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Deu anys de vida docent als instituts MA.  Salvà i Pere de Son Gall
Francesc Verdera

Els centres comarcals de BUP i FP, si-
tuats al carrer de Gràcia compleixen en-
guany el seu desè aniversari. S'han com-
plit, doncs, deu anys des de la solemne
inauguració per part deis Reis, don Joan
Caries i dona Sofia en un cabrás matí del
15 d'agost de 1978. Una data especial-
ment recordada pels Ilucmajorers.

Durant el present curs escolar els insti-
tuts comarcals de BUP Maria Antònia
Salvé i de FP Pere de Son Gall celebra-
ran, amb un variat programa d'actes, el
desé aniversari de la seva inauguració
al mateix temps, l'inici de la tasca docent
de les seves aules. Amb aquest motiu,
han organitzat conjuntament una série

d'activitats culturals i recreatives amb la
participació d'alumnes, professors i pares,
així com antics alumnes dels esmentats
centres.

Amb la lliçó inaugural del present curs,
pronunciada per Climent Ramis al Teatre .

Recreatiu, començaren les celebracions
que seguiren durant els dies següents,
amb actuacions musicals i altres actes.

També hi ha previst la publicació con-
junta per part dels dos centres d'un núme-
ro monogràfic de la revista Curolles dedi-
cada a aquest esdeveniment commemo-
ratiu. Precisament aquesta publicació,
que editen els alumnes de l'Institut Maria
Antònia Salva, ha estat recehtment guar-
donada amb el premi Francesc de Borja
Moll, concedit per la Conselleria d'Educa-

ció i Cultural del Govern Balearn.

INICIA DE LA
DOCENCIA AMB

«PADRINS REIALS"

El complet docent de Llucmajor, inte-
grat per l'institut de BUP i el de Formació
Professional, començava les seves activi-
tats docents sota els millors auspicis
d'una inauguració amb els Reis d'Espan-
ya com a padrins. El 15 d'agost de 1978
acabava feliçment una laboriosa singladu-
ra que començ à a concretar-se quan el
mes de juliol de 1975 Frederic Mayor Za-
ragoza, aleshores titular de la subsecreta-
ria del ministeri d'Educació i  Ciència,
anunciava al Saló d'Actes de la Casa
Consistorial la creació dels dos instituts.

L'etapa inicial del centre de BUP es de-
senvolupà a la plaça d'Espanya, al desa-

paregut edifici Mataró. L'edifici havia estat
adquirit per l'Ajuntament i va ser 'objecte
de millores que permeteren allotjar les pri-
meres promocions escolars.

Les obres, tant de l'institut de BUP com
el de FP, es desenvoluparen
ment, i quedaren pràcticament acabats i
Ilestos per la seva inauguració a finals de
1978. L'equip municipal, presidit per Ga-
briel Ramon, havia aconseguit el seu ob-
jectiu.

La confirmació de la Casa Reial de la vi-
sita que don Joan Caries i dona Sofia re-
sulté decisiva parqué els responsables
del MEC acabassin ràpidament les coses
que faltaven i que s'estaven trobant
massa. En aquest sentit, els comentaris
dels veïns apuntaven al fet que una parti-
da pressupostària destinada a un altre
centre de la península va ser desviat de
cap als centres de Llucmajor.



Ara, canviar el Mol al català

Ii surt a meitat de preu

Se li ofereix una bona oportunitat per a

modernitzar la imatge exterior del seu

establiment comercial, contribuint a la instal.lació

d'un nou rètol en català amb el 40% del cost
total d'aquest. Així, canviar al català només

costará la meitat.

Els nostres assessoraments artístics i
tècnics són a la seva disposició per a qualsevol

consulta i de forma completament
gratuita.
Juntament amb aquest fullet, hi trobarà una
sol.licitud que ens pot enviar degudament
emplenada, amb el sobre sense franqueig que
també Ii adjuntam.
Aprofiti aqüesta bona ocasió per a normalitzar el
seu rètol comercial.

En la nostra llengua també surten els comptes.

Telèfons útils a

S'Arenal

A la part de

Ciutat

Ajuntament
Iota casta de desperfectes

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

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 Veinata 	  265005
Grues Sampol 	  264193
Servid Municipal d'aiguels SOGESUR 	  262493

	 727744
a la vía pública (entre les

727643-727644
281250-290017

289100
264040

091
092

490503
260002

  401414
755440

Taxi -Telèfon 	  273722

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

BOLLETI DE SUBSCRIPCIÓ

Nom 	

Carrer 	

Població 	  Tel. 	

M'interessa una subscripció:

O SEMESTRAL 900 Ptes.

Forma de pagament:

Rebut domiciliat a un Banc

Banc 	  Suc. 	

Compte n.° 	  Titular 	

El Comptat	 Firma

Ompliu aquesta tarja i enviau-la al Cami

Camí de les Pedreras, 132,.s'Arenal

SANEJAMENT*CALEFACCIÓ*ENERGIA SOLAR*
INSTAL.LADOR

Pidy
4111,

PASSEIG DE JAUMEII1,3 - TEL.:660977
07620 LLUCMAJOR
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DE CATALUNYA
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a Federació de Petita y
Mitjana Empresa de Ma-
llorca (PIMEM) va subscriure
amb la Conselleria de Cultu-

ra, Educad() I Esports del Govern Ba-
lear un conveni de col.laboració per tal
de promocionar 1 fomentar l'Os del ca-
tará dins l'arnbtt de la petita I mitjana
empresa.Abd es manifesta:

Que, en execució de la Ud 3/1986,
de 29 d'abril, de normalitzadó lingüís-
tica, la Conselleria de Cultura. Educa-
ció 1 Esports. mitjançant la Direcció
General de Cultura, té previst de de-
senbolupar una campanya efectiva de
promoció 1 foment de l'its del catalá.
llengua pròpia de les Illes (Jaleara, per

tal de facilitar la normalització
ca d'aquest idioma dins l'amblt de la
Comunitat Autónoma de les Illes Ba-
lears.

També. que la Federació de Petite
Migana Empresa de Mallorca
(P1MEM), federad() significativa, re-
presentativa i amb una repercusió

Tela del conveni de PIMEM amb la Conselleria 
de Cultura per fomentar l'ús del català a 

la petita mitjana empresa 
chita la societat Menea, comparteix la
necessitat de desenvolupar l'esmenta-
da campanya, ates que la normalitza-
ció lingüistica de la pellta i mitjana
empresa balear és una necessitat que

s'ha de cobrir, fino 1 tot accelerada-
ment per tal de reconéticer la nostra
identitat empresarial, qüestió de vital
importancia per a la defensa dela nos-
tres interessos económica locals en-
front del desafiament del nou mercat
que es dissenyarà l'any 1992.

En conseqüència. el converü que se
subscriu bascula sobre la idea de la
progressiva normalització lingüística
de la Federació de PIMEM 1 la informa-
ció. i la formació de la conveniencia

d'assumir la norrnalfizació lingüística
en l'organttzació I la imatge de la patita
I mitjana empresa. procurant que l'or-
ganització empresarial d'aquesta, a
través de l'exemple, generi actitud,
mimètiques en el si de tan important
col.lectiu econòmic -social.

Per tot aireó. s'instrumenten les ac-

done segtlents:
a) Incentivar la retolació comercial

en català.
b) Incentivar rus d'impresos amb la

capçalera en catalá

Incentivar l'Os del catalit en el
camp de la Informació 1 la publicitat.

d) Facilitar la traducció de textos del
castellá el cataLlvia telefax.

e) Publicar en el butlleti de PIMEM
vocabulario professionals de carácter
sectorial en catalá.

O Qualsevol altres que amb dues

parts considerin oportunes, majan-
cant la signatura del corresponent
protocol.

Retolaciócomercial

Per la seva importancia, a continua-
rió reprodutm el contingut de la Cláu-
sula referent a la retolació comercial.
Diu ato:

«La PIMEM promocionará la retola-
ció comercial en català. Per alta). les

empreses de l'Asoctació d'Empresaris
de Rétols Lluminosos de la PIMEM. fa-
chitaran als seus clients un descomp

te del 10% en el preu dels rètols co-
mercial», de nava contractació. que es
realitzaran, exclusivament, en catala

Ato mateix. Igual percentatge s'aplica
rá quan la retolació consistebd a morfi
ficar, amb traducció al catara, retols
comerdlas escrita en altres idiomes I

rétols en català escrita Incorrecta-

ment.
«La Conselleria de Cultura. Educa-

ció I Esports subvencionará en un

30% les accions descrites en el punt

anterior que es contractin, exclusiva -

ment. amb qualsevol de les empreses
relacionados a l'annex abans esmen-
tat, amb un miocim de 30.000 pesetes

per rètol o modificació que es contrae-
ti..

.Tots els rétols hauran de comptar
amb el vist-i-plau de la Conselleila per
que en fa a la correcció lingüística..
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GIMNÀS
BODY, BUILDING, ARTS MARCIALS, AERÒBIC,

MANTENIMENT, RITMICA, SEVILLANES, BALLS DE
SALÓ ETC.

PROFESSORS DIPLOMATS
I TAMBÉ UNA PISTA BEN NOVA DE BADMINGTON

CARRER COSTA I LLOBERA, 1- TELS.: (971) 263834-263112
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L
ES recents jomades so-
bre les migracions", ce-
lebrades a l'Auditórium

per l'Ajuntament de Palma i
l'Obra Cultural Balear, suposa-
ren una important reflexió sobre
la greu problemática dels im-
migrants a la Mallorca d'avui.
En ceda mesura podriem parlar
d'un tomar a obrir el debat que
va sorgir, fa més o manco un
any, després d'unes desafortu-
nades declaracions del presi-
dent de la Comunitat. Llavors,
la polémica o el conflicte —per-
que no fou propiament un de-
bat— no donà fruits positius, a
causa de la igualment desafor-
tunada estratègia del PSOE
que s'estimà més una confron-
tació partidista que plantejar el
tema pels camins d'un seré i
meditat diàleg. El resultat, com
recordareu, va ser un rebrot de
xenofòbia contra els forasters i
un relatiu augment de la popu-
laritat de Cañellas entre la
població mallorquina.

Passat el temps, i fora ja de
la dialéctica dels partits, més
de duescentes persones es
reuniren a l'Auditórium per
reflexionar col.lectivament so-
bre aquesta delicada qüestió.
Es evident —ningú no ho nega—
que el procés econòmic seguit
per Mallorca en els darrers tren-
ta anys ha desencadenat
nombrosos desequilibris de-
mogràfics i, per tant, socials.
Tampoc es discuteix que l'apa-
rició i desenvolupament del tu-
risme de mases ha produït uns
índexs de riquesa, encara que
mal repartida, que pocs podrien

haver sospitat. Perú no és
manco evident que, tot plegat,
ha duit a un cercle viciós que
només es podrá rompre si la
nostra societat es decideix per
un canvi radical en els plante-
jaments econòmics que generi,
a la vegada, un altre canvi,
igualment important, en el pro-
cés demogràfic actual.

Miguel Alenyar, fent ús de la
seva perspectiva económica,
analitzà la situació present
afirmà rotundament que "la
nostra societat és una societat
desequilibrada" ¡que continua-
rá essent-ho si no s'introduei-
xen variacions en el model de
desenvolupament, basat, so-
bretot, en el consum continuu
del territori... Cal anar cap a un
model dirigit a la modemització,
la qual cosa inclou, entre altres
temes, la rehabilitació de l'ac-

Sebastiá Verd

tual planta hotelera i el fre a
nous projectes urbanístics a la
costa. Per Alenyar, el desequi-
libris són de tot ordre: econò-
mics, territorials, demogràfics,
lingüístics... i tots es troben tan
entrellaçats que la solució a
qualsevol d'ells ha de partir
d'una acció de conjunt; és a dir,
s'han de tenir unes idees molt
ciares sobre la globalitat de
Mallorca i dels seus habitants.

Está ben clar que la forta
immigració —el trenta per cent
dels habitants actuals han nas-
cut fora de l'illa— provoca dis-
torsions socials, tant en el
col.lectiu immigrat que zoca
amb un nou entom i una nova
llengua, com en el col.lectiu au-
tòcton, que es veu impedit de
normalitzar-se culturalment a
causa de la forta pressió de la
cultura oficial de l'Estat, que

troba en els immigrants uns in-
voluntaris aliats.

La immigració a Mallorca
continua essent avui molt im-
portant, sense que la desacce-
leració que s'ha registrat a al-
tres zones tradicionalment re-
ceptores de ma d'obra de fora,
com Catalunya, hagin tengut
aquí un reflexe similar. Pot ser
sigui perque les Balears formen
una comunitat més depenent
de la prosperitat del conjunt
d'Europa que no de l'espanyol i
que, en conseqüència, les se-
ves expectatives siguin dife-
rents.

El fet és, com subratIlá Pere
Mascaró —un dels altres po-
nents— que el nou "boom" de
la construcció i la urbanització
que patim, juntament amb la
creixent eventualitat del mercat
de treball que rota els llocs de
feina amb moka facilitat, fa que
continui registrant-se una forta
onada d'immigració, fins el
punt que l'any passat es bate-
ren els récords de les dècades
dels seixanta i setanta. A més,
la immigració a Mallorca és o
molt recent o s'establí en au-
téntics ghettos culturals, de
manera que fins i tot els fills
deis qui arribaren amb el primer
esclat turístic no han trobat
gens fácil la integració.

A l'Auditórium, almanco pel
que fa als ponents, ningú no
s'atrel,í a desterrar cap nova
destral xenófoba, ni a.predicar
cap "tancada de fronteres" per
a nous immigrants que, malgrat
tot, són necessaris si no es
produeixen variacions en el sis-
tema econòmic actual. Es pre-
cisament cap aquí, cap a una
política de canvi que contempli
la suma de desequilibris exis-
tents, i des de la qual es puguin
estabilitzar els distints proces-
sos socials, que seria possible
una política integradora pels
immigrants: social, lingüística i
cultural.

1 estabilitzar no vol dir tomar
enrera, als anys cinquanta, sinó
—entre altres coses— planificar
adequadament l'ús del territori,
definir els límits del seu consum
¡cercar noves altematives pera
l'economia. En definitiva, esta-
bilitzar implicaria presentar un
projecte que harmonitzi solu-
cions a tots els desequilibris
existents sense oblidar-ne cap,
un projecte que a les jomades
es definí com "engrescador"
per a tothom, integrador en
tots els sentits, tant pel que fa
a l'origen dels habitants i la se-
va !lengua, com pel repartiment
de la renda, com —tal com hem
dit abans— per l'ordenació del
territori.

Les passades jomades ser-
viren per reiniciar un debat ja
totalment allunyat de les cris-
pacions. Seria bo continuar en
aquesta línea i reobrir, amb tot
el seny que calgui, una qüestió
tan delicada com és aquesta.

Les Balears formen
una comunitat més
depenent de la prosperitat
del conjunt d'Europa que
no de l'espanyol
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L'ASSOCIACIÓ D'HOTELERS DE
S'ARENAL - PLATJA DE PALMA-
CAN PASTILLA DESITJA UN BON

ANY 1989 A LA GENT D'AQUESTA
COMARCA.

CARRER DE MARBELLA, 39
TLF.: 267654

CAN PASTILLA (MALLORCA)

almacenes

femenías.
MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ

PALMA: MAGATZEMI EXPOSICIÓ
S'ARENAL: OFICINES, MAGATZEM I EXPOSICIÓ

	
GRAN VIAASIMA, 1

CARRER DE DIEGO ZAFORTEZA, 3
	

TLF.: 204702 - 204762
TLF.: 491611- 491650
	

POLÍGON DE SON CASTELLÓ
LLUCMAJOR: MAGATZEMI EXPOSICIÓ

	
PALMA: MAGATZEM

RONDA DE 11111011, S/N
	

CARRER D'ARAGÓ, 139
TLF.: 660701
	

TLF.: 272356 . 272364

expert
MÉS DE 532 TENDES ESPECIALITZADES I MOLT APROP DE VOSTÈ

ELECTRICA
CARRER DE SA FIRA, 3

TLF.: 661901
LLUCMAJOR

ELS DESITJA UN VENTURÓS ANY NOU DE 1989
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Quan es parla d'independentisme...
Caries Castellanas

y
ulguin que no, l'independentisme está a l'ordre
del dia; de manera directa o indirecta, a través
dels seus defensors i fins i tot á través dels seus
detractors, una part important del debat polític al

nostre país gira de manera explícita o encoberta al voltant
d'aquest veritable fantasma que plana damunt el món poli-
tic catalá.

El fet és que ja no ens trobem, ara, tan sols davant una
crisi cada dia més reconeguda de l' Estado de las Autono-
mías (en el qual, a hores d'ara, ja no hi creuen ni molts dels
sea& mateixos inventors) sinó davant d'una qüestió més
profunda, la crisi de l'autonomisme-regionalisme com a
ideologia politica. Les opcions polítiques circumscrites dins
les referéncies autonomistes es planyen cada dia amb més
insistencia de la pèrdua de capacitat d'engrescament del seu
missatge, alhora que es veuen més i més obligades a omplir
les seves argumentacions de justificacions entorn de la in-
viabilitat de la proposta independentista. D'altres sectors de
l'autonomisme, encara, han emprés operacions precipitades
de renovació, cercant en la proximitat de l'independentis-
me un camí de sortida per a una decrepitud dificilment
aturable.

L'efervescència que envolta l'independentisme es pot ex-
pressar, d'altra banda, per mitjà de critiques, acusacions i
exigències ben variades: els uns l'acusen d'immadur; els
altres, de violent; uns altres encara, de mal organitzat i fins
alguns li reclamarien que recollis d'un cop les seves utopies
politiques i socials; revelant d'aquesta manera que, al cap-
davall, fan de la proposta independentista la referencia
obligada.

La llàstima de moltes d'aquestes opinions tan diverses
sobre el nostre moviment és que massa sovint no parteixen
d'una análisi conscienciosa dels condicionaments  polítics i
socials que conformen el desenvolupament d'una alternati-
va independentista avui al nostre país. I s'aturen ben aviat
en l'anècdota, en aquella caricatura que vol fer de l'inde-
pendentisme combatiu un moviment eternament immadur
1 desorganitzat i abocat a l'aldarull gratuït. No hi fa res
que, per part d'un ampli sector del moviment independen-
tista, s'estigui assistint aquests darrers anys a un profund

entes encara que això de l'independentisme és alguna cosa
més que un canvi de rètol de la botiga. La Huna per la
independencia per la seva mateixa definició és una  lluita
frontal contra l'Estat, l'coupació del qual cal rebutjar per-
qué el poble català pugui exercir la seva sobirania. Oblidant
com obliden en els seus plantejaments el paper coercitiu de
l'Estat, es queden amb la democràcia de qué tan parlen, a
la boca, quan es troben davant de les forces d'ocupació.

Si, doncs, els prohoms d'ERC es mantenen tan clara-
ment dins els limas bàsics del que s'entén per regionalisme,
farien ben fet de no intentar confondre la seva clientela
amb missatges diferents dels de tipus regionalista que els
són propis.

Des d'un altre punt d'observació també prou crític, l'in-
dependentisme és objecte de discursos desconsolats i per-
manents entorn d'una "mai no superada debilitat crónica".
La Crida a la Solidaritat i les seves dues organitzacions
simbiòtiques (la MC i la LCR) es debaten un dia rere l'altre,
procés de maduració política. La insistencia en aquella
imatge deformadora de l'independentisme és tan invariable
com sospitosa.

No sempre es tracta, per tant,  d'anàlisis innocents. Mas-
sa vegades amaguen, en els seus autors, les contradiccions i
febleses provinents d'un reciclatge independentista excessi-
vament accelerat, i del manteniment d'esquemes  ideològics
básicarnent regionalistes i reformistes. Només cal que ens
aturem breument a observar la pobresa dels arguments es-
grimits per una formació com ERC, que essent incapaç de
bastir un projecte politic seriós propi, ha d'encobrir la seva
manca d'estratègia independentista i de projecte social amb
atacs primaris a I'MDT, atribuint-li  gratuïtament un esperit
violent i antidemocrátic que contrastaria amb un democra-
tisme angelical d'ERC.

Els homes d'ERC no tenen altra manera de cercar una
mínima entitat política si no és per mitjà d'acusacions ca-
lumnioses i d'arguments capciosos envers l'independentis-
me existent. Amb els seus escarafalls tan simplistes expres-
sen un missatge ben trist i oportunista: "Volem la indepen-
dencia, com aquests de I'MT, però sense problemes ni
repressió. Si us plau".

Es veu que aquests molt respectables senyors no han

en una mena de cercle viciós que els té atrapats i no els
deixa afrontar la realitat: situades —la MC i la LCR— fora
de l'estratègia independentista (encara arrosseguen vells
vincles estatalistes) se saben mancades de credibilitat inde-
pendentista i conscients de les seves contradiccions, aquests
grups només es poden penetre de fer el catalanisme que
els possibilita el seu aixopluc dins la Crida. I la Crida, al seu
torn, hipotecada pel bloqueig que representa la  militància
d'aquests grups espanyolitzants, i per les seves pròpies am-
bigüitats endémiques, no té altra sortida que recórrer a la
metafísica per justificar la seva impotencia política. El dis-
curs de la debilitat i de la nova cultura d'esquerres amb
llenguatge renovador i etc i etc, desvinculat d'unes propos-
tes ciares de línies d'acció contra l'opressió, és un discurs
situat al cel de les oques, molt lluny per tant de les contra-
diccions del pobre món material en qué ens ha tocat de
viure, i de les agressions del sistema de dominació en la
nostra vida quotidiana; és un discurs que evidencia tan sols
el propi desconcert.

L'independentisme només ha pogut créixer fins ara i po-
drá continuar creixent demá, si és  capaç d'abandonar del
tot les referéncies regionalistes i espanyolistes i articular-se
en les lluites i contradiccions concretes de la societat.  Això
és el que es proposa i el que está fent I'MDT. És en aquesta
incidencia quotidiana on es mesura l'avanç d'un moviment,
més que no pas en criteris sorgits d'una concepció publicis
ta de l'activitat política limitada a la vana agitació campa-
nyista i modernitzant de la nova esquerra, aliena als con-
flictes que travessen la nostra societat. No és pas per casua-
litat que sigui al voltant de la práctica impulsada
fonamentalment per I'MDT que s'estigui desenvolupant
avui una alternativa política viable a nivell municipal. (Les
Candidatures d'Unitat Popular i l'AMEI).

Si l'independentisme és un projecte d'alliberament, en
una situació de profunda opressió com l'actual, no pot de-
fugir la confrontació, ni contra el poder capitalista ni con-
tra les forces d'ocupació. I tothom que sigui independentis-
ta ha de saber que l'alliberament només és possible a través
de la lluita (i de la repressió que inevitablement
l'acompanya).

L'altra vida, la via tranquiLla, és la regionalista, que ja té
la seva pròpia representació política ben identificada i amb
unes limitacions també prou conegudes.

La tercera via no existeix.

Caries Castellanos i Lloren és membre del secretariat na-
cional de I'MDT

4



Les dones més guapes varen ser a Llucmajor.

Edicions Atàviques
Biel Thomás i Miguel Bezres són 'ánima de les

Edicions Atàviques, de Llucmajor. Els llibres editats
curosament per aquesta Editorial han gaudit d'un
bon ressó dins el món cultural de les illes 1, volem su-
posar, fora de'aquestes. Tornen ser notícia perquè
acaben d'editar el seu darrer 'libre de poemes, «Li-
quen saur» es diu, i compta amb poemes d'Arnau
Pons i amb dibuixos de Rafel Joan.

Felicitació de Cap d'Any
Estimats ciutadans,
Un any nou ha arribat i us el desig ple de felicitat,

concòrdia i prosperitat.
Vivim en un món que está molt Iluny d'esser una

llar de pau i de bona convivència. La violència i els
conflictes que ens envolten creen molts de proble-
mes i no en resolen cap. No porten, per tant, l'har-
monia permanent que hauria de regnar primer dintre
de tots nosaltres, i després dintre del nostre entorn.

No pdoem desitjar la pau d'una manera externa i
ritual. Cal que hi hagi el convenciment i la voluntat
de millorar la terra on vivim.

L'esperança d'un any nou que ens sigui més favo-
rable no pot ser menyspreada com si es tractás d'un
somni o d'una utopia.

Crec que arribará el dia en qué veurem uns bons
governants que sols es guiaran per la justícia, que
les nacions no s'armaran i caminaran cap al yerta-
der missatge: pau entre els homes, respecte a la na-
tura, bona voluntat de diàleg, no-violència i llibertat.

Així ho esper per al poble de Llucmajor; ho desig
amb l'esperança que siguem la Ilum que doni raigs
pertot arreu i que ens sentim gajosos de la nostra
obra.

Una abraçada d'amistat a tots.

Joan Monserrat i Mascaró
Batle

Cap d'Any 1989
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Llucmajor

Homenatge a les guapes de
El Concessionari i Or-

ganitzador Oficial dels
certàmens de Misses a
les Balears celebré, dies
passats, el tradicional
homenatge a les dones
més guapes de les illes.
L'acte es va fer a Lluc-
major i hi assistiren, a

més de les Misses de
Balears, el nom de Lluc-
major sempre será pre-
sent quan s'hagi de cele-
brar qualcuna de les ac-
tivitats que cada anys es
van fent».

Les Misses que durant
tot aquest any s'han

classificat per la final de
qualsevol concurs oficial
a les Balears varen
rebre una placa i altres
obsequis Iliurats per en-
titats collaboradores
deis certàmens. Durant
quasi un ahora, les vint-
i-dues dones més gua-
pes de les Balears rebe-
ren els obsequis dins
una sala plena de gom a
gom d'admiradors.
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Des de la meya butaca...

per Manolo Manjón

Efectivament, semblava que en aquest país no
havia de passar res, que tot era relaxament i bucóli-
ca pau, que les forces polítiques i socials eren de va-
cances als seus quarters d'hivern; i no era això, de
veritat que no. L'enfrontament entre el govern de
l'Estat i els sindicats un dia o un altre havia de sortit a
la Ilum per algun lloc, i sortí per on aquesta darrera
força té el seu poder, al tall i al carrer.

Ara, dás de la proximitat / llunyania del 14 de de-
sembre (el 14-D) tot ha canviat un poc en aquesta
vella pell de toro. El món del treball ja no és aquell
anyell dócil que es manipula i només es compta amb
el durant les eleccions. I aquesta gent treballadora
ha dit així de clar amb aquesta aturada general ¡les
manifestacions massives als carrers de les diferents
ciutats espanyoles, ha dit basta. No només és el
«Plan de Empleo Juvenil» el detonant de les reivindi-
cacions socials, la cabrejada nacional ve de més
lluny. Aquesta insatisfacció ciutadana ve donada per
la clara disminució del pode radquisitiu dels assala-
riats. Es cert que l'economia nacional és a un bon
moment, però no tots els espanyols en treuen bene-
ficis, d'aquesta enlairada económica. Perquè ja em
diran quines pensions de vint-i-cinc mil pessetes et
poden fer estar somrient. Els torns d'espera per in-
tervencions quirúrgiques a centres de salut pública
tampoc fan feliç el contribuent. Les crescudes des-
peses de representació d'alguns alts càrrecs i així
moltes altres coses. Per això i no per por, coacció o
altres bestieses és pel que la majoria dels treballa-
dors s'han declarat en vaga.

Però tampoc per tot això és pel que alguns s'es-
quincen els vestits. No. No s'han de demanar elec-
cions generals anticipades ni fer-se el sord al clam
popular. El que s'ha de fer és dialogar, peró un dià-
leg constructiu i seriós, una entesa entre govern i
sindicats per aconseguir el benestar de la ciutada-
nia, però de tots, alerta, de tots, i no dels de sempre,
perqué no és gaire ètic pensar en Europa sense
haver arreglat els mals dels nostres joves, dels nos-
tres vells i de tota la resta d'habitants de l'Estat es-
panyol.

CATALUNYA MUSICA

Es poden tornar a sentir feliços, els centenars de
melòmans que hi ha en aquesta illa, a la roqueta ma-
llorquina. I explicaré el perqué: des de fa mesos, i
gràcies a OCB/VOLTOR es podia sintonitzar al
106.8 Mhz dels receptors radiofònics, una emissora
que juntament amb Radio 2 de Radio Nacional de
España, feia les delícies deis amants de la bona mú-
sica. Aqt.resta emissora de freqüència modulada no
era cap áltra que Catalunya Música.

Per ser veraços, l'emissora catalana no s'escolta-
va a la zona arenalera amb la qualitat de so que hom
desitjaria, però així i tot era una delícia sintonitzar al
nostre dial el 106.8 FM. Quants vespres gaudírem
dels recitals que des del Teatre del Liceu de Barcelo-

na l'emissora ens retransmitia. 1de sobte, la desgrà-
cia, un dia deixàrem de sintonitzar-la. Ja no podíem
seguir la temporada d'òpera de Catalunya Música,
que començà a emetre's dia 6 de novembre i havia
de durar fins el 25 de juliol. Com ens agradaria es-
coltar, entre altres, les obres: Parsifal de Wagner„
Rigoletto de Verdi, La Bohéme de Puccini, Arabella
de R. Strauss, La Traviata, Tristany i Isolda, Anna
Bolena, Macbeth, Lucrecia Borgia i Samsó i Dalila,
entre les més famoses. I gaudir amb els arpegis de
l'Orquestra Simfònica de la Ràdio de baviera, el Cor i
Orquestra del Teatre del Scala de Milà, etc. En
aquest canvi, ocupant la freqüència radiofónica, s'hi
escoltà durant uns dies, una altra emissora de les
que saturen per dotzenes les ones hertzianes.
Aquesta emissora no és altra que Ràdio Associació
de Catalunya (RAC), que emet música d'ara, pop i
rock.

Doncs mirin, el que semblava un disbarat musical
sembla que té remei i es tornà a escoltar en aquesta
zona d'emissions Catalunya Música. Es més, VOL-
TOR publicà una nota informativa on deia: «recepció
de Catalunya Música i de Radio Associació de Cata-
lunya. Dins un períodes de proves tècniques, que
continua, VOLTOR ha fet alternativament amb les
esmentades emissores diferents connexions, utilit-
zant el mateix i únic reemissor. A partir d'ara, les pro-
ves es tornen a realitzar amb Catalunya Música, a
pesar que segueixen els petits problemes tècnics.
Es farà un diagnòstic especialitzat, en pocs dies, que
permeti detectar i solcuionar el més aviat possible
els problemes que afecten la qualitat de lar ecepció
de Catalunya Música-.

Chapeau, melòmans, chapeau, seria un regal es-
tupend que l'emissora catalana ens oferís des de
Viena el concert d'Any Nou.

Reflexions sobre una aturada general
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de Mallorquí de Manacor, el GOB i el professor
Josep Grimalt varen ser els premiats en al darrera
edició dels premis 31 de desembre, atorgats per l'O-
bra Cultural Balear. Durant l'acte de lliurament dels
premis es va fer un homenatge a Aina Moll i Mar-
qués pel seu retorn a Mallorca després de vuit anys
de feina al Principat al davant de la Direcció General
de Política Lingüística de la Generalitat.

L'Escola Universitària de Treball Social rebé el
premi pel" l'estudi titulat Bases per a una metodologia
del treball social a les Balears. El premi va ser lliurat
pel professor Pere Rosselló i Bover.

El professor Josep Grimalt rebé el premi Barto-
meu Oliver per la seva tasca al davant del programa

per Manolo Manjón

Amb motiu de les festes nadalenques el Servei de
Correus es veu saturat a causa de la tramesa de
centenars de milers d'objectes posats. Durant més
de vint dies, els locals postals, així com els empleats
d'aquestes oficines, són insuficients per rebre i ma-
nipular tanta correspondència que els vingué d'una
manera rápida, desbordant-los en les seves previ-
sions. Paquests postals, girs i targetes de Nadal són
els objectes més manipulats durant aquestes dates
pels funciortaris de la «Posta».

Hi ha grans oficines postals i petites agències i
carteries d'enllaç. Una d'aquestes últimes és la Car-
tera d'Enllaç de Cala Blava a Son Granada. Molt ha
canviat la zona des que en tenia esment el primer
carter, Alfons Sánchez Mingarro. Aleshores el repar-
timent carteé es reudia a Cala Blava, Bellavista i
Son Granada. Avui, d'aquelles tres urbanitzacions
es passà a moltes més, amb un recorregut de més
de cinquanta quilómetres diaris. A les primeres es-

' mentades, s'hi sumaren les de les Palmeres, el Puig

El premi Emili Darder va ser per a Escola Munici-
pal de Mallorquí, de Manacor, per la seva feina de
cara a l'ensenyança i difusió del català. El premi va
ser lliurat per Josep Maria Llompart de la Peña i re-
collit pel director de centre, Gabriel Barceló.

El premi Francesc de Borja Moll va ser per al Grup
d'Ornitologia de Mallorca, el GOB, per la seva defen-
sa dels valors ecològics i paisagístics de les illes.
Antoni Bonner, president del GOB balear, rebé el
premi de mans del president de l'OCB, Miguel Alen-
yar.

El jurat va voler deixar constància de la feina feta
pel Sindicat de Treballadors de l'Ensenyança de les
Illes, STEI, en la defensa del català dins l'àmbit de la
docència.

d'en Ros amb els hotels Delta i Maioris, Badia Blava,
badia Gran i El Dorado, així com les finques i cases
de camp de la zona.

Durant onze anys l'últim carter d'aquestes urbanit-
zacions va ser n'Ignaci, Ignaci Jiménez Hidalgo.
Tristement es féu més popular per patir un accident
durant un repartiment a finals de 1984 que el tingué
retirat del servei durant divuit mesos. Actualment i
des de no fa molts mesos, presta els seus serveis a
Palma com a auxiliar de classificació i repartiment a
la secció de classificació diurna.

Quan es produí la vacant a Cala Blava, es nome-
nà com a carter la primera dona que serví en aques-
ta zona, Margarida Capellà Aloy, una bella noia de
vint anys veïna de les Cadenes, més concretament
filia deis propietaris del bar Ca'n Rafel.

Els usuaris de la marina Ilucmajorera ja nov euen
cotxela Vespa de n'Ignaci, sinó el modern  de la jove

Margarida, i és que els temps canvien. Per cert, que
els dos varen dir a S'ARENAL DE MALLORCA que
enviaven a tots els residents de la zona mil felicita-
cions amb motiu de les festes de Nadal.

PAZgic
ZAHNARZT - DENTISTA

CLINICA-PRAXIS
CARRER DE LA MAR MtNOR, 6

(DAVANT EL BALNEARI 5)
TEL: 491919 LES MERAVELLES

HORARI DE CONSULTA:
DILLUNS, DIMARTS, DIJOUS I

DIVEND RES
DE 9'30A 16'30

DIMECRES, DE 13 A 18 HORES

CRISTALLERIA
LLUCMAJOR

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

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

LLUCMAJOR (Mallorca)

GUARDERIA
CI SANT CRISTÒFOL, 55
S'ARENAL. TEL. 267315

El correu de la marina de Llucmajor

Membres de l'Obra cultural ae s'Arenal i ae uucmajor aurarn 1 dCIe UC MUICHICUL UCIZ, pierna* JI uy
desembre al Gran Hotel Albatros d'Illetes.

11	 , ESCOLA DINFANTS„
Premis 31 de Desembre , 

a)Cel el*

_
L'Escola niversitária de Treball Social, l'Escola de televisió balear titulat Lletra Menuda. S °	 /U 



A les urbanitzacions
de Badia Gran i Badia
Blava s'ha constituït una
nova assocació de la
Tercera Edat, el seu pre-
sident és el locutor de
ràdio i periodista Manolo
Santolaria que ja va ser
delegat de la batlia Iluc-
majorera durant vuit
anys.

L'acte de constitució
tingué lloc a la capella
de Badia Gran i comptà
amb l'assistència del
batle de Llucmajor, Joan
Montserrat.

La directiva que presi-
dent Manolo Santolaria
Duaso la compenen
aquesta gent: Miguel
Marí Ros com a vice-
president, Joan Rotger
Crespí com a secretari,
Félix González Carrión
com a tresorer, i Diego
Maestre Jiménez, Se-
bastià Cobo Galdón,
María Rotger Torrijos,
Teresa Sánchez López,
Antoni Prieto Sáiz, Eu-
sebi Bracero López i
Joan Coyas Mercant
com a vocals.

U.E. ARENAL

A la Unió Esportiva de
c'Arnr,•DI	 Kl•-winnnl

president,	 Rafael
Gómez Hinojosa, ha ma-
nifestat que hi ha juga-
dors que han demanat la
baixa: Veny, Vidal i Este-
ban, elements que a
principis de temporada
es consideraven titulars.
També Antoni Calvo té
problemes amb la junta
directiva. Les darreres
quatre derrotes i el cesa-
ment del «misten», Anto-
ni Creus, comencen a
fer estralls».

Constituida una nova associació
de la Tercera Edat

Tomeu Sberl

SUPERMERCAT ORLANDO
DIUMENGES  DEMATI, OBERT

CARRER CANYES, 15
LES MERAVELLES (DEVORA H. OBELISCO) CARRER DE SANT BARTOMEU, 25

TEL.: 491103- S'ARENAL DE LLUCMAJOR

PREMURA
MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ

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

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

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

Cala D'Or	 Exposició: Avinguda de Bélgica, 14 - Tel.: 657562.
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MUNTATGE 1 CONSERVACIO
EL NOSTRE ASCENSORISTA!

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

S'Arenal de Mallorca 

Els vas i empresaris en contra
dels cotxes a primera Unía

Els veïns i empresaris de s'Arenal de Mallorca han
decidit unificar esforços i redactar un document uni-
tari que es lliurarà a les autoritats aquests mateixos
dies. Es tracta d'una frontal oposició al retorn del
trànsit a la primera línia de la platja, així com la no
conveniència d'allargar les obres durant l'estiu i, fi-
nalment, es reclama la peatonització definitiva amb
ciment d'una part de la primera línia.

Els empreSaris i els veïns presentaran dos escrits
per separats que, en eséncia, diuen el mateix, és a
dir, les reivindicacions que hem exposat més amunt.
També es demana que no es produeixin invasions
abusives de les zones de vianants amb fins comer-
cials.

Les vuit associacions de veïns de s'Arenal - Can
Pastilla, així com el Grup de Defensa de la Badia de
Palma, han signat el comunitat. Antoni Mayol, presi-
dent de l'Associació de Veïns de Can Pastilla, ha de-
clarat que no es vol que «es torni a repetir el desas-
tre d'aquest estiu passat, quan Can Pastilla va estar
permanentment en obres. Tenim indicis que es
volen començar les obres durant el mes de febrer i
no estam disposats a admetre aquesta possibilitat».



BANC DE CRÈDIT BALEAR, ES CRÈDIT
MOLTS D'ANYS I QUE SIGUIN BONS
OFICINES A LA NOSTRA COMARCA:

LLUCMAJOR: PLAÇA D'ESPANYA, 40
TLF.: 660100 - 660051

S'ARENAL: CARRER D'AMÍLCAR, 8
TLF.: 261312- 160042

S'ARENAL: AVINGUDA DE MIRAMAR, 25
TLF.: 267462 - 264112

CAN PASTILLA: PLAÇA DE PIUS IX, 3
TLF.: 265450 - 267160

BANC
CREDIT BALEAR

oyho

MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ
MOLES 1 PAVIMENTACIÓ
ARTICLES DE JARDINERIA

MAGATZEM JOSÉ MARTÍNEZ
CAMI DE PALMER, S/N - TLF.: 492426

07600 S'ARENAL DE MALLORCA
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Cultura edita deu mil cartells amb
els noms de fruites i verdures

La Conselleria de Cultura, Educació i Esports ha editat dues classes de cartells amb
els noms populars i catalans de les fruites i verdures que habitualment es vénen als mer-
cats i a les botigues. Aquests cartells es repartiran, a més dels llocs esmentats, a les es-
coles de les illes.

Els cartells recullen una representació gráfica de les fruites i verdures i es dóna infor-
mació sobre el seu origen i característiques, a més del nom habitual i les variants amb
qué aquestes designen a les illes. En alguns casos s'hi afegeix una dita popular que en fa
referència.

En total s'han editat deu mil cartells, cinc mil de cada modalitat, els quals es veuran
difersificats, d'aquí a un temps, amb altres aliments.

Per altra banda, la Conselleria de Cultura ha distribuït a tots els centres escolars de les
illes els vocabularis «Brulla» i «Canya», pertanyents al cicle inicial i  mitjà d'EGB de cata-
là. Per l'any que ve hi ha previst la realització del vocabulari del cicle superior que dur à el
nom de «Blat».

FUSTERIA mó,JER, S.A. 25 ANYS
EBANISTERIA* DECORACIÓ * PROJECTES

CTRA. LLUCMAJOR- S'ARENAL, KM. 1
TLF.: 660760 - 660108 - 660128 -

LLUCMAJOR (MALLORCA)
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ELEMENTS
DECORATIUS

FACTORS DECISIUS

A PREFAMA sabem
molt bé que la decoració, la per-
sonalització de la seva casa, és el
resultat d'una feina de conjunt, en la
qual vostè, un professional o un equip, delimita un
espai amb carácter exclusiu, utilitzant mitjans,
formes i productes diversos: elements decoratius
que dissenyen i constitueixen les característiques
de la seva casa.

¿S'ho imagina sense rajoles?
¡És clar, són factors decisius!

Completi la seva decoració a PREFAMA

1
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LA DIRECCIÓ DE

US DESITJA UN

BON ANY 1989
?ALUDE MALLORCA:

EXPOSICIIAEIDUC wiÍs SALVADOR, 84
TUS.: 751631 755445

TELEFAX:758132
MAGATEM: POLI DE SON CASTELLó GRANVIAASIMA

294004
TELEFAX: 759527

MAGATZEM: POL DE CAN VALERO 4 DE NOVEMBRE, 11
l'El: 206666

TELEFFAX: 758130
MAGATZEM:CARIER DE StICRATES, 8 (CAN BLEI

HUI: 270161 .277995
TELEFAX:219309

LLUCMAJOR:
OFICIES, FÁBRICAI EXPOSICIó: Ce DELBISBEHREROIG, 29

TRIS: 660150 .660154
TELEFAX:660598

S'ARENL
EXPOSICIÓIMAGATZEM:CARREI MILITAR, 522

TEL 262238
TELEFAX: 192767

CALAD'OR:
EXPOSICIÓ: Al DE BÉLGICA, 14

TI 657562
MAGATZEM: CARRETI CALONGE. CALA D'OR, KM•1'500

PR CE 111 11111 111
MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ
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Festa Conmemoració del Vint-i-cinqué Aniversari
de la fusteria Germans Mójer a Llucmajor

El batle de Llucmajor brinda amb na Francesca
Meliá, dona del president de la companyia.

Vuitanta persones componen la plantilla de la Fusteria Mójer.

Les nostres empreses 

Fusteria Mójer de Llucmajor
Aquest any de 1988

que acaba de finir, s'han
complit els vint-i-cinc
anys de la inauguració
de la Fusteria Mójer de
Llucmajor. El mes pas-
sat, la direcció de la fus-
teria va organitzar una
gran festa per celebrar
aquesta niversari amb
l'assistència d'autoritats
autonòmiques i Ilucma-
joreres.

Volguérem aprofitar
aquesta efemérides per
entrevistar el president
de la companyia, senyor
Joan Mójer qui ens rebé
al seu despatx i ens
atengué ben amable-
ment.

—Aquesta societat,
ens diu, está formada
pel meu germà Pep i jo a
parts iguals, però qualcú
havia de ser el president

i m'hi feren a mi. Jo vaig
apendre l'ofici a Can
Felip Pasqual i en Pep a
Can Miguel de Son
Avall. Ara ha fet 25 anys
que jo me vaig establir
pel meu compte al nú-
mero 39 del carrer Major
i al cap d'un any en Pep,
que havia acabat el ser-
vei militar, va venir a la
fusteria i ens vàrem as-
sociar al cinquanta per
cent. L'any 72 compra-
rem onze quarterades a
Ca s'Hereu just a l'entra-
da de Llucmajor, constrí-
rem una nau d'uns 5.000
metres quadrats i aquí
ens tens amb la fusteria
més gran de la nostra
comarca.

—El secret del vostre
èxit?, Ii demanam.

—Tenir bon personal,
els fusters estan con-

tents i nosaltres també.
—Tanmateix hi ha ben

pocs joves que se facin
de l'ofici.

—Els joves preferei-
xen l'hostaleria i és una
pena. La fusteria és un
bon ofici i está ben
pagat, a més, és una
feina de tot l'any.

—Teniu molts d'em-
pleats?

—Som vuitanta perso-
nes entre MOJER, S.A.,
i NORT I SEPI, S.A., a
més, tenim la maquina-
ria del tipus Europa 2000
que és la darrera que ha
sortit.

La batiese de Llucmajor i el conseller d'Indústria
El fuster més jove.	 del Govern Balear.

Els Germans Mójer bufen les espelmes del 25 Joan Mójer, president
aniversari.	 de la Fusteria Mójer. Mestre Antoni Cerdá, el fuster més vell, va rebre una placa.



El primer cotxe que va tenir mestre Pau Salvà.
Reproducció de l'autogir d'en Pere de Son Gall que es guarda a l'Institut de

Llucmajor.

El corredor Taverner amb una bicicleta muntada. _	 a Llucmajor.

La Ferreria Salvé devers l'any 27.

Motor que havia de moure l'autogir.
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Pau Salvà y Barceló: Ferrer d'en Pere de Son Gall
Mestre Pau Salvé i

Barceló, avi de Macià
Garcies i Salvé, actual
regidor de cultura de l'A-
juntament de Llucmajor,
fou el ferrer d'en Pere de
Son Gall, inventor de
l'autogir.

Aquests dies i, per
mor d'un programa tele-
visiu sobre en Pere de
Son Gall, el tema de l'in-
ventor de l'autogir és
d'actualitat, per això
hem volgut entrevistar a
Mestre Pau, un home
que duu molt bé els seus
85 anys i respon amb
precisió a les nostres
preguntes.

—Vaig començar de
ferrer, però era molt afi-
cionat a la mecánica i

vaig posar taller de bici-
cletes. Devers l'any 27
feia quadres de bicicleta
als corredors Parrita, Ta-
verner, Raig-Cotxer i al-
tres d'aquell temps. A la
meya ferreria, en Pere
de Son Gall va fer cons-
truir el seu helicòpter.

—Forjàrem els ferros
a la ferreria i ho muntà-
rem a la possessió de
Son Gall, en Pere ara
intelligent i molt capa-
rrut, no volia que li do-
nassin consells. L'auto-
gir tenia un motor Harley
Davidson de dos pistons
i no va volar mai, com
que no tenia embraga-
ment, en engegar el
motor, tot d'una s'atura-

Mestre Pau Salvé, duu
mult bé els seus 85 anys.

—En Pere, va enviar
una carta amb els pié-
nols de l'helicòpter al mi-
nistre De la Cierva, que
va contestar que no
podia subvencionar l'in-
vent si no era presentat
per un enginyer.

Ara, els llibres de text,
diuen que De la Cierva
va inventar l'autogir. La
idea, però havia estat
d'un Ilucmajorer.

—Es fals, diu mestre
Pere, que en Pere morís
dins la misèria, va deixar
la seva possesió a les
monges que el cuidaren
molt bé. En Pere, va
viure fadrí i prou mala-
ment fins que li doné la
curolla de l'autogir, Ila-
vors va començar a anar
per Ciutat a veure de
l'autogir, Ilavors va co-
mençar a anar per Ciutat
a veure teatre, varietés i
altres espectacles d'a-
quell temps. No podía
morir dins la misèria per-
qué tenia terra i mai la va
vendre.
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Assessorament lingüístic gratuít
Cordialment,	 -

APLEC, Apt. Correus 1351 PALMA

Club Náutico
El Arenal



S l IAIGES

arendi

BItIlets d'avió ide vaixell.
Vol* xárters.
Credlvlatge.

Lloguer de cotxes.
Reserves per teléfon 1
entrega de bItIlets a

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

S'ARENAL, venc pis, 4 ha-
bitacions, 2 galeries, bany i
lligador, cuina-menjador i
saleta, 120 metres de tema-
ça. Segona linea, garatge
opcional. 7.200.000 ptes.
Tel. 267470.

VENC 5 mòduls amb taule-
ta de vidre a joc. 491952,
hores d'oficina i 290452 els
vespres. Demanar per na
Cati.

TRANSPAS LOCAL gran,
al carrer Trasimen de s'A-
renal. Actualment serveix
d'oficina. Telèfons 268201
-490152.

IMPREMTA

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

PAPERERIA

Tol en material escolar i ()inertes' descriptor:

PERFUMERIA

Gran exposició d'olneetes de regal.

»".X.-10,51c,,c-51

Carrer de Sa Fira, 10	 Tel. 660310
	

LLUCMAJOR

ANUNCIAU-VOS DE FRANC A S'ARENAL DE MALLORCA

Nom:
Cognom:

DNI.

TELF:

-t.ATENClu -Escrivlu un sol anunci per cupó.
-Useu Iletres majúscules.

 	 -Escriviu dhltelleillatire el taxi__ 	

TEXT:

_____
Ompli aquest cupólenviau-lo a:

S'ARENAL DE MALLORCA: Camí de les Pedreras, 132 - 07600 -
SES CADES DE S'ARENAL

16
	

S'ARENAL DE MALLORCA, 1 DE GENER DE 1989

1011111~V

BORSA
IMMOBILIARIA

URGEIXEN PISOS
PER LLOGAR.

FINQUES
AMENGUA!».

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 hogar a la comarca

de s'Arenal.
FIQUES SASTRE
BARCELO

Carrer Milà, 15.
Tel. 260649.

S'Arenal de Mallorca

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

LES PALMERES venc du-
plets. Tel. 297020.

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

DAVANT el Palau del Rei,
venc estudi amoblat.
1.800.000 ptes., al comp-
tat. Tel. 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. Telf.
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 dnr-
mitori, sense mobles, cuina
americana, per estrenar,
30.000 Ptes. AMENGUAL.
79987.

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-
CUAL: 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 pies. AMENGUAL.
269250.

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

CONTESTADORS AUTO-
MATICS, teléfons sense
mans, telèfons sense fils.
EL,ECTRONICA 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.

NECESSIT Magatzem,
casa vella o solar a Ses
Cadenes, Pil.larí o Merave-
lles. Ofertes al 261246 -
261052.

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 llogar, 5.000
Pies. AMENGUAL.
269250.

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

A S'ARENAL, venc el local
n. 10 del carrer Marbella,
41, Edifici Ribera. Dues
sales, portes metáliques,
magatzem i excusat. 45
m2. i 18 m 2. de terrassa,
quatre milions al comptat.
Bona zona. Antoni Jimé-
nez. 756058 a les 13 hores.

VENC FINCA tres quarte-
rades a Son Manió. Entrada
carr. Randa i camí veïnal. 1
Km. del centre de Llucma-,
jor. Casa de roters i de cis-
telladors. 660841.

S'ARENAL-LLUCMAJOR
Iloc local ben situat apte
per a qualsevol negoci.
Preo 65.000 pies. 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. GELABF.RT.

\
ZONA BALMES verb pis 2
habitacions, menjador,
cuina i sala de ,rebre.
3.650.000 ptes. Tlefonar
de 16,00 a 19,0Q hores al
712596 GELABERY.

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 pies. Facilitats.
Telefonar de 9,00 a 13,00
al 721730.

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

S'ARENAL. Venc aparta-
ment dos dormitoris, cuina,
bany, menjador i terrassa.
Vista a la mar. 6.300.000
ptas. 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 hcres.
Máxima discreció i serietat.
Tel. 404218.

COMPRARIA dues quarte-
nades a dos o tres quilóme-
tres de s'Arenal. 265374.

S ARENAL, primera línea,
entre balnearis 7 i 8, parti-
cular lloga pis 4 dormitoris
dobles, gran saló-
menjador, terraça de 40
m 2., 2 sales de bany, Higa-
don, cuina equipada amb
ofice, rebredor gran, re-
bost, galenia. 75.000 pies.
Tel. 719327.

S'ARENAL, se ven pis prop
de la platja, 3 dormitoris,
cuina amoblada i bany.
4.500.000 pies. Senyor
Arroya. Tel. 262700.

BADIA BLAVA, venc apar-
tament modern planta
baixa, 1 dormitori doble,
menjador, bany i cuina.
Ban preu al contat. Tel.
770016.

BELLAVISTA DE CALA
BLAVA, venc apartament 3
dormitoris, bany, escussat,
dues places garatge, cam-
bre dels mals endressos,
energia solar, jardí, vista a
la mar, a 15 minuts de Ciu-
tat. Tel. 710704.

COLL D'EN RABASSA.
Venc àtic, 3 cuartos, bany,
Iligador, cuina, menjador,
sala d'estar, aparcament,
terraça, teléfol, 40 metres
de terraça, vista a la mar i a
la montanya. 6 milions de
ptes., al comptat. Trucau a
partir de les 2200 al
236788.

COLL D'EN RABASSA,
venc pis, 3 dormitoris, sala-
menjador, cuina amoblada,
bany, terraça i garatge. Tel.
264330.

CAN PASTILLA, venc ga-
ratge al carrer Miguel Mas-
sutí, n. 3. Tel. 265557.

S'ARENAL carrer torrent a
40 metres de la platja, se
lloga pis, tres dormitoris,
dues sales de banys, saló-
menjador, totalment equi-
pat. Tels. 500358 - 505807.

SON VERI de s'Arenal.
Lloc pis amoblat per tem-
porada. 3 cuartos, sala-
menjador, rebedor, bany,
galenia i dues terraces. Tel.
279668.

CAN PASTILLA. Lloc pis
màxim a dues persones.
50.000 pts. Tel. 209311.

COLL D'EN RABASSA.
Lloc pis amoblat de 140
m 2 ., assoleat, tres dormito-
ris dobles, sala-menjador
gran, cuina espaiosa, bany
i lligador, dues terraces,
jardí i possibilitat de gara-
ge. 60.000 ptes. Tel.
601112.

COLL D'EN RABASSA.
Lloc primer pis únic amo-
blat. 40.000 pies. Tel.
264118 - 756302.

MOLINAR, davant la mar,
al Portitxol. Carrer vicari
Joaquin Fuster, 25. Lloc
planta baixa ben gran, amb
garage i jardí. Informació
els matins de 10 a 13. Tel.
461172 - 462887.

CAN PASTILLA, entre els
balnearis 2 i 3 se 'toga
apartament. Tel. 246149.

SON VERI DE S'ARENAL.
Lloc o venc pis amb apar-
cament i piscina. Tel.
469199.

S'ARENAL. Venc estudi
devora l'Hotel Badia de
Palma. 2.300.000 pies. Tel.
269844.

S'ARENAL, carrer Asdru-
bal, venc pis, tres cuartos,
cuina amb terraça, saló es-
paiós amb vista a la mar,
mig amoblat. 5.200.000
pies. Trucar horabaixes.
Tel. 714085.

S'ARENAL, venc pis de
180 m 2., 4 dormitoris, men-
jador, saló, cuina, rebost,
cambra deis mals endres-
sos, dues sales de bany,
garatge al soterrani.
13.000.000	 pies.	 Tel.
490013.

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.



Agència matrimonial i d'amistat

La parella unida
Fa deu anys que tenen oblata l'oficina del carrer del Comte de

Sallent, número 17, de Ciutat. La seva feina és presentar gent que
es trobi sola o mancada d'estimació a fi d'entaular amistat, la qual
moltes vegades acaba en matrimoni.

- Que no és un poc violent això d'anar a una oficina a demanar

que te presentin un homo o una dona?
- No és violent en absolut. Nosaltres treballam amb la máxima

discrecció, tenim sis saletes, amb música ambiental, per fet les
presentacions i la gent se.troba bé i cómoda.

-Quantes persones teniu als vostres fitxers?
-De dones un cetenar, i cent vin-i-cinc homes. Aquí la gent

troba parella ràpidament i després deixa de ser client nostre, però
cada dia se n'hi apunten de nous. Aquesta  agència forma moltes

parelles que Ilavors ens estan molt agráits.
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PEPE ROMERA, perru-
quer de senyors. Tall a les
tisores i a la navalla. Dofí,
4. Tel. 262856 - Ca'n Pas-
tilla.

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

MIQUELA 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 Plaga
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 cans.
Venda de cadells. "CRIA-
DERO LOS VALIENTES".
Tel. 662136.

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

VIATGES
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.

VIATGES XALOKL Bit-
Ilets de vaixell i d'avió.
Telèfon: 267450.

BORSA DEL
MOTOR

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

VENC BOT de fibra de 10
pams descobert amb motor
fora borda de 750 CV
-Mercury». Tel. 262769.
Ref. Miguel.

LLIBR::11A DE VERD EN
BLAU. Llibres en català i en
castellà. Especialitat en
lecturas juvenils i infantils.
Comandes de llibres en 24
hores. Avinguda del Cid,
56. Teí. 248360 - Son Fe-
rrioi

OUS FRESCS
de gallina rossa

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

Granja Acosta.
Llucmajor.

Tel. 660432.

VENC SOMO 2 de 2 me-
tres. 4 veles corredera
electrónica, motor fora
borda Mariner de 8 H.P.,
canya llarga. Un milió de
pessetes al comptat. Tel.
410522, hores de manjar.

TAPISSERIES MALLOR-
CA, cortinatges, tèxtils i
subministraments ganarais
per a tapissers. Preus de
promoció. Visitau-nos. Us
esperam al passatge
Maneu, 8, prop de la Via
Si ndicat.

PERSONALS
CAMBRERA DE L'AIRE,
30 anys, tenc reservat el
meu cos per a l'home que
em doni la seva confiança,
amor i ternura, per aconse-
guir un matrimoni feliç.
Som morena, ulls cels, fa-
drina, crida'm al 710087.

NEGOCI PROPI, 45 anys,
divorciat, simpàtic, de la
llar, moreno, ulls negres,
vull conèixer una dona
amorosa, dolça, que es
casi amb mi com més prest
millor, la vida és curta, no la
visqui trista. Crida'm al
710087.

PERIODISTA, 38 anys, si
em crides et demostraré
que nosaltres també
podem ser fangos, som
molt romàntic, m'agrada
estimar, llegir, passejar,
paró sobretot vull viure els
meus darrers dies amb tu,
si tu també els vols viure
amb mi, endavant, crida'm
al 710087.

FARMACEUTICA, 34
anys, fadrina, morena, ulls
negres, pis, cotxe, m'agra-
daña conèixer senyor de
34 a 39 anys, no m'importa
el seu estat civil, li donaré
molla felicitat, tota la que
necessiti. Cridi'm al
710087.

FADRI, 25 anys, sense
problemas econòmics. Vull
relacions formals amb sen-
yoreta senzilla. 710087.

VIUDO, 39 anys, construc-
tor obres xalet, cotxe. Vull
establir relacions amb sen-
yoreta senzilla. 277990.

SEPARAT, 35 anys, pro-
fessor d'EGB. Vull rela-
cions formals amb senyo-
reta culta. 277990.

FADRI, 27, pis, cotxe, bona
feina. Vull establir relacions
formals amb senyoreta
senzilla. 710087.

FADRINETA, 25 anys, molt
bonica. Vull relacions for-
mas amb fadrí treballador.
710087.

FADRI, 38 anys, director
d'empresa. Vull relacions
formals amb senyoreta
culta. 277990.

FADRINETES de 18 fins a
40 anys, boniques, senzi-
lles, volen relacionar-se
amb fadrins treballadors.
710087.

VIUDA, 50 anys, molt boni-
ta. Vull refer la meya llar
amb cavaller culta. 710087.

SEPARAT, 48 anys, direc-
tor de Banc. Vull relacions
formals amb senyora o
senyoreta culta. 277990.

SEPARAT, 49 anys, pro-
fessor. Vull relacions for-
mals amb senyoreta no se-
parada, senzilla. 277990.

FADRI, 44 anys, de poble,
feines del camp a les
mayas propietats, vull for-
mar una llar amb senyoreta
senzilla i que li agradi la
casa. 277990.

SEPARADA, 36 anys, bo-
nica, vull relacions formals
amb senyor de la mateixa
situació. 277990.

FADRI, 24 anys, sense
problemas econòmics. Vull
relacions formas amb sen-
yoreta senzilla. 277990.

VIUDA 49 anys, vull conèi-
xer senyor culta, relacions
formals. 710087.

FADRI, 36 anys, adminis-
tratiu, vull relacions formals
amb senyoreta senzilla i de
la llar. 710087.

SEPARADA, 24 anys,
ATS, vull formar una llar
amb senyor fadrí, culta,
simpàtic. 710087.

SENYORA 50 anys, vull
amistat formal amb senyor
simpàtic i amorós. 277990.

FADRI, 35 anys, vull for-
mar una llar amb senyoreta
amb estudis superiors.
277990.

SEPARAT, 39 anys, estu-
dis, negocis, vull relacions
formas amb senyoreta sen-
zilla. 710087.

VIUDO, 61 anys, industrial,
vull relacions formals amb
senyora culta. 710087.

FADRINETA, 26 anys, bo-
nica. Vull relacions formals
amb cavaller culta. 277990.

SEPARAT, 48 anys, indus-
trial hostaleria, vull rela-
cions formals amb senyora
culta. 710087.

FADRINETA, 22 anys, molt
bonica, vull relacions for-
mals amb fadrí simpàtic.
710087.

FADRI, 30 anys, pastisser,
vull relacions formars amb
senyoreta senzilla. 277990.

FADRI, 32 anys, periodis-
ta, vull relacions formals
amb senyoreta bonica i
senzilla. 277990.

SENYOR, 39 anys, la sole-
dat em venç i cada dia se'm
fan inacabables els segons
sense tú, dona. Som fadrí,
no m'importa el teu estat
civil. Crida'm al 710087 i
tampoc estarás sola.

SENYORETA de 26 anys,
fadrina, rossa. Estic inte-
ressada a trobar un home
que sigui amorós, formal,
no m'importa el teu estat
civil, de 35 a 40 anys, Cri-
da'm al 710087, et faré
feliç.

SENYOR de 35 anys, se-
parat, no m'importa el teu
estat civil, suficients ingres-
sos, vull una dona mágica
que m'ompli de sorpreses i
aquesta pots ser tu. Cri-
da'm al 710087.

CAMBRERA DE L'AIRE,
28 anys, plena d'amor que
vull compartir amb tu, no he
tingut sort, estic separada,
vull refer la meya vida amb
un homo gentil, no importa
la seva situació ni estat
civil. Crida al 710087.

SOM UNA FADRINETA de
65 anys, encara que no ho
pareix, em dic Joana, m'a-
grada viatjar, passejar,
tenc el cor d'una joveneta i
quan vull som molt xistosa.
Crida'm al 710087.

MESTRE de 33 anys, fadri-
na, atractiva, ulls negres,
rossa, cabells llargs, faré
molt feliç l'home que m'es-
collesqui corn a esposa.
Crida al 710087.

SECRETARIA, 32 anys,
amant de la llar, honrada,
vull conèixer cavaller de 32
a 37 anys, bo i amorós, de
la llar. Crida'm al 710087.

ECONOMISTA, 40 anys,
encara que no ho semblen,
voldria conèixer-te, dona.
Tenc molt dolgut l'esperit.
Fins matrimonials. Crida'm
al 710087.

AL.LOTA de 25 anys, fadri-
na, vull l'amistat de mo-
ment, som morena, ulls
verds, estatura 170. Si
tens temps lliure i em vols
conèixer, crida'm al
710087. Et faré el meu rei.

M'AGRADARIA conèixer-
te, a tu, dona que Ilegeixes
el meu anunci. Em dic Car-
ies i tenc 45 anys, separat.
Crida'm al 710087 i et ren-
taré el cor, que supós que
está ple de dolor, corn el

SENYORA de 55 anys,
viuda, sense fills, m'agra-
daria conèixer un home
que em doni l'amor que ne-
cessit, bons ingressos i
bona feina. Crida'm al
710087.

DELINEANT, 28 anys, som
fadrina, la meya major
illusió és tenir fills i que
regni l'alegria en un matri-
moni feliç. Cavaller, vagi de
pressa i cridi'm al 710087.

ENGINYER, 30 anys, fadrí,
molt atractiu, fins seriosos,
em dic Jaume, has aconse-
guit ja la felicitat, nina? No!
ldó crida'm al 710087, amb
mi l'aconseguirás.

AL.LOT de 20 anys, fadrí,
vols ser tu la meya mitja ta-
ronja? Idó endavant, som
alt, prim, ros, ulls negras.
Crida'm de pressa, t'esper,
fins matrimonials, al
710087.

SENYORA, 42 anys, perru-
guara, ulls verds, atractiva,
si em crides et faré l'home
mies feliç del món, t'ho pro-
met. Crida al 710087.

METGE, 32 anys, fadrí,
som formal i seriós. A tu,
dona que llegeixes el meu
anunci, m'agradaria que
em cridassis al 710087.

LLICENCIADA en Medici-
na, 34 anys, fadrina, tenc
un terrible desig de trobar
un ¡ove, si vols alliberar els
teus pensaments crida'm al
710087.

SENYORETA, 20 anys,
vols una relació seriosa,
senzilla i duradora, idó
estic a la teva disposició.
Crida'm al 710087. Mari.

SENYORA, 46 anys, et
somii de nit i tu no ets al
meu costat, et somii de dia i
tu no . ets al meu costat,
penó més llarg és el dia cer-
cant-te, a tu, homo, amor!
Si estás en la meya matei-
xa situació no ho dubtis i
crida'm al 710087. Juani.

ARQUITECTE, 43 anys, di-
vorciat, m'agradaria conéi-
xer una dona per compartir
les sayas penes i alegries.
Crida'm al 710087.

AL.LOT de 19 anys, fadrí,
bons estudis, estalvis, no
m'importa el teu estat civil,
només doman comprensió,
amor i felicitat, no som vi-
ciós. Et voldria conèixer,
crida'm al 710087.

INFERMER, 37 anys, fadrí,
com és de preciós veure el
sol i els estels quan brillen,
només que n'hi ha que ho
fan de dia i altres els ves-
ores com tu i jo. Em trob
molt sol i necessit una dona
que m'estimi i em sàpiga
comprendre. Crida'm al
710087.

ADVOCAT, 50 anys, viudo
sense fills, cotxe, pis, estal-
vis, vull conèixer una dona
que m'estimi molt, que em
doni el seu afecte i amor, si
penses el mateix endavant,
crida'm al 710087.

PERRUQUERIES
	

VENDES

Petits anuncis 1 FADRI, 42 ANYS, estudis
superiors. Em vull relacio-
nar amb senyoreta culta.
710087. 
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PERSONALS
VIUDA, 22 anys, la soledat
em fa por, vull ser feliç, si tu
emb pots ajudar crida'm,
som rossa, simpática, tre-
ball fix, estudis universita-
ris, educada. 277990.

SECRETARIA, 29 anys,
170, 75.000 Ptes. al
mes, cotxe, pis a Palma,
aficions a la pintura, la
música, la naturalesa, la
jardinera, senyor inte-
ressat en conèixer-me
amb fins formals cridau
al 277990.

VIDU, 30 anys, indepen-
dent, simpàtic, estudis
superiors, sense proble-
mas, voldria fer amistat
amb fadrina / separada
/vídua bona, amable,
que li agradi la llar, que
sigui Ileial, educada.
277990.

ASSESSOR FISCAL, 46
anys, alt, ben plantat,
responsable, vida cómo-
da, m'agradaria conèixer
senyora / senyoreta que
II agradi la llar, 24-33
anys. 277990.

SOM FADRINA, jove,
guapa, esdevenidor re-
solt, m'agradaria trobar
una persona amb la qual
conviure, primer conviu-
re, amb la independen-
cia i l'alegria de viure,
tenc 29 anys. 277990.

CAMBRERA D'HOTEL,
25 anys, sense proble-
mes, m'agradaria formar
una llar amb senyor
sense problemas, no im-
porta edat ni estat, que
sigui treballador.
277990.

RECEPCIONISTA, 28
anys, bru, alt i prim, do
de gents, viss sol, in-
gressos elevats, m'agra-
daria fadrina fins a 30
anys, simpática, guapa,
fins matrimonials.
277990,.

FADRINA, 27 anys, pe-
ninsular, culta, amable,
158 i 56 Kg., bruna d'u-
lls clars, voldria formar
una vertadera llar, som
treballadora, simpática.
Si em vols coneixer crida
al 277990.

AL.LOT, 22 anys, fadrí,
amorós, és igual si ets
pobra o rica, només vull
que m'estimis com jo t'esti-
maré a tu. Crida al 710087.

PROPIETARI fusteria, 36
anys, bonica, 176,
excellent mestressa de
casa, esdevenidor bo. Em
vull casar amb senyor com-
prensiu, amable i sa.
247912.

FADRINA, 26 anys, tre-
ball fix, el meu preoble-
ma és la soledat, la
meya vida no és alegre
sense el teu amor, ne-
cessit un amic per com-
partir tot el que m'enre-
volta, som maca i atracti-
va. 277990.

FARMACEUTICA, 56
anys, rossa, molt bona
presencia, voldria fet
amistat amb fins serio-
sos amb senyor de la
meya mateixa situació
fins als 70 anys, alt, de
bona presencia. 277990.

SOM JOVE I BONICA,
visc a Magalluf, estic
cansada de les discote-
ques, m'agrada la tran-
quillitat, la llar, la famí-
lia, tenc 27 anys, traba-
l'adora, si emv vols co-
nèixer crida'm al
277990.

VIDUA, fils casats, 53
anys, sana, treballadora,
vull refer la meya vida
amb senyor fidel, que li
agradi sortir a passejar,
et donaré estima, amor.
277990.

JOVE FADRI, 25 anys,
vida resolta, grans rique-
ses, m'agradaria trobar
fadrina que valoras la
meya persona, fins for-
mals i seriosos, femeni-
na, elegant, jo ho som.
277990.

PROPIETARI SUPER-
MERCAT a Alcúdia,
grans béns, ingressos,
1'70, ros, ulls marrons,
la soledat em turmenta,
m'agradaria conèixer
senyoreta amorosa,
amable, fins a 35 anys.
277990.

POLICIA MUNICIPAL,
simpática, esdevenidor
assegurat, 43 anys,
bona presencia, m'agra-
daria amistat amb fins
seriosos amb senyor
sense problemas, sense
vices, jo faré molt feliç
l'home que es casi amb
mi. 277990.
FADRINA, 32 anys, treball
en un comerç de pells, ma
gradaria conèixer senyor
sense problemes, amorós,
relacions serioses. 247912.

SOM PERSONA NOBLE i
voldria tenir relacions,
amistat de moment, amb
senyor culte, de bona pre-
sència, net, entre els 30 i
els 45 anys. 277990.

DIVORCIADA, sense fills
al meu càrrec, cotxe, cultu-
ra àmplia, m'agradaria tenir
una bona amistat amb sen-
yor fins a 48 anys, que sigui
bo i Ii agradi la llar, passe-
jar, la naturalesa. 277990.

SECRETARIA, 25 anys,
bonica i sola, em sent
trista, aficions culturals,
voldria relació amistosa
amb jove amable i cuit,
fadrí, fins als 37 anys,
fins matrimonials.
277990.

ROMANTIC, 27 anys,
m'agrada el camp, pas-
sejar, la música, tenc
cultura i possició, vull
formar una vertadera
llar/família. Si ets com jo,
crida'm al 277990.

FADR I, possició alta,
empresari, vida resolta,
voldria una dolça amistat
amb senyora/senyoreta
fins a 45 anys, jo en
tenc, 53, cult, amable.
277990.

FADRI, 28 anys, treballa-
dor, em vull casar amb sen-
yoreta senzilla, que li agra-
di la naturalesa, passejar,
som sor-mut i m'agradari
que tu també ho fossis,
ambdós cercaríem la nos-
tra prbía llar plena de felici-
tat. 277990.

ANGLES, 62 anys, vidu,
visc de rendes i fortuna,
ben plantat, vull fer amistat
amb companya que li agra-
di viatjar i la llar. 277990.

PROFESSORA, 35 anys,
bruna, senzilla, ben planta-
da, excellent mestressa de
casa, vull formar família
amb senyor seriós,educat,
amorós, treballador.
247912.

FORNER, 22 anys, 187,
corpulent, ulls blaus, vull
començar la vida amb sen-
yoreta sense vicis, formal,
de bon cor. 247912.

SECRETARIA, mitja edat,
atractiva, interessant, per-
sonalitat, de gran cor, vull
senyor educat, inquietuds
culturals, sa, per formar pa-
rella. 247912.

PILOT D'AVIACIO, 33
anys, sa, separat, sense
problemes, bona presén-
cia, voldria fer amistat amb
fins matrimonials amb sen-
yora o senyoreta de gran
cor, que li agradin els nins.
277990.

DIVORCIADA, 1 fill, fun-
cionària, 35 anys, gran
cor, 163, i 58 Kg., bruna,
vull refer la meya llar
amb home seriós, culta,
educat, 33-48 anys,
sense vicis. 277990.

PERRUQUER, de gran
cor, un poc tímid, vull
trobar jove formal i edu-
cada amb fins matrimo-
nials, 23-31 anys, sana,
neta, si em vols coneixer
crida'm al 277990.

DEPENDIENTA, 24
anys. jove, alegre, sim-
pática, voldria tenir rela-
cions amistoses amb
fadrí / vidu finsals 37
anys, que sigui alegre,
sense problemas, fins
matrimonials. 277990.

EMPLEADA DE COMERÇ,
28 anys, sana, neta, m'a-
grada bailar, pasejar, el ci-
nema, voldria fer feliç sen-
yor solitari, indiferent si té
fills. 277980.

PSIQUIATRA, 45 anys,
excellent esdevenidor,
xalet, afeccionat a l'arqui-
tectura antiga, m'agradaria
formar una llar amb amor,
felicitat i pau amb senyora
o senyoreta bona i senzilla.
277990.

CAMBRER, 45 anys, amo-
rós, treballador, net, pis
propi, fadrí, voldria formar
familia amb senyora senzi-
lla, agradable i que li agra-
din els nins. 277990.

TRANSPORTISTA, 43
anys, 178, prim, ben plan-
tat, voldria fer amistat se-
riosa amb senyora sense
vicis, pacífica, sana, amb
fins matrimonials. 277990.

RECEPCIONISTA D'HO-
TEL, bons estalvis, sense
problemes, la illusió de la
meya vida és formar una
família, voldria senyora o
senyoreta fins als 30 anys,
bona presència, sense
vicis, culta. 247912.

FADRINA, cerc cavaller
educat, amant del món ar-
tístic, fins els 69 anys, amb
fins formals, tenc posició,
cultura, acomodada.
277990.

TENC 28 anys, separada,
castanya, d'ulls clars,
100.000, vull trobar senyor
amb fins seriosos. Crida'm
al 710087.

TENC EL COR ADORMIT
d'esperar i tu me'l desper-
tarás, som tímid, tonc 50
anys, pis, cotxe, em dic
Pere. Crida'm al 710087.

SENYOR 60 anys, comer-
ciant, cotxe, pis, bons in-
gressos, m'agradada fer
amistat de moment amb
dona senzilla i amorosa.
Crida'm al 710087.

DIVORCIADA, 65 anys, ni-
vell cultural alt, 200.000,
atractiva, agradable, neta,
sense fills, m'agradaria tro-
bar un homo que en faci
feliç i jo a ell. Crida'm al
710087.

DIRECTOR GERENT, 50
anys, sense problemes
economics, voldria conéi-
xer senyora, no importa si
té fills, fins seriosos matri-
monials. Crida'm al
710087.

SENYORETA 19 anys,
corn de preciós és el regne
de l'amor quan un homo és
al meu costat i pot donar-
me molta comprensió i fins
i tot el seu cor, som rossa,
cabells curts, ulls blavosos,
m'agradaria molt que em
cridassis a1710087.

SENYOR ETA 39 anys,
bruna, estatura normal,
simpática i alegre, per ser
feliç no vull castells ni ri-
queses, només un homo
que sigui amorós i que em
sàpiga estimar, si estás Ile-
gint les meves quatre línies
que tu siguis la meya mitja
poma corn Adam i Eva. Cri-
da'm a1710087.

DIVORCIADA, 27 anys,
negoci a Palma, importants
bens, voldria fer amistat
amb un bon horno. 247912.

FADRI, 55 anys, bona pre-
sència, educat, importants
bens, vull formar una famí-
lia amb fadrina amb cultu-
ra, educada, neta, de bon
cor. 247912.
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PERSONALS
	

GASTRONOMIA
VIDUA, 33 anys, negad
propi, bonica,
acceptaria senyor honrat,
responsable per a fins ma-
trimonials. 247912.

COMERCIANT, xalet vora
la platja, cotxe, estrangera,
atractiva, 45 anys, senyor a
qui agradin els nins, el
camp, la vida sana,
277990.

VIDUA, 55 anys, esdeveni-
dor resolt, amorosa, dolça,
maca, afeccionada al tea-
tre, la música, cerc senyor
amb fins formals. 277990.

EL MEU COR CERCA i ella
no és amb mi. La vull fer
feliç i no la trob, senyor de
27 anys, fadrí, negoci
propi, amorós, bona pre-
sencia, crida'm al 710087.

TENC UNA FABULOSA
técnica per fer-te feliç i que
et riguis amb mi sense
parar. Saps com..? Només
fent-te pessigolles. Som un
bromista, per qué? Doncs
perquè som simpàtic i ama-
ble com has pogut compro-
var. Em dic Sergi, tenc 38
anys, farmacèutic,
310.000, pis, cotxe, m'a-
gradaria conèixer-te a tu
que en aquests moments
estás Ilegint les meves lí-
nies. Si em vols conèixer
crida'm al 710087.

EL MEU COR está ferit, tu
me'l curarás, fes-me feliç,
ho necessit tant, senyor 53
anys. Crida'm al 710087.

ROSSA, tenc 47 anys, ne-
goci propi, em vull casar
amb un home molt home.
Crida'm al 710087.

PROFESSORA D'ID10-
MES, voldria conèixer l'ho-
me dels seus somnis, un
home que sàpiga el que és
una dona de la llar, bruna
de cabells llargs, ulls ne-
gres, 31 anys. Crida'm al
710087.

SOM ESTUDIANT de COU
i Universitat, carrera quasi
acabada, tenc 22 anys,
m'agrada sortir, no tenc
mals vicis. Crida'm al
710087.

EM DIC MARIA, tenc 25
anys, fadrina, bruna de ca-
bells arrissats, 169, prima,
si ets un home de bon cor i
vols fer-me feliç, crida'm al
710087.

ESTIC DRET però em sent
tot sol, esper trobar la sen-
yora que tant cerc paró no
trob, si tens fills millor,
=partiré la meya felicitat
amb tu i amb els nostres
fills, dic nostres perquè els
que són teus, si ens casam
els estimaré com a fills
meus, 200.000, cotxe,
xalet, em dic Josep, tenc
55 anys. Crida'm al
710087.

NECESSIT d'una dona la
seva comprensió i amor,
tenc 37 anys, advocat, no
m'importa l'estat civil, i si té
fills millors, suficients in-
gressos, som bru, ulls
verds, estatura 175, el
meu nom és Miguel. Cri-
da'm al 710087.

CRIDA'M deixaràs d'estar
sol, tenc 30 anys però sem-
blen 27, rossa d'ulls ne-
gres, prima, fadrina, pis,
cotxe. Crida'm al 710087.

CERC LA FELICITAT, quin
me la proporcionará? Tu,
senyora de 42 anys. In-
gressos 200.000, cotxe,
pis, treball en un laboratori.
Crida'm al 710087.

SENYORETA 34 anys,
som tímida, treball
d'A.T.S., ingressos 90.000,
fins seriosos, no importa si
tens fills. Crida'm al
710087.

FADRINA, 32 anys, 168,
afeccions: lectura, som op-
timista, m'agrada el que és
original. Vull amistat amb
fins matrimonials amb sen-
yor senzill. 710087.

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

LA POSADA. Restaurant
mallorquí. Freixura de mé,
sopes mallorquines, llom
amb col, esclata-sangs
amb llom. Davant les esca-
les de Can Pastilla.

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.
262'1/.3 - S'Arenal de Ma-
tiz -cp.

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

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

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

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

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

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

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

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

HOSTAL MARACAIBO,
cuina mallorquina casola-
na. Devora les Escales de
Can Pl.stilla. Tel. 263017.

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.

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

RESTAURANT - TORRA-
DOR LLUCMAJOR. Xot i
porcella rostida. Avinguda
de Caries V, cantonada
Carretera de Campos Tel.
660w 39 - Llucmajor.

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

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

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

SERVEIS
PROFESSIONALS

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.

ES NECESSITA persona
amb ciclomotor per repartir
de matinada a la zona de
s'Arenal. Compatible amb
altres feines. Retribució in-
teressant. 201213 (depar-
tament de distribució).

BALL DE BOT, &iota jove
en dóna classes. Grups re-
duïts. Económic. Per infor-
mació: 416445. Demanau
per na Maite.
S'ARENAL, s'Estanyol, la
Rápida. Mallorquina de 34
anys amb cotxe própi s'ofe-
reix per fer feines de la
casa. Tel. 650017.

SENYORA s'ofereix per a
servici domèstic 4 dies
cada setmana. Tel.
269225.

AL.LOTA amb experiència
s'ofereix per a cuidar in-
fants a Sant Jordi. 742036,
horabaixes de 3 a 9. Mari-
na.
.FERRERIA DE N'ANTO-
NI SEGUI. Ferro i alumini.
Carrer de Castillejos, 53.

. Tel. 262592. Coll d'En Ra-
bassa.

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

NEUMATICS SON FE-
RRIOL,	 equilibrats	 de
rodes, canvi de rodes i pe-
rwts. Avinguda del Cid, 73.

413155- Son Ferriol.

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

PAPERERIA CERVERA.
Material escolar 1d'oficina.
Llibres de comptabilitat.
Cardenal Rossell, 82 - Coll
d'En Rabassa.

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

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

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.

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.

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

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

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

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

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

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

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

ENSENYANCES

Academia
BARCELO

491916

MECANOGRAF1A
CONTABILIDAD
OPOSICIONES   

BANCA
CALCULO  

C. BALEARES,25.2

4-7 Are l

T'oferim cursos de pro-
gramació en:

BASIC
dBASE III PLUS

COBOL
TURBO - PASCAL

TURBO - C
TURBO - BASIC

BASIC2 *
• (el de l'AMSTRAD PC)
I de formació d'usuarls
en:

ABILITY 2000
OPEN ACCESS II

SYMPHONY
LOTUS 1-2-3.

LOCO SCRIPT.
A més d'un Ilarg etcéte-

ra, pots aprendre:
BANCA

MECANOGRAFIA
COMPTABILITAT

IDIOMES
REPÀS.

Carrer Balears, 25-2-1.
Tel. 491916 - S'Arenal de
Mallorca.

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

FIAT SERVEI OFICIAL
TALLERS CAÑELLAS - ROTGER

BONES FESTES
CARRER DE LA HISPANITAT, 19

TLF.: 660647
LLUCMAJOR (MALLORCA)

rinfm2
IGNACI MUT TOMÁS
N.I.F. 41185125 -z

TIPOGRAFIA* OFFSET* PAPERERIA
CARRER DEL BISBE TAXAQUET, 60

TLF.: 660069
07620 - LLUCMAJOR (MALLORCA)

MOBLES DE TOTS ELS
ESTILS * PROJECTES I

PRESSUPOSTS
MATALASSOS I COIXINS

* VENDA AL COMPTAT I A
TERMINIS

CARRER DEL BISBE TAXAQUET, 28 TEL.: 660902LLUCMAjOR

MIQUEL TOMÁS I GUASP
MAGATZEM DE MOLDRE I
VENDA DE FERTILITZANTS

CARRER DE SANT FRANCESC, 72 - TEL 660551
LLUCMAJOR

FERRETERIA

LLOMPART
ADROGUERIA I ARMERIA

PLAÇA D'ESPANYA, 44
TLF.: 660297
LLUCMAJOR

BONES FESTES

INSTALIACIONS
ELECTRIQUES

INSTALLACIONS 1
REPARACIONS
ELÈCTRIQUES

*SOM TÈCNICS EN
IL.LUMINACIÓ  DE

GRANS ESPAIS
INSTAL.LAM

PORTERS AUTOMÀTICS

CARRER DOS DE MAIG, 27
TEL.: 263138 s'ARENAL DE MALLORCA

C I

nrP,Zür
NOIA$

	01141:1 ELECTRÓNICA
1F'9 S'ARENAL

VENDA 1 REPARACIÓ
TV - VIDEO - Hl FI

TEL: 265774

NACIONAL
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Cartes Apòcrifes

Cada foll amb el seu tema! Doncs sí, jo
canto com el Serrat, com aqueix català uni-
versal anomenat Joan Manuel, dic universa

Damià Sastre, «Personatge
Agrícola de l'Any»

Damià Sastre, empresari i ramader de
s'Arenal de Mallorca, ha estat el guanyador
del concurs popular que el diari El Día 16 fa
cada any per premiar el «Personatge Agrí-
cola de l'Any».

Com a guanyador d'aquest concurs —en
el qual voten els lectors d'aquest diari, en-
viant una targeta que el mateix diari conté—
Damià Sastre ha rebut una estatueta de
Xim Torrents, el «Terra d'Or». Els «Terra de
Plata» i «Terra de Bronze» han estat per
Miguel Joan Company i Mateu Sorell res-
pectivament.

perquè, menys a Xile, canta a qualsevol
banda.

Jo, Pau amic, no es sabrá greu que t'ano-
meni amb tanta familiaritat, no conec la teva
identitat, però tant se val. Tu dirás que totes
aquestes ratlles per qué són, sí amb tu i el
Serrat. Concs amb aquest cantautor res,
però sí amb tu i el teu article a la revista De
Pinte en Ample. Es un article atrevit i crec
que fins i tot conflictiu. Tanta sort que
només et preocupes d'un himne esportiu
arenaler, i d'aquest himne —valgui la re-
dundància— només de la seva Iletra, que si
t'atreveixes a envestir amb la música ales-
hores hauries ensopegat fins amb l'església
—fixa't que dic l'església i no les esglé-
sies— i és que a hom la música d'aquest
himne Ii sona a composició per  harmònium
o òrgan, però mai per piano. Jo crec, mo-
destament, que aquesta creació musical va
néixer mancada d'ànima, i és que un equipo
esportiu que és a una «competició» neces-
sita més empenta, parlant clar, una cosa
més enérgica, sinó es dorm l'enemic
—l'esportiu, s'entén. Es clar que si la músi-
ca sona molt torta podria haver intervingut
la Societat General d'Autors de l'Estat, o tal
vegada jo no sàpiga que per aquesta obreta
ja estan cobrant/pagant drets d'autor.

Res, que com et deia el teu article és con-
flictiu, però alerta, que no és exempte de
raó. Es fa un feble servei a la Normalització
Lingüística amb aquestes lletres tan catella-
nitzades. Compasos que, un diumenge sí i
un altre no, se'ns ofereixen per megafonia
als residents arenalers, mallorquins o de
fora.

Però Pau, jo al que em pertoca, i que
cada hom escrigui com Ii plau, que seguei-
xin component ja que la música és merave-
llosa, però sempre dins un ordre i amb qua-
litat, sempre amb qualitat. Perqué se taixe-
qui la moral et diré que el teu escrit estava
molt ben apariat, és més, que ets molt lliure
d'enjudiciar com i a qui vulguis, però sí que
et suggereixo una cosa: que tinguis sempre
present amb qui ensopegues, tal vegada
quan t'apropis al foc no et cremis, sinó que
et condemnis.

PD.— Pau i Felicitat, Pau.

A En Pau Des Cans
Manolo Manjón



tit; PEGASO

SERVEI AUTORITZAT
TALLERS ANTONIO

ROSSELLÓ RAMIS, S.L.
CARRER DE NAVARRA, 4-6

TLF.: 660928
LLUCMAJOR

BON NADAL

CERRALLERIIIITERIAMETiLICA

ANTONI SEGUÍ
4

DESITJA ALS SEUS CLIENTS I AMICS UNES
BONES FESTES I MILLOR ANY NOU

MÁNPARES DE BANY-BALCONADES-PORTES-
FINESTRALHARRERES

REIXES ARTÍSTIgUES
CARRER DE CASTILLEJOS, 53. TEL.: 262592

07007 COLL D'EN RABASSA

SUPERMERCAT
CONDOR

GRANS OFERTES
NADALENQUES

#s

141.

ui
vitolon,vilesu.,..„

.1•111~1~ 11

CARNIS SERIA -
XARCUTERIA - GRANS
• OFERTES SERVEI A

DOMICILI
DIUMENGES I FESTIUS
OBERT FINS A LES 2'00

CARRER SAUJT,30- 	 263617TARENAL DE MALLORCA
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Can Pastilla
S'Arenal de Mallorca 

Detenció de dos lladres
Accident de trànsit
a l'autopista

La Policia Nacional detingué dies passats dos in-
dividus, un de vint-i-set anys i l'altre d'edat avança-
da, acusats de ser els autors de diversos robatoris
efectuats a comerços de Can Pastilla.

La detenció ha estat possible grades a les decla-
racions d'un veí de la zona que va veure com els dos
pressumptes Iladres sortien a deshores de dins d'un
comerç.

Un dels dos individus va ser objecte de vigilància
per part de la policia i , posteriorment, es procedí a
registrar l'habitatge d'aquest individu. La policia, a
més de detenir el jove, va poder requisar nombrosos
objectes procedents dels robatoris, com jaquestes
de pell, radio-cassettes, etc...

S'Arenal de Mallorca

Condemna de quatre
mesos per al taxista que
agredí un company

Un taxista arenaler de 27 anys ha estat condem-
nat a quatre mesos d'arrest major i a una multa de
60.000 pessetes per haver causat lesions a un com-
pany de feina.

Els fets succearen prop de Cap Blanc, a la Torre,
quan el taxista agredí el seu company, també taxis-
ta, durant una berga que tingueren el mes de setem-
bre del 1985. Els dos homes anaven junts dins del
cotxe del primer, per motius desconeguts hi hagué
una brega entre ells dos i mentre la víctima pegava
amb una pedra a l'agressor, aquest es va treure un
petit estilet d'uns nou centímetres que  clavà unes
guantes vegades al col i i a l'esquena de la víctima.
Després, l'acusat obligà a l'altre taxista a desnudar-
se i se n'anà cap a Ciutat.

Can Pastilla 

Detenció d'un heroinóman
que robava ferralla

Fidel S.H., de 20 anys, va ser detingut pels agents
dels Grups d'Investigació sota l'acusació de robar fe-
rralla i altres objectes a una tenda de ferro vell de
Can Pastilla. Entre els diferents objectes hi havia
motors d'engegament, alternadors i accessoris di-
versos de vehicles.

El jove va intentar vendre algunes d'aquestes
peces a la mateixa tenda on les havia robat, d'a-
questa manera el propíetari de la tenda es va adonar
que eren les mateixes peces que dies passats li ha-
vien robat i avisà la policia. Deu dies després, la poli-
cia detenia el presumpte !ladre.

En el moment de la detenció. La policia Ii incautá
prop d'un gram d'heroïna davall del seient de la fur-
goneta que el jove conduïa. El jove va dir que havia
agafat la ferralla pensant que estava abandonada.

Dies passats es produí un aparatós accident a
l'autopista de Palma a s'Arenal quan un vehicle va
entrar dins el carril contrari, fet que  motivà que un
altre vehicle que circulava en aquest carril va haver
de desviar-se per no xocar amb el primer i ensopegà
contra la barrera de protecció.

Llucmajor

Troben un cadáver
en descomposició

Uns caçadors varen trobar a la finca de Capocorb
el cadáver d'una persona en un avançat estat de
descomposició. Els caçadors avisaren la Guardia
Civil de Llucmajor que es presentà ràpidament al lloc
dels fets.

Tot sembla indicar que el cadáver pertany al polis-
só que, fa unes setmanes, es va embarcar en el tren
d'aterratge d'un avió de Luftansa que cobria la línia
Hamburg-Palma. El cadáver és el d'una persona
d'una edat compresa entre els setze i els vint anys,
no s'ha pogut especificar, per ara, ni el sexe ni,
menys encara, la identitat de les restes.

S'Arenal de Mallorca

Detenció d'un venedor
d'haixix

Agustí C.T., de 29 anys, ha estat detingut per la
Policia Nacional acusat de traficar amb haixix. La de-
tenció es produí prop de la Porciúncula i en el mo-
ment d'efectuar-se els agents de policia observaren
com Agustí Ilançava una cosa obscura en terra i in-
tentà anar-se'n dissimulant sense fer cas de les indi-
cacions deis policies. Aquests varen agafar de terra
la barreta d'haixix que acabava de tirar i que pesava
prop de cent grams.

AMENGUAL 1 MIR
Advocats

Lloguers, traspassos, comunitats,
assegurances

Carrer de Sant Cristòfor, 16-1
Tel.: 269250-13

Sikenal de Mallorca



Certykada
Uet natural, pura, fresca i del dia,

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

de Palma de Mallorca.
Llet munyida, pasteuritzada,

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

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

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

Ingrediente: Llet pum de vaca
No cal bullir-la

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

Llet dAvui
CPALMA

reni
CARNIQUES SEMAR, S.A.

SEMAR
EMBOTITS I CARNS FRESQUES
LLUCMAJOR - MALLORCA

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

"•••••n••n~, me..~~~~COLA	 uoise
BONABONA BONA

GASEOSA PANES
REPARTIDA PEZ DA$ $E3 RIORTSERRAT aa:

ONA PEL NINSBONA	 Te!BONA PELS	
. 260090.

Cerrar J. Verdaguer, 28
S'Arengas Mallorca. ,
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La Caixa ha obert sucursal a Son Ferriol. Una
bella oficina a l'Avinguda del Cid el delegat de la qual
és en Gabriel Ferrer i l'ajudant en Damià Perelló. A
la inuguració que va presidir en Joan Arnaldo, cap
de l'àrea, hi van assistir membres de l'Associació de
Veïns i de la Revetla de Son Ferriol. Des de S'ARE-
NAL DE MALLORCA, ens congratulam amb la Caixa

Xafarderies
de Catalunya i Balears, la primera caixa d'Espanya i
la sisena del Món, per l'obertura d'aquesta nova ofi-

_cina a la nostra comarca.

• **

A les passades jornades sobre les migracions que
van tenir lloc a l'Auditórium de Ciutat la setmana
passada, se digueren coses molt substancioses.
Quan algú va dir que la l'empresariat mallorquí havia
explotat els andalussos a la seva arribada a Mallor-
ca, qualcú va respondre que l'empresariat andalús,
segurament havia explotat molt més als seus treba-
lladors fins a obligar-los a fugir de ca seva.

• **

El director de l'escola pública del Rafal Vell, va
manifestar que des que han convertit l'establiment
en escola catalana, no poden donar abast a la gent
del barri i d'altres barris que hi demanen matrícula.
També va dir que l'escola, d'ençà que és catalana,

ESCOLA DINFANTS0

aXellet
GUARDERIA

C1 SANT CRISTÒFOL, 55
S'ARENAL. TEL. 267315

LAS MARAVILLAS
LLOGUER

DE COTXES
I MOTOS   

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

S'ARENAL DE MALLORCA

ha minvat en violència i que els nins, ara, tenen ben
clar que són mallorquins perquè han nascut a Ma-
llorca.

••.

En Rabasco pretén saber la Llei per estar asses-
sorat per certs militants del seu partit de devers Cala
Blava. Tanmateix els d'AP ho tenen millor: la filia del
regidor aliancista Montserrat és jutgessa de primera
instància a la comarca de Manacor, per suposat sap
molt de lleis i assessora el seu pare.

• **

Na Margalida de Can Jordi a Llucmajor se retira
aquests dies de principi d'any. Fa 103 anys que la
seva família regenta la botiga d'espècies a la Plaça
Major de Llucmajor. Ella té un disgut per haver de
tancar, perquè és fadrina i pubila i ara no té descen-
dència a qui deixar la botiga.

Electrodomèstics, Impares, televisors,
objectes de regal

CASA BONET
Cardenal Rossell, 86 - Tel.: 269620

Joan Miró, 295 - Tel.: 401083
Cardenal Rossell, 295 - Tel.: 262160

GUTAT DE MAU.010
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d5 PEUGEOT
TALBOT
AGENT OFICIAL

TALLERS MARINA
NT 1MDNí CLAR.

RONDA DE MIGJORN, 80 (DAVANT EL BAR ODEON)
TALLER: CARRER MARINA, 104 - TEL.: 660521

07620 LLUCMAJOR

Miguel Jaume, entrenador de l'Espanya de Lluc-
major. En Miguel fa feina a la Banca March de

s' Arenal.

Pep Mójer, 8 anys president, 6 vice-president i 3
directiu de la U.E.Espanya.

Tres arenalers, jugadors de l'Arenal, juguen ara a
Llucmajor.

Equip de l'Espanya de Llucmajor. Els darrers anys han jugat a preferent,
dos anys a tercera nacional i ara altra volta a preferent.

NOVA BOTIGA D'EXPOSICIÓ I VENDA

TEIXITS
CONFECCIONS I GENERES DE PUNT

FCA. AINA MORAGUES MONTSERRAT
D.N.I.: 41179834

E.L.F. 642.221
CARRER DE LA CONSTITUCIÓ, 2. TLF.: 660272

LLUCMAJOR (MALLORCA)

US DESITJA UN BON ANY 1989

FABRICA DE PINTURES,
ESMALTS I VERNISSOS

FÁBRICA I BOTIGA A LLUCMAJOR
CARRER DE PERE ROIG, 43 AL 49- TEL.: 660236,

BOTICA A PALMA
CARRER JOAN CRESPI, 45- TELÈFONS: 230942-454411
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Personatges del poble
	MIMINEn

Un primer premi pel mestre Sebastià Cardell, per haver ensenyat català als
seus alumnes en temps d'en Franco, un segon premi a na Maria Miralles, cuine-
ra de la Llar de la Tercera Edat de Montuïri, per ser bona cuinera i un tercer
premi per Dona Francesca Oliver de Can Picafort, per acollir i alimentar als cans
i moixos que queden abandonats en acabar l'estiu, foren els guardons principals
concedits pel Consell de Mallorca al sopar de la Premsa Forana de Mallorca que
tengué lloc aquest dies passats a Son Joan. Se va premia l'ensenyança de la
nostra llengua, la bona cuina i l'amor als animals, i això és bo.

Moment en que Sebastià Cardell reb el màxim guardó de mans del Vice-
President del Consell insular. Sebastiá Carde!! amb la directora de la revista Llucmajor de Pint en Ample.

Organitzat per l'Obra Cultural i patrocinat per l'Associació d'Hotelers hi va
haver cant de Nadales a l'Església de s'Arenal aquesta setmana passada.

,M111111.n

La Banda de Música de Son Rapinya va delitar a la  concurrència el migdia
de diumenge passat a la Plaga deis nins de s'Arenal de Mallorca. Els orga-
nitzadors, l'Obra Cultural, els patrocinadors l'Ajuntament de Ciutat de Ma-
llorca.

«Cançons populars», de Sebastiá Cardell
-Cançons Populars Mallorquines» és el llibe que

la lmpremta Moderna ha editar a Sebastià Carden
Tomás. Més de tres-centes pagines que contenen
multitud de cançons i gloses antigues de Mallorca,
moltes d'elles introbables en altres reculls.

Sebastià Cardell, segons les sayas mateixes pa-
raules, comença a recullir cançons i gloses ais 22
anys i encara ho segueix fent, de manera que potser
un dia podrá reunir material per omplir un altre vclum
de gloses i cançons de Mallorca. Es dedica a classi-
ficar el material que va anar recollint durant tota la
seva vida quan Ii arriba la jubilació, ara fará dos
anys.

Aquesta edició limitada (Sebastià Cardell en féu
una altra, l'any 1952, més limitada encara: tres
exemplars) consta de mil exemplars i no es troben a
la venda; el que s'interessi per aquest obra  haurà
d'anar a la Caixa de Pensions «Sa Nostra», o bé a
l'Ajuntament de Llucmajor.

Noces
El passat 29 de novembre, Josep J. Amengual

Agulló i Catalina Maria Cardell Lizana es casaren a
l'església de la Porciúncula. Les noces varen ser
d'allò més lluïdes i el nou matrimoni, hores d'ara,
deuen ser per Galícia complimentatn el viatge de
noces.

Sebastiá Cardell

Ho veu així:
PERQUE NO HI VEU:

VIGILI
ELS SEUS ULLSe
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• 	75 Anys a Balears
REHABILITACIÓ:
LA CASA NOVA

SENSE CANVIAR DE CASA

OFICINES DE LA COMARCA:
LLUCMAJOR 052 - PLAÇA D'ESPANYA, 46 - TEL.: 660057

SANT JORDI 149- CARRER DE SANT JORDI, 41 - TEL.: 742444
S'ARENAL 271- SANT CRISTÒFOR, 21- TEL.: 264839

COLL D'EN REBASSA 773 - CARDENAL ROSSELL, 54 - TEL.: 268918
CAN PASTILLA 048 - BMEU. RIUTORT, 12- TEL.: 269511

PLATJA S'ARENAL 984 - MIRAMAR, 7- TEL.: 268202
ES MOLINAR 1051 - CAPITA RAMONELL BOIX / SANT MARÇAL - TEL.: 242453

SON FERRIOL 1343 - AVINGUDA DEL CID, 56- TEL.: 248309

nlaCabca"
CAIXA DE PENSIONS
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Equip del Bar Pou de Llucmajor. El Bar Pou juga el Torneix d'Empreses.

Infantils de l'Espanya de Llucmajor.
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Els guanyadors del torneig de truc del Club Petanca Son Verí, enmig hi
podem veure el president, en Pere Canals,.

Equip de futbol del Restaurant Tropical de Llucmajor. Van tercers al tor-
neig d'empreses.

Campionat de Truc

En el campionat de
truc que s'està celebrant
en aquests moments a
tota Mallorca, els repre-
sentants del Molinar i de

Enric Marco, de Son
Ferriol, és el campió de
natació del col•legi de
Sant Josep Obrer. El
seu germà Caries també
és un dels bons de l'es-
cola. Al seu parer, i al
nostre, la natació és un
esport que s'hauria de
fomentar més entre els

s'Arenal segueixen el
seu camí. El grup de tru-
quers locals es prepara
per disputar la segona
fase que començarà dis-

nostres escolars. A Son
Ferriol, amb la piscina
de Sant Josep, a cinc
minuts en cotxe, i amb la
piscina del Balears,
també aprop de Son Fe-
rriol, els escolars ho
tenen mínimament bé
per començar. Però
això, és clar, no basta.

sabte, dia 14 de gener.
Aquestes són les pa-

relles que prendran part
en aquesta segona fase:

Bar Rotlet, del Moli-
nar.

Bar Aloy, del Coll d'en
Rabassa.

Caleteria Maracaibo,
de Can Pastilla.

Bar Jardí, de s'Arenal.
Bar Caramba, de s'A-

renal.
Club Nàutic de s'Are-

nal.
Club Petanca Son

Verí, de s'Arenal.
Bar Can Bernat, de

Sant Jordi.
Les partides d'aques-

ta segona fase es cele-
braran al Club Nàutic de
s'Arenal.

VESPRE DE TRUC
A SON VERI

Aquests dies ha aca-
bat el torneig local de
truc que es celebrava al
Club Petanca Son Verí,
propietat de Pere Canals
i Morro.

Un total de deu pare-
lles de truquers es pro-
varen a veure qui en
sabia més, i finalment
els guanyadors varen
ser Josep Oliver Tomás i
Rafael Cano Jiménez,
amb set punts. Els se-
gons i els tercers partici-
pants, després d'un par-
tit de desempat ja que
havien empatat a sis
punts, varen ser, per
aquest ordre, Pere Ca-
nals i Miguel Parets, i
Josep Parri i Climent
Manzano.

Escola de Natació Sant Josep



Bitllets d'avió 1 de barco a qualsevol lloc del món.
Descomptes especials pera carnet jove i per a jubilats.

La informática ens permet fer la reserva i la confirmació immediata
dels vostres ballets d'avió o de vaixell a qualsevol lloc del món.

Ja no cal anar a ciutat o a l'aeroport
per comprar els passatges

C/. María Antònia Salvà, 38 - Tels. 26 74 50 -54 -58
S'ARENAL
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Música
Bernal Calafat psicòleg

Tots sabem que una forma de
creació artística que arriba a tot-
hom és la música, tots l'apreciara,
la sentim, ens agrada ens emocio-
na... La música sempre reflecteix
d'una manera més o menys dissi-
mulada l'estat d'ànim del seu com-
positor, així les músiques més
lódiques i lentes sbn la base per
cançons d'amor, i les més
ques per cançons alegres. Per altra
part quan escoltam música aquesta

. ens Inflada, el rock o la música
amb ritme ens alegra, erts anima,
la lenta pot fins i tot entristir-nos.
La música, dongs ens canvia l'estat
d'ànim, í el que és molt important
convida a vegades a relaxar-nos
oblidar els nostres problemes i mal-

decaps.

Per veure fins a quin punt la mú-
sica influeix sobre la psicologia de
les persones, resumiré unes ene-
riéncies realitzades per psicòlegs
i metges psiquiatres als EE. UU.

Els experiments tractaven d'esbri-
m'ir si els renous infiuien a l'emba-

rag, per això realitzareta exiquestes
a mares joves fans del rock —que
estassin embarassades— demanant-
les si notaven moviments al setk
ventre durant els concerts —cal dir
que als concerts la música sempre
está alta de decibelis—, la immensa
majoria afirma que els nins els pe
gaven coges i notaven molt el movi-
ment. Al laboratori realitzaren no-
ves audicions de rock, però estu-
diant amb ecografia els moviments
del nin al ventre de la mare, i eren
moviments de defensa —cridava—
de por. D'altre part les embarassa-
des que escoltaven músiques melb-
diques i suaus —com per exemple
Bach, Vivaldi— els fetus realitzaven
uns moviments lents, semblava soma-
riguessin, els hi agradava.

Per una part veim que tot el que
fa la mare mentres está embarassa-
da arriba al seu fill, no se sap
partir de quin mes exacte de l'era.
barás el fetus comença sentir d'una
manera extraordinaria. La dona em-
barassada ho ha de tenir en comp-

te, això vol dir —també— que n.o

isa d'estar aturada, cal estimular el
que la dona duu al seu venti

i sobre tot estimar-lo molt.

autopista de Llavant

\ I

torrent de Barbará

DES DE L'ANY 1956

RESTAURANT
PORTITXOL
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Per ara ...

No escriuré més
«esbertades»

Aquest passat mes de novembre hi ha
hagut novetats, suficientment importants
com per, en alguns aspectes, canviar el ca-
minar de la meya vida. Ha resultat que la
salut em va jugar una mala passada. Una
angina de pita i el trasllat a una clínica de
Palma,amb tres dies a la Unitat de Vigilàn-
cia Intensiva (U.V.I.) i una llarga setmana
més de vigilància médica a la mateixa clíni-
ca amb el retorn a ca nostra sota l'efecte
d'un caramull de medicaments i altres
coses mèdiques, han fet que hagi de pren-
dre algunes decisions que abans no pensa-
va fer.

Una d'aquestes decisions és la de no es-
criure més «Esbertades», aquesta plana
que el periòdic S'ARENAL DE MALLORCA
em guardava cada quinzena. Tots sabeu
que les «Esbertades» eren notícies que jo
donava. però quasi sempre cercant un poc
la ironia, ben entesa, de l'assumpte. Es a
dir, anàvem un poc fent broma. Però ara no
estic per bromes. Lamentablement. Una an-
gina de pit és un greu perill al funcionament
del cor. No puc anar de bromes. Encara que
els metges especialistes em diuen que l'as-
sumpte no és de la gravetat que en un prin-
cipi es creia. El temps i el meu fer bonda
esper que els doni la raó.

També hi ha una altra circumstància que
em fa sentir més vell del que en realitat
som, o més bé del que em pensava ser.
Aquest fet és que ja fa un mes que som
padrí. I un padrí, sempre havia pensat jo, és
un home vell. Bromes a part, encara que,
repetesc, no estic per bromes, ha resultat
que ja tenc una neteta, un infant que será
batejat el mateix dia de nadal i rebrà el nom
d'Aina Francesca. Per tant, adéu per ara a
les «Esbertades», que ha durat sis o set
anys, no fos seriosa. Ho era perquè no
dèiem mentides ni abusàvem de la confian-
ça d eningú i , molt manco, dels amics o
collaboradors del mateix periòdic S'ARE-
NAL DE MALLORCA.

Si qualque vegada m'he equivocat,
deman humilment perdó, ja que jo tenc per
costum perdonar sempre. Diuen que perdo-
nar és símbol de maduresa i
No pretenc dir res que sia nou, pea') tampc
llevar ni afegir. Simplement no vull tenir
enemics.

No dic adéu ni em despedesc. Simple-
ment fins un altre dia, estimats amics.

Com podeu veure, deix de fer «Esberta-
des», però comptau amb mi com un amic.
Grades. Tomeu Sbert.



aquest reconeixement va ser completament irregular, ja
que uns minuts abans uns agents de la comissaria de s'A-
renal havien mostrat la meya fotografia a l'empleat de l'en-
titat bancaria —assenyala l'agent— i en la roda de detin-
guts posterior, vora mi es collocaren els que poc abans
havien anat al banc».

«Els meus caps m'obligaven que em declaras culpable,
cosa a la qual em vaig negar en tot moment. Cada minut
que passava em trobava més confós. No entenia l'actitud
deis meus caps, ja que sempre m'havien ensenyat que un  —

és innocent fins que no es demostra el contrari, però a mi,
des del primer moment, em declararen culpable
—assegura, enrevoltat de la seva dona i els seus cinc
fills—, aquella situació era horrible».

«La infamia va seguir quan, sense que s'hagi demostrat
la meya culpabilitat —afegeix, gairebé plorant— em varen
suspendre de feia i sou i ara he de sobreviure amb només
trenta-set mil pesetas. A més d'aguantar tota cosa de des-
precis i befes deis que varen ser els meus companys, úni-
cament em saluden els que de vares em coneixen i saben
que som incapaç de cometre el delicte del qual m'acu-
sen».

Joana Frau Lladó, la madona d'en
Pep Escandell, va treure la panera
del Mercat Arenal. N'Antoni Bestard,
vice-president del Mercat Arenal, va
fer l'entrega de la panera a na Joana
el passat 23 de desembre.

Carrer Dragonera
Cantonada Berga

28
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S'Arenal de Mallorca

Un agent denuncia l'existència d'una màfia policial
Francesc Seguí

Un agent del Cos Nacional de Policia, adscrit a la Briga-
da Provincial de Seguretat Ciutadana, denuncia  l'existèn-
cia d'una mafia policial a la comissaria de s'Arenal de Ma-
llorca. El policia Joaquín Domínguez Ibáñez duu dotze
anys en el cos, sense el més mínim correctiu, emperò, el
passat quatre d'octubre va ser detingut pels seus com-
panys que l'acusaren del robatori d'una cartIla d'estalvis i
de la substracció de seixanta mil pessetes de la cartilla.
Després d'unes investigacions pagades pel mateix policia,
va ser posat a disposició judicial, quedant en llibertat des-
prés d'haver declarat davant el jutge de guardia, el qual es
va inhibir del cas davant l'Audiència Provincial. L'agent as-
segura que aquestes falses acusacions estan motivades
per la seva oposició al fet que, a la comissaria de s'Arenal,
s'actuas al marge de la I lei.

El drama de l'agent Joaquín Domínguez comença el
matí del passat quatre d'octubre, quan els seus companys
de la comissaria de s'Arenal el varen detenir, després d'a-
cusar-lo del robatori d'una cartilla d'estalvis d'un company
i d'haver robat seixanta mil pessetes d'aquesta cartilla en
una entitat bancaria del Coll d'en Rabassa.

«Déu sap molt bé —afirma— que mai no he tocat un
duro que no fos meu, i mirin que n'he tingut oportunitat.
Paró jo, i encara menys per seixanta mil pessetes, no faig
una cosa d'aquestes».

«Els meus companys —afegeix— em traslladaren a la
comissaria. Em semblava impossible el que m'estava pas-
sant. Vaig creure, per uns moments, que somniava o que
es tractava d'una broma. Explicava als que em detingue-
ren i interrogaren que jo no havia pogut tenir accés a la ta-
quilla on hi havia la cartilla jo em trobava de camí cap al

on cada dia acompany els meus fills».
«L'única oroya que hi havia en contra meya era el supo-

sat reconeixement del caixer de l'entitat bancaria, paró

«Com més pens en el que em passa, estic més convin-
çut que es tracta d'una  venjança per haver-me oposat
sempre a les continuades vulneracions de la Llei que es
realitzaven a la comissaria de s'Arenal —afirma amb ro-
tunditat— d'aquelles dependències ha desaparegut droga
interv nguda a drogadictes, diner procedent de registres
domiciliaris i altres afectes incautats a delinqüents».

«Tot el que dic figura a les diligències que són en poder
del jutge. Emperò, ningú ha acutat contra aquestes ano-
malies i a mi m'acusen de robar seixanta mil pessetes,
quan em vaig poder quedar, i no ho vaig fer, amb més de
tres milions de pessetes que intervinguérem a Son
Banya».

«En una ocasió no vaig permetre que una jove es
«xutás» dins l'interior de la comissaria, a pesar que els
menus superiors Ii ho havien autoritzat, no sé a canvi de
qué —indica—, una altra vegada se'm va volar imputar la
substracció de dos bitllets falsos de cinc mil pessetes de
l'interior d'una caixó, que només hi tenia accés l'inspector
en cap, emperò les seves acusacions no varen poder
prosperar parqué en aquell temps jo era a Sevilla».

«Si denuncii lotes aquestes coses és més per la meya
família que per mi mateix —acaba—, no puc permetre que
ens tractin de lladres, ja que en els dotze anys que duc
dins el Cos de Policia i en tota la meya vida no he agafat
un duro que no fos meu».




