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• No és un carrer de Londres ni de Birmingham. Es un carrer de S'Arenal de Mallorca
on la Barclays Bank ha instal.lat una sucursal.

•
No tot han d'esser comissions informatives i plens ensopits per les nostres autori-
tats municipals. També hi ha d'haver moments agradables com el que mostra la

fotografia presa durant l'elecció de la Miss de l'Agua City la setmana passada.
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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
Residencia de l'assegurança social 289100

Creu Roja de Can Pastilla 	 264040

Policia Nacional 	 091

Policia Municipal 	 092

Policia Municipal de S'Arenal 	 490503
La Porciúncula 	 260002
Tele-Taxi 	 401414
Radio-Taxi-Platja 	 -255440

Taxi -Telèfon 	 273722

Ala pa rt de

Lluc mejor

Ajuntament 	 660050
Oficina de S'Arenal 	 264071
Bombera 	 660756
Policia Municipal 	 661767
Guardia Civil 	 264121
Taxi  	 263745-263538
Parròquia   263265
Aigua potable a domicili 	 261426
Associació de Veinaui 	 265005
Grues Sampol 	 264193
Servici Municipal d'aigues SOGESUR 	 262493

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

BOLLETI DE SUBSCRIPCIÓ

Nom 	

Carrer 	

Població 	  Tel. 	

M'interessa una subscripció:

O SEMESTRAL 900 Ptes.

Forma de pagament.-

0 Rebut domiciliat a un Banc

Banc 	  Suc. 	

Compte n ° 	  Titular 	

LI Comptat	 Firma

Ompliu aquesta tarja i enviau-la al Cami

Canteres, 132, S'Arenal.

QUEllre espontanis quasi desconeguts són els protagonistes de la protesta
contra la reforma circulatòria de S'Arenal.
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CARRER PRADERA S/N - TELEFON.: 26 97 14 - SES
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Editorial

Empressaris en guerra
La guerra, de mo-

ment només és de co-
municats a la premsa i
de converses al ca-
rrer, però, en definiti-
va, guerra.

Comencen per sor-
tir mitges pàgines de
publicitat pagada als
diaris de Ciutat denun-
ciant l'adecentament
del jardí de la Discote-
ca Zorbas, adecenta-
ment i construcció
d'uns quants mostra-
dors per vendre cerve-
sa i hamburgueses.
Diu l'article remés qu
el'esmentat jardí no té
llicència d'obres, qu
eno té escussat i que
quan funcioni farà
molt de renou, per
això els «veïnats»
han posat més de 100
denúncies davant l'A-
juntament i una quere-
lla criminal davant el
jutge. Continua l'arti-
cle dient que l'Asso-
caició de Restauració,
l'Associació d'Hote-
lers i la Federació Em-
presarial d'Hotels,
consideren aquests
tipus de jardins molt
dolents pel turisme i
que degraden la zona.

L'endemà, els ma-
teixos diaris de Ciutat
publiquen altres tan-
tes mitjes planes de
publicitat dient que IN-
TURSA, propietària
de Zorbas i de la Cafe-
teria «Los Alarnos», té
totes les llicències ne-

cessàries. Que IN-
TURSA va demanar
permís per condicio-
nar el jardí i foren de-
nunciats per Miguel
Amengual i Cifre que
és l'amo de l'Hotel Ga-
ronda, la Pizzeria l'Ar-
cada, el Bar Tamarin-
do, un xiringuito
d'hamburgueses, ne-
gocis tots que enre-
volten el jardí de la ca-
feteria «Alarnos», que
el senyor Amengual
és cunyat de n'Antoni
Ferrer, president de
l'Associació de Res-
tauració, que té un ne-
goci de les mateixes
característiques 50
metres enfora, al ca-
rrer Pellicer, més co-
negut per la Bierstras-
se. Qua a les Merave-
lles de S'Arenal fun-
cionen set Jardins de
Cervessa amb el be-
neplàcit de l'Ajunta-
ment i de tots els veï-
nats i turistes que s'ho

passen d'allò més
bé...

Un altre moitu de
discòrdia a S'Arenal
de Mallorca és la re-
forma circulatòria de-
manada per totes les
entitats arenaleres.
Ara, quan la cosa co-
mença a funcionar,
quatre espontanis
quasi desconeguts
perquè no formen part
de la directiva de cap
entitat ciutadana, lb-
gen dues al.lotes que
recolleixen firmes de-
manant que se torni
enrera amb l'esmenta-
da reforma. Els motius
de la queixa poden
esser d'alió més pueril
i més interessat. Que
han d'esperar un ca
seva o que pensin que
la seva botiga estigui
menys concorregu-
da... Nous rics, carre-
gats de milions i de
supèrbia van a la
gresca defensant inte-

ressos	 particulars
sense pensar un mo-
ment en els interessos
col.lectius de S'Arenal
de Mallorca que ne-
cessita una gran platja
sense aparcaments,
ni balnearis, ni carre-
teres que destorbin la
gent que hi pren el sol.
I que no diguin: a les
Meravelles hi man-
quen aparcaments. A
tercera i quarta i quin-
ta línia hi ha carrers
amples per on circular
i aparcar. Tenim una
autopista amb una
bona xarxa d'entrades
i sortides a qualsevol
lloc de S'Arenal, de
manera que no fa cap
falta anar pel carrer
Llaüt - Marbella, carrer
que s'ha de reservar
pels autobusos i altres
servicis. Els particu-
lars, tenim altres alter-
natives tant per apar-
car com per circular.



LEPANTO, S.A.

COMPANYIA D'ASSEGURANCES I REASSEGURANCES
AVINGUDAARGENTINA, 18 -PRINCIPAL

TELÉFONS: 231306 - 285321

PREUS ESPECIALS PER A LA GENT DE
LA COMARCA DE S'ARENAL

X\i

e ÍSNcL	
(/ %) 

Teneis Arenal 
iprAur 

SON VERI TELEFONS: 2638 34 - 26 31 12 5207f &«:7re

rsell''	 1111
110-3°41G1s 52'in

totl iPts
a's.

— ""	 111‘1`tes%-------1-- ----"----'
-

Load Social

Club Petanca

SON VERI

U. E. S'ArenalPenya Mallorquiniata 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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Un sector dels hotelers en contra de la peatonització

Una representació d'un sector
dels hotelers de Ca'n Pastilla -
S'Arenal, encapçalats per Manuel
Sánchez, han fet arribat a la Con-
selleria d'Ordenació del Territori
un escrit avalat per unes quatre
mil firmes on es demanan la sus-
pensió de la semipeatonització de
la platja. Fa poc més d'un mes, un
altre sector dels hotelers, encap-
çalat per Tomeu Sbert, demana-
ven precisament el contrari. Un
col.lectiu de mares de Sometimes
també demanaven que es respec-
tás la semipeatonització.

Set empresari turístics es reuni-
ren amb el conseller Saiz lliurant-li
les més de quatre mil cinc-centes
firmes que han recollit demanat
«la immediata reobertura del tràn-
sit a la primera línia de la platja».
Aquests empresaris asseguren
comptar amb el suport d'una cin-
quantena d'hotels de la zona,
entre ells els de la cadena Riu, de
Lluís Riu que també ha firmat el
document.

Segons aquest sector dels em-
presaris els inconvenients de la
semipeatonització són nombro-

sos: deteriorament progressiu i
pèrdua d'imatge de la platja, cris-
pació evident perjudici econòmic
dels comerciants i industrials,
greus danys per als hotels no si-
tuats a primera línia, augment de
la delinqüència, etc....

No tots pensen igual, emperò.
La Federació d'Hotelers, encapça-
lada per Tomeu Sbert, considera
que les crítiques no són fonamen-
tades en fets. La Federació ha
estat una de les organitzacions
que més ha empès per la peatonit-
zació. Segons aquests, els empre-
saris que s'han entrevistat amb el
conselelr Saiz «no representen a
quasi ningú».

Segons els empresaris que no
estan d'acord amb la peatonitza-
ció, de les quatre mil cinc-centes
firmes, unes quatre-centes pertan-
yen al col.lectiu d'automobilistes
de Palma, unes altres quatre-
centes als taxistes, una cinquan-
tena a hotelers, altres quatre-
centes a comerciants i 6 a centres
mèdics i 4 a apotecaries, mentre
que les restants corresponen a
ciutadans residents i estiuejants

Jeróni	 Sáiz.

de la zona.
Per altra banda, un grup de

mares de Sometimes ha fet arribar
una carta a diversos mitjans de
comunicació, còpia d'una carta
enciada a l'alcaldia de Palma i al
conseller d'Obres, en la qual ex-
pressen la seva satisfacció per la

Ramón Aguiló.

peatonització.
Mentre el conseller Saiz afirma

que «ja no sé si estic d'acord o en
contra de la peatonització», el
batle de Palma, Ramon Aguiló, ha
rebutjat qualsevol responsabilitat
en el fracàs d'un projecte al que
sempre considerà «un nyarro».



CA'N PASTILLA ARENAL

COMISARIA POLICIA

PISCINA OUMPICA

SOMETIMES LAS MARAVILLAS'

S'ARENAL DE MALLORCA

í

MASCRESPO, S.A.

CARNS 1 ALIMENTS MAS CRESPO, S.A.
CA N CA1MARI, 10 - TELÉFON: 26.53.04

TELEX: 68825 MASC 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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Projectes per a l'any 2000
Camps de golf, pisci-

na olímpica, parc d'a-
traccions, parcs d'aus
exòtiques, jardins botà-
nics, atraccions esporti-
ves, poliesportiu, palau
de congressos, mini-
trens, etc., etc... Tot això
es preveu que hi haurà
l'any 2000 entre C'an
Pastilla i S'Arenal, en els
més de quatre quilóme-
tres de platja que tenim
en aquesta zona.

«No ocupam un lloc
rellevant en el ranking
de platges —segons pa-
raules de Tomeu Sbert,
gerent de l'Associació
d'Hotelers— a pesar de

les excel.lents condi-
cions de l'entorn: arena,
qualitat de l'aigua, tem-
peratura, grandària,
etc... la mala imatge ha
tengut un pes sobre
aquesta zona».

Si es porten endavant
aquestes reformes, la
capacitat hotelera es
veuria augmentada. Ac-
tualment hi ha 180 ho-
tels en tota la zona, la
majoria de tres estrelles,
encara que molts d'ells
es poden veure recon-
vertits en hotels de dues
estrelles a causa de la
reclassificació de la
Conselleria de Turisme.

la xifra de població és
pels voltants de les cin-
quanta mil persones, de
les quals la meitat són
residents.

El projecte bàsic és el
de la regeneració de la
platja que, segons sem-
bla, enguany es comen-
çaran les obres. El pro-
blema del trànsit de pri-
mera línia possiblement
tengui solució després
de les reformes dels ca-
rrers de les línies inte-
riors. Si s'arreglen
aquests problemes (del
trnánsit i de l'arena), la
primera línia es odria
veure convertida en un

continu parc-jardí per a
qué la gent passegi i
s' esp I aT.

A Can Pastilla es pre-
veu que la platja es vegi
ampliada en una vuitan-
tena de metres qua-
drats.;. Un total de 180
metres quadrats si
comptatm tot el complex
platja-passeig. Els dos
extrems de Ca'n Pastilla
i S'Arenal guanyarien en
zona verda (a la part
Ilumajorera ja s'hi han
començat a sembrar pal-
meres gegantines).

El carrer Trasimen re-
cuperaria i es consolida-
ria en la seva funció de

centre comercial de la
zona. La part grossa del
trànsit aniria per la peri-
fèria del casc urbà.

Es preveu, per altra
banda, instal.lar una
nova comissaria de Poli-
cia, més àmplia i amb
més prestacions, fins i
tot es podrien formalitzar
els tràmits per als car-
nets i passaports, cosa
molt interessant pels tu-
ristes.

Quant al camp de golf,
Tomeu Sbert ha assen-
yalat que es mantenen
contactes amb alguns
inversors europeus per
la instal.lació d'un camp

de divuit forats.
A les Fontanelles s'hi

faria un palau de con-
gressos, tal com es va
dir ja fa mesos. Els hote-
lers preveuen que es
converteixi en un palau
dedicat a reunions pro-
fessionals i simposiums.

Per altra banda, es
preveu que les façanes
sofreixin un canvi d'imat-
ge. «Volem igualar alça-
des i netejar les artees
poc agradables», se-
gons Miguel Vidal. Les
alçades superior als deu
pisos es comencen a
veure amb mals ulls.
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Cartes al
director

Llubí

L'aeroport de Son Bordils
Beni-Felet

Sembla que els hotelers
de Can Pastilla i Platja de
Palma no volen la segona
pista a l'aeroport de Son
Sant Joan per mor del
renou dels avions i propo-
sen un nou aeroport a Son
Bordils, oblidant-se de qué
per igual part també serien
afectats els nuclis de Sen-
celles, Costitx i Llubí per
mor dels vents d'envolada i
aterratge en línea recte
entre els tres municipis,
just a pocs quilòmetres de
distància de la zona indica-
da.

De dur-se a terme
aquest projecte, que per

Dissabte passat, des-
prés d'una curta malaltia,
va morir a S'Arenal en
Fracesc Ferrer i Bonnín
als 64 anys d'edat. Fou
batle pedani de S'Arenal
durant 14 anys.

Natural de Ciutat, de la
barriada de la Plaça de la
Quartera, va venir fa 30
anys a l'Arenal on va
obrir la papereria Ferbo.
A la seva mare, Catalina
Bonnín, a la seva viuda
Sebastiana Guaita i al
seu fill Vicenç, la nostra
condolença.

DAMIA SASTRE I VER
DERA que va morir ara fa
un any als 68 anys. Du-
rant la guerra dels Tres
Anys, fou tinent. Quan el
!licenciaren, entré de
contable a la fábrique de
sabates Ramon Parés de
Llucmajor, els darrers
anys els passà a S'Arenal
on tenia botigues de con-
fecció en pell. Fou presi-
dent i fundador, junta-
ment amb n'Alfred Xime-
nis, d'Aliança Popular a
S'Arenal. Els seus amics,
el recordam amb efecte.

cert ja hi ha força opinions
en contra, seria com des-
vestir a un Sant per vestir-
ne un altre, a més d'unes
despeses de milers de mi-
lions de duros, que, al cap-
davall, surten de la butxaca
dels ja massa castigats i
poc incentivats contri-
buents, sobretot el sector
agrari de l'interior de Ma-
llorca

Tots som humans

Si la gent de Ca'n Pasti-
lla i Platja de Palma no pot
sentir el renou dels avions
que tants turistes aporten
als seu nucli i a la vegada

Bartomeu Xamena,
president de l'Associació
d'Hotelers de S'Arenal -
Can Pastilla, demanarà
al conjunt d'hotelers de
Mallorca a que donin su-
port a la construcció d'un
segon aerport a l'illa.

Els hotelers han partit
d'una vella idea que con-
templa la construcció
d'un aeroport entre Inca i
Sineu, una zona on ja hi
va haver un aeròdrom
militar durant la guerra.

Els hotelers creuen
que la millor zona per la
construcció d'un aero-
port de vols xárters és

els crea riquesa, ¿qué farà
la gent pagesa de Llubi,
Costix i Sencelles que du-
rant les messes de segar i
batre, collir tàperes, ame-
tIles i garroves sota un sol
dardellant i xafogós, suant
la camisa des del coll fins
als punys just per unes po-
ques hores de descans i
poder dormir, precisament
les hores en qué els avions
fan más renou, i, per afegi-
tó, que les fot les millors te-
rres de conreu? S'ha de
pensar que tots són hu-
mans i que la gent del
camp és la que més neces-
sita de pau i tranquil.litat
durant la nit.

entre Inca i Sineu, a la
finca de Son Bordils, «ja
que es tracta d'una gran
esplanada que ja va ser
aeròdrom militar fa cin-
quanta anys i que ten-
dra una situació equidis-
tant d'importants zones
turístiques». Segons An-
toni Mayol, «els tècnics
que hem consultat opi-
nen que la situació és
perfecta pels avions que
arriben per la serra de
Tramuntana, a més, els
avions no passarien per
damunt cap nucli urbà».
Segons els hotelers
aquest aeroport costana

El pagès no en será
beneficiat

L'aeroport a Son Bordils,
a més de fer malbé a cen-
tes de quarterades de terra
bona, no donará cap bene-
fici econòmic a la gent d'a-
quests tres pobles, sinó
que més aviat els acabará
d'enfonsar dins aquest pou
sec del qual els pagesos no
en poden treure el cap. Cal,
doncs, que les autoritats
municipals de Sencelles,
Costitx i Llubí prenguin me-
sures davant aquest pro-
jecte d'un segon aeroport a
Mallorca, sobre tot a la
zona que ens ocupa.

uns vint mil milions de
pessetes.

A principis del boom
turístic, a principis dels
anys setanta, es va par-
lar de construir un segon
aeroport al Cap Blanc de
Llucmajor. Per als hote-
lers aquesta és també
una bona solució.

Els hotelers conside-
ren que l'actual aeroport
de Son Sant Joan no
podrá resistir els quinze
milions de passatgers
que es preveu que arri-
bin l'any 1991.

Peatonització
Som un grup de

mares de família que
vivim a la zona afectada
per la peatonització de la
platja i volem agrair, molt
sincerament, les mesu-
res que s'han pres, en
nom nostre i sobretot en
el dels nostres fills, i
també n nom de tots els
nins que vénen a la plat-
ja, que són molts i que
així després podran dis-
frutar d'una gran zona
per poder córrer, jugar,
anar en bicicleta, etc. Es
un lloc ideal per la prácti-
ca d'aquest darrer es-
port, a causa de traçat
recte i pla. Tot això
sense el perill de ser
atropellats per un cotxe.

Cada any, el trànsit
per primera línia, es
cobra més d'una vida,
quasi sempre nins que
quan surten de la zona
tranquil.la de la platja es
troben amb el massiu
trànsit rodat del carrer.
Recordem el nin que no
fa molt temps va sortir
corrent a comprar un
polo i no tornà. Creim
que els que s'oposen no
han pensat en els nins ni
en la resta dels ciuta-
dans que volen tenir un
gran passeig peatonal,
que la ciutat no té, ni en
els turistes que cerquen
la pau i el relaxament.

Es volen convertir un
bé públic i social en una
lluita d'interessos co-
mercials. Els ciutadans
de Palma ja fa molt
temps que rebutgen la
construcció d'una carre-
tera vora la platja. Ara,
amb l'autopista és possi-
ble i indispensable la cir-
culació per l'interior. Es-
perem de vostè que no
es deixi influir pels que
«més criden» i no torni
arrera la seva bona idea.
Escolti el poble i l'usuari
que va a peu, que també
som ciutadans.

Un grup de mares
de Sometimes

Els problemes
de S'Aranjassa

1.— El de la Policia
Municipal, durant l'horari
d'entrada i sortida a l'es-
cola manca el servei
d'un policia municipal

que dirigeixi el trànsit
d'una zona tan compli-
cada com és la del
col.legi. Aquest servei ja
s'ha demanat dues ve-
gades sense que l'Ajun-
tament s'hagi dignat a
contestar-nos.

2.— El tema de la ca-
rretera, sense que l'au-
toritat n'hagi pres cons-
ciencia, és un perill
constant pels que viuen
a la barriada. Ja fa dos
anys es va demanar a la
Conselleria que pintás
una linia contínua i
posás dos discs de
prohibit avançar. Des-
prés de quatre instàn-
cies hem aconseguit que
això fos possible. Enca-
ra així, manca de forma
urgent la col.laboració
d'uns semàfors i d'unes
voreres de 200 metres
per poder travessar
d'una part a l'altra. Ens
digueren que la farien,
però tota paciencia té un
límit.

3.— Els carrers bruts,
fa sis mesos que denun-
ciarem davant EMAYA
l'estat deplorabe en qué
es troben els nostres ca-
rrers, invadits per her-
bes. Ens contestaren
que vendrien a fer els
carrers nets, però la si-
tuació no ha canviat ja
que EM AYA no ha com-
plit el seu compromís.

4.— Problema del
metge, es feren dues
instàncies demanant
que el metge vengues
cada dia i no dues vega-
des, com ho ve fent tins
ara. la primera instància
es va mandar a l'INSA-
LUD, ja que el fet de
tenir 350 targes de la
Seguretat Social creim
que ens dóna dret a tenir
un servei mèdic així com
pertoca i no en condi-
cions tercermundistes
com fins ara. la resposta
que ens ha donat l'INSA-
LUD és que agafem el
transport públic de S'A-
ranjassa a S'Arenal, i la
veritat és que mai hi ha
hagut aquest transport.

Una segona instància,
demanant un millor ser-
vei sanitari per la nostra
barriada, es va mandar a
la Conselleria d eSani-
tat. la seva contesta va
ser que no tenien com-
petències en aquest
tema. Nosaltres ens de-
manan perquè ens ser-
veix tenir una Conselle-
ria de Sanitat.

Jordi Serra Llinás

Els hotelers volen un aeroport
entre Inca i Sineu
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Fortes inversions a Badia Blava
L'Ajuntament de Llucmajor ha fet pública

la convocatòria del concurs per als projec-
tes d'instal.lació d'enllumenat públic i asfal-
tat de carrers i voravies.

El termini de presentació dels projectes
acabará el 6 de juny. Es preveu que el pres-
supost de les obres d'enllumenat sobrepas-
sarà els sis milions de pessetes, mentre
que l'asfaltat de carrers i condicionament de
les voravies costará prop de 20 milions de
pessetes.

Badia Blava va néixer amb el boom turís-
tic dels setanta —com la totalitat deles ur-
banitzacions que van des de S'Arenal fins al
Cap Blanc. Badia Blava es volia convertir
en segona residencia dels Ilucmajorers, al
mateix temps que una serie de gent s'hi ins-
tal.lava definitivament.

La urbanització es va anar degradant poc

S'Arenal de Mallorca

La Comissió Municipal d'Assumptes Ge-
nerals de S'Arenal, que presideix Manuel
Valenzuela Arroyo, ha decidit sotmetre a
l'aprovació de la Comissió de Govern de
l'Ajuntament Ilumcajorer l'ampliació horaria
de la semipeatonització del carrer Miramar.

Fins ara, les hores de peatonització del
carrer Miramar són des de les 19 hores fins
a les 6 del matí. Amb el nou horari les hores
seran des de les 11 del matí fins a les 6 del

a poc davant la desídia municipal, en part a
causa de la situació no legal de la urbanit-
zació. Els propietaris de vivendes i solars es
trobaren desamparats, l'Ajuntament no en
volia saber res i la promotora s'havia disolt.

Els contactes entre representants de l'A-
juntament i de l'Associació de Veïns han
donat resultat. Fa uns mesos el consistori
Ilucmajorer va fer un préstec de quaranta
milions de pessetes per començar a arre-
glar els desperfectes més importants. Més
envant, els veïns de Badia Blava hauran de
tornar els diners als dos bancs que han for-
malitzat el préstec. La quantitat a pagar
será proporcional a la quantitat de metres
quadrats de qué els propielaris disposin. Es
tornará en cinc anys, unes vint mil pessetes
anuals per propietari.

matí. Es preveu que aquest nou horari entri
en funcionament a partir d'aquest 13 de
juny.

En el cas de Llucmajor, la peatonització
sembla que ha agradat a gairebé tothom.
Només hi ha hagut queixes per part d'al-
guns comerços de la zona. Tnt els que
viuen a la zona com els turistes estan con-
tents perquè les hores de descans són
menys sorolloses sense el .:ránsit del carrer.

Prefama convoca
noves beques

L'empresa de materials de construcció
Prefama ha fet pública una nova convocatò-
ria de tres beques per estudis de nivell uni-
versitari i dues per COU i FP de segon grau.

El termini de presentació de sol.licituds
queda fixat entre l'u de juliol i el 15 d'agost.
Els interessats es poden dirigir a la seu de
Prefama a Llucmajor, han de fer constar les
següents dades: nom i llinatges, DNI, adre-
ça, i telèfon, petició formal de la beca, estu-
dis que pensa realitzar i centre on els  farà,
així com el lloc de residència durant el curs.
També hauran de dur documentació sobre
la situació económica de la familia que justi-
fiqui la sol.licitud, un certificat d'estudis pos
sats i un informe signat per dos professors.

Durant la segona setmana de setembre
es farà pública l'adjudicació de les beques,
segons la resolució d'una comissió especial
cosntitukla per a aquest fi.

Quan comenci el curs, els escolars que
es veurán beneficiats rebran la metiat de la
beca, la resta la rebran durant el segon tri-
mestre, prèvia certificació del comporta-
ment académic de l'alumne.

Per acabar, els beneficiaris de les beques
de Prefama es comprometen a realitzar,
quan acabin la carrera, algun treball social a
Llucmajor relacionat amb els estudis que
hauran cursat, de forma gratuïta i per un pe-
ríode no superior a un any, compatible amb
qualsevol altra activitat professional.

Per altra banda, Prefama segueix enda-
vant amb el projecte de constitució d'una
fundació cultural a Llucmajor.

L'horari peatonal de la zona llucmajorera s'ampliarà
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Artur López / Corresponsal

• VILANOVA I LA GEL-
TRÚ. — Isabel Tejerina Álva-
rez, de 24 anys, acusada de
ser l'autora de l'assassinat a
copa de destral de Joaquim
Gascó, de 67 anys, de Caste- -

llet i la Gomal, va fer ahir les
sayas primeres declaracions
públiques sobre els fets deis
quals ella mateixa s'autoin-
culpa: "El vai/ matar perquè
era un porc 1 em va violar
quan tenia 14 anys", i va dir
que per complir la seva ven-
janca havia estat deu anys
buscant-lo.

Isabel Tejerina va expli-
car ahir al jutge de Vilanova,
Ramon Ignasi Maeiá, com
havia matat Joaquim Gascón
amb tot tipus de detalla, una
explicació que dissabte ja
havia fet davant la Guàrdia
Civil. El jutge va decretar

Pep Matas

Un policia hagué d'e-
fectuar dos tirs a l'aire
per detenir el presumte
violador d'una jove de
18. La víctima es troba-
va seminua i amb la cara
plena de sang.

El presumte violador
es un jove de 19 anys,
J.L.R., que és a Mallorca
fent el servei militar, va
passar a disposició de
les autoritats militars
després de declarar da-
vant el jutge d'instrucció
de Palma.

La Policia compta
amb les declaracions de
dos testimonis, residents
a S'Aranjassa, que
varen ser els que dema-

Pacte de presó incondicional
sense llanca per la jove i és
probable que avui dicti el seu
processament per assassinat.

Isabel, que vivía amb els
seus pares i es dedicava a tre-
ballar netejant pisos, -,no va
tenir cap inconvenient a
resumir personalment ala mit-
jans de comunleació la decla-
ració fetil ,davant el jutge.
Amb veta: tremolosa i amb
ulleres de sol, amb molta
seguretat va afirmar que "no
és veritat que jo hagués man-
tingut cap relació amb Joa-
quim Gaaeóf, tal i com diuen
determinats rumors.
relació que he tingut amb ell
va ser quan em va violar".

Des d'aquell terrible dia,
durant deu anys, Isabel Teje-
rina va estar desitjant poder
localitzar Joaquim Gascón.
"El vaig buscar durant molts
anys i un dia el vaig veure

naren la presència de la
Policia mitjançant una
cridada telefónica al
091.

Quan els agents de
Policia arribaren al lloc
dels fets es trobaren
amb una al.lota seminua
i amb la cara plena de
sang, tirada a la vora de
la carretera militar. La
jove indicà als policies
que un individu l'havia
forçada i que no podia
ser gaire Iluny.

Un dels policies vá
anar a cercar-lo i el va
trobar a una cinquante-
na de metres de distàn-
cia, pea!) l'individu no va
fer cas de la veu d'alto.
L'agent efectué dos tirs

passejant pel meu poble, per
casualitat. El diumenge pas-
sat (dia 22) vaig anar a pre-
guntar al bar de la urbanitza-
ció Vall Mar (de Castellet i la
Gomal) on ell vivia quina era
exactament la seva casa. I
l'endemà, dilluns, el vaig
matar a copa de bastó".

Actuació conscient
Isabel Tejerina, dilluns,

després d'atacar Joaquim
Gascó, va intentar cremar la
casa per eliminar-ne provea,
però l'incendi no es va esten-
dre gaire. Dos dies després,
dimecres, un vel va anar a
casa de Gascón perquè va
veure que encara en sortia
fum, i va descobrir el cadáver.

La detinguda va dir al
jutge que no havia denunciat
mal el seu violador perquè els
jutges no els condemnen mai.
Isabel Tejerina es va mostrar

a l'aire sense que el de-
linqüent en .fes cas. Fi-
nalment va ser detingut
després d'haver caigut i
haver intentát fer front al
Policia amb un bastó.

La víctima i l'agressor
varen 'ser conduïts a la
residència de la Segure-
tat Social i va
haver de ser atesa de
fractura nasal i cpntu-
sions en la cara de pro-

•nóstic menys greu.
Els dos testimonis,

. han declarat que, sobre
les cinc de la matinada,
es despertaren a causa
d'uns crits que sentien,
quan obriren la finestra •
sentiren com un jove cri-
dava «venga, otra vez,

satisfeta en tot moment de la
seva acció i fina i tot contenta.
El jutge de Vilanova demana-
rà un informe al metge foren-
se per determinar si Isabel
Tejerina té algun problema
psiquic, tot i que ella mateixa
ha assegurat al jutge que no
en té cap.

Les germanes d'Isabel,
Mercè i Carme Tejerina, tam-
bé van ser detingudes diven-
dres passat a la nit per la
Guàrdia Civil perquè no
havien denunciat l'homicidi
tot i que n'estaven assabenta-
des per confessió de la seva
germana. No obstant, com
que el jutge considera que no
hi ha cap tipus de complicitat
per part de les dues germa-
nes, va decretar dissabte la
seva llibertat. Ahir al matí,
les germanes també van anar
al jutjat per declarar davant
el jutge.

ábrete de piernas o te
pego, y quítate la mano
de la boca», i també
sentiren una al.lota que
demanava auxili i deia
«déjame, no me mates,
no lo quiero hacer».

La víctima relatà com
l'agressor, que coneixia
de vista, s'havia oferit
per acompanyar-la en el
seu cotxe fins a ca seva.
L'agressor aturà el cotxe
a l'alçada de S'Aranjas-
sa i va fer proposicions a
l'al.lota, quan aquest la
intenté besar, aquesta
pegá una bufetada. Mo-
ments després, l'individu
agredí sense miraments
l'al.lota, despullant-la i
forçant-la sexualment.

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 .1( ge,,,,e4e,

CARRER DE SANT CRISTÒFOR, 82
TEL.: 263423

S'ARENAL DE MALLORCA

S'Aranjassa

•La policia va haver de disparar per detenir un violador
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Llevar-se una crostera grosáa i gruixada
d'una ferida a sa rná o en el cap dóna
una sensació d'agilitat, de fresca, de
benestar. El mateix sentim quan a la fi
ens lleven el guix d'una cama o d'un
braç. L'oratge li pega, som més lliures.

Són comparances. Perqué volguent o
sense voler la vida ens embena les carnes
i ja no correm amb tanta il.lusió pel
món; la convjsréncia o el treball ens nafren
el cap i ens posam la cerveklera a la
defensiva, no som oberts ni acollidors. La
vida és fa combat i la gent se mou amb
por, perqué aplegam fang a les sabates i
no caminam falaguers.

Aleshores les opcions profundes per la
pobresa, quan se concreten en gests,
actituds davant una situació o en fets
evangèlics, en alliberen deis fermalls i
traves que frenen. La pobresa dóna pas a
la Ilum, al coratge, a la llibertat, a la
capacitat de contagi salvador, a l'entusias-
me madur pel Regne de Déu. Val la pena
recordar aquí la traducció castellana de
Mateos de Mt 6, 22-23: "La esplendidez
da el valor a la persona. Si eres desprendi-
do, toda tu persona vale; en cambio, si
eres tacaño, toda tu persona es miserable".
Es notable la diferencia d'altres traduc-
cions; l'autor fonamenta aquesta profunda-
ment en el seu comentar( a l'evangeli de
Mateu, p. 71.

Segons aquestes paraules de Jesús,
vistes en el context de Mt, les opcions
per la pobresa ens duen al centre de la
nostra personalitat; des d'allá dins il.lumi-
nen, com un sol resplandent, tota la
pròpia vida íntima i tota l'activitat. Donen
força, alegria, coherencia, eficácia. Aposta
segons les paràboles del Regne de Déu, el
vendre totes les pròpies perles i riqueses
anteriors és un negoci rodó perquè ens
dóna el goig de posseir el tresor i la
perla de més gran valor que és Jesús i el
seu Regne.

Les opcions profundes per la pobresa
no se miden a colzos com les aigües de
la visió d'Ezequiel,Ez 47, 3-5, ni se pesen
en plata, com la coya de Macpela, Gn
23,15, per enterrar a Sara. Se calculen da-
vant Déu i l'Esperit i escoltant a Jesús.
Són valors estimats en el cor, tals com
una amistat, que no té preu; un càrrec,

Llorenç Tous

que ha donat o dóna sentit total a la
vida; la pròpia imatge i fama, que té el
dret sagrat de no ser escupida; un objecte
qualsevol, que duu una cárrega afectiva
incalculable; una relació o relacions que
han teixit una personalitat i una Ilerga
época; uns valors i mérits, que tothom
reconeix, etc. Es impossible fer la 'lista,
però tots sabem que no s6m nombres,
sinó esperit; no afecten a la butxaca
pròpiament, sinó al centre del cor i de
la vida.

Dones bé, Jesús, el seu Regne i els
amics preferits de Jesús que són • els
pobres, descobreixen un cerní que comença
aquí on per Ell se deixen tots aquests
valors. La fita diu: "Ves, veneu-ho tot,
Ilavors Déu será la teva riquesa, després
vina i seguim" Mt 19, 21. Es una gracia
de l'Esperit veura aquesta fita, sebre
que hem de deixar i partir vers el Regne
de Déu.

Aquí Moisés és el primer que canta
l'himne de la llibertat juntament amb la
germana d'Aarón, Ex 15, 1-21. Aquí se
senten les Ilágrimes de Pere, que arrepen-
tit torna al seu Mestre, Mc 14,72. La
primera companyera de camí és una
viuda pobre, que doné tal quant tenia,
Lc 21, 1-4. Per aquest camí se topen
amb St. Pau que sense bossa ni sarró
travessà mars i continents; i amb Fran-
cesc d'Assís, i amb Vicenç de Paul, i
amb Ramon Llull, i amb Fra Juníper, i
amb tants i tantes... Un no sap si avança
per passes i revoltes o por volades del
cor i per immenses experiències de
llibertat, de goig, de lluita i d'eficàcia
evangélica.

Qué són unes joies cleixades? Qué
será capaç de fer amb nosaltres l'Esperit,
si ens troba així de II iures? la sala de
noces s'omplirá aviat de convidats venguts
de tots els camins i places.

Tot això també ho pens com a comen-
tar i al gest tan evangèlic del nostre
bisbe de vendre les joies de imatges
venerables i donar-ho als pobres. Grácies
a Déu que un gest tan exemplar tengué
ressò a tot l'Estat  espanyol. Però crec que
hi podem afegir aquests das aspectes: que
hi ha joies Ultimes que són personals, de
valor incalculable que també hem de
deixar, si vol em seguir a Jesús de veritat.

En tal ces, bé estar aplaudir el gest del
bisbe, pera la tasca encara és més personal
i més profunda; I' Esperit dóna la força i
el goig.

En segon lloc, per ser cristians cohe-
rents amb el nostre blsbe, que ensenya
I ' evangel i en aquest cas no de paraula
!finó amb obres, també nosaltres hem de
vendre les joies materials, d' un modo un
poc organitzat, 1 donar-ho als pobres.
L' Església som tots les paraules del
Papa a la dar rera encíclica són per a
tothom. Fa cinquanta anys els mal lorquins

donaren moltíssimes joies per ajudar al
front de guerra del general Franco; ara,
pels pobres, no serem capaços de fer
altra tant, ara que som molt més rics
que Ilavors? Els grups d'acció social de
les parròquies ho podrien organitzar fáci I -
ment. El goig, la força i el creixement
que dóna la pobresa, són dons que l'Esperit
té preparats per a tots. El món ho presen-
ta d'una altra manera y ens ho vol fer
creure, perd "nosaltres no hem rebut
l'esperit  del món, sinó l'Esperit que ve
de Déu" 1Cor 2,12 1 sabem qui té raó.

«Déu será la teva riquesa»
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Feminista i llibertària
Isabel-Clara Simó

E laine Blaus és una professora d'anglès que exerceix en una academia
de Valls. La setmana pavada va rebre una ordre del govemador civil

de Tarragona per la qual havia d'abandonar de seguida el territorio español,
car se l'acusa de feminista i llibertària, cosa que atempta contra els drets i la
moral dels seus alumnes. En el moment d'escriure aquest article, ignoro si
ha aconseguit guanyar el recurs que hi ha presentat o no. El Govern Civil
de Tarragona, davant del recurs, ha hagut de rectificar a cuita-corrents i la-
menta que, per culpa d'una transcripció literal, s'hagi comes l'error
d'acusar-la per raons ideològiques.

Ultra l'embolic fenomenal de l'anomenada ley de extranjería —una llei
que, quan els catalans siguem independents, espero que no imitem—, i
ultra la irregularitat constant a qué estan sotmesos els professors de  llengü-
es, crida l'atenció que, ni que sigui per error, les autoritats considerin que
ser feminista és un delicte, i que també ho sigui ser Ilibertária. Em pregun-
to qué hauria passat si l'acusació de  l'acadèmia privada hagués estat de ca-
tólica i atlantista, per exemple. Fins el darrer burócrata hauria dit que
alguna cosa no lligava i l'error s'hauria esmenat a temps. M'imagino que el
govemador, abans de signar, en un dia atapeït de feina, no va tenir temps
de pensar, i que en llegir això de feminista arrufaria el nas com aquell qui
sent mala olor. «Quina cosa més lletja, per a una dona!?>, diria, d'esma.

Eleuteri Grisol Torres,
un jove de devuit anys
que viu a S'Arenal, ha
estat condemnat per
l'Audiència Provincial a
dos mesos d'arrest
major i a una multa de
cinquanta mil pessetes
per atacar i grapejar una
turista.

Els fets passaren el 21
de novembre de l'any
passat. El mateix dia,
Grisol Torres atacà dues
turismes més.

La primera víctima va
ser atacada a la sortida
d'una discoteca de SA-
renal. Eleuteri Ii robà un
rellotge i tres mil pesse-

Diumenge, dia 29, a
l'església de Sant Fran-
cesc del Pil.larí, s'hi pre-
sentá la nova coral del
poble, l'Agrupació Es
Pil.larí. El rector de la
vila, Joan Oliver T.O.R.,
és el responsable de

tes en efectiu. Poc
temps després va fer
l'estirada a una altra
dona robant-li una cade-
neta d'or.

Minuts després, cap a
les tres i mitja de la mati-
nada, atacà una altra tu-
rista a la qual Ii robá vuit-
centes pessetes en
efectiu. Després Ii ficà
mà tocant-li els pits.

La Guàrdia Civil apa-
reixé en aquells mo-
ments per casualitat. Es
va detenir Eleuteri i el tri-
bunal ha dictat sentència
aquestes dies, tenint en
compte l'atenuant de mi-
noria d'edat.

l'esmentada agrupació
coral.

Es preveu que aques-
ta coral intervngui en
tots els esdeveniments
importants que tenguin
lloc a l'església de Sant
Francesc.

Els accesos a la platja
de la Ciutat Jardí es tro-
ben plens de xeringues
hipodèrmiques usades
pels toxicòmans per in-
jectar-se heroïna. Evi-
dentment, això suposa
un greu perill per als
banyistes de la zona. Un
dia d'aquests, un senyo-
ra, se'n clavà una a un
peu, havent de ser as-
sistida a la residència de
la Seguretat Social.

La senyora anà a la
platja de la Ciutat Jardí
un dissabte en compan-
yia dels seus quatre fills i
dos nets. Només dava-
llar del cotxe sentí una
punyida al preu i com-

S'Arenal de Mallorca

Gairebé diàriament la
Policia de S'Arenal ha
de detenir individus que
es dediquen a joc del
trile a la via pública.
Se'ls acusa d'estafar
descaradament els turis-
tes que fan les apostes.

Dies passats es va de-
tenir uns «trilers» que te-
nien la parada muntada
davant el balneari 9,

provà que es tractava
d'una xeringa hipodérmi-
ca que es trobava en po-
sició vertical, és a dir, a
punt per ficar-se en el
peu d'algú.

Dies després, les xe-
ringues encara continua-
ven espargides sobre
l'arena, amb al.lots que
jugaven pels voltatns,
amb el perill per a ells
que això suposa.

Seria convenient que
es prenguessin mesures
per evitar aquest tipus
d'accidents. Primer de
tot netejar la platja i des-
prés impedir que, els
vespres, allò es conver-
teixi en un lloc idoni per
als hercanómans.

després d'haver aconse-
guit cinc mil pesetes
d'un turista de nacionali-
tat suïssa. Aquests indi-
vidus ja havien estat de-
tinguts anteriorment.

Un altre grup de «tri-
lers» també va ser detin-
gut dies després de l'ac-
ció anterior. I la tempora-
da no ha fet més que co-
mençar.

S'Arenal de Mallorca

Condemnat per atacar i
grapejar una turista

La Tercera Edat de
Llucmajor han decidit
sortit damunt un escena-
ri i representar una obra
de teatre, «Els calçons
de mestre Lluc», de Bar-
tomeu Ferrà.

La representació va
ser tot un èxit. El local
estava ple d'especta-
dors que aplaudiren a
més no poder els seus
majors. I és que parei-
xien professionals del
teatre.

Els vells i velels de

Llucamjor comencen a
pensar en representar
l'obra fora de la vila Iluc-
majorera, a altres pobles
de mallorca. Segons
sembla, ja han rebut pe-
ticions en aquest aspec-
te.

Per altra banda, tenen
previst representar al-
tres obres, fins i tot
obres de carácter musi-
cal. De totes maneres,
això seria després d'ha-
ver representat l'obra als
dobles veïnats.

El Pil.lari

Neix l'associació de
cant i música

Detinguts uns «trilers»
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CREACIONES

Ram-Coll
BOTIGA D'ANTE I PELL

CARRETERA MILITAR, 240
S'ARENAL DE MALLORCA

TALLER T B BERLIN

SERVICI DE L'AUTOMÒBIL
9eito	 Oatclai

CARRER BERLIN, 33- TEL. 492506
S'ARENAL DE MALLORCA

M -D T102_FL  	
77.

ARTICLES DE FESTA I COTILLO
LLOGUER I VENDA DE DISFRESSES-

BROMA I COCKTELERIA
CARRER MILÀ, CANTONADA CANNES
TEL. 490981 - S'ARENAL DE MALLORCA

404°1

NURdIA
CARRER GRAN 1 GENERAL CONSELL, 19

CARRER MILÀ, 34 - TEL. 262472
S'ARENAL DE MALLORCA

DIA 17 DE JUNY
A LA DISCOTECA EDEN PARC DE CAN

PASTILLA A PARTIR DE MITJANIT
GRAN DESFILADA DE MODELS

DE LENCERIA I CORSETERIA

ORGANITZA:	 44444 
NIMIA 

Sebastià Serra,

líder del PSM

liostés, els del PSM-EN, s'han
V erigit en els més clars defensors

de la necessitat de la reforma de l'Es-
tatut, ¿per qué?

—Miri, aquesta no és una pretensió
folla, estranya i capritxosa. La possi-
bilitat de reforma la recull el mateix Es-
tatut i la Constitució. Pensam que l'Es-
tatut que tenim és un Estatut de segona.
i en volem tenir un de digne. Un Estal .

tut que com aquest és provincià i pro-
vincianitzador no ens serveix.

—¿Per qué ho creu, això?
—Perquè el nostre Estatut actual és

un instrument legal fet amb plan-
tilla, fruit de les limitacions imposades
pels partits majoritaris en el moment
de la seva redacció i aprovació, per tal
de racionalitzar els processos autonó-
mics. En definitiva, el nostre és un Es-
tatut pràcticament idèntic a la majoria
dels que sorgiren per la via de l'article
143 de la Constitució, despersonalitzat,
sense tenir clar qué és i per a qué ser-
veix, no és l'eina adient per aconseguir
un veritable autogovern. Si volem as-
solir un sótil competencial més alt i unt
Estatut més ampli i sense errors, l'hem
de reformar.

—Diu vostè «si volem assolir»... ¿És
que no ho tenen clar, encara?

—Nosaltres, el PSM-EN, sí. Rotun-
dament, sí. Els altres grups parlamen-
taris ja no ho sé tan bé. Els ho hauria
de demanar a ells.

—¿No n'esta segur, de la seva pos-
tura i voluntat reformista?

—Gens ni mica. ¿Sap una cosa? Al
principi, quan es va plantejar la refor-
ma de l'Estatut, tots els grups parla-
mentaris semblaven voler la reforma,
penó a poc a poc s'ha anat canviant
l'inicial entusiasme reformador.

—¿Qué vol dir?
—Que es donen respostes massa in --

definides. Sembla com si no hi hagués
una voluntat clara de reformar l'Esta-
t ut

—¿Exemples?
—Molts. Primer, es creà una ponèn-

cia parlamentària per a l'estudi de la
reforma de l'Estatut. Doncs bé, el que
s'està fent a aquesta ponencia és relle-
gir l'actual Estatut i discutir com po-
dria esser i qué podria reformar-se'n, pe-
nó resulta que discutim qué reformar
sense saber si reformarem res. És una
qüestió que nosaltres plantejam contí- 

•	

Sebastià Serra, líder del
PSM-EN i figura ja histórica
en el moviment nacionalista

mallorquí, ens acosta a
l'actual situació en qué es

troba la classe política.
.balear: reforma o no de

l'Estatut d'Autonomia.

Miguel Payeras

nuament i tots els grups polítics s'esti-
men més seguir amb discussions inú-
tils i no abordar d'una forma clara i
rotunda la qüestió central: si volem o
no reformar l'Estatut.

El PSOE va dir que havia d'esperar
al seu pròxim congrés de Balears per
a pronunciar-se de forma definitiva,
però ja se sap que a Madrid els socia-
listes no van de res i aquí, lògicament,
es comportaran, ja ho fan, d'acord
amb els desitjos del govern central. La
Unió Mallorquina diu que sí que s'ha
de reformar, però és un sí massa glo-
bal, no diu qué hem de reformar; sem-
bla com si no ho haguessin estudiat se-
riosament. El CDS fa una lleugera
impressió d'estar a favor de la refor-
ma, penó sense banyar-se clarament. És
a dir, que aquests dos grups sembla que
sí, però no massa, i en qualsevol mo-
ment es poden despenjar en un sentit
o un altre, fruit de la seva indefinició

constant. I finalment AP, interessada
fonamentalment no en la reforma o no
de l'Estatut, sinó a tenir armes per
enfrontar-se al govern de Madrid;
aquesta és una excusa més per a poder
seguir utilitzant el victimisme que tant
els agrada. A més, no ho oblidem, AP-
Balears está completament fermada
pels pactes que a nivell estatal puguin
fer amb el PSOE en materia d'ordena-
ció autonómica. I molt ens equivocam
o ben aviat hi haurà algun acord a Ma-
drid, o almenys s'intentarà per evitar
reformes massives d'estatuts; és a dir,
una altra «lohapa», aquesta vegada en-
tre PSOE-AP, i d'altres.

—Un altre camí és el de les Ileis or-
Migues per ampliar competéncies...

—La llei orgánica sols pot transfe-
rir competències ja descrites a l'Esta-
tut, i a més, amb la possibilitat d'esser

revocades en qualsevol moment per
l'estat, cosa que ens situaria en una
constant precarietat, i sotmesos a més
controls de banda de l'estat.

—No el veig molt optimista, senyor
Serra.

—No hi ha massa motius per ser-ho.
Cregui'm si li dic que molt diferent se-
ria amb una forta pressió social en fa-
vor de la reforma de l'Estatut, per?) no
hi és. No ens hem d'enganyar, hi ha
una absoluta indiferencia popular da-
vant la reforma, i qui sap si també da-
vant l'Estatut i l'autonomia. Això és
el que tenim, però tampoc es tracta de
caure en el desànim. No. En absolut,
seguirem lluitant per aconseguir una
bona utilització de l'Estatut que tenim,
una bona utilització que l'actual go-
vern d'AP i UM no fa actualment; i
també lluitarem sense descans per
l'ampliació, per la, reforma del nostre
Estatut.

«L'estatut actual
no serveix»

Premis de Banca
March S'Arenal

No passa un dia sense que no surtin nous guanya-
dors d'alguns dels més de quatre mil premis que
BANCA MARCH ofereix en la seva campanya «Sa
Llibreta a Sa Banca Té Més Premis”.

A més de magnífics ràdio-cassettes i cámares fo-
tográfiques, recordin que hi ha 50 premis de 50.000
ptes. cadascun i un premi estrella d'UN MILIO DE
PESSETES.

Vostè té opció a tot senzillament obrint una 'libreta
d'estalvis a qualsevol oficina de E3ANCA MARCH o
realitzant una imposició si ja en té una, de llibreta.

A la fotografia h iveiem el moment en qué el direc-
tor de l'oficina de BANCA MARCH de S'ARENAL en-
trega un dels premis a D. Joan Garcia Campos.

«Hl ha una absoluta indiferència davant la reforma».
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ALMACEN

INSTAL.LACIONS I REPARACIONS
MAGATZEM DE MATERIAL ELÈCTRIC

CARRER DE RAFEL RAMIS TUGORES, 5
TEL. 261738- S'ARENAL DE MALLORCA

ANTE Y PIEL A MEDIDA

ON FAIT DES VESTES EN CUIR SUR MESURE
MANUFACTURER OF LEATHER CLOTHES

LEDERSCHNEIDER FUR DAMEN UNO HERREN

ANTILOPE JAKKER TIL DAMER OG HERREN

* 33outique p yedin

Galerías Mar, 17
(Frente Balneario 8)
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VIMOTEX
INSTAL.LACIO I MUNTATGE DE

MOQUETES, TRESPOLS, CORTINATGES I
TAPISSERIES

JOSEP VILLALTA
CARRER XADO, - TELEFON: 249710 - ES MOLINAR
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Noticiari Sexual (IV)
1365, 28 agost.- El Procurador reial de

Mallorca rep 10 lliures de Joan Montfort,
saig de la Cort, per composició pecuniària,
acusat de la baralla i ferides fetes a dues do-
nes: una na Dolça muller de Pere Mestre,
capdeguaita, l'altra na Caterina 1Wmbta. pe-
cadona". (ARM RP 3789 f. 111)

1455, 24 abril.- El Gran i General Consell
tracta com Jaume Mates, picapedrer, dema-
na, després d'haver-ho fet diverses vegades i
no aconseguir res, que les dones públiques
visquen totes reunides al bordell que ell ha
reedificat. (ARM AGC 6 f. 80)

1505, juny.- Continuen les rivalitats i ban-
dositats entre algunes families benestants de
Ciutat. Ara alguns fills d'homes honorables
han envestit a un home dels principals del
Regne que sortia acompanyat de sa muller i
altres familiars d'uns actes religiosos que se
celebraven a l'església dels Socors. La bara-
11a, amb armes, fou tan violenta que fou ne-
cessari "sa muiien e attkez zenyoke's /Le-
ticauite'z en lo botdeli... e Onch meztex
que lez pdblíquez e dezoneztez e..mbtez
Ozzen ptoteccíó de aquei/ez". (ARM AH
686f. 40)

1508, 27 maig.- "En aquezt día ze zeguí
en Mallotca un tetkíb/e caA4 de un zclau
quí aptéZ de hajeA hadda patt ab ttez mí-
nyonz petítz, compteza una amella de
zínch anyz, mata aqueliz e 4otanica 1 /z a/
49 ,1,t de z on amo Míquel Baldó apothecatí,
e dezcubett lo can.z lo día mateíx lonch
atenaffat". (ARM Extraordinari Cúria Go-
vernació AH 542 f. 120)

1528.2 Per evitar molts de desordes, abu-
sos, etc. i per tranquil.litat i repòs del Reg-
ne es publica una crida general: que ningú go-
si jurar de Déu, Santa Maria o els Sants. Que
ningú gosi jurar a joc de taules, daus, naips.
Que les dones públiques, rameres o enamora-
des no goSin portar robes de seda, or o ar-
gent, pedes,. corals. Que ningú tengui dona a
guany. Que ningú home casat gosi tenir con-
cubina ni manceba ni dona alguna errada.
Les dones alcavotes, postposada la temor de
Déu, lliuren llurs filles als homes per corrom-
pre i violar aquelles i després "van pen lo
món com.ent 104 bondeil4"; si algú sap d'a-
quests casos ho denunciará. A la part forana
hi ha molts de bandejats; quan algú en veki
algun cridará viafora, i qualsevol batle podra
encalçar bandejats, encara que sia fora del
seu batliu, etc. (ARM Extraordinari Cúria
Criminal 1525-29 f. 131-136)

Ramon Rosselló-Flor de Card

1553, setembre.- Estaven tancats a la pre-
só de Ciutat Bartomeu Barceló, ferrer ciuta-
dà, Antoni Maronge picapedrer, Pasqual Ros-
selló de Porreres i Joan esclau de mossèn Va-

acusats de sodomites o bugerrons.
(ARM Audiència, Llibre de la Presó 1553-56
s.f.)

1571, 8 gener.- El rei Felip concedeix lli-
cència a les Dones de Penitència de Ciutat
de poder encarregar 500 lliures censals, per
poder construir el nou monestir, on hi habita-
ran les dones errades que s'han convertit.
(ARM RP 63 f. 115v)

1576, 9 gener.- El Gran i General Consell
tracta "com lo quí té 522Axech de/ pantít
zta ztnamuncíat y peli, a MOXílt y zí mot
ze hauxa de mudak altte y. penque tením
notícía que a lez donez quí ztan en dít
paAtít ze lan a/gunez tobkez en lo tien-
dile de lez vítuallez" . Seria convenient
que hi hagués un home que sols tengui càrrec
del partit sense vendre vitualles. (ARM AGC
40 f. 89)

1589, 5 maig.- Ei Gran i General Consell
tracta la súplica de Miguel Giralt, català,
que des de Barcelona vingué a Mallorca per
tenir càrrec del partit. Quan fou agur ho tro-
bà buit, sense llits; procurà posar-hi dones,
per- 6 una d-elles es converti "y ana-ze'n
de/ paxtit", poc després altra dona caigué
malalta... (ARM AGC 44 f. 138)

Primera plana del quadern de la recaptació dél :mo-
nedatge de la parròquia de Sant Miguel de la Ciutat
de Mallorques, any 1390, on hi habitayen 7 dones
públiques (ARV, Mestre Racional nº 9584 f. 47)

Carretera Militar, 171 • S'ARENAL Tel

Aries
MIle Les casualitats mai són
casuals, si no causals. Els fets
aleatoris només es troben a les
matemàtiques.

Taure
Tensió nerviosa de caire

primaveral per?) genys trágica.
Potser tens el cos massa car-
regat d'energies.

91
 Géminis

L'important és expres-
sar-se bé, aclarir les idees,
perquè arribi als interlocutors
el teu missatge. Comunica't.

Cáncer
Totes les hores són l'ho-

ra de la veritat. Pren més
consciència del present abso-
lut. Ho necessites.

Lleó
A cada terreny li cal un

tipus de fonament per edifl-
car-hi bé. No tots els terrenys
són de roca dura.

Verge
••'• Comunicació impressio-

nant amb els animals irracio-
nals (diuen). Els racionalistes
et portaran problemes.

ofzis Libra
Bon dia per estudiar

antropologia i sociologia caso-
lana. Tot és qüestió d'adap-
tar-te a la vida daña.

Escorpió
Bon dia per jugar a

metges amb el teu ésser esti-
mat. El joc sa és fonamental a
l'erotisme. Res d'esports.

019
 sagitazi

Beu de la font de la
imaginació una aigua nova i
fresca plena de bones idees. És
aigua miraculosa.

Capricorn
Et veuràs reflectit cla-

rament en fills i parents i en
gent desconeguda. Aprofita
per apropar-t'hi més.

Aquari
És millor que tornis al

Hit. Si et trobes sense com-
panyia, aprofita per llegir i
somniar en profunditat.
>sir Pelitos
ngipz El teu instint esotèric et
comunicará moltes dades. De
nit somiaràs molt i trobaràs
més dades. Pren-ne nota.

SUMINISTRES ELÈCTRICS
S'ARENAL, S.A.

MATERIAL ELÉCTRIC
IL.LUMINACIÓ

PORTERS AUTOMÀTICS
ANTENES TV

INSTAL.LACIONSELÉCTRIQUES
CAMVIS DE TENSIÓ

CARRER ANTAS DE ULLA, 3
TE:— 491717

07600 S'AR£Ds AL DE MALLORCA

ASTROLOGIA

Joan Tomás Hernández

La fauna millora dia a dia. A partir d'ara comença
l'època de caça pels exploradors de les nits estiuenques

als locals de moda de les poblacions costaneres.
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Herbes remeieres
Joan Llabrés de la Porciúncula

tre dies només, i una cullerada cada quatre hores. La digita-
lina s'incorpora a l'organisme i no és eliminada amb l'orina.

DOLÇAMARA o D,ULCAMARA. La decocció dels tanys de
l'any anterior al 3% és indicada contra el reuma, l'asma i a
més és depurativa de la sang. S'en poden prendre tres culle-
rades espaiades al dia. Calma també els dolors de la matriu.

DONZELL. S'agafen deu grams de la planta i es posen
dins un quart de litre de vinagre, afegint-li de cinc a deu
grams de sal. Llavors se'n fa la corresponent decocció. Un
cop colada i freda, és molt bona contra les angines infecta-
des. S'hi poden fer gargueres quatre o cinc pies cada dia. A
més els brots tendres i els floras són bons com a estimulants
i vermífugs.

ESPAREGUERA. La decocció de les arrels al 3% és diü-
rètica. Els espárecs també són diürètics i presos durant un
cert temps combaten el reumatisme.

ESPÍGOL. La infusió de les fiors al 4% está recomanada
com a estomacal.- La maceració de les flors en vi al 5%, per
espai d'una setmana, és un tònic per al cor i bona per als
cansaments. Se'n poden prendre tres copetes al dia.

ESPINACS. Les fulles són laxants. Els malalts de pedres
d'oxalats s'han de privar de menjar espinacs tant cruus com
bullits, puix que fomenten la concreció de petites arenes.

ESTEPA NEGRA. Les fulles tenen una especie de resina
de virtuts curatives. Per a això es fa una maceració d'una
grapada d'elles en un litre de vi negre, i després d'uns dies,
es cola i pot servir per a rentar i estopejar llagues i ferides
infectades.

EUCALIPTUS. La decocció de les fulles al 2% és recoma-
nada contra la bronquitis. És balsámica i se'n poden prendre
tres tasses al dia. També serveix per a fer gárgueres glo-
peigs contra les inflamacions de la boca i de la gargamella.

Els eucaliptus, per la seva intensa evaporació, ajuden a des-
secar els llocs pantanosos i aixi indirectament eliminen els
moscards, que a la volta produeixen les febres intermitents.

EURA. D'aquesta planta trepadora, molt abundant a la
nostra terra, se'n poden aprofitar les fulles, els frults 1 la saba
del tronc. Les fulles, ben netes i aplicades sobre les úlceres,
són curatives. Una dotzena de fruits absorbits serveixen de
purgant. En quantitat de tres o quatre són febrifugs. El suc
del tronc és indicat com una theta per a calmar el mal de
queixal.

FALGUERA. La decocció d'una grapada de fulles en un
litre d'aigua és molt indicada per a arreglar la sang: lleva
vermellors, regula els batecs del cor, rebaixa la sang, la puri-
fica, etc. La falguera millor es troba als voltants de Lluc,
d'on antany els romeus se'n duien manats i fins  1 tot feixos.

FALZIA o FALGUEROLA. La infusió de les fulles al 2%
está indicada contra les regles doloroses.

FARIGOLA BORDA. La decocció d'aquesta planta ataca
els càlculs renals i de la bufeta. Basta prendre'n una tassa en

dejú.- Amb la farigola a Eivissa se'n fa una beguda espirito-

sa.

FLEIX o FREIXE. Se n'aprofiten les fulles, els fruits i

l'escorça. La decocció de les fulles seques al 10% .és bona

contra el reuma. La decocció de l'escorça al 5% cura les ter-

ciarles i quartanes. S'ha de prendre una tasseta váries vega-

des al dia. La decocció dels fruits al 2% és indicada com a
diürètica. Fins i tot amb major quantitat és laxant i a més

purgant.

FONOLL. A més d'emprar-se aquesta planta aromática

en l'art culinaria, també és medecinal. Els ulls tendres, cuits

amb la verdura, són tònics. Els fruits de la seva inflorescen-

cia --cinc o sis grams al dia- augmenten la llet a les mares.

r(
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1 Litre de
Llet clAvui

CPALMA

Certficada
Llet natural, pura, fresca i del dia,

de vaques Holsteins a la Granja Sayja
Ramadera, la nostra pròpia Granja
Diplomada de l'Hort de Ca'n Sastre

de Palma de Mallorca.
Llet munyida, pasteuritzada,

homogeneitzada i envasada en poques
hores gràcies a la maquinària més
moderna, eficient i sanitàriament

segura d'Europa.
Llet d'excepcional qualitat nutritiva que

conserva tot el seu contingut natural
en proteïnes, vitamines i minerals.

Ingredients: Llet pura de vaca
No cal bullir-la

Ingredientes: Leche pura de vaca
No necesita hervirse

N.° R. S. I. 1500983/PM
ZiRANJA SAYJA GANADERA
HUERTO CA'N SASTRE
Final Autopista de Levante
LOS ANGELES (LAS CADENAS)
Palma de Mallorca. Telf. 26 38 14

AVINGUDA NACIONAL, 35
TELÉFON: 260098

S'ARENAL DE MALLORCA

li
S11;10P
YMCA

TAPES VARIADES
ELS DIVENDRES A VESPRE
CAMPIONATS DE DARTS
CARRETERA MILITAR, 231
S'ARENAL DE MALLORCA
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Lo Rei en Jaume
Bellpuig

Que és avui la figura del rei en Jaume 1, el Conqueridor? La hist6ria ens l'assenyala
com el gran rei forjador de la fesomia de /a Corona d'Aragó com a primera potència
de la Mediterrania medieval. Ell n'inicia el període de la seva  màxima esplendor a partir
dels desset anys, amb la dominació de la noblesa, i dels vint-i-un, amb la conquesta de
Mallorca, contrapunt del desastre de Muret, on morí son pare. Començava així el gran
temps d'Aragó defina per alió que "tots els peixos parlaven català". El món era, ales-
hores, la Mediterrania.

Conquerí Mallorca i la pobla, com diu Muntaner, "ab major franquees e llibertat que
ciutat que sia al món tota de catalans, tots d'honrats llocs e de bo". Amb ell s'inicia
la història moderna de Mallorca i la seva figura, esdevinguda mítica, continua essent
el pal vertebrador d'una personalitat que mai no hauria d'oblidar els seus orígens. La
nissaga, la llengua, la fe i la cultura constitueixen el llegat que roman entre nosaltres
i ens uneixen amb la resta de territoris d'aquella malaurada Corona. La veneració per
aquell monarca és un dels denominadors comuns de tota la comunitat catalanoparlant,
com ho és la llengua.

Ramon Muntaner, comentant el perill de la desunió dels reialmes del Casal d'Aragó,
originada en el desgraciat testament del gran rei, reprèn de la tradició classica "l'exem-
ple de la mata de jonc", aquella que té la força que, lligada tota amb una corda ben fort,
si la volen arrencar tota a la vegada, ni deu homes, per molt que estirin, no l'arrabassa-
ran, ni que se n'hi afegeixin més. Però si en llevau la corda, un nin de vuit anys, de jonc
en jonc, la desfarà que ni un n'hi quedara.

En Muntaner comença la seva  crònica amb el naixement, ja mitificat, del Conqueri-
dor. En ell devia pensar quan predicava la unitat dels membres de la dinastia. Per aixe,
és avui encara oportuna la imatge de la mata de jonc si l'aplicam a aquella cohesió que
encara descobrim i que podem concretar en els llaços culturals i lingüístics que ens u-
neixen al Principat, al País Valencia, al Rosselló. Llaços per sobre o per sota si voleu,
d'unes institucions político-administratives pròpies de cada territori. Prop de vuit segles
d'identitat comuna neixen amb la figura, mítica ja, del gran rei, el record del qual es
convertí en un dels valors intemporals de la gent mallorquina. Fins i tot la forma de re-
ferir-s'hi -el Rei en Jaume- mostra la persistència d'una expressió lingüística de respec-
te. Tumbé, a les rondaies, al cançoner, hi ha presència del Rei:

Hornos de molt de valor
per la nostra terra hi ha
des que la va conquistar

don Jaume el Conqueridor..

Provem de demanar a qualsevol dels nostres majors si sap qui era el rei En Jaume i
dirà que sí, tot i que no sabrá explicar més que ell va ser qui va derrotar "els moros"
que, enganxats a la figura del Conque ridor, han esdevengut l'enemic històric del país.
Aquest "temps dels moros" tan dilatat i imprecís és, justament, el temps sobre el qual,
ha planat, victoriós, el gran rei. És un present que no passa. És la nostra identitat.
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BORSA
IMMOBILIARIA

URGEIXEN PISOS
PER LLOGAR.

FINQUES
AMENGUAL.

Sant Cristofol, 16.
Tel. 269250.

MARIVENT, estudi amo-
blat, terrassa, despeses
comunitàries incloses.
AMENGUAL. 269250.

TOUS I MAROTO, 7 pis
sense mobles, 2 dormito-
rios, terrassa, 40.000 Ptes.
AMENGUAL. 269250.

PISOS I XALETS
per Hogar 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 HERBOR IS-
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. Telf.
410522.

LLUCMAJOR. Venc casa
en bon estat. Facilitats de
pagament. Tel. 662468.

SANT JORDI, planta baixa
amoblada, 3 dormitoris,
rentadora, terrassa, asolle-
Ilat, 40.000 ptes. AMEN-
GUAL. 269250.

SANT JORDI, primer pis
amoblat, 3 dormitoris, te-
rrassa, asollellat, 30.000
Ptes. AMENGUAL.
269250.

SOMETIMES, apartament
2 dormitoris, prop de la
platja, terrassa, 6 mesos.
40.000 Ptes. al mes.
AMENGUAL. 269250.

LA RAPITA, planta baixa a
1 a. línia, 4 dormitoris, bany,
garatge. AMENGUAL.
269250.

S'ARENAL, 1 a. línia de la
platja, locals per Hogar en
molt bon estat. AMEN-
GUAL. 269250.

S'ESTANYOL. Xalet amo-
blat de luxe, 3 dormitoris,
jardí, vistes al camp, prop
del mar. 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.

CA'N 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, amoblat, 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
ELECTRONICA EL GAU-
CHO. Carrer Mallorca, 2.
Tel. 263423.

ESPORLES, casa amobla-
da de luxe, 3 banys, renta-
dora, 3 ximenees, telèfon,
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
rn2 a l'altura del balneari 8
de S'Arenal, per tres mi-
lions de pessetes, Iloguet
70.000 ptes. Tel. 261671.

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

PALMA, zona Institut. Pis
preciós, semiamoblat, cale-
facció. 80.000 ptes. AMEN-
GUAL. 269250.

EL DORADO, venc xalet
amoblat. També el canvia-
ria per àtic a S'Arenal. Tel.
266799.

SERVEIS
PROFESSIONALS

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

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

PLAN XISTERIA, pintura,
mecánica. Taller "SAN
FRANCISCO". Camí de
Son fangos. Tel. 490314-
Es Pillar í.

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

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

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

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

TINTORERIA CALTOR.
Netetja d catifes, mantes,
cortines, cobertors i tota
clas3e de peges de vestir.
Carrer Torrent, 9 - S'Are-
nal. Tel. 265447.

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

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

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

tRISTAL.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. Telèfon:
263423.

TOT INFORM. Comptabi-
litat per ordinador, asses-
soriá 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.

CAVALLER, 39 anys,
desig amistat amb sen-
yora o senyoreta que se
trobi sola com jo. Puc
donar-li petita ajuda
económica si la neces-
sita. Indica'm el número
de tléfon. Apartat 386 -
Palma.

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

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

ME1 ALURG1GA S'ARE-
NAL. Reixats, barandilles,
ferro forjat, treballs en
alumini per a obres, sol-
dadura eléctrica i autóge-
na, treballs al torn. Pere
Canals i Quetgles. Carrer
Menorca, 10. Teléfon:
263910 - S'Arenal.

DONA de 41 anys, s'ofe-
reix per fer 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. 413867 -
Son Ferriol.

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

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

Cada paraula, 10 pessetes.

ANUNCIS
GRATIS

ANUNCIS PER PARAULES
O il

GRATUITS 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).
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Academia

BARCELO

UROSUN
‘,ZAJES S A

BITLLETS
D'AVIÓ I DE

BARCO
VOLS XARTERS

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

MALLORCA

RESTAURANT
BRASILIA

BANQUETS DE BATETJOS, NOCES, PRIMERES COMUNIONS I
FESTES SOCIALS

AVINGUDA DE BARTOMEU RIUTORT, ENTRE BALNEARIS
112

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

MENJARS CASOLANS

RAti

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

AUSTIN ROVER

Agencia oficial
Avinguda R.

Santmartí Tel.
660146 Llucmajor

Plaga Major, 1
Tel. 265374 -

S'Arenal

S VIAIGES

'arenal
Billets d'avio i de vaixell

Vois xárters.
Crediviatge.

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

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

S'Arenal de Mallorca.

CRISTALLERIA
TORRES

VIDRES, CRISTALS, MIRALLS,
MAIKS, ALUMINI

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

Caries A. Gelabert
i Socies

ADMINISTRADOR DE
FINQUES AGENT

IMMOBILIARI
Carrer Jaume Santacilia,
3- ent. 07012 Ciutat de
Mallorca - Plaga dels

Nins, 2 baixos B.
Tels. 721730 -712596.

07600 S'Arenal de Mallorca

O ESCOLTI
Ràdio Mediterrània

Fl1/4138
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1	
VENDES

LLIBRERIA DE VERD EN
BLAU. Ubres 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. 491111.

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 Ptas.
Telf. 413867.

FEMS DE CAVALL, venc a
preu raonable. Telf.
413011.

OUS FRESCS
de gallina rossa

Servici a restaurants i
hotels cada tres dies.
Preus interesants.

Granja Acosta.
Llucmajor.

Tel. 660432.

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

	1
VIATJES S'ARENAL

Billets d'avió i de vaixell
Vols 'cárter
Crediviatge.

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

S'Arenal.

ENSENYANCES

MATRICULA	 OBERTA.
Col.legi Francesc de Borja
Moll. Preescolar, EGB,
Menjador. Garrar deis Ta-
marells, s/n - S'Arenal de
Mallorca.

MECANOGRAFIA
CONTABILIDAD
OPOSICIONES   

BANCA
CALCULO  

C. BALEARE5,25.2

Arenal

Per aquest estiu, no et li-
mitis a programar només
en BASIC. També tenim
cursos en dBASE III,
GOBOL, PASCAL,
TURBO-C, BASIC2 (de
l'ASTRAT, PC 1512-1640).

Tendrán un ordinador
des del primer dia a la teva
disposició. A més d'un Ilarc
etcétera, pots aprende,
banca, mecanografia,
comptabilitat informatitza-
da i personalitzada, idio-
mas... Carrer Balears, 25-
2. Tel. 491916 - 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. Plaga de
Sant Marí, 6. Tel. 267994.
Coll d'en Rebassa.

ANIMALS DE
COMPANYIA

PRODUCTES PEL CAMP.
pinsos, insecticides, animal
de companyia. "PAJARE-
RIA" S'ARENAL. Piala
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-
Iluns a divendres, de 17 a
20 horas.

RESIDENCIA I ESCOLA
d'ensinistrament de cana.
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, corc
senyor de 39 a 48 anys,
treballador, bona persona,
nivell cultural mitjà.
209566.

DONA, cerca 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
i 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, 172 d'alçada, pre-
sencia excel.lent, tràmits
de divorci, sense fills, vol-
dria conèixer senyora edu-
cada per relacions serio-
ses. 710087.

ATRACTIVA dependenta,
34 anys, separada, un fill,
feina estable, sense pro
borres econòmics, 165
d'alçada, voldria trobar
homo 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
163 d'alçada, rossa, nego-
ci propi tenda de pell, vull
conèixer senyor educat
amb bona posició econòmi-
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 homo 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 universitaria,
24 anys, simpàtic, agrada-
ble, 164 d'alçada, 54 quitó-
grams, voldria trobar jove
senzill, bona persona i tre-
bailador fins als 32 anys
per estimar-nos. 710087.

PERRUQUERIES

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. Botbnic
Germi Bianor, 19. Tel.
260756.

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

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

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

Petits anuncis

1 SÁrenal
Atip de Mallorca

Telèfon: 265005.

EL MILLOR SUPORT pu-
blicitari de la seva empresa

a la nostra comarca. 	1



Va'n -
erdera -

RESTAURANT
GRAELLA
MINI-GOLF

Cuina mallorquina
Dinars de noces-

banquets-
primeros comunions
Carrer les Parcel.les,

52. Tel. 261057.
Les Meravelles.

Edifici entlo.

'--

C. 2 AMA

A NACIONAL

1BALN. 71

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. 28 53 54 - S'Arenal (Mallorca)

CRISTALLERIA
EL ESPEJO

VIDRERES
EMPLOMADES,

GRAVATS ARTÍSTICS,
VIDRES DE

SEGURETAT,
TANCAMENT DE
GALERIES AMB

ALUMINI I CRISTALL,
VIDRES I MIRALLS EN
GENERAL, MAMPARES

DE BANY.
CARRETERA DE
MANACOR, 426

CASA BLANCA- TLF.: 249039

INSTAL.LACIONS
ELÈCTRIQUES

RUD S.A.
INSTALLACIONS 1

REPARACIONS
ELÉCTRIQUES.SOM

TtGVICS EN
ILLUMINACIÓ DE

GRANS ESPAIS.
CARRER DOS DE MAIG, 27

TEL.: 25313:
VARENAL DE MALLORCA
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GASTRONOMIA
RESTAURANT CAN TIA
TALECA. Porcella rostida,
xot rostit i altres especiali-
tats. 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
Can 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.

CAFE 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.

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

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

RESTAURANT DELF1N
DORADO. Bodes, comu-
nions, dinars d'empreses.
Dini per un milenar de
pessetes. Carrer Joan
d'Austria, 13 - Badía Gran.

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

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

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

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

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

José Alvarado

Els inventors de contes som gent de molta
imaginació, com és de suposar, i els contes que
se'ns acudeixen no sempre els escrivim, sinó
que, de vegades, també els vivim.

Aquest és el relat del que em va passar amb
un anglès anomenat Mr. Parker, el qual vengué
per allotjar-se a l'hotel on jo treballava des de
feia bastants anys. L'esmentat turista era home
de vida de caminant, gran curiositat i amic de
ficar els nassos en els bollits aliens.

Un dia em preguntà si aquí, a S'Arenal, no te-
níem `históries o esdeveniments antics dignes
perquè un explorador com ell els pogués relatar
quan tornás al seu país.

Li vaig dir que sí, que aquí teníem els fantas-
mes de Son Grauet.

—Qué és això dels fanlasmes? M'interessa
molt el tema... Conti'm, please.

—Idó veurà, Mr. Parker, aquí hi venien a des-
cansar els pirates que saciuejaven la ciutat de
Mallorca, antigament. S'amagaven dins unes
coves que hi ha a les torrentades i als penyase-
gats, i allá s'emborratxaven i es muntaven unes
grans orgies amb les dones que raptaven du-
rant els saquetjos.

—Eren pirates berebers?
—Eren els pitjors pirates del món, i els més

ateus. Así que, un any de fa alguns segles, el
senyor Bisbe ordenà que vingués la tropa a
S'Arenal i, amagant-se dins les famoses coves,
esperassin la propera arribada dels bandits...
Una nit sense lluna arribaren els bots i xalupes
carregats de filibusters confiats que passarien
un vespre de gresca, i figuri's la sorpresa quan
els soldats els reberen amb arcabaussades
entre les ombres de les mates i emparats per
les pedreres de mares.

—I que passà allavores?
—Idó passà que com que eren tantíssims

varen haver d'enterrar-los allá mateix, i les
coves dels seus pecats es convertiren en les
seves tombes. Encara avui, els vespres sense
Iluna, es poden escoltar els planys i els udols
d'aquells infidels sense ánima.

—Encara es poden sentir, senyor?
—Sí, peró amb la condició d'anar sol, un ves-

pre sense lluna, i resant un parenostre en veu
alta. Ales hores ells contesten amb gran  cridò-
ria.

—Vós creis, senyor,q ue jo els podria sentir?
—Ho provi, jo no li garantesc res, peró aques-

ta és la llegenda.
Com es poden imaginar, després de pocs

dies tenguérem un vespre de Iluna nova i, per si
encara no bastás, ennuvolat.

Mr. Parker sortí de l'hotel prop de les onze del
vespre en direcció a Son Verí d'Abaix...

No el vaig tornar a veure fins l'edenmá, es
presentà a la recepció amb el cap copejat i tren-
cat demanat-me un metge, please.

—Qué li ha passat, Mr. Parker?
—Very interesting, senyor. Jo no només es-

coltar fantasmes, també veure i ells sacsejar a
mi entre l'ombra, molts molts i molt forts. Donar
amb pedra en cap meu i deixar a mi mort en
terra.

Mr. Parker se n'anà satisfet a la seva terra i la
cosa quedà sense explicació durant uns dies.
Però poc a poc, anaren arribant remors a les
meves orelles del que havia passat: l'anglès
s'havia ficat dins una coya de contrabandistes,
de les que per aquí abunden, i quan es veren
sorpresos pel turista li envestiren amb el curiós
donat-li una bona ració de bufetades.

Tal vegada trobeu encara algun d'aquells
fantasmes per S'Arenal que se'n recorda d'a-
quell vespre i us ho conta millor.

• e« •

Els fantasmes

 J ZL E 7.1 El C

[	 ELECTRÓNICA
HOMS 

íg	 TRAS.E.0

	D!k  
 

\ S'ARENAL
	  VENDA 1 REPARACIÓ

BALN. 	TV - VIDEO - Hl FI

TEL: 265774



CENTRE MÈDIC

MIRAMAR

Centre de reconeixement médic-psicológic,
per a conductors i caçadors.

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

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

CONSULTA DE
PEDIATRIA

EL DR. BERNAT ROIG I JANER
ANUNCIA

EL SEU NOU HORARI DE CONSULTA
HORABAIXES DE 5'30 A 7'00

DE DIMARTS A DIVENDRES
CARRER DE BERLÍN, 17 TEL.: 263522

S'ARENAL DE MALLORCA

e

DR. BARTOMEU FONT
COL.LEGIAT N.° 251

METGE DENTISTA
ANUNCIA L'OBERTURA DE LA SEVA

CLÍNICA DENTAL
PASSEIG MIRAMAR, 33-1°-2" - TEL.: 264152

S'ARENAL DE LLUCMAJOR

OPTICA S'ARENAL
JA NO CAL ANAR A CIUTAT

PER SES ULLERES O LENTILLES

CENTRE MÈDIC
S'ARENAL

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

conductors i caçadors.

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

Tel. 490067 - S'Arenal de Mallorca.

AMBULATORI
DE S'ARENAL
DES DE 1 D'ABRIL DE 1988

DR. DORAD -9 (ABANS A LES 11'30)
DR. MULET -9
DR. ROCA - 11'30
DR. PERLA - 11'30
DRA. GARCIA - 14'30 (ABANS A LES 20'30)
DR. FORTEZA -  173U (ABANS A LES 20'30)
PEDIATRIA
DR. ROIG -9
DR. PEREZ - 11'30

PRACTICANTS
8 A 10, ES DONARÁ NÚMERO DE 8 A 9'30
11 A 13, ES DONARÁ NÚMERO DE 10'30 A 12'30 •
18 A 20, ES DONARÁ NÚMERO DE 1730 A 19'30

CENTPO TECNICO SANITARIO

DEPARTAMENT DE NERBODIETÉTICA
DEL CENTRE TÈCNIC SANITARI ANTONI

GUTIÉRREZ
FISIOTERAPEUTA - NATURÓPATA COLO. N. 1908

PLANTES MEDICINALS - ALIMENT DE RÈGIM -
COMPLEMENTS VITAMÍNICS

CONSULTk HORES CONCERTADES
CARRER BARTOMEU CASTELL, 27 - TEL: 490164

(011 D'EN RABASSA
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Joaquim Elcacho

• BARCELONA. — Els hàbits
d'alimentació de la nostra so-
cietat s'assemblen cada cop
més ala 'deis països més des-
envolupats, "especialment pels
costums negatius de poca va-
rietat i selecció d'aliments su-
posadament moderna i refi-
nata", segons el professor emé-
rit del departament de bio-
química de la Universitat de
Saragossa i especialista en die-
tética, Francisco Grande
Covián.

El professor Grande Co-
vián va pronunciar dijous a
Barcelona una conferència so-
bre nutrients i fàrmacs a la
Real Acadèmia de Farmàcia
de Barcelona, en un acte orga-
nitzat per la Fundació Doctor
Antoni Esteve. Entre els as-
pectes més destacats de la se-
va conferència, el professor
Grande Covián va explicar la
funció de la vitamina C n'es-
treta relació entre els nu-
trients i la utilització de f 7u. -

. maca.
"Controlar els desitjós de

menjar i fer una alimentació
variada són les dues regles
d'or per la bona nutrició d'un
adult", va explicar el profes-
sor Grande Covián al DdB. La
senzillesa d'aquestes recoma-
nacions intenta desmentir,
segons el professor Francisco
Grande, el mite de la comple-
xitat de les dietes modernes.
"El que sembla evident és que
ningú anirà a comprar a la
plaça portant una taula del
valor calòric i proteínic de
cada un dels alimenta que es
pot trobar", explica Grande
Covián. Aquestes senzilles
regles són la base de l'alimen-
tació del mateix professor
Grande Covián, que és a punt
de fer 79 anys d'edat i manté
una vitalitat física i mental
envejable.

Regles d'or
Grande Covián, considerat

un dels minora especialistes
del món, considera un gran
error l'aplicació de qualsevol
dieta basada en la reducció de
la varietat dels alimenta. Així
considera poc menys que una

aberració l'estricta dieta vege-
tariana, "sobretot en el cas
dels infants, perquè pot perju-
dicar greument el seu desen-
volupament". "L'error més
gran que es pot cometre és
reduir la varietat d'aliments.
No hi cap aliment que sigui
perfecte, excepte la llet
materna i evidentment no és
pràctic alimentar-se tota la
vida d'aquesta manera",
explica irònic el professor
Francisco Grande.

Entre els problemes per
aplicar correctament els MI-
bits alimentaria a la nostra so-
cietat, Grande Covián assenya-
la la introducció de l'horari eu-
ropeu. "Tot fa pensar que ens
costará molt acostumar-nos a
menjar millor durant el matí i
menys a la nit. Hauríem de fer
esmorzars que ens aportessin
cm a mínim la tercera part
dels alimento que ingerim du-
rant tot el dia", explica Gran- •
de Covián. Aquesta necessitat
de millorar l'alimentació
matinal és especialment
important en el cas dels nens,
"está plenament demostrat

que el rendiment escolar és
més alt en aquella infants que
fan un esmorzar complet", ha
explicat el professor.

Fundació Estere
Grande Covián va ser,

dijous passat, el cinquè confe-
renciant convidat dins els
actea divulgatius i científica
organitzats per la Fundació
del Doctor Antoni Esteve.
Aquesta fundació contempla
com a objectiu prioritari
l'estímul del progrés de la
terapéutica mitjançant la
comunicació i la discussió
científica.

Francisco Grande Covián
es va 'licenciar en medicina a
Madrid el 1931 i va ampliar es-
tudis a Dinamarca i Alemanya
en temes de metabolisme. Aca-
bada la Guerra Civil, se'l va
marginar del món acadèmic
fins que el 1950 va ser nome-
nat catedràtic de fisiologia a
Saragossa. El 1953 va sortir
d'Espanya i va treballar du-
rant 21 anys a la universitat
de Minneapolis a l'Estat
nord-americà de Minnesota.

L'alimentació variada,

primera condició per

conservar la salut



Plantilla de la U.D. Arenal, que tan bona campanya ha fet. Falta l'ascens a
Tercera Nacional. Quasi impossible. Falta un partit.

Damià Sastre entre-
gant una placa a

Jaume Vila Vidal.
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Esberta des altres coses Cuida aquesta
plana Tomeu
Sbert   

•                
Primera reunió de l'orga-

nització de festes populars
de S'Arenal de Llucmajor,
convocada per Manolo Ro-
dríguez València, tinent de
batle i delegat de l'alcaldia
a S'Arenal Ilucmajorer.
Lloc: el «Tenis Son Verí».
S'está preparant un atrac-
tiu programa de festes. Pa-
trocina l'Ajuntament de
Llucmajor.

•••

La carretera militar, a l'al-
çada del pont damunt el to-
rrent dels Jueus, está en
obres per mor de les ai-
gües brutes, aigües que
des de la part Ilucmajorera
aniran a la part de Ciutat.
Les molèsties que aques-
tes obres han causat a la
gent són moltes. Per?) es
tracta d'una obra necessà-
ria i urgent si no volem
veure brou per enmig del
carrer Miramar.

•••

Un carrer Miramar que
veurem totalment peatonit-
zat des de les 11 del matí
fins a les 6 de la matinada
de l'endemá. Des de les 6
fins a les 11, per tant, s'hi
podrá anar en vehicle pel
repartiment de begudes i
altres coses...

•••

El carrer de Sant Barto-
meu, des del carrer Mira-
mar al carrer Salut, es con-

vertirá en una via de doble
direcció. Es una novetat.

Creim que aquest tros de
carrer va veure, fa devers
vint anys, com es
col.locava el primer disc a
S'Arenal de Llucmajor, el
primer disc de direcció
prohibida. Possiblement
abans ja era de direcció
prohibida des del carrer ge-
neral Mola (avui carrer
Berga) al carrer de Sant
Cristòfor.

Després, any rera any,
ha vingut tot depressa: di-
reccions prohibides, apar-
cametns, embussos de
tránsit, dificultats, etc.,
etc...

•••

A la nart dp S'Arpnal

Palma han tengut més difi-
cultats amb això de la pea-
tonització. Ara bé, ha que-
dat molt clar que els inte-
ressos particulars han in-
fluït perquè es creás
aquesta atmosfera enrari-
da. El futur és una cosa i el
moment actual és una cosa
diferent. Uns comptes fan
els que veuen el futur de
tota la zona i uns altres
comptes qui només veuen
l'avui. •••

La U.D. Arenal ha perdut
quasi totes les possibilitats
de jugar a Tercera Nacio-
nal, la próxima temporada.
Aquet partit perdut per 1 a
O a Son Ferriol l'altre diu-
menge influirá fort.

— I tu creus que al S'Are-
nal Ii interessa ascendir? tu
saps que jugar a Tercera
Nacional podria fer que
gastás entre deu i dotze mi-
lions de pessetes de pres-
supost? I quilos paga?

— Fotre, fotre... ses ta-
guilles, es donatius, ses
subvencions, rifes, tras-
passos... això del futbol
mou molts de doblers.

—Uep, uep... vols ser es
president, tu, si en Rafael
Gómez Hinojosa dimiteix?
Mourás doblers..!

—No no. Jo es doblers i
sortir retratats en es diaris
ho vull en benefici dels al-
tres.

—Ah, tu no ets envejós...
—De cap manera. Jo en

tenc prou amb cuidar de ca
nostra.

•••

No será que a S'Arenal
hi ha molta gent d'aquests
que diuen que no són en-
vejosos?

Almenys la gent, el pú-
blic, no va com correspon-
dria al Camp Roses durant
aquesta temporada que
sempre hem anat al davant
de la classificació. Ara figu-
ra't di anássim dels da-
rrers...

—Ara, amb el Camp Mu-
nicipal d'Esports la cosa
será diferent, crec jo. Amb
això de ser un camp muni-
cipal, ve a dir cam pel
poble. La gent s'animarà.

— Res, a aixà no ho
anima ningú.

—Si jugássim a Tercera
Nacional estaria mas ani-
mat.

—Redell! Jo vaig veure
un Poblenc - Constancia de
rabiosa rivalitat i el camp
poblar era quasi buit.

•••

I ara una notícia sobre el
Ilucmajorer Antoni Catany.
Aquest artista fincat a la
península gran part de
l'any, exposa a Palma una
col.lecció de fotografies be-
llísimas i originals que titula
«Natures modas». L'esce-
nah de l'exposició és la
Fundació Bartomeu March
(carrer Palau Reial, 18).

••••

Passem a s'Estanyol. En

aquestes tranquil.les ai-
gües hi va tenir lloc la dis-
puta del «Trofeo Sanico-
lor», clase Optimist. El
guanyador va ser Gabriel
Terrassa, del C.N. La Rápi-
da. El segon classificat va
ser Antoni Campos, del
Sant Antoni de la Platja; el
tercer classificat va esr
Pere Terrassa, del mateix
equip que l'anterior. Tot
això en la categoria A,
mentre que en la categoria
B va guanyar l'arenaler An-
toni Jo-di; el segon classifi-
cat va ser Liz Aristondo,
també de S'Arenal; el ter-
cer va ser un altre membre
del C.N. Arenal, Sebastià
Bonet.

•••

El Reial Mallorca a Sego-
na Divisió Nacional, des-
prés d'empatar, bastant
tristement, amb l'Oviedo al
Lluís Sitjar.

Ho sentim pel Mallorca, i
sobretct per en Miguel
Contestí, un bon arenaler i
un bon president.

•••

El Col.legi Públic de SA-
renal es dirá .Col.legi Son
Verí». Ja Ii ho déiem, però
ara será oficial.

Primar es va obrir un ex-

pedient perquè es digués
«Col.legi Antoni Roses»,
però no va anar bé. Des-
prés es va parlar de si es
diria «Col.legi Gabriel
Ramon». Finalment sano -
menarà «Col.legi Son
Verí».

Parlarem d'en Josep
Forteza Rey, actualment
director i propietari de «El
Dorado», a la carretera de
Cap Blanc. Forteza Rey és
un enamorat de la nostra
zona turística. La nostra
zona també agreeix al sen-
yor Forteza Rey la seva
predilecció per aquestes
terres.

Estam parlant d'un verta-
der cavaller del turisme.

*••

La prolongació de l'auto-
pista des de Can Alegria
fins a l'encreuament entre
el carrer de Sant Cristòfor
ha sofert un augment con-
siderable de trànsit. En par-
ticular els diumenges del
matí. La circulació és tre-
mendament intensa. Però,
això sí, la fluïdesa impera.
Formidable millora, aguas-
ta de la construcció d'a-
questa autopista.

Uns petits trens o «jardi-
neras- circularan ben aviat
per primera línia. Es dedi-
caran al transport de turis-
tas. S'obriran dos carrils i
es peatonitzaran els altres
dos.

•••

Els dos carrils per on es
podrá circular seran els de
més prop del mar.

•••

El que va ser històric
hotel, el Cristina Palma, di-
namitat l'any 1986, ha estat
reconstruït i convertit en
unes novas i modernes de-
pendencias turístiques.

A l'acta d'inauguració hi
assistiren Joan Palou, de la
cadena Royaltur, el nou di-
rector, Jaume Lladó, i el
seu director comercial, Tito
Robles, entre d'altres per-
sonalitats de l'esmentada
cadena hotelera.

Es va retre un brillant ho-
menatge a Jaume Vila
Vidal, cap de comptabilitat
de la cadena «Hotels Badia
de Palma», d'en Damià
Sastre Bauza. Un horno-

natge merescut. Enhorabo-
na.

lilarePostrum

SLCUROS Y IMASEGUROS

•	
AGENCIA GENERAL D'ASSEGURANCES

(Medalla d'Or Ejercic11986)
ASSEGURANCES MARE NOSTRUM

Tota mena d'assegurancesiun especial Pla de Jubilació i Eurovida.
Información gratuïta i en ge riera!. Quan vostè la demani. Estam sempre al ser servei.	 EDIFICI HOTELERS

Carrer Marbella, 39
(Balneari 3) Tels. 267654 -58

LES MERAVELLES

PLAÇA MAJOR, 1
(Mercat, Babead 9)
Telf. 265374
S'ARENAL •	



Futbol-sala al complex esportiu de Can Prunes

CRISTALLERIA
LLUCMAJOR

Acristal.laments d'Obres - Miralls -
Vidres de color - Decorats - Vidreres

;-Artístiques.
Ronda de Migjorn, 105. Tel.: 661493

LLUCMAJOR (Mallorca)

1341C
 4111> 

Boutique

CARRER LLAÚT SIN
	

CARRER EXÉRCIT E SPANYOL,2
TEL 269665
	

TEL. 492458
RIU CENTRE
	

S'ARENAL DE MALLORCA

TOTGRAFIC.A
IMPREMTA

TIPOGRAFIA-OFFSET-
FOTOCOMPOSICIÓ-LABORATORI-

DISENYGRÁFIC-PLASTIFICACIÓ

CARRER MARIA ANT. SALVÀ S/N
(EDIFICI LOS SOLES)

TELF.:491654 - 07600 S'ARENAL DE MALLORCA

TINTORERIA

SOL NET
NETETIA DE CATIFES

CARRETERA MILITAR, 258
TELS. 209916 - 269516

S'ARENAL DE MALLORCA

CARNISSERIA
MARIA ISABEL

CARNS I EMBOTITS
MALLORQUINS

AVINGUDA DE SON RICO, 27
TEL. 266013

SOMETIMES DE
S'ARENAL
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Acabada la Iligueta del
Grup C deis divendres, as-
sitim al sopar d'entrega de
trofeus, esdeveniment al
qual correspon al fotografia
que publicam. I aquests
són els resultats i classifa-
cions finals després de les
quatorze jornades disputa-
des:

Bar Can Bernat, campió
amb 26 punts.

Bodega Bennássar, sub-
campió amb 22 punts.

Can Bermúdez, amb 18
punts.

Es Caragol, amb 14
punts.

Bar Correo, amb 12
punts.

Los Chilenos, amb 7
punts.

L'Herba, amb 5 punts.
Grupo Fiesta (sempre de

gresca), amb 4 punts.
Segueixen encara els

partits del Grup A i del Grup
B, i a punt per començar,
també els divendres, un
altre calendari d'equips i
partits que conformaran el
nou Grup C. Mentrestant,
els Grups A i B van per les
jornades desena i setena
respectivament.
Grup A:

Elec. Gaucho. Partits: 9.
Punts: 17.

Mud. Rojals: 9. 13.
Bar Can Pep: 8. 12.
Quin Ramis: 9. 12.
Bar Las Palmeras: 9. 11.

Llucmajor

El C.D. Espanya en mala
situació económica

L'equip de futbol històric de Llucmajor, el C.D. Es-
panya, está en una delicada situació económica,
afegint-se a la mala actuació de l'equip en la Lliga de
Primera Preferent.

Els directius demanen que la gent es faci soci del
club per, d'aquesta manera, almenys poder fer front
a les despeses dels equips base. Per altra banda, es
creu convenient que l'Ajuntament aporti alguna sub-
venció.

111"a"
POSAM UNGLES DE PORCELANA
RAIG LASSER-SOLARIUM-SAUNA

GALERIES CUPIDO
CARR. DE'S'ARENAL (DAVANT EL BALNEARI 4)

TEL. 265211 - S'ARENAL DE MALLORCA 

Classificacions

Pub Odeón: 9. 7.
Bar Can Paco: 8. 6.
Los Verdes: 9. 6.
Bar El Muro: 9. 5.
Forn Deià: 10.4.

Mallorca Bus: 9. 3.
Grup B:

Casa Camena: 7. 14.
Fama: 7. 10.
Deport. Englo: 7. 10.

Grupo Amigos: 7. 8.
Can Meco. 7. 8.
Debsa: 7. 3.
M. Confort: 7. 3.
Es Vaixell: 7. O.



PANADERIA PASTELERIA

S'ARENAL DE MALLORCA
Carrer Maria A. Salvá, 49

Tels. 261726 - 264646.
Carretera Militar, 485 - Tel. 269536.

FERRERIA
MATE

MOLINS D'AIGUA
MINIATURA I GROSSOS

CARRETERA DE
LLUCMAJOR, 200

TEL. 266737
S'ARANJASSA
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POLLASTRES rostits per menjar o per endur-se'n.

Quabtat en HAMBURGUESES, "PINCHOS" I ENTREPANS.
Carrer Dos de Maig, cantonada Josep M. Quadrado.

Tela. 269017-10 - S'Arenal de PAallorca.

ADMINISTRACIÓ
DE FINQUES

ANTONI SASTRE BARCELÓ
LLOGAM PISOS I XALETS

CARRER MILÀ, 15
S'ARENAL DE MALLORCA
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Nascut a manacor, amb 17 anys fets de fa poc, viu
des de petit entre nosaltres al Coll d'En Rabassa. Es
per això que, encara que de pares estrangers, entén
i parla perfectament el català. Però no surt en aques-
tes pagines per raons lingüístiques, sinó esportives.
Mentre escrivim aquestes lletres ens está represen-
tant a Bilbao, seleccionat de les Balears per disputar
diverses proves de la categoria Junior. Alex Studer,
del Club Fidípides, és una gran promesa de l'atletis-
me de les Balears i una concreta realitat del present.
Abans de partir cap a la península tenguérem
aquestes paraules am ell:

—Ens representes a Bilbao al Criterium del 71...?
—Hem estat tres, els seleccionats de les Balears,

entre els sis de seleccionats a tot l'Estat per la prova.
Em referesc a la categoria Junior, o Criterium del 71.
Jo hi vaig seleccionat per a les proves de 800 i 1.500
metres.

—Són proves de pista, naturalment...
—Sí, a la nostra edat un altre tipus de proves po-

pulars no tendrien sentit. Hi anam patrocinats per la
Federació i s'intenta cercar i preprar atletes nacio-
nals de cara al futur.

—Tenim entés que l'any passat vares quedar sub-
campió de l'Estat als 1.500 metres de la categoria
Junior. Qué esperes per enguany, amb més expe-
riencia?

—També els altres atletes hi van amb més expe-
riencia. Decidirá el bon estat de forma de cadascú.
Jo hi vaig il.lusionat i disposat a repetir marca o a mi-
llorar-la. Ja ho veurem...

Que trobes que hi falta en el camp de l'esport d'éli-
te o científic, vist des del Coll d'En Rabassa, Can
Pastilla, S'Arenal...?

—Entenc la intenció de la teva pregunta. Evident-
ment pistes, pavellons, camps de cross... Que s'aca-
bi d'una vegada això de construir hotels i botigues, i
que es pensi en la práctica i amb fetes qu el'home, a
més d emenjar i banyar-se, té altres necessitats més
del seu esperit, com poden ser l'esport, la relació so-
cial, les activitats culturals i cientíliques... En aquest
sentit, i en aquesta zona on vivim, estam com en els
temps d'Adam i Eva: terra, cel i mar. L'esport viu de
la iniciativa privada, i tot s'ho enduen el futbolet, el
futbol-sala, el bàsquet, els gimnàstics de culturis-
me...

—O no te n'has adonat del gran projecte que es
pensa fer a la platja de S'Arenal, a tres bandes entre
la Comunitat Autónoma, l'Ajuntament i el MOPU?

—Per ara, és un projecte. Els atletes esperam i
vivim de realitats!

I no dóna per més l'espai de que disposam. A l'an-
terior número parlàvem del gran atleta Manolo Blan-
co, el qual es manifestava en aquest sentit. Avui s'hi
uneix una altra veu, i una de les veus seleccionades
a nivell nacional, per demanar el mateix. , ‹Sense
presses, però sense pauses», diu la norma. En
aquest cas, les presses ja són urgencia,  perquè les
pauses en qüestions d'instal.lacions esportives d'éli-
te al gran S'Arenal es van convertint en eternes.

A. de V.

Esportistes amb nom propi

Avui: Alex Studer Flores

CAFETERIA ZARAGOZA
UNA BELLA TERRAÇA SOBRE EL MAR

ESPECIALITAT EN GELATS ITALIANS
EN VIDAL I NA CRISTIE VOS HI ESPERAN

EDIFICI S OMETIMES PARC
DAVANT EL BALNEARI 3 CAN PASTILLA
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SUPER SPAR PUENTE
DUES ENTRADES:

CARRER MONTANYA, 12
CARRER EXÈRCIT ESPANYOL, 6
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Organitzada pel CLUB FILIPIDES (molts dels
seus atletes viuen i treballen entre nosaltres) va tenir
lloc durant els dies 28 i 29 de maig d'enguany la
Volta a Mallorca per Relleus que, com saben els en-
tesos, cada any veu rebaixat en una hora el temps
emprat per acomplir la prova.

No entrem en detalls ni en els ets i uts de l'esdeve-
niment. Deixem constància fotográfica de tots els
participants d'enguany, a la seva arribada (la del da-
rrer relleu) a la porta del Consell Insular, a la plaga
de Cort. I un comentari, nascut de la nostra iniciativa:
les organitzadors i altres, al mateix Consell, diuen
que havien anat a veure el Mallorca-Oviedo. Si és
així, el Mallorca mantindrà la categoria, pero, és la
nostra opinió, algú no va saber estar a l'alçada de la
seva categoría, i no ens referim a ningú del Club Filí-
pides precisament.

L'EQUIP D'AMATEURS del C.la Porciúncula no s'aclareix: que si la próxima
temporada no seran de l'esmentat club però duran el seu nom, que si tampoc
duran el nom, que si jugaran al camp municipal de s'Arenal i ja no jugaran a la
Porciúncula, que si s'entrenaran a la Porciúncula però jugaran al camp municipal
de s'Arenal, que si tot será nou, que si tot seguirá igual.

A la fotografia, el senyor Pere Canals pareix que els diu: «Mam si vos aclariu,
aquesta és la vuitena vegada que veniu aquí a sopar i l'única cosa que queda
clara és quan es farà la próxima reunió... i no valen bones paraules, hem d'anar
els fetes». Mentretant, el director de l'Hotel Ball, el senyor Molas, pareix que
dóna la raó a les paraules del senyor Canals; i l'entrenador, amb el cigarret, «que
sí, que no», no acaba de veure-ho clar.



ESPECIALIDAD EN: spaguettis, pizzas, carnes plancha, pescado, paella,
helados, tartas.

SPECIALITIES IN:	 english breakfast, spaghettis, pizzas, meats, fish,
paella, ice creams, gateaux.

SPEZIALITATEN IN: Deutsches Frühstück, Spaghettis, Pizzas, Fleisch,
Fisch, Paella, Eis, Küchen, Sangria.

SPECIALITE DANS: 	 spaghettis, pizzas, viandes, poisson, paella, glaces,
gateaux, boissons.

PIZZA SHACK
• H Rema Isabel

CARRER DE MOSSÈN
ANTONI M. ALCOVER, 5

TEL.: 268260
S'ARENAL DE MALLORCA

Per dormir: el pijama
Fins ara el pijama era exclusiu dels homes i, per tant, les dones no l'usaven a no ser que les trobás fora de

casa i no tenguessin altre cosa que posar-se. La moda ha arribat al Ilit i es poden trobar gran quantitat de
pijames de diverses teles, colors, talles i dissenys.

No hi ha cap dubte que la dona és realment sexy amb camissó, però encara ho és més amb pijama. Fémi-
nes del món, atreviu-vos a comprar-vos un pijama bonic, o almenys provau de  llevar-lo al vostre company i
comprovareu com de maques i còmodes us sentiu.
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	Llibres	
Xavier Pérez i Tono,

ETERI COS D'INTRIGA
Col lecció Balenguera

núm. 43.
11,4x 17 cm. - 32 pa-

gines.
ISBN 84 - 273 - 0530 -

3- R jstica.
377 pts. (preu base),

400 pts. (amb IVA).
1987,	 Editorial	 Moll,
Palma de Mallorca.

Estimem l'ombra: vene-
rem l'ofici
de la tempesta; som avui
música,
d'eten cos d'intriga, de
paraula...

Aquests tres versos fi-
nals del segon poema
d'aquest recull de Xavier
Pérez i Torío, ben bé,
podrien emmarcar tota
l'obra., omposta de 22
poemes, entre els quals
cal remarcar la mitja dot-
zena de sonets, reeixits
amb molta traça.

Les pedres, els silen-
cis, la ciutat, els prodigis,
els somnis, la Ilum... i
nevitable ser huna que
ho corona tot, confor-
men aquest paisatge
poètic:

i només l'embranzida
del capvespre

em diu que no estic
sol amb els prodigis:

o és que la Ilum no
neix, també, captiva

de l'uberós enigma del
silenci?

Aquesta obra, junta-
ment amb BOTONS DE
FOC (Editorial Moll, Col.
Balenguera 42), va ser
guardonada amb el
Premi Bernat Vidal i
Tomás l'any 1987.

Josep Albanell, XE-
FLIS I MARRINXES

Col.lecció Raixa núm.
143.

11 x 18 cm. - 144 pagi-
nes.
ISBN 84 - 273 - 9549 - 4
- Rústica.
660 pts. (preu base),
700 ots. (amb IVA).
1987,	 Editorial	 Moll,
Palma de Mallorca.

Josep Albanell va néi-
xer a Vic (Osona) en
1945, però visqué des
de la seva infantesa a la
Seu d'Urgell, fins que als
denou anys es va traslla-
dar a Barcelona. En
1973 va guanyar el
Premi «Víctor Català»
pel recull de contes «Les
parets de l'insomni»,
l'any següent el «Sant
Jordi» per la novel.la
«Calidoscopi sentimen-
tal». En el terreny de la
narrativa té a hores d'ara
una producció ben co-
piosa, dins la qual
podem destacar els tí-
tols següents: «Com-
preu-vos una neurosi i
sigueu feliç» (n. 95 de
«Raixa»), «Tractac de
vampirologia». «Si fa no
fa, fals», «Ventada de
morts (Habitans de la
nit)», -L'amor ens retra-
tava la nuesa», etc. A
més dels premis esmen-
tats, ha obtingut el Premi
de la Crítica «Serra
d'Or», el Joan Santama-
ría, el Joaquim Ruyra i el
Josep M. Folch i Tares.
Va ser un dels fundadors
del col.lectiu «Ofélia
Dracs».

Sovint amb el pseudò-
nim «Jales Sennell» ha
cultivat la literatura in-
fantil i juvenil. En aquest
camp són notables els
seus llibres «La veritable
história de Jales Senne-
II», «El barcelonauta»,
«L'estei de colors», «El
bosc encantant» i molts
d'altres. Es precisament
el profund atractiu que
PMPriMPrlta nan l món

màgic de la fantasia, un
dels factors que consti-
tueixen l'encís de les
dues obres de teatre

que, sota el títol de «XE-
FLIS I MARRINXES»,
oferim en el presebt
volum.

Josep M. Palau i
Camps, L'INSPECTOR
ENSOPEGA

Col.lecció Raixa núm.
144.

11 x 18 cm. - 168 pagi-
nes.

ISBN 84 - 273 - 0547 -
8 - Rústica.

660 pts. (preu base),
700 pts. (amb IVA).

1987, Editorial Moll,
Palma de Mallorca.

Josep M. Palau i
Camps va néixer a Bar-
celona l'any 1914. Es Ili-
cenciat en ciències i re-
sideix de fa molt temps a
la Ciutat de Mallorca, on
col.labora en nombroses
tasques i empreses de
carácter cultural. Es
vice-president a les Illes
de l'Associació d'Escrip-
tors en Llengua Catala-
na i ho ha estat també
de l'Obra Cultural Ba-
lear. A més d epoeta i
autor dramàtic, és narra-
dor de prou relleu. L'any
1983 amb la publicació
d'«Assassinat al Club
dels Poetes» (n. 129 de
«Raixa"), es va revelar
com un excel.lent culti-
vador de la novel.la poli-
cíaca, encertant a crear
la figura d'un detectiu
mallorquí, l'inspector
ARbós, que no té res a
envejar als Poirot, als
Maigret, als Philo Vance.

«L'inspector ensope-
ga» explica una nova
aventura de jaume
Arbós, aqueix home que
hauria volgut un, ex , 5-

t4ncia nhsciira 1 mtin

nia, però que es veu
empès pel destí a prota-
gonitzar les peripècies
més inaudites. En els
seus horitzons. Mallorca
és el melic de l'Univers;
però les fites se situen
en unes Ilunyanies que
el rodamon Josep M.
Palau i Camps coneix
prou i es complau d'evo-
car. Primer fou América,
després Holanda, ara la
boreal Finlàndia. Tant
és. L'inspector Jaume
Arbós no perd ni un sol
moment la seva mallor-
quinitat profunda, el seu
elemental sentit comú ni
aquella humanitat senti-
mental i cordial que, com
comprovarà el curiós
lector, arribará a fer-lo
víctima d'una oportuna
ben feliç ensopegada.



S'ARENAL DE MALLORCA, 15 DE JUNY DE 1988
	 23

Na Manuela de les botigues de moda i n'Antoni del Banc Exterior, han obert Els germans Ciar de Llucmajor han obert un nou SUPERMERCAT a S'Are-
una nova botiga just devora el pont dels Jueus de S'Arenal. Na Manuela ja nal, just devora el Torrent dels Jueus. Aquest supermercat dona alcarrer

en tenia una al Riu Centre.	 Exercit Espanyol i al carrer Muntanya. Un lloc molt  cèntric i que estam se-
gurs tendrá molta de clientela.
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En Lluís i en Jaume han obert un local al carrer Llaüt, cantonada Mar Menor
de les Meravelles. Mar Menor és el nom d'aquest bar que te la clientela as-

segurada sobretot durant l'estiu.

En Vidal, juntament amb na Cristie, regenten la Cafeteria Saragossa de l'E-
difici Sometimes Parc. En Vidal, fa molts d'anys que viu i treballa a S'Are-

nal de Mallorca.

FORASTERS
Sr no aprens mallorquí

sempre serás FORASTER;

lo dit és molt bo de fer,

només has de posar-t'hi

PermItrçs"unperro"és un ca

un "vaso" un tassó;

aquesta primera lliçóLa familia Pastor de Llucmajor va obrir ara fa 24
anys el Restaurant Brasilia de S'Arenal. Ara, la
seva filla regenta l'establiment on se juga a darts
i a on són partidaris del Barça. Els desitjam una

llarga jubilació.

N'Eleuterio del Gauxo ha obert un nou local, una
croissanteria a la cantonada Trassime-Rafel
Ramis Tugores de S'Arenal. Croisants farcists
de pernil, de formatge, de crema i d'altres coses
bones se poden degustar a aquest local, un dels

més elegants i confortables del poble.
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S'Arenal de Mallorca 

Activitats extraescolars al col.legi públic

['APA del Col.legi Públic de s'Arenal, amb la seva presidenta al davant, la
senyora Júlia Llopis, promou, dóna suport i fa possible una  sèrie d'activitats es-
portivo-culturals que complementen l'altra activitat més teórica, intel.lectual i tra-
dicional de l'ensenyament del Col.legi.

Activitats extraescolars que, en aquest cas, es concreten en bàsquet i futbolet,
música instrumental i danses mallorquines, treballs manuals,  anglès, mecano-
grafia, cant coral, escacs, gimnástica i expressió corporal per als més petits.

S'ARENAL DE MALLORCA va ser present a l'entrega de trofeus que es va fer
corri a cloenda final del present curs escolar, i aquestes són les fotografies que
vàrem prendre de l'exhibició pública de tots els participants, el capvespre del
passat 26 de maig d'enguany.




