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Editorial

Una llei que vol fer
tothom content

El passat divendres
dia 6, la FSB va convidar
les diferents revistes de
la Premsa Forana per in-
tercanviar opinions
sobre el projecte de llei
d'ajuda a la premsa en
català presentat pel
Grup Parlamentari So-
cialista al Parlament Ba-
lear.

El sopar, a Cal Dimoni
d'Algaida, a base de pro-
ductes mallorquins: oli-
ves i envinagrat, sopes,
caragols, frit, sobrassa-
da, torrat de porc i xot, vi
negre, herbes... fou molt
bo, l'ambient. Un principi
d'expectació que va aca-

bar un tant distés, però
amb poc diàleg.

No comprenem per-
qué en aquest país, la
gent, la gent de la Prem-
sa Forana está darrera
la roca en lloc de donar
cara. No comprenem
que un projecte de llei el
pròleg del qual tot el
temps parla de «reco-
brament d ela identitat
cultural i la plena norma-
lització de la llengua ca-
talana», restabliment
progresiu del català com
a Ilengua oficial de les
Illes Balears», «acostu-
mar al poble a la lectura
en català dialectal o lite-
rari» i altres frasses en

aquest sentit que no es-
mentam per no avorrir el
lector, digui a l'article 11
que se donará 1 punt a
les revistes que tenguin
de O a 40% en cata-
lá,entre el 41 i el 65% en
català 1,5 punts i del 66
al 100`Yo, 2 punts.

Si aquesta llei se fa
pel recobrament del ca-
talà i per les altres raons
que esmenta el pròleg
de la llei, el qui escriu
zero en català, hauria de
tenir zero subvenció.

Entre l'esperit d'a-
questa llei i el seu articu-
lat, hi trobam una contra-
dicció; si se cerca una fi-
nalitat objebtiva de nor-
malització lingüística,
perquè se cau en la in-
tencionalitat subjectiva
de voler fer content a tot-
hom?

La nostra opinió, que
vàrem exposar al sopar-
col.loqui de Cal Dimoni,
és que si se vol impulsar
la normalització de la
nostra llengua a la prem-
sa periódica, s'han de
subvencionar les revis-
tes escrites en català,
però no les que emprin
altres llengües.

Una llei que vol con-
tentar tothom i que no
tendrá la eficàcia que li
vol donar la seva filoso-
fia inicial.



Telèfons útils a

S'Arenal

A la part de

Ciutat

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

1330 i 15'00 	 727643-727644

Bombers 	 281250-290017

Residència de l'assegurança social 	  289100

Creu Roja de Can Pastilla 	  264040

Policia Nacional 	  091

Pulida Municipal 	  092

Policia Municipal de S'Arenal 	  490503

La Porciíuicula 	  260002

Tele-Taxi 	  401414

Radio-Taxi -Platja 	  -255440

Taxi-Telèfon 	  273722

Ala part de

Llucmajor

Ajuntamcnt 	  660050
Oficina de S'Arenal 	  264071

Bombero 	  660756
Policia Municipal 	  661767
Guardia Civil 	  264121

	

Taxi   263745-263538
	Parròquia    263265

Aigua potable a domicili 	  261426
Associació de Veinats 	  265005
Grucs Sampol 	  264193
Scrvici Municipal d'aigues SOGESUR 	  262493

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

Comptat	 Firma
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Va néixer el nostre pintor a Ripoll, comar-
ca del Gironés. Va estudiar als salessians
de Mataró, un poble que aqueli temps esta-
va molt bé i que ara ha tornat massa gran
com la majoria dels pobles de les voreres
de mar dels Països Catalans.

Durant la seva joventut fou afeccionat a la
poesia i la pintura. Als 30 anys, motivat per
la lluminositat i l'ambient artístic de Mallor-
ca, va venir a S'Arenal. Els primers 10 anys
féu pintura figurativa, després feu pintura
abstracta, una manera més creativa i que
permet expressar millor els sentiments de
l'artista.

Els darrers trenta anys d'en Josep han
estat a S'Arenal de Mallorca dins el negoci
del souvenir, peleteria i darrerament amb
botigues de moda avançada.

Durant la seva época de pintura realista,
venia els seus quadres a la seva botiga,
més tard va començar a participar a concur-
sos i exposicions col.lectives a diferents
sales de la Ciutat de Mallorca. També ha fet
exposicions individuals a la Galeria Caoba,
avui desapareguda, i a la sala d'exposicions
d eSa Nostra a Manacor.

—Se pot viure avui de la pintura? Li de-
manam.

—Si no tens ambicions i dus una vida sò-
bria, se pot viure, esperant el moment del
triumf, que no arriba a tots.

—Quins són els teus clients?
—Alemanys residents i gent que ha ven-

gut al meu taller de Cala Blava i li agrada la
meya obra, a més del que s'ha venut a les
exposicions.

—Quins són els teus pintors preferits?
—Pintors moderns d'aquest segle com

Rouxo, Pollock i Picasso en la seva época
blava. Dels antics, Goya és el meu preferit
en la seva época negra.

—Co més que pintes abstracte?
—La pintura ha de reflectir el moment en

qué vivim. Avui la societat está desequili-
brada. Els valors clássics que la sostenien
han entrat en crisi. La meya pintura intenta
reflectir aquesta societat.

Els nostres pintors

Josep Casadesus i Palau



LEPANTO, S.A.

COMPANYIA D'ASSEGURANCES I REASSEGURANCES
AVINGUDA ARGENTINA, 18 -PRINCIPAL

TELÉFONS: 231306 - 285321

PREUS ESPECIALS PER A LA GENT DE
LA COMARCA DE S'ARENAL
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Penya Mallorquinista S'Arenal.

Load Social

Club Petanca

SON VERI

U. E. S'Arenal

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.
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Ca'n Pastilla

Nova botiga d'antenes

En Joan Artés i na
Pilar Gil, han obert
una botiga de venda
i reparació d'ante-
nes i equips de tele-
visió via satélit al ca-
rrer Gran Via de
Ca'n Pastilla.

Fa uns anys a la
seva botiga del ca-
rrer Marineta de
S'Arenal, foren peo-
ners en el muntatge
d'antenes per poder
veure la TV3. Amb
aquestes antenes la
visió era prou defec-
tuosa, però els
amants de la nostra
llengua ens confor-
màvem i ho prefe-
ríem a veure la tele-
visió en castellà.

Ara, s'han espe-
cialitzat en via saté
lit, circuTt tancat,
walky-talkys de 27

megacicles i altres
virgueries de la téc-

nica de la comunica-
ció.

Catalina Janer i Gomila. Assessora de
català a l'Ajuntament de Llucmajor

Aquest mes passat va entrar a la
plantilla de l'Ajuntament de Llucmajor
amb el càrrec d'assessora lingüística
de llengua catalana, na Catalina
Janer i Gomila.

—Na Catalina, una dona jove que
coneixíem de temps enrera, ens rep a
un despatx provisional de l'Escola
d'Adults de Llucmajor i contesta ama-
blement a les nostres preguntes.

—Com está la normalització de la
nostra llengua a l'Ajuntament de Lluc-
major?

—Mira, tenim un reglament de nor-
malització lingüística que está prou
bé, però en la realitat no hi ha res fet.

—Quina será la teva tasca?
—Estaré a l'Ajuntament per tal de

traduir i corregir els escrits que hagin
d'estar en català. També estaré a dis-
posició de la gent del terme que pot
venir a corregir els seus rètols, factu-
res, vocabulari de rebaixes, propa-
ganda, cartes de restaurants. Segons
la llei vigent, tot se pot escriure en ca-
talà i nosaltres ajudarem als Ilucmajo-
rers en aquest aspecte. També
podem explicar a la gent els drets lin-
güístics dels mallorquins. Un dia a la
setmana aniré a S'Arenal a fi que la
gent pugui fer les consultes que vulgui
amb tota comoditat.

—Hi haurà campanya de normalit-
zació lingüística a aquest Ajunta-
ment?

—Jo proposaré als polítics l'oteri-

ment d'incentius als comerciants que
retolin en català i que donin recolça-
ment a tot alió que fomenti la recupe-
ració total de la nostra llengua.



VOLEM MITJANS
DE COMUNICACIÓ

EN CATALÁ
La situació de subordinació de la noma [lengua en cia mitjans de  comunicació, si exceptuarn la televisió produida per i per a Catalunya,

sembla ben bé la matean de quan es va signar un Manifest  encapçalat amb d mateix eslògan que el d'avui, ara fa prop de dos anys, coincidint
ambraprovaciódela Lki de Normalització Lingüística al nostre Partament'

Crema neteasária, dones, una altra forta emperna que doni supon a les iatialitatradrecadesa conrgir el peu dekquilibri actual i que ompli
de contingut les previsions de resmentada Lki, la qual dedica un dels san quatre capítols als mitjans de comunicació, básica per dur a terme la
normalitzadó lingüística. Cal promoure d coneixement i el desenvolupament de la !lengua i cultura catalanes, espscialment des de la perspecti-
va de les Mes Balean, en tots els mitjans de comunicació social, i en particular en aquells d'on ta més absent oom és ara la radio i la premsa po-
pular (art 27); impulsar la normalització a les emissores de ddio i canals de TV estatals o privats arnb audiencia a les nostres Illes, a fi de pro-
moure-hi rús del català com a [lengua pròpia de les Balears (art 28-2); fer possible que d dret dels ciutadans a ser informan pels mitjans de co-
municació social en [lengua catalana tant com en [lengua castellana (art. 29-1); no sigui solament una dedaració retórica. Són tasques que per-
tanyen notan sols al Gay= de la Comunitat Autónoma, sinó a Lotes les persones preocupades pd prescnti pd futurde la nostra &qua.

Per atmestes raons proposarn que a través de l'Obra Cultural Balear ja paYttr del present f988, s'emprengui et Pfejecte Proa, un programa
d'accions possibles i necessarks. La seva realització faca que preceptes básica del nostre Estatut d'Autonomia, al cap de cinc anys de la se va po-
sada en marxa, rebin el contingut que els correspon: increment del coneixement i de l'ús de la nostra ¡lengua, consolidació de les característiques
de nacionalitat comunes dels pobles de les Illes Balears i la normalització lingúísticacom a objectiu permanentdels poders públics  autonòmics.

PROJECTE PROA
I. Cresdó d'u set:usad popular ea català, de gran di-

fusió i d'interts general.
2. Reeepáó de Catalunya Rádio Ide Catalunya Másica,

emissores inszitucionals de la Generalitat de Catalunya, que
gaudeixen d'una auditncia i d'un prestigi com parables al de
TV3.

3. Per les mateixes raons, reeepció de Radia 4, de rens -
públic RTVE, per iniciati va de la seva Direcció General.

4. Supon actiaals projectes normalitzadors  agrupats en-
torn de la "Federació pera la legaliteació de les TV locals "i
de les radios locals i comarrals de les Illes Balears. I de ma-
nera especial al projecte d'una emissora de rádio, seriosa,
competitiva idequalitat,d'ámbit insular o interinsular.

5. Recepció de la Tele visió Valenciana (TVV), tan boa

punt comenci a emetre, sempre que l'ús de la ¡lengua própia hi sigui exclusiu o ámíliament
majoritari.

6. Recepció del segon canal de TV3 (TV4), tot Tuna que comenci a emetre. Consolidació
de la recepció de TV3 i del sistema bilingüe (catalá i versió original). Atribució de fremitncia al
repetidor TAlfitbia. atesa la petició de l'Ajuntament de Bunyola, d'acord airib les indicacions
de rAdministració Central.

7. Domar saport a les kiciatives de unció d'un canal de TV propi, d'ambit insular o inte-
rinsular.que a la vega& impulsi icoordini les TV locals comarcals.

8. Enfortinint de l'autonomia de  funcionament del Centre Territorial de TVE-Balean i
millora montitativa.qualitativa i d'horari d'emissió de La seva programació.
. 9. Ceetsolldseid de la revista "EL MIRALL'. com a revista cultural i d'opinió de carácter
measualisupon a d'abres iniciati ves consembla n ts.

10. Sopo« a la revista "EL TEMPS'. editada a Valencia. com a revista setmanal d'in for-
mació general.

II. Estnial a la consolidació. professionalt tzació. creixement i coordinació de la Premse
Forma.

12. Aagmeat significatiu de la presencia del ca tala al a premsa diaria ¡a les ridios privades
de les Illes Balears.

13. Consecució de la presencia de les Illes Balears (a vell cri n formactó. de programació
de participació)entotsels mitjans de comunicació onginals a les abres Comunitats Autònomes

amb Mengua comuna. sobretoi en elsde titulantat publicai que es reben a les Illes Balears.

14. Enfortiment de la col.laboració a tots els ni, ells entre els Centres Territorials de RTVE

(eis informatiu General Riera. Aitana i Sant Cugat(. a ft d'a , aricar cap a un espai de comuni-

cació de tota la nostra área lingüistica. i recepcto de tota la programacto cmcsa en catalá per

aquests cen tres.
-DEMANANI el supon decidit de les instuuctons. entitats. agents socials i de tots elsciuta-

dans. perqué aquest programa pugui dur-se a terme. con , e ncuts que les accions que conté se-
ran de gran efirácia pera la promoció de la nostra !lengua.

la. RELACIÓ
FranoncdeB.MOLL- Filtdeg •
TeodoratEDA -BisbedeMalkittat •
Ran100 AGUILD Baile& Palma
Nadal BATLE -Rector& la Unvasitat
T'as PONS- PresidentdelComell de Menorca
FraxescOBRADOR - BadedeCalvii
VicencSOLER - BatledeSa Fobia
Antoni PONS -Baile d'Inca
GumVIDAL-BailcdeMmatrí
JauÉneLLULL - Baile& Manacor
AntoniCOLOM - Batle de Bunyola
Miguel PASTOR - &de d'Ana
icroni FTTO - hesident del Cantil Anessor de
TVE/Balean
AntoctiBONNER - Lulista
Josep A_ GREMALT - "Profesor Grimalt"
Joan MONTSERRAT- Batie de Llucmajor
Associació de Prensa Foranide Mallorca
Foltració d'Associacions de Velas de Palma
Grupd'ernitologia Balear(GOB)
Jceep MELIÁ - Advocat
ClimentGARAU -AnticPresident
JosepMa.LLOMPART - id.
Ignaii MAS- id.
MiquelALENYAR - President
Tomen PENYA -Carttautor
ComissionsOtacres(CC.00.)
Unió General& Tirballadors (UGT)
Joan BONET -"Bonet de Ses Pipes"
Sindicat de Treballadorsde l'Enserinment (STE0
ANTONI ARBONA - Etatk de &lila
Miguel FERRÁ - Ewriptor
Martí MARCH - Batk de Pollean
Miqud - Ángel RIERA - Escriptor
Pere GIL - Glosador
MatiesOUVER Advocat
Ferran PORTO - President Agrupad ó Hotelera d'Alcudia
Antooi MIR -DiralorGerentd .0.C.B.
Climent PICORNELL- Duectorde*E1
Llorase RAMON - President de la Federació de Televi-
sionsLocals
Gregori MIR - Historiador
C.EN.0
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MASCRESPO, S.A.

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

TELDC: 68825 MMC E
07007 COLL D'EN RABASSA

S'ARENAL. Oficines, Magatzem i Exposició:
Historiador Diego Zaforteza, 3 -  Telèfons: 263772 -260087.

LLUCMAJOR. Magatzem i Exposició:
Ronda de Mitjorn s/n. Telèfon: 660701.

CIUTAT DE MALLORCA.
Magatzem i Exposició: Polígon de Son Castelló.

Gran Via Asima, 1 - Telèfons: 204702-204764.
Magatzem: Carrer d'Aragó,139 - Telèfons: 272356-272364.

almacenes
femenías...
materiales de construcción

Els professionals
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	Na Maria A. Vi-	 fill. De nom li han

	

Ilalonga i en Llo-	 possat Pau.	 La

	

renç Martorell de	 nostra enhorabo-
	S'Arenal, han ten-	 na.

gut el seu segon

Foto Spot
Al Molinar, just davant el Club Nàutic Por-

titxol, s'ha obert un estudi fotogràfic. Els
moliners i la gent de per allá prop hi poden
anar per comanar tot tipus de reportatges
de bodes, comunions, batejos i actes so-
cials. Fotos carnet a l'acte, fotografia i retrat
d'estudi en color i blanc i negre. Amplia-
cions, reduccions i reproduccions de tot
tipus.

Hi ha un laboratori de blanc i negre, cosa
que avui dia agraeixen els afeccionats,
mancats d'aquest servei a la nostra comar-
ca. També s'hi poden fer revelats i  còpies
de diapositives a més de comprar i reparar
tot tipus de material fotogràfic. També hi ha
a aquesta botiga una máquina fotocopiado-
ra. El propietari d'aquesta botiga és en Joan
Taltavull.
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SA LUNETA A "SA BANCA II
TrPREMIS

4.000 REGALS
2.000 clares fatogrIfiques
2.000 110-cassettes
50 PREMIS DE
50.000 Pies.

-Ár , la !libreta d'esialvis d9 «SA BANCA» dór	 és promis que mal.
H h	 r i[igressos obertures d 	 breles [laves.
DeTorli 6S úffiercis de s sorteig quori irigressi o 	 seva libreto d'estalvis a es

riostres



URBANI AC
SA TORRE

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

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

Visites: cada dia manco els dimecres.

Josep Vallespir i Gost
Tallen Vallespir
Servid Oficial RENAULT

Venda i reparaci6 de
lotos els tipus de vellidas

• de la marca RENAULT

Carrer Sant loan de la (re u, 65
Teléfon 413867
SON FERRIOL

SUPERMERCAT
CONDOR

A. III
MI5111111111/7

(

•

e	 111117111111111 Mill

VigiaSand

CARNIS SERIA -
XARCUTERIA - GRANS

OFERTES - SERVEI A
DOMICILI

DIUMENGES I FESTIUS
OBERT FINS A LES 2'00

CARRER SALUT, 30 - TEL.: 263617 S'ARENAL DE MALLORCA
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Discurs de la Pubilla
de la Casa Catalana

Aquest discurs l'havia de Ilegir na Rosa Maria Rius, pubilla sortint
de la Casa Catalana, dia 24 d'abril al Riu Centre de S'Arenal amb
motiu del dinar anual que celebra aquesta entitat amb motiu de la
testa major. El president, senyor Planes Montanyá no el va trobar
adequat i no el va deixar llegir al reduït grup de comensals.. Avui,
S'ARENAL DE MALLORCA, brinda als seus lectors de tot Mallorca
la possibilitat de Ilegir-lo.

Amigues i amics:
Avui em dirigesc a

vosaltres amb motiu
del meu acomiada-
ment com a pubilla de
la Casa Catalana de
Mallorca per enguany,
donant així pas a la
meya amiga Meritxell,
per tal que ocupi
aquest lloc.

Un any més, catala-
nes i catalans de les
Illes i del continent
ens hem reunit per tal
de celebrar la nostra
Festa Major, a la qual
tothom que stimi i de-
fensi la nostra terra, hi
será ben rebut.

Terra la nostra, Ca-
talunya, que no es
troba tancada, com
molts voldrien, dins el
triangle del vell Princi-
pat, sino que s'extén
cap al nord fins a la
comarca del Rosselló,
cap al sud fins al riu
Segura, i travessant la
mar, fins a les nostres
i estimades Illes.

Des del naixement

de la nostra nació, Ca-
talunya, ara fa mil
anys, amb la declara-
ció d'independència
del comte Borrell II
respecte a la monar-
quia franca, els cata-
lans hem destacat pel
nostre amor al progrés
i a la llibertat.
Debut a

aixe,sempre que ha
calgut, hi ha hagut pa-
triotes disposats a
donar-ho tot per de-
fensar la nostra terra
de les constants
agressions culturals,
ecològiques, militars i
polítiques que ha patit
des dels Decrets de
Nova Planta, encara
avui pateix, i ' patirà
mentre no siguem no-
saltres mateixos els
qui decidim sobre els
nostres assumptes de
les terres veïnes de
Ponent, i de França, a
les comarques de la
Catalunya Nord.

El camí és llarg i di-
fícil, però la nostra yo-

luntat de construir una
nova societat més
justa i més lliure no
ens pot dur sinó a la
victoria final sobre els
nostres enemics,
aquells que voldrien
veure la nostra llen-
gua agonitzant fins a
la seva total elimina-
ció, i el nostre país ple
d'hotels, túnels, auto-
pistes, casernes de
Guardia Civil, a més
de les assassines
centrals nuelears i
bases militars.

Davant aquest im-
minent perill, cal que
els catalans ens orga-
nitzem i lluitem al si de
les organitzacions que
ofereixen una solució
real davant aquest
problemes, i cadascú
al nivell de compromís
que li sigui possible,
contribuir així al nos-
tre alliberament
col.lectiu coma nació i
com a persones, i per
tant, a la construcció
d'un món en pau i jus-

tícia, on tothom pugui
viure dignament, cosa
que encara avui, a les
portes del segle XXI,
només pot fer una
quarta part dels habi-
tants d'aquest plane-
ta.

Si hi ha unc amp ac-
cessible a tothom, en
el qual ningú no hi té
cap excusa per no
participar-hi, aquest
és el de la recuperació
lingüística i cultural.
Es molt senzill. Si
realment desitjam que
els forasters s'integrin
i no suposin un ene-
mic de la nostra cultu-
ra, no els hi podem
tancar les portes.
Tenim l'obligació
moral, davant ells,
però sobretot davant
nosaltres	 mateixos,

de parlar-los sempre
clar i català, i de
donar-los a conèixer
les característiques
de la nostra nació,
com són els costums,
histeria, manifesta-
cions populars, etc.

En aquest aspecte
el nostre Casal hi juga
un paper molt impor-
tant. S'ha de destacar
com a molt positiu el
manteniment de les
classes de català, i
seria fantàstic que re-
cuperássim els cursos
de sardanes, a la
vegda que introduis-
sim grups de ball de
les altres danses
també catalanes, com
són el bolero, la jota,
etc.

Per altra banda
m'han encarregat que

vos expressi en nom
del grup musical l'A-
vinguda, el seu pro-
fund agraïment cap al
Casal, i molt especial-
ment i de forma afec-
tuosa cap á na
Carme, que tants
d'horabaixes els ha
suportat amb pacien-
cia de sant, sempre
amable i amb un so-
mriure als Ilavis.

No voldria acabar
sense manifestar-vos
el meu desig i convic-
ció de que la Casa Ca-
talana esdevingui com
fa dia a dia, i cada ve-
gada més, un dels nu-
clis de cultura catala-
na més importants de
Mallorca.

Moltes grades, i
VISCA	 LA

TERRA!!!



«En benefici del turisme, hem
d'estar a favor de l'ecologia»
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Reparació de TV i vídeos de totes les marques.
Radio - cassettes. Installació d'antenes
collectives, individuals i  parabòliques.

Radio de cotxes.

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

°RIEKTO•
ClJoaguin Verdaguer. 12

Arenal Tel. 26 87 21

S'ARENAL DE MALLORCA, 15 DE MAIG DE 1988

LLUIS RIU, PIONER
DINS L'HOSTELERIA

REVISTA CAEB
Lluís Riu, un dels ho-

telers més antics de Ba-
lears, ha arribat a crear,
després de 35 anys,
7.500 palces hotelers,
repartides entre els vint
hotels que hi ha a les
Balears, Gran Canària i
Fuerteventura.

Amb un capital inicial
de set-centes mil pesse-
tes, els seus ingressos
anuals actualment són
de l'orde dels set mil mi-
lions de pessetes. Tren-
ta cinc anys han bastat a
aquest home per crear
una cadena hotelera de
gran prestigi, dins i fora
de les Balears. «Comen-
çárem l'any 1953 a SA-
renal, (luan encara no hi
havia res construït.
Compràrem, els meus
pares i jo, l'hotel San
Francisco, que no arri-
baya ni a pensió. Tenia
unes vuitanta places i
només hi havia en tota la
zona aquest hotel, l'Oa-
sis i el Canaletas».

Sensible als proble-
mes ecològics i preocu-
pat per l'ecosistema ba-
lear, Lluís Riu és un ho-
teler modern i inversor.

«A Canàries és fácil que imprescindible que l'ho-
n'hi edifiquem dos en- teler mallorquí segueixi
guany, i l'any que ve en mantenient i millorant
volem obrir un altre a la l'hosteleria, que comen-
platja de l'Anglès, al sud ca a estar desfasada-.
de Gran Canària». Expli- «El decret Cladera és
ca Lluís Riu que última- un bon principi per aturar
ment és molt mal vist, a la degradació, peró l'im-
nivell ecològic, econó- portant és millrar i inver-
mic i social construir ho- tir en el que ja está fet».
tels a Mallorca, «per Quant a la Llei de Cos-
això, hem decidit expan- tes, Riu opiné que als
dir-nos a altres zones, que ja tenen hotels fets
sobretot a zones on els no els afecta. -Ben de-
hotels puguin romandre senvolupada, és una
oberts tot l'any». Encara bona llei i  necessària.
que reconeix que é sper Tot el que sigui salva-
tot que és difícil construir guardar l'entorn ecológic
actualment, «ara es és bo. No som ecologis-
pensa més en l'ecologia, ta, però ara vivim en una
es construeix millor, i és altra época. Fa trenta
lógic que es posin traves anys ningú parlava de-
a la construcció desor- cologia. No som un eco-
denada dels anys sei- logista de pancarta, però

ixanta. Estic d'acord amb P	 en be-per sentir comú
el que l'opinió pública i nefici del turisme hem
les autoritats pensen d'estar a favor de l'eco-
sobre que, a Mallorca, hi logia, encara que sigui
ha massa places hotele- només per interessos

res, i el que hem de fer particulars i econòmics

és reformar i modernit- de l'empresa » .
zar les que ja hi ha». Optimista quant a la

1 aquest hoteler, que marxa de l'economia ba-
practica amb l'exemple, lear. «Ara estam a dalt
invertí, enguany mateix, de l'ona, però tornará
noranta milions de pes- baixar i pujar, el turisme
setes a l'hotel San Fran- és com qualsevol indús-
cisco, i cent setanta mi- tria». Lluís Riu creu que
lions al Playa Park. «Es la professionalitat de

l'hoteler ha millorat molt,
i que comparant=se amb
els altres països medite-
rranis, són els millors.

Una de les coses que,
segons ell, Ii lleva més la
son, és aconseguir un
bon servei, amable i
atent, i una bona cuina i
molta neteja. També
lleva la son a aquest em-
presari el problema de la
saturació hotelera. «El
problema que té aquesta
iHa és el de qué feim
amb la capacitat hotele-
ra ja contruida, com a
S'Arenal o Can Pastilla.
Nosaltres, com empre-
saris, i l'administració
hem de fer tot el possible
per adecentar i invertir
els diners que hem
guanyat en millorar i mo-
dernitzar aquestes
zones».

Sobre la ja sabuda
conducta de brètols d'al-
guns turistes, Riu pensa
que el control dels
clients dins l'hotel ha de
ser feina de l'hoteler. «I
l'administració que con-
troli el bon comporta-
ment a l'exterior dels ho-
tels. Si l'hoteler insisteix
a contractar aquest tipus

, de client, és el seu pro-
blema, finalitza Riu.

Attention english speakers
For only 15.000 ptes. we adde-
guate your television set to a
dual-system so you can listen.

TV3 in your language.

ELECTRÓNICA 	tetwee40

CARRER DE SANT CRISTÒFOR, 82
TEL.: 263423

S'ARENAL DE MALLORCA
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660154.

S'Arenal de Mallorca
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Cala D'Or	 Exposició: Avinguda de Bélgica, 14 - Tel.: 657562.
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Maria Teresa Rattier i l'associació de pares de malalts mentals
María Luz García

Teresa Rattier se'n va
la primera setmana del
pròxim mes de juny a
Barcelona per entrar en
contacte amb l'Associa-
ció de Pares d'Esquizo-
frènics. El seu objectiu
és «aprendre alió que
ells fan i translladar-lo a
Palma». No obstant, re-
coneix que per a qué la
seva iniciativa tengui èxit
és precís que "els pares
perdin la por a dir que el
seu full és esquizofrènic,
perquè necessiten ajuda
i protecció».

I és com ella mateixa
reconeix, no sense un
punt d'amargor, «un ma-
lalt mental no té cura,
però això no vol dir que
sels hagi de decantar,
perquè per no tenir no

tenen ni drets humans».
Teresa fa una pausa i
segueix «quan un al.lot
té un atac d'esquizofrè-
nia hauria de ser el per-
sonal sanitari el que acu-
dís a les cases particu-
lars a recollir-lo per
endur-lo al centre ade-
quat i no a la Policia Na-
cional, amb tots els
meus respectes cap a
aquest Cos, perquè són
malalts i no xoriços-.

De tota manera, Maria
Teresa Rattier és cons-
cient que avui per avui
no hi ha alternatives,
perquè la reforma sani-
tària no ha arribat als
hospitals psiquiàtrics.
«Fa nou anys —conta—
un familiar molt estimat
per part meya, va estar
dos dies a l'Hospital Psi-
quiàtric de Palma i des-
prés d'aquest temps el

vaig haver de treure.
Des d'aquell dia em vaig
jurar que mai més l'hi
tornaria a dur». Però a
pesar d'aquest jurament,
és possible que arribi el
dia en qué no quedi altre
remei que cedir i deixar
que hi torni. «Per això
vull fer l'associació, amb
el propòsit de posar en
funcionament una petita
clínica, preferentment al
camp, on hi puguin anar
tant els que ho puguin
pagar com els que no.
Un lloc on els nostres
fills hi puguin estar quant
nosaltres desapares-
quem».

L'agoixa d'aquesta
dona, aquesta que de
vegades és visible a tra-
vés de la humitat dels
seus ulls o la crispació
dels seus gests, és la de

«saber que quan els
pares morin els seus fills
queden en la més com-
pleta indefensió. Qué
passarà amb ells? —es
demana angoixada—
On aniran? Només
deman a Déu —se sin-
cera des del més pre-
gón— que el dia que jo
mori el meu fill m'acom-
panyi». Teresa Rattier
no pot reprimir les llàgri-
mes i, com per a ella ma-
teixa, assegura que «i
encara és pitjor perquè
ells mateixos ho saben,
ja que durant els seus
períodes de lucidesa de
vegades et demanen
«mama, qué passarà
amb mi quan tu et
moris? Per qué no tenc
amics?».

Es	 possiblement
aquesta angoixa la qu ehi
dóna forces per lluitar a

favor de l'Associació.
«Jo pertany a l'executiva
d'INSERSO i en una de
les seves reunions la re-
presentant d'UGT dema-
nà que s'elaborás un
cens d'esquizofrènics a
les Illes, crec que en un
mes ja estará enllestit i
será amb aquestes pri-
meres dades que l'Asso-
ciació es posará en fun-
cionament». Si bé la
preocupa enormement
que «la gent tengui por
de dir que tenen un fill
esquizofrènic; es tracta
de donar-los els matei-
xos drets que té qualse-
vol persona».

Teresa Rattier té insis-
tentment un model d'as-
sisténcia semblant al
d'una clínica psiquiátrica
de Madrid. «Hi vaig anar
dos mesos amb el meu

fill i vaig veure unes
coses que em tran-
quil.litzaren enorme-
ment, ja que tractaven
als malalts com a sers
humans, amb una gran
estima. Clar que els
seus preus, 25.000 Ptes.
diàries, eren prohibitius i
no hi ha qui els pugui
aguantar durant molt de
temps. per això vull im-
pulsar l'associació, per-
qué és precís que exis-
teixincentres per
aquests malalts, ja que
hem de pensar que
molts al.lots arriben a
l'esquizofrènia a través
de la droga o d'una sèrie
de malalties, i s'ha de
ser valents per reconèi-
xer el problema i Iluitar
per al millor solució pos-
sible-.
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Aquacity, entrevista al senyor Lluís Gil Hernan
26 periodistes assassinats

i 600 ferits durant 1987

Concertam	 l'entrevista
per teléfon.

—Vull parlar amb el sen-
yor Gil, de part del diari de
S'Arenal.

—¿Que lo puede dir en
castellano, que no le en-
tiendo?

—Senyor Gil, director
d'Aquacity.

—Ahora le paso.
—¿Dígame?
—Que té un moment,

senyor Gil, m'agradari fer-li
una entrevista per S'ARE-
NAL DE MALLORCA.

—Estic molt ocupat, però
pel diari de S'Arenal sem-
pre trobaré u na estona.

Arribam a la Ciutat de
l'Aigua on després de pas-
sar per la recepció, el sen-
yor Lluís Gil ens rep ben
amablement al seu des-
patx.

—Com és això de tenir
una telefonista que no
enten el mallorquí?, Ii etri-
bam per començar.

—Mira, l'has de perdo-
nar, ha començat avuit i
deu estar nerviosa. La ma-
joria del nostre personal és
multilingüe degut a qué
hem d'atendre gent de tot
el món, el català és la Ilen-
gua d'aquest país i per tant
la d'una gran majoria dels
nostres clients. Ja me veus
a mi, un madrileny amb 16
anys a Mallorca qu eno té

cap dificultat per xerrar el
mallorquí.

—Parlant de la Ciutat de
l'Aigua que vosté dirigeix i
amb referencia a les ave-
ries que hi hagué l'any pas-
sat a altres parcs aquatics,
quin és el grau de segure-
tat del parc?

— L'any passat, en tres
mesos que tenguérem
obert, no vàrem tenir ni una
resquillada. Puc dir que el
nostre parc és més sgur
que la platja de S'Arenal,
entre altres coses per la
quantitat de monitors que
el serveixen.

—Quants de monitors
teniu?

—Ara, en baixa tempo-
rad, en tenim 47, en ple
estiu arribarem a 70.

—La part técnica i buro-
crática, supós que está so-
lucionada i que enguany no
vos faran tancar com l'any
passat?

— Enguany complim tota
la normativa elaborada pel
Govern Balear. L'Ajunta-
ment de Llucmajor, mos va
exigir una depurada que
hem construït aquest hi-
vern i que ara está en fun-
cionament. Aquacity com-
pleix tota la reglamentació
establerta.

—Es veritat aixà que
deis que l'Aquacity és el

parc aquatic més gran del
món?

—He visitat complexes
de diversió d'Europa i d'A-
mérica i n'he vist de més
grans. De parcs estricta-
ment d'aigua, però, el nos-
tre és le més gran.

— Heu introduit qualque
millora qu eno tenguésiu
l'any passat?

— Hem posat un pista de
volei-bol al lloc número 3,
també tenim 45.000 metres
quadrats de gespa consoli-
dada que enguany se

podrá trepitjar.
—Quan se va en cotxe

des de Ciutat, la ratlla con-
tínua de la carretera impe-
deix entrar a la Ciutat de
l'Aigua, cal anar un poc
més envant fins a la roton-
da. Es que no hi ha altre
solució?

—De moment no, és
questió de donar la volta i
guanyam en segureta.

—Quins són els vostres
preus?

—Adults, 1.250 Ptes.
Nins i jubilats 800.

Els maltractaments so-
ferts pels periodistes per
part de les autoritats s'han
multiplicat últimament, se-
gons afirma un organisme
de premsa nord-americà, el
qual ha establert que, du-
rant 1987, vint-i-sis perio-
distes foren assassinats,
sis-cents ferits, mentre que
seixanta nou periodistes
romanen detinguts a vint-i-
un països.

Aquetes xifres les ha pu-
blicades el Club de Peño-
distes nord-americans des-
tacats a l'extranger. Aquest
organisme ha enviat tele-
grames als 21 països que
tenen periodistes empreso-
nats per demanar-los que
els posin en llibertat.

Hanoi hi ha nou perio-
distes empresonats des de
1975-76. A Turquia també
n'hi ha nou. A Xina i Israel
n'hi ha set. A Sud-Africa
cinc periodistes. A Afganis-
tan almenys dos casos i a
Cuba també dos.

Al Líban, el cap de l'a-
gencia de premsa d'Orient
Mitjà, Terry Anderson, i el
periodista francés Jean-

Paul Kauffman, romanen
detinguts desde fa tres
anys juntament amb altres
desset presoners occiden-
tals. Grups khomeinistes
s'han atribuit els segrests.

La resta dels periodistes
empresonats ho estan a la
República Centro-Africana,

Xad, Xile, Etiopia, Ghana,
Kenya, Líbia, Mauritània,
Nepal, Singapur, Unió So-
viética, Taixan i Veneçuela.

Fa alguns anys, sovint
els periodistes que cobrien
informacions de guerres es
trobaven entre dos focs,
però la seva vida rarament
corria pernil ja que no for-
maven part de les «dia-
nes». Avui, els periodistes
són víctimes d'assassinats,
segrests i tot tipus de vio-
lencia.

Entre els delictes que
s'imputen als periodistes hi
ha el de «insultar al presi-
dent de Xile», Augusto Pi-
nochet, la publicació d'un
article crític sobre el rei del
Nepal o la filmació dels
combats a Afganistan.

Fa poc, les autoritats is-
raelianes decidiren simple-
ment retirar les credencials
a dos periodistes ameri-
cans perquè havien violat
les regles de censura mili-
tar. Els dos periodistes ha-
vien donat detalls sobre
l'assassinat de Jalil Wazir
—mes conegut com Abú
Jihad—, número dos d'Al-
Fatah i lasser Arafat.

També fa pocs dies el
Govern de Jordània conce-
dí un asetmana al corres-
ponsal de la NBC per aban-
donar el país. El president
de l'agencia de notícies
envià dos telegrames de
protesta a Israel i Jordania
per aquests dos fets.
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Bodas - Bautizos - Comuniones - Comidas de Empresa
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Abierto fines de semana

Ctra. de Manacor, Entrada C/. Cabot, 10
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Son Ferriol

RAMS
FLORISTERIA

FLORS I. PLANTES NATURALS,
ARTIFICIALS I SEQUES

TOT EN ARTICLES DE FLORISTERIA
CARRETERA DE MANACOR, 365 - TEL: 243962

SON FERRIOL

Dirigits pel nostre antic rector de S'Arenal, el jove i dinàmic Miguel Ambrós
que fa feina actualment a Ciutat al grup de Teatre de l'Institut de F.P. Fran-
cesc de Borja Moll, va representar el passat 30 d'abril al teatre Principal l'o-
bra de Joan Mas titulada «Ara plouen figues». Enhorabona al grup i a tots
els que han fet possible el qué enguany hagin guanyat el Premi d'Interpre-
tació de Teatre Escolar d'EG B. A la fotografia hi podem veure els sis artis-

tes novells amb l'apuntador i l'esmentat amic, mossèn Miguel Ambrós.
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CARNISSERIA I XARCÜTERIA

1111 alZU

Avda del Cid, ni 32
Tel, 414319 SON FERRIOL

PNEUMATICS
BRASIL

* PNEUMÀTICS NOUS I D'OCASIÓ
* CANVI D'OLI I GREIXAR
* RENTAT DE MOTORS

CARRETERA DE MANACOR, 391 (DAVANT LA
BENZINERIA) - TEL: 270645 - SON FERRIOL

SE VENDEN
PUERTAS - VE
PERSIANA

S'Arenal de Mallorca

Falsa amenaça de bomba per
part de terra lliure

A l'hotel Lancas-
ter, de S'Arenal, s'hi
va rebre una ame-
naça de bomba rei-
vindicada per Terra
Lliure. Els clients i el
personal de l'hotel
sortiren immediata-
ment de l'edifici i de-
manaren la presen-
cia de la Policia.

La cridada telefó-
nica es produí poc
abans de les cinc
del capvespre. Es
va rebre a la conser-
geria. L'anónim co-
municant va avisar
que hi havia una
bomba col.locada
dins l'hotel, prepara-
da per explotar a les
sis en punt. El co-
municant va dir que
pertanyia a l'organit-
zació armada Terra
Lliure.

La Policia registra
les instal.lacions i
habitacions de l'edi-

fici sense trobar-hi
res sospitós. Hi va
haver uns moments
de tensió quan es
descobrí un paquet

dins un poal de
fems. Fins poc des-
prés de les sis i mitja
no es va autoritzar
que els clients i tre-

balladors tornassin
entrar dins l'hotel.

Hi ha dubtes
sobre l'autoria de la
cridada.
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III Concurs de Redacció

Col.legi Sant Antoni Abad

I LA VIDA?

En el crepuscle pesis-
teix quelcom que no és,
pera és ardit i trist. Allá,
allá fora una flor demana
auxili,... i fer tant el meu
cor no poder-hi fer res!...

Em sento inútil, i ho
sento fins al vértex agut
de mi mateixa.

Una besada s'embru-
neix en el teu record i
sento la necessitat de
mirar dins la teva pupila,
per veure qué hi ha din-
tre.

Vivim junts i no ens
coneixem; sempre és el
mateix.

Amb la fatiga del ma-
teix treball cada dia, m'a-
gradaria esquinçar l'uni-
forme deis dies i vestir-lo
de colors.

Les reixes d ela vida
m'han enganxat, pera...
on és la vida del meu
cos?

La resposta sempre
és la mateixa: mil sons
estridents, que després,
es transformen en sor-
dera; i amb tot això, des-
cobreixo la viduïtat de
l'agulla del rellotge del
meu destí.

—Qué hi ha per fer?
—... Continuar!

Caterina Morell
Canyellas

I ara qué; tenc davant
un full de paper comple-
tament blanc, que he
d'omplir amb una redac-
ció. Perdonau, però
quan he dit que el full era
completament banc, he
tingut un error, perqué ja
hi havia escrita gairebé
un alína. Ara ja són qua-
tre línies. Bé, la qüestió
és que no em ve al cap
ningun tema mínima-
ment interessant per
poder-lo tractar i comen-

tar. L'únic que sé és que
tenc moltes ganes d'om-
plir el full per poder fugir
d'ell i començar a estu-
diar, la qual cosa em fa
tanta falta. Deu línies;
pareix mentida la quanti-
tat de paper que he om-
plit, dient tan sols una
bajanada darrera l'altra.
Ja falta menyes per aca-
bar, amb un parell de lí-
nies més puc tenir aca-
bada la meya redacció,
ja que em permeto el
luxe d'anomenar-la així.
Començ a veure ben
clar que ompliré el full, i
que el final no hauré dit
rés, no hauré tractat cap
tema, com la professora
ens va demanar a la
classe. En part, crec que
és millor no dir rés, que
dir beneitures més gros-
ses que aquestes, a que
no em veig capaç de
tractar cap tema interes-
sant amb un mínim de
coneixements sobre
aquest. Vint i dues línies;
finalment he omplit quasi
tot el full, i com m'irnagi-
nava no he ait rés, pera
em sento feliç, perquè
he acabat la maleïda re-
dacció. Vint-i-cinc línies.

Salvador Urrea Moll

Eren sols al penya-
segat, asseguts a terra.
la nit era tranquil.la, i la
Huna amb els seus ragis
els illuminava el ros re.
Tot era silenci, només es
sentien rompre les ones,
allá baix, Iluny; que com
una música de fons ro-
dejaba aquell merare-
llós quadre. Ningún deis
dos gosaven a parlar,
per por de trencar la be-
Ilesa del moment; les
murades eren l'Unja que
feien mòbil l'imatge.

Després d'una bona
estona d'escoltar aque-

Ha melodia, un soroll va
trencar el realtiu silenci;
era el soroll d'un Ilunú
quan el cremen, ell en-
cengué un cigarret, i
amb un xiu-xiu h digué:

—«En vols un?».
—«Si,	gràcies»

—respongué ella.
Des d'aquell instant el

fum dels cigarrets va
pasar a formar part del
petit món on es troba-
beu. Acabaren els ciga-
rrets i tot torné esser
com abans.

La rná d'ell cercava
una parella, quan la
trobà ella el va mirar, i
va ter un petit, pera sin-
cer somriure. Totes les
mirades, tots els sorolls,
al cap i a la fi, tot el que
feien, era abans, minu-
ciosament estudiat.

A la fi, ells es va deci-
dir a parlar:

—«Et vui dir...».
—«Qué?».
—«Doncs... que t'es-

tim».
Ella no v:1 respondre,

però els seus ulls de feli-
citat que es clavaven
dins deis d'ell, la delata-
ven; ella també l'estima-
va.

La preciosa compan-
ya de nit, la Huna, ja
havia marxat. Els pri-
mers raigs de sol, les pri-
meres gavines, feien
que aquella nit, formas
part del passat,era com
si la vida tornas a co-
mençar, com si el rellot-
ge es posas en marxa
una altra vegada.

Es van aixecar, i ben a
poc a poc els seus Ilavis
se van acostar, i es van
besar, allò era el seu
acomiadament. Cada un
va escollir el seu camí
de tornada a casa, i ben
a poc a poc els dos s'a-
naven allunyant, fins que
l'un i l'altre eren dues ta-
ques a l'horitzó.

Ella torna la vista en-
rera, miré per última ve-
gada el penya-segat, i
va pensar:

—«Tot alió que abans
era meravellós, ha dei-
xat de tenir aquella be-
Ilesa tan especial, ja no
té sentit», i amb les
sayas paraules, se n'a-
dona que la seva vida i
el seu cor, havien mar-
xat amb ell.

Fi.

Maria dels Angels
Mas Sabater

LA FINESTRA

Era una calurosa nit
d'agost, el matalàs era
banyat de suor. No ho
podia resistir. A més,
havia deixat tancada la
finestra abans d'anar al
Hit. Jo sentia com mofe-
gaya, però no tenia for-
ces per anar a obrir el
transparent rectángle.

Eren les quatre de la
matinada i encara no em
podia dormir, pero en
aquells omments va suc-
ceir un fet insòlit: la fi-
nestra es va obrir tota
sola i un refrescant i re-
confortant corrent d'aire
em va pegar per tot el
cos. En aquells mo-
ments vaig sentir una
sensació meravellosa, el
que sembla un somni
s'havia fet realitat.

Desgraciadament tot
era un somni, la finestra
seguia tan tancada com
al principi i el matalàs
era més humit que mai.
Un soroll de violí resso-
nava dins l'habitació,
però jo no li vaig donar
importancia. El violí vo-
laba per damunt el meu
cap i jo em vaig tapar el
cap amb el matalàs,
pera el violí es va multi-
plicar i al cap de pocs
segons l'habitació esta-
va invadida per aquests
petits instrument que to-
caven melodies sense
sentit.

No ho podia suportar,
em vaig aixecar del Hit i
vaig traspassar la fines-
tra. El vidre romput em
va produir ferides per tot
el cos. Ja no m'importa-
va res en aquells mo-
ments. Ja era a l'exterior
i només volia aire fresa.
Vaig començar a córrer
sense aturar-me; vaig
córrer durant hores i
més hores, fins que vaig
caure dins un pou, era
un pu d'aigües residuals.
Jo senti com m'ofegava,
pera no tenia forces per
sortir a la superfície.

La finestra continuava
tancada i jo tenia el ma-
talas adherit al meu cos.
Eren les cinc de la mati-
nada i encara no em
podia dormir.

Damià Valens
Fortesa

EL VIATGE

Es una mica difícil dei-

xar la família, els amics,
el poble on has viscut
tota la teva vida i, sobre-
tot, el pare i la mare.

Ara, resulta estrany
pensar que d'aquí a uns
mesos estarás a una
altra casa, vivient amb
unes persones a les
quals no coneixes de
res.

I a tot això, tu et pre-
guntes: Seré capaç de
fer-lo?

La resposta et queda
entremig del cap i del
cor. Hi ha tantes coses
amb qué pensar...

Pera el temps passa
depressa i el dia se va
acostant. Quan arribi, te
n'adonaràs que no pots
tornar enrera.

La mare t'haurà pre-
parat la maleta i el pare
t'esperarà amb el cotxte
en marxa. I tu, et beuràs
les 'lagrimes i el cor et
sortirà del pit.

Després, tot será
t'Oil:1; la gent, anar a cer-
car el bitliet i la despedi-
da.

I tu, poc a poc, t'aniràs
allunyat, pensant si saps
el que fas.

Et girarás, per darrer
cop, tancaràs els ulls
per un moment et senti-
rás forta.

I aixi, pujarás les es-
cales i volarás cap a un
altre 'loc.

Assumpció Margalida
Ramos Pericás
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III Concurs de Redacció

Col.legi Públic de Sant Jordi
ORDRE

—INTRODUCCIO.
—1.- CONTEN QUE...
—2.— LA GUERRA

CIVIL.
a) Anècdotes.
b) Els refugis.
3.— FESTES D'AN-

TANY.
a) «Ses canyes de

s'obrer».
b) «Es ball de pesse-

ta».
c) Celebrant l'arribada

de l'electricitat.

SANT JORDI...
TEMPS ENRERA

Fent un treball sobre
la història de Sant Jordi
hem demanat a la gent
que té molts d'anys que
ens conti com era Sant
Jordi temps enrera.

Aquestes anècdotes
són fruit dels que ens
han contat, que és molt i
interessant.

Alumnes de 8.é.
C.P. de Sant Jordi.

CONTEN QUE...

A la meya padrina
arada contar coses
sobre Sant Jordi. La his-
tòria que més m'agrada
és una que diu...

«...Me'n record que,
quan jo era jove Sant
Jordi era molt petit. No hi
havia més de dotze
cases i tot estava ple de
mates i herbes. Figurau-
vos la plaga de l'escola,
el poliesportiu... ple de
mates. Sant Jordi, ai!
Sant Jordi, així m'agra-
dava a jo. I després saps
que n'han passat de
coses! Jo he viscut gue-
rra, república, he vist
construir l'església, l'es-
cola, el liceu,... De la

guerra me'n record que
quan venien els avions,
sonava una sirena i tot-
hom partia a córrer cap
els refugis morts de por.
Hi havia tres refugis: un
al carrer Tropell, un per
devers ca les monges i
l'altre ja no me'n record.
També caigueren un pa-
rell de bombes, però
només me'n record de la
que va caure a Ca'n Xu-
peta on va deixar un
forat ben gros. Idó nets
meus així era Sant Jordi,
el turó pie de mates, her-
bes, arbres, algunes
cases i el prat ple d'horts
molts grossos i una vista
preciosa, nets meus,
una vista preciosa!

Antònia Salvà

LA GUERRA CIVIL
a) Anècdotes

La guerra civil, a l'en-
trevista que nosaltres
hem fet, ens ha sorprès
molt, perquè nosaltres
no sabíen tants de suc-
ceits, la gent que hem
entrevistat ens ha contat
moltes coses de la gue-
rra civil. Aquí a Sant
Jordi: el que ells van
passar, la gent que va
morir, els esforços que
varen fer per poder se-
guir aquí,...

Segons ens han con-
tat no hi va haver molts
de morts, ni molts de-
sastres, com si fos una
bomba atómica, però
n'hi ha haver...

Hi havia soterranis per
poder defensar-se i la
gent, com que els sote-
rranis no eren molt se-
gurs, es van posar a fer
refugis millors.

Segons ens han dit
van matar: En Bernat de
Ca'n Mestre, la de Can
Magalluf i varen destruir
la casa de Ca'n Saupe-

ta, dia 7 d'agost i varen
tirar una bomba devora
Can Meco, però al mig
del carrer .

La gent que hem en-
trevistat, que ens ha
pogut dir això tenia uns:
60, 70, 80 anys més o
menys.

Angels Munar A.

b) ELS REFUGIS

Els refugis són cons-
truccions subterránies
condicionades per pre-
servar-se deis bombar-
deigs enemics.

A Sant Jordi, els dos
refugis públics que han
durat fins els nostres
dies, són un al carrer
Tropell i l'altre al carrer
San Jorge.

El refugi que hi ha al
carrer Sant Jordi, tenia
una boca al carrer citat i
l'altra al carrer Fornés
passant per un tros de
Bauçá. Estava construït
dins la roca del turó, re-
ferit i amb instal.lacions
elèctriques, una escala
de formigó i bancs de
fusta adossats a la vore-
ra.

El refugi del carrer
Tropell, tenia el mateix
sistema que l'altre, sols
tenia que era un poc
més petit.

Aquests refugis princi-
paiment foren emprats
durant la guerra del 36 al
39.

A molts d'horts es
construiren també refu-
gis unifamiliars, que

eren com un habitacle
dintre la terra i acabava
amb una gran pirámide
al sól de la terra. Més
tard després de la gue-
rra alcuns es varen es-
fondrar i altres foren em-
prats com a magatzem
de comestibles i queviu-
res.

Margarida Bujosa
Pocoví.

FESTES D'ANTANY
a) «Ses canyes

de s'obrer»

85 anys enrera, una
de les festes més popu-
lars que recorda la gent
major de Sant Jordi és
«Ses Canyes de so-
brer'.

Aquesta festa es cele-
brava pel mes d'abril
«feta de Sant Jordi»
els protagonistes d'a-
questa eren els obrers
fadrins.

La festa començava...
Els obrers anaven a cer-
car les seves al.lotes a
ca seva acompanyats
(en alguna ocasió) deis
cassiers d'Algaida, des-
prés s reunien tots al
peu de la costa de Sant

Jordi, (carrer San Jorge)
i pujaven darrera els
cosseris els quals puja-
ven ballant per anar a
missa.

Les al.lotes anaven
acompanyades de «sa
mare» (ja que en aquell
temps estava molt mal
vist anar amb el nuvi tot
sols). Tant la mare com

la filia com el nuvi ana-
ven vestits de balanadu-
ra doble encara que
anava més arreglada la
filla. El nuvi duria amb la
me una especie de
canya feta artificialment,
molt ornamentada i tan
hermosa devia ésser
que després de la festa
la guardaven dins una
campana de vidre.

La f esta acabava l'ho-
rabaixa amb el «ball de
pesseta».

Caterina Ramis

b) «ES BALL DE
PESSETA»

Aquest ball, és el que
es feia antigament el dia
de Sant Jordi, i tenia lloc
davant l'església, a la
part on hi ha ara les au-
tobusos, ja que en aquell
temps, fa quasi quaranta
anys que no es celebra,
encara no hi havia la
plaga, on avui en dia hi
celebram les nostres
festes.

Aquest ball es diu de
pesseta perquè tots els
asistents, pagaren una
pesseta, que en aquell
temps tenia molt més
valor que ara. I si algun
pagès volia bailar amb
una pagesa que no fos
la seva parella, pagaven
dues o tres pessetes als
organitzadors.

En aquest ball, només
es ballaven balls mallor-
quins, boleros, boleres,
jotes, etc. I com que d'ai-
xò ja en fa temps, la gent
anava vestida amb

típic vestuari mallorquí:
la trunyella, els faldons,
etc.

Ara ja no es fa aquest
ball, però encara hi ha
gent que se'n recorda, iq
ue ha tengut la sort de
ballar-ho.

Joana Nr. Campins
Pizá

c) CELEBRANT
L'ARRIBADA DE
L'ELECTRICITAT

Fa un bon grap d'anys
es va possar l'electricitat
a Sant Jordi, és a dir, el
Ilum, etc. Aquell dia es
va fer una festassa;
varen il.luminar el cam-
panar, de l'església
vella, la qual ja no hi és,
idó, com deia es va fer
una gran festa. El lloc on
es va fer es on ara hi ha
Can Damià que és una
tenda d'electrodomès-
tics per tal de veure-ho
millor com il.luminaven
el campanar. Aqueli dia
varen venir els cossiers i
el dimoni de Montuïri a
bailar, allò va esser la
festa d'estiu més bella o
una de les més bellas de
l'história de Sant Jordi ja
que va coincidir amb les
festes d'agost o d'estiu
com deien, però des d'a-
quell dia varen haver de
passar moltes coses
perquè hi hagués enilu-
menat públic que anava
amb petroli i altres coses
que han canviat a Sant
Jordi.

•
Miguel Angel Llull

Garau
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Han començat els preparatius per peatonitzar la primera línia
Un dels carrils de la primera línia de la

platja de Ca'n Pastilla i S'Arenal s'ha tancat
al trànsit per iniciar les obres de peatonitza-
ció. El carril de més a l'interior está tancat
des del balneari 2 —camí de la Síquia-
fins davant el Riu Center —camí del
Pil.larí—, havent-se, el trànsit, de desviar
cap a l'interior.

Els primers dies hi hagué problemes de
trànsit, a causa que la segona línia usada
no pot suportar el nombre superior de vehi-
cles que ara hi transita. Aquest fet, segons
el cap de carreteres de la Conselleria d'O-
bres Públiques, Joan Torres, es conse-
qüència de la desinformació dels usuaris i al
seu costum de circular per la primera línia.
El cap de carreteres confià en qué el proble-
ma s'arreglás durant els próxims dies, va dir
que és necessari que els conductors s'a-
costumin a anar per l'autopista per després
accedir al lloc on volen anar.

La Policia Municipal de Palma hagué
d'enviar un reforç de vint guàrdies a la zona.
Segons Cort, el trànsit s'hauria de reduir en
un termini d'una setmana (a S'ARENAL DE
MALLORCA no ho sabren fins al próxirn nú-
mero). Si això no passa es podrien produir
problemes greus, segons Cort, ja que
aquest reforç de vint policies no es pot man-
tenir un període Ilarg de temps.

L'Empresa Municipal de Transports, per
la seva banda, ha hagut de modificar l'itine-
rari dels autobusos de la línia Palma-
S'Arenal. També ha hagut d'enviar personal
de reforç per la coordinació de la línia du-
rant els primers dies de la peatonització.

Els veïns de la segona línia, per on passa
el trànsit, ja han comengat a mostrar la seva
preocupació per l'excessiu augment del
renou ambiental i la inseguretat viària.

PLA D'OBRES

Els treballs d'adequació del carril interior
hauran començat quan aquest periòdic surti
al carrer. Es preveu que en poc més d'una

setmana ja s'haurà posat la capa de ciment.
El carril exterior es dividirá en dues parts,

per ara només marcades amb pintura, però
es preveu posar-hi una vorera desmunta-
ble. La part més próxima a la platja d'aquest
carril es destinará a la circulació de galeres i
dels trenets o «jardineres» que l'EMT pensa
posar en funcionament a partir del dia 1 de
juny.

La part interior d'aquest carril de vora mar
servirá per al trànsit de vehicles que vulguin
accedir a la platja. La resta del trànsit haurà
d'anar per l'autopista.

MANTAS
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BORSA
IMMOBILIARIA

URGEIXEN PISOS
PER LLOGAR.

FINQUES
AMENGUAL.

Sant Cristofol, 16.
Tel. 269250.

TRASPAS floristeria platja.
Exclusiva Interflora. A con-
venir. AMENGUAL.
269250.

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

PISOS 1 XALETS
per Bogar a la comarca

de S'Arenal.
FIQUES SASTRE
BARCELO

Carrer Milà, 15.
Tel. 260649.

S'Arenal de Mallorca

A CALA PI, venc xalet, 650
m2. de solar, piscina i vista
a la mar. Nou milions i mig
de pessetes. Tel. 260889.

LES PALMERES venc du-
plets. Tel. 297020.

TRANSPAS HERBORIS-
TER IA en ple funcionament
a S'Arenal. Telf. 492456.

CARRER BERLIN. Venc
pis, tres habitacions.
4.000.000 Ptes. Facilitats.
Tel. 262923.

DAVANT EL PALAU de
Marivent, lloc estudi amo-
blat. 20.000 Ptes. Tetf.
410522.

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

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

XALET 3 dormitoris, amo-
blat, garatge, jardí, zona
tranquil.la. 50.000 ptes.
AMENGUAL. 269250.

S'ARENAL, pis amoblat, 3
dormitoris, rentadora, vis-
tes a la platja. 35.000 ptes.
AMENGUAL. 269250.

PER CAMVI de residencia
venc xarcuteria en ple ren-
diment a S'Arenal de Ma-
llorca. 6.500.000 ptes. Fa-
cilitats. Tels. 492260 -
291889.
TRASPAS BOUTIQUE a
S'Arenal, prop de la platja,
bon estat, preu a convenir.
AMENGUAL. 269250.

S'ARENAL, magatzem 250
m2., ben situat, traspàs.
300.000 ptes. Lloguer:
70.000 ptes. AMENGUAL.
269250.

LLUCMAJOR, casa 2 dor-
mitoris, amoblada, corral,
garatge. AMENGUAL.
269250.

S'ARENAL, apartament
per a 3 persones, amoblat,
terrassa, per mesos.
25.000 ptes. AMENGUAL.
269250.

CAN PASTILLA, estudi
amoblat, bany, cuina, te-
rrassa. 25.000 ptes.
AMENGUAL. 269250.
PALMA NOVA, xalet 3 dor-
mitoris, dos banys, amo-
blat, dues terrasses, renta-
dora. 75.000 ptes. AMEN-
GUAL. 269250.

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

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

S'ARENAL, pis 3 dormito-
ris, amoblati rentadora.
55.000 ptes. AMENGUAL.
269250.

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

AVDA. ARGENTINA, pis 4
dormitoris, amoblat, dos
banys, cuina. 35.000 ptes.
AMENGUAL. 269250.

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

ESPORLES, casa amobla-
da de luxe, 3 banys, renta-
dora, 3 ximenees, teléfon,
terrasses. 150.000 ptes.
AMENGUAL. 269250.

COMPRARIA solar d'un
milenar de metres, entre
S'Arenal i Can Pastilla.
Tel. 467193.

CERC PLANTA BAIXA a
S'Arenal. Tel. 263423.

BENDINAT, xalet adossat,
claus en ma. 13.650.000
ptes. Facilitats. 410522,
hores de menjar.

TRASPAS LOCAL de 250
rn 2 a l'altura del balneari 8
de S'Arenal, per tres mi-
lions de pessetes, lloquer
70.000 ptes. Tel. 261671.

PALMA NOVA, apartament
1 dormitori, terrassa, sofá-
Ilit. AMENGUAL. 269250.

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

-facció. 80.000 ptes. AMEN-
GUAL. 269250.

SERVEIS
PRCIFESSIONALS

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

LA PERRUQUERIA BE-
GUIN necessita una apra-
nent d'esteticien. Tel.
269073.

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

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

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

INSTAL.LACIONS eléctri-
quEs i sanitàries
CE JU.CB., instal.ladors
oficials de gas ciutat, propà
i butá. Carrer Marqués de
Tenerife, 77. Tel. 242593 -
Son Ferriol.

TELEVISORS, vídeos, ra-
dio-cassettes, arreglam.
ELECTRONICA J. GAR-
CES. 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.

TINTORERIA CALTOR.
Netetja de catifes, mantes,
cortines, cobertors i tota
classe de peles de vestir.
Correr Torrent, 9 - S'Are-
nal. Tel. 265447.

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

PNEUMATICS BRASIL,
pegats ràpids, bateries, co-
rreges de ventilador, cam-
vis d'oli, greixar. Carretera
de Manacor, 391 - Son
Ferriol. Tel. 2 70645.

MI:CANICA GENERAL,
equilibrats i netetja de mo-
tors. TALLERS VIDAL.
Carretera de Son Fangos,
280. Tel. 262048 - Es Pil-
lan.

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

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

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

NEUMATICS SON FE-
RRIOL, equilibrats de
rodes, canvi de rodes i pe-
gats. Avinguda del Cid, 73.
Tel. 413155- Son Ferriol.

MAGATZEM DE PINSOS,
adobs i cereals. Distribui-
dor de pinsos PIEMA. Avin-
guda del Cid. 77. Tel.
243725 - Son Ferriol.

AQUARI. Tintoreria i buga-
deria. Neteja en sec i en
banyat. Edifici Sometimes,
local, 85. Tel. 268163.
Avinguda de Son Rigo, 26.
Tel. 266907 - S'Arenal de
Mallorca.

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

DONA de 41 anys, s'ofe-
reix per f en neteja a 500
ptes. l'hora a la comarca de
S'Arenal. Tel. 491493.

BORSA DEL
MOTOR

SI DESITJA UN COTXE
nou de la nostra gamma,
vingui i en parlarem.
AGENCIA OFICIAL RE-
NAULT. Tel. 4 13867 -
Son Ferriol.

OPEL CORSA CITY, PM-
AH, venc amb facilitats.
Tel. 278603.

VOLKSWAGEN POLO,
Ford, Supercinco, Fiat Uno.
Venc amb facilitats. Tel.
278603.

R-18 quasi nou. PM-AD,
venc amb facilitats. Tel.
278603.

Pedís anuncias
Aquests anuncis poden ser remesos a la nostra re-

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

Cada paraula, 10 pessetes.

MOBLES DE TOTA CLAS-
SE, bon preu i bon tracte. MATRICULA 	 OBERTA.
MI MUEBLE. Exercit Es- 	 Francesc de Borja
panyol, 6. Tel. 261629. Moll. Preescolar, EGB,

Menjador. Carrer dels Ta-
marells, s/n - S'Arenal de
Mallorca.

ANUNCIS
GRATIS

ANUNCIS PER PARAULES
GRATUÏTS PER A

PARTICULARS
Per insertar un anunci gratis:
Telèfon.- 265005, les 24 hores

del dia.
Correu.- Utilitzi el cupó que ad-

juntam en aquesta página (origi-
nal o fotocòpia). Les lletres han de
ser CLARES I LLEGIBLES.
Només un anunci per cada cupó,
retalli per la línia de punts i el pot
enviar a l'apartat de correus 124.
Procuri escriure com a primera pa-
raula l'objete principal de l'anun-
ci.

Personal.- Pot venir al Camí
Canteres, 132, Ses Cadenes (S'Are-
nal de Mallorca).



Academia

BARCELO

491916

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

V1ATJES S'ARENAL
Billets d'avió i de vaixell

Vols xárter
Crediviatge.

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

S'Arenal.

PERRUGUERI ES
JAUME, barber de Ses Ca-
cienes. Tel 262065.

BLANCA	 Perru quer a.
Gran i General Consell,
36- S'Arenal. Tel. 265109.

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

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.
Call d'en Rebassa.
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És un consell de ia CAMPDXYA DE PROTECCIÓ OCULAR.
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Ho veu així:
PERQUÉ NO HI VEU:

VIGILI
ELS SEUS ULLS

ASSOCIAC1ó D'UTELITAT HJBLICA.

RESTAURANT
BRASILIA

BANQUETS DE BATETJOS, NOCES, PRIMERES COMUNIONS I
FES1ES SOCIALS

AVINGUDA DE BARTOMEU RIUTORT, ENTRE BALNEARIS
112

CAS PASTILLA - 111.S.: 26 01 19 7 26 45 63

VIATGES

MENJARS CASOLANS

TROPICA

r"p,Utt

SOM ESPECIALISTES
EN XOT I PORCELLA
FEIM PRESSUPOSTS

PER A BATETJOS,
COMUNIONS I BODES
APARCAMENT PROPI

ELS DILLUNS
TANCAT

AVINGUDA DE
CARLES V - TEL.: 661117

LLUCMAJOR
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Petits anuncis

VENDES
LLIBRERIA DE VERD EN
BLAU. Llibres en català i en
castellà. Especialitat en
lectures juvenils i infantils.
Comandes de llibres en 24
hores. Avinguda del Cid,
56. Tel. 248360 - Son Fe-
rho!

ANTENA-CAN PASTILLA.
Instal.lació i reparació d'an-
tenes TV individual i colec-
tiva. Tel. 491111.

ANTENA VIA SATEL.LIT.
Equips especialitzats per a
hotels, xalets i comunitats.
Preus directes d'importa-
dor. Tel. 401111.

WALKY-TALKYS de 27
megacicles, totes les gam-
mes. Tel. 491111.

VENC ORDINADOR
marca Sharp, complet amb
programes de facturació i
comptabilitat. L'hem em-
prat un any. 400.000 Ptes.
Telf. 413867.

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

MAKA Perruquera. Pedi-
cura i manicura. Botimic
Germà Bianor, .19. Tel.
260756.

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

ENSENYANCES

C. BALEARES,25.2

1 A.relaal

ANIMALS DE
COMPANYIA

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

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

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

PERSONALS
EMPRESARIA, 42 anys,
divorciada, fills majors,
sense cap mena de proble-
ma, negoci de pell, cerc
senyor de 39 a 48 anys,
treballador, bona persona,
nivell cultural mitjà.
209566.

DONA, cercá home sense
pis, ni xalet, ni cotxe, ni TV,
ni sou fix. Imprescindible
imaginació i bona veu. Ref.
77.

SENYORA RESPONSA-
BLE i de confiança, s'ofe-
reix per a despatx mèdic,
guardar infants o cuinera.
Preferible mitja jornada.
Tel. 260597.

HOME 39 anys, formal,
futur resolt, desitja conèixer
una al.lota senzilla i simpá-
tica que se trobi sola com
jo. Li oferesc amistat, ajuda

respecte. Envia'm el teu
telèfon a l'apartat 386 de
Palma.

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.

TECNIC ENGINYER, 43
anys, 1'72 d'alçada, pre-
sencia excel.lent, tràmits
de divorci, sense fills, vol-
dria coneixer senyora edu-
cada per relacions serio-
ses. 710087.

ATRACTIVA dependenta,
34 anys, separada, un fill,
feina estable, sense pro-
blemes econòmics, 165
d'alçada, voldria trobar
home treballador i com-
prensiu. 209566.

TAXISTA de 30 anys, sim-
pàtic, peninsular, 172 d'al-
çada, pes proporcionat,
pis, cotxe, estalvis impor-
tants, amb idiomes, senyo-
reta d'uns 32 anys, preferi-
ble sense fills. 209566.

SEPARADA de 42 anys,
bona presencia, elegant
1'63 d'alçada, rossa, nego-
ci propi tenda de pell, vull
conèixer senyor educat
amb bona posició económi-
ca. 209566.

FADRI de 32 anys desitjà
conèixer al.lota de 25 - 30
anys amb fins matrimo-
nials. Telefonar a S'ARE-
NAL DE MALLORCA. Tel.
265005.

AZAFATA, fadrina de 29
anys, un fill, elegant, 168
d'alçada, ben proporciona-
da, sense problemes, vull
trobar un bon home fins als
38 anys. 710087.

INDUSTRIAL separat, fills
majors independents, 57
anys, vida acomodada,
embarcació, pis, xalet, cerc
senyora de posició, since-
ra, amb cultura general.
710087.

ASPIRANT a universitària,
24 anys, simpàtic, agrada-
ble, 164 d'alçada, 54 quilò-
grams, voldria trobar jove
senzill, bona persona i tre-
bailador fins als 32 anys
per estimar-nos. 710087.

GASTRONOMIA
RESTAURANT CA'N TIA
TALECA. Porcella rostida,
xot rostit i altres especiali-
lats. Presuposts per a
bodes i comunions. Avin-
guda de Caries V. Tel.
660297 - Llucmajor.

RESTAURANT - TORRA-
DOR LLUCMAJOR. Xot i
porcella rostida. Avinguda
de Caries V, cantonada
Carretera de Campos. Tel.
660489 - Llucmajor.

RESTAURANT EL PES-
CADOR. Bona cuina ma-
llorquina i espanyola. Si
voleu menjar bé, anau on
l'amo és el cuiner. Carrer
de Sant Bartomeu, 13. Tel.
263443 - S'Arenal de Ma-
llorca.

RESTAURANT AMEN-
GUAL. Cuina económica.
Carretera Militar, 171. Tel.
267896 - Ses Cadenes.

HOSTAL MARACAIBO,
cuina mallorquina casola-
na. Devora les Escoles de
Ca'n Pastilla. Tel. 263017.

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

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

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

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

CRISTALLERIA
TORRES

VIDRES, CRISTAIS, MIRALLS,
MARG, AWMINI -

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

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

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

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

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

BAR RESTAURANT AN-
DREU. Cuina variada i ta-
pes. Sopars depordus i de
companyonia. Carrer de la
Grúa, 6 - 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.

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

RESTAURANT CA'N VER-
DERA. cada vespre manco
els dilluns, obert de 19 a 4
de la matinada. Garrar Par-
cel.les, 52. Tel. 261057.

URO5UN
JES S A

BITLLETS
D'AVIO I DE

BARCO
VOLS XARTERS

CARRER LISBOA, 22
TERMINAL AUTOBÚS
TELS.: 490013 - 490108
07600 S'ARENAL DE

MALLORCA

S IA GES

bre-c9
Billets d'avio i de vaixell

Vols xárters.
C red iv iatge.

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

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

S'Arenal de Mallorca.1 Siekrenal
4,4 de Mallorca

Telèfon: 265005.

EL MILLOR SUPORT pu-
blicitari de la seva empresa

a la nostra comarca. 	1
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ELECTRÓNICA

VENTA 1 REPARACIÓ
3\`

A NACIONAL   
S'ARENAL
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TEL: 265774

CONSTRUCCIONS
I EDIFICACIONS
DE S'ARENAL, S.A.

CONSTRUCCIONS I REPARACIONS

EN GENERAL

ESPECIALITAT EN CONSTRUCCIÓ
DE PISCINES

AMB EL SISTEMA •GUNITE-

C/. Cabrera, 18 baixos -	 Tel. 26 53 54	 - S'Arenal (Mallorca)
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Herbes remeieres
Joan Llabrés de la Porciúncula

ASSUSSENA o LLIRI BLANC. Els pètals escaldats s'em-
pren per a curar llagues i cremadures, estenent-los directa-
ment sobre les ferides.- La infusió de les flors al 3% está in-
dicada contra l'histerisme.- La cabeça, un cop bullida i es-
clafada, serveix de cataplasma per als grans i panadissos.

BATZER o ABATZER. El suc dels brots tendres, roegats
lentament i xuclats, está indicat contra les inflamacions de
la boca i de la gargamella, a més cura les afonies i ronque-
res.- La decocció de les arrels al 2% és diurética.- El suc de
les móres madures és antidiarreic, tónic i cura les llagues de
la boca.

BERBERA o BERBENA. La decocció de les fulles i de les
flors al 2% está recomanada contra els transtorns del fetge i
del ronyons. Es pot prendre una tasseta varíes vegades al
dia.- Les fulles tendres, capolades, són bones contra les erup-
cions de la pell. Per a aixó a la pasta obtinguda s'hi afegirà
una mica de vinagre.

BLAT. A més de l'alimentació tradicional de la humani-
tat, del blat se'n poden treure elements terapèutics. La infu-
sió d'un pessic de flor de blat está indicada contra l'embria-
guesa sobretot del vi. S'ha de prendre en dejú.- Una cullera-
da sopera de segó serveix de laxant. S'ha de prendre dins les
menjades. El pa cremat, més bé que torrat, és bo per aturar
les diarrees.

BLAT DE LES ÍNDIES. La decocció del caballet o estils
de la pinya és molt apropiada com a  diürètic i depuratiu de
la sang. Una tasseta varies vegades al dia.

BOIX. La decocció de trossets d'arrels al 6% és una bona
•bevenda contra les tercianes i quartanes, com la quina.- Un

trosset d'arrel roegat estimula la gana. És molt amarg.
BOLETS. Fa una trentena d'anys estigué de moda a Ma-

llorca una casta de bolets, que es criava i multiplicava dins
un pot de vidre, l'aigua del qual, beguda, curava determina-
des malalties, segons la creença de la gent. Aixó no  passà de
ser una efemérides més.- Malgrat que no formen part de la
farmacopea casolana, citam aquí els bolets per la transcen-
dental importancia de la penicil-lina, que, en els laboratoris
farmacétius, s'extreu el penicillum. 3

BORRATJA o GRACERA. Les fulles són molt amargants,
per tant s'empren per a despertar la gana.

BUGIOT. Se recomana aquesta planta com a bon diüré-
tic.

CALAMENTA o TARONGINA BORDA. La infusió dels
brots i de les fulles tendres d'aquesta planta al 3% está indi-
cada contra les males digestions. Tambe es indicada contra
l'asma i contra les regles desordenades.

CAMAMILLA. La infusio de les flors d'aquesta planta es
un bon digestiu. Les floretes s'han de collir dins el juny
conservar-se ben tapades. Aquesta flor, posada dins bossetes
de paper, és indicada per a collocar dins els guarda-robes
armaris, on s'hi conserva la roba. Aquesta planta es trobu.
en :abundancia, a les muntanyes d'Arta.

CAMA-ROJA o XICORIA. Mesclada amb el café, la trju-
sió de la cama-roja contraresta la cama. Aquesta planta
amargant és diürètica i laxant. Les fulles tendres es mengen
con] a ensalada d'enciam.

CANYA. La seva arrel ben rentada 1 seccionada serveix
per a fer decoccions al 3% com a depuratiu de la sang i con-
tra les afeccions de la bufeta. Antany les mares l'empraven
per a retenir la llet a l'hora de desmamar els infants

CÁNYOM o CÀNEM. Malgrat que les flors sien narcoti-
ques, amb les fulles es prepara una infusió al 3%, recomana-
da contra el reuma. Es poden prendre algunes tasses al dia.

CAPADELLA o CAPELLETS DE TEULADA. Les fulles
ben rentades es piquen i se'n fan cataplasmes que calmen els
dolors i les infladures. També ablaneixen els ulls de poll.

CARABASSERA. Uns seixanta grams de les llavors d'a-
queixa planta pelades i picades dins un murter, a les quals
s'hi afegeix sucre roig, són suficients per a un presa, que ex-
pulsa la tenia o solitaria. Per a major eficacia es pot prendre
també una purga.- Si les mares mengen d'aquestes llavors
augrnenten la quantitat de llet.

-CARD GIRGOLER. La decocció al 1% de la rel d'aquesta
planta serveix com a  diürètic. Se'n poden prendre unes tas-
ses al dia.- També facilita la menstruació.

3 Entre les talofítes n'hi ha que són comestibles, altres verinoses i altres mortals. Entre
les primeres s'hi compten l'esclata-sang, la cogoma, la blava, el fort, el picornell, les oreia-
nes i moltes de gírgoles, el xampinyó, els peus de rata o ratapeus, etc. Per a destriar les
bones de les dolentes s'ha volgut suposar que, bullint-les amb un all, si aquest no canvia de
color, són bones. També s'ha dit que es pot provar de bullir-les amb una cullereta de plata
o una moneda del mateix metall. Si la plata no torna fosca i conserva la seva brillantor, el
bolet és bo per a menjar. Tot això no es exacte. Sols l'experiència determina quins són els
bons i quins els dolents. Gairebé cada any hi ha casos d'intoxicació produíts per la impru-
dència d'algun atrevit.
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El preservatiu, una bona vacuna contra la SIDA
Anna Balletbó. Diputada al Parlament

La síndrome d'immu-
nodeficiéncia adquirida
(SIDA) i l'ample i encara
poc conegut efecte que
provoquen els virus de la
immunodeficéncia hu-
mans (VIH) són el gran
desafiament sanitari de
la próxima década.

L'atropóleg
nord=americá Paul Geb-
hard considera que l'her-
pes i la SIDA han estat i
són els factors determi-
nats que impulsen la
contrarevolució sexual
als EE.UU.

La presencia d'aques-
tes dues malaties incu-
rables, encara transme-
ses sexualment, han
estat, a judici de l'antro-
pòleg, un element es-
sencial en la modificació
de les relacions. Els ho-
mosexuals han reduït el
nombre de parelles mo-
dificant les seves técni-
ques i han començat a
usar condoms.

Les dones homose-
xuals, sempre relativa-
ment mondgames, les
ha afectat molt menys la
malaltia, i Gebhard es
plany que encara siguin
pocs els heteroxeuals
que han modificat el seu
comportament. Alguns
d'aquetes pensen que la
SIDA és una malaltia ex-
clusiva de drogaddictes i
homosexuals, mentre
que altres saben que es
pot transmetre a través
del contacte heterose-
xual, però volen córrer el
risc que implica fer l'a-
mor amb múltiples pare-
lles i sense preservatiu.
En aquesta darrera cate-
goria s'hi han de
col.local la quasi absolu-
ta majoria d'homes , que

són els que es resistei-
xen a l'ús del preserva-
tiu, al.legant problemes
de sensibilitat, quant
realitat el que hi ha és
una práctica del tradicio-
nal egoisme que encara
avui és difícil d'eliminar.

Les feministes nord-
americanes han comen-
çat a acusar al sexe
masculí de ser el cau-
sant de la propagació de
la SIDA. Noreen Conell,
máxima responsable de
l'organització de dones
NOW (Now Organitation
Women) em deia que la
seva organització está
duint a terme una forta
lluita en favor de l'ús
dels condoms per part
de les dones, especial-
ment dins els grups cul-
turals més marginats i
que a la ciutat de Nova
York encapçalen les
dones de color i les d'orí-
gen hispà.

Per Connell, la major
dificultat és la negativa
dels homes a usar els
preservatius, que s'evi-
dencia abandonant la
dona en el moment de
mantenir relacions si
aquesta insisteix en l'ús
del profilàctic o simple-
ment donant-li una pa-
Ilissa. El resultat és la in-
hibició de moltes d'a-
questes dones per assu-
mir la iniciativa de pro-
tecció dins la relació se-
xual, cosa que causa es-
tralls sanitaris.

La SIDA, com es va
tomprovant dolorosa-
ment a Catalunya, no té
únicament implicacions
de tipus social, sinó
també de carácter sani-
tan. A la revista «Gaceta
Sanitaria , ' de setembre

octubre de 1987 ja s'hi
plantejava la manera
com aquesta malaltia
actua de potent funcio-
nament dels serveis sa-
nitaris, que van des del
procediment general
d'assignació de recur-
sos, al significat práctit
del concepte de vida i la
mort, o altres aspectes
no menys importants,
com el model de propa-
gació i el distint pes es-
pecífic dels col.lectius de
drogadictes i hemofílics
en uns països i en altres.

Així, mentre als
EE.UU. els drogaddictes
representen el 16,4 "Yo
dels malats, i la mitjana
europea és del 14,4%, a
l'Estat espanyol són el
51 %. En el caso dels
hemofílics, davant el 0,9
% dels EE.UU. i el 4 %
del conjunt d'Europa,

l'Estat espanyol té més
del 10%.

Qué fer davant aquest
problema?

No es tracta d'alar-
mar-se, sinó de preocu-
par-se, i encara que sa-
nitàriament sigui correc-
te parlar de grups de
risc, és millor parlar de
relacions sexuals amb
risc, que és un terme
que s'ajusta més a la
realitat i sensibilitza
més, no per renunciar a
disposar del propi cos i

de les seves múltiples
possibilitats, sinó per
tenir relacions sense
risc.

En aquest camí, són
els homes els que, un
altra vegada, s'han de
sensibilitzar i campan-
yes com la començada a
la universitat de Maine a
favor de l'ús dels preser-
vatius amb el slogan
«més val morir de ver-
gonya que de SIDA», o
inicatives d'informació
como la del grup de gays
per la salut, són impor-
tants.

Més difícil és arribar
als jonquies, les pràcti-
ques deis quals són d'al-
tíssim risc pel fet d'inter-
canviar xeringes i difícils
de combatre per la prò-
pia 'marginació en que
es mouen. •

El grup que guanyà el
concurs d'idees «Faci
l'Alcalde», convocat el
passat mes de juny per
l'Ajuntament de Barcelo-
na, ha intentat arribar a
aquest sector depenent
del «cavall» a través de
converses assistents so-
cials, familiars i apoteca-
ris.

Però contra -la pesta
del segle XX» s'han de
sumar tots els esforços
individuals i mantenir
comportaments íntims
de solidaritat en els
quals el papel de l'home
segueix sent fonamen-
tal.



Muntaner, encapçala la llista de goletjadors del
S'Arenal. L'artístic trofeu de Mare Nostrum-

S'Arenal está exposat a «Tenis Son Verí».
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Esberta des altres coses Cuida aquesta
plana Tomeu
Sbert

L'equip de la U.D. Arenal
juga la Iligueta d'ascens a
Tercera Divisió Nacional.
Aquest és un esdeveni-
ment que es produeix per
primera vegada en la histò-
ria del club.

Un club que presideix en
Rafael Gómez Hinojosa.
Club que es fundé l'any
1970. Fou el primer presi-
dent en Damià Capó Fer-
nández —en Damià de sa
farmàcia)—, un home sem-
pre de grat record per a la
gent del futbol, ara deslligat
quasi de totes les qües-
tions esportives. El local
social era el Bar Restau-
rant Bonet, o millor dit, a
Cas Baster. El primer en-
trenador fou n'Antoni Martí
Llitrá, que a més era direc-
tiu.

Avui, la il.lusió d'aquella
dotzena llarga de «brus-
quers», fundadors del SA-
renal, poden veure amb
alegria i esperança que la
llavor sembrada aleshores
no va ser en va.

Tots junts, la gent de
1970 i la de cada tempora-
da fins ara, a la U.D. Are-
nal, hem de dir ben fort:
Aupa S'Arenal!!

La lligueta d'ascens es fa
en dos grups de quatre
equips, el Sant Rafael
(d'Eibissa), el Ferriolenc, el
Montuiri l'equip que entra-
na n'antoni Creus, ajudat
per en Pardo i en Ramon
Reus, dos bons ex-porters.

El partit que jugà el SA-
renal, en el campionat 87-
88 —a part de la Iligueta—,
fou contra el Montuïri. Fou
apoteòsic. Victòria local per
6-1, coets, pancartes, mú-
sica, mambelletes a rom-
pre, desfilada pel terreny
de joc.

La única cosa que falté
fou més públic arenalers.
Senyores i senyors, que
som a les portes de Terce-
ra Divisió!!

Esperam i desitjam, de
bon cor, que la gent s'animi
i acudesqui al camp a ani-
mar molt i fort la plantilla de
jugadors. Aupa S'Arenal!!

Contra el Montuïri juga-
ren Gabaldón, Navarro,
Mateu, Tugores, Oliver

gols, va ser cap de la clas-
sificación de goletjadors.
També pot ser sigui ell qui
s'endugui el trofeu «Mare
Nostrum S'Arenal», trofeu
que dón .al'agéncia d'asse-
gurances de la Plaga Major
arenalera.

Vidal, quin bon partit
contra el Montuïri! El seu
ex-equip. Bon fixatge,
aquest Vida.

* •

Un altre dia tornarem a
les «cosetes» d'aquesta
plantilla que es juga l'as-
cens a Tercera Nacional.

—Uep! Escola, mestre,
que encara s'ha de jugar la
Iligueta.

—Són bons. Són bons i
volen ascendir. Es una
bona plantilla.

*

rada. Enhc rabona.
— Perquè, mira tu que

donar la baixa a en Nico,
en Manolito Pérez, en Tole-
do i altres considerats titu-
lars indiscutibles... redell
tu!! Això és fort i compro-
més.

—Ca, home, en Biel és
un bon tècnic.

—No diguis al:ce), no fos
cosa que el mos transpas-
sin...

La peatonització de la
primera línia de la nostra
ampla zona turística (dé
Ciutat i de Llucmajor) co-
mença a funcionar. A la fi,
l'Ajuntament de Ciutat. in-
clós el seu batle, Ramon
Aguiló, acepta la peatonit-
zació amb carácter experi-
mental.

—Això és la primera
passa per aconseguir una
turisme de més qualitat.

—A la fi, a la fi...

*

En el darrer concurs de
reposteria, convocat per
l'Associació de Forners i
Pastissers de Balears, un
industrial arenaler, en Se-
bastiá Ballester i Mas,
aconseguí el primer premi.
I també un segon premi.

Paró la notícia és més
per dir que la indústria de
Sebastià Ballester i Bona-
ventura Vicens és la quarta
vegada en cinc anys que
aconsegueix ser la primera
en premis.

El concurs i exposició de
les obres presentades es
féu a la sala d'espectacles
del Casino de Mallorca. En-
horabona.

*

A S'Arenal de Llucmajor
s'ha construït una zona
ajardinada al carrer de Ca-
brera, entre la Plaça Major i
el que fou l'antiga línia fé-
rrea.

Sebastià 	Ballester,
l'home dels premis en

reposteria.

Hi ha bancs per descan-
sar, amples voravies, plan-
tes de jardí i pins. Algun
dels pins que queden de la
garriga de Son Verí. I no fa
tants d'anys, d'això.

—Trenta anys, o no
tants.

Inauguració d'un vídeo-
club, una tenda de vendre
pel.lícules, , a la Plaça
Major. Está molt ben situat.

Al davant del nou establi-
ment hi ha na Margalida
Caballero Bosch, filia dels
nostres amics Paco Caba-
llero i Margalida Bosch. I
néta d'Antoni Bosch. El nou
establiment es diu «Maro-
co».

Sort i enhorabona.

9,* xrici 't ".),

(Serrano), Vidal, Castro,
Maestre (Orosa), Calvo,
Bueno i Campins.

Marcaren els gols Cam-
pins, Vidal, Calvo (dos) i
Maestre.

•

Campins, més conegut
com en Dito, ha aconseguit
ser titular de l'equip. Un ju-
gador que lluita al màxim,
un jove que es dóna amb
cos i ánima en defensa
dels colors de l'equip. I, a
més, marca qualque gol.

1.*

Tugores o la seguretat
de la defensa.

Aragón (Josep
l'home que falta farà a la Ili-
gueta, si és que no juga per
assumptes laborals.

Gabaldón, la seguretat a
baix dels pals.

Oliver,	eficiència,	ele-	 Gabriel Castell, l'home
gáncia i seguretat. 	 dels fixatges i desfixatges,

Maestre, classe i perill 	 ha triomfat aquesta ternpo-
per la porteri a contraria.

Bueno, que vol dir bo.
Serrano, jugador arena-

ler que es va afirmant en la
defensa. Llàstima que hagi
d'anar a la «mili».

Castro, una agradable
sorpresa. Es eficient i jove.

Calvo, un ariet d'empem-
ta. Antoni Calvo, quasi
guanyador del trofeu al
màxim goletjador de la
temporada. Això diu molt al
seu favor.

Miguel	 Muntaner,	 17

•	
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V ser cade11 d'UCD i passà per les
V files centristes sense pena ni glò-
ria. En canvi, quan el president Cañe-
Ilas —vell company d'estudis— ti po-

sà en les seves mans la responsabilitat
de treure endavant la Conselleria d'Hi-
senda, Alexandre Forcades va signifi-
car-se com un dels homes més brillants
i polèmics de l'actual govern conserva-
dor. Tant és així, que ha tingut la go-
sadia de presentar, en nom del govern
balear, un recurs d'inconstitucionalitat
als pressupostos generals de
l'estat. Des d'aquesta terra,
petita i oblidada, mai nin-
gú no s'havia atrevit a tant.

Tot comentant aquesta
história, encetam la con-
versa.

—El sistema financer de
les Balears —em diu— que,
d'altra banda, havia estat
acceptat el novembre del
vuitanta-sis per l'anterior
conseller, no era correcte.

—Home, dones el' seu
antecessor hauria pogut
ficar-se el dita! nas abans
de signar-lo.

—Es que no el signà així
com així. Víctor Sevilla, per
les Balears, i Treballé, per
Galícia, presentaren una al-
ternativa ajustada a un sis- .

tema de federalisme fiscal.
Perquè m'entengui, li diré
en qué es basava: les comu-
nitats recaptarien els im-
posts i en cedirien, una part, a l'estat,
per al seu manteniment.

- em sembla bé, això...!
— ¿Ah, sí...?
—Sí: deixaven l'estat en calçotets.
—I ara és l'estat que ens hi deixa a

nosaltres. ¿Com podem parlar d'auto-
nomia, si no feim altra cosa que no si-
gui administrar allò que l'estat decideix
cedir-nos?

—¿S'adona, amic, com el govern
central, de tant en tant, ofereix qual-
que caramel a les comunitats autóno-
mes?

— ¿Li ho sembla...?
—M'ho acaba de dir, ¿no?
—L'ofereix, però tot seguit se'l tor-

na a guardar a la butxaca. Quan em
vaig fer càrrec de la conselleria, el ju-
liol de l'any passat,. vaig adonar-me

que s'havien pressupostat els ingressos
corresponents a aquests convenis que,
.encara, no s'havien signat. Vaig pre-
tendre parlar amb el ministre Almunia,
inútilment, em va respondre un direc-

tor general, o no sé qui era, tot dient-
me que no em preocupás, que l'estat
procuraria vetllar per nosaltres.

Clar i dur, Alexandre
Forcades exigeix des de la
dreta l'aprofundiment del
procés autonòmic. Sense

embuts, pensa que ha
arribat l'hora de redefinir

Espanya.

Llorenç Capellà

—Ho comprenc. Tot és qüestió d'es-
perança. Acabaven d'explicar-li la co-
mèdia del pare totpoderós.

— ; Ah, sí...! D'acord. Però jo estic
observant, amb els meus ulls, ¿com-
pren? Una terra que s'esforça per crear
riquesa i que, al capdavall, any rere
any, roman amb les mans buides. Jo
em sent solidari amb els altres pobles
d'Espanya, ¡però no tenc ni un pèl de
beneit!

—N'estic con vençut.

—I el nostre poble paga les conse-
qüències de tenir un govern de signe
ideològic diferent del que té l'estat Cen-
tral. Pot ben creure que si, a les Ba-
lears, governassin els socialistes, es
doblarien, de colp, les inversions direc-
tes. En canvi, ara, estam deixats de la
mà de Déu. Per exemple, Royaltours
pretenia fer una inversió, a la nostra
terra, de mil cinc-cents milions de pes-
setes i, naturalment, els seus represen-
tants pretengueren saber quina quan-
titat podíem aportar, des del govern,
d'aquest capital inicial.

—1, vostè, ¿que els va dir?

—¿I,' a voste, qué li sembla?
—No ho sé. Tal volta les despeses de

gasosa i xorís que fessin els obrers.
—Més o menys això és tot el que po-

dia oferir-los. En canvi, feren la ma-

teixa proposta a la Junta d'Andalusia
i aquesta els ajudà amb el cinquanta
per cent de la inversió. Això vol dir,
amic meu, que ells, els andalusos, te-
nen diners i que nosaltres, la gent de
les Illes, som més pobres que les rates:

—Protesti, punyeta.
del que protest? El setembre

passat, el ministre Almunia em digué
que ens trauria, a les Balears, del sis-
tema de finançament si seguíem pro-
vocant tant d'aldarull i això, pel cap
baix, suposava perdre, de sobte, uns
tres mil milions He pessetes.

—És a dir, que Almunia és !a seva
bèstia negra.

— No sé qué dir-li, perquè també ho
podria ser Solchaga. Almunia és una
persona superba, molt subordinada a
les opinions dels seus superiors. Tant

ell com el secretari d'Estat, Peña, apro-
fiten la més petita oportunitat per
desprestigiar-me. L'un diu que jo som
l'únic obstacle perquè es produesqui

l'enteniment entre el govern central i
l'autonòmic. L'altre, asegura que som
un nacionalista.

—¿/ això és un insult?
—En absolut. Jo som nacionalista.

I de .dreta. I pens que ja ha arribat l'ho-
ra de redefinir Espanya. ¿Com podem
acceptar com a bona l'Espanya de Cas-
tella, si ens va esser imposada per la
força de les armes?

—Vejam, conseller, ¿i qué és sentir-
se mallorquí?

—¿M'ho diu, pensant en el fet'idio-
mátic?

—Potser. N'hi ha que entenen el tna-
llorquinisme com la defensa abranda-
da d'un càrrec o d'un quartó de terra.

—Ja ho sé, però en queden pocs
d'aquests. ¿Qui pot negar que la nos-
tra cultura és la catalana? Ben cert és
que, al llarg d'un grapat de dècades,

hem sofert la dictadura sucursalista
que ens imposaven els funcionaris i els
militars vinguts de fora. Però això és
història passada i la unitat lingüística
és inqüestionable.

—¿Per qué no ho diu als seus com-
, panys de partit del País Valencià?

— Perqué vulgues no vulgues, la se-
va terra llinda amb Castella i ab(?) fa
que no entenguin res de res.

—¡Home...!
—Bé. El que vull dir és que, possi-

blement, els valencians no tenguin el
sentiment nacionalista tan arrelat com
el tenim nosaltres i, almenys jo, em
sent obligat a respectar el seu pensa-
ment.

— 1, el de vostè. ¿el respecten? Per
exemple, ¿la dreta mallorquina com-
parteix les seves idees?

—Almenys ningú del govern ni del
partit, no m'ha dit que tingués la boca
closa. De fet, estic convençut que la
dreta mallorquina está obrint els ulls,
d'ençà que té la responsabilitat del po-
der. Quan et fermen de mans i peus,
t'adones de quin és el pelatge del teu
contrincant.

—Un pelatge dur, ¿veritat?
— Duríssim. A posta he presentat la

impugnació als pressupostos generals:
perquè el diàleg amb homes com Al-
munia o Solchaga és difícil.

—Estimat, ¿d'on treu el geni?
— ¿Per qué m'ho demana?
—Perquè, vostè, és un trebolí.
— Pensi que em rebel davant la in-

justícia del poder central.
—És a dir que, en aquest estat, ¿l'es-

querra és la injusticia?

—Exacte.

—¿/ vostè i jo, no portan: dues co-
pes de més, senyor conseller?

— Jo no. ¿I vostè?

—Tampoc.
—Tengui en compte que el govern

socialista no afavoreix, gens ni mica,
l'aprofundiment de la Constitució cap
a un estat federal.

Alexandre Forcades, conseller d'Hisenda de Mallorca

Contra el dogmatisme i contra l'insult
—¿I, AP, l'afavoreix?
— Possiblement, tocant a aquest

—punt, també falti sensibilització a les fi-
les d'AP. Però, en canvi, els conserva-
dors gaudim d'una llibertat de pensa-
ment, que mai no tindran els
socialistes. La dreta, actualment, ja ha
perdut el complex d'esser l'hereva del

franquisme i té, a les seves mans, l'úni-
ca oferta possible de modernització de
l'estat. Jo, quan pan, no pretenc pro-
vocar cap escàndol, però sí que m'in-
teressa fuetejar els esperits endormis-
cats. Els polítics no hem d'oblidar que
tenim l'obligació de servir el poble i
una de les maneres més vàlides de
servir-lo consisteix a aprofundir les lli-
bertats col.lectives.

—¡ Vosk em fa un discurs!
—El que passa és que, desgraciada-

ment, vivim en una societat força in-
culta i hem de maldar perqué tengui,
al seu abast, tota mena d'informació
que li permeti arrodonir els seus crite-
ris. ¿No se n'adona del dogmatisme
que hi ha pertot arreu?

— Vostè dirá: ¡i tant!
— Jo l'avorresc. Avorresc tant el

dogmatisme com l'insult. La vida po-
lítica está absolutament crispada i,
això, em dol.

—Doncs es retiri.
—Ni pensar-ho. ¿No li he dit que

som ambiciós?
—No m'ho ha dit, però ho suposa-

va. En canvi, no m'ha dit quines són
les seves ambicions.

----¡Uf! En tenc tantes.
—Per exemple. No sigui tímid, home.
—No, si no ho som. Miri, ara per

ara, em preocupa,aconseguir un siste-
ma pressupostari transparent, de tal
manera que el poble sàpiga de quina
manera s'inverteixen els seus doblers.
I a llarg termini... ¿Vol que li digui qui-
na és la meya ambició a llarg termini?

—És clar que ho vull: l'escolt.
—Dones poder demostrar que, des

de Madrid, també es pot aprofundir el
procés autonòmic.	 0



Reformes circulatòries
L'Ajuntament de Palma té previst

tránsformar la via principal de Ca'n
Pastilla, el carrer Bartomeu Riutort, en
unidireccional.

Aquesta via es troba actualment
ssobresaturada de vehicles, pel que
es considera necessari que es con-
verteixi en unidireccional en el sentit
Palma-S'Arenal. Aixímateix, el regidor
de Transports i Circulació de Cort, Mi-
guel Dols, ha dit que aquesta reforma
és coherent amb l'efectuada fa poc a
primera línia, semi-peatonitzant un

- deis dos carrils.
El trànsit que circuli en direcció SA-

renal-Palma es desviará cap al carrer
Torre Rodona, que recentment ha
estat ampliat i asfaltat, transformant-
se en una via capaç de registrar un
gran nombre de vehicles.

Encara que nohi ha una data con-

creta per fer aquesta modificació, Mi-
guel Dols indica que la proposta es
duria endavant tot d'una que el batle
firmas el drecret.

Per altra banda, el regidor de Circu-
lació i Transports anuncia que els tèc-
nics municipals modificarien l'ordena-
ció dels semàfors instal.lats pel Go-
verna a la segona línia. Aquestes mo-
dificacions estarien motivades per les
deficiències detectades en els cicles
d'aquests semàfors. Amb aquesta
mesura es pretén descongestionar la
zona,

Finalment, i també a segona línia,
es prohibiria l'aparcament de vehicles
a les zones més estretes d'aquests
carrers ja que la necessitat que hi
passin els autobusos de l'EMT obliga
a que els carrers estiguin lliures de
cotxes estacionats.

POLLASTRES rostits per menor o per endur-se'n.

Otat en HAMBURGUESES, "PINCHOS" ENTREPANS.

Carrer Goa de Maig, almoneda Josep M. Cluadrado.

T*íz. /59011-10 - S'Arenal de Mellaras.

El Molinar

El projecte del passeig
una altra vegada obert

El projecte de construcció d'un passeig marítim al
Molinar torna quedar obert una altra vegada, des-
prés del bloqueig que havia sofert per problemes bu-
rocrátics de la Direcció General de Costes.

Gerard Garcia, regidor d'urbanisme de l'Ajunta-
ment ciutadà, ha declarat que ben prest es reanuda-
rá el projecte. De tota manera, la decissió final sobre
quan comencen les obres depèn de la Direcció Ge-
neral de Costes.

El cost inicial de les obres está pressupostat en un
cent vint milions de pessetes, el setanta per cent del
qual anirà a càrrec de Costes i la resta a càrrec de
Cort. Aquest passeig aniria des del Portitxol fins a la
Ciutat.Jardí, amb una amplada d'uns deu metres i
zones ajardinades.

REPARACIO EN XAPA
I PINTURA

COLLOCAM SOTILS
SOLAJS EN DUES

HORES
CAMIDI MUNTANYA, 7

TI: 24304
SON FERRIOL
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Son Ferriol

Treball del Centre Municipal de Serveis Socials Llevant-Sud
El Centre de Serveis

Socials Llevant-Sud, és
el Servei Municipal que
atén a un nivell primari
(informació, orientació i
gestió, derivació a ser-
veis especialitzats i tre-
ball psico-social de su-

port,...) les necessitats
socials dels veïnats d'un
sector de Palma dins el
qual hi figura Son Fe-
rriol.

Actualment	 el
C.M.S.S. organitza l'e-
quip de tècnics en tres

serveis que són:
—Servei d'atenció fa-

miliar, per treballar en si-
tuacions lligades a la fa-
mília, infancia, joventut o
dona.

,Servei d'atenció in-
dividual, que atén a per-

sones scles, situacions
de minusvalia i vellesa.

—Servei municipal de
drogues, per atendres
les demandes sobre to-
xicomanies de qualsevol
casta (alcohol, heroï-
na,...).

L'accés a aquesta
atenció es fácil i simple-
ment basta telefonar i
sol.licitar hora d'entre-
vista al 463815. Cen-
trant-nos 'a Son Ferriol,
podem dir que malgrat la
distancia que ens sepa-
ra, només a l'any 1987,
varen ser 9 els casos
atesos d'aquesta barria-
da, el que indica que
se'ns coneix una mica

Respecte dels 209
casos atesos a tot el
sector, Son Ferriol
doncs ens aporta el 4%
al 1987.

Si ens remontam a
1986, el nombre de
casos atesos fins avui
ha estat de 17, alguns
dels quals encara hi tre-
ballam, i podem desglo-
sar-los de la següent,
manera:

Amb demanda de:
—Ajuda económica

periódica, 2.
—Accés a la prestació

médico-farmacéutica, 7.
, —Problemes especí-

fics com toxicomanies,
4.

—Problemes propis
d'atenció primaria, 2.

—Problemes especia-
litzats, 2.

Pel grup d'edat dels
afectats trcibam:

—Vellesa, 7.
—Adults, 5.
—Adults - infancia -

joves, 5.

Per la problemática
presentada trobam:

—Manca d'autonomia
(minusválids o vells), 7,
alguns d'ells mal atesos.

— Drogodependén-
cias, 4.

—Altres, (relacions fa-
miliars dolentes,...).

Una	 vegada	 vist
aquest senzill resum,
vos indicarem que en al-
guns casos, la bona
col.laboració dels recur-
sos i entitats del barri
permeten la correcta

atenció dels problemes.
Sabeu doncs, que el
Centre Municipal de Ser-
veis Socials, está a la
vostra disposició, tant
per situacions que afec-
ten a particulars, com
per aquelles que preocu-
pen a grups o entitats, i
que ens trobareu al n°.
53 de Gral. Ricardo Or-
tega, o al 463815.

L'EQUIP DEL C.M.S.S.
Palma 6 de maig de

1988
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L'E.M.T. ha comprat dos trenets per a S'Arenal i Ca'n Pastilla
L'Empresa Municipal de Tranports ha

comprat dos trenets per posar en funciona-
ment a S'Arenal i Ca'n Pastilla. El preu de
cada un d'aquests vehicles és de deu mi-
lions de pessetes, es preveu que els benefi-
cis d'un any pujaran als cent cinquanta mi-
lions de pessetes, cobrint així el possible
déficit de la línia 15 (Palma-S'Arenal) que
es preveu que provocará la desviació degu-
da a les obres de peatonització.

Josep Alfonso, director de l'EMT, senyalà
que els trenets els havien comprat a l'em-
presa alemanya Tchu-Tchu, amb una opció
de compra de dos vehicles més.

Després de dos mesos de prova per estu-
diar el seu comportament, l'empresa es
plantejarà la compra de les altres dues uni-
tats. Cada unitat consta de tres vagons i la
locomotora, amb una capacitat de setenta
persones.

Josep Alfonso assenyalà que a altres
llocs on s'han usat trenets d'aquest tipus, la
resposta dels usuaris ha estat molt bona,
amb una clientel.la bàsicament turística.

El recorregut dels trenets  cobrirà la zona
de Ca'n Pastilla fins a S'Arenal, amb una
freqüéncia de pas de mitja hora.

Aquest servei, si s'acompleixen les previ-
sions, es posará en funcionament a princi-
pis de juny, amb l'aplicació de la peatonitza-
ció experimental a primera línia.

Respecte als preus, Alfonso apuntà la

possibilitat que s'establís la tarifa en unes
dues-centes pessetes. De tota manera,
aquest punt encara no es pot confirmar ja
que depèn d'una reunió del consell d'admi-
nistració de l'EMT.



ASTROLOGIA

Joan Tomás Hernández

Aquest cap de setmana es parlará molt bé de tot.
Tothom dirá més del compte. Sentirem moltes bestieses.

L'art d'escoltar i no dir res será prova de saviesa.

VIAGAREVI
DE FRANCESC

°HUI TOMAS
PINSOS - ADOBS - CEREALS

AVINGUDA DEL CID, 77
TEL.: 243725

COMESTIBLES
GARAU

FRUITA I VERDURA
CARRER ESCOLA NACIONAL, 13

SON FERRIOL
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Formes oficials dels topònims
de les Illes Balears

Acords del Parlament sobre
comunicacions audiovisuals

La Conselleria d'Edu-
cació i Cultura, d'acord
amb l'assessorament de
la Universitat de les Illes
Balears, ha determinat
els noms oficials dels
municipis, territoris, nu-
clis de població, vies de
comunicació interurba-
nes en general i topò-
nims de la Comunitat
Autónoma de les Illes
Balears.

Un dels punts més
conflictius ha estat el de
l'ús de les formes están-
dars o bé el de les for-
mes salades. La Univer-
sitat de les Illes Balears,
responsable de l'estudi,
dóna com a correctes
les dues formes.

Les raons per accep-
tar les dues formes (S'A-
renal / L'Arenal) es deu
al fet que ambdues
compten amb una forta
tradició escrita (sobretot
el standard) i oral (so-
bretot el salat).

Per altra banda, l'arti-
cle anirà en lletra minús-
cula, menys en els
casos en qué es trobi en
posició inicial absoluta o
després de pausa.

També es donen com

Aries
fine L'obra suprema per Lao
Tse, autor del Tao Te King,
era "restituir el significat ven-
table dels mots". Fes-ho.

Taure
Excel.lents vibracions

carregades de joia i trempera.
Avui et diran alió de "Per qué
no fas teatre?".

9E11 Géminis
Controla el que dius.

Les paraules no es poden rec-
tificar. No és el mateix escriu-
re queparlar.

41. Cáncer
Els teus ulls són estela

de matinada. La teva ombra
pentina el futur. Dia místic i
sensual. Fes que sigui aixf.

a valides les contrac-
cions que sofreix l'article
salaten contacte amb les
preposicions a, de, per,
és a dir: as, des, pes (co-
rresponent a cal i cals).
Pel que fa a l'article es
seguit de mot començat
en vocal, es considera
preferible mantenir la
mateixa forma, i no la
forma ets (es Hostalets).
La Universitat de les illes
dóna com a válida fins i
tot el canvi de forma que
sofreix l'article es darre-
re la preposició amb, si
bé s'accepten les dues
(es / so i es / sos en plu-
ral).

També recomana la
forma son en tots els
casos, inclosos els que
el nom comença en
vocal (Son Armadams,
en lloc de Son n'Arma-
dams).

Els casos que més
ens interessen són els
de la nostra comarca.
Aquesta és la relació
completa dels topònims
de la zona:
Llucmajor:

S'Arenal / l'Arenal.
Cala Blava.
Cala Pi.

Lleó
No perdis el temps tot

intentant explicant coses a
persones que no hi estan inte-
resades. Actua amb lógica.

A Verge
am",,i• Cap a la fi del dia hau-
ràs -de fer un tour de force. Per
enllestir-ho dina fort i fes una
petita becaina.

Cala Vallgornera.
S'Estanyol de Migjorn

/ l'Estanyol de Migjorn.
Son Granada.
Son Verí.

Palma:
S'Aranjassa / l'Aran-

jassa.
S'Arenal / l'Arenal.
Ses Cadenes / les Ca-

denes.
Ca'n Pastilla.
Sa Casa Blanca / la

Casa Blanca.
la CiutatJardí.
Es Coll d'en Rabassa /

El Coll d'en Rabassa.
Sa Creu Vermella / la

Creu Vermella.
Establiments.
Génova.

Es Hostalets / els Hos-
talets.

Sa Indioteria / la Indio-
teria.

Es Jonquet / el Jon-
quet.

Es Molinar / el Moli-
nar.

Es Pillan/el Pil.larí.

Es Portitxol / el Portit-
xol.

Porto Pi.
Es Rafal Nou / el Rafal

Nou.

dius Libra
Avui hauràs de comuni-

car-te amb els altres segons la
tradició Zen: d'ànima a ánima,
sense paraules i amb serenitat.
91 Escorpió

Bon dia per recollir-te
en e teu cau particular i soli-
tari. Si no en tens, és un bon
dia per trobar-ne un.

Es Rafal Vell / el Rafal
Vell.

Santa Catalina.
Sant Agustí.
Sant Jordi.
Es Secar de la Real /

el Secar de la Real.
La Soledat.
Son Anglada.
Son Cotoner.
Son Españolet.
Son Ferriol.
Son Gotleu.
Son Rapinya.
Son Roca.
Son Sant Joan.
Son Sardina.
Son Serra.
Son Sunyer de S'Are-

nal / Son Sunyer de l'A-
renal.

El Terreno.
Sa Vileta / la Vileta.
Es Viver / el Viver.

Marratxí:
Sa Cabaneta / la Ca-

baneta.

Es Fioueral / el Figue-
ral.

Marratxinet.
Es Pla de na Tesa / el

Pla de na Tesa.
Es Pont d'Inca / el

Pont d'Inca.
Pórtol.

„e Sagitari
Bon dia per llegir, estu-

diar o escriure. Tens prou
energia per fer-ho tot. El teu
cervell está ple d'energia.

mK Capricorn
Les deixalles de l'espe-

rit són les dèries. Agafar-s'hi i
conservar-les, a poc a poc, ens
mata la llum.

IeI
Aquari
Dia neguitós i nit plena

somnis estranys. Neutralit-
za el neguit amb diversions
creatives amb els amics.
mg". Peixos
/do« Totes les malaties tenen
la seva vessant psíquica. Si
comences a menjar-te el cap
amb una l' agafaràs. Pensa bé.

El Parlament balear
aprovà una moció, ac-
ceptada després d'afe-
gir-hi algunes esmenes,
que en el seu darrer
apartat demana que el
Govern es dirigeixi a
TVE per a qué a les Ba-
lears es rebi el segon
canal en català i caste-
llà, és a dir, el que es fa
a Sant Cugat i que es fa
a Madrid.

El Parlament també
aprova, amb els vots en
contra d'AP-PL i UM,
que el Parlament, en el
termini d'un mes, consis-
teixi una ponència per
elaborar un informe
sobre quin ha de ser el
model de mitjans de co-
municació audiovisuals
per a les Illes Balears en
un futur immediat.

ALTRES ACORDS
La Cámara també

aprovà una proposició
no de Llei del grup PSM-
Entesa de l'Esquerra, en
la qual s'insta al Govern
a presentar en el termini
de quatre mesos, una
comunicació sobre l'Es-
tat laboral i de lluita con-
tra l'atur a les illes, a fi
que pugui ser tramitat en
el pròxim període de
sessions. La proposta va
ser aprovada amb l'abs-
tenció d'AP-PL i UM.

Finalment, s'aprovà
per unanimitat —encara
que AP-PL es manifes-
tás en contra— el pro-
jecte del Consell Insular
de Menorca pel qual es
declara área natural
d'especial interés les
zones d'Atalís, barranc
de sa Vall i es Bec, a
més de les platges de
Son Bou.

	•

Els llibres
Gabriel Janer Manila

rec que va ésser Josep M. Llompart qui va dir, fa molts
anys, que, segurament, Mallorca és la terra del món que

produeix més escriptors per metre quadrat. També hom diu que
és la terra del món on hi ha més llits de lloguer, per metre
quadrat; però jo no sé fins a quin punt podrien relacionar-se
ambdós incidents.

He pensat en les paraules de Llompart, aquests dies, al voltant
de la diada del ¡libre, i he observat que els autors presenten
—presentam— públicament les pròpies novetats. ,„,

És estimulant observar que en menys de quinze día surten de
la impremta una serie considerable d'obres d'autors mallorquins:
Carrer de l'Argenteria, 36, d'Antoni Serra; Les ales roges, de
Miguel Rayó; L'inspector ensopega, de Josep M Palau; Cró-
nica de Guinea i Contes tàrtars de Mallorca, de Miguel
Perra; L'anell de Boken-Rau, de Pere Morey, i la meya Viole-
ta, el somriure innocent de la pluja, pel queja a la narrativa; i
L'Hort de la lluna, un nou llibre de poemes de Pere Rosselló;
L'Obra de Salvador Galmés, del mateix Rosselló, ¡Vida i mi-
racles del Conde Rossi, de Josep Massot i Muntaner, pel que
fa a l'assaig literari i històric.

Estic convençut que aquesta ¡lista no és completa i que, proba-
blement, hi ha altres novetats que per ara desconec. Abcí i tot, si
consideram que fa pocs mesos apareixien  Trànsit, de Jaume
Capó; Ai, Joana Maria!,de Llore« Capella; Qüestió d'amor
propi, de Carme Riera, i la segona edició de La santa, d'Antò-
nia Vicenç; o pensam en les novetats d'autors d'ad —sobretot
autors jvoes— que s'anuncien per l'octubre, quan  hàgim sobre-
passat el maremagnum de l'estiu haurem de tornar a pensar que
la producció literaria mallorquina no és cosa que pugui ignorar-
se o menysprear-se.

Així i tot, existeix la ignorancia —encara, amples sectors de
la nostra realitat social l'ignoren, aquest Jet—, i  existeix el
menyspreu: la indiferencia o el desdeny. Per qué? No és facil
d'explicar, pera escriure a Mallorca és, no en dubteu, escriure a
la intemperie.

No obstant, he arribat a creure que existeixen símptomes que
trencaran aquesta situació: la professionalitat amb qué els es-
criptors assumeixen la seva tasca és un d'ells. Un altre seria el
públic nombrós que assisteix als actes de presentació, constituït
per una gent interessada a seguir l'evolució creativa dels escrip-
tors propis.



Coll d'en Rabassa

Judici per una violació: el
fiscal demana tretze anys

El fiscal demanà tret-
ze anys de presó menor
per a Joachim Fauss, un
alemany de 34 anys,
acusat de violar una
dona, també alemanya,
de 50 anys.

El representant del Mi-
nisteri fiscal també de-
maná la pena de cint
dies d'arrest menor pel
delicte de lesions, men-
tre que el defensor de-
manava la lliure absolu-
ció de l'acusat.

Els fets passaren el 16
de gener de 1987, a un
descampat situat davant
la central de Sant Joan

de Déu, al Col!. L'acusat
negà conèixer la denun-
ciant, però aquesta l'i-
dentificà en dues rodes
de reconeixement.

Segons l'explicació de
la dona, l'acusat la con-
vidà a unes copes a ella i
una amiga. Després,
quan els tres es troba-
ven dins el cotxe, l'acu-
sat donà cinc-centes
pessetes a l'amiga per-
qué anás a comprar una
botella de cava. L'home
aprofità el moment per
engegar el cotxe 1 anar
fins al descampat on hi
tengué lloc la violació.

Ca'n Pastilla

Troben el cadáver d'una dona al
Club Nàutic
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La campanya anti-tabac afavorida  per l'estigma
social que rep el fumador als EE.UU.

ció de servei instal.lada
al club.

El mariner immediata-
ment informà dels fets
als responsables del
Club, els quals demana-
ren la presència de la
Policia Nacional.

La dona morta es tro-
baya de panxa surant
damunt l'aigua. Anava
vestida amb uns panta-
lons vaquers, una cami-
sa i una jaqueta de cuiro.
Tenia agafat una bossa
de color verme!l que es-
tava obert i pràcticament
buit.

Els marines del Club
subjectaren el cos de la
dona amb corde mentre
arribava la Policia i el
jutge que ordenà l'aixe-
cament del cadáver.

Posteriorment es va
poder saber que es trac-
tava d'una turista d'una
quarentena d'anys que
es trobava en un dels
iots ancorats al Club
Nàutic i que es precipità
al mar sense que se'n
sápiguen les causes.

L'hàbit de fumar s'està
extinguint als EE.UU. no
només pel fet de prohibir
fer-ho al treball, als llocs
públics o als avions, sinó
també perquè és mal
vist socialment. Hi ha qui
prediu que, a finals de
segle, només un deu per
cent dels nord-
americans fumaran.

En un poble com l'a-
mericá, les campanyes
sobre la nocivitat del
tabac sobre la salut im-
pacten fortament l'opinió
pública, i els fumadors

Miguel Lladó Roig, de
31 anys i nascut a Cam-
pos, ha estat condemnat
a quatre penes de dos
mesos d'arrest, cada
una d'elles per haver
comps abusos desho-
nests a menors.

El 25 de desembre de
1986, Miguel Lladó es
translladá des de Cam-
pos a Llucmajor. Aquí va
convffincer successiva-
ment tres nins i una nina
(de sis, set, nou i cinc
anys respectivament)
perquè l'acompanyassin
a fer una volta amb la
motocicleta. Els nins ac-
cediren i el joven aprofità
per fer-los, segons pa-
raules de la sentència,
«tocaments libidinosos».

La resolució del Tribu-
nal declara que el pro-
cessat sofreix una oligo-

DdB

• BARCELONA. — Teresa Le-
cha, dona de Caries Castella-
nos, dirigent independentista
del Moviment -de Defensa de
la Terra (MDT), detingut di-
marta passat acusat de pertà-
nyer Terra Uiure, va afir-
mar ahir que el seu marit "va
ser torturat durament durant
tres dies per la Guàrdia Civil".

L'advocat Josep Maria Lo-
perena, que es farà cirrec del
cas, va explicar que s'ha
decretat presó preventiva per
Castellanos, a més d'aplicar-li
la llei antiterrorista. Teresa
Lecha va llegir un comunicat
de Castellanos on assegura:
"M'han intentat asfixiar amb
una caputxa, m'han amenaçat

comencen a ser rebut-
jats obertament.

L'any 1966, el quaran-
ta dos per cent dels
americans fumava. Ara
només ho fa un vint-i-sis
per cent, i els experts
calculen que la tendèn-
cia seguirá baixant fins
estabilitzar-se en un deu
per cent.

Prova d'aquesta acti-
tud de rebuig en front del
tabac és	 l'agressiva
campanya	 anti-tabac
que s'està fent a l'escola
primària, i que ha causat

frénia lleu: «debilitat
mental corresponent a
un coeficient entre el
0,50 i el 0,70, propi
d'una edat de 12 anys».

Segons informà el psi-
quiatre que examinà el
processat, aquest pre-
senta debilitat mental
que no elimina comple-
tament la seva capacitat
de volició i comprensió,
peó que sí la condiciona,

La Policia Nacional ha
detingut tres menors que

de mort, he rebut cops conti-
nuats, tortures psicològiques,
i m'han deixat tres dies sense
menjar". Castellanos afegeix
en aquest comunicat: "Aques-
ta experiéncia de repressió
m'ha fet veure que l'Estat
espanyol esta podrit".

Loperena va citar una
frase que, segons Castellanos,
va haver de sentir en un
interrogatori: "Vosté i jo
estén.' en bindols diferents, i
el deixo amb aquests senyors
que no són tan amables com
jo". D'altra banda, tant a
Barcelona com a Girona, ahir
es van convocar manifesta-
cions a favor de la llibertat de
Castellanos, convocades pels
comités de solidaritat amb els
patriotes catalans.

'un autèntic exèrcit
d'al.lots i al.lotes qu epo-
sen en práctica a ca
seva el que els han dit a
l'escola.

Aquest moviment so-
cial ha aconseguit que
23 estats de la Unió
hagin prohibit fumar als
restaurants i llocs pú-
blics tancats, així com
en la meitat de les em-
preses privades.

El Govern ha pres la
iniciativa probibint per
llei que es fumi als vols
comercials de dues
hores de duració.

de manera que dismi-
nueix la seva capacitat
d'inhibició.

El Ministeri fiscal de-
manava quatre penes de
dos anys de presó
menor per aquests delic-
tes. la defensa només va
admetre tres dels delic-
tes i, al.legant debilitat
mental, sol.licità la pena
d'un mes i un dia de
presó.

El Tribunal ha aplicat
l'atenuant de demència,
aixímateix ha ordenat
que sigui internat en un
hospital psiquiàtric per al
compliment de la con-
demna.

causaren els danys al
local parroquial del
Pi.larí. les edats dels de-
tinguts van dels nou als
onze anys.

la zona destrossada
és l'anex de l'església
parroquial, utilitzada
com a lloc d'esplai i es-
paiament pels joves del
poble.

Fa un cert temps, una
banda de menors ja va
produir-hi destrosses
per valor d'unes cinc-
centes mil pessetes.
Aquesta vegada, les
destrosses han estat va-
lorades en unes cent-mil
pessetes, entre les des-
trosses hi ha una capella
de la Verge.

Els tres menors detin-
guts han passat a dispo-
sició del Tribunal Titular
de Menors.

Un mariner que nete-
java la seva barca, al
Club Nàutic de Ca'n
Pastilla, es va trobar
amb la desagradable

sorpresa del cadáver
d'una dona surant da-
munt la mar entre dues
barques. El fet passà al
mollet de davant l'esta-

Llucrna'or

Condemnat a vuit mesos per
abusos deshonests a menors

La dona de castellanos
diu que el van torturar

El Pil.larí

Tres menors destrossen
el local parroquial
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Bar Ca'n Pep. El Gaucho.
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LIPISS 01, / 1„ZIL747

Bar Las Palmeras.
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A. de V.

Mallorca és una bullidora d'activitats esportives.
La gent jove i treballadora en general vol relacionar-
se, sortir del que és únicament laboral i fer-ne

carnes, treure a fora les grasses i els nervis. Ca'n
Prunes, dins el terme de S'Aranjassa, és un bon

exemple del que deim: Torneig el dilluns, amb 11
equips; torneig els dimarts, amb 8 equips; torneig els
divendres, amb 8 equips; i tot just ha acabat el tor-

neig dels dissabtes capvespre.
Ens hi acostam amb la nostra cámara i... tantes fo-

tografies no les podem posar d'un cop. Només en

ferem una mostra. A successives entregues en sorti-

ran més. El que sí farem és tenir-los al corrent de les
classificacions i dels campions finals de cada un dels
grups, així com dels equips que els conformen.

GRUP A (juguen els dilluns): Forn Deià, Electróni-
ca El Gaucho, Bar Ca'n Pep, Mallorca Bus, Pub
Odeon, Bar Las Palmeras, Bar Ca'n Paco, Bar El
Muro, Mudanzas Rojas, Los Ve'des i Ouinramis.
Són devers la sisena jornada, i en jugaren algunes

més de vint.
GRUP B (juguen els dimarts): Bar El Correo, Bo-

dega Bennássar, Los Chilenos, L'Herba, Ca'n Ber-
múdez, Grupo Siesta, Es Caragol i Bar Ca'n Bernat.

Tots ells juguen els vespres del respectiu dia setma-
nal, a partir de les nou i fins a les onze, o les dotze si

hi ha quórum.

Dirigeix i controla, organitza i serveix tot aquest
conglomerat d'activitat esportiva el senyor Tomeu

Gomà, sempre enrevoltat de llistes i papers, sempre
donant solucions als mil problemets que sorgeixen

cada jornada. Amb la seva dona a la barra del bar i

altres persones de la família atenent a jugadors i

afeccionats i amics.
Ca'n Prunes és una mostra del «bon saber fer es-

port i clientel.la». Els tendrem més informats.




