Fo-
rense.

troba separada per pro-
blemes ,onjugals i que
posteriorment havia
estat llançada en terra i
agredida.

De totes maneres,
sembla que la dona no
ha presentat cap denún-
cia contra el seu agres-
sor, encara que es troba
amb tots els drets per
fer-ho. El que sí féu la
dona va ser anar a la
Casa de Socors a cercar
el parte facultatiu de re-
visió médica.

Quatre anys i sis
mesos de presó menor
és el que demana el Mi-
nisteri Fiscal per a un veT
de Son Roca que pre-
sumtament viola la seva
filla de tretze anys.
L'al.lota queda embaras-
sada i el pare es troba a
la presó.

El judici se celebra a
porta tancada i es va
suspendre per al.legar la
defensa la presencia de
noves proves. El Minis-
teri Fiscal ha considerat
la conducta del proces-

Una jove de vint-i-cinc
anys que habitualment
exerceix la prostitució a
la Porta de Sant Antoni,
denuncia haver estar
agredida i violada per
dos individus. La Policia
ha detingut dos homes
de trenta sis i trenta vuit
anys que ja han passat a
disposició judicial.

Segons la declaració
de l'agredida, aquests
dos homes la recolliren a
la mateixa Porta de Sant
Antoni. Posteriorment es
traslladaren a Can Pas-

sat com constitutiva d'un
delicte d'estupre, definit
al Codi Penal d'aquesta
manera: «La persona
que tengués accés car-
nal amb una altra major
de dotze anys i menor
de devuit, valent-se de la
seva superioritat, origi-
nada per qualsevol rela-
ció o situació será casti-
gada amb la pena de
presó menor, aplicada
en grau màxim quan el
delicte es fa per ascen-
dent o germà de l'estur-
pat».

tilla, concretament en un
solar buit de Ciutat jardí.
La jove es veié obligada
a desvestir-se, essent
agredida i després viola-
da pels dos individus. La
dona denuncia els fets a
la Policia i unes poques
hores després es localit-
zaven els dos homes
dins del mateix cotxe
que havien emprat. Els
agressors es ressistiren
a la Policia i varen haver
de ser reduTts a la força.
Dins del cotxe s'hi trobà
una porra de plàstic i la
bossa de l'agredida.

amb professors orientadors
a tots els pob les de Mallorca i Barris

de Ciutat
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S'ARENAL DE MALLORCA



Més de 1.000 dones foren violades o maltractades a
Ciutat durant l'any passat.

Responsables de l'Assemblea de Dones amb un exemplar de la :avista «Aixa», la
revista que editen.
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Comença una campanya de
repulsa a les agressions a dones

Joana Mas
L'Assemblea	 de

Dones esbocà els punts
que orientaran la cam-
panya anti-agressions a
la dona que just ara ha
començat a Ciutat. Les
activitats estaran dirigi-
des a combatre els
atemptats físics de qué
són objectes algunes
dones. Está promogut
pel Moviment Feminista

de l'Estat. Durant els da-
rrers anys s'ha produït
un augment d'agres-
sions a la dona que so-
vint surt a la premsa dià-
ria.

Antònia Pons i Teresa
Fernández,	 integrants
de	 l'Assemblea de
Dones, estan convençu-
des que la mentalitat de
l'home no ha evolucionat
en aquests darrers anys

i que la societat segueix
essent bàsicament mas-
clista.

En canvi, afirmen
que sí s'ha donat una
transformació a la dona
que, de cada vegada
amb més freqüència,
s'atreveix a denunciar
els mals tractes de qué
és objecte. Aquesta és
cada vegada més cons-
cient de la seva situació i
dels mitjans que té per

• impedir situacions d'a-
gressió.

La campanya desen-
voluparà les sc des acti-
vitats, principalment
converses i conferèn-
cies, intentant de saber
perquè es produeixen
aquests atemptats se-
xuals contra la dona,
que es concreten amb
mals tractes dins la famí-
lia i en violacions. Les
responsables de l'As-
semblea de Dones asse-
guren que les agres-
sions no són obra de
quatre degenerats ni és
tampoc un problema de
seguretat ciutadana,
«Es tracta del reflex
d'una societat masclista
que permet fomentar l'a-
gressió a les dones, que
ens discrimina i potencia
la imatge de la dona com
objecte sexual, submisa
al marit, al cap de secció
o al conjunt deis
homes».

Afirmen també que les
agressions i violacions
no es produeixen només
al carrer, sinó freqüent-
ment a la mateixa llar.
Les estadístiques reflec-
teixen que durant l'any
passat tan sols a Ciutat
varen esser maltracta-
des o violades més de
1.000 dones, ¡45.000 a
tot l'estat. Més dels dos
tercos d'aquests casos

no foren denunciats.
L'Assemblea de

Dones de Ciutat proposa
que siguin les pròpies
dones les que lluitin con-
tra tot tipus d'opressió, i
que denunciïn les agres-
sions perquè l'autor no
es quedi sense càstig, a
fi que es pugui transitar
tranquilament pel carrer.

Aquest són precisa-

ment alguns dels objec-
tius que impulsen la rea-
lització d'aquesta cam-
panya anti-agressions
que es prolongará du-
rant tot aquest any, con-
cretant-se en conferèn-
cies informatives, debats
i mobilitzacions a Ciutat.
encara que també es po-
drien realitzar actes
semblants als pobles.

* ULLERES
* LENTILLES
* APAREO PER A

SORDS	 •
* OPTICA INFANTIL

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

CARRER BERIIN, CANTONADA TRASIMEN

* GRADUAM BE LES
SEVES OLIERES



Sexe oral: molla xerrameca i poca feina, segons De Crescenzo

Un mon de femelles
Es diu, es comenta, es publica que hi ha un terri-

ble ascens de la població femenina arreu del món,
que són tantes les dones i tants pocs els homes que
la cosa es veu negra.

A Nova York només hi ha 129.000 homes fadrins
amb edat entre els trenta cinc i els quaranta cinc
anys, mentre que la xifra de dones fadrines de les
mateixes edats és bastant superior dos-centes mil.

I el que més assusta a la població masculina és
que les dones actuals s'exerciten diáriament a gim-
nássos on inflen la musculatura amb pessos i quan
tornen a casa no saben qué fer amb tanta energia i
força acumulades. •

Potser creuen que els donem bufetades?
Alguns creuen que la dona comença a ser un perill

per a la pau social.
La veritat és que la dona d'avui, guapa, indepen-

dent i culta fa girar el món. O no?

S'ARZNAL DE MALLORCA, 1 DE NOVEMBRE DE 1987

La dona, marginacióció i automargma. ció
Coanegra

Un dels temes pendents d'aquesta societat nostra, que parla de «postmodemi-
tat» i en molts d'assumptes roman dins la més rancia antigor, és el tema de la
dona. És a dir, el paper que ha de jugar la dona dins la societat.

Pareix que ja són lluny els temps en què els bisbes i cardenals s'entretenien a
definir com era l'ànima de la dona. Però no són massa reculats els temps en què
la sola possibilitat que una dona estudiás (allá que no era purament «costura») o
que realitás alguns treballs (considerats poc o gens femenins), escandalitzava el
més pintat.

La nostra és una cultura netament masclista. Almenys del paleolític  ençà. El
paper de la dona ha estat, i és encara, auxiliar i complementar del de l'home.
L'esment de la casa i dels fills, les labors domèstiques, han estat el paper social
reservat per a la dona. Encara que dins  l'antiga família rural i menestral la dona
podia fer (i feia normalment) feines feixugues i penoses com a complement  eco-
nòmic indispensable dels pobres ingressos de les famílies creballadores. I sobre
aquesta distribució de papers s'ha edificat una determinada visió de la unitat fa-
miliar i de les relacions matrimonials.

Cal dir, malgrat tot, que el nostre dret civil ha conservat alguns elements posi-
tius (règim matrimonial de separació de béns) que han  permès servar la llibertat
económica i de propietat de la dona dins la institució matrimonial (a diferència
del dret castellà). I que almenys això ha ajudat a mantenir la presència de la dona
dins la vida económica en tant que  propietària de béns, alhora que ha millorat la
seva situació en el si de la unitat matrimonial.

Però aquesta característica del nostre dret civil no modifica essencialment la
marginació de la dona. Amb molt poques excepcions les dones han estat absents
del món econòmic, del món de la cultura i del treball, de l'arriba del govern dels
afers públics, etc.

Però com tantes altres coses aquesta divisió de papers arriba al seu fi. Les
mentalitats canvien, més o menys d'acord amb els canvis  econòmics. Els sacri-
legis morals de fa quaranta anys avui són coses normals i quotidianes. Les dones
estudien i prenen carreres, i a poca gent se li ocorr ren cure que això implica l'a-
bandó dels tradicionals deures familiars i domèstics. Hi ha metgesses, empresà-
ries, advocades, regidores, municipales i batlesses. Fins i tot jugadores de futbol.
-I la bolla del campanar no cau. Ni pareix que els ciments morals de la nostra
societat s'esbuquin.

També la hipócrita moral sexual predominant es va esmicolant, lentament, dia
a dia. Els que fa uns anys eren els pecats més avorribles ara van prenent l'aire de
coses normals. Sens dubte les mallorquines i els mallorquins d'avui ja no són els
que tant retgiraren na George Sand devers Valldemosa.

Però tampoc no ens facem massa il.lusions. Poc a poc es va camí d'una igual-
dat jurídica total (la constitució així ho proclama), els avanços en l'accés a la
cultura i al treball són considerables. Pea) encara la nostra societat segueix es-
sent bàsicament una societat feta pels mascles i per als mascles. La dona no
ocupa el lloc que li correspon, perquè encara que han desaparegut les traves jurí-
diques que feien les persones desiguals davant la llei pel seu sexe (potser amb
les excepcions de l'exèrcit i de l'església), encara romanen ben fortes les traves
mentals. Romanen prejudicis i comportaments (sovint molt més arrelats en les
mateixes dones) que dificulten la plena integració social de la dona. Segurament
són aquests pòsits els que marginen i automarginen, i el primer obstacle que cal
vèncer.

Cal demostrar a la societat que la dona pot ocupar els llocs dirigents i els llocs
que avui semblen sols reservats als bornes. I les tasques familiars no són ni
poden esser ja més cap obstacle a invocar. En primer lloc perquè la societat d'a-
vui permet que no sigui cap nosa. És més, és la mateixa societat  contemporània
la que exigeix la plena participació laboral, cultural i social de la dona. Les ba-
rreres que no han caigut no estaran molt a caure.

En tot cas, a hores d'ara, és la dona la qui té la paraula. La primera que ha de
prendre consciència que s'ha d'obrir les portes cap a la plena igualdat i a la plena
realització humana.

Parelles i senars
ue la immensa majoria de les dones (i també dels
homes) se sentin insatisfetes de la relació amb la seva

parella i hagin de buscar consol fora de casa no pot sor-
pendre gaire. Qui més qui menys, tothom ha tingut, té o
acabará tenint una parella més o menys estable, o sigui
inestable. Tothom sap, per tant, de qué va la història i
cadascú s'ho amaneix com bonament pot. Però cada vega-
da que la senyora Hite fa un estudi de la situació s'orga-
nitza un escàndol de ca l'ample. I això que els nord-ame-
ricans són molta gent. S'imaginen l'informe Hite a Cata-
lunya? Podria ser un cataclisme: només som sis milions i a
sobre tots ens coneixem. — Jaume Boix Angelats

EL-1 fenomen de l'increment
espectacular del sexe oral ex-

posat a les pàgines del setma-
nari italià L'Espresso no es re-
fereix a cap recurs concret de
la práctica amatòria, multipli-
cat arran de l'aparició de la
SIDA, per exemple. No es trae-
ta Segons la revista, la
práctica bucal de moda a Itàlia
és parlar públicament de les
intimitats sexuals. Aquest és
l'autèntic auge del sexe oral.

L'Espresso s'ha dedicat a
espigolar les declaracions dels
famosos a les revistes del cor
italianes durant els últims me-
sos. El balanç de proeses se-
xuals és notable, amb indepén-
dencia del marge de credibili-
tat. Encara que alguns noms
públics italians no resultin fa-
miliars al lector d'aquí, la qües-
tió és que la popular presenta-
dora de televisió Enrica Bonac-
corti declara "haver fet l'amor
al lavabo d'un avió", Oreste
Lionello assegura "arribar de
vegades a puntes de set vega-
des al dia", el modest Peppino
di Capri, "cinc vegades al dia",
Ugo Tognazi manifesta "haver
contentat cinc actrius durant
el rodatge d'un film", Serena
Grandi revela la necessitat de
quatre amants alhora, Dalila
di Lazzaro afirma "haver estat
set dies i set nits a Courma-
yeur tancada a l'habitació fent
l'amor". El récord confessat de
Laura Lattuada és de cinc dies
seguits, el d'Ornella Vanoni
només tres dies i el de Maria
Raria Omaggio, dues hores
sense parar.

Pel que fa als escenaris,
Adele Cossi jura haver-ho fet
durant "una baixada en esquí
a San Bernardino, a Suïssa",
Moira Orfei a la gàbia de
lleons del circ del seu marit,
Claudia Cavalcanti dalt del
trapeci amb un altre dels ger-
mans del. circ Orfei, Stefania
Sandrelli "a les escales de
Sant Pere durant una audièn-
cia papal" i Pamela Prati entre
els bous oberts en canal a la
rebotiga d'una carnisseria.

En el capítol d'amants, Lo-
ry del Santo declara haver-se
endut al Ilit Adnam Kashoggi,
Pamela Prati va arribar al
mateix objectiu amb Anthony
Delon al meravellós turó romà
del Janícul i Elisabetta Virgili

. amb el Súperman cinema-
togràfic, Christopfier Reeve,
que li va 'provocar una nit sen-
cera de pipí per la quantitat de
vi blanc ingerit. Marisa Mell té
el palmarés récord: el xa de
Pèrsia, Alain Delon, Warren
Beaty i, encara que sembli
mentida,.Helmut Berger.

La mateixa repassada a la
premsa del cor permet afegir a
L'Espresso que Andrea Gior-
dana diu que li agrada fer
l'amor sota l'aigua, a Maurizio
Ferini amb mitjons. vermells, a
Philippe Leroy amb dones
negres de 130 quilos, a Andy
Luotto a l'església, a Giancar-

• lo Funari a la cuina entre pae-
lles de sofregit de ceba, a Julio

'Iglesias de bon matí amb noies
que es desperten amb la boca
pastosa i escabellades, a
Ambrogio Fogar i Tini Cansi-

L'auge del sexe oral

Xavier Febrés

no a l'ascensor, a Massimo
Giavarro amb amants cobertes
de pètals de rosa que ell va
bufant d'un en un, etc.

És un article de resum. El
televisiu filòsof de moda
Luciano de Creseenzo sosté

que no s'han de creure les
revistes del cor "Després dels
monestirs, els ambients del
cinema i de la televisió són els
més castos del país". Excepte
en matèria de sexe oral, és
elan
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Les dones nord-americanes estan
insatisfetes dels seus marits

Agencies
NOVA YORK — Les dones nord-
amencanes dels anys 80 se senten
emocionalment insatisfetes amb els
bornes que són la seva parella, ja
siguin els seus marits o els seus
amants, i s'han tornat majoritàriament

infidels, en un canvi radical d'actitud,
sense que això els causi cap mena de
culpabilitat, afirma Shere Hite, autora
del !libre Les dones l'amor, una revolu-
ció cultural en manca, de próxima apari-
ció. Shere Hite, l'escriptora més
famosa sobre sexualitat, és qui ha
escrit els controvertits best sellers In-
forme Hite, estudi sobre ha secualital fe-
menina, el 1976, i Informe Hite, estudi
sobre la sexualitat masculina, el 1981,
eis quals van produir acalorades pote-
migues als Estats Unas.

Els mètodes d'investigació sociológi-
ca utilitzats per l'autora, amb els quals
explica en el seu llibre els canvis
estructurals que s'han prodtiit en la so-
cietat dels nostres dies entre les relaci-
ons home-dona, han tornat a ser seve-
rament criticats per la premsa, pels ex-
perts en estadística i pels sociòlegs,

afirmen els seus detractors.
Amb una óptica feminista extrema

que no dissimula, Shere Hite torna a
provocar furor en el sexe i l'amor, diu
la revista Nwenseek d'aquesta setma-
na. L'autora, a través de 4.500 respos-
tes dé dones entre 14 i 85 anys al seu
qüestionari de 127 preguntes, afirma
que el 98 per cent de les dones voten
canvis bàsics en les seves relacions
alTICIMSCS.

Els descobriments més sorollosos
de Hite són que el 95 per cent de les
dones diuen rebre fustigacions emoci-
onals o psicològiques per pan dels
homes que estimen; el 75 per cent d'a-
questes es demanen si han de posar

tanta energía en les relacions "amoro-
ses, un 98 per cent demana una como-
nicació verbal más intensa amb la seva
parella, i un 70 per cent de les que fa
cinc anys o més- que estan casades
diuen relacions sexuals extramat-
rimonials.

Un estudi fet amb
100.000 qilestionaris

La metologia ,utilitzada per Shere
Hite va consistir a enviar 100.000 qlles-
tionaris a organitzacions de dones
—religioses, de drets civils, d'assesso-
rament familiar i polítiques— en més
de 43 Estats, pera no a persones indivi-
viduals, per garantir l'anonimat, va ex-
plicar e/ diari 77ie New York Times.
L'autora sosté que «el que está passant
ara mateix per la ment de les dones és
una revolució cultural a gran escala«, i
que cada cop hi ha més dones de totes
edats que «manifesten la seva frustació
emocional creixent i la desil-lusió gra-
dual en les seves relacions personal,
amb els homes.

L'autora, Shere Hite, que ara té 44
anys i que com a model va arribar a
posar despullada per a les revistes Play
Boy i Noten per guanyar-se la vida i
poder estudiar, i que es va convertir
més tard al feminisme, no pateix en si
mateixa el tipus de frustacions de les
altres dones. Hite está casada des de fa
dos anys i mig amb un home 20 anys
més jove que ella.

La dona incompresa es 
refugia en una amiga
Els comentaris que s'han fet sobre

el llibre de l'autora són diversos.
Segons la columnista Ellen Goodsnan,
guanyadora del premi Pulitzer Quips,

Als EUA
volenfér una
revolució
feminista
a gran escala

El 85 per
cent de les
enquestades
té relacions
profundes
amb amigues

L'escriptora
Shere Hite
va ser
model de
«Play Boj'»
per poder
viure

la polémica autora comença el !libre
arnb un prejudici l'acaba amb una es-
tadistica. No obstant usó, altree ex-
perts, com Joyce Mayriard, autor d'As

-sumptes domestks, afirmen que les
dones d'avui dia no són felices perquè

han de complir amb malles exigencias
que només a la televisió surten bé. Les
dones han estat educades que han de
tenir el marit, els fila i una carrera per-
fectament controlats, i Izó és menti-
da.

Per abra banda, la creixent infideli-
tat de les dones en les relacions amara-
ses estables, encara que rebatuda en la

dimensió que presenta Hite, sembla

aelt Una tendencia comprovada pez
tarea enquestes i estudis.

La incomprensió que malles dones
troben en els homes sembla estar cada
cop més compensada per la comunió
d'idees i sentiments que expressen en
amistat entre les mateixes dones.
Segons Ifite, per al 85 per cent de les
dones del seu estudi la relació emocio-
nal més profunda és amb una amiga.

Aquesta idea la confirma el que va
sentir a dir a una dona el psichleg
Carin Rubenstein: «Potser hauria de
sortir arnb el meu marit i viure amb la

meva amiga«, que exemplifica aquesta
tendencia a confiar més en l'amistat
d'una altra dona que no en la vella acti-
tud de pasar <¢ots els ous a la panera
del l'unan>, com va dir la columnista
Bien Godman.

Per abra banda, alguns deis ibais de
llibres de moda als Estats Units, com
Homes que no poden eutmar (Evans,
1987), Can estimar tal frente dfficil (St.
Martin's Preso, 1987), Dones dkcit,
homes enfadats (Random Hoine,
1987), 1611 un exemple ccefir-
mea que Hite toca una fibra sensible

Josep Ramon Lluch
VALENCIA — La policía está inves-

tigant a diferents indrets de Valencia
la possibilitat que existeixi una xarxa
d'enverinadores mogudes en tots els
casos per la gelosia i la intenció de cas-
tigar els seus marits per infidelitats

matrimonials. Les perquisicions apun-

ten aquesta possibilitat, i fins i tot que
el jutge instructor del cas ordeni l'ex-
humació dels cossos d'alguns homes
que han mon més o menys re-
centment en estranyes circumstáncies.

Tot va començar quan Pelayo
Amores Zamora, de 48 anys, cap de la
policia municipal d'Alaquàs, va ser siP-
posadament enverinat per la seva
esposa, María P. N., en un procés pro-
gressiu que va durar almenys un any,
segons va declarar ahir a l'AVUI el
cap accidental de la policia municipal
d'Alaquàs i company de Pelayo Amo-

res.
Segons aquest policia, que va traslla-

dar el seu superior el passat dia 7 de
juny a l'Hospital General de Valencia
en l'ambulancia municipal a causa del
greu estat en qué es trobava de resultes
de l'enverinament, rels companys del

cos ja l'havien advertit des de feia
ternps que calla que es fes una revisió

de la seva salut, ja que el veien molt
desmillorat. En un any va perdre més
de 26 quilos i a última hora, poques
setmanes abans que el portessin a
l'hospital, van observar que el seu

c-d.,1 Jc Nalul itllpllic , r.isa 1 U11.1

manera - rapidis,sima i que es quedava
en no-res».

Pelayo Amores era una persona
forta i de gran pes i es troba a hores
d'ara seguint un tractament medie per
recuperar-se dels estralls que ha fet en
el seu cos l'arsènic que la seva esposa
barrejava amb el menjar. Cada setma-
na passa una revisió al centre hospita-
lari on ha cabal internat des de dime-
eres.

Desavinences
familiars
Pel que fa a les desavinences famili-

ars entre r 2Iayo Amores i la seva
esposa María B. N., de 48 anys, que es

[roba detinguda a la comissaria de Tor-
rent i que avui será posada en llibertat
ja que hauran passat 72 hores des de la
seva detenció, fonts de la policia muni-

cipal de l'Alaquàs han declarat a

l'AVUI que «tot el poble sabia que el
matrimoni no s'avenia i que la causa
era la gelosia extremada i sense cap
motiu de l'esposa de Pelayo Amores».

També han declarat que les discussi-

ons i les diferencies van augmentar
quan el cap de la policia va ser ascendit
a sergent i, en consermencia, va haver
de dedicar més temps a tasques de re-

presentació. organització de personal i
relació amb els membres del cos.

D'altra banda, continuen les inves-

tigacions déla policia sobre les tres
dones presumptament implicades
l'enverinament de Pelayo Amores:
Maria, l'esposa; Júlia S. G, de 49 anys,
i Otilia A. J., de 62.

En el punt de partida d'aquesta
estranya história d'enverinament,
pròpia d'un guió cinematográfic del
genere negre, hi ha la gelosia insupor-
table i incontrolable de l'esposa del
cap de la policia municipal d'Alaquás.
María B. N. no podia suportar que al
seu espòs tingués al seu cárrec agents
femenines —amb tota seguretat més
joves i atractives que ella— i que
passés moltes hores fora de casa i
acompanyat d'alguna de les agents.

Segons ha pogut saber l'AVUI, l'es-
posa de Pelayo Amores va protagonit-

zar un incident motivat per la gelosia
amb una jove policia municipal de la
població de Torrent, situada a quatre
quilòmetres d'Alaquas. Rocio Sánchez
Bailo va interposar una querella crimi-

nal per difamació contra María B. M.
Aquest incident i les sospites deis

companys de la víctima de l'enverina-
ment van fer que s'iniciessin les inves-
tigacions posteriors de la policia, que
va punzar el teléfon de la familia
Amores i va descobrir que en algunes
de les converses controlades la havia
un Iligarn entre algunes dones d'entre
45 i 60 anys que mantenien converses
sobre els efectes que el ven havia
deixat en els seus marits.

L'arsènic és
inodor, insípid i de
gran efectivitat

J Català
BAR( I- LONA — FI noto d'arsènic
va associat, l'o la vida quotidiana, al
de ven i a intencions criminals. l)e
fel, perro, l'arsénic utilitzat per a
aquests fins no és mai l'element
químic pròpiament dit, sinó el seu tri-
óxid, anomenat, efectivament, arsè-
nic en el lenguatge col-loquial de
química i droguers.

Es extremadament tòxic, i el fet
que, a mes, sigui inodor i insípid fa
que la sva utilitráciá per produir en-
verinaments vingui d'antic. D'altra
banda, el seu ús legal és comía en la
fabricació d'insecticides, raticides,
vidres i esmalts ceràmics, aid com
per preparar antiparásits en veterina-
ria o pastes a odontologia. Molts dels
colon que s'obtenen en pirotecnia ho
són porque s'han barrejat compostos
d'arsènic amb la pólvora.

La sosa ingestió en dosis petites i
creixents produeix una habituació de
l'organisme que li permet, amb el
temps, ultrapassar la dosi mortal per
l'home. De tota manera, si s'admi-
nistra en altes quantitats ocasiona al-
teracions al sistema . nerviós



Les dones republicanas van tenir un paper de primera fila
a la Guerra Civil. Mentre l'aliança de carlins, falangistes i
monàrquics, revelada contra la república,- va marginar la

dona a servir i parir, les forces progressistes van comptar
amb moltes fémines il-lustres conduint la revoltició. A to-
tes elles es ret, aquest cap de setmana, un homenatge.

Dones a tots els fronts
Antònia Rodrigo. Historiadora
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E-L-1 119 de juliol de 1936 -el
18, en terres africanes- escla-

tava a Espanya una revolta
militar d'inconfusible caire
feixista. En la zona dominada
pels revoltats, la tradició -car-
lins- es va •fusionar amb la
revolució -falangistes-, amb
els monàrquics com a enllaços,
per fer recaure el país en usos
i costums quasi rfiedievals.

Per a tal cosa van desen-
cadenar la més despietada
repressió que recorda la histò-
ria. Les seves dones van ser
marginades a les tasques prò-
pies del seu sexe: servir i
parir. Les considerades repu-
blicanes, les van vexar, les van
humiliar, les van violar i les
van matar, no poques vegades
en presencia o acompanyades
dels seus fills. I es van anul.lar
les reformes socials de la
Segona República.

A la zona republicana, en
canvi, l'eclosió dels marginats
de la historia fou impressio-
nant: homes, dones, nois,
noies, i fins i tot nens i nenes,
persones de tota condició
social es van trobar implicats
en l'única revolució d'arrel
popular que hi ha hagut arreu
del món. És a dir no propicia-
da ni, encara menys, organit-
zada per cap partit, sinó pro-
vocada pel fracàs d'una con-
trarevolució al servei d'inte;
ressos extranacionals, com bé
poden comprovar-se encara,
mig segle després.

L'aleshores	 periodista

Willy Brandt va sintetitzar la
guerra	 d'Espanya
-1936-1939-, com pocs
altres: "És la jove Espanya
que lluita contra la vella
Espanya". I, en aquest com-
bat, les dones republicanes es
van situar, per mèrits
a primera línia de tots els
fronts.

Una llarga Rista
Victoria Kent, Pasionaria,

Federica Montseny, Margarita
Nelken, Veneranda García,
Lina Odena, Clara Campoa-
mor, Julia Alvarez, María de
la O Lejárraga, Constancia de
la Mora, Matilde Cantos, Isa-
bel de Pal..ncia, Consuelo
Verges, Matilde de la Torre,
Julia Mirabé /a Maña, Ampa-
ro Poch, María Teresa León,
entre moltes altres -cente-
nars, milers d'elles van quedar
sumides en el més injust dels
anonimats-, són noms que

retornen records, inoblidables
per a alguns i inèdits per a
d'altres. No hi va haver cap
activitat a la zona republicana
en qué la dona, directament o
indirectament, no tingués pro-
tagonisme.

Federica i Amparo orga-
nitzant la sanitat i l'assistèn-
cia social a la reraguarda -per
primera vegada a Europa una
dona, i llibertària per des-
comptat, va ocupar una carte-
ra ministerial-; Lina Odena,
batent-se i morint al front.
Julia Mirabé, lluitant en les
col-lectivitats agrícoles de l'A-
ragó; Pasionaria, malbaratant
la seva humanitat en la matei-
xa línia de foc; Julia Álvares,
Clara i Constancia, col.labo-
rant infatigablement en Por-

Iganització dels hospitals de
sang de Madrid, la ciutat
semiassetjada on, de llavis
femenins, van sortir les més
incisives consignes: "No pas-

saran!", "Mes val morir dret
que viure de genolls", "Abans
ser la dona d'un heroi que la
dona d'un covard".

El llibre del general Rojo
Va ser tan gran la contri-

bució de les dones en la resis-
tencia del Madrid republicà
(octubre 1935/març 1939),
que el general Vicente Rojo va
dedicar un dels seus
dors llibres, Alerta als pobles!,
a la dona madrilenya.

I quan, sota les bombes i
els obusos franquistes, els
republicans van haver d'eva-
cuar el tresor artístic nacional
-des de Madrid a Valencia-,
María Teresa León, juntament
amb el seu company Rafael
Alberti i el pintor Timoteo
León -company de l'escriptora
Rosa Chacel- va ser l'ànima
de tan arriscada com noble
empresa.

No fa gaire temps que.

Euskadi va retre un homenat-
ge a les mestres, metges i
infermeres que acompanyaven
a l'exili mulera de nens bascos,
per allunyar-los de la fam i els
bombardeigs. Formaven part
de la interminable caravana
uns 35.000 nens i nenes que
Victoria Kent, María Lacram-
pe i María Lejárrega,diputada
socialista i feminista de la
primera hora, van anar aco-
llint a Franca, Bélgica, Angla-
terra, Suïssa i la Unió Sovi-
ética, al llarg de quasi tres
anys.

Pilota de guerra
Podrfem seguir parlant de

la Dinamitera, de la Guerr
llera, o de Mika Etcheberé,
basca intrépida que va agafar
el comandament d'una com-
panyia de Choane, a Sigüenza,
quan va caure ferit per un
llamp el milicià que la coman-
dava, que era el seu mateix

company. O de Dolores Vives,
Mari Pepa Colomer, joves
pilots barcelonins, que es van
transformar -per imperatius
d'una guerra imposada- en
les primeres professores de vol
que mai s'han conegut en cap
guerra moderna. Moltes d'elles
han estat immortalitzades pel
fotògraf repórter Agustí Cen-
telles Ossó, el nostre estimat i
plorat amic.

Ara és Catalunya qui es
disposa a retre un càlid home-
natge a La dona en la guerra
civil, a l'Aula Magna de la Uni-
versitat de Barcelona, els dies
23,24 i 25 d'octubre de 1987.

El programa está a l'altu-
ra del tema, i va des de temes
polítics (treball a la reraguar-
da, repressió i exili) fins als
temes socials (educació, sani-
tat, treball a les fàbriques),
passant per una lectura de
poesies i un concert de la coral
Avant (amb cançons de la
guerra civil), i les xerra-
des-col.loqui al voltant de la
vida privada (amor, anticon-
cepció-avortament, relació
amb el company i els fills,
sexualitat).

Amb la col.laboració de la
Generalitat de Catalunya, sig-
nen la convocatòria un amplís-
sim espectre d'organitzacions,
amb les feministes com a prin-
cipal element dinamitzador,
que durant vuit dies animaran
una exposició de fotografies i
documents, i també la projec-
ció de vídeos i diapositives.

Xafarderies
A partir de primers d'a-

quest mes de novembre, la
població de S'Arenal se
veu incrementada amb nou
mil pensionistes. Són jubi-
lats que estan una mesada
per aquí i que quan partei-
xen són rellevats per altres
nou mil de manera que du-
rant aquests sis mesos que
venen tendrem entre nosal-
tres aquests veïnats, la
majoria provients deis Pai-
ses Catalans i del País
Basc, les dues nacions
més riques de l'Estat Es-
panyol. També tendrem ju-
bilats alemanys i anglesos
als hotels de Les Merave-
lles, és a dir, una població
turística de la tercera edat
d'entre quinze a vint mil ha-
bitants.

Aquest turisme no és
d'un gran poder adquisitiu,
paró permet tenir molts
d'hotels oberts, i que els
bars, suvenirs, forners i al-
tres negocis, funcionin du-
rant la temporada baixa.

El principal problema
d'aquests turistas el tenim
a l'ambulatori de l'assegu-
ranga social, si no se posen
mitja dotzena de metges

més i pareix que de mo-
ment no en posaran. A Ca-
talunya, Euskadi i Andalu-
sia, els respectius governs
tenen competencias da-
munt Sanitat i ho tenen fácil
per contractar metges quan
en manquen a qualque lloc.
Aquí. els hem de demanar
al Govern Español i sovint
no arriben o arriben amb
molt de retard.

Si no se posa remei a
aquest problema, les coes
per arribar al metge, seran
ben llargues durant aquest
hivern. Parqué entre arena-
lers i turistes jubilats —el
vuitanta per cent dels quals
necessiten assistència mé-
dica— serem un xinxé els
matins i colapsarem l'am-
bulatori.

Mentre dotzenes de met-
ges mallorquins estan a l'a-
tur esperant la seva
ra fein.-

Competencias en Sanitat

ha de tenir i, amb urgencia
el Govern Balear.

Unes altres competen-
cias que no tenim, o que no
aprofitam, són les del joc.

Aquests dies, la Generalitat
de Catalurra ha posat en
marxa la Loto 6/49, segona
Loteria Nacional després
de la de les butlletes de
rascar. la gent juga, pare
les ganancias se queden a
Catalunya. Els mallorquins
jugam a la Loteria de Ma-
drid, al cupón de los ciegos
de Madrid, a la Primitiva de
Madrid, a les «quinielas»
de Madrid. D'aquesta ma-
nera, les ganancias, i els
premis se'n van a Madrid
on viven d'esquena dreta
amb els nostres doblers.

Co l'altre dia, amb el sor-
teig de la Hispanitat. Venen
els madriletes de Sant Ilde-
fons amb els seus trastets
de rifar i els instal.len a la
coberta del «Ciudad de Ba-
dajoz» ancerat a la nostra
badia. Afortunadament va
fer una ventada de mil di-
monis, hi va haver amena-
ça de bomba i la rifa s'ha-
gua de fer a dins un saló
del barco. Però els 'remis,
anaren a Madrid. I les ga-
nancias també.

Es ben, hora que el Go-
vern balear s'organitzi la
seva Loteria.

Islandia, que és una
nació independent amb
molts menys habitants que
mallorca, ja fa anys que té
muntada la Loto 6/49,
aqueta loteria informatitza-
da deis països anglosa-
xons que fa furor als països
rics del nostre planeta.

El Govern Balear ha d'or-
ganitzar i ben prest la Lote-
ria 6/49.

L'Escola Pública de SA
-renal-Ciutat, és una escola

catalana des de comença-
ment de curs, i la cosa no
pot anal millar: els nins
estan encatats de poder
aprendre a ca seva degut a
que els seus pares no la
saben. Han immigrat a la
nostra terra procedents
d'altres indrets europeus
on no se parla cat. lá. Pare
els nins, són mallorquins
tenen tot el dret a parlar l‘i
llengua d'aquí. Els pares,
també estan molt contents
ja que saben per experien-
cia que saber mallorquí a
mallorca obri moltes por-
tes, sobretot en el món de
la feina. Els mestres, la ma-
joria mallorquins, disfruten

d'ensenyar en la llengua
del país, llengua que domi-
nen . més que qualsevol
altra. Pare, hi ha un os fora
de lloc a l'Escoia Pública
de S'Arenal. Es na Rosa
Hernández, professora de
cinquè i esposa del metge
Perla Goñi. Na Rosa no se
vol reciclar, és la típica co-
lonialista hispana que fa
propaganda en contra de
l'escola catalana. Ella vol-
dria que els nins arenalers
fossin forasters tota la vida,
forasters a la terra on han
nascuts.

Parque no demanes el
transllat, Rosa Hernández?
Castella és ben gran, i allá
els nins no necessiten
aprendre català.

A Mallorca hi ha quantitat
de mestres en espera de la
seva primera feina i estan
en condicions Optimes per
ensenyar en la nostra llen-
gua. També hi ha metges
mallorquins cercant la seva
primera feina. Parque no
partiu cap a la vostra terra?

Font y Obrador presu-
meix a Mallorca de ser l'ú-
nica persona informada i
indicada per parlar de fra
Junípero Serra. El que sí

que és cert del senydr Font
y Obrador és la paraferna-
lia que ha teixit a Mallorca
al voltant oel pare Serra.
Clar que en aquest país no
n'hi ha prou per a viure
amb la història local de
Llucmajor. Així, Font y
Obrador, a més de presidir
la Secció Juniperiana de
Petra, és copropietari de
l'agencia de viatges Kro-
nos, que ha organitzat el
tour per Califòrnia d'alguns
deis polítics mallorquins
més significatius.

Direcament, el més be-
neficiat pel viatge juniperiá
haurà estat ell. L'agencia
haurà guanyat, segons
sembla, trenta milions de
pessetes, d'una manera to-
talment legal. I aquest este- .
ticista del pare Serra, com
el defineix el pare Riutort,
teòleg i doctor en història,
fincat a Valencia, haurà vist
continuada la serie d'actes
protocolaris amb les autori-
tats des de la Secció Juni-
periana de Petra, que ell
presideix, la qual, tot s'ha
de dir, també formava part
de la delegació oficial que
viatjà amb el president Ca-
ñellas a Califòrnia.



La festa de l'ou
Jaume Farriol

S Suposo que ho fan només per molestar. Que saben que aquesta
festa que el franquisme intentá imposar en diverses formes i moda-

litats — raza, hispanidatk etc. — és i será definitivament antipática. En
fi, allò que dèiem, ni que només sigui per molestar....

En tot cas, seguint l'exemple eclesiistic de cristianitzar velles festes
manes, ja que no podem evitar-la, l'hauríem de catalanitzar.

— I qué podem fer, pobres de nosaltres? —ens preguntaran. Potser
podríem convertir-la en la festa del boletaire. O la del veremador. O del
caçador... I, per qué no dedicar-la a exaltar la catalanaitat de Colom?
Per qué no celebrar les seves virtuts de perseverança i  d'intel.ligència?
Per qué no festejar la personalitat 1 enginy del descobridor a través d'una
festa de l'ou de Colom? si, de passada, aprofitéssim l'avinentesa per
intergrar-hi el sector agrícola i organitzàvem una gran festassa en honor
de l'ou, que és un dels productes més útils que es fan i es desfan?

Algú dirá que transformar el 12 d'octubre en la festa de l'ou pot ser
una humorada excessiva. Potser sí. En tot cas, no será pas una broma
més pesada que convertir l'antiga festa de la raza en festa nacionaL
Doncs, mirin, broma per broma té molta més gracia la festa de l'ou.

Lleó
Bon dia per eliminar pe-

tits tics i/o hàbits des-
controlats. Ets l'amo del teu
cos: domina'l conscientment.

Verge
-,`• Bona inspiració general.

A mitja setmana seria molt bo
que tanquessis tractes positius
i desitjats fa molt temps.

dt Libra
Si pots, ajorna assump-

tes importants fins d'aquí a
dos dies. Avui, si més no, toca
assaig general amb vestuari.

Escorpió
Bon dia per començar a

parlar de negocis (basats en
l'artesania) seriosament amb
amics de confiança provada.

Sagitari
Excel-lent per apendre

de l'exemple d'Ulisses. Recor-
da la història de les sirenes i
no escoltis les murmuracions.

Capricorn
Sorgiran idees impor-

tants per la resolució de pro-
blemes aparentment irresolu-
bles. No dubtis i posa-t'hi.

Aquari
Dia i setmana durant

els quals has de solucionar els
problemes econòmics més
importants. Treball a la vista.

Peixos
mí.< Comença a fer números
sobre una adquisició molt
important que segur que can-
viarà el teu futur professional.

ASTROLOGIA
Joan Tomás Hernández

El senyal de Jonás anunciará el final de l'era Piscis. Jonás en
hebreu vol dir "colom". Gràcies a Picasso i els pacifistes aquest
símbol ha revifat. Avui és sant Jonás. Déu beneeixi els pacffics.
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La Comandància de la
Guardia Civil de S'Arenal
va celebrar la diada de la
seva patrona el passat dia
12 d'octubre. Missa a l'Es-
glésia Parroquia! de S'Are-
nal presidida pel tinent
Angel Benito Fraile. Els ofi-
cials d'artilleria del Cap
Blanc hi heren presents i
les autoritats civils presidi-
des pel nou batle de S'Are-
nal, Manuel Rodrigues Va-
lencia.

Acabada la celebració
relligiosa, hi va haver un re-
frigeri a l'Hotel Europa.

Els joves espanyolistes han
imposat la «Fiesta Nacional»

Però no és solament això. El PSOE ha decidit
que la data d'avui, 12 d'octubre, sigui declarada
Fiesta NacionaL Nacional de qui? Nacional
d'ells, com és evident. Alió que Franco havia de-
clarat Fiesta de la Raza, els socialistes ho han
elevat de consideració i han establert que sigui
Fiesta NacionaL Franco no havia gosat tant.
Franco, i en això era coherent, va declarar
Fiesta Nacional el 18 de juliol, la data en qué ell
va començar la lluita contra el sistema democrà-
tic establert. Era, evidentment, el seu dia. No
hauria estat malament que, com alguns van pro-
posar, la que ells diuen Fiesta Nacional hagés
estat el dia de la Constitució actualment vigent.
Per exemple.

No ha estat allá, però. Henchidos de amor
patrio i enyorant l'època de l' imperio, aquests
joves nacionalistas espanyols no han trobat
millor data que la del 12 d'ottubre, aquella del
famós descubrimiento. Home: 'la cosa ja va
tenir la seva importancia. Déu n'hi do. I tant.
El que passa és que nosaltres, catalans de
nació, no hi vam tenis res a veure. Més encara,
vam ser proscrits de la famosa gesta. Per no
poder, no vam ni tan sols emportar-nos un petit
vaixell carregat d'aquell famós or. Ara resulta
que la celebració gJe avui té loe a Madrid amb
gran parafernalia militar d'aquesta fiesta nacio-
nal ha estat convocada com un homenatge a
todos los que dieron su vida por España. I heus
aquí que ha estat, també, el mateix Martín
Toval qui ha protestat. Resulta que al senyor
Martín Toval no li ha agradat aquest homenatge
a los caídos. Ells s'ho han buscat. Ells són els
qui han obert, de nou, el tarro de las esencias. I
tots els nostalgics han començat, joiosos, a
gaudir de les seves flaires. Era cosa de veure, al
Senat, l'altre dia, en aprovar-se la Bel, els cants
patriòtics llançats pel senyor Ortí Bordas,- per

exemple. «Nadie tiene un 12 de octubre como
España». «Con el 12 de octubre celebramos el
reencuentro de España consigo mismo».
«España inunda el planeta». «El pueblo español
se abre a la modernidad en 1492». «El descubri-
miento fue una obra popular española para
educar a los pueblos a ser libres». I com era
.d'esperar, la citació orteguiana: «Como dijo
Ortega, el 12 de octubre de 1492 és lo único ver-
daderamente grande que ha hecho España». I
també un record a Unamuno quan va dir alió de
«sólo habrá libertad cuendo sintamos la necesi-
dad de ser españoles». Avui, a Madrid, se cele-
bra per primera vegada aquest dia de la Fiesta
NacionaL L'acte ha estat convocat «como un ho-
menaje a todos los que dieron su vida por Espa-
ña». Al senyor Martín Toval no li ha agradat
aquesta referencia a los caídos, segons ell ha
dit. No sé per qué. Ells ho han volgut. O oué es
pensaven? ¿Que ningú no tractaria d'aprofitar-
se'n, d'aquesta decisió socialista?.

frit 
Aries
Avui la jornada et sem-

b ar un conte de Cortázar. És
factible que un cronopi entri a
la teva vida. Acull-lo.

gpir Taure
., Les coses no agraden o

esagraden al cent per cent.
Avui tendiràs a ser una mica
menyspreatiu. Pitjor per tu.

A* Géminis
A vegades l'autopista és

més perillosa que una carrete-
ra de revolts. Sovint un s'a-
dorm al camí fácil de la vida.

s/
 Cáncer

Bon dia i millor setmana
per enllestir amb èxit petits
projectes de gran contingut. Al
pot petit hi ha la bona nova.
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Equip de terapeutes de Ses Sitjoles.

Tomeu Català, president del «Projecte Home» a
Ses Sitjoles de Campos.

Ses Sitjoles en reformes.
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Que és el «Projecte Home» de Mallorca?
El Projecte Home de Ma-

llorca és un programa edu-
catiu-terapéutic per a joves
marginats, especialment
per a joves toxicòmans.

Prové de la solidaritat de
molts i a la base de la seva
resposta hi ha un convenci-
ment: limportant és l'home
i no la droga; per tant no és
un programa per combatre
la droga, sinó per liudar en
favor de l'home. Aquest
home, esclavitzat per la
droga, que fonamental-
ment no és un «malalt»
(encara que tengui malal-
ties col.laterals), ni un lla-

dre (encara que robi per
aconseguir la droga), sinó
que és una persona que en
un moment de la seva his-
tòria s'ha aturat de créixer, i
en lloc d'enfrontar la seva
realitat, ha escapat mitjan-
çant la droga, que a la 'lar-
ga l'ha aglapit de tal forma
que aconseguir-la s'ha
convertit en l'únic objectiu
de totes les seves accions.

Ajudar a créixer i madu-
rar com a persona, retro-
bant el sentit de l'existán-
cia, i l'alegria del viure, el
poder sentir i el ser capaç

de respondre, són objec-
tius claus del programa
educatiu-terapèutic.

Acompanyar aquest crei-
xement el Prograilia ho fa
bàsicament en tres fases,
amb objectius específics
distints i molt clars, i amb
instruments terapèutics
apropiats a cada frase i fi-
nalitat.

Aquestes tres fases es
realitzen normalment a tres
llocs geogràfics distints.
Són els que deim:

—Centre d'Acollida (El
Terreno).

—Comunitat Terapéutica
(Ses Sitjoles. Campos).

—Comunitat Terapéutica
de Reinserció (Pla de Na
Tesa).

Junt amb aquest treball
amb les al Jotes i al.lots que
han estat esclaus de la
droga, existeix el treball
amb les famílies, que va
des dels grups d'auto-
ajuda fins a la teràpia fami-
liar paralela.

QUI EL PROMOU

El 26-11-1985 el Bisbat
de Mallorca i la Conselleria
de Sanitat de la Comunitat
Autónoma de les Belears
firmen un conveni en que
es comprometen a treballar
per la prevenció de la dro-
gadicció i per la rehabilita-
ció i reinserció dels droga-
dictes.

Entre altres coses en
aquest conveni es declara
la voluntat d'oferir a les al-
tres Institucions Públiques i
privades la possibilitat de
col.laboració. Endemés el
Bisbat es responsabilitza
de la formació de l'equip te-
rapèutic i la Comunitat Au-
tónoma de la construcció
de la Comunitat Terapèuti-
ca a Ses Sitjoles.

Des d'una preocupació
per la problemática de la
drogadicció es va anar es-
tudiant els distints projec-
tes i programes que inten-
ten donar resposa a n'a-
questa problemática; es
varen visitar gran nombre
de centres de l'Estat Es-
panyol i de lora; es va ssis-
tír a Congressos; i al final,
després de set mesos,
vàrem decidir posar en
marxa el programa educa-
tiu terapèutic «Projecte
Home».

El 31 de maig de 1986, a
Madrid, ens vàrem reunir el
Delegat d'Acotó Social de
l'Església de Mallorca i el
que sería el president del
Programa a Mallorca amb
els creadors del Progetto
Uomo, Mario Pichi i Joan
Corelli, i els presidents dels
Programes espanyols, pro-
gramant la formació de l'e-
quip terapèutic.

El criteri de selecció dels
operadors está relacionat
més que amb els títols aca-
dèmics, amb la síntesis
entre les capacitats huma-
nes, capacitat d'empatía,
d'escolta, de disponibi litat,
servei i les capacitats pro-
fessionals.

La formació de base
compren uns mesos de vo-
luntariat, tres mesos de-
curs a l'Es:cola de Formació
del Ce.I.S. de Roma i sis
mesos de pràctiques a dis-
tints centres que ja estan
en funcionament, que per-
meten un creixement pro-
fessional i personal.

Er, aquest moment són
onze els membres de le-
quin terapèutic.

Provenen de distintes
professionsl.

1.— Llicenciat en Peda-
gogia Terapéutica i sacer-
dot, que és el president del
Programa a Mallorca.

2.— Metges.
3.— Psicólegs.
4.— Protessors d'E.G.B.
5.— Graduats Escolars -

una dependenta, un fuster,
un educador especialitzat.

Aquest equip no está

tancat, ja que dintre d'un
any, en obrir la reinserció,
necessitarem al manco
quatre persones més, i aixó
ens suposa que ben prest
hauran de començar la pre-
paració.

Tot això pel que és refe-
reix a l'equip terapèutic.
Existeix endemés tot l'e-
quip del Centre d'Estudis
—en aquest moment 5
entre remunerats i volunta-
ris-- que són els qui han de
dur endavant: —el treball
de relació amb persones i
lnstitucions necessari per
qué el Programa pugui
anar endavant, p.e. amb
institucions mèdiques, judi-
cials, militars.

—L'organització dels se-
minaris, tallers, formació
per a adults, i activitats.

—L'organització del vo-
luntariat. Si en totes les es-
feres del Programa l'esperit
del voluntariat és clau, és
clar que l'aportació de les
persones que voluntària-
ment volen dedicar al Pro-
grama algunes de les
seves hores setmanals és
de molta importància.

Manca a n'aquesta expo-
sició l'equip que dugui en-
davant el treball amb famí-
lies. hi ha ja la base de l'e-
quip, però ens falta rodatge
i el completar-lo.

Dins aquests dos equips
especialment, hi tenen ca-
buda moltes persones que
vulguin aportar algunes
hores setmanals voluntà-
riament.

Tant a les persones re-

munerades com a les que.

no, seis demana prof essio-
nalitat i disponibilitat en el
servei. Per això s'organit-
zen seminaris i cursets per
tal de mantenir les dues ca-
racterístiques renovades i
al dia.

QUAN 1A ON

El Centre d'Acollida s'o-
bri el 31 d'agost de 1987.

Está en el Carrer Ramón
Servera Moyá, 42. El Te-
rreno 07015. Palma.

El telèfon és el 456212.
Estará obert aquest Centre
de 9 a 131 de 15 a 19. L'e-
difici ha estat deixat gratui-
tament per les Germanes
de la Caritat.

La Comunitat Terapéuti-
ca, que está a Ses Sitjoles
(Campos) i que ha estat ce-
dida al Programa per la Co-
munitat Autónoma, s'obrirà
uns tres mesos després.
Deim «uns» per qué el pro-
cés personal de reforça-
ment dede la motivació no és
una cosa mecánica, sinó
que cadascú el fa; per tant
dependrà l'obertura del
camí que els primers farán
a la Acollida.

La Comunitat de Rein-
serció, que está a C/ Mon-
ges Agustines, en el Pla de
Na Tesa —i ha estat cedit
l'edifici també gratuitament
per les monges Agusti-
nes—, s'obrirá uns dotze
mesos després de l'AccIli-
da. Deim «uns» per les ma-
teixes raons que hem dit
abans
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JOIERIA

KLAUS

JOIES NOVES, REPARACIONS,  CANVI DE MODELS. TREBALLAM
EL SEU OR VELL

CARRER BERLIN, 14 TEL.: 26 98 64
S'ARENAL DE MALLORCA -

Esperit Sant, tu que m'ho aclareixes tot, que
i Ilumines tots els camins perqué jo assoleixi el meu
ideal. Tu que em dónes el do diví de perdonar i oblidar
el mal que em fan i que en tots els instants de la meya
vida estás amb mi, jo vull amb aquest curt diàleg
agra'ir-te tot el que has fet per mi i confirmar una altra
vegada que mai més vull separar-me de tu, per mort
gran que sia la il.lusió material.

Desig estar amb tu i amb tots els meus éssers esti-
mats a la Gràcia Perpètua. Grácias per la teva miseri
còrdia amb jo i els meus.

(La persona haurà de resar aquesta oració tres dies
seguits sense fer la demanda; amb aquests tres dies
assolirà la Gràcia, per més difícil que sia).

Publicar quan es rebi Gracia.
A raeeix la Gràcia assolida. M. S. V

A NACIONAL

VENTA 1 REPARACIÓ
TV - VIDEO Hl FI

TEL: 265774

113AIN. 71

ELE_CTROSICA
'e «um .ilI 	 S'ARENAL
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BORSA
IMMOBILIARIA

URGEIXEN PISOS
PER LLOGAR.

FINQUES
AMENGUAL.

Sant Cristofol, 16.
Tel. 269250.

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

OCAS ION, TRASPAS
Hamburgueseria a S'Are-
nal per no poder atendre.
3.000.000 ptes. AMEN-
GUAL. 269250.

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

fac ció.  80.000 ptes. AMEN-
GUAL. 269250.

EDIFICI PULLMAN estudi
amoblat amb dret a piscina,
Marivent, davant cal Rei,
venc per 1.500.000. Tel.
260395.

XALET a estrenar a Cala
Santanyí, 1.000 m2. solar,
264 m2. edificats, venc per
vint milions. Tel. 653363.

SÁrenal
o* de Mallorca

EL MILLOR SUPORT pu-
blicitari de la seva empresa

a la nostra comarca.

CAN PASTILLA, xalet 3
dormitoris, amoblat, banys,
terrasses, telèfon, aparca-
ment, vistes, jardí. AMEN-
GUAL 269250.

ZONA PASSEIG MALLOR-
CA, pis 3 dormitóris, amo-
blat, terrasses, calefacció.
50.000 ptes. AMENGUAL
269250.

PALMA NOVA, pis 3 dormi-
toris, banys, terrasses, ren-
tadora, tot l'any. 40.000
ptes. AMENGUAL 289250.

SANTIAGO RAMON Y
CAJAL, pis 3 dormitoris,
amobalt, telèfon, terrassa,
aparcament, tot l'any.
AMENGUAL 269280.

CALA GAMBA, pis 2 dormi-
toris a estrenar, completa-
ment amoblat, vistes bahia.
40.000 ptes. AMENGUAL
269250.

PLANTA BAIXA a S'Are-
nal, 3 dormitoris, amoblat,
terrassa, bany. 40.000
ptes. AMENGUAL 269250.

IMPALA II estudi amoblat,
venc per 1.500.000. Tel
260395.

CRISTALLERIA
TORRES

VIDRES, CRISTALS, MIRALLS,
MARCS, ALUMINI

CARRER LIS804 35
TELS.: 266517 - 491785
S'ARENAL DE MALLORCA

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

S'ARENAL, pis 2 dormito-
ris, amoblat, terrassa, toles
les despeses incloses, tot
l'any. 36.000 ptes. AMEN-
GUAL 269250.

CAN PASTILLA, pis 2 dor-
mitoris, fins el maig. 30.000
ptes. AMENGUAL 269250.

LOCAL 30 m2. a S'Arenal,
terrassa. 30.000 més IVA.
AMENGUAL 269250.

TRASPAS bar, zona co-
rreus a Palma, ben muntat.
8.500.000 ptes. AMEN-
GUAL 269250.

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.

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.

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

I NSTAL LACIONS SANI-
'[ARIES i reparacions. Ser-
vei ràpid. Tel. 263493.

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

LLOGARIA dona de servei
que habiti a S'Arenal. lote-
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 PiLlarí.

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

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

EXCAVADORA J.B.C., sí-
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 ràpids, bateries, co-
rreges de ventilador, cam-
vis d'oli, greixar. Carretera
de Manacor, 391 - Son

erriol. Tel. 270645.

ME CANICA GENERAL,
equilibrats i netetja de mo-
tors. TALLERS VIDAL.
Carretera de Son Fangos,
280. Tel. 262048 - Es Pil-
lar í.

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

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

METALURGIGA S'ARE-
NAL. Reixats, barandilles,
ferro forjat, treballs en
alumini per a obres, sol-
dadura eléctrica i autóge-
na, treballs al torn. Pere
Canals i Quetgles. Carrer
Menorca, 10. "Feléfon:
263910- S'Arenal.

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

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

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

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

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

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

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

BORSA DEL
MOTOR

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

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

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

FORD FIESTA-BALEAR.
Facilitats. Tel. 278603.

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

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

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

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

Cada paraula, 10 pessetes.

SI DESITJA UN COTXE
nou de la nostra gamma,

VIDRIERA S'ARENAL vingui i en Parlarem-
Cristalieria, alumini, secu- AGENCIA OFICIAL RE-
rit. Carrer Cuartei, 31 _ NAULT. Tel. 413867 -
S'Arenal. Tel. 263632. Son Ferriol.

oració  a rEspen•

Sant



Petits anuncis

COMPRES I
	

ENSENYANCES
VENDES

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

VIATGES

Academia
BARCELO

C. BALEARES,25.2

BANCO
CALCULO

NECANOGRAFIA
CONTABILIDAD

SX1, renal
<04 de Mallorca

Telèfon: 265005.

EL MILLOR SUPORT pu-
blicitari de la seva empresa

a la nostra comarca. 	1

LAS MARAVILLAS
LLOGUER DE

COTXES
CAR HIRE

Llaüt, 40 - Tel. 26 41 25
Les Meravelles

S'Arenal de Mallorca

RESTAURANT

LA TOSCANA
Petx-marisc-carn-paelles.

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

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

AQUEST
ESPAI VAL

1.050
PTES.

IVA INCLÓS

T' agrada escoltar .

ràdio en mallorquí?
Emissions les 24 hores del

dia al 105 de la F.M.

ESCOLA DINFANTS0

Pixeller
GUARDERIA

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

vAIQEs
rencfli

Billets d'ay io i de vaixell
Vols xárters.
Crediviatge.

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

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

S'Arenal de Mallorca.

VIAJES

Vols xarter
Bitllets

Transmediterránea
Vols internacionals

Creditviatge
S'Arenal: Plaga Major,1

Tel. 265374.
Les Meravelles:

Llaüt, cantonada,
Mar Menor.

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

Tel. 268100.
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VIATGES XALOKI. Bit-
llets de vaixell i d'avió.
Telefon: 267450.

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

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

VIATJES S'ARENAL
Billets d'avió i de vaixell

Vols 'cárter
Crediviatge.

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

S'Arenal.

PERSONALS

DIVORCIADA, 3:1 anys,
dos fills petits, sense pro-
blemes econòmics, cerca
borne per a relacions serio-
ses. Carretela \Hita', 297-
2. de S \renal. Cartue.

CERC DONA entre 30 i

50 anys per a relació en-
grescadora i antidepresiva.
Escriu-me a l'Apartat
de S'Arenal. Ref. 113.124.

SENYORA, 48 anys, bona
salut, activa, amorosa i
afectiva. Desitja entaular
relació formal amb senyor
de cultura mitjana, fins a 56
anys. Tel. 209566.

SENYORA, comerç propi,
elegant i atractiva. 40 anys,
separada, amb una filia.
Cerca senyor de bona posi-
ció d'una quarentena
d'anys que sia amorós i no
estigui gras. 209566.

SENYOR, 42 anys, sepa-
rat, sense problemes, esta-
tura mitjana, molt amorós.
Cerca senyora educada.
Voldria ser feliç, formar pa-
ralla. 209566.

SEPARADA, 38 anys, fills
grans, bona figura i estatu-
ra mitjana, molt amorosa,
cerca senyor fins a 48
anys, sense problemes i
amb bons sentiments.
209566.

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

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

SE DONEN CLASSES de
solfeig 1 piano, hores a con-
venir. Tel. 266845, matins.

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

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

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

MIQUELLA PERRUQUE-
RA. Neteja de cutis, mani-
cura i pedicura. Carrer
Mallorca, 3 - S'Arenal. Tel.
263423.
MAKA Perruquera. Pedi-
cura i manicura. Botónic
Germà Bianor, 19. Tel.
260756.

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

,linar. Tel. 276330.

PERRUQUERIA CATL
Permanents, tenyits, i re-
flexos. 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.

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.

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

CONSULTOR! VETERI-
NARI. Carrer Exercit Es-
panyol, 23 - baixos. Tels.
491736 - 296097. De di-
lluns a divendres, de 17 a
20 hores.

RESIDENCIA I ESCOLA
d'ensinistrament de cans.
Venda de cadells. "CRIA-
DERO LOS VALIENTES".
Tel. 662136.

REsTAURANT CASA
JUAN. Espccialitat en cui-
na espanyola. Internacio-
nal Golden Crown. Carrer
de Sant Cristòfor, 3. Tel.
269988. S'Arenal de Ma-
llorca.

•

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

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

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

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

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

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

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

OS CANTEIROS RES-
TAURANT. A casa galega
do Ca'n Pastilla. Comidas
e vinhos galegos. Av. Bar-
tornen 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/O, 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.

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.



Massa nins a Mallorca a ho passen malament
Rosa Tomas

Les estadístiques ens diuen que Mallorca
té un elevat índex de consum, que Mallorca
disfruta d'un alt nivell de vida, que a
Mallorca la renta per capita s'equipara
als paíssos més rics..., perd les estadísti-
ques no ressenyen l'índex creixent d'infants
que passen fam, que ho passen terriblement
malament!

Al .començament d'aquest curs molts
mestres han rebut els infants a l'escola
amb sentiment d'angoixa al comprovar el
desmi I lorament físic deis al.lots, després
de passar dos mesos a Ilurs famílies fora
de I 'ajuda del menjador escolar i d'altres
institucions de protecció del menor.

Massa nins , han passat malament aquest
estiu: nins han començat el curs magres,
amb cara de fam • i com si els haguessin
robat la carn del cos a grapades, des cona-

guts; nins amb una evident deficiència de
creixement i desenvolupament frslc , sense
energies per emprendre la tasca normal
esctlar; nins s'han trobat pels contenedors
cercant qualque cosa per menjar; nins
amb estigmes de tinya, de fam i de
misèria, amb la consegüent agressivitat
que això comporta.

Molts de nins no han pogut anar ni
tan sols a la platja, ni a un campament
de vacances, ni a una excursió, res de
res. Per a ells ha estat segrestat el sol,
la mar l la natura, el seu espai ha estat
la terra bruta, la casa malmenada i el
Seu ambient, "el maltracte", dins un
ámblt familiar deteriorat humana, moral
I materialment.

Difícil será la inserció normal, humana
I constructiva per aquests al.lots dins la
societat si nosaltres, tots, com a societat
no prenem consciència de la gravetat .de
la problemática infantil actual. No és
just que dins la nostra societat rica i
prosperant hl hagi un sol infant que no
passi malament. Tots ens hauríem de
sentir moralment pares l mares efectius
de tots els Infants, especialment dels
más malmenats!

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

TAPES VARIADES

SANT CRISTÒFOL, 5
S'ARENAL DE MALLORCA

Callo Troto/sor, II
Tolo. 26 ea te - 26 67 01

CIUDAD JARDIN

Coll d.n Raboso.

soclvoviSao E
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S'Arenal de Mallorca

Obres a l'antiga església
parroquial

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

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

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

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

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

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

97/./.44•>102,

3 -

"PEQUEÑO MUNDO".
Servei a la carta, cada dia
manco els dimarts. Provi
el nostre cabrit al forn,
toston de Segovia, ossbu-
co, etc., etc. Buffets i tota
classe de serveis a domicili.
Batejos, bodes, comunions
i dinars de 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 deportios 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,
costales de xot a la grac-
ia, calamar a la romana,
hamburgueses, salsitaes,
pinxos moruna.

Catres Terral, cantonada
Salut, a

S'Arenal de Mallorca.

Tomeu Sbert

Lá primitiva església
quedà comunicada di-
rectament amb l'entrada
del nou temple mitjan-
çant una escala. Les
obres foren beneïdes pel
mateix rector de S'Are-
nal, Jordi Perelló Fronte-
ra, T.O.R.

També hi hagué una
adequada remodelació
de les instal.lacions
elèctriques a l'església
antiga, i remodelació
més atenuada a la nova.
Les dues esglésies
te nen ara la mateixa en-
trada principal, al carrer
de ;a Vicaria.

Es considera molt po-
sitiu, culturalment par-
lant, que l'antiga esglé-
sia s'hagi vist convertida
en un lloc d'exposicions.
Fa poc hi hem pogut
veure dues exposicions
de pintura, la darrera
d'elles a càrrec del pintor
Jesús Aguiló i el seu

mestre, Arroyo.
Jordi Perelló ens ma-

nifestava que considera
necessari tancar degu-
dament l'ampli pati inte-
rior, per on abans s'hi
anava per accedir a l'ú-
nica entrada de l'esglé-
sia vella en aquell
temps, a través del ca-
rrer d'en Berga. Es ne-
cessari tancar aquest
pati ja que s'ha convertit
en centre de jocs i niu de
brutor i des d'aquell in-
dret els al.lots poden
pujar a les teulades de
l'església la qual cosa
sempre suposa un perill.

La unificació de les
dues esglésies en una
sola és una millora con-
siderable i molt oportu-
na. Des d'aquella ilunya-
na festa del 25 de febrer
de 1986 quan es elebrá
la col.locació de la pri-
mera pedra del que seria
l'església de S'Arenal de
mallorca, a una árida

zona que semblava un
desert, des d'aquella
época el gran canvi que

ha sofert la zona s'ha
notat també a l'església.
Es a la vista de tothom.

360



Defectes de la refracció:
Optica ArenalLa míop-	 la

Hipermetropía Axil

Miopía Axil •

Emétrop•

Hipermetropía ae poten'cia

irculo de
difusión

Miopía de potencia

Ernetrope

DEPARTAMENT DE HERBODIETtTICA
DEL CENTRE  TÈCNIC SANITARI ANTONI

GUTIÉRREZ
FISIOTERAPEUTA - NATURÓPATA COLG. N. 1908

PUNTES MEDICINALS - ALIMENT DE RÈGIM -
COMPLEMENTS ViTAMÍNICS
CONSULTk l'ORES CONCERTADES

CARRER BARTOMEU (ASTIL', 27 - TEL: 490164
COLL D'EN RABASSA

CENTRE 'MÈDIC

MIRAMAR

Centre de reconeixement médic-psicológic,

per a conductors i caçadors.

MEDICINA GENERAL
Classes Al, A-2, LCC, Ç D, E

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

SERVICI ME DIC

QUIRURGIC DE

BADIA

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

Per a urgències, tels.. 238012-281313.

CENTRE MÈDIC
S'ARENAL

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

conductors i caçadors.

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

Tel. 490067 - S'Arenal de Mallorca.
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Des del punt de vista
de la refracció l'ull pot
ser «emétrope», que és
aquell que no té cap
tipus de defecte, és a dir,
un ull normal. I «ametro-
pe», aquell que té un o
més defectes que solen
ser defectes d'acomoda-
ció óptica. Entre aquests
hi ha la Miopia i la Hiper-
metropia.
LA MIOPIA:

La imatge es forma
davant la retina. Podem
distinguir entre la «mio-
pia axial» i la «miopia de
potencia-. A la primera
el globus ocular és allar-
gat per la part posterior;
a la segona el globus
ocular té la mida normal
però la cara anterior de
cristal.lí presenta una
corbatura major que la
normal.
ESQUEMA:

La miopia quasi sem-
pre és axil, rarament és
congénita però hi ha una
forta tendencia heredità-
ria. Sol començar a
edats primerenques i so-
vint progressa. Les cau-
ses de la miopia no són
massa ciares. Es excep-
cional al naixement. Sol
aparèixer generalment
entre els 6 i els 12 anys,
augmentant progressi-
vament amb l'adoles-
cencia per estacionar-se
durant la resta de la vida
o augmentant només un
poc després.

L'edat escolar intervé
molt activament en la
manifestació d'aquest
defecte. S'ha pensat que
hi podrien tenir a veure
les activitats defectuo-
ses de l'al.lot a l'escola,
sobretot l'escriptura in-
clinada, les condicions

d'il.luminació, la posició
dels pupitres, l'acció de
la gravetat sobre el glo-
bus ocular a conseqüèn-
cia de la posició encor-
bada del cap que pot
provocar un allargament
de l'eix antero-posterior
amb estirament del nervi
òptic.

COM ES POT

CORREGIR LA
MIOPIA?

Entre els diferents
tipus de correcció óptica
que es poden citar hi ha
les ulleres graduades,
les lents correctores de
les quals han evolucio-
nat molt en aquests da-
rrers anys. Per als casos
de miopies altes s'ha re-
duït la gruixa de les lents

i es dissimulen bastant
els cercles concèntrics
que es formen a l'interna
de !a lent, aixó dóna una
major comoditat i estéti-
ca a l'usuari.

Un altre mena de co-
rrecció, i potser la més
idónia, són les lents de
contacte que, per als
miops, tenen una serie
d'avantatges pel fet
d'haver de dur contínua-
ment la correcció ,i ser

SERVEI MEDIC QUIRUR-
GIC BADIA. Igualatori
mèdic, servei médic d'ur-
géncia, A.T.S., injeccions,
tensió arterial, consultes
ginecologia, láser, ona cur-
ta, electrocardiogrames,
análisis. Centre Comercial
-'Aldea Blanca" (Bahía
Azul). Tels. 238012 -
28 13 13 .

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

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

molt més còmode la lent
que l'ullera, i a més
poden. practicar tot tipus
d'esports. Un altre avan-
tatge és que millora la
visió del miope i frena
més la miopia que les
ulleres correctores.

Avui en dia, es poden
utilitzar lents de contacte
de diferents tipus: bla-
nes, semirígides o rígi-
des, aixó ja depèn de ca-
dascun dels pacients.

QU I ROMASSAGISTA.
Massatges terapèutics i de
re,abilitació, artrosi, esco-
liosi, lumbálgies, dorsal-
gies, ciàtiques, varius, cel
lulitis, mal de cap, estre
nyiment, parálisis facials,
etc. Esport Centre Son Ve-
rf. Carrer Costa i Llobera,
1. Tel. 263834, S'Arenal
de Mallorca.

CL1NICA 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.

CONSULTA VETERINARIA

M. PEREILO SERVERA
MANESCAL

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

Dissabtes mati de 9'30 a 13'00.

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

Ce n Pastilla.

GUIA MEDICA



Brillantors a les ancestrals fires de
Llucmajor

Llucmajor visqué un any més la
sor de la seva -Darrera Fira». Un èxit
rodó. Després de dues setmanes llar-
gues de celebració d'actes culturals,
esportius, socials i d'ales cas-
tes,arribá el dia de Sant Lluc, dia de la
darrera fira. Una gentada arribada de
tots els indrets de Mallorca es dona
cita a la ciutat Ilucmajorera. I els firers
foren tants o més que anys enrera. La
plaga d'Espanya, el carrer Bisbe Ta-
xaquet, la plaça Santa Catalina Tho-
más, el carrer del Born, el de la Vall, la
ronda de Mitjorn, el carrer de la Mari-
na, el del metge Aulet i altres es con-
vertiren en una mostra de vida, de
progrés, d'abundància i, sobretot, de
ganes de vendre. La gent no anava
tan compradora com anys enrera,
però sí, la fira va anar bastant bé. Una
diada de sol i de bon temps. Tot
acompanyà un poc. I enmig dels ca-
rrers replens de gent, l'elegància, la
bellesa i les agradors femenines pre-
sents. Festa grossa, fira major, horas
entranyables, amics de tot arreu, no-
vetats de maquinaria, cotxes nous, jo-
quines a balquena, torrons, castes de
tir, ametlles ensucrades, exposicions
artístiques, bulla, alegria, regust po-
pular. Tot, tot fa fira. Es el dia gran de
Llucmajor. Es la «Darrera Fira» en el
seu 441 aniversari.

Per molts d'anys!

AUTORITATS

Vengueren autoritats del país, com
cada any. Peró enguany es compta
amb la presència del president del
Parlament espanyol, Félix Pons !raza-
bal, el qual quan arriba al portal de la
Casa Consistorial fou entrevistat per
la televisió espanyola.

Ajotárem la presència del president
del Govern Ralear, Gabriel Canyelles
Fons, del delegat del Govern, Caries
Martín Plasencia, del president del
Parlament balear, Jeroni Albertí, jun-
tament amb els Ilucmajorers Antoni
Garcies Coll, senador per Mallorca, i
l'amfitrió de la fira, el batle Joan Mont-
serrat Mascaró. Altres autoritats
també hi eren delegats provincials,
batles d'altres pobles, entre ells
Ramon Aguiló Munar, de Ciutat.

Autoritats i acompanyants que visi-
taren el Reial de la Fira. Tot va estar
en ordre. La Policia Municipal motorit-
zada acompanyà els cotxes oficials
des de l'entrada de la ciutat fins la
plaça d'Espanya. Lliurament de tro-
feus. Balls mallorquins. Tot, tot era
una festa. Llucmajor es vestí de gala.
Banderes i domassos a la Casa Con-
sistorial eren el pressagi d'una data
histórica, ja que una diada histórica
fou aquest dia 18 d'octubre a Llucma-
jor.

Després, sobre les dues del migdia,
s'oferí un dinar de germanor i amistat
sota la presidència de Félix Pons i hi
assistiren totes les autoritats.

18	 S'ARENAL DE MALLORCA,! DE NOVEMBRE DE 1987                          

Esberta des altres coses Cuida aquesta
plana Tomeu
Sbert             

De fonts ben informa-
des se'ns ha dit que la
part alta de S'Arenal de
Llucmajor será reasfalta-
da. Es a dir, rebrà una
capa de conglomerat as-
faltic que deixarà el pis
dels carrers com si fos-
sin nous de trinques.
Aquesta mesura s'inicia-
ria des del carrer Ba-
lears fins el carrer Dra-
gonera, incloent per tant
els carrers Menorca, Ei-
vissa, Formentera, Ca-
brera, García Lorca, Ma-
llorca i part dels carrers
de Sant Cristòfor, Maria
Antònia Salva i el carrer

Berga. I, naturalment, la
Plaça Major (mercat).

Estarem -al tantu» de
la qüestió.

Es una bona notítica.

***

Estárem a Cala Pi i
Vallgornera. El motiu era
veure una exposició de
pintura a càrrec d'artis-
tes holandesos. Obres
pictòriques fetes les
dues darreres setma-
nes. Els artistes d'Holan-
da s'allotjaren a l'hotel
«Es pas», que dirigeix
en Sebastià Capó (d'Es

Pil.larí). Les obres deis
pintors foren molt Iloa-
des. Mostraven el poblat
de Cabocorb, la platja de
Cala Pi, la mar blava d'a-
quests recons, amb l'en-
trelluisor d'una Cabrera
enigmática, pins i ullas-
tres, Ilum, poesia, somni
de teles i dibuixos.

Enhorabona.

•**

La campanya d'Un
Hivern a Mallorca» per a
aquest hivern ja és en
marxa. Començarà el

dia 5 de novembre i aca-
bará el dia 16 d'abril
amb l'elecció de «Miss
Platja de Palma».

Es una iniciativa del
Foment de Turisme de
Mallorca, amb aporta-
cions importants d'enti-
tats oficials. Quant a la
nostra amplia zona turís-
tica, el treball de coordi-
nació será a càrrec de
l'Associació d'Hotelers,
que presideix Bartomeu
Xamena Simonet.

***

A Llucmajor, i formant
part del nombrós progra-
ma oficial de Fires-87,
assistírem a una demos-
tració de cans de bestiar
amb guarda d'ovelles, a
la finca de Galdent. Una
demostració que ens va
agradar molt. Els cans,
pràctics i fent cas del crit
del pastor, millor dit, del
mestre, ja que una au-
téntica mestria es pot
anomenar el que feren
els animals presentats.
Coordina el regidor Mi-
guel Manresa Puig.

***

I ja que parlam de
Llucmajor, vull esmentar
les dues glosses que es
creuaren el migdia, al
dinar de fires, coordinat
per l'Ajuntament. Resul-
ta que entre els convi-
dats de fora poble hi
havia el batle d'Inca, An-
toni Pons. Estava asse-
gut a una taula un poc
enfora de mi. Però Ii vaig
enviar un paperet que
deia així:
Bones tardes, batle
Pons,
n'Sbert el vol saludar,
trobar-nos a un dinar
sempre és motiu molt
bo.
Que molts d'anys po-
gueu tornar?

La resposta d'Antoni
Pons no es feu esperar.
Un parell de minuts i un

paperet davant els ulls.
la glossa de l'apreciat
batle d'Inca diu així:
Bona fira a Llucmajor
on dreta, centre i esque-
rra
avui obliden sa guerra
i viuen de lo millor.
No canvieu, per favor,
i manteniu aquest to...
Veniu tots al Dijous Bo
com a símbol de germa-
nor?

Signat: Toni Pons.
Moltres gràcies i que

vostè ho pugui veure.
Tornar visites d'aques-
tes sempre és agrada-
ble. I, a més, el Dijous
Bo d'Inca són paraules
majors. Una gran diada
de fira i festa. I com que
n'Antoni Pons está subs-
crit a S'ARENAL DE MA-
LLORCA li enviam una
altra glossa juntament
amb una encaixada de
mans. Ilegiu, batle, Ile-
giu:
I es qui tenen critiquera
se quedaran criticant,
tal volta anant per enrera
quan Inca va per envant
perquè es batle és de
primera!

***

En Biel Castell és el
secretari tècnic de la
U.D. Arenal. El darrer fi-
xatge que ha fet en Cas-
tell pel S'Arenal ha estat
en Toni Calvo, ex-
jugador del Mallorca i
que jugava a l'Olot. Un
davanter que pot resol-
dre moltes jugades da-
vant la porteria contraria.
En Calvo és hábil,
agressiu dins l'àrea con-
traria i té molta experién-
cia.

Sort i gols.

• .•

Per cert, les obres del
que será nou i flamant
-Camp Municipal d'Es-
ports» a Son Verí Nou
segueixen a tota marxa.
Els homes de l'empresa

Antoni Pons

d'en Tomeu Serra, i les
maquinotes, no aturen.
Fan feina «a tope».

***

Parlarem amb en Mi-
guel Sánchez, delegat
de Sosegur a Balears, i ii
demanarem sobre la
qüestió de les aigües
brutes de S'Arenal de
Llucmajor. En Sánchez
diu que fa temps que de-
manaren o indicaren que
fa falta una depuradora
més grossa. I que d'això
d'enviar les aigües bru-
tes a la part de Ciutat ell
no en pot opinar. Són
coses dels dos ajunta-
ments.

La veritat, el que és
segur i necessari, és que
per al proper extiu les
coses han d'estar arre-
glades. Si no hi pot
haver greus problemes.
La depuradora de la ca-
rretera de Cala Blava ha
quedat petita per l'aigua
que circula pel clavegue-
ram.

*••

I fins d'avui a quinze
die2, estimats amics.

Finare llostrum

SEGUROS Y REASEGUROS

MARE NOSTRUM ASSEGURANCES

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

Assegurances d accident • Robatoris • Vida • Vehicles • Embarcacions • Defensa i Reclamaci6 Malaltia *
Pèrdua de Beneficis * Combinats de Casa, Comerços i Edificis • Vidres * i la resta de coses.

Garrar MARBELLA, 39 (Edifici Hotelera) Tlfs.: 267654-267658.
Placa MAJOR, 1 (Mercat de S'Arenal) Tif.: 267654.
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Les campanes de la nostra comarca (II)
Adolfo de Villarroya

Seguim a empentes
de temps i altres menes-
ters amb l'estudi que co-
mençàrem a publicar a
aquest mateix periòdic el
15-XI-87, número 131,
página 21, sobre «LES
CAMPANES DE LA
NOSTRA COMARCA» i
que, si Déu vol, es com-
pletará amb un tercer ar-
ticle al pròxim número.

«Totes les de la jerar-
quia de" campanas nor-
mals i la majoria de cam-
panes petites (com les
d'Ermita), encara podem
trobar aquest útils
«quasi en desús» a la
Porciúncula (dins el
Museu), al Pil.larí, a l'es-
glesieta de Ses Cade-
nas, a Cala Blava i, so-
bretot —dèiem en el
nostre primer article— i
per la seva mida, al cam-
panar vell de la Parró-
quia de S'Arenal». A
aquestes paraules hi
hem d'afegir la campana
petita de l'Ermita de So-
metimes (a l'alçada del
número 30 del carrer
Arenes de Bilbao, entre
els carrers Veracruz i
Acapulco) i la gran cam-
pana de la torre de l'es-
glésia de San Fernando,
a les Meravelles, que ja
estudiarem quan parto-
qui.

Tenim, doncs la 'lista
completa de tots els
llocs del que anomenan
la nostra comarca on
hem trobat campanas.

Aquests llocs són: Cala
Blava (una campana pa-
tita). Es Pil.larí (dues
campanes petites), la
Porciúncula (una cam-
pana normal), Someti-
mes (una campana pati-
ta) i San Fernando de
les Meravelles (una
campana molt grossa).

I qué hem de dir del
minarete d'influència
àrab que hi ha al com-
plex comercial RIU, amb
els seus quatre rellot-
ges, un a cada cara al
cim de la construcció, i
que és una mena de res-
posta arquitectónica a la
torre cristiana de l'esglé-
sia de San Fernando?
Sense cap campana
—que, per altra banda,

no s'adiria gens amb
l 'estil àrab que pretén
imitar—, queda fora del
contingut del nostre es-
tudi, encara que la seva
feina de donar l'hora fa
que tengui un cert pa-
rentiu amb la gairebé
única finalitat per la que
actualment serveixen la
majoria de campanes de
la nostra comarca. Els
tradicionals destins de
les llegendàries campa-
nes, que apuntàvem al
nostre primer reportatge,
all llarg deis segles de
Cristianisme no s'adiuen
ben bé amb el practicis-
me deis temps actuals
més encara, de la nostra
comarca turística i ben
pioc rural.

ESGLESIA-
CAPELLA DE

SES CADENES

Al número 162 de la
carretera Militar que
uneix Ses Cadenes i
SP renal, tenim a mà
dreta l'església-capella
de Ses Cadenes. I da-
munt les teulades, a pri-
mer pla a mà esquerra,
hi ha l'espadat que recull
la campana petita que
estudiam. L'espadat, fet
amb marés de construc-
ció, és d'estil neo -
romànic i pel nostre gust
és el més artístic i ele-
gant de la zona. I la cam-
pana farcida de dades a

(Passa a pág.20)



Espadat de S'Arenal.

Campana de S'Arenal.

20
	

S'ARENAL DE MALLORCA, 1 DE NOVEMBRE DE 1987

Les ~panes de la nostra comarca (II) 
Capella de Cala Blava amb el seu espa-

dat rodo.

(Ve de pág. 19)

l'exterior, és tot un arxiu
per a l'investigador que,
en aquest cas, hem
estat dos: en Mateu
Joan Florit —el director
del periòdic—, que sos-
tenia l'escala de fusta i
rebia la informació des
de sota, i el que subs-
criu, pujant a la teulad7
per fer les fotografies co-
rrespónents i desxifrar
les dades de dalt.

Les inscripcions són
aquestes:	 »Fundición
Mallorquina. palma.
Anno MCMXLV. Sancta
Margarita ora pro nobis.
Dum transeunt omnia
Deu cano. veritatem
laudo, fidem sustineo».
Que tcaddit vol dir: -Fun-
dició Mallorquina.
Palma. Any 1945». I la
dedicació a Santa Mar-
galida, mártir, ja que la
campana, a la seva
banda exterior, a més de
la dedicació escrita,
porta el relleu d'una
dona amb la palma de
martiri. LLEGENDA o
LEMA: »Mentre passen
els temps, cant a Déu,
lloo la Veritat i sostenc la
Fe». I dues creus, la
grega i la IlatinE.', junta-
ment amb quatre formes
de cap de tatxa i quatre
flors de lis com orna-
mentació complementa-
ria.

El seu ús actual es pot
deduir de la conserva-
ció, estat i aparell que

conduu. Mijançant un ar-
tilugs adossat a la part
dreta de l'interior de l'es-
padat es toquen les
hores i les mitges per
orientació del veïnatge;
pero, essent que está
romput l'aparell que
uneix la corda i el batall i
també que la campana
está immobilitzada des
dei mateix eix, és clar
que no té cap ús per a la
congregació dels feels a
l'església, etc.

Les seves mides són
aquestes: 35 de llarg per
38 d'alt el metal l de la
mateixa campana: i 68
d'amólária per 44 d'alga-
da el jou. Una campana
petita com ja hem dit.

PARROQUIA DE
S'ARENAL

Una parróquia amb
dues esglésies práctica-
ment afegides —la nau
actual, de construcció
recent, i la capella neo-
gótica de 1986, any de la
primera pedra— només
disposa d'una campana
en desús. Una campana
favorescuda quant a la
mida si la comparam
amb la majoria de les de
la zona. Está situada
dins d'un espadat d'estil
genio, afegit posterior a
la fábrica de l'església
neo-gótica antiga.

De la mateixa campa-
na, aquestes són les
dades que duu escrites
en bronze, a l'exterior:

-Viuda de Murua. Vito-
ria. 1950. VIVOS VOCO,
MORTUOS PLANGO,
FESTA DECORO. Pa-
rroquia de Nuestra Sra.
de La Lactancia. Añe
Santo 1950». L'ADVO-
CACIO és la mateixa
que la titular de la Parró-
quia, Nostra Senyora de
la Lactancia. I la LLE-
GENDA vol dir: -Convoc
—o reunesc— als vius,
plor pels morts i magnific
les festes».

Les seves mides: 60
d'amplada o diàmetre
per 55 d'alçada la cam-
pana: i 50 d'alçada per
més de 70 a la part més
ampla el jou, el qual és
de fusta amb barres
metàl.liques intenio i ex-
teriors necessàries per a
la conjunció amb la cam-
pana i la resistencia
quan la campana volta.

Ens hem posats en
contacte amb l'actual
rector de la Parròquia, el
nostre amic i germà, el
Pare Jordi Perelló Fron-
tera, el qual ens facilita
tot el que ens feia falta
per al nostre estudi, i ens
ha confirmat que actual-
ment la campana está
completament en desús,
cosa que nosaltres ja
deduTrem de - estat en
qué es conserva, immo-
bilitzada i rallada on col-
pejaria el batall, amb
una corda insuficient.

CAP ELLA-
PORXADA DE
CALA BLAVA

Sota d'una teulada hi
ha l'altar on el capellà
diu les misses El temple
és una gran era enrevol-
tada de pins, ullastres,

mates i altres arbres i ar-
busts de la garriga ma-
llorquina. Aquí enmig
s'alça l'espadat rodó de
la capella-porxada de
Cala Blava. Tota blanca i
rodona és l'única de la
zona que té una forma
semblant, i possiblement
sigui l'única de tot Ma-
llorca, on els espadats
solen tenir forma qua-
drangular o rectangular.

Fixem-nos en la CAM-
PANA. hem de dir que
es va fondre a 01 OT
(Girona) als tallers de
BARBERAT l'any 1973.
Es 'lambe l'única, de les
trobades a la nostra co-
marca, que té el jou
metàl.lic. Normalment és
de fusta amb barres
metàl.liques a la campa-
na i a l'interior de l'espa-
dat per fer el joc de volei.

Les mides, aproxima-
des perquè no ens hi
hem pogut acostar a
bastament, són les ma-
teixes de la de Ses Ca-
denes. No porta LLE-
GENDA de cap mena, ni
DEDICACIO com les
que hem vist fins ara. El
que sí ens ve de nou és
que es pot usar per a la
seva finalitat primordial
religiosa de congregar
els feels als actes reli-
giosos i, de fet, s'usa
mitja hora abans, un
quart abans i en el mo-
ment de sortir el capellà
per celebrar l'Eucaristia,
tal com ens ha confirmat
el nostre germà de la
T.O.R., Guillem Bauçá,
que duu el Ministeri de la
Celebració Religiosa els
diumenges.

(Seguirem al pròxim
número, si Déu vol).        

Ajuntament de Llucmajor
COAUSSLO rnoucAció I CULTURA

Obra Cultural Balear     

CURSOS DE LLENGUA CATALANA
PER A ADULTS

A Llucmajor:
-Elemental
-Mitjà
-Superior

A S'Arenal
-Mitjà per a castellanoparlants

(terme de Llucmajor)
-Elemental per a castellanoparlants i

mitjà per a catalanoparlants (terme
de Palma)  

LA MATRICULA CONTINUA OBERTA A
L'AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR I A LA

SEVA OFICINA DE S'ARENAL.                       




