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La platja de S'Are-
nal de Llucmajor ha
canviat positivament
d'aspecte i si les
coses van bé, es
convertirá en una
mena de paradís
troipcal. Les palme-
res que s'hi han
sembrat donaran
ombr ai color a
aquesta petita platja
de S'Arenal.

Amb aquestes
palmeres es volia
aconseguir que els
edificis del darrera
quedassin un poc
tapats des de la plat-
ja, per d'aquesta
manera separar
més nítidament la
platja dels edificis.

Les palmeres es
troben en grups de
quatre o cinc, fent
petits illots de verdor
enmig de la platja,
des del torrent dels
Jueus fins al Club
Nàutic.

També es preveu
la construcció d'una
petita zona verda
just davant l'hotel

Sant Diego, a la pe-
tita placeta que,
hores d'ara, és tota
de ciment i rajoles.
S'hi sembraran
plantes que resistei-
xin l'acció dels forts
vents i de la salinitat
de l'ambient. D'a-
questa manera es
completaria la re-
conversió de la zona
amb unes ombres
que, de segur, seran
ben rebudes pels tu-
ristes i estiuejants
sobretot en les
hores de més sol.

Per altra banda,
els empresaris de-
manaren al batle,
Joan Montserrat,
que es fessin ges-
tions per aconseguir
que es faci un parc
marítim a S'Arenal,
iniciativa que va ser
premiada al concurs
de projectes per
l'embelliment de la
platja de S'Arenal.
Es preveu que les
obres de totes
aquestes millores
comencin quan
acabi l'estiu.

'Palmeres a la platja

Cort esbucará onze cases
il.legals d'una urbanització

L'Ajuntament de Palma, a través d'Urbanisme, ha ordenat l'esbucament d'una
casa situada a la urbanitzación Son Prunes, de Son Ferriol, i está tramitant els
expedients per procedir a l'esbucament de deu cases més de la mateixa urbanit-
zació.

El regidor responsable d'Urbanisme, Gerard Garcia, assegurà que s'ha hagut
d'arribar a aquesta situació després de l'incompliment dels requeriments previs
per part dels afectats. Les cases s'han edificat damunt terreny rústic no edifica-
ble.

L'orígen d'aquesta urbanització és a l'any 1981, data en qué començaren les
edificacions. L'any 1984 sels comunica la irregularitat de l'acció, a la vegada que
s'ordenava la paralització de les obres.

Segons els veïns, es varen mantenir contactes amb Cort i els responsables de
l'Ajuntament digueren que tot s'arreglaria. Aquests dies passats, una delegació
dels afectats va anar a Ciutat per saber quina és exactament la situació en qué
es troben i seis comunica que ja s'havien cursat les ordres d'esbucament.

GIMNASIO

ZEUS
OBERT DE 9 A 22 HORES

CARRER SINGLADURA, 13
TEL.: 262214 - CAN PASTILLA



Telèfons útils a

S'Arenal

A la part de
Ciutat

13'30 i 15'00 	
Bombers 	
Residència de l'assegurança social
Creu Roja de Ca'n Pastilla 	
Policía Nacional 	
Policía Municipal 	
Policia Municipal de
La PorciúncuLl 	
Tele-Taxi 	
Radio-Taxi-Platja 	

Taxi -Telèfon 	

A la part de
Llucmajor

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 Veinats 	  265005
Grues Sampol 	  264193
Scrvici Municipal d'aigues SOGESUR 	  262493

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

727643-727644
281250-290017
  289100

264040
091
092

S'Arenal  490503
260002
401414
-255440

273 .722

Aquest periòdic surt cada guiare
des. Se pot tobar als quioscos de
S'Arenal, Ca'n Pastilla, Es Coll,  Son
Ferriol í Sant Jordi Subscriviu-vos-
Ii

BOLLETI DE SUBSCRIPCIÓ

Nom 	

Carrer 	

Població 	  Tel. 	

M'interessa una subscripció:

O SEMESTRAL 900 Ptes.

Forma de pagament:

EJ Rebut domiciliat a un Banc

Banc 	  Suc. 	

Compte n.° 	  Titular 	

El Comptat	 Firma

Ompliu aquesta tarja i enviau-la al Cami

Canteres, 132, S'Arenal.

INSTALLACIONS SANITARIES
Instalaciones

ses Cadenas
GAS - CALEFACCIO - AIRE CONDICIONAT -

ENERGIA SOLAR
CARRER PRADERA VN - TELEFON.. 26 97 14 - SES

CADENES DE S'ARENAL
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PM 473-80. Imprimeix Hora Nova, S.A. Publicitat i subscripcions: Camí Cante-
res, 132 - Apartat de correus 124 - 07600 - S'Arenal de Mallorca. Telèfon:
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Peatonització?
Antoni Pomar

Moltes vegades, des de que em vaig posar a es-
criure les «batalletes» viscudes pr mi mateix durant
la meya Ilarga vida turística, he intentat plasmar
«anècdotes», especialmente d'aqJests darrers tren-
ta anys que duc a la piala de Palma. El meu amic
Mateu Joan i Florit, em demana, davat el maremag-
num que ha suscitat la peatonització de la nostra es-
timada zona, que exposi la meya oponió, així com
l'anedotari que pugui recordar de suscce .its durant
els anys en qué hem anat «somniant» que desapa-
reixés el trànsit. Potser el que sequeixi ja és cone-
gut, ja sigui pels meus escrits o per haver-lo explicat
altres testimonis de la nostra história recent.

Doncs bé, és sabut, per tothom que abans de la
nostra Guerra Civil no hi havia mes que dos mitjans
de comunicaicó pública per dirigir-se a s'Arenal. Un
era la combiació amb el tramvia cpe arribava des de
palma, agafar el que alguns anomenaven la «pande-
rola» per anar a l'esmentat s'Arenal. Una altra mane-
ra era agafar el tren de Santanyi, que tenia una esta-
ció-parador a s'Arenal.

Durant la Guerra Civil, tenc entes (gràcies a Déu
jo no la vaig viure) que amb l'objecte de crar una via
per arribar al Fot de Cap Enderrocat, es féu construir
als presos polítics una carretera d'Jnió.

Acabada la nostra fraticida contesa, es va comen-
çar a usar masivament aquesta nova via. Pero era
tan poca la gent que la usava que quan els coman-
daments de la VI Flota Americana (en aquells temps
joera agent de viatges), em demanaren una platja
deserta per dur els seus «marines». No vaig dubtar
gens a recomanar-los la de davant l'Església de les
Meravelles (que estava tancada i sense cap tipus de
pròpies coca-coles i d'allà tornaren a bord, sense
que hagués passat cap ánima per l'esmentada ca-
rretera.

Quan vaig ser nomenat President del Foment de
Turisme de Mallorca, D.Antoni Parietti, sent ell el De-
legat de Balears del Ministerio de Obras Públicas,
s'estava construint l'actual autopista de I .aeroport.
Tenguérem, per aquest motiu, innombrables contac-
tes amb netejer, especialmente d.algues, la nostra
platja, féu que naixés una molt forta amistat. Molt
vàrem insistir que la prolongás cap a la filigranes per
ficar fora de pressupot el s enllaos. Naturalment, el
convidássim (compra d'aparells per porgar l'arena,
etc...)

Un bon dia, sabérem que s'havia aprovat el pro-
jecte de construcció d'una doble vía entre les edifica-
cions i la nostra platja. *aquí va cremar Troia. Ens
posàrem tothom en marxa percie no es fes aquest
disbarat i si, en canvi, es tractás, per tots els mitjans,
d'allargar l'autopista de l'aeroport cap a s'Arenal.

TOTS Hl ESTAVEM D'ACORD, amb qué davant de
les edificacions no hi havia d'haver tránnsit de cap
casta. Que s'havia de peatonitzar, inclús, la carrete-
ra pròpiament dita. Lluitàrem tot quan vàrem poder,
penó res aconseguirem perquè l'autopista fins a s'A-
renal NO ESTABA NI PROJECTADA. D. Antoni ens
digué: «Sé que teniu raó. Sé que haveu aconseguit,
grades als esforços dels que sou de l'ASSOCIA-
CION SINDICAL DE COMERCIANTES I INDUS-
TRIALES, VECINOS DE CAN PASTILLA A EL ARE-
NAL (aixi era de llarg, el nom), netejar l'arena; el fet
que hi hagi aquest boom turístic. Pero com a engin-
yer que som, vos puc assegurar que fer l'avantpro-
jecte, el projecte i aconseguir la corresponent con-
signació económica per fer aquesta prolongació tar-
dará almenys quinze anys 1 durant aquest tempos no
voldria que se seguissin MATANT TURISTES».

El futur (en la meya opinió) de la platja no pot ser
més que la PEATONITZACIO. Aló ens ho han fet
constatar els Tour-Operators, agents de viatges, vi-
sitants, etc... pero el quid és aconseguir-lo sense els
actuals embussos, sense els problemes que l'actual
PROVISIONAL decisió ha comportat.

Com fer-ho? Doctors té l'Església, com diu l'adagi.
Els enginyers (aquesta és la meya pobra opinió—
hauran de decidir si el trànsit que portaven els quatre
carrils pot ser absorbit per l'autopista, els carrers ad-
jacents o la VIA PARC (que decidi no realitzar el
nostre Ajuntament).

Els que saben, han de decidir el que més conven-
gui, però el que sens dubte és segur és que PER A
TOTHOM, si no volem que es segueixi degradant la
nostra imatge, hem d'aribar a la PEATONITZACIO.
S'han de deixar a un costat els interessos pricats.
S'ha de fe el que convengui a la COMUNITAT, pero,
és clar, s'han de corregir els errors, tots som hu-
mans! Sens dubte, finalment, aconseguirem que el
trànsit, quan es pugui, desapareixi d'entre les cons-
truccions i l'arena de la nostra estimada platja.
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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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Personatges amb nom propi

Avui: Miguel Llompart i Frontera
Per A. de V.

Possiblement, pel seu
nom complet, molts no
l'identifiquin. Pel seu
nom sol, en Miguel, els

EL MEU POBLE

Jo visc a un poble molt
petit que es diu S'Hosta-
lot només té tres o qua-
tre carrers, quasi tots
mos coneixem.

Es un poble petit peró
molt habitat i hi ha molts
camps on anan tots a
jugar; els carrers no
estan asfaltats peró
diuen que aviat els asfal-
taran.

Fa poc que han posat
un alcalde al poble, i
está al mateix carrer que
jo.

El meu carrer és un
poc llarg peró no molt.
En el carrer hi ha una
perruqueria, un bar i
moltes coses peró
només hi ha un pis o
dos.

El meu carrer es diu
Puig de Romaní. La

íntims. Segur que pel
seu nom d'ofici, el direc-
tor, la majoria. I pel seu
ampli somriure sense
concessions al descorat-
jament, d'afortunat em-

meya casa está en un
cantó i és molt gran.

Jo vaig a l'escola de
Son Ferriol amb un auto-
bús on anam tots els
nins i nines, menys el
dissabtes i diumenges.

A l'escola tinc molts
amics i molt professors.

Uns quants dies no
hem tengut classe per-
qué els professors fan
vaga.

Els carrers com que
no están asfaltats, com
ja he dit abans, es posen
plens de fang i són com
petits rius.

S'Hostalot és molt
prop de Son Ferriol.

Ara els camps están
plens de flors de tota
mena, i tot és molt més
hermós i tranquil.

Ana Mari Duarte

pedre .it vital, de guanya-
dor sempre en les seves
comeses? Esper que
per aquesta faceta seva,
tan personal, arribarem
a identificar-lo sempre
tots.

El nostre personatge
d'avui entrà i se'n va
com a director del
Col.legi de la Porciúncu-
la. El director d'un hotel,
ja ho saben, és l'amo, el
que lleva i posa, fa i
desfà, el que talla el ba-
callà, veja... Vivim en
aquest ambient hoteler.
Per això, el director del
col.legi de La Porciúncu-
la és, per a la gent i famí-
lies i nins i professors i
personal en general, el
director i amo de la Por-
ciúncula.

—Quan podríem par-
lar amb el director de la
Porciúncula..? i que hi
seria, el vostre direc-
tor..?

Directors de la Por-
ciúncula, aquests da-
rrers set anys, només
n'hi ha hagut un. I
aquest ho ha estat en
plenitud i amb ganes,

plenitud d'alegria i ganes
de servei, en Miguel
nostre:

—Bé, no tant, no tant;
treu-hi moixos...

Miguel és dels que
saben ser i aparentar. Jo
crec que es coneix molt
bé a sí mateix i que li és
igual, en el fons, conèi-
xer els altres. Però
pensa i té una idea for-
mada dels altres. El seu
baròmetre i el seu siste-
ma de valors será molt
seu, però el té, l'ha ten-
gut. Des d'aquest siste-
ma situa els altres. I un
tret fonamental del nos-
tre personatge: sap,
abans de tot, situar-se
entre els altres.

Bé. Popular dins la
zona, ara ens deixa per
altres destins missioners
—Sri Lanka, l'antiga Cei-
lan— per viure entre els
Germans religiosos de
l'Ordre Penitencial. Un
any, dos anys, tres
anys? Peró, jo em
deman, sincerament,
per quina raó íntima se
n'anirà Miguel Llompart i
Frontera del seu lloc de

director? No hi ha cap
dolentia, ho sé ben cert.
Només afany d'aventu-
ra, de novetat, de canvi?
El diu:

—Sabeu qué és un
any sabàtic? Tal vegada
no. Per& i un dissabte?
Els estudiants sí. Es un
dia d'il.lusió i repós. Pels
estudiants seriosos, a
més de repòs i il.lusió és
necessari per prendre
noves forces i recomen-
par. Tot això té les rels a
la Biblia. El poble jueu
ens ensenya que la feina
ben feta exigeix drefle-
xió, frenar, posar a punt
i... tornar a arrancar.

—Però tornar a co-
mençar, on?

—No és això el més
important, ara. Ara no
vull que la feina m'espat-
lli, no vull ésser un sac
de nervis ni una espasa
agresiva. Desig ser en
Miguel i no un director
més que nom Miguel.

Li férem altres pregun-
tes d'interpretació, tal
vegada retorçades
sobre el perquè de la
seva partida i... acabà
per no contestar. En jus-
tícia, s'ha de respectar el
seu silenci.

Per a la nostra opinió,
una persona que acaba
deixant la seguretat del
que esta establert, el

prestigi del seu càrrec, la
rutina del seu treball
diari, però també les co-
moditats, els bons
amics, la familia, i que
se'n va a l'aventura del
que és desconegut, del
qu eés inesperat, aques-
ta persona adquireix una
altra categoria major i
millor i , com és de supo-
sar, es mereix el respec-
te pel seu silenci i pren-
dre més en consideració
les seves paraules:

—DESIG SER EN MI-
QUEL i no un director
més que nom Miguel.

Endavant, Miguel
Llompart i Frontera.
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La segona assemblea de representants del Partit Socialista se va celebrar a l'Auditórium de S'Arenal.

No hi poguerem veure cap arenaler, encara que sí Ilucmajorers i

Nova executiva de l'Associació
Socialista de Palma

Aquests dies passats
es va fer l'assemblea
d'afiliats d'Alianza Popu-
lar de Llucmajor, a la
qual hi assití el president
del partit a les Balears i
al mateix temps presi-
dent del Govern Balear,
Gabriel Cahellas Fons.

En aquest acte es va
poder constatar que el
president de cada vega-
da més acosta als plan-
tejaments convergents
quan al nacionalisme.
En els darrers actes pú-
blics on ha assistit el

president la paraula “na-
cionalisme- sempre hi
ha sortit. Aquesta vega-
da era per parlar de «na-
cionalisme coherent", a
la vegada que assegura-
va que el seu partit, a ni-
vell insular, és un
‹‹model d'unitat interna,
de col.laboració amb
partits afins, de regiona-
lització, de nacionalisme
coherent i moderat man-
tenint una estructura es-
tatal com a partit, que ha
de servir d'exemple per
a altres comunitats autò-
nomes.

L'Agrupació Socia-
lista de Palma elegí
una nova executiva,
encapçalada per Xa-
vier Texeira com a se-
cretari general. En la
nova executiva s'hi in-
clouen membres del
corrient majoritari de
la FSB anomenat
«Socialisme i Autono-
mia», i també alguns
del corrent d'Esquerra
Socialista.

A més de Xavier Te-
xeira varen ser elegits
Caries Aguilar com a
vice-secretari comar-
cal de Palma, Pere
Vallespir per organit-
zació i finances, Víctor
Guerrero per comuni-
cació, Pasqual
Comín, per assump-
tes institucionals, An-
dreu Carlos López per
formació, Juli Izquier-
do per acció sectorial i
assumptes socials.
També hi entraran

com a secretaris polí-
tics Jaume Carbone-
ro, Jan Josep Novo,
Mari Carme Guzmán i
Gori Vicens.

El nou secretari ge-
neral de l'Agrupació
Socialista de Palma,
Xavier Texeira, mani-
festá que «la nova

executiva donará su-
port al batle de Palma,
Ramon Aguiló, i al seu
grup municipal». De la
mateixa manera, as-
segura que «la relació
entre el grup munici-
pal i el partit no varia-
rá».

Amb aquesta nova

junta de la FSB, el co-
rrent majoritari dins
Ciutat, Socialisme i
Autonomia veu conso-
lidada la seva presen-
cia dins l'aparell del
partit, en detriment del
sector oficialista, en-
capçalat per Josep
Lluís Mádico.

Llucmajor

Cariellas parla de «nacionalisme
coherent»

S'ARENAL. Oficinas, 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 1 Exposició: Polígon de Son Castelló.

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

almacenes
	femenias...
	materiales de construcción

Els professionals



Set detinguts més per captar
publicitat per revistes falses
DdB

• BARCELONA. — La policia
de Barcelona va assenyalar
ahir que durant els últims dies
han estat detingudes set per-
sones més relacionades amb
una presumpta estafa que pot
haver afectat més de 35.000
persones a tot Espanya i que
consistia a captar anuncis per
diferents publicacions, amb
un títol aparentent oficial, que
no tenien més tirada que els
exemplars que es mostraven
als qui es decidien a contrac-
tar publicitat. La policia ha
proporcionat la llista de
detinguts, peró no ha volgut
identificar un coronel de l'e-
xércit i un professor de la
Universitat Autónoma de
Barcelona que, segons Europa
Press, es troben entre els
inculpats.

El 12 d'abril passat la
policia ja va detenir set per-
sones vinculades amb el

mateix afer. Els autors de
l'estafa poden haver aconse-
guit prop de 1.000 milions de
pessetes a través d'aquest sis-
tema.

Fonts policials ván afegir
que els ara detinguts s'encar-
regavan de la creació i edició
de les diferents publicacions,
sota noms com Prensa Oficial
Militar, Inspección de Traba-
jo, Hacie”da, Policia Judicial
o Policia Municipal. Al llarg
de les investigacions s'ha pres
declaració a més de 4.000
afectats de tot Espanya,
segons les autoritats policials.

Els inculpats, que residien
a Barcelona i Madrid, havien
aconseguit, segons la docu-
mentació confiscada, uns
beneficis de més de 170
milions de pessetes i eren els
encarregats de muntar l'in-
frestructura necessària per
cometre els fets i contractar
els detinguts el mes d'abril
passat.

Condemnen una tabaquera dels
EUA per no avisar del risc de fumar
• NEWARK. — Un jurat
federal de l'Estat nord-ameri-
ch. de Nova Jersey ha con-
demnat per primera vegada a
la història una companyia
tabaquera com a coresponsa-
ble de la mort d'una fumado-
ra, afectada per un cáncer de
pulmó. La sentencia podria
convertir-se en un precendent
d'extraordinària importància.
Només coneguda la decisió
del jurat, la sentencia ha estat
recorreguda per l'empresa
inculpada.

El jurat, format per tres
homes i tres dones, condemna
el grup Liggett, que fabrica
els cigarrets LM i Chester-
field, a indemnitzar Antonio
Cipollone amb la quantitat de
400.000 dòlars, uns 48
milions de pessetes. La seva
dona, Rose Cipollone, va
morir de cáncer el 1984, des-
prés d'haver fumat un paquet
i mig de cigarrets al dia

durant 43 anys.
El jurat va considerar que

la companyia de tabacs no va
informar dels perjudicis de
fumar els seus cigarrets fins
al 1966. Aquest any, una llei
federal va obligar totes les
companyies tabaqueres a
inscriure als paquets de cigar-
rets una indicació sobre els
perills sanitaris del tabac.

Segons el jurat, el grup
Liggett coneixia perfectament
el risc sanitari de l'ús del
tabac des de la década dels
quaranta i, en canvi, va Han-
gar una campanya publicitària
amb un eslògan que deia:
"Just alló que els metges
recomanen", que incitava el
consum de tabac.

El cas va ser presentat
davant les corts de Nova Jer-
sey el 1983 pel matrimoni
Cipollone, quan la dona ja
estava afectada de cáncer de
pulmó.

«hrr.411.15:1111.1.`
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La premsa espanyola rep. 2.500
milions en ajuts del govern

DdB

• BARCELONA. — El govern
de l'Estat va concedir durant
el 1987 més de 2.500 milions
de pessetes en ajuts a diaris
en concepte de difusió, quan-
titat de paper gastat i inver-
sions en reconversió tecnoló-
gica. Més de noranta empre-
ses editores de periòdics d'in-
formació general van ser sub-
vencionades. Quatre d'elles,
les que publiquen El País,
ABC, La Vanguardia i El
Periódico de Catalunya, s'em-
porten més de vuit-cents mi-
lions de pessetes, gairebé una
tercera part del total de les
subvencions.

,E1 diari El País és el que
va rebre més diners, 98 mili-
ons per ajuts per difusió, 143
per consum de paper i 66 per
reconversió tecnológica. La
Vanguardia va rebre 183 mili-
ons, 39 per difusió, 110 per
paper i 34 per tecnologia. A
ABC se li van concedir 171 mi-
lions, 47 per difusió, 114 per
paper i deu per tecnologia. El
Periódico va rebre 151 mili-

ons, trenta per difusió, 91 per
paper i trenta per tecnol?>gia,
segons informa Europa Press.

Subvenciona destacades
L'Organització de la Jus-

tificació de la Difusió (OJD),
referida al 1986 —l'última
publicada—, indica que els
diaris amb més difusió a Espa-
nya són El País, ABC, La
Vanguardia, As, El Periódi-
co, Diario 16 i El Correo
Español-El Pueblo Vasco, per
aquest ordre, amb vendes de
360.000 a 115.000 exern-

plars.
Dels ajutA, As va rebre 68

milions, Diario 16, 65 i El
Correo Espanyol, 86. De les
92 subvencions per venda, hi
ha també les de Deia i La Voz
de Galicia, de dinou milions
cada una, i els 42 milions de
La Región de Orense, amb la
Región Internacional, que se-
gons l'OJD venen onze mil
exemplars.

Per consum de paper, es
van concedir 76 ajuts, entre
els quals cal assenyalar també
els 83 milions pel diari rnadri-

leny Ya, els trenta de Diario
16, els 22 d'El Diario Vasco,
els 24 d'Heraldo de Aragón i
els 32 de La Voz de Galicia.
Pel que fa a les 77 ajudes per
reconversió tecnológica, qua-
tre d'elles a agencies de
premsa, es poden assenyalar
els 65 milions rebuts pel Día
de Cuenca i els 46 d'Heraldo
de Aragón.

Altres diaria catalans
Entre els diaris catalans

de menor tirada que han
rebut ajuts, hi ha el DdB,
amb quasi sis milions per
paper; Avui, amb 27 milions
en total; Punt diari, amb
onze; Diari de Girona, amb
dotze; Segre, amb nou i una
vintena de milions més repar-
tits entre altres diaris de les
comarques catalanes.

El govern també va dene-
gar ajuts a una dotzena de
diaris i agències, entre ells El
Alcázar, Diario de Lleida o
Europa Press. Els motius de
la negativa són per desapari-
ció o per no complir requisits
de la normativa legal.' L'ajut es dóna segons la difusió,el paper gastat i la tecnologia

5.
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La U.D. Arenal assoleix
la categoria nacional

La U.D. Arenal va assolir la categoria nacional derrotant al Montuïri a ca seva per zero a
tres. Els gols els marcaren Maestre, després d'un rebuig del porter montuker a tir de Car-
les. El segon gol l'aconseguí l'ex-montuker Prohens, aquest gol va ser de bona factura. El
tercer i definitiu gol va ser obra de Caries, després d'una pujada rápida cap a la porta con-
trària.

El resultat estava pendent del que farien el Sant Rafael d'Eivissa i el Ferriolenc, però
amb el partit perdut per part dels visitants i la  victòria del s'Arenal a camp contrari, aquest
darrer assolí la Tercera Categoria Nacional.

.Donam l'enhorabona a la U.D. Arenal per l'ascens aconseguit en aquesta temporada.
Ara veurem qué passa la temporada que ve.

11.11.11W
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Setmanaris: L'últim
Per José Alvarado

Fer país o fer el ridícul
cent S ANCHIS

er un setmanari, en aquest país i ara mateix, ha de ser, so-
bretot i malgrat tot, fer premsa. Si es fa en cataba, a més,
hi ha alguns additius quasi garantits: s'hi pot fer país, que
en diuen, i, també, s'hi pot fer el ridícul.

Per a la gent que en aquests darrers anys ens hi hem dedicat professi-
onalment, com a mínim l'experiència hauria de deixar ben clars
alguns punts. Quasi ja inqüestionables. Si l'intent es fa en castellà,
val la pena deixar-ho córrer en el mateix moment en qué algun atrevit
ho proposa. La premsa en castella a l'Estat espanyol, ha saturat del
tot els punt de venda i ha cansat el lector.

Per fer un nou producte mínimament válid, en l'àmbit de la informa-
ció general en castellà, calen tres premisses indefugibles: la nova revis-
ta s'ha de redactar a Madrid, on hi batirá d'haver-ne l'oficina central
—un altre plantejament resulta suicida. Ha d'oferir, en segon lloc, al-
gunes coses, ben destacades, que no incloguen els productes que ja són
al mercat. I, finalment, ha de tenir un segment de lectors ben clar,
sobre el qual haurà d'incidir el producte. No haver reconegut clarament
aquests dos darrers punts ha dut al fracàs El Globo i ha donat via per
córrer a Epoca.

Evidentment, un producte en castellà no pot anar dirigit a un lector
potencialment només català. D'entrada, seria ban limitat económica-
ment i ja no podria competir amb els productes estatals que els catalans
llegeixen cada setmana en castellà.

Si el setmanari pretén ser escrit en català i funcionar com un produc-
te fet en i per aquest país, les coses canvien parcialment. Un setmanari
cataba jugará fort, inicialment, amb la fidelitat que poden suposar uns
quant milers de lectors abertzales de la premsa del país que fins ara
s'ho han empassat tot. Així, el llançament és més fácil i, si la revista
s'encarrila bé, pot tenir garantida la continuitat.

La continuïtat-subsisténcia només, però, és poc. A la !larga, amb un
plantejament tan poc ambiciós, la capçalera caurá a les mans i en la in-
fluencia del partit de torn i només continuará als quioscos per simple
rutina i per no cedir terreny al contrari. Ni un pam. Fins els més almo-
gàvers se'n cansaran.

Si, per contra, hi ha idees i ambició, les coses es compliquen, comen-
ça l'aventura i, amb ella, la professionalitat. Una vegada assentat el
setmanari sobre la base del lector-masoquista-segur, cal millorar-ne la
presencia i el contingut, per intentar rivalitzar amb els productes en
castella és a dir, aquells que el lector català veu al quiosc. Al principi,
amb moral i amb voluntarisme; a poc a poc, amb ofici. Si la moral i el
voluntarisme s'allarguen, més val plegar. El manteniment així ens
duu al mateix lloc que el producte defina per la continuïtat-
subsistència, però amb mes «independencia» i més «glòria».

Si hi ha ofici, cal jugar amb forca la difícil carta de la publicitat. On
per ara s'han estavellat tots els projectes. Cap editor petit no ho ha
aconseguit fins al moment. És el repte mes difícil. El salt. Entrar en
un circuit publicitari normal, en català, és entrar al món de la premsa,
de l'edició. Ara podríem discutir-ne el sistema, l'estrat ègia que ens hi
ha de dur. Però ja parlem de futurs. Ningú no ha sabut fer-ho. I així
estem.

Això del futbol és
una droga, ja ho
sabeu. Hi ha persones
que quan estan vivint
un partit per la tele in-
clús no s'en recorden
ni de sopar.

Un d'aquests fanà-
tics era el bon al-lot de
Martí. Martí tenia
molts fills, pocs do-
blers i cap televisor.
Cosa bastant comú en
casa dels pobres molt
pobres.

Vivia en un petit so-
terrani d'un dels carre-
rons de S'Arenal que
pugen cap a l'antiga
via del tren. El soterra-
ni era humit i mal ven-
tilat, però les diligents
mans de Jerónia, la
dona de Martí, l'ha-
vien adecentat per a
qué hi poguessin viure
més o menys huma-
nament els set me-
nuts i la parella.

A Martí li anava bé
aquel l lloc perquè era
prcp del Café Nou. En
aquest bar hi passava
les nombroses hores
d'ocri. Allá s'hi refugia-
va de l'infernal cridòria
de la miserable llar, a
la vegada que es trac-
tava de tu a tu amb la
millar societat possi-
ble. Bevia bon café
quan el convidaven i

jugava	 inacabables
partides de cartes ple-
nas d'emoció.

Peró la vertadera
emoció eren els par-
tits de futbol a la tele-
visió en color.

Justament, fa poc
temps que televisaren
el més grandiós partit
que un pugui imagi-
nar-se: - Barcelona-
Madrid.

La competició ja
pràcticament havia
acabat i només faltava
saber qui seria el cam-
pió, ja que havent em-
patat la victòria d'ha-
via de dilucidar a base
de prórroga i penaltis.

En aquest moment,
va arribar corrent el fill
major de Martí, onze
anys, amb un missat-
ge:

—Papa, que ven-
guis tot d'una que en
Miquelet s'ha posat
malalt.

—Bé, ara venc.
l Martí seguí tens

les incidències del
partit.

Poc temps després,
una de les ninetes:

J.4,
—Papa, que ven-

guis corrent. Hem de
dur en Miquelt al
metge. Es molt greu.

—Cony! Di-li a ta
mare que tot d'una
venc. Es només un
moment.

Sortiren els menuts
disparats, esporuguits
per les males puces
del pare que es posa a
cridar fort quan com-
provà que un gol cla-
ríssim era anullat per
l'àrbitre.

La cosa seguí així
una bona estona,
entre avisos familiars i
porcades del senyor
llicenciat.

Quan Martí, cabre-
jadíssim, arriba a la fi
al petit soterrani, la
vida acabava de ficar-
li el darrer gol a Mi-
quelet.

El pare, desesperat,
amollà un fort crit de
dolor i, ploriquejant,
no se li va ocórrer res
més que exclamar:

sia! I pen-
sar que tota la culpa la
té aquest cabró d'àrbi-
tre!
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El batle de Ciutat, Ramon Aguiló, va inaugurar el nou trenet turístic, batejat amb el
nom de «Exprés de la platja de S'Arenal» que  farà el trajecte, a molt poca velocitat,

entre Ca'n Pastilla i S'Arenal de Mallorca.

Inauguració del trenet de la platja
L'anomenat «Exprés de la platja de S'A-

renal» va veure com en el seu viatge inau-
gural es reunia la plana major de Cort per
viatjar-hi. Es vermell i groc i hi caben sei-
xanta persones. El batle, que va ser per uns
moments un turista o estiuejant més, també
va aprofitar per posar-se al volant del trent,
això sí, d'aturat. El batle va dir que aquell
dia «tenia motius per estar content».

Juntament amb el batle, Ramon Aguiló, hi
assistiren també altres polítics, com el ti-
nent d'alcaldia de circulació, Miguel Dolç,
Joan Fageda o Josep Alonso, màxim res-
ponsable de l'Empresa Municipal de Trans-
ports.

El primer viatge es va fer pels carrers
més cèntrics de Ciutat, partint des de la ma-
teixa plaga de Cort, cap al carrer Colon, la
plaça Major, el carrer de Sant Miguel, fins
arribar al carrer Conquistador i una altra ve-
gada cap a Cort.

A bord, a més de les autoritats, també hi
anaven periodistes i algun despistat que
s'hi va ficar sense treure el bitllet, i és que el
primer dia era de franc.' El batle va dir que
«ens hem oblidat de convidar en Jeroni
Saiz, que avui de matí estava ocupat»,
entre rialles i somriures més o manco dissi-
mulats.

El batle va dir que s'hauria de pensar en
l'adquisició d'altres trens per passejar els
turistes per Bellver o el Terreno.

Els preus per pujar a quest trenet són de
200 pessetes per anar i 300 per anar i tor-
nar, i el trajecte dura aproximadament mitja
hora per anar i una altra mitja per tornar. 1
és que el trenet va molt tira tira.

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 	Set•APC0

CARRER DE SANT CRISTÒFOR, 82
TEL.: 263423

S'ARENAL DE MALLORCA
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Distinció á Miguel
Barceló Tomás

Amb motiu de la festivi-
tat de Sant loan de Ante
Portan Latinam, el passat
dia 6 delnaig d'Associació
Empresarial d'Arts Gráfi-
ques va celebrar el seu
sopar de companyonia
anual i en el transcurs del
qual es va fer entrega de la
insignia d'or de l'Associa-
ció a l'industrial d'Arts
Gràfiques, Miguel Barceló
Tomás de la Impremta Mo-
derna, amb motiu de la
seva jubilació després de
55 anys dedicat a. aquesta
professió.

Així mateix li fou entre-
gat un obsequi per part
dels seus empleats i una
placa de plata commemo-
rativa per l'Empresa Neuf-
ville.

Recordem que durant
aquests 44 anys d'existèn-
cia, la Impremta Moderna
(amb la dirección fins ara
de Miguel BarLeló i a partir
d'ara del seu fin Miguel),

amb gran vocació i profes-
sionalitat, ha realçat digna-
ment les Arts Gràfiques a
la nostra ciutat, en multi-
tud d'impresos, cartel',
bres i opuscles, d'entre els
quals els editats sobre as-
pectes de la vidia i historial
local, constitueixen una va-
luosa aportació per a la
confecció de la història del
nostre poble.

A. Tomás

PRE
MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ

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

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

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

Cala D'Or	 Exposició: Avinguda de Bélgica, 14 - Tel.: 657562.
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A l'hotel Perla de Ca'n
Pastilla hi tengué lloc l'e-
lecció dels càrrecs locals
d'Alianza Popular. Hi as-
sistí Joan Fageda, cap
del partit a Cort, i el pre-
sident de la junta ciuta-
dana, Josep Maria Ro-
dríguez.

L'única candidatura,
encapçalada per Fran-
cesc Bellinfante, fou ac-
ceptada per unanimitat.
El vice-president és
Damià Sastre Bauza el
secretari és Miguel Nico-
lau Riutort, i els vocals

són Jaume Porcel Mas,
Antoni Mas Alós, marcial
Rodríguez Díaz i Joan
Febrer Cabrera.

El submari
Gabriel Janer i Manila
1:7 Diuen que enguany estrenarem una nova
atracció: el submarí. Per espai d'una hora, una
cinquantena de turistes podran baixar en un
submarí a la profunditat del mar i observar a
través de les finestres els paisatges del fons,
illuminats per unsfocus d'elevada potència que
possibilitaran la perfecta contemplació del
panorama.

Però, ¿quin panorama mostrarem als turistes?
¿En quina aigua, perfectament illuminada, els

farem submergir? ¿Sota quin brou hauran de
portar a terme l'aventura de l'exploració?

Ens expliquen que el submarí tindrà tota casta
de comfort, que no hi mancará el luxe més
sofisticat, que la temperatura a l'interior de
l'artefacte es mantindrà constant, que disposarà
de perfectes sistemes de comunicació amb
l'exterior, que podrá davallarfins a cent metres i
que, gràcies a un especial sistema de vàlvules, els
passatgers podran donar menjar als peixos, ni que
fossin els coloms malaltissos d'una plaça pública.

Doncs, ja tenim la cinquantena de turistes
acomodada en el submarí. Ens han garantit que
hi estaran còmodes, que no passaran calor, que
fins i tot podran pegar una becaina, mentre
esperen que sorgeixi el miracle: la vida submarina
amb tota la seva esplendorosa vitalitat, la varietat
cromática de les algues marines: algues- verdes,
algues blaves, algues daurades, carnes roges de
mar, lletugues de mar, algues brunes, algues en
forma de venial!, algues vermelles, quasi de coral!,
algunes	 immensos semen ters de
posidbnies... Si hi ha sort, potser veuran algun
ramat de salpes, alguna concentració de molls,
calamars i cranques, una estrella de mar, un
esbart de llisses, algun cap-roig i molt de gerret...

Ja tenim la cinquantena de turistes acomodada
en el submarí a pum per a l'exploració del món
desconegut. Si la immersió es produeix en algun
dels punts on conflueix la desembocadura de les
clavegueres dels hotels, tinc la impressió que el
paisatge que, asseguts confortablement i
refrigerats, descobriran els turistes será tot
di/eren!. Llavors, el descens del submarí proveit de
focus a l'interior d'aquell brou pútrid podria
esdevenir un viatge terrarific. Però aquesta
atracció potser la deixarem per a un altre any.

Llucmajor

Trobada deis donants
de sang

La trobada dels Do- vint-i-tres donants amb

fer a Llucmajor va aca-
bar amb una monumen-
nants de Sang que es va nou insígnies d'or a do-

nants amb més de vint-i-

mes de deu donacions i

cinc donacions. Un acte
tal paella per a més de amb molta participació inou-centes persones. Hi ben
va haver medalles per a

En Juanito del Restaurant Andreu de Ca'n Pasti-
lla féu la Primera Comunió a l'Església de Son

Rapinya. El sopar fou al Restaurant Brasilia.

Can Pastilla

Francesc Bellinf ante Moranta,
nou president d'AP
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ATENCIÓ PISCINES
Arquitectes, constructors i particulars.
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LLUCMAJOR

Cap a la Federació
de les AA.VV.

Al celler Reda hi tengué lloc la reunió dels direc-
tius de sis de les nou associacions de  veïns del
terme Ilucmajorer, que pretenen constituir-se en fe-
deració d'AA.VV. Les associacions de  veïns de Cala
Pi, Son Sunyer i Son Verí no acudiren a l'acte.

La reunió dure unes dues hores i posa de manifest
l'interés dels directius i els avantatges que podrien
derivar-se de la federació de les AA.VV. de la zona.
Es va proposar que les directives de les diferents as-
sociacions proposin una assemblea entre els seus
associats i decideixin entrar a formar part o no de la
federació.

Es va nomenar una comissió, formada per un
membre de cada associació present a l'acte per de-
tallar els estatuts de la federació. Dia 16 de juny, a
les vuit del capvespre hi haurà una altra reunió al
mateix lloc, el celler Reda.

Coll d'en Rabassa

Dues joves ferides greus
Rosa maria F.M., de 17 anys, i Rosina C.P., de 16

anys, sofriren ferides qualificades de molt greus
quan varen ser atropellades per un cotxe mentre in-
tentaven posar un cotxe en marxa empenyent.

Els fets succeïren al carrer Cardenal Rossell, del
Coll, quan estaven empenyent el cotxe de Francesc
F.M., de 21 anys, moment en el qual el cotxe  conduït
per Rafael P.S., de 26 anys, les va atropellar.

Coll d'en Rabassa

Intent de suicidi
Es va demanar la presencia de la Policia Munici-

pal al Coll per fer-se càrrec d'un home que es troba-
va estés en terra, el qual presentava diverses fractu-
res i cops.

Quan se'l va traslladar a Son Dureta, el ferit inten-
ta autolesionar-se, afirmant davant els agents de Po-
licia que havia volgut Segons la seva
dona, J.R.M., de 54 anys, s'havia  llançat al carrer
des del terrat d'un edifici.

S'Arenal de Mallorca

Tres ferits en una explosió
de gas butá

Tres membres d'una mateixa família resultaren fe-
rits de consideració quan explote una bombona de
gas butà a la seva casa del carrer Terral, de S'Are-
nal.

Els ferits foren traslladats a la residencia sanitaria
de Son Dureta, on quedaren ingressats amb crema-
des de consideració.

Els Bombers i la Guardia Civil acudiren immedia-
tament al lloc dels fets, apagant l'incendi que s'havia
provocat.

Es desconeixen les causes de l'accident, encara
que es pensa que la cuasa hagués pogut ser una
fuita de gas de la canonada de la cuina.

S'Arenal de Mallorca

Detinguts uns lladres
La Guardia Civil de S'Arenal de Mallorca ha detin-

gut Felip B.P., de 16 any, Jaume Josep C.F., de 18
anys i Marcel.lí O.M., de 14 anys, acusats de robar a
una oficina de la Companyia Telefónica de S'Arenal.

Als detinguts sels intervení unes vuitanta mil pes-
setes en metállic que, segons sembla, provenien
del robatori fet al local de la Telefónica de S'Arenal.

Els presumptes delinqüents varen ser posats a
disposició municipal.



A Ca S'Arrosser de's Pil«larí se reuneixen per sopar un grup d'amics els primers divendres de mes.

Xafarderies

Coiffeur d'Hommes

Barber's Shop

Haarschneider Frisár

CAN PASTILLA (Mallorca)Calle Virgilio, 1

Peluquería de Caballeros

Ç (^toa', ••••	 t., drs ti

PICCABILLY - PUB
SNACK BAR

PEDRO y GUILLERMO

Avda. Bar/alomé Riutort - Tel. 26 59 30 - Can Pastilla

3opería
Cbettutioo
GOLD, SILBER, ZUCHTPERLEN

Complejo Comercial Cristina • Maya da Palma

Joyería
OCTAVIO

j

OR-PLATA-PERLES
Complex Comercial Cristina-Les Meravelles

BAR

CASA VERD

Bartolome Riutort Sabater, 3
Tel. 26 02 61	 CAN PASTILLA - MALLORCA

En Manuel Serna de Llucmajor, anava a Ca'n Pastilla, quan de sobte, un
cotxe de lloguer tripulat per quatre irlandesos se  botà el semàfor en roig i
xocá violentament contra el seu cotxe. Dos dels irlandesos foren translla-
dats a Son Dureta i els cotxes quedaren ben malparats. El fet fou al creuer,

entre les dues benzineres de Ca'n Pastilla.
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La Biblioteca Munici-
pal de S'Arenal, ha estat
tancada aquest mes de
juny passat. L'Ajunta-
ment de Ciutat, no s'ha
molestat per avisar els
usuaris d'aquest fet i nol-
tros trobam que això no
está gens bé. Tampc no
trobam que estigui bé
això de tancar la bibliote-
ca per donar vacances
al bibliotecari. Amb un
bibliotecari més, se po-
drien cobrir les vacances
de tots els bibliotecaris
del Terme de Ciutat. La
gent ha de poder llegir
tot l'any, troba aquest
xafarder.

Molt s'ha parlat darre-
rament del violador de
S'Aranjassa. Pareix
esser que l'al-lot de 19
anys que se va oferir a
acompanyar la Ilucmajo-
rera a ca seva i la va vio-
lar dins un alfals de S'A-
ranjassa, habita a la part
alta de S'Arenal, mes
coneguda aquesta ba-
rriada per Son Gotleu de
S'Arenal. Les mallorqui-
nes joves haurien d'es-
tar més alerta quan es-
colleixen parella, que lla-
vors passen aquestes
coses.

L'Ajuntament de Lluc-
major, a la fi, ens té en
compte als arenalers. A
un deis darrer plens, de
46 resolucions de l'Alcal-
dia, 20 corresponien a
S'Arenal, 17 a Llucmajor
i la resta a totes dues po-
blacions.

En Josep Sales i
Angel va guanyar l'adju-
dicació dels bar de la
Placa Reina Maria Cristi-
na per a quatre anys,
previ el pagament de
tres milions de pessetes,
davant dels dos milions
sis-centes mil que havia
ofert donya Maria Rol-
dan Corral.

L'Ajuntament de Ciu-
tat, per unanimitat, ha
acordat l'obertura del ca-
rrer Mar de Aral a les

Meravelles. Aquest ca-
rrer permetrà anar de
S'Arenal a Can Pastilla
per quarta línia. També
se va recordar de donar
sentit únic al carrer Are-
nes de Bilbao, des de
Marbella a Acapulco. In-
vertir sentit únic dels ca-
rrers Garcia de Arosa,
des del carrer Pingüí i
Pelicà fins a Marbella.
Doble sentit de circula-
ció del carrer Garsa
entre Pingüí i Pelicà.
Convertir Pelicá, entre

Garsa i Grua, en carrer
de doble circulació.

Dia tres de juliol, a
l'esplanada del Monestir
de Lluc hi haurà una ex-
posició monográfica de
cans de bestiar, organit-
zada pel Club Espanyol
de Ca de Bestiar. Molta
de gent de la nostra co-
marca fa comptes d'a-
nar-hi ja que hi ha molts
d'aficionats, sobretot a
Llucmajor.



VOCABULARI RELACIONAT AMB
COTXES

Borborisffle	 Forma correcto
Embrague	 Embragament

Freno	 Fre

Asiento

Maletero

Ventanillo	

Maleter
Finestreta

Seguro	 Assegurança

Panel	 Plafó

Mando

Faro	

Comandament

For

Limpiaparobrisas	 Eixuga-parobrisa

CONSELL INSULAR DE MALLORCA

13araRestaurante

la 'Posada
CUINA MALLORQUINA

STEAK HOUSE
CARNS A LA GRAELLA

CARRETERA DE S'ARENAL,102
TEL.: 492576 - CAN PASTILLA

CA'N PASTILLA (Palma)Ctra. Can Pastilla, 96 - Tel. 26 15

TALLERES

J. J.
Electricidad del Automóvil

Reparación de Neumáticos en General
Cambios de Aceite

VIMOTEX
INSTALLACIO I MUNTATGE DE

MOQUETES I TRESPOLS,CORTINATGES I
TAPISSERIES

JOSEP VILLALTA
CARRER XADO, 5. TELEFON: 249710 -ES MOLINAR

L'oposició del Sol a la conjunció entre Saturn i  Urà fará,
estralls en les persones de tipus nerviós. Hisenda no és

un planeta, per?) també influeix en tots els signes.

íi< Lleó
En el teu cas seran les

relacions familiars les que et
portaran algun problema. Res
d'enveges. Comparteix.

Verge
Només el sentit filosòfic

et traurà de situacions delica-
des. Res de fer negocis, per
ara. No signis documents.

dizás Libra
Quan es pensa s'emeten

ones en una freqüència molt
alta i feble. Procura que la
teva emissió sigui divertida.
col Escorpió

Tensions laborals. Si ets
cap de colla, parla amb els
treballadors i equilibra les
posicions. Tot és millorable.
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Noticiari sexual (V)
per Ramon Rosselló

1390.- Es recapta a Mallorca l'impost ano-
menat monedatge o morabeti'. S'ha conservat
el quadern corresponent a la parròquia de
Sant Miguel de Ciutat, on hi veim la llista de
tots els habitadors, entre elsquals hi ha algu-
nes "leinbitez púbUque.s": Na Major, Na Ca-
terina, La Mongeta, Na Catoy. "Aque4te45
6embite4 piadíquez no paga/Len com zíen ez-
t'unge/tez e no han eztat X anyz en /a
teAAa" . A una altra illeta hi ha aquestes al-
tres: Na Marquesa, Na Guillemona, N'Antoni-
na; tampoc no pagaren per la mateixa sobre-
dita raó. (ARV Mestre Racional 9584 f. 54v) -

1404.- El lloctinent del Batle. general de
València comunica al guarda de mar del Grau
que deixi recollir en la barca de Francesc Sa
Grassa, per anar a Mallorca, la dona Na Ma-
ria "lembita púbbIca". (ARV Batlia, Coses ve-
dades de mar n2 243 f. 7I9v)

1592, octubre.- El Gran i General Consell
concedeix 50 lliures a la casa on s'instrueix i
encamina les dones errades, anomenada Casa

,. de Pietat. (ARM AGC '45 f. 195, 202v, 223)
1599, 24 març.- Des del Bisbat es mana al

Rd. doctor Binimelis, prevere, no gosi entrar
certa casa "a eíicea de unez zítez" (ADM

Homagiorum 3 s.f.)
1599.- Ramon Doms, capità general dels

trirrems del Principat de Catalunya, signa la
sentència contra Antoni de la Calche i Josep
Andreu, remers, dela-ts i inculpats de crim ne-
fando de sodomia. Dit Antoni és conderrmat a
mort i cremat; dit Josep per tal com és me-
nor de 20 anys és condemnat a remar perpè-
tuament al servici reial de les galeres. Fou
publicada la sentència dia 21 de febrer de
1611. (Bilioteca de Catalunya Ms. 214 n2 13
f.22)

-Carlos Garain, suís, soldat del batalló del
Regiment Suls de Betschart, mort al castell
de Sant Felip de Maó el 27 de desembre de
1781: "habíéndo4e zacado e/ caddyek de /a
cama kepaAaAon 104 enleAmo4 zex una ma-
gen. de /o qua/ dívton pakte, y ze
dízpuzo 6ueze vízuAada con lotmatídad
pon, /04 4acu1tatívo4 quíenez Aeeonocíe-
ton y dectaxaAon zeA víAgen íntaeta". Era
fill de Pere Garain i Carlota Willie, fadrina
de 17 anys. Es va presentar al reclutament"vez
tído de hombAe"; a la revisió "apaJtentó una
índ¿dipozícíón" "PeAo <su v.¿Agín.ídad tez-
Ulíca que no contAilbuyeAon pata ello mo-
tívo4 lazcívo4, n41. íntentoz caknate.6", si
nó amor a la Patria. (Imprès: "Sumo acahel

- cído en el aLtío de/ ca4.t¿eio de San Phe-

rnés fort que el setè de cava-
Bel-la. És la sogra.

Taure
Que no es noti que saps

de qué va la pel-lícula. Posa
cara de póquer. Avui molts
aniran de fanal.

901 Géminis
Els dubtes, quan es dei-

xen cristal.litzar al cervell, són
molt dolorosos d'expulsar. Cal
netejar la pensadora.

Cáncer
Un malentès amb un

amic sempre és trist. Aclareix
aviat qualsevol confusió, per
complicada que sigui.

Upe de Menokca a 27 de dícíeinbte de
178 1 ". Barcelona 1782)

NOTES HISTbRIQUES

1588, 13 agost. " El lloctinent general del
Regne escriu al Batle de Manacor dient 'que
Miguel Lluis de Togores ha exposat que Ga-
briel Vadell arrendador de la possessió dita
La Real li deu 100 quarteres de blat de Ila-
vor i certa suma de diners. 'Ha sabut, dit se-
nyor, que l'arrendador se'n vol anar sense
pagar ni donar fermances. (ARM LC 355 f.
118v)

1590,. 18 maig.- El lloctinent general es-
criu al batle de Manacor dient que Rafel Ba-
llester es queixa de les persones que entren
dins la seva possessió dita Son Llull i fan Ile-
nya. (ARM LC 358 f. 67v)

1593.- El Rei concedeix franquesa de no
pagar delme durant 15 anys a aquells que
plantaran noves vinyes a Mallorca. Per gaudir
del privilegi, Miguel Ginard de Sant Llorenç
denunciá davant el procurador reial de Pilla
haver plantat un quartó dé vinya. Joan Badia
denuncia mitja quarterada. Antoni Badia un
quartó. (ARM RP 2681 f. 81 i 82)

1598.- Nova franquesa reial, també durant
15 anys, per les noves plantacions de vinyes.
Joan melis de Sant Llorenç denuncià haver
plantat mitja quarterada. Mateu Melis un
quartó, i Bartomeu Grimalt una quarterada..
(ARM RP 2682 f. 68v-69)

MALLORCA I MONTSERRAT

Dia 12 d'octubre de 1591, els frares del
convent de Llorito exposaven al rei que, es-
sent pobres, el Bisbe de Mallorca els ha donat
llicència per captar almoines per Pilla, però
no troben seglars que vulguin esser baciners
si no és fruint de certes exempcions i privile-
gis que tenen els baciners de Montserrat.
(ACA reg. 437.3 f. 59v)

Valentí ses Torres, en el seu testament fet
el mes d'octubre de 1268, deixà 5 sous . a
Santa Maria de Montserrat.

1563, 14 juliol.- Des del Bisbat de Mallorca
es conedeix llicència per captar almoines pel
substent dels monjos de Montserrat. Dia 26 es
concedi' altra llicència per al monestir. (ADM
Provisions s.f.)

Sagitari
Bon dia per passejar

metafòricament pels jardins de
l'Olimp. A la imaginació no
arriba la repressió exterior.

101 Capricorn
Un de cada tres desitjos

no el complirà. Tens a les te-
ves mans la possibilitat de
triar quin has d'oblidar.

Aquari
Tornen	 els	 antics

recor s d'amors de la joventut.
Repassa el camí fet i mira qué
és el que no vas trepitjar bé.
mar Peixos
ngiow Bones idees. Escriu-les,
però no llencis després els
papers. Guarda els pensa-
ments per respecte propi.

Àries	 ASTROLOGIA
Voldrás desenterrar la 	

destral de guerra. L'enemic és	 Joan Tomás Hernández
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Herbes remeieres
Joan Llabrés de la Porciúncula

FUMDETERRA o FUMUSTERRA. Aquesta planta és de-
purativa, antiescorbútica i  diürètica- La decocció amb vi ne-
gre al 3% és indicada per als escrofulosos. La decocció en
aigua al 5% és bona contra la ictericia.

GENCIANA o FELDETERRA. És molt amarga. Se'n fan
infusions de les fiors seques per a combatre la febre. Amb
tres o quatre tasses ja n'hi ha prou. Presa en petita quanti-
tat és aperitiva.

GINEBRÓ. La decocció de ginebrons és tónica per als
nervis. Está també indicada contra la ictericia, els transtorns
del fetge i les anèmies. Un parell de fruits bullits són diürè-
tics.- El millor ginebró es troba a la banda de Ca'N Picafort.

GINES TEA o GINESTA. La decocció de les fulles al 4%
está recomanada contra el reumatisme i com a depuratiu de
la sang.

GRAM. D'aquesta planta se n'aprofiten les arrels en de-
cocció, que és indicada contra el reuma. A més és diürètica.

HERBA DE CENT NUUS o CORRIOLA. La infusió d'a-
questa planta al 3% atura les  hemorràgies, és astringent i de-
purativa. Els qui tenen sucre a l'orina en poden prendre.

HERBA DE FOC o MATAFOC. Reb aquest nom perquè
la infusió d'aquesta herba, usada com a cataplasma, cura les
cremades. També arregla el posterol si s'hi n'introdueix una
petita quantitat.

HERBA DE PUCES o LLAVOR DE PUÇA. Una cullerada
de les llavoretes d'aquesta herba es posa en maceració du-
rant tota una nit. Al matí es cola i es premsa una mica i es
converteix en una especie de gelatina, que és bona contra
l'estrenyament. Es pren en dejú.

HERBA DE SANTA SOFIA. La infusió de les tulles al 3%
és un bon detersiu, fa fugir la febre i és astringent.- Les lla-
voretes, en petita quantitat, preses pels infants, els allibera
del soxiurs o cucs intestinals.

HERBA DEL CREMAT. La decocció d'aquesta planta s'u-
sa per a curar ferides i cremades, naturalment en ús  extern.-
Una cullerada presa en dies alterns és indicada contra l'es-
corbut i contra el mal de Sant Pau o epilepsia.

HERBA DELS CANTORS o ERÍSSIM. La infusió al 2% és
emprada per a fer gargueres contra l'afonia 1 la ronquera de
la veu. També serveix per a expectorar.- Antany els CAN-
TORS, per tenir la veu eStil-lada, en feien molt d'ús. D'aquí
el seu nom.

HERBALLUISA. La infusió d'unes guantes tulles i fiors és
un bon sedant i un millor digestónic. També és indicada en
les rnenstruacions doloroses. Antany molt usada a la nostra
pagesia.

HERBA-SANA. Una infusió de les falles al 2% és estoma-
cal, calmant i antiespasmódica. Amb compreses, empapades
d'aquesta infusió i posades sobre els pits, s'atura la llet de
les retares, a l'hora de desmamar els infants. 4

HISOP. Una infusió dels ulls tendres al 3% és bona com
a estomacal, s'empra contra els costipats i els nervis. Una In-
fusió molt concentrada, emprada per a glopejar, calma el
mal de queixal.

lUEVERT. Planta eminentment culinaria. Una decocció
de l'arrel al 3% és diürètica. Dues culleradetes al dia bas-
ten.-- Les fulles s'empren com a diürètic, tònic i estomacal.
Com a cataplasma són bones contra les ferides infectades.
Les Ilavoretes, en petita quantitat, són bones per a ordenar
la regla.

LLAPASSA o BARDANA. La decocció de vint grams de
les arrels d'aquesta planta, en un litre d'aigua, és febrifuga,
diürètica i depurativa. Se'n poden prendre quatre tasses al
dia.

4 Després de la llista d'herbes, que acabam d'enumerar, hem cregut escaient posar Les

set herbes dels caragols, que empren com a condiment les nostres madones de la pagesia.

Són aquestes: cost, fonoll, herba-sana, moraduix, pampalei, senyorida i tarongí.



1 Litre de
Liet dAvuiCPALillt
Certficada

Llet natural, pura, fresca i del dia,
de vaques Holsteins a la Granja Sayja

Ramadera, la nostra pròpia Granja
Diplomada de l'H ort de Can Sastre

de Palma de Mallorca.
Llet munyida, pasteuritzada,

homogeneitzada i envasada en poques
horas gracias a la maquinaria més
moderna, eficient i sanitàriament

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

conserva tot el seu contingut natural
en proteínas, vitaminas i minarais.

Ingredients: Llet pura de vaca
No cal bullir-la

Ingredientes: Leche pura de vaca
No necesita hervirse

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

Restaurante

Es Callas grm*
CARNS AL CALIU

VADELLA-CONILL-POLLASTRE-XOT
GRAELLADES I ESPECIALITATS

ARGENTINES
CARRER GRUA, CANTONADA ALBATROS

TEL.: 260470 CAN PASTILLA

PELL FABRICACIO PROPIA
MINIFALDILLES DES DE 4.500 PIES.

CAÇADORES D'HOME DES DE 18.000 PTES.
COSSETS DES DE 6.000 PIES.

TORERES DES DE 10.000 PIES.
TOT EN PELL AUTÉNTICA

CARRER HORACI, 5
TEL.: 260640 CAN PASTILLA
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Barbarismo
Quadern
Lliteratura
Borrar
Tissa'
Estodiar
Companyero

Recreo
Passillo
Bombilla
Bolígrafo
Lapis
Sobressaliente
Bien

Forma correcta
Quadel n
Literatura
Esborrar
Guix
Estudiar
Company

Esplai
Corredor
Bombeta

— Bolígraf
Llapis
Excel.lent

CONSELL INSULAR DE MALLORCA

FORN
PASTISSERIA

CROISSANTERIA

qa tela
CARRER HORACI (BAIXOS HOTEL CALMA)

TEL.: 268168
CAN PASTILLA

AN RS FOPASTER

A veure si queda ben clar
que dir-vos ho poc me costa:
amics aquí és ca-vostra,
ningú vos vol engegar.

Però també vos vull dir
que faríeu santament
si posassiu més esment
per apendre es mallorquí.

Ja m'ho diu en TOMEU ENSENYAT:
« Això que és una inderecta
pera qualque diputat?»
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La brutor del
torrent dels jueus

Sr. director:
Ja sabem que amb el

caos que estam vivint
tots els arenalers
aquests dies, a causa de
les obres que s'estan
fent als nostres carrers
(que, si seguim així, tot-
hom haurà de circular
amb un mapa a les
mans) la nostra carta pot
semblar improcedent i
fora de lloc, ja que qui és
que es fixarà en un pro-
blema tan petit, creim
que fácil i necessari de
posar-hi remei, com és
la neteja per part de l'A-
juntament del torrents
dels Jueus.

Perquè no em diran
vostès que no és una
vertadera llàstima que
un lloc tan de pas i amb
tanta visibilitat, a la ve-
gada que tan adequat (ja
que sempre está asse-
cat) per reunions i jocs
dels menuts, estigui
abandonat pel que fa a
la neteja.

Com a propietaris dels
negocis situats en
aquest mateix cantó pro=
curam guardar al màxim
una bona imatge de les
façanes i voreres, cosa
que ens agradaria que

fos seguida per part de
l'Ajuntament instant als
veïns, mitjançant algun
tipus de propaganda, a
fer el mateix amb els
seus solars i voreres, i
recordar-los que hi ha al-
tres mitjans per desfer-
se dels mobles i trastos
vells que no sigui aban-
donar-los enmig del ca-
rrer o de les carreteres
així com tothom que ho
vulgui pot comprovar
quan circula per les nos-
tres autovies i qualsevol
petit tros de camp que
dóna accés a elles.

Aixímateix, és notable
la diferencia entre el ca-
rrer en el que hi ha ar-
bres i voreres de l'altra
que simplement hi ha al-
guns solars amb les tan-
ques rompudes i en una
total deixadesa.

Sense cap altra cosa
a dir, demanam la publi-
cació en el seu periódic
d'aquetes petites sugge-
réncies amb les quals
creim que guanyarem
bastant amb aquest
canvi d'imatge dels nos-
tres carrers.

Agraïts:

MANUELA 'S
BOUTIQUE

MARFIL PIEL
SUPERMERCADO EL

PUENTE

Els catalano-
parlants,

aterroritzats
Jo no sé si el psicolingülsta

o l'antropòleg de l'idioma in-

daguen sobre el drama catalá
de l'esclavitud idiomática.

Aventuraré una hipòtesi que ra-

ja dels usos lingüistes dels ca-
talanoparlants: En cada català
hi ha una clara tendencia a
abandonar el català i passar-se

a la llengua de l'estat. Potser

més que d:una tendencia volun-

tària caldria afinar si es tracta
d'una imposició terrorista. De

l'hábit establert manu militare
sota la consigna imperial: «Ha-

ble Vd. en cristiano'>. Resultat

de totes aquestes pràctiques,

ara, quan un català ensopega
amb el castellanohablante, de
seguida abandona la seva par-
la. 1 és que amb l'Estat espa-
nyol no se sap mai, sempre hi

ha algun inquisidor en exerci-
ci. Aquest pànic establert a les
conseqüències de parlar el ca-
talà públicament ens incapáci-
ta per a la normalització lin-
güística.

I amb la por als llavis no ens
adonem de l'altre drama que

viuen els immigrants que volen
aprendre el català i encara no
el parlen però voldrien escol-
tar-lo i la nostra deserció els ho

impedeix. Quantes vegades

hem presenciat o protagonitzat

que l'immigrant de torn amb el
lloable propòsit de conèixer i
identificar-se amb la nostra cul-
tura ens convida perquè li par-
lem en català i nosaltres només

de sentir el so de castayetes de
l'idioma espanyol ens engan-
xem a ell sota l'estigma de la su-

bordinació lingüística. Una al-
tra urgencia: sense trencar amb
tots aquests hàbits d'esclavitud
la llengua i la cultura catalana

estan amenaçades de mort. I

nosaltres els catalans en serem

alhora les victimes i els botxins.
Perquè la supervivencia d'un

idioma i una cultura a més de

la parafernália cultural és una

qüestió d'estil viu i operant. I
un estil és qüestió de gest, d'ac-

titud, de liderat. Amb els hàbits
col.loquials dels catalans

d'abaixar el cap, mirar a terra

i parlar baixet, es va a parar de
dret a la reserva india de l'an-

tropologia. Mantenir els usos
col•loquials de la gent demana
el punt de referencia actual i el

model fascinador. Tornem a

actualitzar el tòpic: la cultura

catalana o tindrà figures es-

caients arrelades a la terra o
s'espanyolitzarà amb les sevilla-

nes i la romeria del Rocio que

si tenen el seu marc escaient a
Andalusia aquí esdevenen una
ridícula disfressa al servei del

lerrouxisme cultural.

Ramon Ballaró Clota
Vic (Osona)

Cartes al director

,
54 CL. 054 D'EN PERE-altr.



SI DESITJA UN COTXE
nou de la nostra gamma,
vingui i en parlarem.
AGENCIA OFICIAL RE-
NAULT. Tel. 413867 -
Son Ferriol.
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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.
AM ENGUAL. 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 HERBORIS-
TERIA 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. AM ENGUAL.
269250.

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

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

S'ARENAL, 1 a. línia de la
platja, locals per llagar 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.

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

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

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

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

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

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

S'ESTANYOL, xalet de 3
dormitoris, amoblat, terras-
sa, garatge, per tempora-
da. AMENGUAL. 269250.

CAN PASTILLA, aparta-
ment 1 dormitori, amoblat,
200 mts. de terrassa, per
temporada o per tot l'any.
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
m2 a l'altura del balneari 8
de S'Arenal, per tres mi-
lions de pessetes, lloguer
70.000 ptes. Tel. 261671.

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

S'ARENAL, balneari 7, un
garatge per Hogar, 5.000
Pies. AMENGUAL.
269250.

CA N PASTILLA, planta
baixa, amoblat, 2 dormito-
ris, terrassa, assolellat, per
temporada. AMENGUAL.
269250.

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,
cristalls. TALLERS
LLUMS. Tel. 265616.

PLANXISTERIA, 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 elèctri-
ques i sanitàries
CE.JU.CB., instal.ladors
oficlals de gas ciutat, propà
i butà. Carrer Marqués de
Tenerife, 77. Tel. 242593 -
Son Ferriol.

TELEVISORS, vídeos, ra-
dio-cassettes, an-eglam.
ELECTRONICA J. GAR-
CIES. Carrer Francesc
Frontera, 10. Tel. 264335-
Cali d'En Rabassa.

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

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

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

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

MECANICA GENERAL,
equilibrats i netetja de mo-
to:ni. TALLERS VIDAL.
Carretera de Son Fangos,
280. Tel. 262048 - Es Pil-
lar í.

CR1STAL.LERIA TO-
RRES. Carrer Lisboa, 35-
S'Arenal de Mallorca. Tel.
266517.

ARREGLAM rentadores,
màquines 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-
soria fiscal i jurídica. Trasi-
meno, 36. Tel. 268450.

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

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

AQUARI. Tintoreria i buga-
deria. Neteja en sec i en
banyat. Edifici Sometimos,
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 tláfon. Apartat 386 -
Palma.

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

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

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

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.

r- 

CUPÓ PER A ANUNCIS DE FRANC 
1~.

Retalli la línia de punts

Lletra clara i majúscules

SECCIÓ 	
TEXT 	

NOM 	
TELÈFON

ANUNCIS
GRATIS

ANUNCIS PER PARAULES
GRATUÏTS PER A

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

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

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

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



RESTAURANT
BRASILIA

BANQUETS DE BATETJOS, NOCES, PRIMERES COMUNIONS I
FEIES SOCIALS

AVINGUDA DE BARTOMEU RIUTORT, ENTRE BALNEARIS
112

U1N PAST1W1 - TELS.: 26 01 19 7 26 45 63

MENJARS CASOLANS

TROPle,

lontüzsát

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

SArenal
érü de Mallorca

Telèfon: 265005.

EL MILLOR SUPORT pu-
blicitari de la seva empresa

a la nostra comarca.1	 1

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.

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

S'ARENAL DE MALLORCA,! DE JULIOL DE 1988
	 15

Petits anuncis

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

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 Ptes.
Telf. 413867.

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

OUS FRESCS
de gallina rossa

Servid 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.

VIATJES S'ARENAL
Billets d'avió i de vaixell

Vols xárter
Crediviatge.

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

S'Arenal.

TOT L'AGOST OBERT,
Recuperacions EGB,

Individualment o en grups
petits,

per professionals
especialitzats.

Carrer Maria A. Salvà,
32,2-A

S'Arenal de Mallorca

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

Academia
BARCELO

49 19 16

MECANOGRAFIA
CONTABILIDADK»i  E   BANCA

CALCULO  

C. BALEARES,25.2

1 Are119-1

Per aquest estiu, no et li-
mits a programar només en
BASIC. També tenim cur-
sos en BASE III, COBOL,
TU RBO-PASCAL,
TURBO-C, BASIC2 (de
l'AMSTRAD, PC 1512-
1640).

Tendrás un ordinador
des del primer dia a la teva
disposició. A més d'un Ilarc
etcétera, pots aprendre,
banca, mecanografia,
comptabilitat informatitza-
da i personalitzada, idio-
mes... 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. Plaça de
Sant Mari, 6. Tel. 267994.
Coll d'en Rebassa.

ANIMALS DE
COMPANYIA

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

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

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

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

VIUDO DE 56 anys, viu de
rendes, cerca dona d'una
cinquantena per a relació
sentimental. Tel. 415983.

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

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-
blemes econòmics, 165
d'alçada, voldria trobar
home treballador i com-
prensiu. 209566.

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

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

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

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

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

PERRUQUERI ES

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

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

S/V''

AGEs

J'are-a
Bitllets d'avió i de vaixell.

Vols xárters.
Crediviatge.

Lloguer de cotxes.
Reserves per telèfon i
entrega de bitllets a

Amilcar, 16.
Tela. 266673-261265.
S'Arenal de Mallorca.

CRISTALLERIA
TORRES

VIDRES, CRISTALS,
MIRALLS,

MARCS, ALUMINI

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

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.

PER IL-LUMINAR
LA SEVA LLAR

ELÉCTRICA
NYEGOS
Jaume Balmes, 45
Telèfon 29 56 18

07004 Ciutat de Mallorca

Caries A. Gelabert
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

FÜROSUN
,51y 

‘./IÁJES s

BITLLETS
o

D'AVIO I DE
BARCO

VOLS XARTERS
CARRER LISBOA, 22

TERMINAL AUTOBÚS
TELS.: 490013 -490108
07600 S'ARENAL DE

MALLORCA



Marratxí

Es construirá un cementiri
privat a Son Alegre

Ver -
a'n
dera -

RESTAURANT
GRAELLA
MINI-GOLF

Cuina mallorquina
Dinars de noces-

banquets-
primeres comunions
Carrer les Parcel.les,

52. Tel. 261057.
Les Meravelles.

Edificl antic.

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 baixoe -	 Tel. 28 53 54 - S'Arenal (Mallorca)

CA PIDO

C ZAIAA

IPFLE DE
2

11771. 

11E! .11.13;=,„•...... ,_ 01 ,n,

S'ARENAL
VENDA I REPARACIÓ

TV - VIDEO - Hl FI

TEL: 265774

ÍC ELECTRONICA

A NACIONAL

2 	
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GASTRONOMIA

RESTALJI;ANT CAN TIA
TALECA. Porcella rostida,
xot rostit i altres especiali-
tats. Presuposts per a
bodas i comunions. Avin-
guda de Caries V. Tel.
660297 Llucmajor.

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

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

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

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

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. Hamburgue-
ses, salxitxes i pollastres a
l'ast. Marbela, 43. Devora
el quarter de la Policia Na-
cional.

La Comissió Provincial d'Urbanisme ha exposat el
projecte de construcció d'un cementen i d'estil euro-
peu a la finca de Son Alegre, de Marratxí.

Aquest cementen i ocuparia més de dos-cents mil
metres quadrats. Aquest projecte, anomenat «Jardí
del descans», l'ha promogut l'empresa Bon Sosec,
S.A.

El projecte está inspirat en la línia dels més mo-
derns cementeris que actualmen .: es construeixen a
Europa, amb un edifici de serveis luneraris complets
de sis plantes i de forma piramidal i un gran parking
d'unes quatre mil parcel«les. La  memòria presentada
pels promotors assegura que «el conjunt es concep
amb una gran senzillesa, prácticarnent un parc amb
un sistema viari molt clar que va recorrent en forma
de fons de sac peatonals d'accés a les unitats  mor-
tuòries o tombes, un gran parking i l'edifici de serveis
funeraris complets conformen el conjunt».

Al soterrani de l'edifici de serveis hi hauria el des-
patx mèdic, la sala d'espera, muntacàrregues, sala
d'autòpsies, preparació, etc. Uns vuit-cents metLes

quadrats en total. la planta baixa es reservaria a in-
formació, sala d'estar, velatoris, etc., amb prop de
sis-cents metres quadrats. El primer pis es destina-
ria a les cerimónies cristianes sobretot, en poc més
de quatre-cents metres quadrats. El segon pis es
destinaria a cerimònies d'altres religions i couparia
uns dos-cents seixanta metres quadrats. El tercer
pis tendria un saló-bar d'uns cent cinquanta metres
quadrats. Al quart pis hi hauria una oficina d'uns se-
tanta metres quadrats i a les plantes cinquena i sise-
na hi hauria altres oficines.

El fet que aquest cementen i es trobi prop d'un nucli
urbà i més a prop encara del centre de disminuïts
psíquics i d'un escorxador fa que s'hagin presentat
una serie d'al«legacions contra aquest projecte. A
més, els terrenys en els quals es construiria aquest
complex actualment estan qualificats com a no urba-
nitzables, sinó com a d'àrea agrícola-ramadera, se-
gons les normes subsidiàries de l'Ajuntament de Ma-
rratxí.

CRISTALLERIA
EL ESPEJO

VIDRERES
EMPLOMADES,

GRAVATS ARTÍSTICS,
VIDRES DE

SEGURETAT,
TANCAMENTDE
GALERIES AMB

ALUMINI I CRISTALL,
VIDRES 1 MIRALLS EN
GENERAL, MAMPARES

DE BANY.
CARRETERA DE
MANACOR. 426

CASA BLANCA- TLF.: 249039

INSTALLACIONS
IELÉCIIIIQUES

RUD S.A.
INSTALLACIONS I

REPARACIONS
ELÉCTRIQUES.som

Ttcmcs EN
ILLUMINACIÓ DE

GRANS ESPAIS.
CARRER DOS DE MA1C. V

TEL: 31313$
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DEPARTAMENT DE HERBODIETÉTICA
DEL CENTRE TÈCNIC SANITARI ANTONI

GUTIÉRREZ
FISIOTERAPEUTA - NATURÓPATA COLG. N. 1908

PLANTES MEDICINALS - ALIMENT DE RÈGIM -
COMPLEMENTS VETAMÍNICS
CONSULTA: NORES CONCERTADES

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

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
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- La masturbació
Dr. Pere Subirana
N. col.legiat 1341

CENTRE MEDIC

MIRAMAR

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

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

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

La masturbació és una de les practiques se-
xuals més freqüents a tot el món i a totes les ci-
vilitzacions i a totes les edats, des deis primers
mesos de l'existència d'un nadó fins a la velle-
sa.

De tota manera, dins la nostra societat és
una de les practiques sexuals més atacades,
més menyspreades i més criticades, per això
és la que més ansietat, por i culpabilitat pro-
dueix entre les persones que la practiquen.

Per aquests motius exposaré la major part
dels avantatges i els pocs inconvenients que
suposen la práctica de la masturbació, així com
les grans mentides que d'una manera més o
menys interessada ens fan creure que són veri-
tat i que, gràcies a Déu, no ho són.

Són nombrosos els pares que s'angoixen
quan descobreixen que els seus fills es mastur-
ben. Quina actitud han de prendre? En primer
lloc, haurien d'acceptar la masturbació sense
traves, sense emetre la més mínima reserva.
Són nombrosos els pares que, en les seves pa-
raules, per sobreentenen una acceptació de
principi, però segueixen donant voltes per obli-
gar als adolescents a l'abstinència. La prohibi-
ció i els castics no fan més que agreujar el
«mal» que pretenen combatre. Les reserves
dels pares sobre la freqüència i durada de la
masturbació dels seus fills no són més que
prohibicions subtils que no tenen altre efecte
que el de reactivar l'angoixa i la culpabilitat dels
joves. Els pares han d'adquirir consciencia d'a-
quest fet: en materia de masturbació totes les
reserves han de ser desfetes.

L'adolescència representa la sortida de la in-
fantesa i el cos deis nostres fills i filles es trans-
forma profundament d'una manera per tots co-
neguda, i entre aquetes transformacions hi ha
el naixement dels impulsos sexuals, i aquests
impulsos els tendran la resta de la seva vida i
els serviran en un futur per formar una família,
tenir els seus propis fills, seguint així una llei
universal de vida.

Per això, és tan inútil com perillós intentar

bloquejar una força biológica com és la sexuali-
tat, la satisfacció de la qual no només és corpo-
ral sinó que també produeix una satisfacció es-
piritual.

Les dues juntes (corporal i espiritual) és el
que indueix als ser humans a cercar-se entre
ells i, formar parelles, que són la base de tota
societat.

A l'adolescència, la primera manifestació de
la sexualitat és la masturbació o autoerotisme.
és la conducta sexual més freqüent. l són mol-
tíssims els joves que se senten profundament
desconcertats amb la seva sexualitat, que no
saben qué fer amb ella i per això és fons d'inse-
guretats, temors i pors, i d'aquí la gran missió
dels pares i educadors, que consisteix enfer-los
veure que la sexualitat és una sana energia que
tots tenim i que és sa satisfer-la sense cap em-
per& ja que la masturbació té un valor en sí ma-
teixa: és una válvula de seguretat que descarre-
ga les tensions sexuals i emocionals, mestra
dels plaers que prepara, en la soledat, l'apre-
nentatge de la comunicació, és una gratificació
erótica inofensiva, una etapa positiva en la ma-
duració psico-sexual de les persones.

CLÍNICA VETERINÀRIA
S'ARENAL

Dr. Daniel 5t. Magrini
Consulta:

Dematins de 10 a 13'30.
Horabaixes de 16'30 a 20'00.
Dissabtes de 10'00 a 13'30.

Tel. clínica: 490153. Tel. urgències: 281313, codi: 583.
Carrer Joaquim Verdaguer, 17- S'Arenal.       

PROMOCIO ANIVERSARI, JULIOL Y AGOST
«LENTILLES 1 ADAPTACIÓ SENSE CAP COST»          

OPTICA
ARENAL 

VOSTE NON/1S PAGA EL MANTENIMENT
ULLERES DE SOL	 ULLERES GRADUADES
TEL.: 480061 - CARRER BERLÍN, CANTONADA TRASSIMENO

S'ARENAL DE MALLORCA



Festa al Camp Roses. El S'Arenal ja és a Tercera Divisió Nacional.
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Esbertacles altres coses Cuida aquesta
plana Tomeu
Sbert

La notícia esportiva
més important de l'any
és l'ascens de la Unió
Deportiva Arenal a Ter-
cera Divisió Nacional.
Sota la presidencia de
Rafael Gómez Hinojosa i
la direcció técnica d'An-
toni Creus, ajuda per
Ramon Reus i Josep
Pardo, l'equip arenaler
és a la categoria Nacio-
nal. El triomf fins cal
Montuïri, per un clar i ro-
tund 0-3, posava fi a una
temporada brillant i sa-
tisfactória.

t.*

Per ascendir faltava
que un tercer equip
triomfás sobre el Ferrio-
lenc. Aquest equip fou el
Sant Rafael d'Eivissa,
que al seu camp guanyà
per 2-0.

***

I ara qué? Ja tenim el
bou dins la plaça. Ara
falta torejar-lo, i la veri-
tat, militar dins Tercera
Nacional no és Prefe-
rent.

El joc de Nacional és
més complet que el de
Preferent. Els pressu-
posts no són els matei-
xos. Tenim set o vuit sor-
tides a fora de Mallorca.
I encara que Eivissa i
Menorca són a dues
passes, s'ha d'atraves-

Tomeu Perelló, un ju-
venil que passa al pri-
mer equip de la U.D.

Arenal.

sar el bassiot, la mar.
El pressupost de Ter-

cera Nacional segur que
haurá d'arribar als nou o
deu milions de pessetes.

I això es diu aviat...

**

Però, el que és cert,
segur i important és que
el S'Arenal és a Tercera
nacional. Es la categoria
per la qual sospirava.

Enhorabona a totes
aquelles persones que
d'una manera o d'altra
han lluitat perquè aquest
ascens es produís.

Falta, això sí, que es
fermin fort i ben fort les
sabates per conservar la
categoria.

•••

—I preni u exemple del
Santa Ponga, equip de
l'altra zona turística que
ja =és a Segona Divisió
B.

—Uep, uep... atura es
carro, mestre. Qué vols
dir amb això?

—Horno, que el S'Are-
nal, la temporada que
ve, també pot ascendir a
Segona Nacional B. O
no?

—Calla, calla, aixó no
deu passar de ser una
«esbertada»...

fi.

I de la pilota de fútbol
passam a les pilotes o
bolles de • petanca. En
Josep Coll ha dit que el
.«Torneig Son Verí» de
petanca es disputará el
dia 17 de juliol, a les pis-
tes de Son Verí del ca-
rrer Costa i Llobera.
Aquesta será la XVI Edi-
ció.

El Club Petanca de
Son Verí, que presideix
en Josep Coll, es funda
el 1972, i ell sempre n'ha
estat el president. Josep
Coll fou la persona que
va introduir el noble joc

nal. Es un bon home í
mol lt esportista...

—Sí, altres introduei-
xen droga, heroïna, po-
rros...

—No siguis ase. Estic
parlant seriosament,
horno.

—Ah, idó da-li bolles i
bolitxes. Perdona sa
comparació.

—Es que això és gros.
has ficat sa pota fins a
hiv I 'asnnrt rs S211 It

vida i allá altre es fer de-
sastres i jugar amb sa
vida dels altres.

***

Canviant de tema,
direm que a la vorera de
mar, al carrer Miramar,
s'hi han sembrat un bon
nombre d'esveltes pal-
meres. Qué et sembla
això, bergant?

—Una mesura molt
positiva, ja és ben hora
que es prengui seriosa-
ment això de millorar la
imatge de la nostra zona
turística. Anys enrera,
això no es va voler creu-
re i ja tenim la resposta...

—Quina resposta,
mestre?

—Que al mes de junyi
juliol tenim hotels que
tenen turistes de la Ter-
cera Edat i al.lots de

—I ara qué dius? O
això és res dolent?

—No, no, punyetes.
Però demana als hote-
lers que tenen en ple
estiu aquesta casta de
gent si és rentable o no.

—Fotre, fotre, si no
fos rentable no els ten-
drien...

—Idó, espera un any o
dos o tres mes i veuràs
hotels tancats i el perso-
nal a l'atur.

—Que va, home, això
no. Això mai. Farem
vaga i ens passetjarem
amb pancartes. Protes-
tarem. Fotre, fotre d'es-
trúmbol.

• —Ja está bé, idó, vol-
dria no tenir raó, voldria

que això fos una altra
«esbertada», però...

***

—I si parlam de la
peatonització?

—Calla, calla. La pea-
tonijzació és la primera
de totes les necessitats
que tenim per fer. Mai
per mai s'havia d'haver
construït la carretera a
primera línia.

—FshnIta tul hi ha oni-

nions per a tots els
gusts.

—No és veritat. Si
hem tingut contradic-„.
cions ha estat per inte-
ressos creats de gent
que nci veu més enfora
que del seu negoci.

—Uep, uep, ja hi tor-
nam a ser amb aquest
homonet.

—Res de uep. Fins i
tot el batle, Ramon Agui-
ló, ha vist que això és
una necessitat. I, al-
menys, han aconseguit
que la circulació rodada
fos fiuïda. I a més, les
mesures i millores conti-
nuen per part de l'Ajun-
tament de Ciutat. Fins i
tot han pensat en un tre-
net per facilitar els viat-
ges dels turistes dins la
zona, pensant afavorir
els turistes. Això entre
Can Pastilla i la part
Ilucmajorera de S'Are-
nal.

Segona pareix, el tre-
nent perjudicará els ga-

leristes i taxistes. Faran
més pocs viatges.

—Es ben veritat, això.

ttf

A Llucmajor es feu
una reunió d'associa-
cions de veïnats de tot el
terme Ilucmajorer. Presi-
dents o representants de
les associacions de
S'Espigolera, Badia
Blava, Badia Gran, el
Dorado, les Palmeres,
Son Sunyer, Cala Blava,
Son Bieló. Faltaren a la
cita els representants de
Cala Pi de Son Verí,
zona residencial.

Es tractà sobre la unió
de totes les associa-
cions.

ft•

I Miguel Muntaner, el
goletjador de la U.D.
Arenal, no aconseguí
arribar primer, en això
dels gols, al final de tem-
porada.

El màxim goletjador
ha estat n'Antoni Calvo,
amb 19 gols.

En Miguel Muntaner
en tenia 18.

El gol de Calvo fet al
Montuïri li val el «Trofeu
Mare Nostrum Agencia
de S'Arenal» (carrer
Marbella, 39, i Plaça
Major, 1).

Enhorabona.

La festa de l'Agua-
City, amb l'actuació de
«Ole-Olé», Marta Sán-

chez i la «Década Prodi-
giosa», va reunir molta
gent. Sobretot gent jove.

Una vetllada magnífi-
ca. El diredtor, Lluís Gil,
estava content de l'es-
pectacle.

••*

I festa també al local
social de la Tercera
Edat, al carrer de la Vi-
caria. L'entitat «Sa Nos-
tra» regalé un equip mu-
sical de gran valor.

Assistència del batle
de Llucmajor, Joan
Montserrat, del delegat
de «Sa Nostra» a S'Are-
nal, Caries Valdés, del'
president de la Tercera
Edat de les Balears i del
president de la Tercera
Edat de Llucmajor, Anto-
ni Mas Jaume, del rector
de la Parròquia, Jordi
Perelló Frontera i d'al-
tres persones. I asso-
ciats de S'Arenal i Lluc-
major que omplien total-
ment el local.

*•*

L'acte es tancà amb
unes encertades parau-
les del batle, Joan Mont-
serrat.

••*

L'original és en caste-
Ilá. La fotografia es troba
exposada al local del ca-
rrer de la Vicaria.

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

***
1•*

m
de la petanca a S'Are-

lifiareliostru

SEGUROS Y REASEGUROS 

AGENCIA GENERAL D'ASSEGURANCES
(Medalla d'Or Exercici 1986)
ASSEGURANCES MARE NOSTRUM

Tota mena d'assegurances i un especial Pla de Jubilació i Eurovida.
Informació gratuita i en general. Quan vosté la demani. Estam sempre al seu servei. EDIFICI HOTELERS

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

LES MERAVELLES

PLAÇA MAJOR, 1
(Mercat, Balneari 9)
Telf. 265374
S'ARENAL
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Les campanes de la nostra comarca (S è rie 2)

Can Pastilla
A l'alçada delnúmero

3 de la plaça Pius IX,
s'aixeca el volum de l'es-
glésia de Ca'n Pastilla,
amb aspecte de fortifica-
ció (fort o fortí) amb la fa-
çana sense finestres i
una torre massissa amb
les seves quatre míni-
mes obertures supe-
riors, com la garita dels
vigilants. De nul gust ar-
tístic, a la seva banda
exterior, l'església de
Sant Antoni de la Platja
tampoc ens ofereix cap
sorpresa agradable, ni
tan sols per les seves
mides, en l'estructura i
ornament de les seves
campanes.

Per a més «inri», ha-
vent parlat amb el seu
actual rector pel que res-
pecta a l'ús litúrgic de les
campanes, se'ns confir-
ma la seva quasi nul.la
utilitat per al veïnatge
per tant, el seu desús. Hi
hagué, sí, cordialitat en
la conversa amb D. Gas-
par Aguiló, com abans
n'hi havia hagut, quan
ens trobàrem les portes
casual ment obertes,
simpatia i alegre curiosi-
tat envers la nostra
tasca per part de dos
joves que feien la neteja
de la nau de l'església.

LES CAMPANES:

La pujada a la torre és

gairebé heróica, pel peri-
II que comporta haver
d'escalar un centenar de
llistons de fusta, a mane-
ra de grapes, adossats a
una raconera del fons
esquerre de la nau de
l'església. Però per
aquell indret ens aventu-
rarem i,s ense cap altra
defensa d'escalador que
les proópies mans i els
peus —literalment com
els moixos!— ens vale-
guérem per arribar fins a
l'obertura superior de
l'entrada i, movment un
poc la uralita que la tapa
per a qué no caigui
aigua o brutícia a baix,
poguérem entrar dins el
campanar.

Esperàvem alguna
cosa més, aquesta és la
veritat, després de la
nostra gesta de pujada
amb la bossa de !acá-
mara fotográfica a l'es-
quena i el metre, paper i
bolígraf per escometre la
nostra tasca. Dues cam-
panes en desús ben pe-
tites i amb un mínim de
llegenda!

LA CAMPANA PETI-
TA fa 42 per 35 cm. el
bronze i 80 per 46 cm. el
jou, amb un total de 85
cm. d'alçada, excloent el
batall. Amb nou línies en
relleu paralelles que la
circumden per la banda
exterior, més una creu
grega i sis petites gar-

l andes soltes, com orna:-
ments, només du gra-
vats l'anagrama de la
casa on es va fondre:
«VIUDA DE MURUA,

la data de fun-
dició és «AÑO 1949», i
una esfinx de SANTA
MARTIR, per la palma
del martiri, amb el castell
en braços que la identifi-
ca amb Santa Bárbara.

Ja tenim, doncs, un
nom per aquesta cam-
pana. Als nostres treba-
lls anterior per teulades i
campanars, les campa-
nes solien dur escrit el
nom arrrb el qual són co-
negudes. En aquest cas,
ens haurà de bastar la
iamtge de la santa que
du gravada: BARBARA,
patrona de mines i pe-
dreres.

El seu batall de fusta
du una cabota de ferro
per colpejar el bronze, i
disposa d'un ormeig
usual metállic, aplicat al
jou i amb la correspo-
nent corda o sa fer-
mada a l'altre extrem qu
epermetria el seu ús
pels tocs des de la base
de la nau de l'església.
En aquest cas tot es
troba en un mínim de
bon estat de conserva-
ció i útil, doncs, pel seu
ús.

LA CAMPANA MES
PETITA: fa 34 per 28
d'amplada i alçada del
bronze, i 48 per 47 el jou
de fusta, tot el cos dóna
uns 80 cm. d'alçada i és
la primer que hem trobat
absolutament Misa i
sense llegendes ni gra-
vació exterior de cap
mena. No podem,
doncs, ni anomenar-la
pel seu nom i datar la
seva fundició, fet com-
pletament inusual en
aquest tipus de treball i
constums de tallers de
fundició. .

Diguem que es troba
lleument esclovellada a
la primera capa del bron-
ze, que té un batall tot de
ferro i que, així com l'al-
tra, descansa sobre una
armadura de fustes. Els
seus respectius jous són
també de fusta, amb els
imprescindibles llistons
de ferro per al seu ama-
rrament al bronze de les
campanes.

USOS LITURGICS
I ALTRES

Descartat el volteig de
les campanes i la repica-
da que, entre altres
coses i disposicions,
seria necessari pujar
cada vegada dalt del
campanar que, com ha
quedat dit, está práctica-
ment incomunicat,
només ens queden els
tocs normals mitjançant
la corda accionada a rná
des de baix.

Tampoc en aqueÉt ús
no és massa fértil la Pa-
rròquia de Sant Antoni
de la Platja. Vàrem de-
duir de la conversa amb

el nostre amic Gaspar
que s'utilitzen en algu-
nes misses de dies fes-
tius. Avui en dia, hi ha al-
tres sistemas, mitjançant
taulers i pissares d'hora-
ris de misses per donar
avís als feligresos —en
aquest racó, sobretot,
eminentment platgers i
turistes— de les seves
obligacions i necessitats
i possibilitats de quan,
com, on i a quina hora
poden celebrar comuni-
tàriament la seva fe. En
altres paraules més cla-
res: les campanes
pasen de moda i a una
nova condició d'element
ornamental o de museu
com altres materials li-
túrgics de casulles,
albes, penons, estan-
dards, processons... En
general, la celebració de
la fe va per camins de
sensibilitat molt més
senzilla, popular i pro-
funda.

I els usos de les cam-
panes per avisar dels in-
cendis, com alarma i
avís als veïns, o per
donar avís d'altres dis-

sorts? Les discoteques,
tendes... solen avisar ur-
gentment i per telèfon
als bombers i aquests,
mitjançant sirenes,
Ilums, renou, ja donen
avís a la gent. Qué més
es pot demanar a aques-
ta nova civilització de la
massa turística i dels
continuats canvis i movi-
ments de la gent?

I poc més ha donat de
sí aquest estudi campa-
ner d'aproximació a la
Parroquia de Sant Anto-
ni de la Platja, en una
bonica i espaTosa plaça
veïnal amb banquetes i
arbres per al joc i la dis-
tracció dels petits i ma-
jors. Agraïm a la senyora
del nostre amic Fran-
cesc Timon recordar a
les dues jovenetes que
s'interessaren pel que ja
está publicat: eren dues
nines que feien la neteja
de la nau de l'església.
Si em diguerem qué no-
mien, no me'n record.
Que les fotografies de
les campanes i campa-
nar els serveixi de re-
clam! A. de V.

FERRERIA
MATEU

MOLINS D'AIGUA
MINIATURA I GROSSOS

CARRETERA DE
LLUCMAJOR, 200

TEL. 266737
S'ARANJASSA

TOTGRAFIC.„
IMPREMTA

TIPOGRAFIA-OFFSET-
FOTOCOMPOSICIÓ-LABORATORI-

DISSENY GRÀFIC-PLASTIFICACIÓ

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

TELF.: 491654- 07600 S'ARENAL DE MALLORCA



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, glales,

gateaux, boissons.

PIZZA SHACK
Re

H. Bohomo:

CARRER DE MOSSÈN
ANTONI M. ALCOVER, 5

TEL.: 268260
S'ARENAL DE MALLORCA

RESTAURANT
OS CANTEIROS

ESPECIALITAT EN
MENJARS GALLEGOS

CARRETERA DE
S'ARENAL

(BAIXOS H. LINDA)
TEL. 262674

CAN PASTILLA

93ebdr Comer'

POLLASTRES rostits per menjar o per endur4e'n.
Gitat en HAMBURGUESES, "PINCHOS" I ENTREPANS.

Carrer Dos de Maig, cantonada Josep M. Cluadrado.
Tela. 269017-10 - S'Arenal de Mallorca.

Ens convidaren i hi anàrem. Això és
elegància! S'ha de saber guanyar i
celebrar la victòria. Després, al llarg
dels discursos dels joves futbolistes,
vàrem saber que, pròpiament, no ha-
vien quedat tan alt com era d'esperar,
«que l'any que ve quedem campions,
que l'any o temporada próxima guan-
yem el títol»... I així la majoria.

Aleshores, qué és el que celebrá-
veu i a qué era deguda tanta alegria
que vaig veure i tantes i bones mane-
res i aplaudiments? Beneit! A la vida,
a la !larga, la millor victòria és la de
saber estar i saber passar i saber aca-
bar en família, amb amistat, amb
unió... amb alegria. En aquest camp
de la filosofia vital, SEGUR QUE
L'ANY QUE VE AQUESTS JOVES
FUTBOLISTES DEL MALLORCA IN-
FANTILS SEGUIRAN QUEDANT
CAMPIONS, CONTINUARAN ACU-
MULANT TITOLS MES QUE NINGU.
Enguany ha estat els primers i mà-
xims golejadors del campionat, que
consti.

I amb tot això, qué hi té a veure
«l'estimat pels seus esportistes» i an-
yorat célebre ex-jugador dels anys se-
tantes del R.C.D. Mallorca, Matamo-
ros? Veim qu li donen una placa per
part de l'entrenador i del gerent (a la
fotografia, en Matamoros, en Jaume
Anton, entrenador, i en Jaume Sun-

yer, gerent), que els nins victorejaven,
les dones somreien i tots aplaudien.
Doncs, alguna cosa tendrá a veure
aquest ambient de... gresca i disten-
sió! I molt!

Llàstima de la lesió de l'os del nas
del fill del matrimoni format pel senyor
Julià i la senyora Maria! Llàstima per a
mi, que no hi vaig poder ser el dia de
la fotografia oficial i enguany no em
podran comprar ampliacions. Perqué,
ell, mirin amb quin aire s'ho pren! Ah!
Això sí... una vegada passat l'ensurt i
després de la intervenció quirúrgica.

Enhorabona a tothom fins l'any
que ve!

A. de V.

Sopar de final de temporada infantils
de Mallorca al Tenis Arenal
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CARNIQUES SEMAR, S.A.

SEMAR
EMBOTITS I CARNS FRESQUES
LLUCMAJOR - MALLORCA

CARRER REVEREND TOMAS MONTSERRAT, 6 - B
TEL.: 66.01.57

LAS MARAVILLAS
LLOGUER

DE COTXES
I MOTOS   

CARRER LLAÜT, 40 - TEL.: 264125
CARRER AMÍLCAR, 10
PLAÇA DELS NINS, S/N

S'ARENAL DE MALLORCA

Tel. 260090.
110111 PELS	 Carrer J. Verdaguer, 26

S'Arenal de Mallorca.

Detergentsidepuració
d'aigües

Carrer Historiador
Terrassa, 37

Telèfon 660469
LLUCMAJOR

80111 PELS NINSBONA
GASEOSA
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FOTO-CINE -ESTUDI

Tel. 269416
S'ARENAL DE
MÁLLORCA

X « 014 Of' ¿

Fotocopies a l'acte.
Reportatges foto-cine.
Carnets color.
Industrial

Material fotografíe.
Servei de revelat -
per a l'aficionat.
Camí de les M &avenes.

Projecte per la construcció d'un
complex de mil bungalows

grups aïllats i adosats.
Estaran dotats de tots
els serveis comple-
mentaris que compor-
ta una oferta turística
d'alta qualitat. Només
es preveu l'ocupació
d'un vint-i-cint per
cent de les terres per
construir-hi edificis, la
resta seria zona verda
i vials de comunicació.
(Juan a l'alçada dels
edificis, es preveu que
aquest no superin els
set merres, és a dir,
planta baixa i un pis.

La petició dels pro-
motors, feta a l'Ajunta-
ment de Llucmajor de-
manat la requalificació
dels terrenys en sól
urbanitzable, preveu
la construcció d'una
estació depuradora
d'aigües residuals, un
vial de set metres d'a-
glomerat asfáltid d'un
quilòmetre i mig, apro-
ximadament, de llar-
gària, previst a PGOU
de Llucmajor, i que
serviria d'enllaç amb
el terme de Campos.

L'Ajuntament de
Llucmajor encara no
hadonateivisti plau a
la iniciativa, però els
comentaris estan en

part de la Comissió
d'Urbanisme.

La zona del terme
de Llucmajor que es
veuria afectada per
aquest complex urba-
nístic és a terrenys de
la finca es Llobets,
próxima al nucli urbà
de S'Estanyol de Mig-
jorn. El futur projecte
afectaria uns dos-
cents cinquanta mil
metres quadrats de
terra, a uns cent vint
metres de la costa.

Es preveuen un mi-
lenar de bungalows
que es construiran en
aquesta zona, en

Una empresa turís-
tica es disposa a
construir un gran com-
plex urbanístic entre
S'Estanyol de Llucma-
jor i Sa Rápita, de
Campos. Els ajunta-
ments de Campos i de
Llucmajor han hagut
de recatalogar les
zones que es veuran
incloses en aquesta
nova urbanització.

L'Ajuntament de
Campos ja ha qualifi-
cat la zona com a d'ús
hoteler, mentre que a
l'Ajuntament de Lluc-
major la qüestió ha
passat a estudi per

boca de tothom, per la
zona de S'Estanyol. El
complex estaria situat
a terres de la finca es
Llobets, i inclouria te-
rres de Sa Rápita.
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Les pel.lícules de l'estiu a T'V3
Juliol

10	 ;re ifo (1957) Leo McCarey Cary Gnant., Deborah Km

11	 Revolver (1973) Sermo Soflama Oliver Raed, rabio Teso

12	 Canet Rack (1976) Francesc BeUmuni Documental

13	 Rebele°,	 mar(1957) GiUo Pontecorvo Yves Mortrod, Ahda Valb
Ola	 Títel Director Actors 14	 Eh tres ntosquerers (La venenos de Mllody) (1961 ) Bernard Sor/ate Gerani Berray, Myléne Dérnongeor

3	 AMI l'agua a l col(1984) Robert Bullo Tina Matheson, Sondi Helberg 15	 ñata negra (1975) Alee Demos Andrea Balemi, Lupa Pezzont
4	 Merrat central ( 1935) Franco Giraldi Giovanna Ralli. Stefano Salta Flores 15	 La ronda de n4(1978) Gabriel Arel Mweel Bouguet, 1. Cana
4	 El blifb Doy .1(XTe Fernando Rey, Bernard Haller 1.6	 'timaos, ( 1949) Richard Fleocher Lloyd aneare; Babea Pey ton
5	 Desvsacsó (1946) E. G Toro Neal, Anna Savage 17	 E/ masnjlir ~naire, (1%)) Ricardo Freda Breo Halsry, Gunrwero Littera
6	 Deu negrea ( 1974) Peter Coilinson EJke Sornmer, Ol,ver Reed 17	 El venlugo (1%3) Luas Grade Bm1anga Nano Menfredi, Enuna Penca.

Paros (1960) Alfred HitchcoM Anthony Perkins, Janet Leigh 18	 L'amas:U(1972) Denys de la Patelbere Fabio Teso, Ushi Olor
7	 Una m'a pertilosa (1958) More Aneare( Mylene Demongeot, Henal Vidal 19	 El E. T. E y el oso (1983) Mane! Estela Germen' Catear., Diana Cono
8	 Feroz (1983) Manuel Gutiérrez Aragón Fernando Ferrase Gómez, Frederic de Pesque 19	 ,'van, el terrible I. I (1945) Serguel 54 Easeneein N ikolar Txerkasov
9	 El monumento (1970) José Maria Forme A nana (jade , Pastor Serrador 20	 Oro/ro val el vent(1977) Man King Gordon Piroct, José Ferrer

10	 [hm facd(1984) James Signorelli Rodney Dangerl5eld,1 Pesa 21	 Caplui transa ( 1960) Fierre Gasped•Huit lean Mamo, Ricardo Gamma
11	 Sosa tema	 ks dotze males Robert Webb Robert Wagner, Terry Moore 22	 rnts a b foro. (1962) Anthony Asquith N'ad N iven, Leste Caron
II 	L'aleé' bisu Gabriel A xel Btbt Andersson, Leste Caron 22	 El nspe da de T0103 Gabriel Arel	 — lean Carmet, Michael Boquet
12	 AperH938) John Crornwell Charles Boyer, Hedy Lamen 23	 doble :lo (1946) Archie Mayo Paul Muno, Claude Rams
13	 El fakó del desert (1966) Miguel Lluch Kirk Morris Aldo Sarnbrell 24	 rrobada a l'adarme (1978) Tormo (taxi Manolo Zarzo, Andrea Gansa
13	 El seductor (1973) Don Sicael Chal Eastwood, Gerádine Page 24	 la Madera de Brue e Pearsora(1973) John Huaco& Roben de Hito Micha) Monarty
14	 [Libertas a kv galana ( 197)) Steno Dahla di Lauro T Teocoli 25	 Dada& esbelta (1974) E. G Castellan Franco Nero, B Feria
15	 Una carda a l'alba (1972) Manel Esteba Fierre Brice, Fernando Sancho 26	 Nansa nts a gagá ( 1968) Gmbano Montádo Jmet Lergtr, Edward G. Rol:mayo
15	 Múlhoum A Whae Comedy ( 1971) Enule de Antonio Documental 26	 La verse& "%tumben; ( 1964) Anthony M Doblen Romana Poder: Ctinstopher Lee
16	 Agosmo (1962) Mauro Bolognini Ingrid Thulin, John Smon 27	 24 l'ores en b vera d'uno dono (1968) Dorrunique Delouche DarueUe Done. R Hoffrnan
17	 Eh germans corsos(1984) Tommy Chozas Check Mano, Tommy Chong 28	 tarifara	 Tuipa (1951) Chimban-Jaque Gérard Mime, Gula Lollobnada
18	 L'angel (1959) Geza von Redvanyi Romy Srhnerder , Machete Mercar 29	 Mob &ny i a prop (1976) Mandarme Abre Lda. Kivanko, Robert Farrani
18	 Ei trtI1LOIWN (1982) Frenck ,pproileras Maunce Ronca, Mimay Farmer 29	 La peala rnaksa Jan marcallac Denle' Ronére, Paukne Dubost
19	 Un gran tipus (1936) John G. Blysone James Caarey, Mee Clarke 30	 I. 'estimo amor de Marta hm (1940) Lewo Mdestone Barbare Stsnwyek,.Kirk Doualas
20	 Les wes esposes del Zorro ( 1963) Ricardo Braco Gay Stockwell, Mikae la 31	 Les patoks	 danartorn (1964) Maro Catarro Red Cometan v.v1 Bah
20	 Trisiana (1970) Luis Buhuel	 • Catherine Desease, Fernando Rey 31	 La niss(1979) Mark Rydell Bene Mtdler , Altar Bares
21	 F.. de Faldean/15(1975) Maurace Dugowson Peina Dewaere, Miou-Mrou

Seteetbre22	 Habkr, 'masa (1973) Manuel G UltélTeZ Armón José Luis Urea Vázquez, Kitty Menver
22	 Rosa ro Judgernent(1967) Emite de Antionio Documental -1---- 	Dos poca-soltes al demt(1978) N icholas Gerner T0111 Curtas, Lou 6011el Ir
23	 Ext., ( 1979) Alan Clarke Ray Winstone, Mirar Ford 2	 fürcuMconsra eb,fills del Sol( 1%5) Osvaldo Civuani Mula Forre*, Giuhano Cierro.
24	 Com contere	 rnatranoru (1969) Norman Forma Bob Hope, Jackie Otearon 3	 Sobs en la n'atrasada (1978) José luoGara Jor Sacnstin, Morra. Faltoyano
25	 Basa! K han (1972) A. Yilmaborg Charles Arkin, Fred Akan 4	 El copsecrerde d'Ana:mara (1%2)	 1 Slr0 MIIIC,C111115 GOOTIC Marcha!, George Nader
25	 La cava del, llops Sanad Toublanc • Michel Claude Jade, Aloun Claerens 5	 El sarro., del doctor Ivens(1974) Budtmir Metalrukov Seriara BefKL•111111k, lene Boteros
26	 BarisaMma (1944) E G. Ulmer John Careadme, lean Parker 5	 L'especulador HOward Robe Joto Waters, E. Alexander
27	 El Zorro cavaka de nou (1965) Ricardo Blasco Tony RaoseU, Mula Jciee Anuo 6	 El deoronegur (1946) Orino Wellq Eilward G Robaron Omon WeUes
27	 Une viro d/f./ (1961) Dino Rae Alberto Sordi, L411 Maman 7	 L'apenen, de clown (1%7) Mane! Estela Charlie Risco Otorgue San Francasoo
28	 L'amo el Impagado. (1975) Steno Remito Pozzeno, F. Coluai 7	 Dita pero:Kb (1945) Billy Wilder Ray Milland lane Wyman
29	 Més enlia de la J1 del Inán (1977) Manel Estela Eduardo Fardo, Viciar Israel 8	 Viakrs *Ramal, (1952) Richerd PIMUCT / F. Bernal Carmen Sevilla, Luis Marrano
29	 A. Terror', Nausea( Horror: (1965) Fredde Francas Chriatopher Lee, Per« Cabrio' 9	 Cornpanys,proora a Caosbnya (1979) Jceep Mara Fom Luis Mondo, Marta May
30	 L'una I l'ahra (1961) Roe Albo Malka Rabonea, %Une Norma 10	 El sola	 pel (1971) Glorie Stegani N'In Memo Orando
31	 Cerves a per a toa (1968) Frank Tashbo Bob Hope, Gin* Lollobriarla II 	Les aventures den Td1 Ealenspeirel( 1956) Ganad Philippe Gérard Philmpe, lean Volar

Agost
12	 L7krba cano a (1981) Micha! Reeburn Karen Blanch John Thaw
12	 Aforro/mor Roben Brumo; Cathy Peine Cheryi Waters

1	 Una velada a Parh(1978) Frank O Gdmore %YO« Mera Grite llamearon 13	 La nosra clusat(1940) Sam Wood Frank Craven, William HOld.1
I	 El emir tannat(1981) Philippe Dures leen Sorel, S. Fennec 14	 Conm a la vara delloc(1981) Animo Maro FrZlIOGY Alborch Canse Barbera
2	 Ordre cao sena. trola (1948) Alfred Werker Richard Borchert, Seo« Brady 14	 MIDE (1%7) Georgea Roy Hill Juhe Andrews James Fon
3	 Els diablea de la mar (1982) Jun Pique, lea Sera, huy Sbepperd 15	 Corre, honse cona (1968) Sergio So/tanta Tomas Mallan, Jotas Iteland3	 Lady La* (1975) Sude-y Donen Laza Minnelb, Burt Reynoida
4	 40gralso ladrad sud (1982) Chnstan de Challonge Jadie Chripie, beque PATio

16	 0/nrceonew 'non I 1985) Mane! Estela Coneammo Romero Teresa G impere

5	 La vida por delan se (1958) Fernando Renio Crtenee Fernando Faisán Gómez, Acalla Orlé
16	 Musnalin Iteran (1966) Jean-Luc Goderd Jean- Pene Ltoad, Chamal Goya

5	 Ivan, el serrIbk 1(1943) Serguet M. &matees Nikolsa Turkuov
17	 Charbe ks mes ansturses (1974) Joel Sena	 • lean-More Muelle, lean Gomal

6	 La cera veten ( 1972) Caneco Sevilla, loé (aus Lepes Vál41.1.
19	 Subnersyks en Os fosos, Pelee Maxwell Bruce Barry, Olivo Harnmett

7	 Eh tres mosporrs (LesJoleo de la reina)(1961)
loé Merla Forre

[Sanad Borden* Ganad Barray, Mylene Démoogeor
21	 La val delfuglrár (1969) Abraham Polonsky Roliert Redord, Kathanne Roas

8	 Comando saMsge (1945) Farde Cede Ir. George Montgomery, Tom Drake
23	 Dem oc aos coas que* sats d'ek (1966) Jeen-Luc Godard Marina Vtarty , Anny Duperey

8	 L'emtnutsalia (1980) Jem Prat Jadie Philippe,1 L Boutte
24	 El peost de Rachel Gol* (1960) Gordon Douglas Anee Dickinson, Roger Moore

9	 Amb les bares campales ( 1949) Ruclolph Maté Edmond Oilneo Luther Adier
26	 fl reiMuguet Guy Jorre Jacquea Dufdho, Lyne Chardoneet

10	 El ser de eavaIeris (1965) Alberto de Mart/no Edmund Purtimo, Eduardo Nardo
28	 ~rúa	 balana (1%1) Metro Gerno Marcelo M.o/Mamo Stefano
30	 L	 deherror (1966) Tete= Frias Peter Cushing, Edward Judd

El treball del servei municipal de drogues
al centre de serveis socials Llevant-Sud

Un dels serveis socials amb qué
compta el Centre Municipal de Ser-
veis Socials Llevant-Sud és el servei
especialitzat de drogues (S.M.D.),
que atén tot tipus de toxicomanies o
problemátcia relacionada amb aquest
tema (alcohol, heroïna, cocaína, inha-
lants, etc.).

El servei és atès per una assitenta
social i una psicóloga que duen a
terme un tasca psico-social a tres ni-
vells: preventiu, assitencial i reinser-
ció social.

1.— Acollida.
2.— Mentalització.
3.— Desintoxicació.
4.— Deshabituació.
Tota persona que acudeix al Centre

amb un problema de toxicomania és
acollida per l'assistent social que, a
través d'una sèrie d'entrevistes indivi-

duals i familiars, valora el cas, cerca
l'alternativa adequada segons factors
personals i socials de cadascun.

Per a la derivació a desintoxicació
es compta amb una xarxa de recursos
sanitaris amb Centres de Salut, Son
Dureta, Psiquiàtric.

Una vegada que el toxicòman está
desintoxicat passa a la fase de desha-
bituació que pot ser de forma ambula-
tória amb un seguiment terapèutic,
per part de la psicóloga, individual yio

familiar al propi Centre, o ingrés en
una CDmuna Terapéutica.

Es considera de gran importancia
per al tractament de toxicòmans i al-
cohòlics la col«laboració dels fami-
liars. Per a tal efecte, s'ha format un
grup de terapia de pares de toxicó-
mans, així com un grup de terapia
d'alcohólics.

Però la feina va més enllà de l'indi-
vidu o agrupació, i paralel«lament es
realitza una tasca comunitaria, dirigi-
da a associacions de veïns, APAs,

entitats públics o provades que tenin-
guin activitats encaminades a la pre-
venció de la drogadicció (xerrades,
col«loquis, cinefórum, taules rodones,
etc.).

L'equip de drogodependéncies ha
col«laborat en un projecte comunitari
d'atenció primaria, al barri del Molinar,
per a un grup de dones amb una xe-
rrada colloqui sobre la problemática
de l'alcoholisme, influències culturals i
mites i informació dels recursos exis-
tents i funcionament del Servei de
Drogodependéncies del Centre Lle-
vant-Sud, seguit d'una preparació de
begudes no alcohòliques com activitat
del projecte.

Per a qualsevol informació no dub-
teu de consultar-nos al carrer General
Ricardo Ortega, n°. 53, o al telèfon
468115, Palma.

TURASIA CAT. 1884

RESERVES DE BITLLETS D'AVIÓ, BARCO 1 TREN.
EXCURSIONS ORGANITZADES. CRUPS.

CRÈDIT-VIATGE.
SOM ESPECIALISTES EN TAILÀNDIA

SER VICI A DOMICILI
CARRER VIRGILI, 3 • TELS.: 491209 -491159 - 491109 • 07610 CAN PASTILLA



Jaime Capellá Villaionga
Aerografia Diseño

Delfín. 5 - 07610 Can Pastilla

Telf, 26 83 09

ELÉCTRICA

744ÁZ/CA14

ALMACEN

TALLER DE NEUMÁTICS

BOM
REPARACIÓ DE NEUMÁTICS EN GENERAL.

RECANVI DE COBERTES I EQUILIBRATS
OBERT DISSABTES I DIUMENGES

CARRER XABEC, 10
TEL.: 266884 - CAN PASTILLA

BUGADERIA 1 TIXTORERIA

LAUNDERETTE
RENTAU VÓS MATEIX-RENTAT EN SEC

CARRER SANT ANTONI DE LA PLATJA, 8
TEL.: 260370 CAN PASTILLA

HOSTAL - CAFETERIA

01

MARACAIBO
Servim menjars caso-
lans, tapes i combinats

de tota classe.

Ctra. Can Pastilla
(Frente C. Pineda)

INSTAL.LACIONS I REPARACIONS
MAGATZEM DE MATERIAL ELÈCTRIC

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

Aquesta foto parla per
si mateix: per que surti
l'espontani i la sala
tota no es buidi hi
haurà de tenir qualitat
el MUSIC-
PROFESIONAL que
treballa cada nit. I
aquest es el cas al
GABY'S RESTORANT.

El RESTAURANT BRA-
SILIA té cada nit cate-
goria de orquesta i OR-
QUESTA de CATEGO-
RIA. I aixo tota la tem-
porada. Aquets ger-
mans. En RAFEL i En

MIQUEL..!

La nit que anarem a la
CAFETERIA RODES hi
habia ambient de testa,
amb guirnaldas músi-
ca i ball i begudes. Si
això es cada nit..., ens

apuntam!

L'entranyable EN MI-
QUEL te molt cor i ge-
nerositat d'ànima artís-
tica. Hi ha horno darre-
ra el music. Toca i
canta a LA PEDRISCA.

Daquest MUSIC PRO-
FESIONAL no porem
opinar. Ens surtí un
imprevist. Tiraren la
foto i... cap a casa. No
varen tenir temps de

mes.
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S'ARENAL DE MALLORCA A CAN PASTILLA MUSICAL
Vàrem donar unes voltes a la nit, dins el comensament d'aquesta nova temporada tu-

rística i, concretament, a la zona de VOSIRA CAN PASTILLA i  vàrem trobar aquestes
mostres de MUSICA-LIVE
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Entrega de premis del III Concurs de Redacció de S'Arenal de Mallorca al Consell Insular
El passat 7 de juny, al Saló d'Actes del Consell

Insular de Mallorca, seixanta tres nins i nines,
acompanyats dels seus professsors mestres,
varen rebre els premis per la seva feina de redac-
ció dins la nostra eficaç i continuada campanya
escolar, generalment be acollida, de normalitza-
ció lingüística.

Hi eren presents, a la taula de la Presidència
per donar els premis, el president del Consell, Sr.
Verger, el conseller de Cultura, Sr. Salgado i el
director d'aquesta periòdic, Sr. Joan i Florit.

L'ambient fou agradable i seriós, dins un marc
solemne i memorable pels nins i nines que, per
primera vegada, es trobaren acollits, premiats i
força encoratjats pels que regeixen les institu-
cions majors del nostre poble.

—En el meu temps, ni tan sols una retxa ens
varen ensenyar de llengua catalana —confesá
humilment el president— i així ens va de mala-
ment per aquestes feines als de la meya genera-
ció! Aprofitau-vos, idó, d'aquesta oportunitat que
vos dóna S'ARENAL DE MALLORCA cada any,
gràcies al coratge i bon fer del seu director, aquí
present i gran amic meu, en Mateu Joan i Florit.

De la mateixa opinió i gairebé amb una paraula
fluïda i espontània també es va mostrar el conse-
ller de Cultura del CIM en el seu parlament, per
acabar amb l'encoratjament per al curs que ve
per fer el IV CONCURS DE REDACCIO A LES
ESCOLES DE S'ARENAL DE MALLORCA, PA-
TROCINAT PEL CONSELL INSULAR DE MA-
LLORCA.

Ja ha sabeu, nins i nines, directors, mestres i
pares de la nostra comarca. Es donen premis, in-
clús en metállic, a més de llibres, revistes...
Però, sobretot, disposau de la millor ocasió per
aprendre el que de cada vegad més us farà falta:
escriure en català.

Amb un collegi més, l'any que ve hi serem
tots. Pels guanyadors i concursants d'aquesta
vegada, enhorabona i gràcies per la vostra feina.




