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La majoria d'edificis de primera
Unía estan fora d'ordenació
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La nova llei de Costes
estableix que la zona de
domini públic estatal
abraçarà tota aquella
part de la costa que sigui
d'arena o de dunes. Per
això, gairebé tota la
zona de S'Arenal, la
zona d'Alcúdia i la de la
Coma queden dins
aquesta área, d'aquesta
manera la propietat d'a-
quests solars passarà a
ser estatal.

De totes maneres, els
experts consideren que
no es tocará cap edifica-
ció ja que les indemnit-
zacions que l'Estat hau-
ria de pagar serien
massa elevades. En
canvi, els llocs que en-
cara no han estat urba-
nitzats o que només ho
són a mitges, com la Ca-
nova d'Artà, es veuran
paralitzades completa-
ment.

La zona marítima-
terrestre, o de domini
públic, engloba també
els penyasegats, sobre-

on arribava l'ona major
d'un temporal mitjà, a
partir d'ara ho será l'ona
major d'un temporal
màxim. Aquest fet, des
del punt de vista tècnic,
pot suposar alguns me-
tres més.

Tots els edificis que
estiguin sobre terres de
domini públic estan con-
demnats a la desapari-
ció, si no ara sí més en-
vant, ja que es troben
fora d'ordenació, és a
dir, que els edificis ja
edificats es respectaran
però no s'hi podran fer
cap tipus de reformes,
amb la qual cosa que-
den condemnats a la de-
saparició en un termini
mitjà. Aquesta mesura,

per altra banda, tambe
afectará poblacions més
velles, amb edificis que
es podrien qualificar
d'històrics, com Porto-
cristo, Portocolom, el
port de Pollença, etc. En
els edificis situats a més
de quatorze metres de la
costa —si és zona urba-
na— o als noranta-
quatre metres —si és
zona no urbanitzable—
no es podran dur a
terme modificacions que
afectin els volums edi fi-
cats. Això suposa que
els edificis poden refor-
mar-se interiorment o
també netejar la façana,
però en cap moment va-
riar les estructures de
l'edificació.

La Conselleria d'O-
bres Públiques pensa

tot els de la Marina de
Llucmajor i les zones
pròximes on algunes ur-
banitzadores tenien pre-
vist començar a cons-
truir-hi habitages. Per
altra banda, en la zona
arenosa si abans era de
domini públic fins el lloc
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presentar un recurs din -
constitucionalitat contra
aquesta llei de Costes.
Aquest recurs es basa-
rá, entre altres coses, en
les competències sobre
costes que té assumides
el Govern Balear i qu

eno han estat tingudes
en compte. Diverses en-
titats també reclamaran
contra aquesta llei, entre
elles la Generalitat de
Catalunya, altres auto-
nomies i diversos partits
polítics.

DISCOTECA
ALHAMBRA

MÚSICA ESPANYOLA I INTERNACIONAL. CADA VESPRE
CONCURSOS. RUMBES, SEVILLANES, BALLET, FLAMENC...
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Telèfons útils a

S'Arenal

A la part de

Ciutat

Ajuntament 	  727744

Tota casta de desperfectes a la vía pública (entre lea
13'30 i 1500 	 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 Porciáncula 	 260002
Tele-Taxi 	 401414
Radio -1 axi -Platja 	 755440
Taxi-Telefon 	 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 Vein.ata 	  265005
Grues Sampol 	  264193
Servid Municipal d'aigues SOGESUR 	  262493

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

BOLLETI DE SUBSCRIPCIÓ

Nom 	

Carrer 	

Població 	  Tel. 	

M'interessa una subscripció:

O SEMESTRAL 900 Ptes.

Forma de pagament:

Rebut domiciliat a un Banc

Banc 	  Suc. 	

Compte n.° 	  Titular 	

E Comptat	 Firma

INSTALLACIONS SANITARIES
Instalaciones

ses Cadenas
GAS - CALEFACCIO - AIRE CONDICIONAT -

ENERGIA SOLAR
CARRER PRADERA S/N - TELEFON.: 26 97 14 - SES

CADENES DE S'ARENAL

S'ARENAL DE MALLORCA. Publicació independent de la Comarca de s'Are-
nal. Edita: Associació de Veïns. Director: Mateu Joan Florit. Depósit Legal
PM-473-80. Imprimeix Hora Nova, S.A. Publicitat subscripcions: Camí de les
Pedreres, 132- Apartat de correus 124 - 07600 - s'Arenal de Mallorca. Teléfqn:
265005.

FORN CAS DAMIÀ
TOTA CLASSE DE PANS 1 DE

PASTISSOS
PLAÇA DELS NINS,

CANTONADA CARR. MILITAR
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Ompliu aquesta tarja i enviau-la al Cami

Cerní de les Pedreres, 132,s'Arenal

Can Pastilla

El Club Nàutic de Can
Pastilla, sant Antoni de
la Platja, passarà a vota-
ció dels seus socis l'am-
pliació de les ins-
tallacions del club. L'a-
provació d'aquest pro-
jecte, segons paraules
del seu promotor, Jean
Buchet, convertiria el
Club Nàutic de Can Pas-
tilla en el major de les
Balears i el tercer de
l'Estat. Amb aquesta
ampliació hi hauria 1138
amarraments nous i el
pressupost seria d'uns
tres mil milions de pes-
setes, l'obra es preveu
que duraria prop de tres
anys.

Es contempla també
la creació d'un dic i d'un
contradic per evitar pro-
blemas de calat. S'hi in-
clouen també alguns
serveis com tallers de
reparació de motors, de
pintura o veles i paraca-
ment de vehicles per a la
totalitat d'amarraments.
També serveis sanitaris i
higiènics, serveis contra
incendis i de correu per
a les embarcacions del
Club.

També hi haurà ser-
veis de telèfons amb
connexió urbana, inte-
rurbana i internacional,
amb un mínim d'una ca-
bina cada cinquanta
amarraments. Servei de
recollida de fems al moll,
sistema d'eliminació
d'aigües residuals, ante-
nes de recepció d'emis-
sions de televisió via
satéllit i d'altres nove-

tats. Hi ha també previs-
ta la construcció d'una
grua de sis tones de ca-
pacitat i tres pòrtics
transportadors amb una
potencia mínima de vint-
i-cinc tones.

Els molls d'amarra-
ment, segons l'avantpro-
jacte, tindria una altura
entre els 080 metres i
els 1'20 metres sobre el
nivell mitjà, amb una am-
piada mínima de tres
metres als pantanals
d'amarrament.

Respecte del submi-
nistrament de benzines
es disposarà un amarra-
ment especialment dedi-
cat a aquesta feina i de
fácil comunicació amb la
sortida del port.

Segons afirmà Jean
Buchet, es donará un
tracte especial als socis
del Club, .ja que tindran
preferencia a l'hora d'es-
collir l'amarrament, al
mateix temps que sels
farà un preu especial.
Per altra banda, el 25

per cent deis llocs es
destinará a gent de l'illa,
mentre que la resta es
cobrirà amb clientel-la
estrangera. Una quarta
part deis llocs es desti-
nará a lloguer, venent-se
les tres quartes parts
que resten.

El Club Nàutic vol ampliar
les seves instal.lacions
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LEPANTO, S.A.

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

TELÈFONS: 231306 - 285321

PREUS ESPECIALS PER A LA GENT DE
LA COMARCA DE S'ARENAL
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Tenls Arenal
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HEM CONSTRUIT EL PRIMER

PADLE TENIS
I UNA MAGNIFICA PISTA DE

13ADMINTON
L'ESPORT DE MODA PER LA GENT

DE MODA A s'ARENAL
AMB LA PRESENTACIÓ D'AQUEST ANUNCI TENDREU UN DESCOMPTE

DEL SO% PER JUGAR AL PADLE TENNIS I AL BADMINGTON

1E1111 F CARTERIA	 GARDEN GRILL	 SÅÓ SOCIAL 	 VEITL kis

PETANCA
PARC MANIR
MINIGOLF

TAMBÉ TENIM UNA MAGNÍFICA PISCINA AMB
HAMAQUES I TERRASSES ENREVOLTADES DE PINS,
PISCINA INFANTIL AMB TOBOGANS, PISCINA AMB

TRAMPOLÍ I UN TOBOGAN HIDROTUB DE
VINT-I-CINC METRES DE RECORREGUT
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Obres Públiques ref
diversos creuers d e

ormará
camins

La Conselleria d'Obres Públiques posará
en funcionament un pla per evitar una dese-
na de creuers de camins considerats peri-
liosos per al trànsit. El polèmic creuer del
restaurant Es Control será remodelat i s'hi
construirá una desviació amb un eixampla-
ment de la carretera i una ¡Neta interior que
servirá per ordenar la desviació cap a l'ae-
roport.

Aquestes obres estan projectades per a
l'any que ve, i es tracta en total de nou pro-
jectes per remodelar uns creuers ditribuTts
per totes les illes, però sobretot a Mallorca.
A més del creuer d'Es Control, hi ha també
els projectes de remodelació de creuers del
camió de Cala Figuera a la carretera d'An-
dratx i el de la Pobla amb la carretera d'In-
ca, considerats vertaders “punts negres»
de la xarxa viària mallorquina. També la
desviació cap a Llucmajor de l'autopista de
s'Arenal sofrirà reformes, en cocret es trac-
tarà de l'ampliació de les vies de la carrete-
ra Llucmajor-Palma.
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LOS MOVIMIENTOS ^-

AGLOMERACIONES DEMill DE ARENA EN LA
ARENA EN LOS LATERALES'

PLAYA DE PALMA •

CAN PASTILLA

LOS ESPIGONES DE PIEDRA
SE CONSTRUIRIAN

PERPENDICULARMENTE
AL LITORAL

'
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MASCRESPO, S.A.

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

TELEX: 68825 MASC E
07007 COLL D'EN RABASSA

S'ARENAL Oficines, MagatzemiExposició:
Historiador Diego Zaforteza, 3- Telèfons: 263772-260087.

LLUCMAJOR. Magatzem 1 Exposició:
Ronda de Mitjorn s/n. Telèfon: 660701.

CIUTAT DE MALLORCA.
Magatzem I ExposIcló: Polígon de Son Castelló.

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

almacenes
	femeníass.a.

	materiales de construcción

Els professionals
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S'Arenal de Mallorca

Costes estudia la construcció
d'uns murs de protecció a la platj a
La direcció General de Costes estudia la construc-

ció de dos murs de protecció a la platja de s'Arenal i
Can Pastilla. Amb aquestes construccions es pratén
evitar els desplaçaments d'arena des del centre de
la zona fins els extrems. Ferran Palao, director gene-
ral de Costes del MOPU assenyalà que «está oberta
aquesta possibilitat de fer dos espigons a causa que
la Conselleria d'Obres Públiques ha fet una
al.legació en aquest sentit».

Els dos murs es situarien perpendiculars a la
costa. La seva funció seria la de tallar els corrents
marins que, des que es construiren els dos ports es-
portius a cada banda de la platja, transporten l'arena
cap els extrems.

.1magIt

Per altra banda, Costes está a punt de treure a
subhasta un projecte de recreixement de la platja,
amb arena procedent del fons marí i que no contem-
pla la construcció de cap mur de protecció. Empre-
saris de la zona es demanen com és possible que es
torni dur arena cap a la platja si primer no es fan les
obres necessáries per impedir que els corrents se la
tornin endur. Tècnics consultats pels hotelers asse-
guren que abans de fer qualsevol cosa s'hauria d'es-
tudiar seriosament l'evolució dels corrents marins,
amb simulacions per ordinador i maquetes de iabo-
ratori.

Els directors dels dos ports esportius de la zona, el
de sant Antoni de la Platja i el de s'Arenal han mani-

festat la seva sorpresa par com es fan les coses. «Si
només es tracta d'afeg ir arena és una barbaritat per-
qué, naturalment, tornará a passar el que ha passat
fins ara, que l'arena natural ve cap als ports», se-
gons paraules del responsable del Club  Nàutic de
s'Arenal.

Les obres de recreixement de la platja, segons
Palao, seran ràpides i senzilles. Palao descarté que
aquestes obres representin cap tipus de problemes
per l'equilibri ecológic de la zona, encara que, com
és.de suposar, afecti l'ecositema de la zona. El més
segur és que es dugui endavant aquesta darrera
obra de recreixement de la platja i que la construcció
dels dos murs de protecció s'ajorni per un temps in-
definit.
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JARDINERÍA CONFECCIO

PEIXETERIA LICORERIA

IPEll ARENAL
HEM AMPLIAT 400 M2 MES

SEMPRE AL SEU
SERVEI

TEL.: 26.29.73
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Sortida prolongació autopista.
A la carretera de s'Arenal al Cap Blanc

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

Visites: cada dia manco els dimecres.
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CARNISSERIA -
XARCUTERIA - GRANS

OFERTES - SERVEI A
DOMICILI

DIUMENGES I FESTIUS
OBERT FINS A LES 2'00

CARRER SALUT, 30 - TEL: 263617 S'ARENAL DE MALLORCA
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L'arena va cap als clubs nàuticsGUARDERIA
INFANTIL

MATRÍCULA
OBERTA!

INFANTS A PAR11R DEL
PRIMER MES

DIRECTORA DEL CENTRE,
ANTOMA PLANES I CLAR

(PROFESSORA d'EGB)
CARRERALFAMBRA,12

TEL:491313 COLL d'en RABASSA

Els dos ports esportius de Can Pastilla i s'Arenal ja han
hagut de prendre mesures per evitar que l'arena els inun-
di. El Club Nàutic de s'Arenal ha dernanat permís per am-
pliar el mur de protecció, mentre que el de sant Antoni de
la Platja está apunt de començar el dragat d'una part de la
boca del port.

Els responsables dels dos ports han  admès que es tro-
ben en una situació perillosa a causa dels continuats as-
sentaments d'arena a la vora dels ports esportius.

Al port de s'Arenal s'ha passat en pocs anys de cent
metres d'amplada a només cinquanta, i de quatre metres
de profunditat a uns quants menys. Encara no hi ha pro-
blemes greus d'atracament de iots i barques, però aquests
no trigaran a arribar si la situació segueix com ara.

El moviment de l'arena es visible- en tota la platja. Men-
tre en els costats hi arriba a haver acumulacions de fins a
seixanta metres, en alguns punts del centre no s'arriben
als cinc metres d'arena... Segons els responsables dels
dos ports esportius, la decisió de dur més arena a la part
central no farà més que agreujar la situació dels ports, ofe-
gant l'entrada d'aquests.

Per altra banda, segons estudis efectuats, les varia-
cions dels corrents marins —abans no hi havia problemes
d'aquest tipus— es deuen a la construcció deis murs de
protecció dels ports esportius i dels edificis de primera
línia, els primers tallen els corrents marins i els segons els
corrents de vent.

Els diferents sectors turístics balears s'han reunit a Palma
per a intentar trobar solucions al futur turístic de les illes

Balears. Entre els principals problemes estudiats
destaquen l'amenaça del creixement de l'oferta

i la millora dels serveis.

Miguel Payeras

Com a qualsevol congrés dels molts
 que se celebren a Palma els res-

ponsables del turisme balear elabora-
ren tota una sèrie de ponències per a
discutir en plenari; aquestes foren «els
criteris d'ordenació turística» a càrrec
del conseller de Turisme Jaume Clade-
ra; Salvador Vila presenta la «Proble-
mática del transport aeri i planificació
de leS inversions i millores als aero-
ports»; «Serveis i transports discreccio-
nals» fou presentat per Miguel Corta-

Presidència de la cimera turística balear.

da; Josep Forteza-Rey llegí «Seguretat
ciutadana a les zones turístiques»; Jo-
sep Oliver, «Ajuntaments turístics»;
Fernando Porto, «Medi ambient i ne-
teja en general»; Pere Vidal, «Oferta
complementaria»; Antoni Ferrer,
«Restauració»; el Conseller Jeroni
Sáiz, «Infrastructura i ordenació del
territori»; Josep Forteza i Miguel Cor-
tada repetiren amb «Increment
l'oferta i conseqüències»; i finalment,

el president del Govern autònom llegí
«Presentació i conclusions».

Les diferents ponències 1, sobretot,
les discussions posteriors, tenien com
a objectiu final aclarir les postures i
buscar solucions als més greus proble-
mes amb qué topa el sector turístic ba-
lear.,

Aquests problemes que s'intenten
solucionar a través del diàleg són: en
primer lloc, el necessari control de
l'oferta hotelera, que darrerament s'ha
disparat com els anys del boom i que
pot portar a situacions de crisi en un

futur, si no .es troba la fórmula de con-
trolar aquest increment de l'oferta. En
segon lloc, és important solucionar la
baixa formació professional dels treba-
Iladors d'hoteleria, a través d'un mi-
llor reciclatge, que en molts casos ni
tan sols existeix actualment.

En tercer lloc s'ha manifestat la
preocupació pel poc interés que sem-
bla mostrar l'estat en la inversió en mi-
llores dels aeroports que, com el de

Cimera turística
balear a Palma

Palma, són eminentment turístics, una
situació que, s'opina, s'ha de solucio-
nar de forma rápida.

Es parla també de la necessitat que
cada ajuntament costaner, els turístics,
se'n preocupin, en la mesura de les se-
ves possibilitats, del turisme, sobretot
pel que fa a neteja de platges, senya-
litzacions, tanques, etc.

La cinquena qüestió es refereix a
l'oferta complementaria, que necessà-
riament ha d'oferir al turista un millor
equipament per al seu oci, incloent-hi
ofertes esportives i culturals.

S'ha de cuidar, diuen les ponències,
la imatge de les Illes, potenciant l'aten-
ció més particularitzada al turista al
temps que s'han de cercar nous mer-
cats —especialment aquesta és una
qüestió d'actualitat després d'haver ob-
servat la baixada del turisme britànic
d'enguany—, intentant captar el sem-
pre desitjable mercat nord-americà, co-
sa que podria ocórrer si s'aconseguís
una línea aèria Mallorca-EUA directa.

Finalment, els congressistes es refe-
reixen a la imprescindible necessitat
cuidar de forma clara i decidida el medi
ambient, recordant que són la majoria
els turistes que vénen a les Illes cercant
platges paradisíaques i zones verges —
que anuncien els fullets propagandís-
tics— que, malauradament, cada vega-
da són menys. 1 en relació a la millora
general que es cerca per al turisme es
fan ressò de la qüestió. de la seguretat
—problema dels hooligans— i també
la referida a l'intrusisme professional
i el mercat negre que any a any van en
augment, cosa que perjudica els treba-
lladors nacionals i la imatge necessà-
ria de la Mallorca turística.
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No volem ser forasters
a casa nostra

Davant el debat motivat
pels resultats de l'últim
Padró Municipal de Palma
que indiquen que el 4215%
dels menors de quinze
anys de Ciutat no parlen
mai en mallorquí, l'Associa-
ció de Professors en Llen-
gua Catalana (APLEC), vol
dir el següent:

1) En primer Iloc recordar
que una I lengua que no es
fa necessària dins la vida
quotidiana está condemna-
da a l'extinció. Atès que la
Constitució genocida del
1978 concedeix a «las
otras lenguas españo-
las» (art. 3) la categoria de
«dret» però no de
«deure», aquesta Carta
Magna és la gran causa
primera i principal de la
nostra mort perquè les con-
verteix en unes simples cu-
riositats folklòriques, deco-
ratives i d'espardenya de
goma d'auto.

2)Es inadmisible com-
provar com personatges de
l'estofa de Josep Moll
(PSOE) o Miguel Alenyar
(OCB) creen una cortina de
fum i desvien responsabili-
tats cap als mestres (Moll)
o cap als mallorquins ma-
teixos (Alenyar), mentre
deixen impunes els verta-
ders responsables de l'ex-

termini de la nostra raga: la
Constitució espanyola de
1978 i el Tribunal Constitu-
cional, amb sentències
com la de dia 29 de juny
d'enguany.

3) Cal aclarir d'una vega-
da que si un mallorquí
xerra foraster als seus fills,
el responsable últim d'a-
quest acte denigrant és la
metrópoli: Espanya. Més
ciar: no hi ha cap pare al
món que vulgui per als
seus fills la vergonya i el
malestar de qué ell mateix
ha estat víctima quan se
n'han rigut d'ell amb insults
com «paleto, lugareño,
cateto, aldeano, palurdo,
pareces de pueblo,
payés» o amb expressions
mil vegades pitjors com
«habla en cristiano»,
«habla la lengua del im-
perio», «no seas polaco»,
«no ladres», etc. Per pro-
var això caldrà recordar el
que molts ignoren a posta:
l'enquesta realitzada per la
Universitat el curs 1985-86
indica que el 64% dels ma-
llorquins han estat amena-
çats amb semblants frases
per parlar la seva I lengua.

4) L'arribada massiva de
forasters i gitanos, al con-
trari del que diu Alenyar, ha

contribuTt molt al fet que
avJi siguem una espècie
en extinció i un poble amb
procés de desintegració. Si
no posam remei aviat a
aquest fet, quan ens teme-
rem, ja s'hauran fet els
amos totals de ca nostra.
Voldríem sabdr qué pen-
sen Moll, Alenyar, R. Agui-
ló, G. Alomar de la frase de
Leopoldo Calvo Sotelo, ex-
president d'Espanya, l'any
1983: «Hay que fomentar
la emigración de gentes
de zonas de habla caste-
llana a Cataluña y Valen-
cia para así asegurar el
mantenimiento del senti-
miento español que com-
porta».

5) Els resultats d'aquesta
enquesta demostren el fra-
càs de la política de posar
pegats i fer bona cara (cul
batut i cara alegre) seguida
pel PSM, OCB i d'altres
que han decidit senzilla-
ment ignorar la crua realitat
dels fets i no abordar-los de
soca-rel.

6) El Govern Balear té
una responsabilitat immen-
sa ja que és el primer que
se'n fot de la Llei de Nor-
malització Lingüística apro-
vada per unanimitat pel
Parlament autòcton. La
dreta mallorquina sembla

que no és prou conscient
que si perdem la batalla de
la Ilengua está fet de nosal-
tres des de tots els caires:
econòmic, polític, cultural,
social... Després que no es
queixi G. Canyelles si a
Madrid és tractat com el
darrer mot del Credo, com
tampoc no es queixin des-
prés els empresaris mallor-
quins quan Felipe Gonzá-
lez ve a Mallorca i té la
barra de dir: «los trenes
de alta velocidad paliarán
el caos del tráfico aéreo».
Que no oblidin ni uns ni al-
tres que tan sols un poble
orgullós segur de si mateix
i gelós de la seva Ilengua i
cultura és capaç de fer-se
respectar. Que triïn, doncs,
això o «des pa tou tothom
en fa llesques».

7) Els mitjans de comuni-
cació de premsa escrita
mallorquins també tenen
una part de responsabilitat
molt gran d'aquest fet, i no
només per ser escrita en
foraster sinó també per fo-
mentar la descomposició
de la societat mallorquina.
En aquest sentit la premsa
de les Illes Balears camina
cap a una esquizofrènia
autodestructora ja que, per
una part, es veu obligada a
denunciar l'espoliació fis-
cal, el collapse de Correus
i Telefónica, el caos del
control aeri, la calamitat de
Son Dureta, la discrimina-
ció económica de Balears
en carreteres, en pensions
de jubilació, en l'adminis-
tració de Justícia, en la dis-
tribució d'ajudes dels pro-
grames «FEDER» i «VA-
LOREM», en el déficit de
quatre-cents Hits de la sani-
tat pública i tot un enfilall
més de desastres d'aques-
ta mena a qué ens sotmet
la desídia, la ineptitud i la
mala baya d'una adminis-
tració colonial espanyola
que tan sols es recorda
dels mallorquins a l'hora
d'escurar-nos les butxa-
ques amb imposts; i, per
altra part, té la irresponsa-
bilitat i la miopia histórica
de sortir camí a la mort i fo-
mentar la colonització lin-
güística, mental i cultural.

FINS AQUI HEM
ARRIBAT!

L'APLEC comunica a tot
el poble de les illes la eva
decisió insubornable de fort
i no et moguis, d'escometre
aquesta problemática, que
bàsicament és una, a fons:
restituir l'orgullo i el coratge
dels illencs i fer mil bocins
la imatge de l'indígena que
es baixa el calçons davant
el primer que arriba.

La nostra voluntat és que
aquest anide aparegui sig-
nads per APLEC (Asso-
clacld da Professors en
Llengua Catalana, Nos
Babare l Pifiases), Apar-
tat de Corma 1.351
PALMA.



SI NO ETS UN INDECI 'S
I TENS EMPENTA,

ENVIA'NS

• Les reyes dadas.
• Les teves

Hl HA UN COLLECTIU
AL TEU COSTAT

?REO:1111M
MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ

Palma de Mallorca.
Exposició: Arx. L. Salvador, 84 - Teh.: 251631-292997.
Magatzem: PoL S. Castelló-Gran Via Aaima - Tel.: 294004.

Mag: Pol. La Pau (Ca'n Valero), 4 de Novembre, 11 - Tel. 206666.

Mag. Sócrates, 8 (Ca'n Blau) - Tele.: 270161-279795.
Llucmajor

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

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

Cala D'Or	 Exposició: Avinguda de Bélgica, 14 - Tel.: 657562.

A5CEN5CIO ME5

5 A

MUNTATGE 1 CONSERVACIO
EL NOSTRE ASCENSORISTA!

O. MARINETA, 7- TEL.: 266232 - 54 - s'ARENAL - (MALLORCA)

;S'ARENAL DE MALLORCA, 15 DE SETEMBRE DE 1988

No volem ser forasters
a casa nostra

APLEC
(Illes Balears i Pitiüses)

ASSOCIACIO.

DE PROFESSORS
EN LLENGUA
CATALANA

És una associació professional constituida
en 22.12.1983 ¡inscrita 12. 1984 en el
registre del Ministeri de liiirterior espanyol
amb el número 56.r& que té com a fina-
litat:

Impulsar ús, promoció estudi de la
Llengua Catalana -en qualsevol de les se-
ves variants-, com a instrument de cultura
i de comunicació col.lectiva, a tots els  àm-
bits socials culturals, especialment al de
l'ensenyament (Art. 2 dels estatuts).

L'Associació és oberta a tots els ense-
nyants que facin tinguin voluntat de
fer) les classes en /lengua catalana a qual-
sevol nivell educatiu, des de les escoles ma-
ternals fins a la Universitat, i també a aque-
l/es persones físiques o jurídiques (perso-
nal no docent, per exemple) que, sense de-
dicar-se a la docencia, vulguin col.laborar
al desenvolupament dels objectius de
l'APLEC.

OBJECTIUS GENERALS

1. Descolonització i independència.
1.1. Cata/à, ¡lengua nacional cosa que

comporta fer recular I 'espanyol a la fron-
tera.

1.2. Aconseguir les competències en ma-
teria d ensenyament és imprescindible per a

inici del procés d' alliberament nacional.
Retorn immediat dels professors

Sne15mes desterrats a Espanya i posar fi,
o'-questa manera, a la usurpació dels seus
legítims llocs de feina per part de gent fo-
rastera." Així s'evitará la llarga espera per a
la consecució d'una destinació definitiva.

1.4. Posar fi a la discriminació racista i
económica que comporta haver d'oposi-
tar en un lloc hostil, com és Madrid, i en
una Ilengua estranya, fet que ens posa en
situació de desavantatge.
2. Desespanyolització de matèries impres-
cindibles per vertebrar la nostra nació: geo-
grafia, història i natura.
3. Assimilació de les forces tecnològiques
que asseguren el futur d'un país:
física nuclear, informática, robótica,...
4. Eliminació de I 'espanyol com a llengua

pont per a l'aprenentatge d'altres llengües:
anglès, francés, llatí, grec,...
5. Aglutinar els ensenyants que estan deci-
dits a prendre la iniciativa per soscavar la
colonització espanyola.
6. Establir una xarxa de comunicació efec-
tiva que permeti la neutrafització imme-
diata de la pressió genocida del "Ministe-
rio de Educación y Ciencia" i dels seus

sicaris.

7. Perseverar en la reunificació nacional

dels PaiSos Catalans.
8. Combatre l'ensenyança colonial amb
qué des de determinats col. legis privats
com Luis Vives, Madre Alberta, la Salle,

San Francisco, el CIDE, San..Cayetano,
Montesión , Nuestra Señora de la Consola-
ción i Hermanas Trinitarias d'Eivissa, etc.
s'embruta la futura Pite dirigent de la nos-
tra nació en l'autoodi i el menyspreu

cap a la seva pi-Oía rapa.

OBJECTIUS ESPECIFICS

1. Ca talé: llengua vehicular de I 'ensenya-
ment i de l'administració.
2. Espanyol: llengua optativa a triar entre

d'.altres (anglès, alemany, francés, italiá,

rus, àrab i xinès mandan").
3. Eliminar les exempcions: una !lengua de
la qual es pot estar exempt és una llengua

de segona categoría i condemnada a l'ex-
tinció.
4. Combatre el perill d'assignaturització de
la llengua.
5. Desemmascarar el sistema de referen-
cias imposat per I 'escolarització forastera:
"el estado de la nación, la policía nacional,
DNI, lotería nacional, radio nacional,
ONCE, INEM,...".
6. Boicotejar els elements de la burocracia
colonial espanyola que obstaculitza la nor-
malització lingüística í ignorar tota la pape-
-rassa que sigui escrita en foraster.

• FORASTER: entenem per "foraster" Iota aquella per-

sona que independentment del seu llinatge i del semi lloc

d origen, col.labora en el genocidi i en la colonització

espanyola del nostre poble.

Paisos Citalens. lo No. C.Iodónia osoanyola

on ola tatolans són muna • *O forestar. caldochos.
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"LA MILLOR DEFENSA ÉS UN ATAC"

Helenio Herrara (entrenador de futbol)

"VAL MÉS PLORAR DE DRET QUE

RIURE D'AGENOLLAT"

Blai Bonet
"CATALÁN, JUDÍO Y RENEGADO, PAGARÁS

LOS DAÑOS QUE HAS CAUSADO"

Fragment de la cançó que cantaven les tropas d" invs.

sió espanyoles quan creuaven l'Ebre l'any 1938.

"FORASTERS VENDRAN I DE CASA

MOS TRAURAN"

dita popular
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Ferrer Gironès diu que el català
rep un tracte colonial

Diari de Barcelona

• BARCELONA. — "La
situació sociológica de la llen-
gua catalana es pot comparar
encara avui al tracte que
solen rebre els paisos colo-
nials", ha dit el senador socia-
lista i historiador Francesc
Ferrer i Gironès en una carta
enviada al director de la Reial
Acadèmia de la Llengua
Espanyola, Rafael Lapesa,
com a nova réplica a les seves
manifestacions sobre les pres-
sions que reben els castella-
noparlants a Catalunya. La
missiva del senador suposa un
nou estadi en la polémica que
l'enfronta amb Lapesa des de
primers de juliol.

Francesc Ferrer, contrà-
riament al que va exposar en
una entrevista Rafael Lapesa
al diari El País i a una carta
que posteriorment aquest li va
enviar, considera que de pres-
sió i intransigència lingüística
només n'han patit els rata-
lans, "primer amb la violència
de les armes i després amb
l'aplicació de lleis injustes".
Segons ell, malgrat que l'ac-
tual legislació promulga la
igualtat entre les dues llen-
gües, "a la práctica això és un
eufemisme, perquè d'igualtat
no n'hi ha, o dit d'una altra
manera, hi ha igualtat asi-
métrica", que fa, per exemple,
que calgui traduir els escrits
dirigits a l'administració cen-
tral, perquè si no es "cau en
invalidesa".

Els mestres i el castellà
A l'última carta que el

senador Ferrer ha enviat a
Lapesa assenyala que és
completarrent fals el que el
director de l'Acadèmia ano-
mena "entrebancs, restric-
cions i marginacions imposats
en terres de llengua catalana
al dret d'usar el castellà i
rebre-hi ensenyament i infor-
mació", ja que en aquest últim
cas, assegura, "la normalitza-
ció del català no arriba ni al
20% de la vida social".

Pel que fa a l'ensenya-
ment, Francesc Ferrer nega
que pugui existir cap margi-
nació, ja que "qualsevol noi
quan acaba l'EGB ha de
dominar perfectament les
dues llengües oficials".

Si de cas, "els que es

podrien queixar són els cata-
lans, ja que amb uns drets
abusius molts mestres d'EGB
vénen a Catalunya a treballar
sense conèixer la llengua
catalana", diu Ferrer. En
aquest sentit, el senador es
pregunta com poden ense-
nyar-la.

Al seu entendre, la situa-
ció s'agreuja quan aquests
mestres volen la plaça en pro-
pietat i el temani de la prova
que han de passar és inferior
als continguts que han d'a-
pendre oficialment els alum-
nes. "Ja m'explicarà V.E. a
quin país del món els mestres
saben menys que el que pre-
ceptivament cal que sàpiguen
els alumnes", escriu el sena-
dor Ferrer.

Falta de comprensió mútua
El senador gironí comenta

també que les queixes dels
castellanoparlants respecte
del dret a rebre informació en
la seva llengua no tenen sen-
tit, si es té en compte que "un
80% dels àmbits i relacions
socials o comunicacionals
encara són, per inèrcia, en
zastellr. Segons Ferrer,
aquestes queixes "només
poden venir de persones que
no volen cap contacte amb la
llengua catalana, i no cree
que siguin les que V.E. vol
protegir, perquè els manca el
mínim de convivència que cal
per viure entre humans".

En la carta dirigida a
Rafael Lapesa, el senador
Ferrer es mostra partidari de
la "comprensió mútua i la
condescendència recíproca"
però fent una accentuació en
la "mútua" i "recíproca",
"perquè de la seva carta, tot i

predicar aquests principis, a
V.E. Ii traspua un amor unidi-
reccional", diu Ferrer.

"És a dir", continua,
"per V.E. amor vol dir que els
catalans ho fem tot en caste-
llà, per?) en canvi no exalta
que els espanyols escriguin en
llengua catalana. Aixr no hi
haurà mai reciprocitat, i no
podem esperar que hi hagi
amor", assegura el senador.

Per explicar aquesta falta
de reciprocitat, Ferrer i Giro-
nès recorre a dos exemples: el
dels professors espanyols a

l'Associació Internacional de
Llengua i Literatura Catala-
nes (AILLC), i el del català a
les universitats estrangeres.

Segons Ferrer, mentre els
professors d'arreu del món
fan les seves ponències a
l'AILLC en català, els espa-
nyols són els únics que no uti-
litzen aquesta llengua. Quant
a les 120 universitats que
ensenyen el català, el senador
socialista lamenta que no
rebin ajuda económica de
l'Estat espanyol, que només
atorga subvencions al caste-

Ilá.
Pel que fa al bilingüisme,

Francesc Ferrer recomana al
director de l'Acadèmia que
s'impulsi de veritat. "Si V.E.
creu que el bilingüisme és tan
bo, per qué la Reial Acadèmia
de la Llengua Espanyola no el
recomana a tots els funciona-
ris, policies, jutges, magis-
trats, militars, catedràtics,
etc. que tot i treballar a Cata-
lunya no l'aprenen, ni el volen
sentir?", inquireix.

La qüestió del bilingüis-
me, no obstant, ja ha estat

superada pels catalans, que
amb l'entrada al Mercat
Comú, segons Ferrer, "ara
volen ser políglotes". Per
aquest motiu, el senador pro-
posa a Rafael Lapesa que
deixi de preocupar-se per la
"desaparició" del castellà,
"quan la persecució contra el
català encara continua". Fer-
rer Gironès conclou la carta
dient que la Ilengua catalana
"és una eina de cultura i con-
vivència per la qual no cal que
es preocupi si no és per defen-
sar-la, protegir-la i fomen-
tar-la".

Polémica lingüística
En l'entrevista del direc-

tor de la Reial Acadèmia de la
Llengua Espanyola, Rafael
Lapesa, del passat 2 de juliol
va manifestar en una entre-
vista que el castellà mai havia
estat imposat, i que diverses
polítiques lingüístiques de tot
Espanya, com la catalana,
"molt calculada i intel.ligent",
el que feien era agredir els
castellanoparlants i impedir
els seus drets com a tals.

Les declaracions de
Rafael Lapesa van provocar
dos dies més tard una primera
carta de Ferrer Gironès en
qué aquest es mostrava "molt
sobtat" per les afirmacions, i
el comminava a verificar en el
seu llibre "La persecució polí-
tica de la llengua catalana"
—que va adjuntar-li— el fet
que "la llengua catalana ha
estat l'idioma que ha patit la
penalització legal més forta
de tot Europa. "A cap més",
deia a la carta, "se li han dic-
tat tantes lleis prohibint-la".

El senador va trametre-li
també diverses providències
judicials que rebutjaven el
catará, així com una denúncia
presentada el 1985 on s'expli-
caven 20 casos de ciutadans
catalanoparlants maltractats
per la policia i, en algun cas,
fins i tot detinguts per parlar
aquesta ¡lengua. "En, fa l'e-
fecte", deia Ferrer en aquella
carta, "que els únics que som
discriminats lingüísticament
encara som els catalans".

Lapesa va contestar-li un
mes després matisant les
seves declaracions, assenya-
lant que quan parlava de la no
imposició del castellà es refe-
ría al cas d'Astúries.

Acció de la crida
La Crida a la Solidari-

tat en Defensa de la
Llengua Catalana netejà
un cartell indicador del
Parc de la Mar que havia
estat embrutat pels es-
panyolistes que no
poden suportar veure
escrits en català pel ca-
rrer.

Aquesta acoló s'inclou
dins de la campanya de
normalització que la
Crida va començar du-
rant el mes de juliol. Du-
rant l'acció, la policia de-
maná la documentació
als dos joves que la rea-
litzaren.
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Cartes
A Mallorca
ERC hi sobra

He rebut amb sorpresa i in-
dignació la noticia que fa uns
dies apareixia a la premsa local
illenca i a la vostra revista: la
presentación pública de la sec-
ció d'Esquerra Republicana de
Catalunya a Ciutat de Mallor-
ca. Som un jove nacionalista,
lligat a moviments ecologistes
i estudiantils de per aquí, que,
malgrat no militar a cap partit
polític, sent especial simpatia
pel Partit Socialista de Mallor-
ca-Esquerra Nacionalista. De
fet el PSM és l'única forca que

durant dotze anys ha sabut
mantenir viva la lluita per l'alli-
berament nacional i social del
nostre poble.

Crec que conec la realitat
mallorquina, si més no bastant
millor que el senyor Hortalá.
Per aquest motiu trob l'intent
de constituir ERC aquí un error
tàctic de considerables dimen-
sions, com deim per aquí, això
és pixar fora de test, és contra-
produent fins i tot per a la pret.-
pia reconstrucció nacional de
Mallorca. L'alternativa real i
consolidada a la dreta centra-
lista és el PSM. Allò que pot  re-

mallorquinit zar Mallorca és el
treball quotidià de les dones i
els homes del PSM poble per
poble, barriada per barriada, i
no les proclames d'independen-
tisme celestial d'individus sis-

alats que un bon dia desembar-
quen del continent i creuen que
tenen a les seves mans la solu-
ció mágica.

Jo recoman a Hortalá, Ca-
rod o Colom que s'informin
bé, i que sàpiguen d'una vega-
da qui són Joan Mir i compa-
nyia. És problemàtic que un
ressentit amb el PSM i dos o
tres il.luminats que li van dar-
rera a forca de dir collonades
puguin tirar per terra la tasca
d'anys de l'Obra Cultura Ba-
lear, PSM, Bloc Nacionalista
d'Estudiants, Blanquerna...

Però tot s'explicaria si Co-
lom amb l'ERC mallorquina
tan sols pretengués tenir un nou
conseller nacional afí (Mir), i
un comité de supon per a la
candidatura de Garaikoetxea a
les pi-Mimes eleccions euro-

pees. Així, l'ERC d'aquí seria
utilitzada per un corrent intern
de l'ERC del Principat: el de
Colom. Però això són suposi-
cions que si fossin reals farien
plorera.

Només em manca dir que és
trist que pels afanys personalis-
tes de Mir i els seus el PSM pu-
gui perdre vint-i-cinc vots (aquí
ERC no pot andar), i el nacio-
nalisme pugui aparèixer ridicu-
litzat. Vull encoratjar des
d'aquí els companys del PSM,
OCB, Bloc... perquè segueixin
en la seva lluita sorda però es-
perançadora (aquesta no és ce-
lestial), perquè d'aquí a una
partida d'anys haguem fet ja de
Mallorca un país català lliure i
just.
Arnau Font Gelabert

(Ciutat de Mallorca)

'RIMA
AGÉNCIADE

VIATGES
Super

programació
d'hivern

14 dies a hotels
de Primera Es-
pecial 149.000
ptes., visitant
Bangkok i Pat-
taya. Sortida
des de Palma
dia 9-11-88.

Mèxic, 15
dies a hotels de
Primera Espe-
cial, 139.000
ptes. visitant
Mèxic D.C.,
Tasco, Cuerna-
vaca, i Acapul-
co. Sortida des
de Palma dia 3-
11-88. Places li-
mitades i si ho
vol cródit viat-
ges informació
TURASIA al Ca-
rrer Virgili, 1.
Telf. 491209 -
491159
491109.

TURASIA a la
seva disposi-
cól!

Les dones
discriminades

• Jo, que pertanyo al grup de
les que podríem anomenar
"dones creients" no puc sinó
reconèixer els grans avantat-
ges i les grans prerrogatives
que aquesta circumstància em
comporta i el profund agraï-
ment que sento pel rol que se
m'atorga	 dins	 d'aquesta
societat.

Deixant de banda i sense
tenir en compte la comoditat
que tenim totes nosaltres de
poder circular per la via
pública amb el rostre deseo-
bert i que, fins i tot, en
determinades platges ho
podem ensenyar tot, hem de
reconèixer  les innombrables
atencions amb qué continua-
ment ens corprenen i sorpre-
nen els nostres companys de
sexe en aquesta religió i ben
preclarament els que ocupen
els anomentats "llocs de
poder".

Quina delicadesa manifes-
ten en deixar-nos parir i
donar el pit, protegint-nos
contra qualsevol perill exte-
rior, ficant en el nostre petit
caparró que el millor és el
marit i que se l'ha de cuidar,
com diuen els proverbis, no
dormint de nit si cal, per tal
que la seva imatge davant els
veïns resplendeixi dia a dia...

Ens deixen cuinar, fregar,
fins i tot ens deixen treure
lluentor a l'altar major i bro-
dar-li formoses estovalles,
ornamentar Ilurs esglésies
amb tota una munió de rams
de variats tons i peculiaritats
múltiples.

Quina generositat! A qui
deixen preferentment la deli-
cada feina de tenir cura de la
seva roba interior? ¡A les
dones!

"Que no podem manar
mai?..." I això qué té a veure?
Més ben dit, és una atenció
més. És igual que siguem un
zero a l'esquerra.

Per qué hem de voler que
ells callin una mica i ens
escoltin? Per qué hem de voler
que obeeixin una miqueta
i ens deixin manar a nosal-
tres?

Seria un trencacolls, tan-
mateix, tindríem una nova
Torre de Babel o un nou dilu-
vi, amb el greuge afegit Tu;
aquesta vegada la Noé-a
(dotada d'una humil vagina
en lloc d'uns bons collons) ho
engegaria tot en orris i la
catástrofe seria innevitable.

Deixem-ho tot tal com
está: ells, evidentment, volen
el nostre bé. Teresa Serra-
na Samsó / Barcelona.

Discriminació
dels mestres
• Les comparacions són odio-
ses però Iti ha fets que clamen
al cel. És vergonyós veure
com el govern tracta els seus
"funcionaris mestres" respec-
te als seus "funcionaris con-
troladors aeris".

¿Per qué aquests, només
amb l'amenaça de vaga, han
aconseguit gairebé tot el que
volien?

¿I per qué els mestres,
amb una vaga llarga i dura
(ens descompten 100.000 pes-
setes) no hem aconseguit res?

S'ha sabut pels mitjans de
comunicació fins i tot els cén-
tims que guanyava un mestre.
No ha passat el mateix amb el
sou dels controladors. Aquests
demanen més mitjans tecno-
lógics. Que vinguin a fer una
volta per qualsevol escola
pública i veuram els nostres
"mitjans".

El sector turístic i les
divises immediates són els
sectors prioritaris. En canvi,
en el sector educatiu, els
beneficis (no quantificables),
no interessen aquest govern
que s'anomena socialista, i
tampoc el de la Generalitat.
Mercè Compte Martínez,
Marta Puig Domingo, Maria
Garrés Vidal / Barcelona.

Vàndals Toni Marimon
Els disturbis protagonitzats

pels "supporters" anglesos a Ale-
manya Federal han permès qualifi-
car els britànics de vàndals, brètols,
bàrbars, i altres coses per l'estil. Ja
era hora. Els anglesos duen segles
fent el bèstia pel món. Des del Ca-
nadá fins Austràlia, passant per
Sud-Africa, Kenya, l'India i Malá-
sia, el britànics han deixat a l'època
contemporània una trista petjada
d'explotació, aculturació i racisme,
i de vegades fins i tot d'extermini
absolut (com és el cas de Tasmà-
nia). Encara ara mantenen envaïda
mitja Eire alhora que conserven
vergonyoses deixalles colonials,
com les Malvines, Honk-Kong i Gi-
braltar, entre d'altres. No ens ex-
tranyi idó, que facin l'ase, ja sigui a
Alemanya o a Magaluf, els fdLs de
la Gran Bretanya.



La xarxa de televisió a les Illes
També a les Illes, tant a Balears com a les Pitiüses, es poden

rebre les transmissions de la Televisió de Catalunya en bones condi-
cions i amb un gran nivell de cobertura.
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A les 5'30 del matí de diumenge que ve, dia 18,
partiran els marxaires de Sant Jordi a Cura a peu,
que organitza la família de l'amo en Pere Peixet. En-
guany hi haurà la Banda de Música de  Montuïri i la
Coral de Sant Jordi. S'espera que un milenar de per-
sones del Pla de Sant Jordi de s'Arenal se donarán
cita al Puig de Randa diumenge que ve.

SALIDA N" 2
SALIDA N 3

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

SI VENIU
A L'ARCADA

PER L'AUTOPISTA HI HA
405  CAMINS

RESTAURANT

L'ACIDA

CARRETERA DE S'ARENAL (CANTONADA
AVINGUDÁ DE SON RICO)

TELÈFON: 261450154
S'ARENAL DE MALLORCA
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tuat al Mont Toro i dóna cobertura a
Menorca i algunes zones de Mallor-
ca, que arriben a un global del 90%.

El cas del reemissor d'Eivissa
és diferent perquè els senyals de re-
cepció arriben de tres punts dife-
rents, corresponents a tres reemis-
sors: el Montcaro, el Bartolo i Alfá-
bia.

Els repetidors d'Eivissa cobrei-
xen la zona nord-est el des Castell i
la zona sud de l'illa el de l'Atalaia.

•Cap de la Xarxa Voltor

A la serra d'Alfábia hi ha ins-
tal.lat el reemissor principal que
proporciona senyal a les Illes.
Aquest reemissor dóna cobertura a
tot el pla de Mallorca, Palma, Inca,
Manacor, Felanitx, Sóller i Sa
Pobla, a més de subsministrar el
senyal als reemissors de Menorca i
les Pitiüses.

Amb les últimes modificacions
realitzades en aquest emissor d'Al-
fábia, es rep el senyal del Tibidabo
i, a través d'un sistema auxiliar amb
diversitat d'espai, es transmeten les
emissions de TV3 en perfectes con-
dicions. Cal assenyalar com a nota
curiosa que el senyal de TV3 a les
Illes arriba en sistema dual de so,
mentre que encara hi ha zones del
Principat que no tenen aquesta pos-
sibilitat.

En aquest moment, encara que
la potència amb qué emeten és infe-
rior a la de TVE, les imatges arriben
perfectament als reemissors i, se-
gons els nostres càlculs, amb l'entra-
da en funcionament del reemissor
de Sant Salvador amb una potència
de 200 vots i 360o., cobrim actual-
ment el 90% o més.

Els repetidors de l'illa de Ma-
llorca donen cobertura a zones con-
cretes que detallem a continuació:

Cobertura del repetidor d'Al-
cúdia: Alcúdia, Port d'Alcúdia i
Port de Pollença; del de Pollença:
Pollença; del de Capdepera: Cap-
depera i Cala Ratjada; del del Far
de Capdepera: Zones de l'est de
Mallorca pi -Mimes a Capdepera;
del de Font de Sa Cala: Font de Sa
Cala i zones de Cala Ratjada; del de
Son Cervera: Son Cervera i Cala
Millor; del de Calviá. : Calvià,
Palma Nova, Santa Ponça, Peguera,
Costa d'en Blanes, Sol de Mallorca,
Portals Nous i Costa de la Calma;
del d'Andratx: Andratx, Port d'An-
dratx i s'Arracó; del d'Artà: Artà;
del de Mancor: Mancor, zones d'In-
ca i Caimari; del de Bunyola: Bun-
yola; i del de Lluc: Lluc.

El reemissor de Menorca rep el
senyal principal d'Alfábia pel canal

27, a través del qual s'emet. A causa
de la distància entre Mallorca i Me-
norca i tenint en compte que hi ha el
mar entre le dues illes, els senyals
pateixen alguns noviments d'esvaï-
ments o fading. Per tal de millorar
en tot el possible aquests proble-
mes, es va muntar amb diversitat
d'espai entre les dues •antenes re-
ceptores i així s'ha aconseguit una
seguretat de recepció més gran del
90%.

El reemissor en qüestió está si-
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SOMETIMES

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

PAPERERIA

Tot en molerla! escolar i objectes . descriptos-2

PERFUMERIA

Can exposició d'objecies de regal.

Wind TelePhon
suiling Ceo e o-ter

LES MEt/ELLESr 

Ifto's
401

PAJARERIA ARENAL
VENDA D'OCELLS

EXOTICS I DE
MENJAR PERA TOTA
CLASSE D'ANIMALS

Domina
PLACA DELS NINS, 26

TU: 267664
s'ARENAL DE
MALLORCA

(121-5qirA <qi )
A A

Erm.eee..„

Tenis Arenal
nt».I 400

Tennis
Squash
Minigolf

RESTAURANTE
CAFETERIA MiSR MENOR 

FUNDADA EN 1949

Torre de l'Amor	 -	 71 56 30 -1170111 Palma de Nlallorca

INSTAL.LACIONS I REPARACIONS
MAGATZEM DE MATERIAL ELÈCTRIC

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

NO VOLEM SER FORASTERS 1)1NS CA NOSTRA

—Oferiu-nos el servei en la nostra llengua.
—No ens obligueu a no tornar.

Assessorament lingüístic gratuit
Cordialment,	 -

APLEC, Apt. Correus 1351 PALMA



ANUNCIAU-VOS DE FRANC A S'ARENAL DE MALLORCA

Nom:	 D N.I.
Cognom:	 TELF:

p‘TENCIÓ	 -Escrivlu un sol anunci per cupé.
-Useu lletres majúscules.
-EscrIvlu dina.altaquadraid texL__

_	
TEXT:

-

Ompll aquest cupé I envfau-lo a:
S'ARENAL DE MALLORCA: Carril de les Pedreras, 132 - 07600 -

SES CADES DE S'ARENAL 
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BORSA
IMMOBILIARIA

URGEIXEN PISOS
PER LLOGAR.

FINQUES
AMENG UAL.

Sant Cristofol, 16.
Tel. 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.

PISOS I XALETS
per Bogar a la comarca

de s'Arenal.
FIQUES SASTRE
BARCELO

Carrer Mllà , 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 Ples. 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.

ES VEN PIS, urbanització
Sa Gruta, Ciutat Jardí. 3
dormitoris dobles, sala-
menjador, ofis gran.
7.000.000 ptes. Tetf.
415645.

S'ARENAL, traspàs bar,
ben muntat, 2 banys, llo-
guer: 45.000 Ptes. AMEN-
GUAL. 269250.

S'ARENAL, traspàs local,
210 m 2., bona situació, llo-
guer: 75.000 Ptes. AMEN-
GUAL. 269250.

S'ARENAL, planta baixa
amoblada, 2 dormitoris, te-
rrassa, temporada. AMEN-
GUAL. 269250.

SOMETIMES, balneari 3,
lloguer de pisos, 2 dormito-
ris, 40.000 Ptes. AMEN-
GUAL. 269250.

S'ARENAL, PIS, 3 dormito-
ris, amoblat, terrassa, as-
solellat, 35.000 Ptes.
AMENGUAL. 269250.

AVINGUDES, despatx
dues dependències molt
assolellat i bona vista, aire
condicionat, per estrenar.
AMENGUAL. 718987.

TENNIS, ATIC 3 dormito-
ris, amoblat, terrassa, vis-
tes alegres. 45.000 Ptes.
AMENGUAL. 718987.

MONTUIRI, pis 3 dormito-
ris, amoblat, bones vistes,
tranquil. 26.000 Ptes.
AMENGUAL. 718987.
EL TERRENO, pis un dor-
mitori, sense mobles, cuina
americana, per estrenar,
30.000 Ptes. AMENGUAL.
718987.

CALA MILLOR, xalet 2 dor-
mitoris, amoblat, vistes me-
ravelloses, piscina, garat-
ge. AMENGUAL. 718987.

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

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

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

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

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

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

CA'N PASTILLA, aparta-
ment 1 dormitori, amoblat,
200 mts. de terrassa, per
temporada o per tot l'any.
AMENGUAL. 269250.

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

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

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

TRASPAS LOCAL de 250
rn2 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
Ptas. AMENGUAL.
269250.

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

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

TRASPAS LOCAL comer-
cial davant 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 Fliutort de Can Pasti-
lla. Telí.- 411793- 725333.

S'AR ENAL-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 ptes. 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. Telefotrar
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
farmacia, pastisseria, elec-
trodomèstics etc...
6.800.000 ptes. Facilitats.
Telefonar de 9,00 a 13,00
al 721730.

S'ARE.NAL. Pis de 125 m 2 .
prop de la mar, 4 habita-
cions, gran terrassa, cuina
amb rebost i bany.
5.500.00 ptes. Tel. 236293.

S'ARE:NAL. Venc aparta-
ment dos dormitoris, cuina,
bany, menjador i terrassa.
Vista a la mar. 6.300.000
ptes. Tel. 292243.

A LES MERAVELLES, de-
vora l'hotel San Francisco,
venc apartament amoblat,
a 50 metres de la mar.
Bona vista, 2 dormitoris,
opció a garatge. Preu a
convenir. Tels. 263199 -
460139.

LLOC ESTUDI per hores.
Máxima discreció i serietat.
Tel. 404218.

LLOC HABITACIO a pare-
Iba amb nin a s'Arenal devo-
ra la platja. Tel. 268994.

SERVEIS
PROFESSIONALS

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

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

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

INSTALLACIONS SAN 1-
TARJES i reparacions. Ser-
vei ràpid. Tel. 263493.

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

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

ALLOTA s'ofereix per tenir
cura de nins i per fer neteja
per hores. Trucar els ves-
pres. Bárbara. Tel. 271316.

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

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

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

INSTAL.LACIONS elèctri-
ques 	sanitàries
CE.JU.CB., instal.ladors
oficials de gas ciutat, lampa
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 neces-
sita. Indica'm el número
de tléfon. Apartat 386 -
Palma.

NEUMATICS SON FE-
RRIOL, equilibrats de
rodes, canvi de rodes i pe-

Avinguda del Cid, 73.
413155- Son Ferriol.

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

GUARD NINS a ca meya.
Bon tracte. Tel. 266834.

MARES, vos agradaria de-
dicar més temps als vos-
tres fills, però no en teniu,
de temps. Deixau-los en
les meves mans. Trucau de
1430 a 1600 Margalida.
Tel. 416673.

SENYORA mallorquina,
educada i elegant. Parla
alemany, anglès i danés.
S'ofereix per tenir cura de
senyor o senyora d'edat
com a dama de companyia.
Gari. Tel. 468221.

COLL D'EN RABASSA.
Necessit dona de neteja
per hores. Tel. 491339.

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

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

Cada paraula, 10 pessetes.

LI vais; dIr que girara cap a la dreta, no cap a la esquerra.
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BRIlets d'avió 1 de vaixell.
Vals xárters.
Crediviatge.

Lloguer de cotxes.
Reserves per teléfon I
entrega de bItIlets a

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

Ràdio Mediterrània
FM 	1041.

90 92 94 96 98 100 102 n	 106 108

SArenal
41 de Mallorca

Telèfon: 265005.

EL MILLOR SUPORT pu-
blicitari de la seva empresa

a la nostra comarca.1	 	1
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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 peles 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-
lar í.

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

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 autòge-
na, treballs al torn. Pere
Canals i Quetgles. Carrer
Menorca, 10. Telèfon:
263910 - S'Arenal.

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

BUGADERIA I tintoreria
Launderette. Rentau vós
mateix. Rentat en sec. Ca-
rrer Sant Antoni de la Plat-
ja,8. Tel. 260370 Can Pas-
tilla.

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
FEMS DE CAVALL, venc a
preu	 raonable.
413011.

OUS FRESCS
de gallina rossa

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

Granja Acosta.
Llucmajor.

Tel. 660432.

LLIBRE0-1 DE VERD EN
SLAU. Llibres en català i en
castellà. Especialitat en
lectures juvenils i infantils.
Comandes de llibres en 24
hores. Avinguda del Cid,
56. Tel. 248360 - Son Fa-
rdo!

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'impo rta-
dor. Tel. 491111.

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

PERSONALS

SENYORA, 35 anys,
bruna, bona feina, cotxe,
pis, bona presència, vol co-
nèixer senyor bo, atractiu,
amb idees claras per a fins
matrimonials. 710087.

SEPARADA 32 anys, estu-
dis mitjans, culta, elegant,
voldria relacions amb cava-
ller culta, que li agradi tre-
ballar, indiferent el seu
estat civil. 710087.

ELEGANT SENYORETA,
19 anys, maca i comprensi-
va, voldria conéixer jove
treballador 24 ó 25 anys
per formar una familia. Vol-
dria que tengués cotxe.
277990.

VULL FORMAR UNA
LLAR amb un marit que es-
timi la vida casolana, fadri-
na de 25 anys, pis, estalvis
importants, feina fixa, a qui
Ii agradi el camp. 277990.

PROFESSORA GEOGRA-
FIA, 32 anys, estudis supe-
riors, llicenciada en bailes
arts, pis, cotxe, voldria co-
nèixer jove I adr1. 277990.

PROFESSORA INFOR-
MATICA, anglès, m'agrada
la Ileialtat i la formalitat,
senyor amb qualitats simi-
lars, només vull una bona
amistat, de moment.
710087.

LESBIANA, cerc al-lota per
amistat i relacions. Possi-
ble convivència. Enviat foto
i telèfon per contactar. Apt.
217 Can Pastilla.

MALLORQUI, de 35 anys,
voldria amistat seriosa i
discreta amb dona de 18 a
35 anys. No necessària-
ment sexe. Apt. 694,
Palma.

MATRIMONI, 30 anys,
contactaria amb similar.
Apt. 417, Palma. Abstenir-
se si no envien telèfon.

SEPARADA, voldria con-
tactar amb cavaller de 50 a
60 anys, elevat nivel l cultu-
ral, alt i lliure, per sortides i
formar relació seriosa. Apt.
473, Palma.

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.

HOME 39 anys, formal,
futur resolt, desitja conèixer
una al.lota senzilla i simpá-
tica que se trobi sola corn
jo. Li oferesc amistat, ajuda
i respecte. Envia'm el teu
telèfon a l'apartat 386 de
Palma.

SEPARADA legal, ‘ sense
fills, negoci propi, propietat
habitatges, vull formar una
llar, senyor bo i lleial, que
no begui. 710087.

VIDU DE 54 anys, empleat
EMAYA, estic sol, sense
fills, vull conèixer senyora
comprensiva, que es trobi
en la mateixa situació.
710087.

MECANIC AGRICOLA, de
bon veure, em consider
simpàtic i senzill, m'agra-
daria trobar una senyora
amb les mateixes qualitats.
710087.

CASADA, maca i prima,
vull conèixer home robust,
amistat, tot l'amor que faci
falta. 710087.

SENYORA, comerç propi,
elegant i atractiva. 40 anys,
separada, amb una filla.
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-
sència 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-
blemas econòmics, 165
d'alçada, voldria trobar
homo treballador i com-
prensiu. 209566.

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

SEPARADA de 42 anys,
bona presència, 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 problemas, vull
trobar un bon horno fins als
38 anys. 710087.

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

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

WHERE are the nice llo-
king girls of this world any
nationality, but slim not to
old, german guy 28, biond
hair green eyes, O.K. build
like sex and love everyday.
Live here and want to read
from you soon. Apt. 20.047
Palma.

FADRI, professió estable,
amb afeccions esportives,
bru i de bon veure, vull for-
mar parella, senyoreta
donaisincens. 710087.

PROFESSOR d'histbria,
fadrí, 32 anys, voldria arnis-
tat amb dona de 20 a 30
anys. Fins seriosos. Apt.
196 Can Pastilla.

VULL casar-me amb Sr.
honest, sense

problemas personals ni
econòmics. Abstenir-se
mediocres, lligadors o cu-
riosos. Puc oferir molt.
Aquest anunci és seriós.
Apt. 1.245 Palma.

VULL enamorar-me de tu,
dona atractiva de 28 a 35
anys, amb falta d'estimació
i comprensió. Tenc 38
anys, ben parescut, situa-
ció resolta, vida interessant
però amb falta d'amor. Apt.
131 Can Pastilla.

SENYORA, sense fami-
liars, bona situació, culta i
amorosa. Voldria conèixer
cavaller 55 a 60 anys,
culta, intelligont , amorós,
ben situat i que es trobi sol,
amb fins seriosos. Abste-
nir-se si no reuneixen
aquestes condicions. Apt.
461, Palma.

DONA voldria coneixer
al.lotes amb novas inquie-
tuds i ganes de viure la vida
intensament. Apt. 1'922,
Palma.

CERC home jovial de 35 a
45 anys, fi, culto, bona po-
sició, que li interessás for-
mar parella amb senyoreta
de la mateixa edat, per fins
seriosos. Apt. 1.696 Palma.

SI ETS GAI, 35 anys, culto,
amorós, simpátic i et sents
tan sol com jo, estic dispost
a compartir-ho tot, soc es-
tranger, visc a Palma, uni-
versitari molt romàntic, 40
anys. Apt. 10.219 Palma.

SI VOLS conèixer i tenir al
teu costat un jove especial i
atractiu amb qui poder sor-
tir i aprofitar aquells plaers
de l'estiu, escriur-me, do-
na'm el teu telèfon. Apt.
371 Palma.

FADRINA, culto, indepen-
dient, atractiva, vida resol-
ta, voldria relació amistosa
amb senyor de 44 a 50
anys, cultura superior,
amant de la música. Apt.
175 Palma.

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. Botónki
Germà Bianor, 19. Tell o
260756.

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

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

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

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.

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

CONSU LTORI VETERI-
NARI. 'Carrer Exèrcit Es-
panyol, 23 - baixos. Tels.
491736 - 296097. De di-
lluns a divendres, de 17 a
20 hores.

Petits anuncias



PER IL-LUMINAR
LA SEVA LLAR

ELÉCTRICA
NYEGOS
Jaume Balmes, 45
Telèfon 29 56 18

07004 Ciutat de Mallorca

BAR *RESTAURANT*CAFETERIA

LA GRUTA
ESPECIALITAT EN CARNS I PEIXOS FRESCS,

TAPES I MENJARS CASOLANS
DE DILLUNS A DIVENDRES, PRIMER I SEGON

PLAT, POSTRES, PA I VI, 475 PTES.
CARRER LA GRUTA (DAVANT NÁUTICA

MUS) EL MOLINAR

RESTAURANT
BRASILIA

BANQUETS DE BATIDOS, HOCES, PRIMERES  COMUNIONS I
FESTES SOCIO

AVINGUDA DE BARTOMEU RIUTORT, ENTRE BALNEARIS
112

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

MENJARS CASOLANS

rpt.Mt~,

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

Caries A. Gelabert
I Socies

ADMINISTRADOR DE
FINQUES AGENT

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

Mallorca Plaga dels
Nins, 2- baixos B.

Tels. 721730 - 712596.
07600 S'Arenal de Mallorca

EIROSUN
¡AJES SA

BITLLETS
D'AVIÓ I DE

BARCO
VOLS XARTERS

CARRER LISBOA, 22
TERMINAL AUTOBÚS
TELS.: 490813 -490108
07600 S'ARENAL DE

MALLORCA

CRISTALLERIA
TORRES

VIDRES, CRISTALS,
MIRALLS,

MARCS, ALUMINI

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

A NACIONAL

nrpelc.5.1.02.1.

ELECTRÓNICA
S'ARENAL

VENDA I REPARACIÓ
1V- VIDEO - Hl FI

. TEL: 265774

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. C,a'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.

7Ca'n -
Verdera

RESTAURANT
GRAELLA
MINI-GOLF

Cuina mallorquina
Dinars de noces-

banquets-
primeros comunions
Carrer les Parcel.les,

52. Tel. 261057.
Les Meravelles.

Edifici antic.

CRISTALLERIA
EL ESPEJO

VIDRERES
EMPLOMADES.

GRAVATS ARTISTICS,
VIDRES DE

SEGURETAT,
TANCAMENTDE
GALERIES AMB

ALUMINI I CRISTALL,
VIDRES I MIRALLS EN
GENERAL, MAMPARES

DE BANY.
CARRETERA DE
MANACOR, 420

CASA BLANCA- TLF.: 249039

INSTALLACIONS
ELÈCTRIQUES

RUD S.A.
INSTALLACIONS 1

RUARACIONS
ELÈCTRIQUES. SOM

Ttc:Nics EN
ILLUMINACIÓ DE

GRANS ESPAIS.
CARRER DOS DE MAL, 27

7EL:243131
S'ARINAL DE MALLORCA

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

CONSTRUCCIONS I REPARACIONS
EN GENERAL

ESPECIALITAT EN CONSTRUCCIÓ
DE PISCINES

AMEI EL SISTEMA .GUNITE»

C/. Cabrera, 18 balxos - Tel. 28 53 54 - S'Arenal (Mallorca)
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GASTRONOMIA
RESTAURANT CAN TIA
TALEGA. Porcella rostida,
xot rostit i altres especiali-
tats. Presuposts per a
bodas i comunions. Avin-
guda de Caries V. Tel.
660297 - Llucmajor.

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

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

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

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

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

CAFE CA'N REAGAN.
Berenars i soparets. Lloc
de trobada dels pagesos del
Pla de Sant Jordi. Tel.
4 11266 - Casa Blanca.

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

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

CAFETERIA COSMOPO-
LITA. Pop a la galega.
xos, marisc i carns. Vinhos
da terra galega. Tena, 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. Sopare deportius i de
companyonia. Carrer de la
Grúa, 6 - Ca'n Pastilla.

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

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

49 19 16

MECANOGRAFIA
CONTABILIDAD
OPOSICIONES   

BANCA
CALCULO  

C. BALEARES,25.2

Aren91

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

Tendrás un ordinador
des del primer dia a la teva
disposició. A més d'un Ilarc
etcétera, pots aprendre,
banca, mecanografia,
comptabilitat informatitza-
da i personalitzada, idio-
mes... Carrer Balears, 25-
2. Tel. 491916 - S'Arenal
de Mallorca.

TOT L'AGOST OBERT,
Recuperacions EGB,

Individualment o en grups
petits,

per professionals
especialitzats.

Carrer Maria A. Salvé,
32,2-A

S'Arenal de Mallorca

MATRICULA OBERTA.
Ccd.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. rítmica, jazz. Professors:
Tita, Manolo Garcia i Do-
mingo Peláez. Plaga de
Sant Marí, 6. Tel. 267994.
Col d'en Rebassa.

VIATGES
VIATGES XALOKI. Ba-
llets de vaixell i d'avió.
Telèfon: 26 7450.

VIATJES S'ARENAL
Billets d'avió i de vaixell

Vols xirter
Crediviatge.

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

S'Arenal.



Personatges amb nom propi

41eVui: Francisco Moñino Rosario

OPTICA S'ARENAL
JA NO CAL ANAR A CIUTAT

PER SES ULLERES O LENTILLES

TEL: 49 00 61

CARRER BERLIN, CANTONADA TRASSIMENO

S'ARENAL DE MALLORCA

DR. BARTOMEU FONT
•

COL.LEGIAT N.° 251

METGE DENTISTA

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

S'ARENAL DE LLUCMAJOR

1n11n1•11,

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
Tetf.' 491952 S'ARENAL DE MALLORCA
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Si els diem que nasqué a Fuente de Cantos, Ba-
dajoz, el 22 de febrer de 1931 no els serviria de molt
per identificar-lo. Si hi afegim que l'any 1950  entrà
als Pares Franciscans, precisament a Palma de Ma-
llorca, i que ja duu prop de 38 anys a l'Orde, tampc
els ajudarà massa per fixar el nostre personatge d'a-
vui. I si diem que duu ja prop d'onze anys a la porte-
ria i la xarxa de comunicacions de la comunitat de la
Porciúncula? Saben ja a qui ens estem referint?

Efectivament, ens estem referint a Fra Paco, Fra
Moñino, Francisco, Paco només... El nostre perso-
natge respon amb aquest nom complet: Fra Fran-
cesc Moñino Rosario, T.O.R., i és àmpliament cone-
gut a tota la zona i comarca per la seva exemplar de-
dicad() al servei de porteria d'una comunitat tan «ac-
tiva» i «diversa» com és la de la Porciúncula.

—Aquest home es sembla a Sant Alonso Rodrí-
guez, el jesuïta que es santificà a la porteria de Mon-
tision... Li has de fer una entrevista... I guantes d'ho-
res deu fer? Sempre que vaig a la Porciúncula el trob
allá. Sembla fermat com un ca. Li has de demanar sí
guanya molt, eh? Per mi que ni tan sols té temps d'a-
nar a l'excusat. I i a més, sempre bu, hi vaig em
xerra en mallorquí... Es un home molt complaent.

Amb aquestes frases en boca del director de S'A-

RENAL DE MALLLORCA no m'ha estat gens difícil
acostar-me a la Porciúncula i decidir-me a fer-li unes
preguntes de tanteig al bon jai de Fra Paco. I per qué
no ara, que el curs és una altra vegada a punt de co-
mençar i un altre cop cauran sobre ell totes les fei-
nes d'atendre i fins i tot quasi escarrassar-se per
tanta i tanta gent que transita per la seva porteria?

—Jo crec que no és necessari demanar permís al
superior... també els directors del Col-legi, del
Museu, surten als periòdics. Per() digues les coses
bé, com són, sense faltar a la veritat.

Amb una persona tan senzilla i humil quasi ens
sap greu començar a damanar-li alguna cosa, com
per ferir-li la sensibilitat, sense voler. A més, un per-
sonatge tan conegut per tothom, amb la seva ell par-
lar-nos a nosaltres. I que no és el millor dels discur-
sos la seva dedicació diària al treball de servei als al-
tres?

—Hi ha dies de quinze hores continuades al «peu
del canó», durant l'estiu. Aquesta feina es pot inter-
pretar com a «còmode», és ver, pel fet de ser una
feina sedentària; però el fet d'estar aquí amb la sola
esclavitud de l'horari... El tracte amb la gent? Hi ha
moments en qué un ha de posar-se fort,  però en ge-

neral va bé, crec jo, vaja! Hi ha turistes que creuen
que això és com una prolongació de l'hotel, que
tenen dret a tot... 1 dret, dret no, seis atén amb molta
caritat, però és que hi ha dies en qué els serveis no
basten, literalment...

Certament, per mi no és difícil escriure unes guan-
tes quartilles sobre el germà Paco. Fa anys que el
conec, que he conviscut en ocasions amb ell. Per
això vull que sigui la imparcialitat la que regeixi les
meves paraules. Per altra banda, que diré jo que la
majoria dels meus lectors no en tenguin una opinió
formada sobre ell? Per això, atenguem-nos a les
dades objectives:

Vuitanta-cinc quilos de pes, amples espatlles,
prop de quaranta anys en la disciplina religiosa,
onze a la porteria de la Porciúncula. Reputació d'ho-
me simpátic, servicial, bon al-lot... Tendran alguna
cosa a veure a veure els lemes que té exposats al
seu lloc de feina i santificació diaris? «NOMES DEU
BASTA», de Santa Teresa de Jesús, i aquest altre
no menys significatiu: «Callar sobre un mateix és hu-
militat, callar dels defectes aliens és caritat, callar en
el dolor és heroïsme». Tendran alguna cosa a veure
amb la personalitat del nostre personatge d'avui?

—Quanta gent passa a l'any per aquí?
—Bono! impossible de dir-t'ho. Cinc-cents al-lots

del Col-legi que vénen a fer encàrrecs i al tléfon.
Pares i mares que criden i vénen. El personal de la
casa i el corresponent servei de visites,  telèfon, co-
rreus. Les visites al Museu i els grups acollits a
l'Hostaleria de la casa. El servei religiós de misses,
cursets prematrimonials, músics, parròquies. Tot el
personal estranger de turistes i visites de la tercera
edat programades pels hotelers i que van al museu,
l'església, les instal-lacions... Hi ha dies de més de
cinc-centes persones, ben segur... i més!

—Has de guanyar molt, doncs? -
—Tu saps que els frares no tenim paga... i ben

pocs, durant tot l'any, em conviden a un puro, uns ci-
garrets...

—Aleshores, per qué estás aqui, mig arrelat com
un arbre, que fins i tot sembla que passes gust i que
«te va, te va, te va...» com diu la cançó?

—Per una vocació religiosa i... per amor a Déu.
No és veritat, amic lector, que és fácil de dir tot

això? I que fins i tot sembla que queda bé per a la
«galeria»? Però, será ver? Jo els he promès objecti-
vitat en aquesta entrevista. Doncs ara els diré  això:
quan fa ja trenta-dos anys cridava jo, juntament amb
el meu pare, a les portes del convent de Nostra Sen-
yora de vico, a la meya terra de la Rioja,  perquè volia
ser sacerdot, saben qui estava allá, atenent la porte-
ria? Efectivament, el nostre personatge d'avui: Fra
Francisco Moñino Rosario. El record amb una gran
mata de cabells negres, amb el seu somriure de sim-
patia i l'hàbit tradicional d'aleshores...

Han passat els anys, les modes, els gusts i fins i
tot les persones. Però ell segueix, com ell diu, «al
peu de canó», «per una vocació i... per amor a Déu».
Pero, és que hi hauria cap altra manera d'aguantar-
hi?

Esper, senyor director de S'ARENAL DE MA-
LLORCA haver complit rectament amb el seu  encà-
rrec. Que n'aprenguin, ara que s'acaba la tempo-
rad,a tants de recepcionistes i porters d'hotel! Tota
una vida de servei.

Adolfo de Villarroya
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Xafarderies
Amb motiu de la filma-

ció del sainet de Joan
Canyelles, interpretat
pel grup de Son Ferriol
al plató d'estiu de TVE
als estudis de General
Riera, aquest xafarder
va veure i sentir de ma-
nera ben palesa el grau
de colonització a qué ha
arribat aquesta terra. les
ordres, per megafonia,
arribaven totes en caste-
llà: Paren, repetiremos,
etc. Els directors de pro-
gramació, els tècnics,
tots castellans. Llavors
tenen uns quants com-
parses indígenes com
en Xisco Busquets, na
Lina Pons i altres mallor-
quins per mostrar la cara
com si fossin titelles. To-
talment decepcionant. I
és que els espanyols ho
tenen ben clar. Es la
seva televisió espanyola
i si empren la nostra llen-
gua és per no perdre
clientel 1a.

I que ho és de xafar-
dera i mala de sofrir la
nostra gent. Sobretot
quan se tracta d'Urba-
nisme, tot déu en sap
més que els enginyers i
els arquitectes. La carre-

tera de Llucmajor va
rebre més crítiques que
la punyeta. Que era
torta, que tenia volteres,
que valia més no haver-
la feta nova... mentres-
tant ara poden anar de
s'Arenal a Llucmajor en
deu minuts sense cap
problema. A dins s'Are-
nal, dos reals del mateix:
la gent se posa furiosa
perque tallen la circula-
ció per la carretera de
voramar. Ara, resulta
que la circulació per la
segona línia va una seda
i que els problemes cir-
culatoris son devers el
Coll d'en Rabassa i no a
s'Arenal. La nostra gent,
moltes vegades no és
escoltadora.

Sobretot no és escol-
tadora quan es referei-
xen a la llengua. Com
més ignorant i poc estu-
diosa és una persona,
més vol opinar i més
dois diu sobre la llengua
dels mallorquins. Aques-
ta tardor que s'acosta, hi
haurà altra vegada cur-
sos de ¡lengua a la nos-
tra comarca, a Ciutat i a
Llucmajor. Son uns cur-
sos molt més divertits, a

més bon preu i més exci-
tants que etar dins el ca-
sino jugant a cartes i be-
vent cervesa o que estar
dins la casa mirant la te-
levisió. Informau-vos
d'hora a l'Obra Cultural
per fer un d'aquests cur-
sos, vos posareu a l'altu-
ra europea on la gent es-
tudia tota la vida i deixa-
reu de dir bajanades lin-
güístiques.

Quina passadota que
va donar en Josep For-
teza-Rei al concessiona-
ri i encarregat de la nete-
ja de la caleta de Cala Pi
la setmana passada a
través de les pantalles
de la televisió espanyola
a Mallorca. En Josep
Forteza-Rei, davant tot
Mallorca, va desenterrar
deixalles, escombraries,
inmundícies i plàstics,
tapats d'arena i algues.
El missatge del Restau-
rant, Miguel, deia que ell
no tenia la culpa i que
les escales eren males
de pujar mentre l'hote-
ler-ecologista l'apuntava
amb el seu dit amenaça-
dor. Tot Mallorca ho va
veure i ho va comentar.

El passat dia 9 va tenir
lloc a les terrasses del

Club Nàutic Nou de s'A-
renal el sopar habitual
de comiat de l'estiu.
Unes dues-centes per-
sones, entre socis i con-
vidats, prengueren part
en aquest sopar que va
reunir a la iot-set arena-
lera.

Quan se tanca el trán-
sit a l'Avinguda Miramar
de s'Arenal, els automo-
bilistes que arriben de
Ciutat, han de fer més
voltes que un beneit per
arribar a Son Verí. Això
no sena greu si se trac-
tás de veïnats i resi-
dents, però hi ha el
Tenis s'Arenal, el Club
Nàutic i molts d'altres
establiments perjudicats
per la manca de senya-
lització. Un rètol al carrer
de Sant Cristòfor, canto-
nada Salut, hauria d'indi-
car la manera d'arribar a
Son Verí quan la carre-
tera de voramar está
tancada al trànsit rodat.

I ara una notícia trista,
com ho són totes les de
la mort de les persones
estimades. Un any des-
prés de la mort del seu
espòs Jaume Palmer i
Joan, va pujar a la casa
del Pare a l'edat encara
jove de 57 anys, dona
Dolors Riu i Pujolar, co-

Ca la

sina de Lluís Riu, accio-
nista de la Cadena Hote-
lera Riu, veinada durant
molts d'anys de la ba-
rriada de les Meravelles
de s'Arenal i per supo-
sat, subscriptora de S'A-
RENAL DE MALLOR-
CA.

L'eucaristia que se
va celebrar dilluns dia 5
de setembre a les 6 del
vespre a l'església de
les Meravelles fou una
gran manifestació de l'a-
mistat i de l'estima que
dona Dolors havia ten-
gut entre els veïnats del

Pi.
nostre poble. Des de
S'ARENAL DE MA-
LLORCA, donam als
seus familiars la nostra
condolença. La vegem
en el Cel.

I una notícia bona. Els
abertzales i els musicò-
legs estan d'enhorabo-
na. Des d'aquesta set-
mana passada podeu
trobar al dial del vostre
receptor, CATALUNYA
MUSICA, una emisora
musical en català. La
trobareu al 107 de la fre-
qüència modulada.

~II	

La PIMEN exigeix als bancs
un major control dels talons

A causa de les darrers
falsificacions de talons
de bancs i xecs que hi
ha hagut a Mallorca i, en
concret, a s'Arenal de
Mallorca, la Petita i Mit-
jana Empresa de Mallor-
ca (PIMEN), en boca del
seu president, Demetri
Penya, ha exigit als
bancs que intensifiquin
les mesures de segure-
tat per intentar evitar que
aquests fets tornir ocó-
rrer.

Com informàvem a
t'ARENAL DE MA-
LLORCA, els ¡ladres es
fan amb un taló d'un co-
mercianat després d'ha-
ver-li venut algunes
coses de poca importán-
cia i després el falsifi-
quen augmentant l'im-
port del que s'ha de
pagar.

Demetri Penya s'ha
mostrat preocupat pel
nou sistema de tramita-
ció dels talons bancaris,
el sistema conegut com
a compensació electró-
nica, amb el qual els ta-
lons no són comprovats

abans de lliurar l'import
al portador. Per aquest
motiu, la P1MEN reclama
que els bancs assumei-
xin el risc que aquest
sistema implica.

El president de la
PIMEN també ha mos-
trat la seva preocupació
pel fet que els bancs en-
cara no hagin tornat els
diners estafats als co-
merciants. De tota ma-
nera, afirmà que els
bancs estan disposats a

tomar els diners esta-
fats.

Fins ara hi ha hagut
vuit denúncies de falsifi-
cació de talons, totes
elles tenen com a cau-
sant la falsa empresa de
plástics anomenada
«Boplas». ja ho sabeu,
si ve algú dient que us
vol vendre bosses de
plàstic i que pertany a
l'empresa «Boplas» és
millor que crideu la doli-
da.

SUPER SPAR PUENTE
CARRER DE L'EXERCIT ESPANYOL, 6

s'ARENAL DE MALLORCA
CARRER MUNTANYA, 12
s'ARENAL DE MALLORCA

OBERTURA DE LES NOSTRES
SECCIONS DE CARNISSERIA I
• XARCUTERIA BON PREU I

QUALITAT AL SEU SERVEI

SUPERO FERTES
SUPER SPAR PUENTE



La nostra gent

Maties Buades i Perel

Oscar de Can Pastilla (Petit Coral).

S'Arenal és molt gran. Tenim gent i personatges de tota
classe i de totes les nacions. El d'avui, en Maties Buades,
fa de transformista. Com es pot comprovar per la fotogra-
fies. Es pot transformar en un carreter mostatxut a l'hora-
baixa i a la nit en una senyora de bon veure.

De jove, va fer de cambrer de bar a Mallorca i a Barcelo-
na. La seva vida artística va començar a Es Fogueró de

Maties Buades 1 Perelló (Conxa de s'Arenal).

Can Pastilla amb el nom artístic de Conxa de s'Arenal,
més tard va formar grup amb n'Oscar de Can Pastilla que
té el nom artístic de Petit Coral. Han actuat cinc anys a la
discoteca Tai-Tai i, esporàdicament al Gran Joy, Klinbing i
Fanis. Actualment actuen a la Bota de s'Arenal i al Gígolo
del Terreno. Aquests dos transformistes, tenen aquesta
activitat més bé com a hobby que com a professió.Maties Buades i Perelló (Conxa de s'Arenal).
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Des de la meya butaca Blanc i negre	 Per Manolo Manjón

Dones no, vostès estan equivocats, no escriuré
del «Blanco y Negro», revista editada per Prensa
Española, germana del diari conservador ABC. Avui
és una altra la meya intenció, ja que el que vull treure
a la Ilum pública és el fenomen conegut amb el nom
de Michael Jackson.

No vaig assistir a cap dels seus concerts d'aquest
estiu espanyol que s'acaba, concerts oferits a Mar-
bella, Madrid i Barcelona, però crec que no em baig
perdre gran cosa —i més encara amb elvpreu de les
entrades i com de Iluny que són de l'illa aquestes po-
blacions. Amb això no creguin que no m'agrada la
música, els puc assegurar que a mi m'agrada tot el
ritme, tant clàssic om lleuger, modern com antic.
Però anem al que els deia: aques senyor (?) de color
descafeïnat diu molt poc a favor de la seva raga —la
negra—, fixin-s'hi bé que no li agrada aquest color
esmentat entre guions, que ell, en elfons, el que més
anhela és ser blanc. Però no un blanc de l'Argentina,
de Xipre o d'Espanya, sinó un «blanc-estatunidenc»,
no és res elque demana el monstre cantant. Blanc
curullat de felicitat i de diners i no un negre simplent
ric.

Michael per totes aquestes coses diu que sofreix i
en una carta manuscrita seva així ho afirma: «Agoi-
xosament demano compasió, que es tengui pietat de
mi i que es sápiga que sofreixo molt, especialment
quan llegeixo les moltes mentires que sobre la meya
persona es publiquen». Es mentira que desitja dei-
xar la seva pell negroide? Jo cada dia la seva pell
l'observo més clara i no crec que sigui l'efecte de les
pols de talc, ni de l'orxata.

Avui, senyor Jackson, el que fan els diners que
vostè té, segur que sense ell, a Sud-Africa, Haití o la
mateixa Nord-América no es comportaria de la ma-
nera que ho fa. Apartaments de més de cin-centes

mil pessetes diàries, a més d'altres excentricitats
que només se les poden permetre les estrelles  multi-
milionàries. Per qué no es gasta els seus diners
d'una manera més racional i tal vegada no sofreixi
tant?

També pot ser que el famós cantant pop sigui un
poc masoquista i Ii agradi sofrir. També és possible
que jo estigui equivocat i aquest senyor sigui una
excel.lent persona. Però jo, a més de molts altres,
sempre he dit que «obres són amors i no...» I ell, en
lloc de tirar els diners, pot fer obres meravelloses
amb ells. Per exemple: al famós barri neoiorquí de
Harlem on pot aportar fons per erradicar la misèria
—a Nord-América també hi ha  misèria, i molta—,
també es pot desprendre d'uns centenars de milers
de duros i millorar la qualitat de vida dels africans
que viuen a Catalunya. I ja per acabar parlem de la
molta d'ajuda que pot donar al continent d'on ell des-
cén.

Aoxó en tu seria més lloable, petit-gran Jackson, i
no cercar canviar-te el color de la pell, i per a mi
sempre serás negre. Bé, més que negre descafeï-
nat. Ni blanc ni negre. Ambigüitats de cantant milio-
nari.

TERCERMUNDISME

Cony amb la nostra enlairada económica, amb la
nostra qualitat de vida, amb el nostre discórrer idíl.lic
en aquesta meravellosa ¡Ha.

Me'n ric jo de tot això. Per a alguns sers humans,
això sona com a una presa de pèl. I si no que ho de-
manin als habitants de les coves situades davant la
remodelada platja ciutadana de Can Pere Antoni.
També ho poden demanar als ve'ins de l'antic Hostal
Maracaná —en estat ruïnós— situat al carrer Terral,

39, de s'Arenal de Llucmajor. Com es por parlar de
progrés quant existeixen aquestes llacunes de misé-
ria? Perquè no em diguin que viuren amuntegats en
una mateixa habitació pares i fills sigui honest i mo-
dern. Perquè si a l'any 1988 no es disponsa d'una
casa amb aigua corrent és tercermundisme. Aixíma-
tiex, com tercermundista és a acceptar aquest fets
com a cosa quotidiana. Si això avui dia es permet,
que no em parlin de progrés els que tenen la facultat
d'erradicar-la, que es callin i que intentin solucionar
la qüestió ja que aquesta gent també són sers hu-
mans.

FOC!!

Foc, foc, foc! Santa Cruz de Tenerife, Eivissa, el
port de Santa Maria, la zona comercial de Lisboa,
etc...I per qué un dia de foc no pot arribar a la nostra
zona arenalera amb tanta força com ho fa fer en
aquestes altres localitats. Alerta que no vull ser con-
siderat malsortat, reuneixen tots els establiments ho-
telers de la zona les preceptives defenses contra-
incendis? com les que hi ha a l'hotel Olimpo. Que
passaria en cas d'emergència a causa del foc a la
zona que comprèn Atnárquic mercadet dels dijous
de s'Arenal de Llucmajor? Els serveis contra-
incendis haurien d'arribar en globus, ja que els ca-
rrers estan pràcticament tapades pels comerciants i
el públic des de les set del matí fins a les dues del
migdia. Doncs passaria que aquests bonics cotxes
de bombers no servirien ja que no podrien accedir al
lloc dels fets. Tot això ho pensaren els responsables
o els tècnics corresponents? Per si no fos així, jo els
ho torno a recordar: Foc, foc, foc! Santa Cruz de Te-
nerife, Eivissa, el port de Santa maria, la zona co-
mercial de Lisboa, etc., etc...
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L'alberg juvenil de s'Arenal té capacitat per 65 persones 119 habitacions.

S'Arenal de MallorcaS'Arenal de Mallorca

S'Arenal de Mallorca  

Un turista demana al batle de ciutat
que acabi amb els renous nocturns

Rudolf Gabris, turista d'origen austríac que estiue-
ja a la platja de s'Arenal pensa construir-se una casa
a la zona per quan arribi la seva jubilació. Fa més de
vint anys que passa les seves vacacions a l'illa i
sempre ha somniat amb una casa per jubilar-se si-
tuada a s'Arenal de Mallorca.

Mallorca li sembla un bon lloc per viure-hi, amb el
greu inconvenient dels renous nocturns, sobretot a
l'època d'estiu. Fa dos anys, quan torná de les vaca-
cions al seu país, envià una caria al batle de Ciutat
demanant-li que posás fi a aquests renous, a més de

plànyer-se per l'estat de les voravies i la pudor que hi
ha per cert carrers de la zona i, naturalment, de
l'augment dels preus. El batle no va contestar.

El mes de gener d'enguany ho tornà intentar, pero
el batle no contestà. Per això, Rudolf Gabris ha
anunciat una campanya als mitjans de comunicació
per defensar la seva causa, al mateix temps que l'A-
juntament de Palma ha promogut una gran campan-
ya publicitària en contra dels renous, no sabem si
esperonats per l'exemple de Gabris o per molèsties
pròpies.

S'Arenal de Mallorca

Un cosí del «Nani» detingut per robar a xalets
Manuel Corella H., de trenta•dos anys i cosT de

Santiago Corella, el desaparegut «Nani», ha estat
detingut per la Guàrdia Civil acusat de ser l'autor
dels robatoris efectuats a diverses xalets de la zona
de s'Arenal de Mallorca. L'Oltim d'aquests accions
reportà un sis milions i mig de pessetes.

Agents del Servei d'Informació de la Comandàn-
cia de Palma iniciaren una investigació sobre els ro-
batoris efectuats a distints xalets de la comarca de
s'Arenal. Com a resultat d'aquesta investigació es va
procedir a la detenció de Manuel Corella H., i d'Anto-
nio B.P., de trenta anys.

Després de la detenció, els agents de policia recu-
peraren alguna de les coses presumptament roba-
des als xaletx. L'últim d'aquests robatoris  s'efectuà a
un xalet de s'Arenal d'on desapareixeren joies i al-

tres coses de valor valorades en sis milions i mig de
pessetes.

Agents del Servei d'Informació de la Comandàn-
cia de Palma iniciaren una investigació sobre el ro-
batoris efectuats a distints xalets de la comarca de
s'Arenal. Com a resultat d'aquesta investigació es va
procedir a la detenció de Manuel Corella H. i d'Anto-
nio B.P., de trenta anys.

Després de la detenció, els agents de Policia recu-
peraren alguna de les coses pressumptament roba-
des als xalets. L'últim d'aquests robatoris s'efectuà a
un xalet de s'Arenal d'on desapareixeren joies i al-
tres coses de valor valorades en sis milions i mig de
pessetes. Les urbanitzacions de Badia Blava i de
Badia Gran també es veren afectades per l'ona de
robatoris.

S'Arenal de Mallorca 

Detingut per abusos
4eshonests

La Guardia Civil de s'Arenal ha detingut Ferran
L.G., de quaranta-un anys d'edat, com a pressumpte
autor d'un delicte d'abusos deshonests en una
allota de setze anys d'edat. La víctima denuncià els
fets a la Guardia Civil facilitant les dades físiques de
l'agresor i els agents de Policia procediren a la seva
detenció.

Detingut l'atracador de l'empleada
d'una agència de viatges

Judici per presumptes abusos deshonests

Agents de la Policia
Nacional han detingut el
presumpte autor d'un
atracament efectuat en
una oficina d'una agèn-
cia de viatges de s'Are-
nal, situada al carrer de
les Grues. El detingut,
en el moment dels fets,
anava acompanyat d'un
altre individu que encara
no ha estat localitzat.

Els dos atracadors vi-
gilaren una de les em-
pleades de l'agència
mentre sortia del banc
on havia anat a recollir
diners. L'empleada es
dirigí en cotxe fins a l'ofi-
cina i quan aparcà
aquest i es disposà anar
a l'oficina de l'agència,
els dos individus l'esco-
meteren i l'amenaçaren
amb fer servir una arma
si no els entregava els
diners. Segons la decla-
ració de la dona, un dels
individus l'amenaçava
amb una arma amagada
davall de la roba. Per
això no ha pogut verifi-
car si es tractava d'una
arma blanca o de foc, o
si no duia cap tipus d'ar-
ma.

Els atracadors acon-
seguiren més de vuit-
centes mil pessetes en

Aquests di-

ners, de moments, no
han estat localitzats ja
que en el moment de la
detenció l'acusat no duia
damunt cap ballet que
procedís del robatori
efectuat a l'empleada de
l'agència de viatges.

Quatre dies després
dels fets, la dona es
tornà a presentar a co-
missaria per veure si hi
havia hagut notícies del
succés. Quan va entrar
a coimssaria va veure un
home amb uns trets fí-
sics semblants a un dels
atracadors. ho comunicà
als agents de policia que
verificaren la informació.
L'individu resultà ser
Gaspar M.P., de vint-i-
dos anys. Posteriorment
la dona tornà a reconèi-
xer l'individu d'entre una
roda de reconeixement.
En aquesta mateixa
roda, l'acusat va ser re-
conegut per diverses
persones que afirmaren
que l'havien vist fer vol-
tes per les immediacions
de l'agència de viatges i
del banc.

Aquest individu havia
estat detingut per «triler»
(Madre que es dedica a
enganyar els turistes
amb l'enganyifa de les

tres patates xapades i el
macolí) a s'Arenal. El
detingut negà tota rela-
ció amb l'atracament a
l'empelada de l'agència
de viatges i declarà que
només el podien detener
per «triler». Eld etingut
ha passat a disposició
judicial. Entretant, l'altre
individu que participà en
els fets encara no ha
estat detingut, i Gaspar
M.P. no ha declarat res
al respecte.

El fiscal demana dos
anys de presó per un
home al qual s'acusa
d'haver abusat sexual-
ment de dos menors, un
allot i una allota de deu
i vuit anys respectiva-
ment.

Francesc A.R., de
quaranta-dos anys d'e-
dat, va ser denunciat per
la direcció de l'alberg ju-
venil del Govern Balear
a s'Arenal, que es troba
situat al carrer de la
Costa Brava, número
13... El delicte passà el
16 de juliol de 1986. Se-

gons el fiscal, l'acusat es
trobava a l'alberg on
també s'hi trobaven un
allot de deu anys i una
aHota de vuit, juntament
amb	 la	 seva
mare.Ferran demanà als
dos allots que pujassin
a la seva cambra amb la
promesa de donar-los
un xicle. Quan hagué
donat el xicle als
l'acusat, sempre segons
el fiscal, fa fer ús de la
força per aconseguir in-
troduk la mà entre els
pantalons de	 el
qual aconseguí escapar-

se i anà a avisar la mare.
Entretant, l'acusat i la
nina de vuit anys queda-
ren sols i l'acusat la co-
mençà a tocar. La mare
entrà al cap de pocs
temps, enduent=se els
seus fills i presentant
una denúncia a la comis-
saria.

Ferran no té antece-
dents penals i el fiscal
demana la pena de dos
anys de presó menor. El
processat ha estat trac-
tat psiquiàtricament a
causa de les seves de-
pressions cròniques.
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Jo tinc un amic que és guarda jurat. S'anomena
Ambrosi i és molt bona persona. No té res seu i per
aixó no té enemics. Si té amics a caramulls que van
a la seva cabana a que els entretingui amb la seva
xerrada i els inviti a menjar.

Ambrosi viu feliç, tenint cura d'uns animalets i d'un
hortet, fins que s'aixeca la veda. Aquí comencen les
seves amargors. Al vedat només hi poden caçar els
amos o els amics dels homes. Això és molt natural i
l'home ho accepta amb submissió i es disposa a
complir amb la seva obligació escopeta al braç.

Però resulta que mentre va per viaranys, entre
mates i ullastres, fent fora els furtius, s'adona que al-
guns dels furtius són precisament els seus amics,
que no són precisament els amics dels amos del
vedat.

Quin terrible dilema l'altre dia quan hagué de fer
fora Manolo el pastisser, que li du una ensaimada
els diumenges, amb aquestes paraules:

—Vest-te'n, Manolo, vest-te'n que em compro-
mets.

—Però home, Ambrosi, si som amics.
—Que no puc deixar-t'hi anar, prova d'entendre'l.
—Si només vull anar a aglapir un conillet petitet.

Aquí n'hi ha molts i no es notará.
—Que no, Manolo, que no pot ser. Que m'hi jugo

el !loc. Ves-te'n a cagar a una altra part.
—Però, és que no ets el meu amic?
—En sóc, d'amic teu, però el deure és abans que

l'amistat. Tinc molts amics però quan sóc el guarda
he de complir amb les meves obligacions com qual-
sevol altra persona.

•.:•:"¿:,1;•.:••••

El conte de José Alvarado

El guarda jurat
—Deixa't d'obligacions, Ambrosi, noi dóna't la

volta i mira cap a l'altre costat. Jo m'escapoleixo
entre les mates i aquí no hi ha passat res.

—Que no, Manolo. T'ho demano per favor, ves-
te'n. Vine el diumenge a menjar paella, però ara ves-
te'n. Vine el diumenge a menjar paella, però ara ves-
te'n i no em comprometis més.

—Ambrosi, per la nostra amistat t'ho demano, no
em treguis a fora. Això no está ben fet. Mira quin dia
més bonic que fa. Mira com salten els conillos per
allá. Serás tan mal amic com per fer-me fora?

—Manolo, per favor.
—Ni una paraula, Ambrosi. Ja sé que ets bona

persona. Em posaré de genollons i ploraré. Jo no
puc anar-me'n sense disparar un sol tir, un cartutxet
només, noi! Estam sols, ningú se n'adonarà. Per
favor, per favor, amic meu...

—Mira, Manolo, que m'estàs emocionant. Bé,
però que sigui l'últim cop. Jo no t'he vist. Espera que
m'allunyi un poc.

El guarda es penjà l'arma i donà la volta dirigint-se
cap a la seva cabana. De sobte sentí la paraula
«cabró» i tot d'una sentí un fort cop a la nuca. Cai-
gué en terra vora la pedra ensag nada.

Manolo sortí disparat fet salté entre les mates i cri-
dant:

—Cabró, més que cabrá!! Mal amic! Dóna gràcies
que no t'he pegat un tir, noi. Ja no et donaré més  en-
saïmades. Mal amic! 

.~1111.1~11.
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Es relativament recent la constitució de la parró-
quia del Pil.larí, desmembrant-se amb autonomia
pròpia de les respectives parròquies de s'Arenal,
Sant Jordi i el Coll d'en Rabassa. Tot va passar se-
gons documentació que hem obtingut, l'any 1956.
Els diferents llogarets o horts que circumdaven el
nucli de població passarien a dependre espiritual-
ment d'aquesta parròquia ¡titular nous, aconseguint-
se així uns millors serveis religiosos per a la feligre-
sia altament espaiada.

En paper oficial del Bisbat, amb el respectiu escut
i segell del Dr. Enciso, el qual en aquells moments
regentava l'illa, aquesta és la còpia de l'Acta d'Erec-
ció de l'esmentada parròquia, que transcrivim en la
versió traduïda:

«NOS, EL SR. D. JESUS ENCISO VIANA, per la
Grácia de Déu i de la Santa Seu Apostólica, Bisbe
de Mallorca, vistes les diligències practicades pel
nostre discret Vicari General, les estimam plena-
ment conformes a dret i, de conformitat amb l'infor-
me presentat,decretam el següent:

1.— Queda canònicament erigida la parròquia
d'entrada al barri de Sant Francesc de Son Sunyer,
al terme municipal d'aquesta ciutat.

2.— El titular de la parròquia será Sant Francesc
d'Asís.

3».— Els límits de la nova parròquia seran els se-
güents: camí de can Alegria, camí de la Síquia, ca-
rretera de Llucmajor, camí de cas Porgador, camí de
l'hostal de l'Aguila fins al límit de l'Ajuntament de
Palma amb el de Llucmajor, el límit de l'Ajuntament
de Palma (camí de Son Monjo) fins al convent de la
Porciúncula, camí de la Porciúncula fins a la mar.

4.— Les terres compreses entre els límits esmen-

tats es desmembraran de les parròquies de s'Arenal,
Sant Jordi i el Coll d'en Rabassa respectivament.

5.— El sacerdot que fos encarregat del  règim de la
nova parròquia, en el termini de quatre mesos a
comptar des de la seva presa de possessió, farà un
duplicat i signará juntament amb els rectors de les
parròquies abans esmentades un gràfic detallant els
límits de la nova parròquia, per unir un exemplar a
aquest expedient i arxivar-ne un altre a l'arxiu de la
nova parròquia.

Fet al Nostre Palau Episcopal de Palma de Mallor-
ca, als vuit dies del mes de juny, festivitat del Sagrat
Cor de Jesús, de l'any mil noucents cinquanta-sis.
(Firmat) Jesús, Bisbe de Mallorca (Encuny) Per
mandat de S.E. Rdma. el Bisbe de Mallorca, el meu
senyor (firmat) Juan B. Munar Ramis, Can. Scis».

Un cop concedida la titularitat d'una nova parró-
quia, faltava església pròpia per als fins proposats.
La capella de les Religioses Franciscanes solament
suplien aquesta carència temporal. I será aquest
mateix any, 1956, quan es, començaran les obres al
solar donat per Joan Frau Barceló i Guillem Vila
Jaume, a les afores de la vila, a la part nord, domi-
nant un turonet.

Per les dades que se'ns ha facilitat, des dels ar-
xius fotogràfics, escrits i gráfica de la parròquia,
aquestes són les fites més importants de la cons-
trucció de la nova església:

Primera pedra: el 20 de novembre de 1956, pel
Bisbe Enciso Viana, essent el rector (el primer rector
dels set que hi ha hagut comptant l'acual) don  Se-
bastià Oliver Balaguer.

Benedicció: ptop de quaranta mesos després, el

12 de març de 1960, a les cinc i mitja del capvespre,
essent el rector don Joan Trias i actuant de padrins
Isabel Cantallops Amengual i Miguel Mult Salvà.

Com que en la construcció de l'església hi ha
hagut algunes reformes fins arribar a la construcció
actual, segons sembla, l'any 1986, deixarem per a
una altra ocasió l'estudi d'aquestes. Amb les fotogra-
fies que acompanyen l'article és fácil de veure que ja
en un principi no es portaren a terme els projectes
del pla inicial, que incloïa torre i una major amplitud
en el nombre dels cossos de la nau central. Falta de
diners? Excessiva magnitud per a les necessitats de
la feligresia? En els pròxims números intentarem re-
soldre les incògnites.

QUADRE DE RECTORS DEL PILLAR'

—Sebastià Oliver
	

1957	 1959
—Joan Trias
	

1959	 1961
—Vicenç Calmani
	

1961	 1969
—Damià Maimó
	

1969	 1971
—Antoni Riera, TOR
	

1971	 1977
—Francesc Quetgles, TOR 1977	 1985
—Joan Oliver, TOR
	

1985	 Actualitat

Nota: A partir de 1971, per donació canónica
del Bisbat, la parròquia de Sant Francesc del
Plllarí és administrada pels Pares Franciscans
de la Tercera Orde Regular de  Penitència de Sant
Francesc, els quals, d'acord amb el Sr. Bisbe de
la Diócesi, nomenen el rector de la vila.

Agraint les dades facilitades pel nostre germá
en el Sacerdoci, Joan Oliver, feliç rector actual
del Pillan, els séguirem informant.

. Adolfo de Villarróya

El Pil.lari: Dades per a la seva història (I) 

La parròquia de Sant Francesc d'Asis
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Panorámica de la jet quan actuava Miguel Pu-
jadó.

A la Cafeterla Mar Menor, els mariscos van davant.
Fins I tot el personal se n'atipa.
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Sa Cabaneta

Festa de la jet pet
La casa de Rafel Fe-

rrer de sa Cabaneta ha
tornat a ser l'escenari de
la festa de la Jet Pet, o
Jet Talaiótica, durant el
vespre i la nit del darrer
dia d'agost. L'amfitirió, a
qui agrada firmar Raphel
Pherrer, es proposa de
ferm que aquest festa no
acabi per ara, i ja ha
anunciat que l'any que
ve hi haurà la continua-
ció.

Hi va anar tothom qui
va voler, tots ells gent de
la jet-pet, o quasi tots,
aquella gent que un pot
veure a tot arreu, que
mengen coca de trampó
i beven vi de casa.

ses comarques del país.
Hi va haver gent de Coa-
negra, de Siurell Elèc-
tric, d'Harmònica Coixa,
Miguel Pujadó, Sebastià
Moner i , naturalment,
Raphel Pherrer.

Entre els convidats hi
havia Tomeu Penya,
Guillen d'Efak, Bonet de
les pipes, Climent Picor-
nell, Maria Pau Janer,
Joan Miralles, Marusa
Cano, Eugeni Canyellas

sobretot, molta gent
alegre i riallera. Hi
hagué, també, exposi-
cions i projecció de
curts-metratges d'autors
mallorq uins.

La festa va acabar
passades les quatre de
la matinada i si no hi ha
res de nou i Déu ho vol
l'any que ve tornarem a
tenir festa a sa Cabane-
ta.

També com l'any pas-
sat, la festa serví de
marc per situar-hi una
vetllada musical, mig im-
provisada i amb la parti-
cipació de gent de diver-

Petanca

Maria de la Pau Janer, locutora de radio i el seu
promès Felip Ramis, metge de Ciutat, se divertiren
d'allò més a la festa d'en Raphel Pherrer. Na Pau
Janer, que l'any passat sortia per televisió molts de
dies, passa l'estiu amb la seva família a un xalet de
les Meravelles de s'Arenal.

Amb el super sopar de dia 25 d'agost d'enguany al
restaurant Brasilia (l'amic dels petanquers), amb en-
trega de trofeus i imposició d'insígnies, s'ha acabat
la temporada petanquera 1987-1988. Més de cinc-
centes persones que participaren en el sopar. Aina,
la secretaria de la Federació no parava de donar
bensades i abraçades. El menú del sopar va estar a
l'altura de les circumstàncies. El batle en funcions, el
senyor Siquier, presidia la taula de la presidencia i
col«laborá en el repartiment de trofeus. El senyor
Fiol, president i per molts anys de la petanca no se'n
podia estar, de content.

Per a tothom la nostra felicitació per les coses ben
fetes i esperam el començament de la próxima tem-
porada. Llàstima que, per raons sobrehumanes, un
bon amic no hi pogués assistir, se'l  recordà ambs un
aplaudiment fort i la seva filia recollí una placa «in
memoriam». En Salvador ens ha deixat per sempre.

Com a novetat de la zona s'han de ressenyar les
prImeres dotze hores de petanca al C.P. Son Verí,
que es celebraren al Club de Tenis Arenal, dia 20
d'agost d'enguany, des de les deu del matí fins a les
deu del vespre. Organitzat per l'imcombustible Pep
Coll, perpetu president del C.P. Son Verí, sota l'arbi-
tratge de don Antoni Isern. Així varen quedar les
classificacions del torneig en els vuit primers: C.P.
Can Pastilla, C.P. Son Verí, C.P. Molins de Vent,
C.P Turó, C.P. Uetam, C.P. s'Arenal, C.P. ses Ca-
dones i C.P. Viver Mallorca.

Les noms dels campions, a la foto, son: Miguel
Delgado, Sebas Serra, Pere Aloy, Jaume Bauzá,
Jean Louc Escarrer, i Pau Mir, president del club.

«Hem de resaltar —ens va dir l'organitzador—
que no hi ha hagut cap de nou durant tot el dia. Ten-
drá continuació l'any que ve, si Déu ho vol». Que ho
veg e m!



•
El batle de Llucmajor va fer un discurs al.lusiu a
l'acte i com sempre va quedar com un senyor
parlant en catalá. La presidenta de l'Associació
de la Lluita contra el Cáncer va dirigir l'acte, mig
en mallorquí mig en foraster, però va treure el
carro. Alió qué és important peró és l'èxit de re-
captació del sopar benéfic i la gran assistència a

l'acte, prop de 500 persones.

El regidor Xim Ra-
basco amb la seva

família.

•

Empresaris Ilucmajo-
rers i arenalers confra-
ternitzaren	 malgrat
haver guanyat els de
Llucmajor en	 l'as-
sumpte del polígon in-

dustrial.
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Gala benéfica de l'«Associació contra el
Cáncer» a la Ciutat de l'Aigua de s'Arenal

El baile de Llucmajor i la seva senyora convidaren a la seva taula al regidor
de l'oposició Mateu Montserrat. Aquest fet fou prou comentat entre els co-

menssals.

El cap de la Ileial oposició i els seus amics ocuparen 4 taules.
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caven Cara al Sol. 1 aturar-se enmig
del carrer, mà aleadía4gawsenties
la corneta del camp s . tocar
arriar bandera. Warnailli'' . ttes
barrades, llums
sense sentir-ho,
tes dels rojos. El p4411,'	 :ide
Catalunya com avaaeopLs
d'un i altre costatIl..sflU	 int hi
havia amics per aU on ass .ii
les Ilágrimes als 01.••••

Ens asséiem . ‘a: . 	Li
nit, sense llum (proht

Era un poble petit
jants amb no massa do
tenien sa caseta feta s
vegades, amb una po
nien a passar les vaca44 :

tes i tenien bons

Així vaig conèixer S'Arenal
l'any 36. El poble ran de mar, mig
palmesá mig llucmajorer, mig repu-
blicà mig falangista, xapar pel to-
rrent dels Jueus i els tres ponts, el
del tren, el de la carretera militar i el
de les Enramades prop del mar, que
feien de partió als dos ajuntaments.
El padrí em deia que si em moria a
la part de Llucmajor, de totes totes
m'haurien d'enterrar a Llucmajor.
Això em feia un poquet de calfred:
els meus eren tots enterrats a
Palma...

Cada diumenge hi anàvem, a
S'Arenal, a ca uns amics mig france-
sos. Quan sortíem de Ciutat, devers
les onze, amb un Chenard de color
negre, fèiem sempre el mateix camí
i gairebé la mateOra .99l'Orsa. Can
Pere Antoni , qna piJ r de pell!
El Molinar, :ábassa i
aquí, veus?, en ...41Iek.:', • n Poca
Roba, i venen gaflt,$s per pescar.
Alerta aquel : re, "Can Pastilla
i... la mar!:Perß , 1 mar . I arena i
més arena, 4L ... .1,:1»emplaven
fins a S'Ateo  quatre
casetes, q0aIr slvfres mosques i

morir: *::'y 	•  illor per a ella.
:::yrda vestida de

negre gÌr4aflt do per germanes i
ties,J:i,:#011,41~es. Quan morí,

el dol cinc anys
negramés CIQ tot  i tres d'alivio.

Gu4 eflcra W :::abriguet de seda
negra,	 e duia per S'Are-
rfat	 anar a passejar:
jo fríe, 	:::p.elleta a tothom, tan.„ •

p	 re ni mare, tan pri-
da...

'1.36 hi llogàrem una
caseta a 	 molt
104	 .;:lavors seria la plaza
dci	 „Silo, que va fer

(em pens que era co-
ronel) Cirerel. Ell i el batle de

Palma Zaforteza Musoles, vivien a
la part alt, més enllà de la via del
tren, i necessitaven bon camí asfal-
tat per arribar-hl.

Ja havia esclatat la guerra i al-
gunes famílies, com nosaltres, sortí-
rem de Palma per fugir de les bom-
bes, deien el grans, Gent amb gent i
la necessitat de bon conviure va fer
que els petits ens féssim amics prest i
el majors també. Compartírem l'a-
mistat amb uns pocs de nins i nines
del poble, sobretot amb dues filles
del municipal, que tia andalús,
casat amb una poblera, i quan duia
les orelles calentes la seva dona li
arribava. Per elles (els grans no en
parlaven mai davant nostre) sabé-
rem de les purgues d'oli de ricí que
cada vespre s'administraven a la seu
de la Falange, p .sigui rellane, el bar
i correus que regentava  el Jefe del.
Movimien:110 .: 	er/mallorquí
al cel sigui, .00- 	va, fletxes
vermelles, mànegt 	arremanga-
des, calçonsflar moreno,

sones -sobretp111 1,4'
pedra. Era geet,«
renegadora, be..
seques d'un so(10
del pla de
naren a trebalial:.
d'una nit d'aqt0'

Nosaltres	 t bé
qué era una	 pre-

mitja unça d'oli	 leri.0100.rn un

niem, o n'haviere purgues
En aquells	 Va.amb

chato de manzana 	 Era
com a miraculó:y	 .gana,
purga; teniesepja-

cap, purga. Així	y 	 fi-
ves massa, purgaIl;

lles del municipal ns : 1	 ;a1.11: ma- 51.

gat i en veu baix3 	t )*n donat
quatre unces d oh as4hm4ðemadò
Mates, ens
vomitera i por, una~Wa-
quell home que duigliMiliMaya
i es deia Manolo. I.0.(014*.....*:15.én
amic nostre, sempre le4#01*004
cas, i bromes, i ens estirayIeWilegs
dels vestits o de les trtni9,e11es si oil
trobava pel carrer o anàvem a com-
prar picadura a l'estanc. No saltOrn
on ficar-nos, ni qué dir,

in.
rn de Conseqüències"

fer... El :iÈ agosarat arrencava a

LJndíque
.

havien bombarde-
ht.f01111401 ...Palma, vérem entrar

molt a prop, i
quatre, correguérem cap a la

11144.441t,.,Y,eure'l millor. Al cel, un
el'eaces ens feia algar els

u111'.'i'.'1.01:•arrtlitidalia. De cop, ens
sortí al .1,0 en Manolo i ens va fer un
crit. Paffirem, cametes ajudau-me,
i ell col* darrere nosaltres dient-
nos no sé qué i gesticulant. No sa-
bíem on anar. Corria més que nosal-
tres i ens encalgava. Ja ens té, ja ens
ha agafat, sentíem dins els nostres
cors aquella por. Els llargs braços
d'en Manolo s'estengueren i d'una
abraçada forta ens ajocà tots da-
munt l'arena, bocaterrosos, i ens
protegí amb la seva voluminosa hu-
manitat: dues bombes esclataren a
pocs metres i el foc de les metralla-
dores dels caces, també. No sé si li
donàrem les grácies, crec que no.
Teníem massa por. Por d'al lò que
ens acabava de succeir, de com ho
explicaríem a casa, de l'encale que
ens havia fet,..1'home dolent del
poble.

I passaren dies, i bombardeigs,
i purgues4també, malgrat la pór,
aprenguérei*,....,0 cantar cançons •
noves qullt de més enllà de la
mar. UnaVeleS,..giovinezza. S'ha-
via editat un illowe sis o vuit pági-
nes amb can $ quemi no havíem
sentit: giov#.041.1:;01::41 .tra italia-
na, 1 'himne ....01,MUellS, el de les
margaritas 1 4es legionaris La
novia del 149.04,:i10. :,ens agradava
molt- i, per 	mpt , el .Cara al
Sol. Les sabíeW
italianes
eren molt
ses i marxíve4:
cine, encara
Cleiem.

Un destaca
havia de marxar.M.1
estiu acampat bello
Ils aprenguérerk,.. 1
l'himne d'infantet .
en versió nacionatI4

10ons
podien veure-la);,	 el
repertori i ens	 totshim: ho
fèiem bé, i si cantàvem sarsuela (uns
estiuejants, quatre germans, tenien
una gramola de maneta i Molts
discs) Doña FriinciSqUita, El mano-
jo de rosas, Luisa Fernanda o fins i
tot La Dolores. Fèiem duets i cors...
Déu del cel, ens movíem entre els 7 i
els 14 anys!

I sempre alerta,isempre no di-
guis, no xerris, no preguntis, vés
alerta si et  pregunten, alerta, aler-
ta... Recorda't de no venir tard, re-
corda si et pregunten d'on, quan,
com... I la contrasenya, quién vive?
España. I aquella altra més cachon-
da, quien vive? Gente sobre gente
fabricando gente para la nueva Es-
paña. Això anava pels italians "resi-
dents" a l'illa i per les moltes mallor-
quinetes que amb . més o menys for-
tuna, i algunes del1es amb molt
d'encert i ben honestament, varen
fer-se'n amigues, més o menys ínti-
mament. Jo, d'italians, vaig veure'n
molts, i a::ea nostra, que teníem un
taller de ,:brodats, váreM ser convi-
dats a fer uns mocaders de roba
d'escambrai de fil vermell i tela apli-
cada negra.:;:re.produlint la bandera
de Falai*,:e:eaU.S hi havia, o
bé las fieemo,:ewisl, o la firma i,
me parei, él perfil del conde Rossi.

rvicOotroys, din's un calaix de
ca nostra3liMI''kettill un mocador
d'aquests.
deu
bar-lon.tj l,
reid a
devia.:Ik"

1
em
cond:Rš
que

no el

,".01444rompre, d'estiue-
qué ,.,outat-. Els altres,

mostatxut i 111 . ' '	 uns utls
petits que 130'41	 se'n de
tot.

sprés, la guerra,
,rgues, la gana i én

ep O'S;:$t i Muntaner em
1S el dia que presen-
ida i miracles del

!::/lue no era ni mili-
4tossi. Ell i uns sen-

.

xions "físiques ben
que seien a

eses, pare Massot, per
1:1at a la infancia i per
'orcionat a tots l'oca-

els temps estan can-
. é:encara no han canviat

Llops, vigilau l'infant.
No fos cosa
que els homes
Antonina Cany eiko.

un sol, iu;k: ,
En 	40. ,Illó mumare

ja era rneW:. ,4: ::fer poc, però
ella no 	' '•'''' •''' 	l'.'''''''''':::a S'Arenal.
Morí el	 tiri any abans..,...,:-
de la guce .	,  i . ' • is anys corn el
segle, me	 lo albúmina i.....:; :.	 ...

w 	 e la turmenun quei	 -
tava. LI.... • ''''''' s	..all no era opor-
tú i en:. 	.'  lar enllestida.

' . ':,:tavall. DiuenUna ..

que ar	 aiiiliiiiialvat la peni-
cil.li ..' 	ber. Potser el...,„..

.r,	 ovés les més de les
arel	 ~reta quan ve-

jaume,::	 ven a les saba-
. Les 4Onetenewiaduien vestit de

pagesa de rigurós	 una agulla, que
voleiava a l'aire perquè no elit. 	maifehÑ , då L la barbeta. Els
homes mataven el temps al caft o bé, horabaíxet, rentant mules i so-
meretes a la mar. Elles, jugant a cartes damunt sa carrera. I tots, ells i
nosaltres, fèiem horeta.

El Caserío My. .gpOlicans va
sofrir un llarg idus vtg .et les per-

Mors de
iI lada i

$salla i
kihria era

tils no tor-
' després

les

melodio
daprLn

el qué

it1ats que
ot un

. 	1

Vrr4sclas

S'altre dia a I'A 	 111ga
varen trobar un tibu
dins la panxa Ii troba
en Prieto amb un

O bé. amb
za:
botifarra catalana
ni formatge de Ma0.1'.t.Q..:,:I:;;; ; .
ni truites a la francé
no 'n menjará cap se4.'.15,..,

No quedava méS -:1111.1
estar al dia. Tothom vígI.1.4.1„
hom, i els meus eren catatalle'
separatistes, amb la portil'Oli:10:
i havien d'anar ben vius
netes. Calia escoltar els part . dé la
radio nacional i posar-se dre.l.,:r,n,11... i .•;. ;
alçada, quan en haver-se aca'SIY;i73 -

„, Orf la padrina, fa
tot per tro-

que , prou esfe-
::. Ue:representava, el

•catalans, els meus
.rt quan va venir el

: tos que algú digués
Jo no 'el vela.

esgargame-
''',:i''''ér a la Iluita, però

.•

del tói.




