
Els més joves són els principals protagonistes de les Festes de l'Estiu que
aquests dies se celebren arreu de la nostra comarca.
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Aquest safareig de Son Ferriol Nou, convertit en plaga i lloc de Jocs, de-
mostra una vegada més el sentit pràctic dels ferriolers.

Des del Molinar fins el
Torrent dels Jueus, pas-
sant per Son Ferriol i la
Casa Blanca, las CALLES,
CAMINOS i PLAZAS,
s'han convertit en carrers,
camin i places. Ses Cade-
nes, que és on tenim la re-
dacció d'aquest periòdic,
no ha estat cap excepció i
ens han posat una placa
de marbre que dóna goig.
A Sant Jordi, encara no ha
arribat la normalització,
pero estam segurs que si
ho demanen, tambié els
arribará.



Telèfons útils a

S'Arenal

A la part de

Ciutat

Aj untament 	 727744
'iota casta de desperfectes a la vía pública (entre les

1330 i 15'00 	 727643-727644

Bombers 	 281250-290017
Residencia de l'assegurança social 	  289100
Creu Roja de Can Pastilla 	  264040
Policia Nacional 	  091
Pulida Municipal 	  092
Policia Municipal de S'Arenal 	  490503
La Porciúncula 	  260002
Tele-Taxi 	  401414
Radio-Taxi-Platja 	  755440
Taxi -Telèfon 	  273722

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 VeinaU; 	  265005
Grues Sampol 	  264193
Servici Municipal d'aigues SOGESUR 	  262493

	Ibial11.1.1n11.1•Iln

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

BOLLETI DE SUBSCRIPCIÓ

Nom 	
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Població 	  Tel. 	

M'interessa una subscripció:

E SEMESTRAL 900 Ptes.
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Rebut domiciliat a un Banc

Banc 	  Suc. 	

Compre n.° 	  Titular 	

Comptat	 Firma
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Ensenyar català
- Pau Faner

p
olseguera, és el que ha
aixecat, en dies passatS,
la sentencia del Tribu-
nal Constitucional en

contra de quatre articles de la llei
de normalització lingüística apro-
vada pel Parlament balear. Polse-
guera de comentaris, més o menys
indignats, en vista d'una actuació
del govern central que, d'altra
banda, ja era esperada Els articles
són, concretament, el número
cinc, el set, el tretze i el vint, i,
per resumir, fan referència a la pre-
ponderancia del català, corn a llen-
gua nadiva, damunt el castellà, a
les illes. Destaca el paràgraf del
número set que diu que les lleis
del Parlament s'han de publicar en
català i en castellà, i que «en cas
d'interpretació dubtosa el text
català será l'autèntic». I també
crida l'atenció una part de l'article
vint, que diu que no podran obte-
nir el graduat escolar els alumnes
que no acreditin «un coneixement
suficient, oral i escrit, dels dos idi-
ornes oficials».

I ja esta, en tirar per terra aquest
petit puntal de la normalització,
s'ha alçat la polseguera. Dic
«petit» perquè, segons ha mani-
festat Miguel Alenyar, president
de l'Obra Cultural Balear, «Els
quatre articles declarats inconstitu-
cionals són d'una trascendéncia
mínima dins el context de la Bel,
de normalització lingüística». I
d'altra banda sembla que la reacció
oficial ja era esperada, hom ja co-
mptava amb l'enderrocament d'a-
questa base, perquè ja el 1986 el
Tribunal Constitucional havia
actuat contra la llei germana de Ca-
talunya.

Hi ha al bell mig de tot això una
llengua, en inferioritat de condici-
ons, avui encara. És el de sempre:
el peix gros que es menja el petit.

«Ser lliures, com a la
cançó dels negres. (...)
I ser lliures ara mateix
vol dir tenir
competències
lingüístiques i
educatives, assolir la
normalització»

El delegat provincial del ministeri
d'Educació i Ciencia, senyor
Andreu Crespí, diu, per la seva
part, que ningú no podrá obtenir
el graduat escolar a les Illes sense
saber adequadament el català,
perquè així ja hi figura a la progra-
mació del pla d'estudis. I Nadal
Baffle, rector de la Universitat de
les illes Balears, ens fa veure que a
Madrid es contradiuen, en permet-
re que es demani el català a la Se-
lectivitat i no trobar constitucional
la inclusió de la nostra llengua al
graduat escolar. I els del govern
balear diuen que tot això s'evitarà
el dia que hom tengui competènci-
es en matéria educativa.

anca de co-

educatives.»
mpeténcies

Llegit així,
entre cornetes, caldria pensar que,
avui per avui, els de les Illes som
uns incompetents, per a educar els
nostres fills. Ara que potser això
és fer-ne un gra massa. És com
alió que deia l'escriptor aragonés
Ramón J. Sender, que ratificar era
tornar-se rata. Rates, se'n diuen
encara ara dels estudiosos i erudits;
rates de biblioteca, però rates, al
capdavall. Imagineu, per portar el

símil a les darreres conseqüències,
que totes les rates parlassin el
català (les rates de biblioteca, vull
dir, no us malpensassiup Que
bonic! No? ¡Que gran, immens,
gairebé inabastable! Com alió que
deia el meu amic l'August Bover,
que no sé quin any del segle XXI
els Paisos Catalans serien realment
lliures. Jo cree que deia el XXI,
però potser m'equivoco. Ser
lliures, corn a la cançó dels negres:
«Vull ser lliure, ara mateix, ara
mateix!...». I ser Iliuses ara mateix
vol dir tenir competències lingüís-
tiques i educatives, assolir la nor-
malització. Perquè, digueu-me,
¿qui vol ésser un subnormal, avui
per avui, malgrat que ja no se'n
digui així, sinó minusvàlid; ¿Qui
vol ser analfabet en la seva 'len-
gua?

y
ull creure que ningú,
per damunt totes les
ideologies, vol ésser un
analfabet. Que no ens

passi com a mi, quan vaig desco-
brir el català escrit i literari, que
no podia creure que allá que havia
parlat tota la vida no era una llen-
gua de segona, una mena de dia-
lecte, ans al contrari, tenia una ri-
quíssima tradició literaria i cultu-
ral. Només per això, pel dret a
poder escollir la llengua en qué
ens expressarem, de les que convi-
uen a dins la nostra pell. Al capda-
vall, res no hi ha que incentivi
més a la rebel.lia que prohibir. No
em feu pensar, com al final de
Hiochioúú-Haihiaat, un conte que
vaig escriure, que l'arrel de tots
els nostres mals és que als negres
de l'África i als indis d'Amèrica
no els vam ensenyar català.

Pau Poner és escriptor
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La historiadora i investigadora social americana Shere Hite
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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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• MADRID. — El 84% de les
dones nord-americanes no tro-
ben satisfacció sentimental a
les seves relacions conjugals,
segons les dades recollides a
l'últim llibre de Shere Hite,
Dones i Amor, presentat ahir
a Madrid, en l'edició en caste-
llá. La historiadora i investi-
gadora social, que es va fer fa-
mosa a Occident als anys se-
tanta amb el seu primer In-
forme Hite sobre la sexualitat
femenina, manté en l'últim
llibre que la igualtat entre
homes i dones encara está
molt lluny d'aconseguir-se.

"Mentre no tinguem la
meitat del govern format per
dones, no podrem començar a
dir que les coses estan canvi-
ant" va dir Shere Hite ahir al

poques hores abans d'en-
trevistar-se amb la nova minis-
tra portaveu del govern.

Marginada arreu
Hite va explicar que no co-

neix prou bé la realitat de la
dona a Espanya, però que "és
evident que en qualsevol país
la dona es troba marginada,
no guanya el mateix per la
mateixa feina i está menyspre-
ada pels homes. Això passa
als Estats Units, aquí i a la
Unió Soviética".

L'últim treball de Hite
analitza els qüestionaris anó-
nims contestats per 4.500 do-
nes dels EUA. Mentre que al
primer informe l'autora arriba-
va a la conclusió que les dones
es trobaven insatisfetes en les
relacions sexuals i heterosexu-
als i al segon, que els homes
no es troben a gust amb el
paper de mascle que els obli-
ga a representar la cultura
establerta, al nou llibre, "ter-
cer i últim de la sèrie", segons
Hite, es conclou que els ho-

Com a solució a l'actual
situació insatisfacteria, Hite
apunta la necessitat que els
homes tinguin en compte les

• Amagada al darrera d'un
bon tractament estètic, Shere
Hite no aparenta gens els 45
anys que ja ha complert. Un
metre seixanta-cinc d'alçada,
pell molt blanca, cabell tenyit
de color ros rogent, ulls, celles
i llavis acuradament pintats,
l'escriptora está molt lluny de
l'estereotip	clàssic	d'una
feminista radical. Després de
molts anys de soltería i
rumors de mantenir relacions
lèsbiques, Hite es fa acom-
panyar ara pel seu marit, un
jove pianista alemany, però
l'escriptora s'estima més no
parlar en públic d'aquests
detalls personals.

Durant els primers anys
de la seva fama mundial, Hite
va ser quali ficada gairebé de
bèstia negra pels homes, fins i
tot pels periodistes homes que
intentaven entrevistar-la.
Ara, dotze anys després de la

dones com a persones amb les
mateixes capacitats i necessi-
tats. "Els homes han de can-
viar, perquè fins ara les dones

presentació del seu primer
informe a Espanya, es mostra
coqueta, refinada, agradable i
fins i tot atenta amb els seus
entrevistadora.

Hite afirma que des que
es va publicar el seu primer
treball, la conducta sexual
dels homes nord-americans ha
canviat substancialment. "Els
homes estimulen millor les
seves dones ara que no fa
quinze anys; en aquest sentit
el meu treball va servir per
alguna cosa".

El primer informe Hite va
tenir una difusió als EUA de
més de tres milions
plan, i a Espanya el seu edi-
tor Placa. Janés assegura
haver venut més de 300.000
llibres. L'autora espera que
l'últim treball tingui la matei-
xa difusió i que millori el trae-
te sentimental dels homes cap
a les seves dones.

tenfem por de deixar la casa,
però ara comencem a disposar
de diners i capacitat per fer
les nostres pròpies vides", va
dir l'escriptora feminista.

L'home ha de canviar
"Intentem canviar els

homes, per?) si no ho aconse-
guim, estem capacitades per
provar relacions diferents. Els
homes no són imprescindi-
bles", va afirmar en to distes
però no absent d'una certa
amenaça.

Hite no es partidària de
donar receptes per canviar, pe-
rò la primera recomanació per
millorar la relació home-dona
és que els homes reconeguin
la dona en un pla d'igualtat.
"Els homes pensen que som
estúpides.
Relacione igualitáries

L'estudi indica que el 88%
de les dones enquestades
voldria tenir relacions senti-
mentais igualitárieá amb els
homes que estimen, igualtat
que no es dóna. El 84% expli-
ca que els seus homes respo-
nen amb burla o condescen-
dència davant les seves expli-
cacions i que només el 19%
troba en els marits una res-
posta sentimental i intellec-
tual en pla d'igualtat.

El 39% de les dones asse-
gura haver rebut alguna vega-
da un tracte agressiu, fins i
tot amb cops, per part dels ma-
rits o amants, mentre que el
64% assegura que l'amor que
rep de la seva parella no la sa-
tisfá. Sobre la ruptura de les
relacions matrimonials, l'in-
forme assenyala que el 91%
dels divorcis als EUA són a
petició de la dona i que el 70%
de les casades des de fa més
de cinc anys ha tingut alguna
relació extramatrimoni al.

La gran majoria de les dones
rep poc amor del seu marit
mes no "maltracten les seves
esposes sentimentalment".

"Moltes de les dones
m'han explicat, però, que els

seus homes tracten millor els
seus treballadors o els seus
amics de feina que no pas a
elles", detalla Hite al llibre.

Una mimada imatge
femenina contenta de l'éxit

Dones
Isabel-Clara Simó

H e llegit, dijous passat, en aquest mateix diari, una informació
sobre les malalties mentals de les mestresses de casa. Si, com

diuen, les xifres canten, fins i tot els més pertinaços defensors de
les característiques genètiques de les dones per atendre la llar —és a
dir, fer de minyones gratuYtes—, fins i tot aquests hauran d'admet-
re que ser la guardiana de la llar té alguna cosa de nociu per a la
salut. Més i tot que el tabac, no hl ha dubte, però sense campanyes
dissuasives ni avisos apocalíptics respecte a una perillositat que,
ara, ja és provada científicament.

La informació prové de ¡'área de Sanitat de la Diputació de Bar-
celona, i constata que la majoria dels malalts psiquiàtrics són dones
de 18 a 35 anys i que tenen per professió ser mestresses de casa.
L'informe interpreta que el fet de quedar-se a casa, sense remune-
ració económica ni companys de feina, provoca, diu, neurosis ¡pato-
logies mentals.

Els conservadors a ultrança, que, espero, són minoria, potser
somriuran amb paternal benevolencia o, fins i tot, adduiran que la
millor cosa que pot fer una dona és tenir una pila de fills, que així
ja no tindrà temps de sentir-se angoixada, utilitzada i sola, per?)
potser fóra hora que els qui no en som, de conservadors, utilitzem
una mica d'aquella imaginació que havia d'arribar al poder per
cercar solucions pràctiques i humanitàries a aquesta situació. No
podem ser tan hipòcrites que, després de saber de manera indubta-
ble qué passa amb una bona part de la població i a qué está exposa-
da sense remei, amaguem més el cap sota l'ala i continuem basant
el nostre sistema de relacions humanes en l'angoixa i la desespera-
ció de la meitat de nosaltres.
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S'ARENAL. Oficines, Magatzem i Exposició:
Historiador Diego Zaforteza, 3- Telèfons: 263772-260087.

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

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

Gran Via Asima, 1- Telèfons: 204702-204764.
Magatzem:Carrer d'Aragó, 139- Telèfons: 272356-272364.
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Els professionals
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Per qué falla la r >arena?
Amb el suggestiu títol «Per qué falla

la parella?» comença un article de la
revista Cambio 16 (n.866 del 4-7-88)

Fora la panxa
Eva Nasarre

J o sé que avui no es negará ningú a fer
aquest exercici perqué es tracta de posar en

marxa els nostres músculs abdominals. Aquests
exercicis serveixen per enfortir aquests músculs i
fer que la nostra temible panza baixi una mica.
Potser són més dilicils d'executar,  però us asse-
guro que la seva eficàcia la notareu al cap de pocs
dies. Avui solament será un exercici, però us pro-
meto contribuir amb insistència perquè tingueu
l'abdomen molt més fon.

dedicat a la famosa investigadora i
socióloga Shere Hite amb motiu de
l'aparició del seu últim llibre «Las mu-

Ens estirem a terra —és molt important que
l'esquena reposi completament i estigui
relaxada—, col.loquem els genolls semidoblegats
i les mans a la nuca. Comencem la flexió cap en-
davant. lnspirem quan ens relaxem i deixem
anar l'aire durant l'exercici. Repetiu-lo vuit vega-
des.

REPESCA.— Posició, drets. Peus lleugera-
ment separats. Dobleguem lleugerament els ge-
nolls, deixem caure els baos relaxats cap enda-
vant, i sentint la sensació d'enroscar la cintura ar-
ribem fins a terra i pugem a poc a poc. Repetiu-ho
vuit vegades.

jeres y el amor» que l'editorial Plaza y
Jamés treurá proximament a la
venda. Aquest !libre, juntament amb
els ales dos informes sobre la se-
xualitat femenina i la masculina res-
pectivament, acaba la trlogia que fa
l'estudi del comportament sexual,
amorós, d'amistat i de relació senti-
mental cels americans.

Encara que les enquestades des-
criuen l'estat d'enamorament com un
sentiment molt intens i meravellós, re-
coneixen que no només dóna plaer,
també és dolorós, irreal i incert. Es
plaer i dolor al mateix temps. Resulta
agosarat, estimulant i perillós, però
val la pena.

Pareix esser que les enquestades
estan d'acord amb qué tenen manca
d'afecte i que el sexe no és tot en la
vida.

Coincideixen en la manca de comu-
nicació verbal amb els homes i els
tracten de massa racionals, lógics,
científics i objectius.

S'interessen més per la seguretat
de la casa que per les relacions amo-
roses.

Quasi totes les que tenen relacions
amoroses extramatrimonials diuen
sentir-se aïllades, excloses o acuita-
des en el seu matrimoni.

Per elles aquesta relació és una
manera de disfrutar, reafirmar la pro-
pia identitat, tenir una persona que les

aprecia. El moti d'aquestes fuites són
la fam d'afecte.

El 91% de les dones divorciades
afirmen que foren elles les que
sol.licitaren el divorci i no els seus ma-
rits en contra de l'opinió popular.

L'última part del Ilibre es dedica a
les dones que estimen altres dones;
l'autora es demana si les dones juntes
es duen millor que els amants masculí
i femení i si, en definitiva, es tracta
d'una cultura diferent.

Però vindrà el jorn inoblidable, deia
el profeta.

I no va esser el dia que vaig néixer:
ja no me'n record.

Ni el dia de la primera Comunió: el
Senyor no se'm presenta.

Ni quan ja s'hagui canviat la ideolo-
gia del sexe, aconsguint sentiments,
com es diu a l'informe Hite. (1).

El jorn inoblidable será quan assa-
gut a la meya cadira de rodes, immó-
bil, bavant, esperant esgotar els da-
rrers dies de vida, vegi com ens men-
jam els uns als altres, aus de carron-
ya.

Cadira i baves imaginàries a l'es-
pai, reals al pensament, tan reals com
la meya follia?...

(1) Els sentiments són fluctuants,
van i vénen... se'n tornen...

A.Fiol
Julio! 88

~Mala
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Deixem ses discusions
Conte: Pensaments relatius a les
oracions de relatiu

Per lo tant s'ha de dar an es turisme que
ve sa llibertat pel carrer
allá on ha de passar;
alerta no ha d'estar
a cotxe o camió
tranquil.litat pel contorn
quan a sa platja ha d'anar.

Qualsevol cosa creada
que s'ha de modificar
molt problemes h durà
an el qui l'hagi pensada.
Sa reforma criticada
si respecta opinions,
tothom es posa patrons
find un orde perturbada.

De s'Arenal parlaré,
ja que avui está de moda,
un molt ben pensat lo troba,
s'altre diu que no va bé,
perqué res despatxaré
durant sa circulació,
será ruïna major
i es negoci llevaré.

Faré sa valoració
a dins terreno neutral
és just pensar cada qual,
donar seva opinió.
Es turisme és es factor
poden dir essencial.
Es de ver, és es puntual
que enriquix nostra nació.

Durant sa ciruclació
de tota línea primera
es benefici li queda
d'aix6 no hi ha discussió;
el cotxe i camió
no reporten benefici,
de sa renou feim judici:
molesta es sentir-lo.

Quan s'hagi desviat
aquest exces de traüll,

1~);111~.1

los será un gros orgull
diran ho han encertat;
sa gent en tranquil.litat
passejerá dalt vorera
con que ell du sa quimera
de visitar tot mercat.

Sa gent dormirá tranquil.la,
cosa que avui no pot fer
dins el Hit, estirat bé,
dirá n'és una delícia;
tampoc ja no se respira
aquell aire embrutat
que es cotxo havia deixat
amb benzine consumida.

Sa pau allá regnarà
i el negoci resplendent,
s'hi aturarà molta gent
a tota tenda comprar;
molt trnauiqls podran estar
dins aquells cuidats jardins
de roses i setembrins,
pedrissos per descansar.

S'Arenal recobrará
un ritme molt diferent:
s'alegrará tota gent

el bon aire respirar
i amb sa brisa de la mar
que entrará dins el cor;
no me pensava mai jo
veure es sol quan se pondrá.

Li brindará poesia
sa tanta felicitat;
diran no haguera pensat
que tal cosa existiria;
a s'Arenal me convida
es venir a disfrutar;
el turista que vendrá
alabará nostra Illa.

Els qui creguin que
l'elecció de la seva com-
panya, estimada o mitja
taronja és una cosa
massa important com
per deixar-la fer a l'atzar
o a l'impuls momentani
d'un fort desig sexual,
hauran de consultar l 'as-
trologia.

La ciencia que estudia
el sincronisme, la cau-
salitat, els efectes, les
predisposicions i les in-
duccions a les quals
estan subjectes els es-
sers vius, elements o
objetes di,: la terra, mit-
jançan1 les influencies
de les estrelles i els pla-
netes del sistema solar.

Això pensava mentre
les gotes seguien caient
damunt les taulades, pe-
sades, monòtones, rít-
miques, humides, com
una dimfonia melangio-
sa: la Iluna, constipada,
no podia suportar per
més temps aquellas nits
d'hivern a la interpérie i
el nas I i degotava.

Ell, que era una per-
sona mesurada, no
sabia fins on arribava la
veritat de Sant Crisant:
«el que desitges t'està
predestinat. Només es
qüestió de temps».

Calia tancar aquest
pensament com faren el
nazis amb tots els astrò-
legs d'Alemanya parqué
predigueren que l'Ale-
manya mazi cauria irre-
meiablement i tenien la
guerra perduda?

Mentretant seguia
fent calceta; dues pas-
sades més i tindria la
bufanda acabada. Li
havia posat dues fran-
ges vermelles o to amb
la gorra.

Venien aquellas petja-
des de la cambra on es
reunia abans amb el seu
amic capgirat?

Aquell qui fos tenia la
veu esquerdada com si
no li sortís per la boca,
més bé pel clatell.

El clatell tenia ell que
Ii bollia, i el front i els pol-
SOS.

Sentí la rná de sa
mare que li posava com-
preses d'aigua i vinagre.

El metge fou escarit:

Deixau que passi un
parell de dies sense es-
tudiar res deis relatius.

Mare i metge s'endu-
gueren, ansa per ansa,
la cistella curulla deis
seus somnis.

I silenci, amb el tapa-
ment fins el nas, censa
que ja no li posaria la
bufanda a la Iluna, ni la
gorra a l'estel: els dos ja
s'havien colgat.

Un 'libre queda en

terra obert. Les rajoles,
cara a cara amb les
tapes, quedarán pensa-
tivas, com si fos relatiu
que el dominic Alberto
Magno, mestre de Sant
Tomás d'Aquí, hagués
escrit «Els segrest de
les dones».

A.Fiol

PREGARIA

Voldria que els meus
fills no haguesin de tra

/car fronteres
ni defensar Ilengues i

/senyeres.
Portes obertes per fron

/teres,
Ilengua i senyera: ¡denti
/tat.
Reconeguda per tots els

/països,
petits i grans estats.
Que la familia no fos
cosa sagrada i

/burocrática
sinó sentiment de

/tendressa i amor.
1 que els seus infants
creixessin dins un país

/de germanor.

A.Fiol

12-7-1988
Climent Garau i Salve
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*BODES
* BATETJOS
* COMUNIONS
* REUNIONS SOCIALS
OBERT DE 19 A 6 DE

LA MATINADA
CARRER DE SANT

CRISTÒFOR, 65
(CTRA DE LLUCMAJOR)

TEL 269253
S'ARENAL DE MALLORCA

ESCOLA FANTS0

PaXeller
GUARDERIA

C/ SANT CRISTÒFOL, 55
S'ARENAL. TEL. 267315

ELECTRNICA .€¿ s tlet„,e4,
Reparació de TV i vídeos de totes les marques.

Radio - cassettes. InstaLlació d'antenes
coLlectives, individuals i  parabòliques.

Radio de cotxes.

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

0141210-

CHINA
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CiJoaquin Verdaguer. 12
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Un autocar d'Aumasa destrossa «Es Control»
Un autorcar de l'em-

presa Autocars de Ma-
nacor S.a. es va quedar
sense frens i va xocar
contra el restaurant Es
Control, situat a la punta
de Son Gual.

L'autocar cobria el
servei des de Petra a
Ciutat —passant per Vi-
lafranca, Sant Joan i
Montuïri— i tenia gaire-
bé vint anys d'antiguetat
(matrícula 103 mil). Se-
gons el conductor i di-
versos usuaris quan el
conductor intenta frenar
per esquicar un camió
que esperava per voltar
cap a s'Aranjassa. els
frens no respongueren

per evitar el xoc entre els
dos vehicles o contra els
vehicles que venien de
davant, el conductor in-
tenta prendre la carrete-
ra de s'Aranjassa, però
el que va fer va ser es-
bucar el restaurant Es
Control. La circumstàn-
cia que l'accident fos a
les 830 del matí —i no al
migdia, quan el restau-
rant es troba ple de
gent— va impedir que hi
hagués uan auténtica
tragedia.

Hi va haver ferits Ileus,
el conductor i dos usua-
ris i quantioses pérdues
materials per als propie-
taris del bar Es Coltrol.

La policia de trànsit está
investigante els fets i
s'espera que es determi-
ni si l'autocar havia pas-
sat les oportunes revi-
sions. De totes maneres,
segons els usuaris d'a-

S'Arenal de Mallorca

Detingut per vendre
heroïna en un bar

Antoni R.T., de 27 anys, que és l'encarregat d'un
bar de la carretera Militar de s'Arenal, ha estat detin-
gut per la Policia Nacional i posat a disposició judi-
cial sota l'acusació de traficar amb  cocaïna.

La policia va sotmetre a vigilancia aquest individu
durante una temporada amb les sospites que venia
cocaína dins del mateix bar. Agents de paisà entra-
ren dins el bar i varen poder observar com l'encausat
distribuïa droga entre els clients a canvi de diverses
sumes de diners. La policia s'identifica i procedí a la
detenció i registre del traficant. En total interveniren
tres peperines de cocaïna i unes seixanta mi pesse-
tes.

S'Arenal de Mallorca

Onze britànics obligats a
desallotjar un apartament

Un grup d'onze británics, sis home i cinc dones,
tots ells joes, varen haver de ser obligats a desallot-
jar un apartament que ocupaven a l'hotel Don Alber-
to, del carrer Milan, per mor dels continuats enre-
nous i molèsties que provocaven en els veïns.

La Policía Municipal de s'Arenal hagué de fer acte
de presencia. Una vegada a dins, es pogué compro-
var que l'habitació es trobava enun estat deplorable,
molt bruta, plena de botelles ¡restes de queviures.

Quan els joves britànics hagueren de deixar l'a-
partament se'n preocuparen molt d'endur-se'n les
cerveses plenes que guardaven, prop d'un centenar
de botelles.

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

CARRER DE SANT CRISTÒFOR, 82
TEL.: 263423

S'ARENAL DE MALLORCA

....digii111111111111111111111111111111ilibi. u.

S'Arenal de Mallorca

Un home mor quan cau des
del quart pis d'un hotel

Un estranger de 47 anys morí quan va caure des
del quart pis d'un hotel del carrer de Sant Bartomeu,
els fets passaren prop de la una del migdia del pas-
sat diumenge, 3 de juny. L'home va ser identificat
com manf red MuSer, Alemany.

Un vai avisa la Policia Nacional qua hi havia un
home que havia caigut d'un pis i que es trobava en
terra enmig d'un gran bassiot de sang. Els policies
pogueren comprovar que l'home havia mort i inicia-
ren les investigacions per aclarir els fets.

Gent amb qué mort havia tractar afirmaren que,
encara que es portava bé, la seva conducta no era
normal, a l'hotel digueren que solia veure, però que
no mostrava signes de depressió o alteracions ner-
vioses. Es pensa que possiblement hagi estat una
caiguda fornida, probablemente causada per un ma-
reig i no un suïcidi.

questa linia, els autocars
de qué disposen són
vells i no compleixen, ni
de bon tros, les normes
mínimes de seguretat i
higiene que haurien de
complir.



S'Arenal de Mallorca 

Detenció de vuit anglesos acusats
de destrossar el Pink Panther

PREMURA
MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ

Palma de Mallorca.
Exposició: Arx. L. Salvador, 84 - Teh.: 251631-292997.
Magatzem: Pol. S. Castelló-Gran Via Asima - 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.
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Vuit súbdits brità-
nics han estat detin-
guts per la polica com
a responsables de les
destrosses efectua-
des al Pink Panther
de s'Arenal. Els britá-
nics varen ser detin-
guts poques hores
després d'haver en-
trar dins el bar amb
pals i altres objectes
contundents amb la
intenció d'intimidar els
clients i produir des-
trosses en el bar.

Aquest grup de brè-
tols va ser identificat
per la policia com a
presumptes inte-
grants d'una organit-
zació il.legal que des
del mes de maig es
dedica a la venda
il.legal d'excursions
en autocar a turistes
anglesos pels bars i
discoteques de s'Are-
nal, Can Pastilla, Cala
Major i Magalluf.
Fonts policials han dit
que aquesta organit-
zació captava clients
mitjançant la venda
de tiques a tres mil
pessetes per tal de fer
el que ells anomena-

ven la “ruta nocturna
Escena 88».

Des del passat mes
de maig la policia está
investigant aquestes
activitats, denunciats

. per l'Associació d'Em-
preses de Restaura-
ció davant la Delega-
ció del Govern. la poli-
cia ha establert con-
trols de vigilancia als
estabiment Pub Brig-
de End, Pub Dew
Drop In, i el café-bar
Blawe Asp. La policia
inclús ha fet fotogra-
fies deis actes delic-
tius d.aquesta mafia
que opera a s'Arenal.

De totes maneres,
encara no está clar
que els que destros-

saren el Pink Panther
formin part d'aquesta
banda de mafiosos
que es dediquen a in-
timidar els cients per
tal de per-los fer la
«ruta nocturna Esce-
na 88».

Per altra banda,
també es podria trac-
tar d'una banda de ti-
queters que cerquin
clients per anar a de-

terminats bars i que,
per aconseguir-ho, in-
timiden els turistes i
els propietaris d'altres
bars on sobretot hi
hagi clientel.la angle-
sa. el propietari del
Pink Panther va ser
un deis pocs que es
va atrevir a denunciar
aquesta extorsió.
Pocs dies després
rebia la «resposta» en
la persona d.aquests
vuit británics que li
destrossaren el local.
Es creu que aquestes
dues bandes estan in-
terrelacionades, si no
es tracten deis matei-
xos.

Els vuit britànics au-
tors de les destrosses
ja han estat posats en
llibertat, després d'ha-
ver pagat dues-centes
mil pessetes cada un
en concepte de res-
ponsabilitat civil. Cap
deis vuit detinguts no
té els papers en regla
per treballar a Mallor-
ca. Ara hem d'esperar
a veure que es fa amb
ells, per començar, ja
tornen ser a fora.

La Pólicía Municipal
de Palma han tornat
posar en funcionament
la «Unitql: Platja», desti-
nada a incrementar la vi-
gilancia durant el dia a
les zones de platja de tot
el litoral ciutadà. Aguas-
ta mesura compta amb
la col.laboració de l'As-
sociació d'Hotelers i les
associacions de veïns
de la zona.

Els agents circulen de
paisà i la seva funció
principal es centra en el
control deis venedors
ambulants, dels «tri-
lers», carteristas i tique-
ters. Un deis agents es
situa a la voravia més
próxima a l'arena. Des
d'aquesta posició con-
trola les anades i vingu-
des d'aquesta gent,
mentre va donant ins-
truccions amb la radio
als seus companys, que
es traben a l'arena.
Poden demanar reforços
a les unitat habituals que
fan la volta en cotxe per
la zona.

REFORÇOS DEL
VES PR E

La Policia Municipal
també ha incrementat la
bigiláncia nocturna del li-
toral de Ciutat. La con-
ducta deis turistes bo-
rratxos i la detecció de
fets delictius són les
seves dues principals
ocupacions. En el cas
concret del turisme brità-
nic —molt elevat a s'Are-
nal i comarca paró no
tant com a altas zones—
els agents no han trobat
gaires problemas fins
ara.

S'Arenal de Mallorca

La policia municipal incrementa la
vigiancia amb la «unitat platja»



Antoni Rifà i Urgell disposat a acabar amb els re-
nous a s'Arenal.

LEPANTO, S.A.

COMPANYIA D'ASSEGURANCES I REASSEGURANCES
AVINGUDAARGENTINA, 18- PRINCIPAL

TELÉFONS: 231306 -285321

PREUS ESPECIALS PER A LA GENT DE
LA COMARCA DE S'ARENAL
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ATENCIÓ PISCINES
Arquitectes, constructors i particulars.

Venem i col.locam revestiments tipus «Gresite» Vitraico.
Grans existències en diferents colors
Gran assortiment de dibuixos, motius decoratius i cenefes

Balmes, 24- A - Teléfono (971) 27 99 10

REPARACIO EN XAPA
I PINTURA

COL.LOCAM SOTILS
SOLARS EN DUES

HORES
CAMI DE MUNTANYA, 7

TEL.: 244304
SON FERRIOL
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Ciutat contra els renous S'Arenal de Mallorca

S'Acaben les obres però
no els problemes

L'Ajuntament de Ciu-
tat de Mallorca ha co-
mençat una campanya
contra els renous; contra
els renous de tot el
terme 1, preferentment,
contra que se produei-
xen a s'Arenal de Mallor-
ca.

Per saber detals d'a-
questa campanya, hem
entrevistat el regidor de
Sanitat i mediambient, el
metge psiquiatra Antoni
Rifa i Urgell, qui ens
aclareix la inquietut polí-
tica de molts de metges
recordem que Nicolau
Llaneres, el regidor de
Cultura també és psi-
quiatra, ens aclareix, el
senyor Rifa, que la medi-
cina preventiva és es-
sencial per a la salut i la
felicitat dels ciutadans.
Si no tenim unes ciutats
ben fetes urbanística-
ment, culturalment,
netes i sense cap tipus
de pol.lució ambiental i
acústica, ben dificilment
viurem bé.

—Com será aquesta
campanya? demanam al
regidor.

—Aquesta campanya,
tendrá diferents actua-
cions pública, per això
hem imprimit uns triptics

que seran distribuïts per
tots els locals de s'Are-
nal i comarca. Llavors hi
haurà intervencions pre-
ventives de control per
part de la Policia Munici-
pal que se veurà reforça-
da especialment durant
la nit.

—S'establiran con-
trols a determinats llocs
de s'Arenal on sabem
que hi ha música i escá-
dols durant la nit i s'agi-
litzará la tramitació d'ex-
pedients de manera que
els establiments que fan
renou sien tancats la
mateixa setmana de la
denúncia. També posa-

rem controls a diferents
llocs de s'Arenal on
sabem que circulen au-
tomóbils i sobretot
motos amb el tub d'es-
capament trucat i que
fan més renou del per-
mes.

—Quan de temps du-
rará aquesta campan-
ya?

—Durará tot l'estiu i
perquè sia efectiva hi
haurà una comissió de
seguiment formada per
l'Ajuntament, Associa-
cions de Veïnats, Asso-
ciació d'Hotelers i Asso-
ciació de Restauració.

Les obres que s'a-
naven fent als ca-
rrers de Can Pastilla
i s'Arenal han aca-
bat. El que no ha
acabat són els pro-
blemes circulatoris
de la zona, proble-
mes que persistei-
xen des que es fa
dur endavant la re-
forma circulatòria de
primera línia.

La Federació de
Transports d'UGT
amenaça amb impe-
dir que els autocars
deixin els seus
clients just davant
dels hotels, com es
venia fent fins ara, si
no es prenen mesu-
res per evitar els
continuats embus-
sos i trastorns circu-

latoris. Una carta
enviada per la Fede-
ració a Gerard Gar-
cia, tinent de batle
d'Urbanisme, enca-
ra no ha tengut, se-
gons UGT, respos-
ta. Si no es solucio-

nen els problemes,
els	 representants
del sindicat diuen
que els turistes es
descarregaran
només a tres punts
de la platja de Can
Pastilla i s'Arenal.



Dos conductors i deu cobradors són la plantilla
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Inauguració del tren de s'Arena

El president de l'associació de veïnats de s'Are-
nal volgué provar el volant deliren.

Autoritats ciutadanes i arenaleres prengueren
part al viatge inaugural.

Utilice el tren tu-
rístico para visi-
tar la Playa de

Palma, que comprende
desde El Arenal a Can
Pastilla, es una extensa
zona turística, de más de
4 Km. de longitud de pla-
ya, donde el sol se refleja
en el mar azul y su arena
dorada y dista tan sólo 7
Km. de Palma ciudad.

La playa, está considerada
como una de las mejores
del mundo, por extensión,
limpieza de arena, agua y
su poca profundidad, que
facilita el juego de niños y
mayores.

Horarios:
Primera salida:	 maña-
na.
Ultima salida:	 noche.
Frecuencia media 30 mi-
nutos.

Salidas:
Can Pastilla, Hotel Linda,
Arenal, Calle Cannas.

Litilitzi el tren tu-
ristic per a visi-
tar la platja de

Palma, que s'estén des de
l'Arenal a Can Pastilla, és
una gran zona turística —
amb més de 4 km. de lon-
gitud de platja— on el sol
es reflecteix en la mar bla-
va i en l'arena daurada. És
només a 71(m. de la ciutat.

La platja, está considera-
da com un,3 de les millors
del món, par extensió, ne-
tedat d'arena, aigua i la se-
va poca irofunditat, que
facilita el joc de nins i
grans.

Horaris:
Primera surtida: 	 mati.
Darrera sortida:	 ves-
pre.
Freqüència mitja 30 mi-
nuts.

Sortides:
Can Pastii la, Hotel Linda,
Arenal, Csrrer Cannas.

Use the tourist
train to visit the
Playa de Palma,

which stretches from El
Arenal to Ca'n Pastilla, is
an extensive tourist zone
whit a beach over 4 km.
long, where the sun is re-
flected in the blue sea and
golden sand, just 7 km.
from the City of Palma.

The beach is considered
as one of the best in the
world, due to its length,
cleanliness of the sand
and water, and the shallow
incline, ideal for the enjoy-
ment of both children and
the elderly.

Time -Table:
First Departure: 	 mor-
ning.
Last Departure:
night.
Frequency every 30 minu-
tes.

Leaving:
Ca'n Pastilla, Hotel Linda,
Arenal, Calle Cannas.

Prenez le train
touristique pour
visiter la Playa

de Palma, qui s'étend de-
puis El Arenal jusqu'a Ca'n
Pastilla, est une zone ex-
trémement touristique, de
plus de 4 km. de plage, oU
le ciel se mire dans la mer
d'azur, et oü son sable do-
ré est seulement distant
de 7 km. de la ville de Pal-
ma.

Par son étendue, la propre-
té de son sable et de ses
eaux peu profondes, per-
mettant les jeux des en-
fants et des adultes, la pla
ge est considérée comme
l'une des meilleures du
monde.

Horaire:
Premier départ:	 heu-
res.
Dernier départ:	 heu-
res.
Fréquence moyenne: tou-
tes les 30 minutes.

Départs:
Can Pastilla, Hótel Linda,
Arenal, Calle Cannas.

Nehmen Sie
den Touristik-
Zug um den

Strand von Playa de Palma
ist eme ausgedehnte Tou-
ristikzone, die von Can
Pastilla bis El Arenal
reicht und nur sieben Kilo-
meter von der Stadt Palma
entfernt liegt.
Die Sonne scheint hier auf
em n blaues Meer und einen
goldenen Strand von mehr
als vier Kilometer Lánge.

Dieser Strand wird wegen
der Sauberkeit des San-
des und des Wassers als
einer der besten der \.^./e1t
bezeichnet. Die geringe
Wassertief e ermOglicht
hier das bpielen für Alt
und Jung.

Stundenplan:
Erste Abfahrt:	 Uhr
Letzte Abfahrt: 	 Uhr
Zugfolge von etwa 30 Mi-
nuten.

Abfahrt:
Can Pastilla, Hotel Linda,
Arenal, Calle Cannas.

41114-444
4.•	 .1

*
el!	 41 	41 	41'



TALLERES MARISCAL
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Avda. del Cid, n.• 15 - B

SON FERRIOL

PNEUMATICS
BRASIL

* PNEUMÀTICS NOUS 1 D'OCASIÓ
* CANVI D'OLI I GREIXAR
* RENTAT DE MOTORS

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

UNISEX

El nou estil per a la gent jove

REPARACIO GENERAL DE L'AUTOMOVIL
GASOLINA

DIESEL

CARRER ROCINANTE, 3 - TEL.:411948
07198 SON FERRIOL

-arg

NJ

Taller de Reparacions	 „-
Miguel

Crespí
Campins

SERVEI DE GASOLINA-DIESEL. PER A REVISIONS
!TV-FONÓMETRE (BANC COMPROVADOR DE FRENS),

BANC COMPROVADOR D'AMORTIGUADORS,
PROVES GRATUÏTES DURANT AQUEST MES

CARRER D'HERCULES, 2- TEL.:245816 - SON FERRIOL

C/. Flecha Jover Coll, 5 - 07198 Son Ferriol

Tel. 24 84 10
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El 15 de setembre es
tancarà el termini per als
qui vulguin demanar l'a-
rribada de les aigües de
la depuradora número
dos per a reguiu de les
seves terres.

Més de dues-centes
persones acudiren a la
reunió, convocada pel
director general d'Es-
tructures Agràries i Medi
Natural, Miguel Angel
Borras, i pel president
de la societat de Trans-
formació Agraria, Pere
Vidal, per tractar del
tema.

Amb aquest projecte
es pretén fer arribar l'ai-
gua de la depuradora a
les prop de mil hectà-
rees del sector dos del
pla de Sant Jordi, a més
d'unes tres-centes hec-
tarees del sector u que
es varen quedar sense
poder accedi a les ai-
gues depurades. L'ai-
gua sobrant es canalit-
zara fins a Campos.

La policía salva quatre joves de
l'incendi de l'hotel Roldan

Quatre joves que estaven a punt de morir a causa
del fum ¡les flames que es produiren en una habita-
ció de l'hotel Roldan varen ser salvats per la Policia
Nacional de s'Arenal.

L'incendi es produí prop de les onze del vespre del
passat dimarts, dia 19 de juliol.

Alguns agents, avisats per la direcció de l'hotel,
entraren dins l'habitació del foc protegits amb mas-
cares anti-gas on hi havia dues joves holandese i
dos joves guineans que intentaren donar auxili a les
primeres sense èxit. L'habitació 205 de l'hotel Rol-
dan queda completament destruïda. Es creu que la
causa de l'incendi va ser una planxa que s'havien
deixat encesa damunt una tela.

Nova central telefónica a Cala
Blava

Amb una inversió de 61 milions de pessetes, a
partir de dimecres dia 13, les ol.licituds de telèfon a
Cala Blava s'atendran totes elles. Es troben ins-
taliats ja més de 400 telèfons que funcionaran inme-
diatament després que la central es posi en fundo-
nament, cosa que es farà a les 13 hores de dia 13.

Les instal.lacions són de técnica digital, de fabri-
cació ERICSON, i es connecten mitjançant sistemes
de transmissió també digitals a la nova Central Inte-
rurbana del Passeig del Born.

La inauguració la presidirá el batle de Llucmajor,
el qual realitzarà la primera cridada interurbana des
de les instal.lacions de la nova central. Joan Montse-
rrat cridarà al delegat del govern central, Caries Mar-
tín Plasencia. Després del batle. el director provin-
cial de Telefónica, Jaume González Fernández, tara
la segona cridada.

La capacitat d'aquesta nova central será de 640 lí-
nies i hi hayurá canvi dels números dels abonats de
l'antiga zona.

S'Arenal de Mallorca

Detenció de quatre clavelleres

TALLER SON

FERRIOL NOU S.A.

La policia de s'Arenal ha detingut quatre dones
que venien clavells per la platja acusades de ser les
autores d'una serie de robatoris. Les detingudes són
Dolors C.B., de vint anys, Encarnació M.M., de qua-
ranta anys, Justa B.S., de trenta set anys i Marta
Postora C.G., de trenta tres anys.

Dos turistes británics s'adonaren que els havien
robat la cartera que duien a la butxaca. Donaren avís
a la policia que, amb la descripció efectada pels tu-
riste, va poder localitzar immediatament les quatre
presumtes lladres.

Sels ha acusat d'altres robatoris efectuats pel ma-
teix procediment del clavell també a la platja de s'A-
renal:

Sant Jordi

Pla de reguiu del sector dos

Una vegada que se
sàpiga exactament
guantes hectàrees hi ha
demanades per regar, el
projecte s'enviara a l'-
TRYDA de Madrid per a
la seva aprovació. La in-
versió total es calcula en
uns cinc-cents milions
de pessetes. Es calcula
que les obres podrien
començar enguany ma-
teix i que duraran prop
de dos anys, es a dir, si
no hi cap de nou, l'any
1990 el projecte ja esta-
ría enllestit.
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Les campanes de la nostra
comarca (Segona Sèrie, II)

Al bell mig del carrer de la Blatera i a l'altura del carrer
de Sant Joan de la Creu, s'alça la parróquia-església de
Son Ferriol, dedicada, con moltes més a Mallorca, al patró
del bestiar, Sant Antoni Abad. Una talla modernista, repre-
sentant el sant deis animals, col.locada al frontis de la fa-
çana principal de l'església, ens orienta en aquest aspec-
te. Pero, a nosaltres, en aquesta ocasió, el que ens inte-
ressa són les CAMPANES, a l'estudi de les quals dedicam
aquesta segona serie de reportatges i, en una amigable
conersació sobre el tema, creuam l'amplia nau de l'esglé-
sia dirigits per l'actual rector, mossèn Llorenç Miguel
Jaume, cap al campanar.

Setanta cinc escalons de mares han estat els que hem
hagut de pujar per arribar fins al capdamunt. I, valga'm
Déu, que valla la pena. No tan sols el paisatge del camp
mallorquí en l'esplanada immensa que ens duu fins a Ciu-
tat; també les serralades del nort de l'illa sota un cel, avui,
blau cobalt adobat amb núvols negres de tempesta; i, so-
bretot, el mateix paisatge interior del campanari amb les tí-
piques cagarades de colom a tot arreu. No hi ha dubte: la
sequera campanera de la costa d'aquí, terra endins, co-
mença a tornar-se abundosa i si la religiositat d'un poble
troba ressò en els planys, les repicades i ventar de les
campanes, a Son Ferriol hi ha «materia primera» per a la
seva activitat pastoral, litúrgica i eucarística.

UNA CAMPANA NORMAL
I UNA DE GROSSA

Com ja és costum, sobretot per aquestes zones salnitro-
ses i marineres, per protegir-les de la malaltia del coure,
les campanes no estan penjades dels laterals de les ober-
tures-finestrals de les torres. Aquesta tradició, que jo he
vist a terres de Castella i altres parts, aquí es romp. Les
campanes solen estar col.locades artificialment a l'interior
del campanar, damunt armadures de ferro o de fusta, o de
les dues; per mor d'això ventar la campaña és quasi im-
possible i no sol ser normal, i les ogives gòtiques o romàni-
ques de cada campanar, o les altres oberturas «ad hoc»,
nomás serveixen, naturalment, per a qué el so de les toca-
des o de les repicades no quedi ofegat a l'interior de la
torre i ressoni cap al várnatge i la comarca.

«La campana més antiga» en el cas de Son Ferriol és la
manys grossa, paró amb unes mides considerables2 65
per 65 la part exterior del bronze, 88 d'ample i 73 d'alt el
jou; tota ella, amb les barres d'amarres entre el jou i el
bronze, 155 de llarg. De perfecta fosa, amb un relleu del
Sant Mártir, fermat a un pal i amb dos botxins que el tortu-
ren, més sis línies en relleu que l'envolten espaiades hotit-
zontalment com a únic ornament, aquestes són les dades
que du escrites: «IN HONOREM SANCTI BARTHOLO-
MEI APOSTOLI EX ELEEMOSYNIS FIDELIUM ME
FECIT BARTHOMOLMAEUS MUNAR QUETGLAS 0E-
CONOMUS ANNO DEI MCMLVIII. Fundición Mallorquina
Palma». La traducció del text llatí és aquesta: «Dedicada a
Sant Bartomeu, Apóstol» (i mártir en el relleu ornamental
que qué hem parlat); la féu construir el rector de 1958 mit-
jançant les aportacions deis feels, D. Baiomeu Munar
Quetgles, als tallers de Palma. No duu, doncs, lema de
cap casta i, demanant-ho al rector actual, no es coneix el
nom o sobrenom de la campaña. Seria «la Tomeua», amb
nom femení, »l'Antónia.

«La campana grossa, « l'Antònia», també fosa recent-
ment als tallers de Ciutat a la carretera de Manacor, duu
escrit al seu bronze aquesta llegenda: «IN HONOREM

1
SANCTI ANTONII ABBATIS EX ELEEMOSYNIS FIDE-
LIUM ME FECIT BARTHOLOMEUS MUNAR QUETGLAS
OECONOMUS ANNO DOMINI MCMLXI». Calcat pràcti-
cament de la llegenda anterior, el text només varia en el
nom del sant a qui va dedicada i en l'ary de fundició: Sant
Antoni Abad en aquest cas, i a l'any 1961.

A la seva banda ornamental, també semblant a la pri-
mera, es troba marcada en relleu amb l'efígie de Sant An-
toni Abad, pel cap de porc del seu costat inferior dret i la
Creu amb cantimplora de monjo eremita del desert, i amb
les trezte ratlles horitzontals, també en relleu, espaiades al
llarg de la part exterior del bronze de la campana.

Les mides són generoses: 83 de diàmetre per 85 d'alt el
bronze de la campana, va fermada a un jou de 100 per 100
d'alt i ample; tota la campana fa quasi dos metres entre el
bronze i el jou. Ja la tenim! La campana més grossa que
hem trobat fins ara!

L'estat de conservació de les dues campanes és bo,
amb els jous barnitzats de plàstic negre i damunt unes ar-
madures de ferro incombustible al salnitre, si bé la campa-
na major no té la perfecta fosa de la saya germana, amb
mínimas paró abundants prositats al set bronze que, avui
per avui, no l'afecten per res.

ELS USOS LITURGICS
I ELS ALTRES

En una amplia i distesa conversació amb el nostre
germà en el Sacerdoci i Rector de la vila, D. Lloren Mi-
guel Jaume, aquestes són les dades d'interés que hem
apuntat sobre el tema. Pel que fa a l'ús litúrgic de les cam-
panes hi ha «tocada diaria», només una vegada un quart
d'hora abans de la missa, però que es compon de Tres
Vegades, de 10 tocs amb intervals mínims; la «tocada
dels dies festius», abans de cada missa, que consisteix en
la mateixa feina anterior, paró multiplicat per tres: mitja
hora bans de la missa, un quart d'hora i instants abans de
sortir el sacerdot a l'altar. En els intervals de cada tocada
de deu tocs se'n tocaran un, dos o tres, de tocs sols, per
avisar al feel del moment en qué es troba de temps per a
la missa. Hi avisar al feel del moment en qué es troba de
temps per a la missa. Hi ha lambe la «tocada de morts»,
que consisteix, primer en «es senyal» o avís al veïnatge
de l'óbit d'un feligrés i que se sol fer durant el dia a l'hora
més oportuna; segon, revoltar o yantar les campanes, tres
vegades mitja hora, un quart d'hora i moments abans de la
missa del mort, amb els corresponents avisos d'un, dos i
tres tocs per al veïnatge; i tercer, dins la «tocada a mort»,
hi ha la «tocada de sortida», quan acaba el funeral del di-
funt, camí ja, se suposa, del cementen.

La repicada es reserva pels dies festius o d'un relleu es-
pecial dins la litúrgia católica, com el dia del patró del
poble, en aquest cas el 17 de gener, Sant Antoni Abad,
Corpus Cristi, Immaculada, Pasqua i.., de cada vegada
menys a causa de l'acoblament del calendari litúrgic san-
toral amb el laboral estatal. Estam de cada vegada més
dominats per practicisme i l'estandardització i aixi ens va
tot! Pero, encara queden algunes repicades i, en aquest
poble de l'esplanada de Ciutat, Son Ferriol, la repicada es
fa tres vegades, mitja hora, un quart d'hora i abans de la
Missa Solemne, amb el corresponent toc d'avis, o dos o
tres.

Altres usos no litúrgics, «a foc», «de rellotge» o similars,
no es van fent darrerament amb les campanes; amb la
qual cosa només ens queda apuntar, per acabar, excep-
tuant les repicades per als quals s'empren les dues cam-
panadas, les tocades de continu es vénen fent únicament
amb la campana grossa. Així ens ho indica l'aparell que
due fermat la corda fins a la sagristia, sense necessitat de
pujar els 75 escalons cap al campanar cada vegada que
les campanes s'han de fer sonar.

NOTA: Després de la nostra pujada, cámara ¡flash foto-
gráfic a l'esquena, cap al campanar i després del treball
realitzar, ja de tornada, ens hem trobat en formació dins
de la nau de l'esglesia a la «CORAL INFANTIL SANT AN-
TONI ABAD», de Son Ferriol. Quina coincidencia: assatja-
ven ja en polifonia quasi perfecta un tema que parlava
amb enyorança de les campanes de la infantesa, deis
seus tocs i repicades espaiades en l'aire i les animes del
poble. Hem parlat amb la seva directora,  Antònia Llabrés, i
preparen l'estrena i presentació de la coral per a aquest 21
de maig de 1988. Son cinquanta veus mixtes de vuit a
quatorze anys. Les hem escoltat amb goig i sorpresa i fins
i tot els hem fet la primera fotografia, han dit, com a agru-
pació coral... i els hem deixat cantant a les campanes.
Sort! Exit! Enhorabona!

Adolfo de Villaroya.                   

V14 CUAbik 0 bVt4
ALVIlkhDO, n'AME
CAV ea. T O FOL.   

IMPREMTA   

Tota classe d'impressos, de lux, comercials i de propaganda.

PAPERERIA

Tol en masera,' escalar s objecies' d'escriptori

PERFUMERIA

Guiri exposició d'absecies de regal.

5.1«. X*. .101»   

a.>          
Carrer de Sa Fira, 10	 Tel. 660310	 LLUCMAJOR         



MOBLES DE CUINA I BANY

Per a decorar amb estil la teva cuina o el teu bany, introdueix el disseny de
la má de Forma. Ells realitzaran un pressupost, sense compromís i poste-
riorment construiran a mida i exclusivament per a tu aquests mobles de
cuina o bany que sempre has desitjat.
FORMA está al carrer del Marqués de Tenerife, 1A.
Tel.- 247760 Son Ferriol.

•Fitness,
•Físic *Culturisme •Rehabilitació.
*Màqui nes selectoritzades.
'Aprimar-se.
*Control dietètic *Nutrició.
•Bar.

*Tractaments facials i corporals.
*Musculació passiva.
Ionització *Drenatge linfátic.

*Tractament amb algues.
•Hidromassatge.
*Sauna *Solárium.
*Acupuntor diplomat a la Xina.
*Dermatología.
*Metabolisme *Sistema Nerviós.
A.P. Circulatori i sang.
A.P. Locomotor.

MALLORCA

Professors: Isabel Frau i Paco Fortuny.
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Coral infantil San Antoni Abad, de Son Ferriol
La componen una cinquantena de veus

infantils, mixtes. Dirigida per la professora
Antònia Llabrés, feren la seva gala de pre-
sentació i estrena el 21 de maig. Amb gran
assistència e públic a la gran nau central de
l'església.

Els desitjam que durant aquest nou curs
que començarà pel setembre, després del
merescut descans de l'estiu, recomençaran
amb nova ol.lusió els assatjos i concerts de
polifonis. Ens farem ressò de tot això a S'A-
RENAL DE MALLORCA.

Jo i el pastor, que vivíem d'amoretes,
jo i el pastor, en vivíem de l'amor.
Ara ve Son Ferriol, ballarem si Déu

/ho vol,
el qui toca el tamborino ha perdut el

/flabiol.

El ball de
Son Ferriol

bé pots bailar, si no tens per
/manducar.

No en tostarás des del nas fins a la
/boca,

no en tastaràs de la boca fins el nas.

tots en tenim si son vius i no ens
Era un pastor que tenia tres ovelles, 	 /morim.
era un pastor que tenia un panelló.
Tots en tenim, de picor i de

/pessigolles,

Quantes n'hi ha que a mi em donem
/desfici,

Bé pots ballar, si no tens pa i 	 guantes n'hi ha que em voldria
/botifarra,	 /casar-ni.



1-
CUPÓ PER A ANUNCIS DE FRANC

1	 Retalli la línia de punts
1
1

isEcció 	

ITEXT 	

INOM 	
TELÈFON

Lletra clara i majúscules
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	la

BORSA
IMMOBILIARIA

URGEIXEN PISOS
PER LLOGAR.

FINQUES
AMENGUAL.

Sent Cristofol, 16.
Tel. 269250.

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

TOUS 1 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 Mía, 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.

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
Pies. AMENGUAL.
269250.

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

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

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

S'ESTANYOL. Xalet amo-
blat de luxe, 3 dormitoris,
jardí, vistes al camp, prop
del mar. AMENGUAL.
269250.

LLUCMAJOR, casa 2 dor-
mitoris, amoblada, corral,
garatge. AM ENGUAL.
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 ptas. AMEN-
GUAL. 269250.

S'ARENAL: Primera Unía,
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 ptas. AMENGUAL.
269250.

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

CONTESTADORS AUTO-
MATICS, telèfons sense
mana, 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 metros, 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.

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

TRASPAS PERRUOUE-
RIA de senyores davant
l'Hotel El Cid de Can Pasti-
lla. Telf.'. 241692.

TRASPAS LOCAL comer-
cial clavan' l'Hotel El Cid de
Can Pastilla apte per a sou-
venir o similar. Lloguer de
2.000 ptes. Traspàs un
milió dues-centes mil. Telf.-
241692.

COMPRARIA LA casa nú-
mero 101 del carrer Barto-
meu Riutort de Can Pasti-
lla. Telf.- 411793- 725333.

S'ARENAL-LLUCMAJOR
lloc local ben situat apte
per a qualsevol negoci.
Preo 65.000 ptes. GELA-
BERT 721730.

PASSEIG DE Mallorca, llog
local preparat per perru-
queria de senyors i senyo-
res. Preu 45.000 ptas. Te-
lefonar al 721730 de 9,00 a
13,00 hores. GELABERT.

ZONA BALMES venc pis 2
habitacions, menjador,
cuina i sala de rebre.
3.650.000 ptes. Telefonar
de 16,00 a 19,00 hores al
712596 GELABERT.

S'ARENAL-LLUCMAJOR
venc local 90 m 2 . amb te-
rrasses, dues sales de
bany completes, apte per a
farmàcia, pastisseria, elec-
trodomèstics etc...
6.800.000 ptas. Facilitats.
Telefonar de 9,00 a 13,00
al 721730.

SERVEIS
PROFESSIONALS

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

CRISTAL.LERIA TO-
RRES. Carrer Lisboa, 35 -

S'Arenal de Mallorca. Tel.
266517.

PNEUM:ATICS BRASIL,
pegats ràpids, bateries, co-
rreges de ventilador, cam-
vis d'oli, greixar. Carretera
de Manacor, 391 - Son
Ferriol. Tel. 270645.

ARREGLAM rentadores,
màquines registradores, ti-
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. Dasi-
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.

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

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

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

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

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
oficials de gas ciutat, propà
i butà. Carrer Marqués de
Tenerife, 77. Tel. 242593 -

Son Ferriol.

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

Petits munas
Aquests anuncis poden ser remeses a la nostra re-

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

Cada paraula, 10 pessetes.

ANUNCIS
GRATIS

ANUNCIS PER PARAULES
II

GRATUITS PER A
PARTICULARS

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

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

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

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

EL MILLOR SUPORT pu-
blicitari de la seva empresa

2 la nostra comarca.
SÁrenal
4r, de Mallorca



1	 Petits anuncis

FÜROS-UN
VIAJES SA

B1TLLETS
D'AVIÓ 1 DE

BARCO
VOLS XARTERS

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

RESTAURANT
BRASILIA

BANQUETS DE BATETJOS, NOCES, PRIMERES COMUNIONS I
F151E5 SOCIALS

AVINGUDA DE BARTOMEU RIUTORT, ENTRE BALNEARIS
112

CAS PAREA - TELS.: 26 01 19 7 26 45 63

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

BUGAD E RIA 1 tintorería
Launderette. Rentau vós
mateix. Rentat en sec. Ca-
rrer Sant Antoni de la Plat--
ja,8. Tel. 260370 Can Pas-
tilla. 

OUS FRESCS
de gallina rossa

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

Granja Acosta.
Llucmajor.

Tel. 660432. 
MENJARS CASOLANS

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

1	

SÁrenal
‹,,t4 de Mallorca

Telèfon: 265005.

EL MILLOR SUPORT pu-
blicitari de la seva empresa

a la nostra comarca. 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 quiló-
grams, voldria trobar jove
senzill, bona persona i tre-
ballador fins als 32 anys
per estimar-nos. 710087.
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TELEVISORS, vídeos, ra-
dio-cassettes, arreglam.
ELECTRONICA J. GAR-
CIES. Carrer Francesc
Frontera, 10. Tel. 264335-
Coll d'En Rabassa.

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

EMPRESA DEDICADA a
instal.lació de moquetes i
cortines necessita venedor
a comissió entre 25 i 35
anys. Telf.' 249710.

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

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.

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

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.

	1
BORSA DEL

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

VENDES

LLIBRT.z.AiA DE VERD EN
BLAU. Llibres en català i en
castellà. Especialitat en
lectures juvenils i infantils.
Comandes de 'libres en 24
hores. Avinguda del Cid,
56. Tel. 248360 - Son Fe-
rriot.

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

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

ANTENA VIA SATEL.LIT.
Equips especialitzats per a
hotels, xalets i comunitats.
Preus directes d'importa-
dor. Tel. 491111.

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

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

ANIMALS DE
COMPANYIA

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

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

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

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

PERSONALS
EMPRESARIA, 42 anys,
divorciada, fills majors,
sense cap mena de proble-
ma, negoci de pell, 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 con-1-
prensiu. 209566.

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

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

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

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

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

PERRUQUERIES

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

MAKA Perruquera. Pedi-
cura i manicura. Botbnic
Germl Bianor, 19. Tel.
260756.

Se renclEi
IAIGES

Bitllets d'avió 1 de vaixell.
Vol. xárters.
Credivlatge.

Lloguer de cotxes.
Reserves per telèfon 1
entrega de blfilets a

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

CRISTALLERIA
TORRES

VIDRES, CRISTALS,
MIRALLS,

MARCS, ALUMINI

CARRER L5804 35
113.5.: 266517 - 491785
S'ARENAL DE MALLORCA

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

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

BLANCA	 Perru quer a.
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

IMMOBIUARI
Carrer Jaume Santacilia,
3 - ent. 07012 Ciutat de
Mallorca Plaça dels

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

07600 S'Arenal de Mallorca



AUTOS

SON FERRIOL
COMPRA-VENDA
CARRER LLORENÇ FRAU, 49

TEL.: 278603
SON FERRIOL

Brisacit XIMENEES   

CONSTRUCCIÓ
MODERNA, S.L.
FABRICAIMAGATZEM DE MATERIALS

PER A LA CONSTRUCCIÓ
AVINGUDA DEL CID, 89
_TELÉFON: 270267 07198 SON FERRIOL

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

CONSTRUCCIONS I REPARACIONS
EN GENERAL

ESPECIALITAT EN CONSTRUCCIO
DE PISCINES

AMB EL SISTEMA -GUNITE-

nik o
IrOr

L17

14111:t3E4' 1721 41.51

C/. Cabrera, 18 bancos -	 Tel. 26 53 54 - S'Arenal (Mallorca)

---

,.fk9 61054 D'EN PERE - CIL -

-231
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FOR ASTERES

no aprens es mallorquí

sempre sers FORASTERA

i no farás gran carrera

si vols quedar per aquí.

A un "dedo" deim un dit

a un "vaso" un tassó;

aquesta primera lliçó

a molt baix preu t'ha sorti t.

Ja lo dessia Don Miguel de Servan-
tes Saave.dras:"Donde¿piera que
fueras. ,haz -lo que vieras".

*WarliWIWY"-Mk

1INSTALLACIONS
ELÉCIIIIQUES

:RUD S.A.
INSTALLACIONS 1

REPARACIONS
ELECTRIQUES. SOM

Ttc:Nics EN
ILLUMINACIÓ DE

GRANS ESPAIS.
CA R RER DOS DE LUX.

TEL. 213134
S'ARENAL DE MALLORCA

AM/ME

TOT L'AGOST OBERT,
Recuperacions EGB,

Individ ualment o en grups
petits,

per professionals
especialitzats.

Carrer Maria A. Salvé,
32,2-A

S'Arenal de Mallorca

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

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

rnmrenal
de Mallorca

le1. 20005

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

VIATJES S'ARENAL
Billets d'avió i de vaixell

Vols 'cárter
Crediviatge.

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

S'Arenal.

C/ OÍDO

[11 mi 0101
C, ZAIMIA

EI RE1  D E
-

ELECTRÓNICA
S'ARENAL

VENDA I REPARACIÓ
1V• VIDEO - Hl FI

• TEL: 265774

J./1

N

r 	TRAISIMENO	 r; upe ,

981—J1 11-10•=i; [1] 
\<

y-
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GASTRONOMIA
RESTAURANT CAN TIA
TALECA. Porcella rostida,
xot rostit i altres especiali-
tats. Presuposts per a
bodes i comunions. Avin-
guda de Caries V. Tel.
660297 - Llucmajor.

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

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

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

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

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

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

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

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

RESTAURANT CARABE-
LA. Cuina casolana. Carrer

, Salut, 24 - S'Arenal de
Mallorca. Tel. 266205.

RESTAURANT CA'N VER-
DERA, cada vespire 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 - Badía Gran.

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

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

	1

Va'n _

erdera
RESTAURANT

GRAELLA
MINI-GOLF

Cuina mallorquina
Dinars de noces-

banquets-
primeras comunions
Carrer les Parcel.les,

52. Tel. 261057.
Les Meravelles.

Edifici antic.

LA POSADA bar-
restaurante, cuina mallor-
quina, steak house, carns a
la graella. Carretera de s'A-
renal, 102 Tel. 492576 Can
Pastilla.

ES CALIU graella. Carns al
caliu. Vadella- conill- po-
llastre- xot. Graellades i es-
pecialitats argentines. Ca-
rrer de la Grua, cantonada
Albatros. Tel. 260470 Can
Pastilla.

ENSENYANCES

Academia
BARCELO

4 9 19 16

MECANOGRAFIA
CONTABILIDADT/13151D411   SANCA

CALCULO  

C. BALEARES,25.2

AreilaI

Per aquest estiu, no et li-
mits a programar només en
BASIC. També tenim cur-
sos en BASE III, COBOL,
TURBO-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.

COMERCIAL
BIBILONI

CONFECCIONS I
ARTICLES EN

GENERAL

CARRER DE LA
BLATERA, 23
TEL: 245216
SON FERRIOL

CRISTALLERIA
EL ESPEJO

VIDRERES
EMPLOMADES,

GRAVATS ARTiSTICS,
VIDRES DE

SEGURETAT,
TANCAMENT DE
GALERIES AMB

ALUMINI 1 CRISTALL,
VIDRES I MIRALLS EN
GENERAL, MAMPARES

DE BANY.
CARRETERA DE
MANACOR. 426

CASABLANCA-TI!.: 249039



DEPARTAMENT DE HERBODIETtTICA
DEL CENTRE TÈCNIC SANITARI ANTONI

GUTIÉRREZ
FISIOTERAPEUTA - NATURÓPATA COLG. N. 1908

PLANTES MEDICINALS - ALIMENT DE RÈGIM -
COMPLEMENTS VITAMÍNICS

ODNSULTA: NORES CONCERTADES
CARRER BARTOMEU CASTELL 27 - TEL: 490164

COLL D'EN RABASSA

CLINICA DENTAL

S'ARENAL

Urgències i visites concertades
Notfalle und visiten nach anmeldunguen
Emergencies and visits by appointement
Dissabter i diumenges matí, obert per a urgències.
Avinguda Nacional, 49-1
Entre els balnearis 8 i 9
Telf.' 491 952 S'AREN/Y- DE MALLORCA

DR. BARTOMEU FONT
COL.LEGIAT N.° 251

METGE DENTISTA
ANUNCIA L'OBERTURADE LA SEVA

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

S'ARENAL DE LLUCMAJOR
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Dr. Pere Subirana

Els Problemes de l'Erecció.
Per a l'aoolescent perturbat per la seva

violenta pulsió sexual, l'erecció no deixa de
plantejar problemas. L'erecció matinal, com
la del vespre, está lligada als somnis eró-
tics. Es a dir, que no passa el mateix per als
que no som joves en els quals, com diu la
dita, “trempera matinera és trempera de pi-
xera».

L'adolescent percep constantment el
desig eròtic, cosa que el fa sensible a qual-
sevol estímul, com un bes, el contacte de la
seva companya durant un ball, etc, etc... El
mateix passa amb qualsevol situació que li
provoqui una càrrega emocional com pot
ser la tensió a un examen, d'una redacció.
La reacció és una erecció involuntaria i to-
talment inoportuna, peleó al mateix temps
són completament normals, no hi ha  perquè
preocupar-se, ja que desapareixen espon-
tàniament.

El Problemes de l'Ejaculació.
L'ejaculació de l'esperma és el que con-

La majoria de les austríaques sofreixen
l'encall sexual a la feina

El vuitanta per cent de les austríaques
que treballen fora de la llar se senten encal-
çades sexualment al seu lloc de treball, se-
gons un estudi encarregat, pel Ministeri
d'Assumptes Socials d'Austria. L'estudi re-
cull l'opinió de 1.411 dones actives profes-
sionalment, i indica que la meitat de les
dones és objecte de «carícies» no provoca-
des i de comentaris atrevist sobre el seu as-
pecte i cos, mentre que una de cada tres es
troba invitada a una cita amb pretensions
diferents a les esmentades. El set per cent
de les enquestades assegura que se'ls ofe-
reix un ascens amb la condició de mantenir
relacions sexuals amb els seus caps. La
majoria indiquen que la por a que se'n rin-
guien d'elles fa que no denunciïn aquests
casos.

firma a l'adolescent en la seva virilitat. Ge-
neralment, i sobretot a les primeres vegaes,
és vivida amb ambigüitat, plaer mesclat
amb por. S'experimenta durant la mastur-
bació, en les emissions nocturnesi durant
una relació sexual.

Es importatn saber el perquè de les emis-
sions nocturnes de semen, per llevar culpa-
bilitats inútils dels adolescents i la por als
padres. Estan lligats al somni, moltes vega-
des erótics (més o manco disfressats) i són
el resultat d'aquest; i els tenen tan els
homes com les dones, a totes les edats. A
l'home, per la seva fisiologia, li resulten més
difícils d'evitar.

Les Adolescents.
Ara parlarem de les adolescents, de les

futures dones. Per intentar que perdin les
seves pors sobre la problemática sexual i
sàpiguen manejar-la.

Amb quin tipus de problemes pot trobar-
se una adolescent en relació el seu cos?
Crec que bàsicament són tres:

1) L'himen.
2) Els problemes de la mestruació.
3) L'aspecte exterior.
L'himen está carregat d'una significació

socio-cultural molt forta, cosa que fa que
sigui freqüent que es tenguin opinions equi-
vocades sobre la qüestió. Es un tabic elàs-
tic situat a l'entrada de la vagina i que es
troba perforat al bell mig, per mor de qué és
compatible amb l'introducció d'un dit, cosa
que permet tampons d'ús intra-vaginal du-
rant la mestruació.

Pràcticament des que tenen ús de raó,
les nines i les adolescents es veuen presio-
nades per tota la societat, començant per la
família, perquè “conservin la virginitat», és
a dir, perquè es neguin a tenir no solament
relacions sexuals sinó també qualsevol
altre tipus de situació erótica que tengui el
perill de derivar en una relació sexual. A
causa d'això, l'adolescència d'una al.lota és
plena de molts més problemes que no la
dels al.lots, ja que són poques les famílies
que no controlen les entrades i sortides que
fa a ca seva, amb qui van i a on van i quan
arribaran novament a casa, a part d'investi-
gar (dúna manera més o manco dissimula-
da) qué ha estat fent.

La sexualitat durant l'adolescència (II)
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Esbertades altres coses Cuida aquesta
plana Tomeu

1 Sbert

«Nit de ançó Camperola
Mallorquina» al peatonitzat
carrer de Miramar. Un èxit.
Una gentada al comença-
ment de les actuacions. A
poc a poc, sols quedaren
aquells a qui els agrada tot
això tan nostrat, ancestral,
entranyable, bell, tonades i
més tonades antigues in-
terpretades magníficament
damunt l'escenari.

Diplomes com a testimo-
ni de gratitud que es varen
entregar a tots els partici-
pants. Presidència del pre-
sident del Consell Insular
de Mallorca, juntament
amb el batle de Llucmajor
els regidors Tomás Gar-
cias, Manolo Rodríguez i el
que tenia cura de l'asseos-
soria técnica de la festa, el
folclorista Antoni Galmés.

Actuaren en Jaume
Serra, na Charo Domín-
guez, en Quetglas, els Cla-
deres i n'Alomar, madó
Buades, en Canyeret,
n'Antoni Cardell, na Bel
Cerda, na Maria Perelló,
na Catalina Villalonga, na
Catalina Ripoll, en Joan
Maura, n'Enric Agulló i al-
tres, que delectaren al pú-
blic assistent. Tots ells
foren premiats amb meres-
cudes mambelletes.

Gràcies, Antoni Galmés,
per haver sabut coordinar
tan magistralment aquesta
vellada de cant, d'art ma-
llorquí. Fou patrocinada pel
Consell Insular de Mallorca
i l'Ajuntament de Llucma-
jor. • • •

I del cant passem a les
bicicletes. Dissabte, dia
16, oroya ciclista coordina-
da per Pere Canals i
col.laboracions diverses.
Sortida a l'Aqua-City i 4
voltes per la carretera de
Cala Blava, el carrer Onda-
tegui, l'avinguda de la
Verge de Begonya i la ca-
rretera de cap Enderrocat i
un altre cop cap a l'Agua-
City. Trofeu del Magnífic
Ajuntament de Llucmajor
que va ser aconseguit per
Sebastià Sánchez, el
segon fou Josep Quintana
al qual seguí un nombrós
grup de classificats. Arbi-
tres col.legiats i tot que hi
havia. Ambulancia, Guar-
dia Civil motoritzada, Poli-
cia Municipal. Una organit-
zació perfecta.

Alguns dels corredors

devien fins tot riure veient
tanta gent remoduga per
ells fer una espacie de
festa popular.

Ja que aquesta oroya ci-
clista i allò de la cançó
camperola formava part de
les festes populars arena-
leres de la part de Liucma-
jor. • • •

El Pregó de Festes fou
l'acte que obrí les jornades
festives. Molt seriós. Un
acte cultural preciós. Una
dels millors actes d'aques-
tes diades. Una brillant di-
sertació del pregoner, el
professor Jaume Oliver
Jaume, que fou presentat
pel regidor de cultura,
Macià Garcias.

Es féu entrega del me-
rescut Premi Extraordinari
s'Arenal-88 a Pere Canals
Morro, distinció que rebé
juntament amb la seva
mare, Magdalena Morro
Cañellas, i el seu germá
Mateu. El record del seu
pare, Andreu Canals Pere-
lló (qupd) surà a l'ambient.

Enhorabona.

• •
Altres actes de les festes

han estat: una exposició de
cartografia, un passaca-
rrers, futbolet, ball de bot,
concursos, acte religiós i
processó de la Mare de
Déu del Carme, gimkama,
festes infantils, homenatge
a la Tercera Edat al Tenis
Son Verí, castell de focs
artificals, teatre amb l'ani-
mat grup arenaler «Pica-
dís», petanca amb el VII
Torneig Son Verí, nit de
foc, fútbol, campionat de
bolles, festa gallega molt
bonica a la plaça Major i al-
tres actes.

• • •

S'ha editat el Pregó de
Festes de 1987, que va fer
el cronista oficial de Lluc-
major, Dr. Bartomeu Font
Obrador. Aquest llibre s'ha
distribuid de franc als inte-
ressats.

I anam de festes! Fester
organitzades per l'Associa-
ció de Veïns de Son Sun-
yer en honor de San
Jaume. N'Antoni Martí Lli-
trá torná a estar en órbita
amb aixà de les festes. En

una altra plana d'aquesta
revista publicam el progra-
ma d'actes a celebrar.

• • •

I de s'Arenal a s'Estan-
yol. Sota el patrocini de l'A-
juntamen de Llucmajor i
amb la col.laboració espe-
cial del Club Nàutic s'Es-
tanyol hi va haver les fes-
tes populars de dia 22 a dia
25 de juliol. També són
amb motiu de la festivitat
de Sant Jaume.

A s'Estanyol hi va ahver
també un poc de tot: rega-
tes de creuers, optimist i
TDV, cadets, teatre amb
l'obra «Cavallet quan eres
jove», de Joan Mas, inter-
pretada pel grup «Pica-
dís», tir de fona o bassetja,
petanca, tennis, passaca-
rres, revetlla, ball de bot,
focs d'artifici, acte religiós
a la plaça del Pescador,
concert musical, festa folc-
klórica amb l'actuació
d'«Aires del Pla de Llucma-
jor» i «Sonadors de Lluc-
major», entre altres actes.

• • •

I de devora Cabrera pas-
sem a Can Pastilla. Es un
desastre a l'estiu, amb aixó
de les obres dels carrers.
Els resultats d'aquestes
obres es veuran durant la
temporada d'estiu de l'any
que ve. Però... i enguany?

* • •

Per cert que se'ns ha dit
que per devers finals d'a-
quest mes de juliol es farà
una protesta davant l'Ajun-
tament de Ciutat. Una pro-
testa de força, ja que els de
Can Pastilla diuen que els
perjudicies vénen de la
mala planificació de les es-
mentades obres per ca-
rrers i places públiques. Es
a dir, de les obres de l'A-
juntament.

La mesura de força, o
per fer-se notar i aconse-
guir que l'Ajuntament orde-
ni aturar les obres fins que
acabi l'estiu, consistirá a
anar amb devers un cente-
nar d'autocars, cotxes, ca-
mions, galeres i altres vehi-
cles cap a Cort per tal de
col.lapsar el trànsit, i això
durant un parell de matins.

Lamentable, però si no
queda més remei...

1 j a que parlam de l'Ajun-
tament, diguem que les
obres del carrer Mar d'Aral
es taran tal com está pro-
jectat. l la descongestió del
trànsit rodat per segona i
tercera línies s'haurá acon-
seguit.

De totes maneres, la
platja de s'Arenal i Can
Pastilla ja té una mala feri-
da, turísticament parlant.
La degradació de la zona
és un fet i a l'extranger ho
sanen. Els turistes no
vénen enguany com els
anys passats.

• • •

S'ha format una comis-
sió gestora d'una nova Fe-
deració de Veïns i Comuni-
tats del terme de Llucma-
jor. La presideix en Joan
Josep Maestre Gómez i la
integren Ricard Olivieri
Garlonotti, Jaume Riera
Llorente, Josep Ballester
SInchez, Alexandre Sillero
Rodríguez i Joan Perelló
Palmer.

L'Associació o Federa-
ció del terme de Llucmajor
la formen representants
d'El Dorado, Badia Gran,
Badia Blava, Les Palme-
res Llucmajor ciutat, Son
Sunyer de s'Arenal, i s'es-
pera que algun altre, com
Cala Blava i Cala Pi, entrin
a fcrmar-ne part ben aviat.

• * •

En Miguel Mas Joan,
gendre de l'estanyer Biel,
ha estat nomenat president
de l'Associació d'Expene-
dors de Tabac i Timbres de
Balears.

Enhorabona.

• • *

l ara una notícia de fut-
bol. Un jugador de color
podria passar a jugar amb
el s'Arenal. Diuen que fou
irrernaconal al Senegal.
Será veritat? Será serpent
d'estiu? I els dijous podrá
entrenar el capvespre, ja
que el matí fa de venedor
al mercat de la Plaça
Major?.

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

El prego de Festes, l'acte més selecte del progra-
ma.

La Família Canals rebé enguany el Trofeu s'Are-
nal-88.

Antonio Calvo rebé el Trofeu al Màxim Goletjador
de la U.D. Arenal de mans de Xesca Sbert. (Foto

Mateu Joan).
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Des de la meya butaca...

Lefebvre
Per Manolo Manjón

Resulta gairebé gro-
tesc i bastant esperpén-
tic que ja als llindars del
segle XXI, l'ultramuntá
ex-Arquebisbe de Dak-
kar i ex-Bisbe de Tulle, a
França, Marcel Lefeb-
vre, s'atreveixi a cele-
brar una cerimònia reli-
giosa plena d'estufera.
De ritus que la societat
actual no concep. tot
això desafiant l'autoritat
del Vaticà i del seu cap
visible, Joan Pau II.

Això que vol dir?
Doncs molt senzill, que
tenim una nova Esglé-
sia. No estic assabentat
si ja ha adoptat un nom
l'esmentada Església,
però si encara no ho ha
fet jo en suggeresc un:
«Església Cristiana Anti-
ga». I és que això
d.aquesta gent és del
segle IX, o més bé de
temps pretèrits, per
exemple el de les cata-
cumbes romanes. Però
la cosa no acaba aquí.
Inculpen l'actual Pontí-
fex de «modernista», no
sé si perquè viatja molt,
perquè jo no veig per
cap banda el «modernis-

me» d'aquest Papa
—consider que un Papa
modernista del seu
temps va ser Joan XXIII.
Peró a cadascum els
seus gusts.

Però facem una breu
exposició dels darrers
fets que han culminat
amb la separació de Le-
febvre de l'Església Co-
tólica a través de l'exco-
munió. Excomunió, val-
gui la redundancia, que
es venia cercant des de
l'any 1976 quan s'en-
fronta a Pau VI que el va
suspendre a divinis.

Ara, fa poc més d'un
mes, la gota que va fer
vessar el vas. Una altra
vegada desafiant al seu
superior jeràrquic a l'or-
ganigrama eclesiàstic,
Lefebvre porcedí dins el
seu feu tradicinalista
d'Ecóne (Suïssa) a l'or-
denació de setze sacer-
dots i quatre bisbes.
Entre aquest darrers hi
havia una hispà-argentí,
Alfonso de Galarrate. En
la seva al.locució als
nous clergues durant
l'homilia de la missa,
l'ex-Bisbe francés els
exhorta amb el següent
parlament: «Psau-vos

en guardia davant els
que minen lesperit de
dependencia dels valors
divins. Tal vegada heu
sofert, però amb energia
per la vostra banda i
amb l'ajuda de la fe
haveu vengut per a qué
el Senyor us atorgui la
gracia del sacerdoci».
Continuant pels matei-
xos camins tan edifi-
cants: «En nom de la in-
dependencia i de la Ili-
bertat (?) es comença-
ren a crear drets, drets
dels homes, dels pobles,
originats de l'infern que
provoca un terratrèmol a
tota la cristiandat i que
s'anomena liberalisme».

Com deia al principi,
és grotesc. Acaba la fun-
ció. Cada part interpreta
el seu número i els catò-
lics es trobaren amb un
nou cisma. Será aquest
el darrer de l'actual
segle?

MARAVALL

Adéu, ministre, adéu.
No sé si els educadors o
ensenyants Ii ho hauran
dit al cesat ministre d'E-
ducació, Josép Maria
Maravall. Tal vegada no

varen poder per trobar-
se plena canícula de ju-
liol amb les seves va-
cances estiuenques i no
voler recordar-se fins el
setembre d'alguna cosa
que soni a ensenyança.

Però va ser Maravall
un bon ministre respecte
a la qüestió educativa.
Jo crer que sí, i és que
en la balança hi ha més
coses al seu favor que
en contra. La LODE, per
exemple, és una de les
positives. Segons les di-
ferents versions, la falta
de diàleg amb els sindi-
cats i professors durant
el passat curs escolar,

que va fer a aquest de-
clarar diverses jornades
de vaga, és una de les
negatives. Però és que
en això de l'ensenyança
i de l'educació, si no
volen pecar de no sin-
cers, hi ha molt de !paca-
na per tallar Per exem-
ple, a les passades va-
gues crec que hi havia
més una motivació políti-
ca-ideológica que unes
raons educatives-
econòmiques-socials.

Que es demana molt al
Ministeri i després s'ofe-
reix poc a la societat. El
fracàs escolar n'és una

oroya. Que molt recla-
mar drets i hi ha algun
col.legi que, per no tenir
espai, manda els alum-
nes al carrer durant les
hores d.esbarjo contra-
venint la normativa de
no deixar sortir del recin-
te escolar els alumnes
en hores lectives. En de-
finitiva, que només resta
demanar al nou ministre,
Javier Solana, que se-
guixi en la I;inia de Mara-
vall —sí al diàleg peró
sense xantatges—, en
contra d'altres diferents
criteris el vaig tenir per
un excel.lent ministre.
Adéu, ministre, adéu.
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La senyora Magdale-
na s'alegrà molt quan es
trobà un bitllet de deu mil
pessetes. Era la dona de
Marçal l'Escambrí, ano-
menat així per la seva
gran afecció a jugar a
l'escambrí.

La senyora Magdale-
na es trobà un bitllet,
sense anar més Iluny, a
la butxaca de la jaqueta
de Marga!, quan va anar
a cosir-li un botó que es-
tavapenjant d'un fil.

— Com pot ser que
aquest	 pocavergonya
tengui axió dins la butxa-
ca i no m'hagi dit res?
Estará	 enganyatme!
Segur que és per jugar-
s'ho a l'escambrí. Cana-
lla! Amb la falta que ens
fa per menjar.

Després de pensar-
s'ho durant mitja hora, la
bona senyora prengué
una decisió...

— Aquest no se'l gas-
tará al bar amb els seus
amics. D'això me n'en-
carreg jo!

Con que Marçal havia
anat a donar-li una má al
seu cosí a l'hort de ses
Cadenes, segur que en-
cara trigaria a tornar,
doncs faltava bastant
per fer-se fosc.

La dona pensà que

podria aconseguir fácil-
ment doblar aquells di-
ners i tornar a col.locar
després el bitllet a la but-
xaca sense que es notás
el seu descobriment.
Després ja veuríem el
que passaria.

Sense dar-li més vol-
tes a l'assumpte sortí
disparada cap al lloc on
els bitllers quasi sempre
crien.

Com podeu imaginar,
aques bitllet no parí.
Només canvià d'amaga-
tall. Passà a dormir,
aquell vespre, en una
caixa forta, acompnayat
de molts germanets.

La senyora Magdale-
na no s'estirà els pèls
perquè n'hi quedaven
pocs i no era cosa de
tornar-se calba de sobte.

Total, que a l'hora del
sopar Marçal amoliá una
bufada terrible i crdá:

— On és el bitllet de
deu mil pessetes que hi
havia aquest matí dins la
butxaca de la meya ja-
queta? Aquest capves-
pre no la m'he posada,
així que tu dirás...

— Quin bitllet?
— No et facis la inno-

cent, Magdalena, que et
conec. Veig en els teus

Im•m.

ulls com en una tele. On
és?

— La dona compren-
gué que era inútil seguir
fingint.

— Com aixií tenies
aquest bitllet?

— No és meu. Es una
garantia. Es un bitllet
molt especial.

— De qué parles, Mar-
çal! Qué té d'especial
aquest dobler?

— Es del meu quefe.
Me'l donà en dipòsit ahir
amb la condició que si
estava un vespre sense
jugar-m'ho a l'escambrí
me'l regalava. No havia
de dir-ho a ningu.

— I a qué ve això,
ara?

— S'ha entossudit en
qué deixi el costum del
joc.

— Voldras dir el vici

del joc...
- Cony! El vici o el

que sigui. El cas és que
vol curar-me de l'escam-
brí.

- El teu quefe és un
home molt bo i hauries
d'estar-li agraït. Això que
intenta és bo però no
crec que ho aconseguei-
xi. Si no ho he aconse-
guitjo durant tota la vida.

- Deixa't de pardala-
des i dóna'm el bitllet, té
el número apuntat i
només em donará els di-
ners si li torn el mateix
que em va deixar...

- Així que, Magdale-
na, dónal-me.

- Ja no ho tenc, Mar-
çal.

- Ja no ho tens? I on
és, doncs?

— Al bingo. Ho he per-
dut jugant al bingo.

Aquacity celebra el
primer aniversari

Els respnsables del complex aquàtic Aqua-City
feren un sopar on convidaren tots els que, d'una
maner o d'altra, han fet possible que la idea fos una
realitat.

Lluís Gil, director del parc i conseller de l'empresa
Palma-Parc S.A. féu un petit parlament en el que
agraí la col.laboració dels que han fet possible la
idea, especialment a Ginés Garcia, Vicenç Quilis,
Mateu de l'empresa Consport i Joan Adrover. Des-
prés del sopar Gil apagà les espelmes d'una tarta de
trampolins i tobogans amb piscina inclosa.

Enguany Aqua-City estará obert tambié durant els
vespres, exceptuant els diumenges, i oferirá nous
serveis de graelles, restaurant, bar i música en viu.

COMERCIAL
CAMPINS

DROGUERIA - FERRERIA - MOBLES
SOM ESPECIALISTES EN CORTINES D'ALUMINI
(MUNTATGE GRATUÏT). GRAN ASSORTIMENT
EN BARRES PER PORTIER. EINES DEL CAMP I

DE LA LLAR.
PLAÇA BISBE PLANES, 3 -TEL: 742160

SANT JORDI
AVINGUDA DEL CID, 30- TEL: 414300

SON FERRIOL

El conte de José Alvarado

Un bitllet molt especial



LAS MARAVILLAS
LLOGUER

DE COTXES
I MOTOS   

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

S'ARENAL DE MALLORCA

CARNIQUES SEMAR, S.A.

SEMAR
EMBOTITS I CARNS FRESQUES
LLUCMAJOR - MALLORCA

CARRER REVEREND TOMAS MONTSERRAT, 6 - 8
TEL.: 66.01.57

Llet d'AvuiCP
Ce (ficada

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

Ramadera, la nostra pròpia Granja
Diplomada de l'Hort de Ca'n Sastre

de Palma de Mallorca.
Llet munyida, pasteuritzada,

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

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

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

Ingredients: Uet pura de vaca
No cal bullir-la

N.R.S.1. 1500983-pm
GRANJAS SAYJA RAMADERA
HORT DE CAN SASTRE
Final autopista de s'Arenal
Tels.- 263814 - 491061 -491151
SES CADENES DE S'ARENAL

BONA BONA PELS NINS
BONA PELS

GASEOSA PADRINS
REPARTIDA PER GASOSES MONTSERRAT, S. A.

Carrer J. Verdaguer, 26
S'Arenal de Mallorca.

Detergents I depuració
d'aigües

Carrer Historiador
Terrassa, 37

Telèfon 660469
LLUCMAJOR

Llucmajor

Junta de la
Societat de
Caçadors

Els caçadors de
Llucmajor es reuniren
al bar Tabú, on hi
tenen la seva seu so-
cial, per procedir a la
renovaicó de la meitat
de la junta directiva de
la Societat de Caça-
dors. La nova junta di-
rectiva és aquesta:
president, Miguel
Manresa; vice-
president, Gabriel
Salva; secretari, Llo-
renç socias; tresorer,
Joan Socieas i el nou
vocal Blai Nadal.

La Societat de Ca-
çadors compta amb
130 socis de vedat i
un total de 430. Dispo-
sa d'un vedat social
de més de quatre mil
q uarterades.

mació, Guillem Taver-
ner a la de participació
ciutadana i Joan Cal-
dés com a responsa-
ble de política social.
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El Partit Socialista de Mallorca-Esquerra na-
cionalista (PSM-EN), en una carta dirigida als
véins de s'Estanyol, fan pública la seva postura
en contra de la conversió en zona turística la
zona actualment rústica des Llobets, al.legant
una sèrie de conseqüencies que es resumeixen
en aquests punts:

Aquesta urbanització «suposa rompre la pla-
nificació que es contempla al Pla General d'Or-
denació Urbana de mantenir s'Estanyol com a
zona residencial no rutística, amb totes les con-
seqüències que d'aquest fet se'n deriven: més
gent, més renous, discoteques, autocars, cot-
xes de lloguer, etc».

Pel PSM «s'intenta convertir una zona rústica
en urbana, quan a s'Estanyol la ocupació del
sòl urbanitzable de Son Reinés és d'un 50% i la
de Son Bieló d'un 70%, mentre que queden ám-
plies zones de sòl urbanitzables no programat
encara intactes i, per la porta falsa, afegirà una
zona turística no prevista al PGOU».

«La construcció a Es Llobets suposará una

altra amenaça ecológica i paisatgística en una
zona de garriga i cultiu i suposarà una nova vic-
tòria dels especuladors, per sobre de conside-
racions polítiques, tècniques i socials que no
aconsellen l'aprovació del projecte».

En aquest sentit, els serveis municipals ja
han informat desfavorablement sobre el projec-
te i, encara que l'Ajuntament no hagi pres cap
postura oficial hi ha una sèrie de partits interes-
sats en la construcció d'aquesta urbanització.
El comunicat del PSM-EN acaba amb una crida
a les mobilitzacions dels s'estanyolers per tal
d'evitar aquesta nova urbanització.

Nova executiva local del PSOE
A l'Assemblea Ge-

neral de l'Agrupació
Socialista de Llucma-
jor (PSOE) s'hi elegí la
nova junta directiva.
Es presentaren tres
candidatures, essent
elegida la integraa per
l'actual batle, Joan
Montserrat, com a
president, Macià Stela
com a secretari gene-
ral, Tomás Garcias
com a secretari d'or-
ganització, M. Villalba
com a responsable de
finances, Antoni
Rueda, com a respon-
sable de les institu-
cions, Francesca
Garau a l'ama d'infor-

Llucmajor

El PSM contrari a urbanitzar Es Llobets



22 
S'ARENAL DE MALLORCA,! D'AGOST DE 1988   

'?" ~:1110~119,
02	 »»%41:19"

.1"«	 ~2,5%7 AZ«

'51:::•»»19.1~
-1115 M:111:15.

•/".9.

»Wc1~

Llucmajor 

Adjudicació directa de les obres del Nou
Camp d'Esports de s'Arenal

El projecte de construcció d'un nou camp
d'esports a s'Arenal el s'ha emportat l'em-
presa Construccions Serra S.A., a més dels
projectes de sala d'aigua calenta i bombeig
d'aigües residuals cap a la depuradora i el
camí d'accés al nou poliesportiu de Son
Verí. El pressupost puja a prop dels vuit mi-
lions i mig de pessetes. L'Ajuntament está
interessat a començar el més ràpidament
possible les obres perquè la U.D. Arenal
pugui començar la temporada al nou camp
quan s'entreni en la Tercera Divisió Nado-
nal.

ALTRES ACORDS
Aixímateix, s'acordà en la mateixa comis-

sió de govern un nou preu de l'aigua del pou
de Cas Aulets per al bienni 1987-1988. El
nou preu és de 6,95 pessetes el metre
cúbic. El pou de Son Verí, a partir de princi-
pis d'any, tambié veurà incrementat el preu
de l'aigua, costará prop d'unes 20 pessetes
el metre cúbic.

Es va acordar canviar de sentit el carrer
de la Constitució i també el de Campos. Au-
toritzar les despeses de prop de vuit-centes
mil pessetes per al Col.legi de Sant Bona-
ventura en concepte d'ús de les seves
aules per a les classes de catalá per a
adults.

S'Arenal de Mallorca

Obert un dels accessos a
l'autopista

Un dels dos accessos a l'autopista des de
la carretera de Llucmajor i la de Cala Blava
ja es troba obert. Amb aquesta mesura es
pretén evitar els embussos que hi sol haver
els caps de setmana en aquesta zona.

El Cap de Carreteres del Govern Balear,
Joan Torres, ha assenyalat que “com a pri-
mer mesura s'obrirà un dels dos sentits d'a-
questa desviació, que es troba contempla-
da dins de l'obra global que s'ha realitzat en
aquest punt de la xarxa viària de Mallorca,
el projecte de la qual s'anomena s'Arenal-
Llucmajor. L'accés que s'ha obert és el que
va de Llucmajor a Palma». D'aquesta ma-
nera, segons el Cap de Carreteres, s'evita-
rà en un vuitanta per cent la sobresaturació
de trànsit que hi ha en aquest punt.

Autovia Palma-s'Arenal quilòmetre 15.

AQUACITY ha obert les seves portes a la nit arenalera. Des de les 21,30 h.
vostè pot gaudir dels nostres jardins CABANA'S dins un clima tranquil i ballar
amb l'alegre simfonia del nostre grup musical en directe.
Servei complet de bar-restaurant i graella.
ENTRADA LLIURE (diumenges tancat).
Pregam que confirmin taula al telèfon 490704/62.



ELÈCTR1CA
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LOCAL CLIMATITZAT

RESTAURANTE n
{Xioto•

TEL.:491203 S'ARENAL DE MALLORCA

Noces-batetjos-comunions-dinars d'empresa i
banquets en general.
Obert els caps de setmana.
Carretera de Manacor, entrada carrer Cabot, 10.
Telf. 271 021 SON FERRIOL.

JOCS( EEctisGAMES
JEUX

CARRER DE SANT BARTOMEU, 25
TEL.: 491103- S'ARENAL DE LLUCMAJOR

INSTAL.LACIONS I REPARACIONS
MAGATZEM DE MATERIAL ELÈCTRIC

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

Es patró Esteve de Felanitx que ja te 103 anys fou el convidat d'honor de la
fumada en pipa que cada any organitza l'Associació de veïnats de Son Ferriol. El
patró Esteve, que és el més ve!! de Mallorca, na fumat tota la vida, i que  llavors
diguin que el fumar és dolent per la salut.
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Atletes amb nom propi

Avui: Joan Massanet i Zuzama, de Son Ferriol
Per Adolfo de Villa-

rroya

Fullejant els nostres
periòdics passats, pel
que fa referència a Son
Ferriol, ens hem trobat
algunes vegades amb la
cara inconfusible de
Joan Massanet. I qué hi
fa, aquí? Des de la
meya afecció a l'atletis-
me i a la fotografia d'a-
tletes, que em dóna per
menjar, per tots als po-
bles, cross, milles, po-
liesportius on vaig, em
solc trobar ens salu-
dam, amables, ell sem-
pre somrient— amb en
Joan Massanet... No hi
ha dubte: el personatge
d'avui du molt ficat dins
la sang tot el que fa refe-
rència al món de les co-
rregudes, curses popu-
lars, ATLETISME en ge-
neral. Per tot això m'hi
he acostat amb l'ànim
de descobrir-lo als nos-
tres lectors, de fer-li el
que se'n diu una entre-
vista.

— A qui, a mi?
— I per qué no? o

estás empegilit? Orga-
nitzador durant tants
d'anys de la MILLA FE-
RRIOLERA i de tantes
d'altres fester populars,
alguna cosa tendrás que
dir als teus paisans i als
nostres	 lectors	 que
pugui ser d'interès...

— Mira, com pots
comprovar amb aquests
posters, cartells i altres
fulls, l'organització de
tots els actes de les
FESTES D'ESTIU -

SON FERRIOL 1988
corr a càrrec de l'Asso-
ciació de Veïns de Sant
Antoni Abad...

— De a qual tu en for-
mes part...

— I tant, i tant! Peró
com un mé.

No hi ha dutbe. El
nostre personatge d'a-
vui no vol cap protago-
nisme excessiu. També
aquest fet és d'interès
per descobrir la seva
personalitat. I, no obs-
tant, tot el que he dit an-
teriorment sobre la seva
presència i participació
en actes i mostres atlèti-
ques és veritat. Alesho-
res? Tampoc jo en tenc
cap dubte: l'afecció que
duu a dins és la que el
meu. No va per cap altre
tipus d'interès. Aquest
és el personatge, doncs,
que jo cerc i que vull
proposar com a modèlic
als joves I nins de Son
Ferriol. Ja s'han acabat
les festes, aviat acabará
l'estiu... Propòsit i metes
per al curs i temporada
que ve?

— Vaig néixer el 15-
1X-1965. Vaig pels 23
anys. Pertany al C.A.
Hermes des del vuitanta
dos, entrenat per l'atle-
ta-entrenador DOMIN-
GUEZ. Practic l'atletis-
me des del vuitanta,
després d'una tempora-
da desagradable al fut-
bol.	 Organitzat	 el
CROSS SON FERRIOL
i la MILLA FERRIOLE-
RA des del vuitanta tres,
amb l'excepció de l'any
que vaig fer la
Peró tot això, sempre,

grades a l'Associació de
Veïns de Son Ferriol,
sense ells, res...

— Bé, bé. ja no has
dit. En deixarem cons-
tancia. Però també farás
alguna cosa, no?

— Home! Cadascun
contribueix des dels
seus coneixements i
possibilitats. La meya
aportació a l'atletisme,
més que batre marques
o records, és la de fer
equip i , com a organitza-
dor, contribuir al fet que
altres defensin el més
alt possible el pavelló de
Mallorca, de Balear.

— A quins atletes ad-
mires més, en general?

— A Said Aouita i a
José Luis González. De
Mallorca a Mateu Do-
mínguez, no només el
personatge, sinó també
per la seva manera de
ser com a persona...

— I qué trobes a faltar
dins del camp de l'atle-
tisme a Son Ferriol?

— Instal.lacions. Peró
aquest és un mal gene-
ral a Mallorca. No es pot
fer atletisme pel carrer,
per seguretat dels que
ho practiquen, nins, etc.
Instal.lacions!	 Es	 diu
que aviat tendrem un
altre camp de futbol més
pròxim al poble. Tan de
bo! Es podria habilitar
mínimament per a la
práctica de l'atletisme,
amb pista... Des d'aquí
ho deman públicament i
sé que no és únicament
la meya veu la que ho
demana. Hi ha una afec-
ció infantil forta, com ha
quedt demostrat amb I a

milla passada, que es
potenciaria, aniria a
més... Instal.lacions!

— Altres atletes de
Son Ferriol a nivell de
Federació?

— Nhi ha. Junajo MA-
YANO, que milita al
Costa de Calvià; Gerard
RADO, Pere Joan MAS-
SANET, Lluc RADO i jo,
del C.A. Hermes. Hi ha
Mónica GARCIA, atleta i
entrenadora del C.A. Fi-
lípides. Hi ha Soledat
HERNANDEZ, també
entrenadora i atleta...

— I un últim desig,
abans d'acabar aquesta
conversa?

— El meu desig i
il.lusió es centra en les
ganes que tenc i demos-
trar de treballar per tot el
que sigui beneficiós per
al poble i, especialment,
dins el cap de l'atletis-
me. També form part del
Consell Pastoral de la
Parròquia... La meya
gran alegria és la de co-
mençar a sentir-me inte-
grat en aquests am-
bients organitzatius de
Son Ferriol; veig que es
compta amb mi, se'm
cerca...

I que no és bo, tot
això, amig JOAN MAS-
SANET I ZUZAMA! Que
aquesta alegria sincera
que comuniquen els
teus ulls i tot el teu gest
a la fotografia la puguis
passejar sempre al llarg
de totes les teves expe-
riéncies. No és fácil, no,
repartir trofeus per als
altres. I menys quan les
coses, pel que sigui, co-
mencen a tòrcer-se...
Que per a Ilavors els va-
lors morals en els que
em vares confesar que
creies et serveixin de
suport i de força!
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I Festival de Música del Santuari de Cura
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S'Arenal de Mallorca

Èxit de la nit de Cançó
Camperola Mallorquina

El passat dia 12 de ju-
liol tengé a la platja de
s'Arenal la «Nit de
Cançó Camperola de
Mallorca». L'acte es féu
al carrer de Miramar, re-
centment peatonitzat, i
hi anà una quantitat con-
siderable d'espectadors
i participants.

El festival el va obrir el
president del Consell In-
sular de Mallorca, Joan
Verger, i hi eren pre-
sents diverses autoritats
de la zona, entre elles el
batle de Llucmajor, Joan
Montserrat. L'acte havia
estat organitzat per la
Comissió de Festes con-
juntament amb l'Obra
Cultural Balear, sota el

patrocini de l'Ajuntament
de Llucmajor i del Con-
sell Insular, amb l'asses-
sorament del folclorista
Antoni Galmés.

Al llarg del festival es
cantaren i es bailaren
cançon de batre, de
segar, d'entrecavar, de
munyir, de bressol, ro-
mangos vells i altres to-
nadas del camp mallor-
quí. També hi hagué, a
ple estiu, un Cant de la
Sibil.la. Madó Tonina, na
Bel Cerdà, n'Antoni Car-
dell foren alguns dels
personatges que partici-
paren amb les seves to-
nades en aquesta festa
de tots a s'Arenal de Ma-
llorca.

Quan surti al carrer
aquest número de SA-
RENAL DE MALLORCA
faltará poc perquè aca-
bin els festivals de Cura,
que sota el títol genèric
de I Festival de Música
del Santuari de Cura han

.. tengut lloc els cinc diu-
menges seguits que van
des del 3 de juliol passat
fins a aquest 5 d'agost
que ve. No som especia-
listes en matèria musical

malgrat haver assisti a

totes les vetllades noc-
turnes, no ens atrevirem
a fer un judici crític sobre
elles. Doctors té la Santa
Mare Església per a
aquests menesters... El
que sí que podem certifi-
car i deixar-ne constàn-
cia, com a periodistes,
és de l'èxit organitzatiu i
de públic amb qué
aquest festival ha comp-
tat fins, suposam, el da-
rrer vespre.

La comissió organtiza-
tiva, sota la protecció i el
patronatge del Consell
Insular de Mallorca, de
l'Ajuntament d'Algaida i
del Govern Balear, pot
estar d'enhorabona. Es-
perem i fem vots perquè
tenguin continuïtat els
pròxims anys: «Artistes
diversos, vinguts de con-
trades ben Ilunyanes,
han arribat a Cura per
oferir-nos el seu art, la
música que agermana

els homes, al vell solar
de Ramon Llull fa més
de setcents anys on va
percebre l'harmonia su-
blim de les esferes».
També nosaltres hem vi-
brat gràcies als esforços
i treball dels organitza-
dors que han fet possi-
ble aquest esdeveni-
ment artístic. Fins un
altre!

A. de V.
(Foto Adolfo)

Gabriel Janer Manila
o Diumenge passat va començar alsjardins del santuari

de Cura, al puig de Randa, el I Festival Internacional de
Música, sota el patronatge de l'Ajuntament de la vila

dAlgaido.

Aquest festival, tot just iniciat, ha nascut amb voluntat

d'integrar-se al concert de les mani/estacions musicals

que es duen a terme al Ilarg de l'estiu a diversos indrets

de l'illa de Mallorca. Vull referir-me al Festival Chopin

de Valldemossa, al festival de Pollença, etc. Es tracta

sovint d'audicions que ajunten a la qualitat de la música
la magia del lloc on es produeixen: en una cel.la de la

cartoixa de Valldemossa, al claustre del convent

dominica de Pollença, o entre els espadats tallats aplom

Les boires de Randa
del Torrent de Pareis... L'entorn humanitza la música, i
el paisatge reviu.

Ja he dit que el concert de Cura iniciava una
experiència entranyable. El lloc és ben triat. En la
presentació del programa se'ns diu que alió que pretenen
els organitzadors és «encetar un camí de relació entre el
paisatge de la muntanya de Randa, al Pla de Pilla, i la
música (...) en el vell solar on Ramon Llull, fa més de
set-cents anys, va percebre l'harmonia sublim de les
esferes».

Diumenge passat hi actuaren lOrquestra Ciutat de
Palma i la Coral Universitaria amb un programa
totalment dedicat a Franz Schubert, dirigides per Joan
Company. Vàrem poder sentir-hi la Simfonia número
IX, la gran i la Missa en Sol major per a solistes, cor i
orquestra del músic vienés. El lirisme subtil d'ambdues

obres ¡el romanticisme foren subratllats per les boires de
Randa.

Al cim de la muntanya, alsjardins del monestir, la nit
era plácida, tot i que feiafred, en aquella hora del
vespre. De sobte, baixaren les boires i embolcallaren els
músics de l'orquestra i els cantaires. Eren boires tendres,
quasi transparents, entre les cordes dels violins, sobre les
partitures, entre les ,nans —les ¡largues mans— del
director.

El públic s'adona tot d'una que assistia a un espectacle
insòlit. Feia fred. Més enllà, brillaven els estels
intensament. Però les boires comparegueren mentre la
coral i l'orquestra interpretaven la Missa en Sol major
de Franz Schubert. Les boires... ni que fossin un te/de
seda entre .els cipressos.
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ESPILL DE POPA

PALMA OP MALLORCA

El dilema

C orria el rumor que es venien pocs llibres perquè
eren massa cars. Que el nivell de lectura del país
era baix, molt baix, per no dir nul. Calia trobar una

fórmula mágica per modificar aquesta tendència al
desastre, una idea brillant per competir amb la resta de
productes d'això que un ser sense entranyes va batejar
amb el nom de "cultura de l'oci".

Van pensar. Van esprémer les restes de cervell amb
força fins parir un argument tan sòlid que el seu efecte
fos immediat, automàtic.

Primer argument: un 'libre és tan car com una entra-
da de cinema. Com que era mentida, no es va apreciar cap
millora en la venda de llibres.

Segon argument: un llibre és tan car com una entrada
al teatre. Com que ningú no va al teatre i els pocs que hi
van ja compren (pocs) llibres, tampoc no es va notar.

Tercer (i últim) argument: un llibre és tan car com
una copa en una discoteca. Els que arriben al  traumàtic
dilema d'haver de triar entre Gogol i Larios, Flaubert i
Giró, Kafka i Smirnoff, dubten durant una décima de
segon i recorden el missatge amb precisió metemática. La
sang els arriba lentament al cervell i els asserena l'ànima
amb un dubte que qüestiona zones fonamentals de la per-
sonalitat. Es buiden les butxaques i constaten —abans
d'equivocar-se-- si no els quedaran prou calés per to-
tes dues coses. Però no. I, unànimement, opten per la
copa.
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Llibres de l'Editorial Moll

Pere Morey Servera,
L'ANELL DE BOKEN-
RAU
17 x 24 cm. - 128 pàgi-

nes
ISBN 84-273-0540-0 -

Rústica
684 pts (preu base), 725

pts (amb IVA)
1987,	 Editorial	 Moll,

Palma de Mallorca

Cinquena publicació
de Pere Morey Servera
(Palma de Mallorca,
1941) amb la rondalla
com a técnica narrativa
que segueix a «Ronda-
lles pels qui les saben
totes» (Ed. Moll, Les
Illes d'Or 122-123),
«Rondalles pels qui els
agrada la història» (Ed.
Moll, Les Illes d'Or 138),
«La ciática de Mossèn
Blai (Rondalles pels qui
els agraden picantetes)»
i «Rondalles pels qui els
agraden blanques» (Ed.
Moll, Les Illes d'Or, 144).

«L'ANELL DE
BOKEN-RAU» és una
original aproximació a la
nostra Pre- i Protohistó-
ria, contada per Bernat
Roquer, personatge ha-
bitual de les obres d'En
Pere Morey, parent di-
recte de totos el s « Ber-
nadets» que apareixen a
les rondalles mallorqui-
nes, el qual, mitjançant
un anell màgic, pot viat-
jar pel temps i assitir als
moment més significa-
tius del nostre passat.

Són deu rondalles
que, endemés de llegir-
se de bon grat, pretenen
principalment, d'engre-
Car el lector en e conei-
cement de la nostra his-
tòria.

Aquest llibre, que és el
primer títol d'una sèrie
dedicada a la História de
les Balears, ve il.lustrat
per Rafe! Vaquer.

Jaume Ordines i Llobera
i Mateu Rigo i Bonet

COL LECCIO	 -AI00
ERA I NO ERA»

17 x 24 cm. -32 pàgines
cada llibre

354 pts (preu base), 375
pts (amb IVA)

1987,	 Editorial	 Moll,

Aquesta col.lecció
presenta distintes adap-
tacions il.lustrades de
les Rondalles Mallorqui-
nes de Mn. Alcover, pre-
parades per Jaume Or-
dines i Mateu Rigo, per a
ésser usades com a ma-
terial didàctic, segons
l'edat de l'infant. A parer
del autors:

«Amb infants que en-
cara no saben Ilegir
—quatre, cinc anys— es
poden contar les distin-
tes rondalles a la vegada
que es mostren les
il.lustracions i es fan pre-
guntes de comprensió.
També es poden fer pre-
guntes perquè expliquin
les il.lustracions. Es trac-
ta, en definitiva, de con-
versar amb l'infant, fer
que s'expressi i que con-
segueixi fluïdesa en el
parlar.

Quan ja saben llegir,
poden entrar en contrac-
te amb el llibre sense ne-
cessitat de l'adult. Tan-
mateix és bo que el
pare/mestre proposi pre-
guntes de comprensió
lectora després que ei
fill/alumne hagi legit els
llibres. Una vegada llegi-
des i/o treballades les
rondalles, es poden uti-
litzar per exercitar la ve-
locitat lectora. Creiem
que Ilegir texts molt co-
neguts per l'alumne és
un bon recurs didàctic
per aconseguir velocitat i
seguretat en la lectura».

Per a facilitar un pos-
terior aprenentatge de
l'escriptura, els autors
han fet tots els llibres
amb 'letra enllaçada per
tal que l'alumne vegi les
paraules tal com ell les
haurà d'escriure.
També, i amb la mateixa
intenció, n ohan tallat
cap paraula a final de
I;inia. Després de cada
rondalla hi ha un dibuix
de la mateixa temática
perquè l'infant el pugui
pintar de colors, un vo-
caublari referent a la
rondalla, explicació de
les locucions que hi apa-

reixen i algunes orienta-
cions didàctiques.

Títols disponibles:
1. La coya de la bruixa

Joana.
2. En Joanet cameta-

curta i les tres capsetes.
3. El nad de dos

pams.
4. El Pere Grill.
5. Na Joana i la fada

Mariana.

Josep Aubareda i Bau-
cells, ESPILL DE POPA
Col.lecció Balenguera

núm 44
12x 17 cm.- 64 pagines.
ISBN 84-273-0550-8 -

Rústica
1987,	 Editorial	 Mol!,

Palma de Mallorca

Diu Jaume Vidal Alco-
ver en el pròleg d'aques-
ta obra:

«Josep Aubareda i
Baucells ens obsequia
tardanament amb una
trentena de poemes que
ha aplegat sota el títol
comú d'ESPILL DE
POPA, expressió que,
en termes nàutics, signi-
fica «senyals d'identi-
tat». He dit tardanament,
perquè ha calgut fer mol-
tes bordades per fugir
del perill i arribar mig sá
mig estalvi, a la ribera
segura, i, tot, i així, mai
exempta encara d'ame-
naces. el testimoni,
però, es dóna, s'ha
pogut donar encara, i no
des del ploricó nortálgic,
perquè.

l'home regressiu
fóra captiu d'alguna fe-

ristela
o dels circells suaus de

les maduixes;
sinó que es dóna per la
recuperació de la pròpia
personalitat en vies de
pèrdua:
Del plat de la balnça

submergida
intento el rescat de poca

cosa:
la joia liminar del primer

llibre,
el dring meravellós d'u-

nes monedes
d'escassa llei.

Ben prompte a la llibreta
expressaré les últimes

partides
en Iliures de la terra:

haver i deure
i el consolatge de la pá-

tri a

El llenguatge d'aquest
testimoni del poeta és fet
amb tot de terminologia
marinera, de maenra
que recurs expressiu de
tot el recull és el de la
metáfora monotemáti-
ca».

David Jou i Mirabent,
TRANSFIGURACIONS
Col.lecció Balenguera

núm. 45
12 x 17 com - 68 págines
ISBN 84-273-0551-6 -

Rústica

377 pts (preu base), 400
(amb IVA)

1988,	 Editorial	 Moll,
Palma.

«Una veu, vinguda qui
sap d'on, transfitura dos
personatges: Sant Agus-
tí i Sant Pau. Un Medite-
rrani màgic, Ilum més
enllà de la Ilum. fet pen-
sament i viatge: ciutats
de Déus inaccessibles a
l'ensulsiada de l'imperi,
camins de fang que des-
cobreixen el sentit i la
força del caminar... De-
serts a prop del mar, illes
que criden a naufragi, en
un espai, multiplicat,
aprodundit, transfigurat
per la presència de Déu.
Heus ací les obsessions,
les predileccions, que al

ilarg de deu anys han
donat origen a aques Ili-
bre».

	

D'aquesta	 manera,
David Jou presenta la
seva obra en la qual la
religiositat s'hi passeja,
hi viu de grat.
Mes no vull teologia,

sinó força per cridar
fins i tot on tu no crides i

on espero tan en va
que la teva veu immensa

posi pau d'una vegada.
Una religiositat ben

arrelada que es lamenta
d'una existència huma-
na massa vegdes monó-
tona, buida:
Ja no vull, oh Déu, més

di es
d'una angoixa tan es-

pessa
fent ús d'un Ilenguatge

franc i directe.
Alguns dels versos in-

closos en aquest
«Transfiguracions» re-
beren el Premi de Poe-
sia Enric Ferran de 1984
(convocat per la revista
«El Ciervo» de Barcelo-
na) i el Premi de Poesia
Ribas i Carreras de 1976
(convocat per la revista
«Recull» de Blanes).



Processó de la Mare de Déu del
Carme a Cala Gamba

eu Líe, e4 qa.„A
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Coll d'en Rabassa

50 Aniversari del C.N. Cala Gamba

VI Torneig Club Petanca Son Verí
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El Club Náutic de Cala
Gamba ha organitzat les
activitats que s'han duit
a terme durant les festes
de la Mare de Déu del
Carme, patrona deis
pescadors.

El dia començà amb
una regata d'objectes
flotants —qualsevol
cosa que surás i no sem-
blás una barca— i un
partit de futbolet. Des-
prés, les barques de
Cala Gamba es feren a
la mar en processó al
darrere de la «Susana
II», embarcació on hi
anava la imatge de la
Mare de Déu del Carme.
Finalment les barques
amarraren al port del
Club Nàutic i el capellá
del Coll oferí una missa
als assistents des de la
«Susana II». Després hi
hague sopar dins les
mateixes barques.

L'endemà hi hagué re-
gata de creuers i de vela
lleugera. A la mateixa
hora, i per als més petits,
hi hagué curses de nata-
ció, cucanyes i altres

castes de jocs. La festa
acaba amb una festa
mallorquina que comptà

amb l'actuació del grupo
«Cap d'Escodra», del
Coll.

El passat diumenge,
17 de juliol, dins del pro-
grama de les festes de
s'Arenal, ha tengut lloc
el torneig que, pel fet de
ser un dia puntuable en
el ranking petanquer i
festiu ha contat amb la
máxima participació.
Vuitatna cinc tripletes
s'hi inscrigueren! L'orga-
nitzador, Josep Coll
—és morrut, pels amics i
coreguts— no se'n
poda estar, de content i
satisfet: «1 hi han fallat

IR ecentment es cele-
braren els actes comme-
moratius del cinquantè
aniversari de la fundació
del Club Nàutic Cala
Gamba, amb dues pae-
llas gegants i prop d'un
miler de persones que
en menjaren.

Hi hagué berbena
arrib els grups Geminis i
Amanecer, competició
de pesca de roquer des

cino o sis tripletes més
per mor de coses de
feina, que si no hagués-
sem posar el llistó molt
amunt...».

I que no és bo, això? A
les pistes del Club Pe-
tanca Son Verí (ins-
tal.lacions del Tenis
Club Arenal, de Pere
Canals), patrocinat pel
Magnífic Ajuntament de
Llucmajor, per Assegu-
rances Aurora Polar i per

d'una barca -que guan-
yaren en Pau Crespo i
en Joan «Pesseta». El
dissabte següent hi
hagué processó maríti-
ma en honor de la Verge
del Carme i el diumenge
hi hagué una festa ma-
llorquina amb el popular
conjunt del Coll, els Cop
d'Escodra.

El Club Nàutic Cala
Gamba va ser fundat per

la Caixa d'Estalvis «Sa
Nostra», més els premis
especials i les
col.laboracions de fins a
vint-i-cinc firmes comer-
cials, quan va acabar la
diada petanquera els
guanyadors posaren
acompanyats de l'orga-
nitzador, i el propietari
de les insta.lacions. En-
horabona a tots i fins
l'any que ve!

A. de V.
(foto Adolfo)

Josep Marqués, el 12 de
juny de 1938, havent
estat presidit per Miguel
Inchaurrondo, Josep
Blascos Pou, Llorenç
Caldentey Salaverri,
Salvador Llopis Loren-
zon, Mateu Zanoguera
Vives i l'actual president,
Sebastià Mas Crespo. El
C.N. Cala gamba como-
ta amb 250 llocs d'ama-
rre i 723 socis.
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Apartaments Turístics Sa Torre a la urbanització del mateix nom, un Iloc de tran-
quilitat i benestar amb servici de mini-mercat i restaurant.

Enguany s'han passat
amb aquesta marginada
barriada del minicipi de
Ciutat. L'espectacle que
s'ofereix als ulls dels re-
sidents habituals, estiue-
jants i turistes és real-
ment escadanlós. A
aquest pas l'única cosa
que aconseguiran és fo-
ragitar a tots els mallor-
quins i estrangers que
vénen aquí a cercar uns
mesos de tranquilitat du-
rant l'estiu, i això és molt
greu per una barriada
que viu essencialmente
del turisme.

El problema de la se-
gona pista de l'aeroport
és complicat i s'hi ha de
posar remei. S'ha d'aca-
bar d'una vegada amb la
contaminació acústica
que provoca la posada
en funcionament d'una
pista la construcció de la
qual va suposar, f ja una
bona partida d.'anys, la
destrucció de l'important
poblat talaiótic de Son
Oms. El PSM-Esquerra
Nacionalista presentá fa
quatre mesos una pro-
posició no de llei al res-
pecte demanant que la
trajectòria dels avions no
afectás els nuclis pobla-
cinals perjudicats de
Can Pastilla i Sant Jori
(també Casablanca i el
Coll den Rebassa), i
que es donassin per part
del Minsiteri de Trans-
ports i del Govern Balear
ajuts als veïnats per in-
sonorització de les vi-
vendes... No ens han fet
cas, qué hi farem! Per
altra banda cal dir que

no ens pareix gens en-
certada la solució de
construir un nou aero-
port, seria traslladar la
problemática a un altre
punt d'una ja massa
destrossada Mallorca.

Un altre tema és el de
la inosportable olor que
emet els vespres, ja de
matinada, la depurado-
ra.

Més ho pateixen els
veïnats del Coll de'n Re-
bassa, però a algunes
zones de Can Pastilla
també arriba. Des del
Govern autonòmic s'han
limitat a aconsellar a
quells que tenen proble-
mes respiratoris que no
venguin a viure a la
zoan, ja ho sabeu.

Però allò que més es
veu, alió que més moles-
ta és el lamentable estat
en que es troben la in-
mensa majoria dels ca-
rrers: tot el trispol está
aixecat, tot está en
obres, hi ha forats de
tota mida, i fang, i pols...
i òbviament tallats al
trànsit, excavadores i
màquines de la mateixa
espècie... No piden
haver començat les
obres a l'hivern? Ens tro-
bam en plena tempora-
da alta i els carrers d'un
dels centres neuràlgics
del turisme a Mallorca
pareixen talment els ca-
rrers de Beirut. Ah per
cert! cal dir també que la
kafkiana reforma circula-
toria del senyor Dolç
deixa molt que dessitjar.
Si bé no ens pareix ma-
lament un únic sentit de

l'avinguda Bartomeu
Riutort Sabater, creim
que ens hauríem de co-
mençar a plantejar serio-
sament la possibilitat de
peatonalització dels ca-
rres Nanses i Palagres,
voramar; els embossos
que formen els autobu-
sos són monumentals.

Pero, deixant de
banda aquest proble-
mes, que produiran en
els turistes d'enguany
ganes de no tornar aquí
mai més, els residents
canpastillers es troben
bastant oblidats per l'A-
juntament de Ciutat, or-
ginant-se un greuge
comparatiu amb altres
barriades: la xarxa de bi-
bloteques municipals
aquí encara no ha arri-
bat, L'oferta d'activitats
culturals de l'ajuntament
per barriades (teatre i ci-
nema al carrer..) ens
margina.

Davant tot aquest
merder s'ha de donar
l'enhorabona als veï-
nats, ja farts, que han
donat una passa enda-
vant constituint l'Asso-
ciació de Veïnats de San
Antoni de la Platja (o de
Can pastilla millor). Cal
que tots ens hi apuntem
perquè la lluita per unes
varriades de Ciutat més
dignes coninua.

Col.lectiu de Can Pas-
tilla

Agrupació de Ciutat
del PSM-Esquerra Na-

cionalista

Justificació del
nacionalisme

Quan una nació és dominada per una
altra, tot fill de la dominada está
obligar a Iluitar per alliberar-la. Hi ha
qui conforma el seu nacionalisme amb
una Mancomunitat, altres amb una
autonomia i altres amb una Generali-
tat; a mi tot això no em diu res si no
ho acompanya l'autodeterminació que
ens negará sempre l'element domina-
dor. El perquè de la irreductibilitat?

Quan vaig néixer em portaren a la
Maternitat, institució de la qual em
tragueren uns camperols del poblet de
Térmens, de la comarca lleidatana. Va
ser aquí on vaig gaudir de l'amor de
pares i familiars, que amb afecte i
cants de bres i falda em varen ensenyar
a estimar i a demacrar el pa a taula.
Van passar set anys i la dona que un
dia em llençà ara em reclama i, mal-
grat tota resistencia, la llei és la llei
amb enganys, vaig ser portat a Barcelo-
na, a casa de la demandant, la qua] en
veure'm, allargant els braços, va excla-
mar hijo mío. Parlava el castellà,
idioma que jo no havia sentit mai i per
això, agafant-me als pantalons del
pare, vaig cridar: anembn a casa amb
la mare. Així vaig acusar el trauma
brutal que tal situació em causava,
tensió que dura fins que el temps
imposà el seu conformisme. Llavors
vingué també l'escota en castellà i la
repressió, amb novas ganes de fugir;
fins que un dia, en lloc de l'escota,
vaig emprendre el camí del poble, se-
guint la via del tren. Vaig caminar tot
el dia i, en ser de nit, em vaig arraulir
a una estació de la qual em portaren a
l'Ajuntament i l'endemá a Barcelona.
Llavors la madre em porta a l'asil
Duran, on tots els frares parlaven el
castellá; son que la majoria dels asilats
eren catalans i entre nosaltres parla-
vern i jugàvem en català.

Passà el temps, i un dia, la senyora
madre em vingué a buscar i em col.locà
en una botiga de queviures a prop de
la Unió Catalanista. Cinc anys vaig
estar en aquell establiment, però de la
Unió Catalanista no me n'he mogut
mai més parqué és escola d'amor a Ca-
talunya i de respecte al món amb sa
consigna de «Volem ser fills de Catalu-
nya i ciutadans del món». Nacionalis-
me obert a tots els vents sense tutors
ni dides seques, paró orgullós de si ma-
teix. Per això, jo a tots els catalans
que, fugint de Catalunya, anaren a
prestigiar el dictador mentre aquest
afusellava patriotes com Carrasco i
Formiguera, en Domènec Latorre,
l'Escalé, el president Companys i
d'altres, per mi poden ser perdonats
paró mai oblidats.. Daniel López. Bar-
celona.

Els estiuejans de s'A-
renal han quedat agra-
dablement sorpresos
quan han trobat un
exemplar de S'ARENAL
DE MALLORCA a les
seves bústies aquesta
quinzena passada. Hem
sentit els seus comenta-
ris que ens han agradat.
La gent no está acostu-
mada que li regalin
coses i quan això passa,
ho agraeixen.

La reforma del trànsit
a s'Arenal de Mallorca
s'ha consolidat. Rètols
ben grossos prohibeixen
el pas per la vorera de a
mar als vehicles, excep-
tuant galeres i bicicletes.
El tren se dona per des-
comptat que també hi
pot passar. Ara, cal co-
mençar una campanya
per continuar la reforma
al tros que encara hi van
cotxes, a més de llevar
els aparcament de da-
munt l'arena que no fan
cap falta. Els amples ca-
rres de Sometimes y les
Meravelles tenen capa-
citat suficient per absor-
bir el trànsit i els aparca-
ments sense cap tipus
de problema.

Un problema greu és
el dels autobussos que
circulen per dins s'Are-
nal de Mallorca i la culpa
la tenen els automobilis-
tes que no compleixen el
codi de circulació. , El

codi diu que s'ha d'apar-
car a més de 5 metres
de les cantonades, i 7 si
és aturada de tramvia.
Aquest xafarder aconse-
liarla que a tot s'Arenal
no s'aparqui a menys de
7 metres de la cantona-
da per tal d'evitar els
cops que els autocars
poden produir als cotxes
i facilitar el trànsit dels
autocars que distribuei-
xen els turistes (els esti-
mats i necessaris turis-
tes) als hotels i pensions
del poble.

Don Guillem el rector
del Coll d'en Rabassa,
ha estat nomenat re-
centment rector de Can
Pastilla. Ara, se cuida de
totes dues parróquies.
Potser aquest sia el
motiu perquè el passat
dissabte no pogués dir la
missa de les barques al
port de Cala Gamba i
que ho hagués de fer un
capella foraster.

La decisió de les com-
panyíes d'autobussos
de turisme de deixar els
turistes només a tres
llocs de s'Arenal, pot
esser molt bona pel
col.lectiu del taxi que tra-
ginará els turistes i les
seves maletes des de
l'Aquacity, el Riu Centre
i Can Pastilla als respec-
tius hotels. Aquesta ve-
gada, qualcú hi sortirá
guanyants.

La primera papereria de s'Arenal, la Perbo, está de mala sort. Un cotxe hi va
xocar i va bloquear la porta. Per aquest motiu va estar tancada un parell de dies.

Can Pastilla no és África

11151:71Welle5. :~(
AM> >.11:111.22a1.411

Bústia
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Prop de tres-cents cinquanta
atletes varen córrer a Son Ferriol

Dins del programa de
la III Milla Ferriolera i el I
Cinc Mil Ferrioler, com
una prova tradicional
atlética, va ser perfecta-
ment atesa per l'organit-
zació i fou tot un èxit de
participació, sobretot de
participants infantils del
poble.

No només hi hagué

medalles per tothom, i
trofeus pels classificats
en els primer llocs, sinó
que, com a novetat d'en-
guany, es repartiren
tambié unes 215.000
pessetes als que varen
batre la marca i es clas-
sificaren en primer i
segon lloc. Que guanyás
un o l'altre, en aquest

cas i de cara a la festa
popular, va ser igual. La
nova etapa iniciada l'any
passat de promocionar
la participació popular,
cada vegada més garri-
des i amb més
col.laboracions, pel que
respecta a la cursa atlé-
tica. es va consolidar.

Que les fotografies,

El president de l'Associació de Veïns de Son Ferriol, mostra orgullós l'ex-
posició Son Ferriol avui i ahir que va estar exposada durant les passades

fester de l'estiu.

arnb un grapat de partici-
pants de la barriada,
arnb l'equip organitzador
i amb una vista general
del públic, siguien una
petita mostra per recor-
dar el que hem dit
abans.

L'Associació de Veïns
Sant Antoni Abad i, en
acues cas concret, l'e-
qL. ip tècnic HERMES,
com a organitzadors,
estan d'enhorabona.
Fins l'any que ve!

A. de V.

La Festa del Pedal que s'organitza cada any durant les festes de l'Estiu de Son Ferriol va tenir engu-
nay molts participacio. Va ser patrocinada per la Caixa d'Estalvis Sa Nostra. Foto Torres R.

Festes de s'Arenal de Mallorca
Dins el programa de festes de s'Arenal, patrocinat

per l'Ajuntament de Llucmajor, hi va haver també un
Torneig de Futbolet entre els quatre equips de la
zona A: Bar Las Palmeras, Bar Escay, El Gaucho i
Els Caragols.

La classificació final, per aques ordre, és la se-
güent: Els Caragols, El Gaucho, Las Palmeras i
Escay. Els integrants de l'equipo guanyador són
aquests: Manolo Pérez, Agustí Orosa, Manel Darlo,
Màrius Zamora, Antoni Ordoño i Mateu Pons, amb
els germans Josep i Conrad Caro de preparadors.
Enrohabona.




