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S'Arenal de Mallorca

Acció del G.O.B. en contra de
l'abocament d'arena a la platja

Membres del Grup Balear d'Ornitologia  i Defensa
de la Naturalesa paralitzaren durant quatre hores les
tasques d'abocament d'arena a la platja de s'Arenal,
de l'anomenada «regeneració de la platja». Els
membres del GOB es fermaren amb cadenes a la
máquina abocadora d'arena, fet que impedí el fun-
cionament d'aquesta fins que n sels tallaren les ca-
denes.

L'acció del GOB, més simbólica que cap altra
cosa, va tenir un gran èxit a causa, sobretot, del re-
tras amb qué els responsables de l'abocament d'a-
rena aconseguiren les tenalles per tallar el ferro de
les cadenes.

El GOB ha presentat una denúncia contra el
MOPU per un presumpte delicte ecológic ja que con-
sidera que l'impacte ambiental de les obres que es
duen a terme pot ser de greus conseqüències per a
l'ecosistema i la mateixa configuració terrestre de la
badia de Palma.

Es dóna el cas curiós que els responsables de
l'empresa abocadora d'arena hagueren d'anar a uns
magatzems a comprar les tenalles per tallar ferro ja
que no hi havia manera d'aconseguir-ne cap. A les
deu i quart del matí els membres del GOB es varen
encadenar, i no va ser fins a les dues i vint del migdia
quan els varen tallar les cadenes.

Comunicat del GOB
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Les accions que avui
el GOB du a terme tenen
per objecte manifestar la
nostra protesta pacífica
contra un projecte i unes
obres que estan posant
en perill els ecosistemes
marins de la badia de
Palma.

La regeneració de la
platja de Palma, concre-
tada en l'extracció de
quasi 500.000 m3. d'are-
na de la zona de Cala
Vella, posteriorment di-
positada a l'actual piala
está provocant canvis
importants en el fons
marins, en els recursos
pesquers, al cap i a la fi
al medi ambient.

L'impacte de les obres
és greu. Per una part
arrassa i destrueix les
praderes de Posiciónia
de l'ama d'extracció de
Cala vella i d'altra banda
supsará en un futur ben
proper el cobriment de la
resta d'alguers de la
badia com a conseqüèn-
cia de la pérduda d'are-
na de la platja a causa
dels corrents marins, tal
com succeeix a la platja
de Can Pere Antoni. No
cal dir que les praderes
de Posiciónia constituei-
xen la base de l'ecosis-
tema marí del Mediterra-

ni, són zones de produc-
ció d'oxigen (fan la fun-
ció dels boscos), alhora
que serveixen de refugi,
alimentació i reproduc-
ció de gran nombre de
peixos i altres organis-
mes vius.

La fragilitat d'aquest
ecosistema fa quasi im-
possible la recuperació
d'aquestes praderes de
Posiciónia.

Per aquest motiu, el
GOB va interposar, el
passat dia 23 de desem-
bre una denúncia davant
el Jutjat de Guardia de
Palma, per presumpte

delicte ecològic, contra
el MOPU, al mateix
temps que ha demanat
tant al Ministeri d'Obres
Públiques com al d'Agri-
cultura iPesca, així com
a les Conselleries d'Or-
denació del Territori i
d'Agricultura, que aturin
les obres i realitzin estu-
dis profunds i seriosos
sobre l'impacte d'a-
quests obres als ecosis-
temes de la badia.

Tots els tècnics i cien-
tífics consultats pel
GOB, coincideixen en
destacar el greu imapcte
ecològic que ja s'ha co-

mençat a produir a la
zona d'extracció i que
Ilavors continuará a la
resta de la Badia.

Per tots aquests mo-
tius, uns membres del
GOB s'han encadenat a
la Plataforma que tira l'a-
rena damunt la platja,
per a manifestar la nos-
tra més enérgica i pacífi-
ca protesta contra un
projecte i unes obres
que estan fent malbé als
ecosistemes de la Badia
de Palma, alhora que
demanam la immediata
paralització de les ex-
traccions.



Telèfons útils a

S'Arenal

Ala part de

Ciutat

13'30 i 15'00 	
Bombers 	
Residència de l'assegurança social 	
Creu Roja de Ca'n Pastilla 	
Policia 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
Bombero 	  660756
Policia Municipal 	  661767
Guardia Civil 	  264121
Taxi   263745-263538
Parroquia 	  263265
Aigua potable a domicili 	  261426
Aasociació de Veinats 	  265005
Grua' Sampol 	  264193
Servici Municipal d'aigues SOGESUR 	  262493

Ajuntament 	  727744

Tota casta de desperfectes a la vía pública (entre les
727643-727644
281250-290017

289100
264040

091
092

490503
260002
401414
755440

Taxi-Telèfon  273722

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

BOLLETI DE SUBSCRIPCIÓ

Nom 	

Carrer 	

Població 	  Tel. 	

M'interessa una subscripció:

SEMESTRAL 900 Ptes.
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Rebut domiciliat a un Banc

Banc 	  Suc. 	

Compte n.° 	  Titular 	

Comptat	 Firma
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Camí de les Pedreras, 132, s'Arenal
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Corn a català, ciutadà i habitant de la
 Catalunya Vella Mil•lenària i de la Ca-

talunya Nova Postmil.lenária, vull manifes-
tar les meues opinions respecte a un seguit
d'inconveniències que ja fa temps que estic
observant entre les classes intel•lectuals i di-
rigents de la Catalunya central i de la perifé-
rica. La primera llanca és per deixar  constàn-
cia del progressiu i galopant menyspreu
d'alguns grupuscles de catalans centrals as-
senyats, i no de generacions desfasades sinó
en actiu, respecte a qualsevol iniciativa, crea-
ció o experimentació que els catalans perifè-
rics puguem aportar al patrimoni nacional.
Encara pesa, desagradablement, sobre el nos-
tre col•lectiu nacional, l'estúpida denomina-
ció diminutiva que bona cosa de centrals apli-
quen als perifèrics, p.c. (i l'exemple és fictici
però modèlic i simptomàtic): «Aquest xicot
sembla que no ho fa malament, ¡però, és clar,
això són coses de valencianets!». I això no
tindria importància si només es quedava en
el diminutiu, però és que aquest diminutiu
amaga sota la seva amarga commiseració un
estat anímic feixistitzant que ens margina, els
perifèrics, en els barris col.laterals d'una cul-
tura en la qual no tenim cabuda. Tot alió que
no vinga, que no baixi solemnement de les
cúpules culturals de la idiosincràsia Central
ha de ser olímpicament menyspreat. ¡No si-
ga cosa que els férem malbé el 92!

Això anava per als del nord, però ara va
per als del sud. Tant els del sud com els del
nord s'han obligat mútuament a impermea-
bilitzar les respectives varietats regionals. És
que en Alcoi diuen tal cosa i a Manacor en
diuen tal altra. És que el nostre costum és
aixina, però el vostre fur és allana. ¡És que
és català occidental...! ¡Ah, i que me'n dius
de l'Uriantal! Seguint l'assenyat consell de
Mestre Fabra, faríeu bé de conservar les vos-
tres riqueses dialectals, i així nosaltres con-
fegiríem grans tesis d'antropologia linguísti-
ca. Les essències regionals campen pels seus
respectes, però els terrenys són infranqueja-
bles. ¡Sí, sí, això és correcte, però deixeu-ho
només per als valencians; sí, sí, alió altre és
molt clàssic, però deixeu que ho diguin els
mallorquins...! ¡Sí, sí, això és molt nostrívol,
però de Tarragona cap amunt! I els pobrets
de Tortosa sempre a meitat de camí, sense en-
tendre ni pruna. Mentrestant uns i altres ela-

boren i articulitzen normes i contranormes
per omplir currículums filològics. ¡I tots ple-
gats ens quedem, a la fi, amb el cul pelat con-
templant la intemperie!

La cultura catalana, la literatura catalana
i la Catalunya futura i possible és més que
això, i ha de continuar sent molt més que
això. Més enllà del miserable, exclusivista i
fatxós: ¡Som sis milions!, qualsevol català lú-
cid pot constatar que en som molts més i més
variats, i més rics, i més heterodoxos, i més
heterogenis que no pretén l'estúpid  eslògan
pujolenc. A la Catalunya Eterna, Nórdica,
Germánica, Franca i Afrancesada, sempre
ha pesat haver conquerit, ja fa molts segles,
uns territoris meridionals orientalitzats, isla-
mitzats, semititzats i malfaeners, i ara no sap
com desfer-se'n; perquè, és clar, alió que real-
ment hauria omplert de goig les butxaques
de la Catalunya Feinejadora de Sempre és
haver-se expansionat cap al nord, cap a
l'Europa del seu cor, que tant enyora, i de
la qual Ii sap tant de mal haver-se hagut de
separar per posar les seues mires en uns te-
rritoris sudencs, informes i desolats, que no
tenen consciencia de qui són ni la volen tenir.

Encara avui dia pesa, i potser més que mai,
sobre les crostes intel.lectuals de la Catalun-
ya Eterna, Románica i Apostólica, haver
d'acceptar que en els territoris perifèrics hi
ha algunes coses que s'estan movent, malgrat
la desídia dels senyors del nord, i la barroe-
ria inefable dels rucs del sud.

La Catalunya del futur, si és que ha d'exis-
tir, ha de ser aquariana, islámica, budista,
xintoista, bramánica, animista, crística, ará-
biga, aragonesa, lleidatana, africana, ando-
rrana, pagana, grega, italiana, berber, eivis-
senca, valenciana, rossellonesa, mallorquina,
sarda, menorquina, morisca, cabalística, ro-
quera, popera, folquera, llauradora, pagesa,
hortolana, muntanyenca, mística i profunda,
neta i espontània, integral, individualista i
arriscada, socialista i amorosa, ètnicament ri-
ca i culturalment bella, contra el sionisme
d'extrema dreta imperant en el centre de la
nació i l'espanyolisme desolador que está as-
sassinant les illes i el sud. Per una nova Ca-
talanitat, germans de la tribu, ienamo-
reu-vos!

Ciutat de Valéncia
novembre 1988

Per una nova catalanitat
Salvador Jáfer



LEPANTO, S.A.

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

TELÉFONS: 231306 - 285321

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

I  

Tenis Arenal  

•1111111•

1111111111111111    

Es

Gabinet Mèdic
Assessorament i control físic-esportiu.
Obesitat i celulitis.
Orientació dietética i de nutrició.
Laserterápia.
Acupuntura i auriculopuntura.
Tractament mèdic personalitzat de la deshabitud al tabac.

Consulta: Dimarts i dijous.
Doctora Margarida Arrom.

Visiti les nostres'installacions.
Estam al seu servei.

Taekwon-Do (Adults, 	 com-

petició)
Professor Diplomat: Manuel Garcia.

Fisioculturisme.
Body-Building.
Aprimament.
Prepració física per a altres esports.
Gimnástica de recuperació.
Assessorament Dietètic.
Reconeixements mèdics.
Massatges.
Professor titulat: Fidel Solsona.

Manteniment, gimnástica femenina.
Gimnástica sueca de manteniment
(mixta).
Gimnástica rítmica esportiva de com-
petició.
Jazz per a adults i infantils.
Professora diplomada: Tita Bibiloni.

Cursos de sevillanes.
(Iniciació i perfeccionament).
Ball de saló (vals, tango, pasdoble,
etc.).
Totes les edats.
Professora diplomada: Carmen Oc he.

Informació: Telfs.
263834 - 263112.

Obert de 8 a 23'30
De dilluns a diumenge

inclosos.
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per Manolo Manfón

Avui, a quasi cinc centúries dels descobriment del
«Nou Món», o América, com l'anomenen actual-
ment, són moltes les persones que es pregunten si
no hauria estat millor que els pobladors precolom-
bins d'aquest continent (els Atapascos, els Algun-
quins, els Iroquesos, els Chinuk, els Sioux, els Mus-
cogis, els Apatxes, els Yumes, els Dakotes, els Pue-
blo, els Tolteques, que vieien als territoris que avui
coneixen amb el nom d'Amèrica del Nord, així com
els que poblaven la zona que ocupa Mèxic i América
Central, tribus com els Azteques, els Aravacs, els
Maiaquiches, així com els seus germans del sud del
continent, els Carilus, Chibehas, Tupiguaranís,
Quetxues, Aymaeraes, Tupís, Araucans, Guaraní,
Puelches, Patagons i Fueguins) no haguessin éstat
descoberts pels europeus. Millor dit, que no hagues-
sin estat descoberts per ningú.

Si ens atenem a la història —cada historiador la
conta com ell creu convenient— el Nou Món desco-
bert pels espanyols quan acabava el segle XV, es
trobav poblat per uns indígenes als que anomenaren
«indis». Aquests pobladors, a pesar de trobar-se en
aquells moments en una época semblant al neolític,
tenien les seves própies tradicions, els seus ritus an-
cestrals, en una paraul: la seva pròpia cultura.

Encara que aquests pobles no coneixien l'escrip-
tura, exceptuant els jeroglífics Maies i les pictogra-
fies Azteques, es pot dir auvi en dia respecte de les
seves formes socio-culturals, artístiques i tècniques
que eren molt importants. Basant-se en les similituds
antropològiques, alguns investigadors creuen que el
seu origen és oceànic, concretament melanésic i
que haurien arribat com els europeus, és a dir, per
mar, però navegant en canoes a través de l'oceà Pa-
cífic. També hi ha partidaris de la seva vinguda des
d'Austràlia, i altres diuen que vingueren d'Asia, a
peu, travessant l'estret de Bering glaçat.

Doncs bé, un bon dia de l'any 1492 arriba Colon al
continent americà i aquí comencen les penes d'a-
quests indígenes mal anomenats indis.

Des de la meya butaca...

América, 500 anys enrera
Una de les priemres coses que succeiren quan es

descobrí el Nou Món va ser el repartiment d'aquest
entre Espanya i Portugal. En aquest repartiment in-
tervingué el Papa, el qual a petició dels Reis Catòlics
(?) els donà les terres que conquistaren i evangelit-
zaren. Els portuguesos cregueren que sortien perju-
dicats del repartiment i no s'avenien al que havia dis-
posat el Papa, però a posteriori i mitjançant el tractat
de Tordesillas, 1494, arribaren a conformar-se.

Ja estaven condemnats de per vida, aquests abo-
rígens americans. Perquè havent-se comprovat defi-
nitivament que aquells territoris no eren les Indies,
sinó un nou continent, es va començar a escorxar-lo.
Per als habitants d'aquelles terres, l'or no era símbol
de riquesa i poder, però sí per als europeus, els seus
nous senyors. Com els espanyols, amb la mineria,
els tributs, el saqueig de tombes o el simple robatori,
que els representava el motor de la colonització.

Quant al pla evangelitzador, un altre quart del ma-
teix. L'Església no admeté fins a quaranta-cinc anys
després del descobriment, 1537, que els indígenes
eren persones, dotades de raó. Per això, com que
eren persones, però a la vegada posseïdes pel di-
moni i no havien de tenir drets, es permeté per part
d'aquesta institució el crim i el saqueig. A més,
aquestes matances eren en nom de Déu i es deia
que era per erradicar la idolatria.

Que sí, que millor hauria anat que seguissin sal-
vatges a la seva manera, aquells primers pobladors
d'Amèrica. La història oficial sol manipular de vega-
des els fets, i encara més la història oficial de la con-
quista d'Amèrica, ja que aquesta sempre ha estat
contada des del punt de visita del capitalisme mer-
cantilista. Aquest punt de vista del qual molts diferei-
xen té a Europa per centre i al cristianisme com a ve-
ntat única.

No sóc jo l'únic que fa aquests afirmacions sobre
la conquista americana. Luis Yañez Barnuevo, se-
cretari d'Estat per a la Cooperació Internacional i per
a Ibero-américa i president de la Comissió del V
Centenari, en un recent article al diari El País diu:
«La brutalitat de molts dels expedicionaris i la so-
breexplotació en el treball a que foren sotmesos els
indígenes són, de tota manera, realitats que  siste-
màticament se'ns han amagat als espanyols». Es
ciar que aquest senyor després adorna la seva as-
serció amb les floritures que tot a posteriori varen ser
mels per als indígenes. Se'ls dona una llengua, un
comerç, usn costums, una religió, etc... però és clar
que el càrrec que té ho aconsella.

També n'hi ha que tot se'ls torna delicadeses i
truimfalismes i no deixen ocasió d'escrijre com d'in-
trépit varen ser Pizarro, Hernán Cortés, Diego de Al-
magro, Valdivia o el mateix Colon. Igualment s'es-
plaien posatn als evangelitzadors pels núvols. Per
exemple, l'agustí Vicente de Requejada (1525), el
Bisbe Rodrigo de Bastdas, el Pare Agustín de Coru-
ña, Fra Bartolomé de las Casas, el mateix Pare Jun í-
per Serra —a l'Arenal, zona de Son Verí, hi ha un ca-
rrer que porta el seu nom— del qual, amb motiu de la
seva recent beatificació, no ha faltat dia que no en
parlassin, etc...

Bé doncs, després d'aquesta breu exposició que
cadascun extregui les conclusions. Jo, a pesar de
tot, em segueixo demanant: Per qué no deixaren als
amerindis tranquils? M'hauria sentit molt feliç sense
la celebració del Cinquè Centenari, 1992, perquè
aquells sers huarien seguit vivint en la seva terra.



La regeneració de la Platja de
S'Arenal un desastre més
Traduït del Diario de Mallorca
Pere Oliver (Director del Centre  Oceanogràfic de Balears de l'Institut Espanyol
d'Oceanografia i vice-president del comité Científic i  Tècnic de la Pesca de la CEE)

almacenes
femenías.

MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ
PALMA: MAGATZEMI EXPOSICIÓ

S'ARENAL: OFICINES, MAGATZEMI EXPOSICIÓ
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Quan s'han d'analitzar
qüestions puntuals rela-
cionades amb l'ús i la
gestió exercida per l'ho-
me sobre el medi en qué
viu i del qual és part inte-
grant, consider ineludi-
ble prendre una referen-
cia, situant aquest pro-
blema dins el món en
qué vivim.

Fa una vintena d'anys
encara no es parlava de
«balearització» per tipifi-
car una de les abjectes
maneres de tractar l'en-
torn natural. Però el món
civilitzat ja es plantejava
seriosament el problema
dels límites del creixe-
ment.

Avui en dia, aquí, en el
nostre entorn immediat,
una vegada i altra, cons-
tatam que seguim im-
mergits en la borratxera
desenvolupista. Seguim
aliens als esforços realit-
zats al nostre voltant a la
recerca d'un equilibri
entre el nivel l de vida
—el qual, evidentment,
l'ha aconseguit l'home
cercant un major benes-
tar— i una qualitat de
vida que, per davall de
certs nivells, anul-la tota
capacitat perquè l'home
es tengui com a especie
superior, a causa de la
seva intel-ligencia i per
la seva capacitat de pro-
jectar el seu futur.

Ja hauríem d'haver
après que sempre es pot
dibuixar un miratge del
«millorestar» i que
aquest miratge és preci-
sament el pitjor enemic
del benestar. Més enca-
ra, és la terrible trampa

que ens planteja la vida i
que l'home ha d'evitar
per sí mateix perquè, la
naturalesa, que durant
segles va anar posant
en joc mecanismes i
més mecanismes de
control, es veu, dia a dia,
superada per la capaci-
tat d'actuació de l'espè-
cie humana, pinatejant-
se ja el terrible conflicte
entre l'home i el seu en-
torn, de conseqüències
imprevisibles.

L'home ha de ser
capaç de gestionar de
manera satisfactòria l'ús
de la naturalesa, i la ma-
nera de dur a terme una
gestió correcta és procu-
rar el millor coneixement
de la naturalesa. El seu
estudi i comprensió pos-
sibilita una aproximació
a la previsió de les seves
reaccions, evitant, dins
les possibilitats, aquelles
situacions l'efecte nega-
tiu de les quals suposa-
rien un preu major que
els beneficis que po-
guessin reportar. En
aquest coneixement es
basen l'assessorament
científic i els estudis
d'impacte ambiental.

Els països desenvolu-
pats, entre els quals ens
hem d'incloure, compten
amb institucions científi-
ques que asumeixen la
tasca investigadora
capaç d'aportar criteris
científics que donin su-
port al tipus de gestió
més racional. L'Institut
Espanyol d'Oceanogra-
fia assessora l'admistra-
ció espanyola en matè-
ries relacionades amb la

ges. tió del medi marí, i
per dur endavant aques-
ta tasca compta des de
1906 amb un Centre
Oceanogràfic a Palma,
el qual, entre altres ob-
jectius, té des de la seva
fundació l'estudi del sis-
tema natural de la nostra
badia.

En qualsevol cas, aquí
no es pretén, perquè no
és el mitjà ni la forma
adequada, entrar en el
que del sistema natural
de la badia de Palma es
coneix, ni del seu estat
de «salut», ni de la res-
posta que es podria es-
perar d'actuacions con-
cretes. Ni és tampc el
cas d'entrar en comenta-
ris més generals, assen-
yalant que és en la zona
del litoral, on la llum
solar es filtra fins al fons
marí i on s'acumulen les
matèries nutritives i, en
definitiva, on es concen-
tra la vida. Tampc es
pretén aquí entrar en un
punt tant crucial per a la
dabia com és que en
aquesta mateixa zona
és on, a profunditats in-
feriors als quaranta me-
tres, viu una d eles espe-
cies claus de l'ecosiste-
ma mediterrani: la Posi-
dónia oceánica. La Posi-
dónia és una font de
vida. A les praderes que
formen amb les seves.
mates hi viuen i es prote-
geixen prop de 400 es-
pecies d'algues i alguns
milers d'espècies d'ani-
mals de diferents grups
zoològics, inclosos els
estadis juvenils d'un bon
nombre d'espècies de

peixos, molts d'ells ob-
jecte de posterior explo-
tació pesquera. I que,
arnés d'oferir protecció i
ser un importantíssim
productor d'oxigen i de
materia orgánica, les
praderes de Posidónia
són les que asseguren
l'estabilitat de les vetes
arenoses litorals.

Però reflexionem
sobre la utilitat i la utilit-
zació dels assessora-
ments científics. Obvia-
ment, els diagnòstics
dels científics no sempre
agraden als administra-
dors, sobretot quan
aquests diagnòstics
posen en entredit la con-
veniencia de les actua-
cions que es pretenen
dur a terme, i aleshores
no és estrany que, a
pesar de l'elevat cost, es
pretengui no fer-ne cas o
invalidar-los. A mesura
que els administradors
van sent conscients de
la necessitat de valroar a
priori l'impacte de les ac-
cions a emprendre i de
la importància de l'as-
sessorament científic, el
major problema és la in-
quietud generada per les
recomendacions científi-
ques de carácter qualita-
tiu o probalístic, la majo-
ria de les vegades, en
els informes científics
que avui es poden ela-
borar, però també les
més apropiades en
molts casos de gestió de
sistemes marins subtro-
picals com són els de la
mar Mediterrània.

Aquest tipus de reco-
mendacions poden ser, i
de fet són, qualificades
d'inconcretes, propiciant
així una manera d'eludir-
les, basant-se en l'excu-
sa que l'assumpte no
está ben estudiat i que
quan s'estudiï millor... ja
ho veurem! Que, en tant
no es compti amb con-
clusions quantificades
(de carácter determinis-
ta— no es pot qüestio-
nar la realització d'un
projecte. Però és ben
sabut que, de totes ma-
neres, matar el missat-
ger mai va ser la solució.

En qualsevol cas,
l'Institut Espanyol d'O-
ceanografia segueix de-
senvolupant programes
d'estudi de la badia de

Palma per possibilitar de
cada vegada un millor
assessorament científic.
Actualment, s'estan
duent a terme, amb la
collaboració de dife-
rents institucions, estu-
dis de les circulacions
costeres a la badia, dels
sistema pelàgic i de l'es-
tat d'explotació de les
principals especies de
peixos d'interès pes-
quer, i el 1989 s'iniciarà
un estudi de l'ecosiste-
ma bentónic de la badia
de Palma. Aquests tre-
balls i els ja realitzats
haurien de constituir una
referencia ineludible per
a l'anàlisi previ de tota
actuació a emprendre.

Centrant-nos en la
platja de s'Arenal i el que
s'ha vengut anomenant
la seva «regeneració».
Fa molts anys ja es va
començar rompent el
sistema de dunes, cons-
tru'int una barrera d'ho-
tels, més tard va venir
l'ammpliació de la carre-
tera per crear un passeig
marítim damunt la platja
i finalment la construcció
de ports a cada extrem
de la platja i les seves
posteriors ampliacions
(encara avui surt a la
premsa: «El C.N. Arenal
respon a l'abocament
d'arena a la platja de
s'Arenal allargant l'espi-
gó»). El resultat de tot
això és la desaparició de
la platja a causa de la
modificació de les condi-
cions naturals que la
mantenien. Al mateix
temps, dins la mar, l'ex-
plotació pesquera i els
abocaments també feien
el possible perquè la
part submergida seguís
un procés de degradació
semblant a la part aèria
del sistema litoral. Pero,
a pesar dels resultats

obtinguts amb aquesta
práctica, en lloc d'enten-
dre el missatge de l'eco-
sistema i corregir la ma-
nera d'actuar, seguim
capficats a continuar
amb aquesta espécie de
fugida cap endavant.

La cosa més lógica,
després d'haver vist el
que ha passat, seria
refer el camí que hem
fet, o part del que hem
fet (entengui's, per
exemple, eliminar els es-
pigons de ports que pro-
bablement causaren la
definitiva perduda de l'a-
rena de la platja i que
sense dubte seguiran
propiciant el mateix
efecte amb la nova
arena que s'hi dipositi, o
la recuperació de la part
de la platja enterrada da-
vall la carretera). Però
tanta clarividencia em
sembla impossible, per
això, em confromaria
amb el fet que apren-
guéssim la lliçó i que no
repetísim actuacions
d'aquest tipus, i sobretot
que, als llocs on encara
no s' ha iniciat el procés
—estic pensant en la
platja del Trenc— es se-
gueixi un camí ben dife-
rent.

En tot això de l'ús del
medi natural, després de
tants desastre viscuts,
un va adquirint el que
podríem anomenar com-
plex de Casandra. Ca-
sandra, filia del rei de
Troia, tenia el do de la
porfecia, però havia
estat condemnada per
Apol.lo a la incompren-
sió i a no ser creguda.
Així com ella, ara en re-
lació a la badia d ePal-
ma, i a diari una i altra
vegada, assistim impo-
tents a la culminació de
totes les catástrofes pre-
vistes.



Picades
per Manolo Manjón

Doncs sí, poquet a poquet anam millorant
en qualitat de vida, en educació i en altres
coses, però encara ens falta molt per ser a
l'altura de les circumstàncies.

Contemplo amb bons ulls la neteja que es
va últimament a la urbanització de Son Verí.
No fa gaires dies, el president de l'Associa-
ció de Veïns d'aquesta zona, el senyor Sas-
tre, demanava més vigilància a la urbanitza-
ció, i jo coincideixo amb ell en Policia Muni-
cipal, mai els guardes jurats. També seria
positiu que els amos d'aquests xalets pro-
curassin que els seus gossos no sortissin
lliurement a la via pública. No són tots, però
en algunes cases aquests millors amics de
l'home són més al carrer que al jardí. Això
també ho dic per allò de la seguretat. La se-
guretat dels vianants que es senten atacats
imprevistament pels cans.

No plou mai a gust de tothom i la nostra
estimada platja de Palma —m'agradaria
simplement anomenar-la l'Arenal— és notí-
cia un altre cop. Que ja no només és el
Grup Ornitològic Balear el que mostra el
seu disgust per la forma com es porta a
terme l'ampliació de la platja amb el conse-
güent extermini de la vida marina. Altres
que també estan cabrejadíssims són els
pescadors, i és que aquests diuen que si no
sels escolta i perden els seus caladors en
faran de grosses. Crec que als dos clubs
nàutics de la zona tampoc no són gaire feli-
ços, o sí.

Ens agradà als assistents al Teatre Prin-
cipal la Zarzuela «Luisa Fernanda» que des
del dia 25 del passat mes de desembre i
fins el dia 8 de gener s'hi oferí. Llàstima que
l'assistència de joves fos escassa o quasi
insignificant, el públic a totes les funcions
estava format per persones ben maduretes.
Ah, i al teatre s'hi va a escoltar i no a coto-
rrejat, per aixó de donar-li a la llengua hi ha
molts més llocs, per exemple les perruque-
ries.

Doncs mirin vostès que els nois són molt
macos, d'acord, que alegren els carrers i les
places amb els seus jocs, certament, però
que també de vegades exasperen el més
temperat, correcte. Aixe, ho dic per aquelles
«falles» particulars que munten els nois
cada dia, proveïts de petards com més
grossos millor ja que fan més enrenou. Per
qué no es prohibeix la venda d'aquests mo-
lestos petardets? Segur que els comer-
ciants del ram hi perdrien diners, però tots
hi guanyaríem en tranquilitat.

MUEBLES
EL ARENAL

CARRER DE SANT CRISTÒFOL, 37 (CARRETERA DE LLUCMAJOR)
TLF.: 263951 - S'ARENAL DE MALLORCA
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Els pescadors de s'Arenal tampoc no estan con-
tents amb les obres d'abocament d'arena que es fan
a la platja de s'Arenal per entendre que la pesca de
la zona es veurà perjudicda per l'extracció d'arena
del fons marí.

Per als pescadors, l'extracció d'arena de Cala
Vella perjudica la pesca de la zona i la solució que
aquests hi veuen, segons Jaume Vila, president de
la Cofraria de Pescadors, és que «es regenerin amb
roques del cap Blanc les zones afectades. Es preces

cuidar, potenciar i refer les pesqueres de la badia».
Segons els pescadors l'extracció d'arena «ens

perjudica molt, aviat será ben difícil pescar en
aquesta zona». Amador Carbonell, un dels respon-
sables dels pescadors, ha manifestat que «el mal
que s'ha fet és terrible, però semblen e nderiats a se-
guir el mateix camí».

MIQUEL MASSUTI TAMPOC NO HO VEU CLAR
Miguel Massutí, director general de Pesca, ha dit

que «la regeneració de la platja  s'està fent a la va-

lenta», indicant que comprenen el malestar generat
entre els pescadors de la zona. Per a Massutí, un
estudi previ que determini l'acció dels corrents ma-
rins de la badia és imprescindible.

El director general de Pesca ha recordat que el
sistema que s'està emprant a la platja de s'Arenal és
el mateix que empraren a la platja de Can Pere Anto-
ni i que aquest sistema no ha donat el resultat que
s'esperava, «el problema és saber on  anirà l'arena si
la mar se la'n duu i si farà malbé més praderes de
Posidónia, que són l'aliment dels peixos».

S'Arenal de Mallorca

Els pescadors en contra de l'abocament
d'arena de la platja



El testimoni d'un
missioner

Abans d'anar-me'n un altre cop a Boli-
via com a sacerdot-missioner, vull
adreçar-me, donant un bon consell,
als qui volen solament parlar en cas-
tellà. Jo he vingut únicament i expres-
sa de Bolívia per assistir a Roma a la
celebració del Mil.lenari de Catalunya.
Denla mateix me'n tornaré, si a Déu
plau. Tanmateix, vull aconsellar als
qui es resisteixen a aprendre i parlar la
llengua catalana, que no ho facin, que
més aviat s'hi interessin, per dues
reaons: perquè ens trobem gaudint
d'una democràcia i, sobretot, perquè
hem de considerar les dues llengües

germanes, i l'una no ha d'excloure
l'altra. Els qui som catalans hem d'a-
prendre la nostra llengua com a base
d'aprendre'n una altra, la castellana, la
francesa, l'anglesa..., i els de parla cas-
tellana que aprenguin ben bé la seva,
però, si viuen a casa nostra, que apren-
guin i parlin el català, sense exclusivis-
me i sense cap mena de recels.
Aquesta és per mi la solució del pro-
blema de l'ús de les dues llengües.

De tot el que vaig veure a Roma
amb motiu del Mil.lenari en vaig fruir
forca i en guardaré un record inesbor-
rable, i ple de joia puc exclamar: Visca
Catalunya lliure!!! Ramon Ferran i
Ribera, pvre., missioner emèrit. Bar-
celona.
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que acudeixen a les comis-
saries, que se poden con-
vertir fins i tot en pressions
psicològiques que conduei-
xen al desànim i canvi de
decisió de la víctima.

El Moviment Feminista
en el seu conjunt es va
mostrar partidari d'una re-
forma legislativa que «faci
real» l'aplicació de la llei.
Entre aquestes mesures,
pel que fa referència a
rámbit legislatiu, incloem
la tipificació com a delictes
dels malstractes dintre de
l'àmbit de la parella, la
supressió de la pena de
multa en els casos d'agres-
sions a l'esposa, companys,
fills/es i s'imposi sempre la
privació de la llibertat i la
creació de dipòsits judicials
pel compliment d'aquestes
sentencies, substituint-se
així l'arrest domiciliari.

Molts altres àmbits de la
nostra vida es varen analit-
zar: les agressions que so-
freixen les dones joves dins
el marc de la familia pa-
triarcal (repressió de la se-
va sexualitat, obligació
d'assumir les funcions
«pròpies» del seu sexe,
manca de llibertat de movi-
ment...); les agressions que
sofrim en el marc de la
nostra sexualitat: des de la
violació dins la parella, la
imposició d'una sexualitat
fal-locrática que ens nega
com a éssers sexuals autò-
noms, la imposició de la
norma heterosexista que
nega l'exiténcia del lesbia-
nisme i condemna les les-
bianes a una doble vida...
ASSUMPTA FERRER
FERRERPalma.

mateixos contemporanis
varen atorgar el reconeixe-
ment del descobriment al
navegant italià Americo Ves-
puccio. De fet, les noves ter-
res passaren a anomenar-se
América.

Amb l'excusa d'anar-los a
civilitzar i evangelitzar els
varen pendre l'or fins a l'ex-
trem que, de tan carregats,
alguns vaixells s'enfonsaren
durant el viatge de retorn a la
Península.

¿Quins són els resultats
tangibles de la colonització
espanyola? Les noves nacions
hispano-americanes varen
quedar hipotecades pels mals
usos i costums que els varen
portar els conqueridors
espanyols. I que les han con-
duït inexorablement al Tercer
Món de la pobresa i el subdes-
envolupament social, polític,
industrial i científic.

De fet, si es mira amb
detall, fora de les flors i violes
deis textos oficials de la histò-
ria, tots ells escrits per fun-
cionaris de l'Estat, ningú no
pot sentir-se gaire orgullós de
l'efemérides. A tot estirar es
podría commemorar alguna
batalla on foren exterminats
uns milers d'indis.

De cara, per?), al progrés
econòmic i cultural: mam,
nyam, caca i non. Ramon
Bailará i Clota / Vic.

Cartes

«Contra la
violència
masclista»
Quasi 3.000 dones vàrem

participar a les «Jornades
Feministes contra la violen-
cia masclista», que es varen
organitzar 4 dies a Santiago
de Compostela per la
Coordinadora d'Organitza-
cions Feministes de l'Estat
Espanyol.

Les jornades suposaven
un marc on posar en comú i
debatre l'experiència acu-
mulada pel Moviment Fe-
minista —tan a nivel' teòric
com a pràctic— fruit dels
anys d'anàlisi de la realitat,
del contacte amb les dones
que acudeixen al moviment
explicant les seves necessi-
tats, fruit també de la nos-
tra lluita organitzada con-
tra les agressions.

Mercè Molina, membre
de la «Comissió contra les
agressions a les dones» de
Barcelona i advocada, va
resumir l'actual regulació
d'aquestes agressions al
«Codi Penal», regulació
que qualifica de delicte les
lesions «greus» i «menys
greus» i considera falta les
lesions «lleus».

Segons la citada comis-
sió, existeixen nombrosos
problemes que fan «irreal»
l'efectiva aplicació de la llei
i que provoquen, de seguir
endavant amb la denúncia,
que en la majoria deis ca-

-sos se, califiquin com a
faltes.

Entre aquests problemes
senyalam el «deplorable»
tracte gue són objecte les
denunciants en el moment

Cinquè Centenari,
extermini d'indis

• Jo no faria pas gaire xivarri
per la commemoració del Cm -
què CentenariCentenari del descobri-
ment i la colonització d'Amè-
rica. Ho deixaria passar de
llarg. No fos que algú s'adoni
que el descobriment fou ful i a
la colonització li va sortir el
tret per la culata.

D'entrada no es pot pas-
sar de llarg el fet que els

Llucmajor 

Inauguració d'un
nou Centre de Salut
J. Ciar Coll

El darrer dia de l'any es va inaugurar el nou Centre
de Salut de Llucmajor situat al carrer d'Antoni
Maura. Les autoritats locals i autonòmiques assisti-
ren a l'acte: el batle, Joan Montserrat, juntament
amb el president de la CAIB, Gabriel Cañellas, els
conseleIrs de Sanitat, Gabriel Oliver, i d'Indústria,
Gaspar Oliver, i el director provincial de l'INSALUD.
L'anterior batle, Antoni Zanoguera, també hi va ser
present ja que va ser sota el seu mandat quan es co-
mençaren les gestions per construir aquest nou
Centre de Salut.

El pressupost del nou Centre de Salut és d'uns
quaranta-vuit milions de pessetes, pagades a parts
iguales per l'ajuntament de Llucmajor i la Conselleria
de Sanitat del Govern Balear. El passat dia 9 de
gener les portes del nou Centre de Salut s'obriren
per començar a atendre les consultes mèdiques.
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El nostre barri

El nostre barri, S'ARE-
NAL, és un barri turístic,
tant a l'estiu com a l'hivern,
perquè fa molt menys fred
que a certs països; però, la
gent ve principalment, per
a les platges i el sol, a SA-
RENAL hi ha, molts d'ho-
tels, però pocs cinemes,
places i espais d'oci...

A S'ARENAL, hi ha mol-
tes canalles, fetes dins
bandes, i a vegades, cau-
sen desperfectes públics
els trinxaires de les cana-
lles.

Les platges, encara que
hi ha papereres, son brutes
i poc espaioses, també, a
les zones verdes hi ha
fems, i això no té perdó per
a la gent.

S'ARENAL, té molt de
sol, algunes cases són bo-
niques, però també els ca-
rrers, (alguns) están en mal
estat.

Els gambirots, son be-
perquè molesten i

asusten a la gent, la gent
és bruta perquè embruta
les platges i espais verds,
S'ARENAL és alegre pel
sol, i tris per falta d'espais
d'oci.

Pepita Ramis
curs

El nostre barri

El nostre barri és s'Are-
nal. Hi és un barri molt tu-
rístic, és pobre en algunes
coses com: cinemes, bi-
blioteques, parcs, mu-
seus... però s'Arenal té
platja, molts bars i llocs per
menjar i moltes coses mes.

Com a s'Arenal hi ha
molts turistes, hi ha molts
hotels, on la gent es passa
el millor possible i com hi
ha una platja es passa mi-
Mor.

En el nostre barri, a l'es-
tiu fa molta calor, mentres
que a el hivern fa f red, però
no cau meu, només un po-
quet a les muntanyes.

A Nadal els carrers estan
plens d'arbres de Nadal i
adorns amb Ilums... En
aquest temp no hi ha molts
turistes, en canvi a l'estiu hi
ha molts turistes per la plat-
ja , això es deu perquè a
Nadal la gent está amb la
seva família.

Això és tot el que jo diria
sobre el nostre barri, esper
que us hagi agradat, grà-
cies per haver-lo llegit.

Francisca González Cano
Curs 7é. E.G.B.

El nostre barri

En el nostre barri, hi ha
coses bones i coses no tan
bones. Per exemple: la
gent no comprèn que tirar
les neveres, els matelas-
sos, etc. i a qualque finca
en construcció fa el barri
més lleig i que pot provocar
incendis o qualque altra
cosa.

També podrien possar
més faroles, zones verdes,
jardins, etcétera, en lloc de
tants de bars, també es po-
drien possar cinemes o al-
tres coses educatives i
creatives com per exemple
un poliesportiu, que s'está
fent pea) ara está aturat.

Podríen possar bibliote-
ques que només ni ha una
en tot s'Arenal. Centres
culturals, etc...

Es podrien arreglar les
façanes entre tots.

I a més es podrien fer
més hospitals, centres de
rehabilitació, i tot això,
parcs infantils, i moltes
coses més. També podríen
arreglar la platja de s'Are-
nal, que una banda está
tancada i per segona Unía
hi han molts d'accidents.

M'agradaria que tot això
s'arreglás, per tenir un barrí
més bonic.

No només hem de fer les
crítiques o posar coses do-
lentes, sinó que també hem
de posar les coses bones.
Del nostre barri m'agrada
la platja que és una de les
més grans de Mallorca.

També m'agrada el turis-
me que hi ha a l'estiu, la
gent que ve aquí a passar
les vacances se'n van tots
contents i assolellats.

Aquí al nostre barri és un
dels que tenen més turistes
i més agències turístiques.

Els turistes quan vénen
aquí estan molt ben atesos
per la gent i se'n van ben
feliços i tornen una altra ve-
gada.

I gràcies per fer la plaça
dels engronxadors més
gran, que és el nostre pati
de l'escola.

Així m'agradaría que fos
el meu barri. Gràcies.

Maribel Adrover Martínez
Curs 8é E.G.B.

S'Arenal

A S'Arenal hi ha molt de
turisme, i això és molt im-
portant per la seva econo-
mia.

Aixímateix, els turistes,
miren les seves voravies, i
veuen que tot está molt
brut, ple de brutor i fems
dels turistes i dels seus ha-
bitants.

Això fa que cada vegada,
el turisme i els seus habi-
tants visquin amb brutor

que cada vegada augmen-
ta i espenya els seus bos-
cos i jardins.

Però també, s'Arenal és
un barri tranquil a l'hivern, i
mogut i calorós a l'estiu, ple
de gent jove.

La gent viu tranquilla i
bé en les seves cases,
però sense pensar que si
ajudás amb aquesta cam-
panya de neteja, tots viu-
riem més bé, ajudant
de Mallorca a aug mentar la
seva bellesa natural, artísti-
ca i a fer una vida més
nega pels nostres desce-
dents. En aquesta campan-
ya, podríem ajudar de la
següent manera:

No tirant els desperdicis i
fems diaris al carrer i als
boscos. Les bosses del
menjar i caramels, guardar-
les fins trobar una paperera
i tira r-les-hi, etc.

Així faríem un s'Arenal
més bonic del que és ara.

M. Teresa Mora Ruiz
6h. E.G.B.

El nostre barri

S'Arenal ha millorat molt
en els últims anys. Abans
només era una urbanitza-
ció i avui és una important
zona turística.

Però encara hem d'acon-
seguir que adobin algunes
coses més. Per exemple
faria falta un parell de se-
máfors i un cinema pels
joves, porqué el que te-
níem l'han fet una bolera.

Tampoc podem queixar-
nos, perquè, això sí, ens
estan fent un poliesportiu
molt maco.

A mi m'agrada molt el
meu barri, i també anar de
passeig per la platja.

A l'estiu, ho podem pas-

sar molt bé, tenim un parc
aquàtic que és una mera-
vella.

Per tot això, el nostre
barri me pareix molt agra-
dable per viure, sobretot i
es preocupassin més per
l'enllumenat, els semàfors i
tot aixó que ens fa falta.

Per exemple, hi ha ca-
rrers que necessiten al-
guns adobs.

I aquestes festes no és
que hagin ilIuminat molt bé
els carrers. Hi ha pocs
Ilums i podria quedar millor
si es preocupassin d'ador-
nar el nostre barrí porqué
quede més bonic.

Bon Nadal a tots i que
tinguin un pròsper any nou
1989.

Eva M. Rodríguez Pina
7é. Curs 
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Cort crea subvencions
de promoció social

L'ajuntament de Ciutat ha aprovat una
normativa per la concessió de subvencions
destinades a la realització d'iniciatives que
millorin la situació de persones amb greus
dificultats socials. Aquesta partida compta-
rà amb 25 milions de pessetes. La propos-
ta, formulada per l'àrea de benestar social
que presideix Joana Gual, va ser aprovada
pels membres de la comissió de Govern.
Les sol-licituds de subvenció —l'import de
les quals no podrá ser superior al cinquanta
per cent del pressupost de l'activitat—
s'hauran de presentar al registre general
abans de día 31 de gener, en model norma-
litzat. Les instàncies presentades amb pos-
terioritat a aquesta data es consideraran en
funció de les disponibilitats pressupostá-
ries.

D'acord amb les bases que regenixen la
sol-licitud i concessió de subvencions, es
poden acollir a aquest programa les perso-
nes jurídiques o associacions sense aques-
ta consideració que tenguin com a objecte
la realització d'activitats d'atenció i promo-
ció social, sense finalitats lucratives. L'àm-
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bit d'actuació dels sol-licitants será el terme
de Ciutat i el seu programa referit a en-
guany.

Per a l'adjudicació de les subvencions
s'han establert criteris de prioritat que pri-
men la realització dels programes referents
a les següents activitats: prevenció de la
marginació infantil i juvenil, suport al porcés
d'escolarització, atenció i promoció social
dels vells, integració de persones disminuï-
des, integració gitana, promoció social, for-
mativa i laboral de les dones i prevenció de
les toxicomanies.

En aquest sentit, es consideren prefe-
rents les activitats que no estiguin cobertes
per altres serveis ja existents i es valorará la
necessitat del projecte presentat.
. Un cop finalitzada l'activitat els beneficia-
ris estan obligats a presentar una memòria
del programa en un termini màxim de dos
mesos i hauran de facilitar qualsevol infor-
mació que l'ajuntament derrani al respecte.
L'incompliment dels compromisos prevists
pot originar la suspensió de les ajudes.
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Programa escolar d'educació
alimentària

L'Ajuntament de Ciutat dura a terme un programa d'edu-
cació sobre l'alimentació als centres escolars. Amb aquest
programa es pretén ensenyar als nins quins són els ele-
ments principals i quines són les seves característiques
més rellevants.

El programa es dura a terme en els cicles de preescolar,
primer i segon de l'Ensenyança General Básica. Els au-
tors del programa són Catalina Abraham, Joan Carles
March Cerda i Genoveva Marí Torres, a més d'altra gent
que també hi ha participat.

Aquest progrma, segons les paraules dels autors, pre-
tén «integrar dins de la formació dels alumnes els aspec-
tes bàsics pràctics i saludables sobre l'alimentació que els
escolars puguin aplicar diàriament i, en el futur, en la seva
vida familiar i collectiva».



Les tortugues de Son Noguera

J. Ciar Coll

Parlam amb Maties Garcies, regidor de
Cultura de l'ajuntament de Llucmajor, sobre
les tortugues de Son Noguera i les canse-
qüéncies de la construcció del poligon in-
dustrial a Son Noguera.

—Ens podries dir quin és el problema de
les tortugues de Son Noguera?

—Segons informacions que m'han arri-
bat, a Son Noguera i a Cas Rossos, als ma-
teixos terrenys on hi ha prevista la construc-
ció del poligon industrial, hi ha una impor-
tant colònia de tortugues. Com que aquest
rèptil está en perill d'extinció, vaig demanar
a l'ajuntament, abans de començar qualque
obra irreversible, que encarregui a entitats o
institucions capacitades, com el GOB o la
Conselleria d'Agricultura, els estudis neces-
saris per verificar l'existència d'aquesta co-
lònia de tortugues. Aquests estudis també
haurien de suggerir les mesures necessà-
ries per protegir aquesta espècie animal.

—En una altra ocasió vostè ja va dema-
nar un estudi arqueològic i etnològic d'a-
questa mateixa zona. Aquestes declara-
cions, posen el PSM en contra del poligon?

—No, creim que el poligom pot ser una
iniciativa positiva i, fins i tot en el camp de
l'economia local, però allò que no podem fer
és tancar els ulls davant la realitat i fer unes
obres que no respecten res, ni patrimoni
històric, ni riquesa natural. Es tracta de ser
previsors i de conciliar les iniciatives urba-
nístiques i econòmiques i el llegat monu-
mental.

—Respecte de la regeneració de la platja
de s'Arenal, quina va ser la seva postura al
01-

demanar a l'ajuntament que s'u-
nís à les soklicituds que diverses entitats
Irán remés al MOPU en el sentit que, abans

procedir a l'extracció de quantitats mas-
sives d'arena de la mar es facin estudis de
l'impacte que pot tenir per a la naturalesa
marina, i que es doni a conèixer el pla de
viabilitat que tenen obres com aquesta.
Sembla que tant el MOPU com el Govern
Balear, és a dir, el PSOE i AP, han decidit
dur aqiiest projecte endavant, al marge fins
i tot de la denúncia per presumpte delicte
ecològic que ha presentat el GOB.

—Quina opinió té del fet que el batle
anunciás que no es tornaren a  llegir els de-
crets de la Batlia als plens?

—Crec que va ser una decisió personal
fruit del nervis que li pogueren provocar una
discusió bizantina i amb propostes fora de
lloc per part d'AP i del CDS. Quan el PSM,
juntament amb UM, demanà que es fes la
lectura dels decrets de la Batlia als plens va
ser per donar transparència a la informació.
No crec oportú que per un mal ús momenta-
ni, quan es ../a iniciar un debat sobre una
qüestió que, segons la llei, no es pot deba-
tre, ens haguem de veure prohibits d'aquest
coneixement directe i públic dels decrets.

A LA ZONA MÉS CONCORREGUDA DE S'ARENAL
ESTA EMPLESAT EL

CME NET RRO SAENDALOALIBMEANTHACIIOAN
Calle Ejército Español, 67 (Frente Hotel Bahía de Palma)

Tel. 26 99 87 - EL ARENAL (Zona Llucmajor)

PROJECTE PER A NOUS I FORMIDABLES LLOCS COMERCIALS.

ELS POT RESERVAR ARA I ELEGIR L'ACTIVITAT COMERCIAL QUE LI
CONVENGUI I LI AGRADI

ELS LLOCS S'ENTREGARÁN TOTALMENT ACABATS SEGONS LA LLEI VIGENT

FACILITATS DE PAGAMENT - INFORMACIÓ AL BAR DEL MERCAT

•Planol delprojecte d'ampliació del mercatEntrada principal del mercat

AGAFI UN LLOC AL MERCAT BAHIA PER 1.000 PTES. CADA DIA!

Temporada de bones ofertes de vins i licors
típics del país

La cafeteria del mercat ofereix als seus clients
un bon servid i un ambient familiar
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El mateix dia que el MOPU començava les tas-
ques d'abocament d'arena a la platja de s'Arenal, el
Club Nàutic de s'Arenal ordenava el començament
de les obres de prolongació i alçada de l'espigó, amb
l'objectiu de frenar l'acumulació d'arena a la boca del
port, en una clara resposta a l'abocament d'arena
per part del MOPU.

L'ajuntament, per la seva banda, ha mostrat la
seva preocupació per aquestes obres d'allargament
de l'espigó en quasi setanta metres. El consistori
Llucmajorer la demanat informació al respecte
abans de prendre una decisió ja que, fins al moment
de redactar aquesta crónica, l'ajuntament no ha con-
cedit permís d'obres ni tampoc no ha rebut cap infor-
me al respecte per part de la Consellería d'Obres.

Amb aquest allargament de l'espigó de la boca del
Club Nàutic es pretén evitar l'acumulació d'arena a
la sortida del port ja que, segons estudis fets, l'abo-
cament d'arena a la platja no farà sinó empitjorar
l'estat de les coses a la sortida del port arenaler a
causa dels corrents marins.

El pressupost d'aquesta obra és d'uns trenta mi-
lions de pessetes i, segons els responsables del
Club Nàutic, és una obra que es prevei fer des de
feia temps. En aquest sentit, el president del Club
Nàutic havia manifestat que tot d'una que comença-
rien les obres d'abocament d'arena a la piala per
part del MOPU, començarien les obres d'allarga-
ment i alçada de l'espigó del port de s'Arenal per
contrarrestar l'efecte dels abocaments.

S'Arenal de Mallorca

El Club Nàutic allarga l'espigó
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Mor un empresari punxat
amb una xeringa infectada

• BARCELONA. — Un empre-
sari barceloní retirat va morir
el 9 de desembre del 1988 a
l'hospital Clínic de Barcelona
com a conseqüència d'una
hepatitis fulrninant provocada
per una punzada al pit amb
una xeringa que li va fer
atracador. El delinqüent el va
abordar a l'ascensor de casa
seva, al carrer de Balmes, i el
va comminar a lliurar els
diners que duia a sobre
dient-li que, en cas contrari, el
punxaria amb una agulla
hipodérmica que duia i que,
segons ell, estava contamina-
da amb el virus de la SIDA.

La muller de l'empresari
mort ha explicat que l'atraca-
dor va entrar a l'ascensor jun-
tament amb l'empresari i que
en el trajecte de l'ascensor
des de la planta baixa al pri-
mer pis li va exigir els diners
adduYnt que en cas de no fer
el que li deia el punxaria amb
l'agulla contaminada.

En aturar-se a la primera
planta, l'ex-empresari li va

donar una empenta. Al caure,
el jove que l'havia amenaçat
va clavar-li la xeringa al pit.

Aspecte normal
La muller de l'empresari

va afegir que el seu marit
havia explicat que en veure el
jove havia pensat "que era un
amild'algun vel, ja que el seu
aspecte ne li va semblar
estrany". "Sempre em deia",
va afegir, "que no l'havien
atracat, sinó que havien

intentat atracar-lo".
Quatre mesos després

d'aquests fets, l'empresari, de
68 anys d'edat, i la identitat
del qual no s'ha fet pública
per desig dels seus familiars,
es va trobar malament. Els
metges que el van atendre
van diagnosticar una hepatitis
del tipus B de carácter fulmi-
nant. Aquesta mena d'hepati-
tis es contrau per via sanguí-
nia. El període d'incubació de
l'hepatitis diagnosticada a

l'empresari és d'uns 150 dies.
L'empitjorament de la seva
salut a partir d'aquell moment
va ser progressiu.

Segons els experts,
aquesta hepatitis la con-
trauen,..amb certa freqüència,
infermeres, cirurgians i den-
tistes i provoca la mort del
pacient en poques setmanes
en un 92% dels casos.

L'esposa de l'empresari
va afegir que entre el moment
de l'agressió i el dia en qué li

van diagnosticar la malaltia,
el seu marit no va rebre cap
transfusió de sang. "A més,
mai havia tingut cap mena
d'hepatitis", va afegir.

La dona i la filia de
l'empresari van explicar que
van decidir no denunciar els
fets a la policia perque ho van
considerar inútil ja que l¡ns
mesos abans havien denunciat
un robatori amb intimidació
davant de casa seva sense que
la l'autor fos localitzat. "Jo, si

ara vénen i m'atraquen, ho
donaria tot. La meya reacció,
com és lògic, seria de por", va
afegir la muller.

Cato mort de SIDA
Un portaveu de la policia

va declarar que no tenien
constància que s'hagués pio-
duit cap mort per contagi de
la SIDA. Durant els darrers
mesos, han sovintejat els
casos d'atracaments a petits
comerços i a persones al car-
rer en qué els delinqüents,
exhibint una agulla hipodér-
mica, que en alguns casos fins
i tot estava tacada de sang,
deien que estava contaminada
amb el virus de la SIDA, obli-
gant les víctimes a entregar
els diners.

La policia assegura que
aquesta mena de delicte, els
atracaments al carrer amb
intimidació, són de difícil reso-
lució, ja que els afectats no ho
denuncien, bé per por o bé
perquè consideren que el valor
total dels efectes que els han
estat robats no és excessiva-
ment alt.

Llucmajor 

L'ajuntament comprará 1800
metres quadrats a s'Arenal
J. Clar Coll

Entre els acords del darrer ple de l'any 1988 que
va prendre l'ajuntament de Llucmajor hi ha la com-
pra de 1.800 metres quadrats al carrer de Sant Bar-
tomeu, de s'Arenal, que passaran a formar part del
patrimoni municipal i s'hi  farà la guarderia municipal.

Alianza Popular considera excessiu el preu de
18.000 pessetes per metre quadrat, mentre que el
delegat d'Urbanisme argumentava que eren gairebé
els darrers solars de s'Arenal i que la guarderia in-
fantil s'ha de construir en un lloc adequat.

Llucmajor 

Comença la reserva de solars
del futur polígon industrial

Francesc Verdera

La singladura burocrática del projecte del polígon
industrial, que es farà a la zona de Son Noguera, ha
entrat en la seva recta final i tot sembla indicar que la
seva 'ealització definitiva començarà durant els pri-
mers mesos de 1989. Precisament, el tema de la fu-
tura installació va ser tractat en dos aspectes en un
dels darrers plens ordinaris del consistori Ilucmajo-
rer.

Pel capítol d'urgència s'adopta un nou acord
sobre el prestec de cent milions de pessetes que l'a-
juntament tenia previst formalitzar amb cinc entitats
bancàries, operació que ja rebé la Ilum verda en una
anter or sessió plenaria.

Les circumstàncies que han donat peu al replante-
jament de l'acord obeïen al fet que un dels bancs,
l'Exterior, decidí «despenjar-se- de l'operació. Així
les coses, el prestc es formalitzarà amb la Banca
March, Sa Nostra i La Caixa. Els cent milions es-
mentats es destinaran al pagament dels solars ad-
quirits i on es situará el poligon industrial.

Per altra banda, al capítol de Precs i Preguntes, el
regidor del PSM, Mateis Garc;ies, informa al ple
sobre la necessitat d'encarregar un estudi sobre la
fauna de la zona de Son Noguera ja que, segons
manifestà el regidor nacionalista, conté una impor-
tant colònia de tortugues. Rèptils abans molt abun-
dants a la marina Ilucmajorera i que actualment
estan classificats com a especie protegida. Cal re-
cordar que, en el mateix moment de decidir-se on es
faria el poligon industrial, Maties Garcies demanà la
redacció d'un estudi i  catàleg arqueològic dels jaci-
ments prehistòrics que hi ha a la zona.

Tot sembla indicar que el projectat complex indus-
trial compta amb el suport i la inicial acceptació del
sector. A la sessió informativa que sobre els pressu-
posts municipals convocá la comissió de Participa-
ció Ciutadana, es va fer públic la significativa dada
que quasi la meitat dels dos-cents vuitanta mil me-
tres quadrats del poligon ja estan reservats.

La següent passa que, quasi amb tota seguretat,
es farà durant la primera quinzena de gener consisti-
rá en la convocatória dels industrials i firmes interes-
sades perquè, un cop que els responsables munici-
pafs tinguin els plánáls d'urbanització del complex,
'ptsguin procedir a la confirmació de les seves op-
cions de compra sonre els solars i, al mateix temps,
tind-an l'oportunitat d'escollir els solars on muntaran
les seves empreses.

S'Arenal de Mallorca

El conseller d'Indústria  idl president
del Reial Mallorca tenen hotels sense
complir la normativa antiincendisste.

mil estableciments que
no compleixen les mesu-
res dictades per la CEE.

Gaspar Oliver Mut i
Miguel Contestí, conse-
ller d'Indústria del Go-
vern Balear i president
del Reial Mallorca res-
pectivament, són els
propietaris de dos hotels
a s'Arenal que no com-
pleixen la normativa an-
tiincendis de la CEE qie.
des de fa uns anys és
preceptiva a tot l'Estat
espanyol.

Aquests dos noms
s'han d'afegir a la ¡larga
¡lista d'empresaris de les
Balears que tenen hotels
que no compleixen la
niormativa. En concret
es tracta de quasi dos



Agressió al propietari d'un
bar per part d'uns t uristes

La policia nacional de la comissaria de s'Arenal ha mobles del bar. Els altres clients sortiren immediata-
detingut sis turistes alemanys acusats de ser els au- ment del bar i mentre el propietari encara no s'ho ex-
tors de l'agressió al propietari d'un bar de la zona. La plicava, els sis individus l'agrediren.
víctima va haver de ser internada en un centre  mèdic Un veí donà avís a la policia i quan aquests arriba-
a causa de les ferides sofertes. ren trobaren el propietari semiinconscient i amb pro-

Els fets passaren prop de la una i mitja del vespre, ves d'haver estat agredit. Moments més tard, la poli-
a la cafeteria Art Berlin, al carrer de la Costa Brava. cia detenia els sis presumptes autoris de la malifeta i
Els sis turistes entraren dins l'establiment, regentat els prenia declaració. Aquests varen dir que el pro-
per un alemany, que es trobava ple de gent. Mo- pietari del local els havia amenaçat amb un ganivet a
ments després d'haver-se asseguts a una taula, els causa que es va rompre, accidentalment, un vas
sis individus començaren a cridar i a destrossar els d'aquesta manera començà la brega.

Un al.lot de 20 anys, acusat
de violar una nina de quatre

Son Ferriol

Un jove mor en accident
de trànsit

Joan Andreu Tous Cladera, del bar Jumar, va
morir als 22 anys a conseqüència de les ferides so-
feries en un accident de  trànsit. El jove anava en una
motocicleta que xocà amb un turisme a l'encreua-
ment dels carrers de Margarida Monlau i de Plató, de
Son Ferriol. La Policia Municipal va dur el jove a la
UCI de Son Dureta, on encara  ingressà viu, però els
metges no varen poder fer res per salvar la vida de
l'infortunat jove.

S'Arenal de Mallorca

Troben mort l'empleat
d'un hotel

Josep Contreras Contreras, de 40 anys, va ser tro-
bat mort a la casa on vivia del número 197 de la ca-
rretera Militar. La seva mort sembla que va ser pro-
vocada per una abundant hemorràgia ja que el sofá
on el cos estava estés es trobava ple de sang.
Aquest home treballava en un hotel de s'Arenal i el
seu cadáver el varen descobrir uns empleats d'a-
quest mateix hotel quan anaren a la casa de Josep
Contreras perquè aquest no havia anat a la feina.

ELS LLADRES
Me propós de criticar
la gent que té mala ombra,
solen ser la deshonra.
per tot on solen anar.

Robatoris i agressions
ne veim continuament,
que en males condicions
han perdut l'enteniment.

Per la droga matarien
els que n'estan embrutats,
molts segur no robarien
sense estar necessitats.

Es de pena i dolorós
que sa vida es destruesquin,
és lleig del tot poderós
que eternament existesquin.

Escanda!!
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• MATARÓ. — Membres de
la Guàrdia Civil de Mataró es
van desplaçar ahir a Barcelo-
na per detenir Manuel Rome-
ro Dalmau, de 20 anys, com a
presumpte violador de Sbnia
S.A., de 4 anys d'edat, a Teià.
Romero, que vivia amb la sa-
ya familia a Barcelona, on els
seus pares tenen un negoci
d'alimentació, era des de feia
sis mesos nbvio de la germana
gran de la nena violada. La de-
tenció es va fer l'endemà de la
denuncia, ja que els familiars
de Sbnia no sabien exacta-
ment el domicili de l'agressor.

Segons la denúncia pre-
sentada per la família, els fets
van succeir el dia 31 de de-
sembre, al voltant de les 8 de
la tarda, quan Romero es era
a Teià, a casa de la seva
nbvia, de 18 anys, amb aguas-
ta i amb la seva germana,
Sónia, de 4. En el moment de
l'agressió Angela A.M., mare
de Sónia, no era a casa per-
qué treballa en un restaurant.

La germana gran de
Sónia, sempre segons la ver-
sió donada per la família, va
sortir de casa per anar a
comprar. En tornar, al cap
d'una estona, es va trobar la

porta de casa tancada per
dintre. Finalment, quan va
poder accedir a l'interior de la
vivenda va trobar la seva
germana patita plorant i molt
nerviosa. La menuda li va
explicar qué havia passat
mentre ella no hi era, la qual
cosa va provocar una forta
discussió entre la parella.
Com a conseqüència de l'en-
frontament, el noi, que ini-
cialment havia de passar el

• Juan Carmona Olivares va
passar ahir a disposició judi-
cial acusat d'haver donat una
puntada de peu al ventre de la
seva filla Concepción a causa
de la qual la noia, de 15 anys
d'edat, va perdre el fill que
esperava des de feia set
mesos. Cal destacar el fet que
la noia, que va rebre l'agres-
sió quan intentava separar els
seus pares en una de les seves
baralles habituals, estava
embarassada del mateix Juan
Carmona.

Els fets es van produir la
matinada de diumenge quan

cap d'any a Mataró, se'n va
anar.

La germana de Sbnia no
va explicar els fets a la seva
mare fins a primera hora del
matí de diumenge. Angela
A.M. es va endur immediata-
ment Sónia a l'hospital de
Mataró on li van apreciar sig-
nes d'agressió sexual de pro-
nòstic menys greu. Amb l'in-
forme mèdic a les mans, la
dona va anar a la Guàrdia

Juan Carmona va discutir
amb la seva esposa al seu
domicili de les Cases de Fer-
rándiz, a uns dos quilòmetres
del centre d'Elx. Juan Car-
mona, pare de cinc noies i dos
nois, no té cap ocupació con-
creta i, segons un comentari
molt estés a la localitat, acos-
tumava a beure massa. Con-
cepción Carmona va intentar
apaivagar els ànims, pecó va
fer-ho amb tanta mala sort
que va rebre diversos cops i
una puntada de peu al ventre,
a conseqüència dels quals va
avortar.

Civil a denunciar la violació
de la seva filla.

Sónia S.A. viu a Teià des
de fa pocs mesos, amb la seva
germana de 18 anys i la seva
mare. Angela A.M. es va
separar del seu marit fa un
temps. La parella té tres fills
més que viuen amb l'àvia
materna.

Els familiars de la nena
violada van indicar ahir que
Manuel Romero Dalmau, nas-
cut a Granollers el 3 de
setembre de 1968, "era una
persona molt normal i sem-
blava un bon noi. Nosaltres
teníem molta confiança i no
podíem esperar un fet d'a-
questes característiques", van
afegir.

Declaració ¿Ornada
Manuel Romero, que va

ser detingut al seu domicili
del carrer de Sant Pau de
Barcelona, va ser traslladat
posteriorment al dipòsit
municipal de detinguts de
Mataró. Si bé era previst que
Manuel Romero declarés
davant el magistrat Enrique
Vives, titular del jutjat núme-
ro u de Mataró ahir mateix, el
cert és que a darrera hora de
la tarda aquesta declaració
sobre els fets denunciats
encara no s'havia produït.

Un puntada de peu del seu
pare fa avortar una menor
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Petits anuncias
Aquests anuncis poden ser remesos a la nostra re-

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

Cada paraula, 10 pessetes.
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BORSA
IMMOBILIARIA

URGEIXEN PISOS
PER LLOGAR.

FINQUES
AMENGUAL.

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 llogar 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.

TREBALLS ADMINISTRA-
TIUS i comptables. Apartat
124 (Llucmajor).

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.

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

LLUCMAJOR. Venc casa
en bon estat. Facilitats de
paga ment. 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, traspás 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 Ptas. AMEN-
GUAL. 269250.

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

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

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

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

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

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

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

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

S'AIRENAL, pis 3 dormito-
ris, amoblat, rentadora.
55.000 ptas. AMENGUAL.
269250.

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

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

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

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

COMPRARIA solar d'un
milenar de metres, entre
S'Arenal i Can Pastilla.
Te. 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 261 246 -
261052.

TRASPAS LOCAL de 250
m 2 a l'altura del balneari 8
de S'Arenal, per tres mi-
lions de pessetes, lioguer
70.000 ptes. Tel. 261671.

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

S'ARENAL, balneari 7, un
garatge per Hogar, 5.000
Ptas. AM ENGUAL.
269250.

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

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

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

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

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

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

S'ARENAL-LLUCMAJOR
venc local 90 m 2 . amb te-
rrasses, dues áales de
bany completes, apte per a
farmacia, pastisseria, elec-
trodomèstics
6.800.000 ptes. facilitats.
Telefonar de 9,00 a 13,00
al 721730.

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-
te ladors. 660841.

ZONA COLL D'EN RA-
BASSA, Boutique de sen-
yora i taller de confecció.
Amb maniquis de oroya i
maquines de cosir. La tras-
pàs per no poder-la aten-
dre. 264315.

S'ARENAL. Pis de 125 rn 2 .
prop de la mar, 4 habita-
cions, gran terrassa, cuina
amb rebost i bany.
5500.00 ates. Tel. 236293.

S'ARENAL. Venc aparta-
rr ent dos dormitoris, cuina,
bany, menjador i terrassa.
Vista a la mar. 6.300.000
p tes. Tel. 292243.

A LES MERAVELLES, de-
vora l'hotel San Francisco,
vena 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-
tros de s'Arenal. 265374.

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

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

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

BELLAVISTA DE CALA
BLAVA, vena 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 to
40 metres de la pla
llaga pis, tres don
dues sales de bany5
menjador, totalment
pat. Tels. 500358- 5C

SON VERI de s . ,
Lloc pis amoblat p E

parada. 3 cuartos,
menjador, rebedor,
galenia i dues terrací
279668.

CAN PASTILLA. LI
màxim a dues per
50.000 pts. Tel. 2093

COLL D'EN RAB
Lloc pis amoblat d
m 2 ., assoleat, tres di
ris dobles, sala-mE
gran, cuina espaiosa
i lligador, dues te
jardí i possibilitat de
ge. 60.000 ptes.
601112.

COLL D'EN RAB
Lloc primer pis únic
blat. 40.000 ates.
264118- 756302.

MOLINAR, davant
al Portitxol. Carrer
Joaquin Fuster, 25
planta baixa ben grai
garage i jardí. Info
els matins de 10 a 1
461172- 462887.

CAN PASTILLA, eni
balnearis 2 i 3 se
apartament. Tel. 2461

SON VERI DE S'AR
Lloc o vena pis amt
cament i piscina.
469199.

S'ARENAL. Venc
devora l'Hotel Bad
Palma. 2.300.000 pte
269844.

S'ARENAL, carrer
bal, vena pis, tres a
cuina amb terraça,
paiós amb vista a I;
mig amoblat. 5.21
ptes. Trucar horat
Tel. 714085.

S'ARENAL, venc p
180 m 2 ., 4 dormitoris
jador, saló, cuina, 1
cambra dels mals e
sos, dues sales de
garatge al sot
13.000.000	 ates.
490013.

IMPREMTA

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

PAPERERIA

Tot en material escolar	 abitar; descripto.:

PERFUMERIA

Clan exposicio dolnectes de renal

-50'< X.500,151

Carrar de Sa Fira, 10	 Tel. 660310
	

ELUCMAJOR         

So
IAIGES

reno:"  

ANUNCIAU-VOS DE FRANC A S'ARENAL DE MALLORC4   

Nom:
	 D.N.I.

Cognom:
	

TELF:   

ATENCIÓ	
-Escriviu un sol ariunci per cupé.
-Useulletres majúscules.
	  -Escriviu dins_elferwadre_el taxi_      

BItilets d'avió de vaixell.
Vols )(artera.
CredIviatge.

Lloguer de cotxes.
Reserves per telèfon I
entrega de ballets a

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

TEXT:              

Ompli aquest cupó I envlau-lo a:
S'ARENAL DE MALLORCA: Cant de les Pedreras, 132 - 07600 -

SES CADES DE  S'ARENAL         
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1 FADRI, 42 ANYS, estudis
superiors. Em vull relacio-
nar amb senyoreta culta.
710087.

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

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

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

ANIMALS DE
COMPANYIA

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

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

RESIDENCIA I ESCOLA
d'ensinistrament de cans.
Venda de cadells. "CRIA-
DE RO LOS VALIENTES".
Tel. 662'136.

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

VIATGES
VIATJES S'ARENAL

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

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

S'Arenal.

VIATGES XALOKI. Bit-
llets 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. 4 13867 -
Son Ferriol.

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

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

• OUS FRESCS
de gallina rossa

Servici 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 menjar.

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

VENC CADELLS de Pastor
Alemany. Tel. 268004.

VENC R-5 950, PM-G.
Rodes noves. Asseguran-
ça d'un any. 135.000 al
comptat.

PERSONALS
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 feliços, som
molt romàntic, m'agrada
estimar, Ilegir, passejar,
però 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-
daria conèixer senyor de
34 a 39 anys, no m'importa
el seu estat civil, ti donaré
molta 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 culte. 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
meves 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
problemes econòmics. Vull
relacions formas amb sen-
yoreta senzilla. 277990.

VIUDA 49 anys, vull conéi-
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, culto,
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 culte. 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 homo
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 home 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 1' horno que m'es-
collesqui com 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 Iliure 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-
les i tenc 45 anys, separat.
Crida'm al 710087 i et ren-
taré el cor, que supós que
está ple de dolor, com el

SENYORA de 55 anys,
viuda, sense fills, m'agra-
daria conèixer un homo
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 a1710087.

ENGINYER, 30 anys, fadrí,
molt atractiu, fins seriosos,
em dic Jaume, has aconse-
guit ja la felicitat, nina? No!
Idó 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 negres.
Crida'm de pressa, t'esper,
fins matrimonials, al
710087.

SENYORA, 42 anys, perru-
quera, ulls verds, atractiva,
si em crides et faré l'home
més 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 a1710087.

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.

VIDUA, 33 anys, negoci
propi, bonica, intel•ligent,
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 a1710087.

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

SENYOR ETA, 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,
però més Ilarg és el dia cer-
cant-te, tu, home, 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-
pres 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.

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

VIUDA de 65 anys, propie-
taria d'un parell de comer-
gos, cotxe, pis, calet. Bona
situació económica. M'a-
gradaria trobar un senyor
per omplir la meya soledat.
No li mancará res perquè
ho tenc tot. Apartat 10.236
- 07080 - Palma.

LA SOLEDAT m'acompan-
ya. Tenc 30 anys, simpàtic,
situació económica resolta,
cotxe, apartament, estalvi.
M'agradaria conèixer una
allota per formar una famí-
lia feliç. Aparat 10.236 -,
07080- Palma.

MES IGUAL la teva sitúe-
ció. Si tu m'estimes, et faré
feliç. Som víuda de 40
anys, bona feina, pis, eetat-
vis. Per refer la meya 9.018
em manca un homo amo-
rós i bo per viure feliços i
tenir fills. Escriure aviat.
Apartat 10.236 - 07080 -
Palma.
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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, tra-
ba!i 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.

VIQU, 30 anys, indepen-
dent, simpàtic, estudis
superiors, sense proble-
mas, voldria fer amistat
amb fadrina / separada
/vídua bona, amable,
que Ii agradi la llar, que
sigui lleial, 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 independèn-
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
serle problemes, no im-
porta edat ni estat, que
sigui treballador.
277%0.

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,
1'58 i 56 Kg., bruna d'u-
lls clars, voldria formar
una vertadera llar, som
treballadora, simpática.
Si em vols conèixer crida
al 277990.

AnOT, 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,
excel«lent 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
presència, voldria fet
amistat amb fins serio-
sos amb senyor de la
meya mateixa situació
fins als 70 anys, alt, de
bona presència. 277990.

SOM JOVE I BONICA,
visc a Magalluf, estic
cansada de les discote-
ques, m'agrada la tran-
quil-litat, la llar, la famí-
lia, tenc 27 anys, treba-
lladora, 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,

ros, ulls marrons,
19 soledat em turmenta,
m'agradana	conèixer
senyoreta	 amorosa,
amable, fins a 35 anys.
277990.

POLICIA MUNICIPAL,
simpática, esdevenidor
assegurat, 43 anys,
bona presència, m'agra-
daria amistat amb fins
seriosos amb senyor
sense problemes, .sense
vices, jo faré molt feliç
l'home que es casi amb
mi. 277990.

FADRINA, 32 anys, treball
en un comerç de pells, m'a-
gradaria conèixer senyor
sense problemes, amorós,
relacions serioses. 247912.

SOM PERSONA NOBLE i
voldria tenir relacions,
amistat de moment, amb
senyor culta, 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, afic:ions culturals,
voldria relació amistosa
amb jove amable i cult,
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.

FADRI, 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 próía 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, sanzilla, ben planta-
da, excellent mestressa de
casa, vull formar familia
amb senyor seriós,educat,
amorós, treballador.
247912.

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

,
SECRETARIA, mitja edat'
atractiva, interessant, por-
sonalita .:, de gran cor, vull
senyor educat, inquietuds
culturals, sa, per formar pa-
ralla. 247912.

PILOT D'AVIACIO, 33
anys, a, separat, sense
problemes, bona presèn-
cia, voldria fer amistat amb
fins matrimonials amb sen-
yora o senyoreta de gran
cor, queIi agradin pls nins.
277990.

DIVORCIADA, 1 fill, fun-
cionaria, 35 anys, gran
cor, 163, i 58 Kg., bruna,
vull refer la meya llar
amb home seriós, culte,
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 conèixer
crida'm al 277990.

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

EMPLEADA DE COMERÇ,
28 anys, sana, neta, m'a-
grada ballar, 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 n ns. 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
problemas, la illusió de la
meya vida és formar una
família, voldria senyora o
senyoreta fins als 30 anys,
bona presencia, sense
vicis, cLIta. 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'agradaria 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 conèi-
xer senyora, no importa si
té fills, fins seriosos matri-
monials. Crida'm al
710087.

SENYORETA 19 anys,
com de preciós és el regne
de l'amor quan un home 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 al 710087.

SENYOR ETA 39 anys,
bruna, estatura normal,
simpática i alegre, per ser
feliç no vull castells ni ri-
guasas, només un home
que sigui amorós i que em
sàpiga estimar, si estás Ile-
gint les mayas quatre Mies
que tu siguis la meya mitja
poma com Adam i EV1. Cri-
da'm al 710087.

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

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

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 coneixer
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.

SECRETARIA, 35 anys,
bonica, elegant però senzi-
lla, neta, de la llar, m'en-
canta la música clàssica,
senyor amb les mateixes
qualitats per formar parella.
277990.

DIVORCIAT, 39 anys, pro-
fessió important, 340.000
al mes, xalet, vida acomo-
dada, som tranquil, com-
prensiu. Senyoreta o sen-
yora de mitjana edat, alta.
247912.

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

Academia

BARCELO

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 Forro!.

ALLOTA 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 pe/es de vestir.
Carrer Torrent, 9 - S'Are-
nal. Tel. 265447.

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

ENSENYANCES
FRANCES, ANGLES, ale-
many, classes particulars,
conversació per a princi-
piants, zona s'Arenal.
263881.

49 19 16

MECANOGRAFIAMK:HERLIZASD   BANCA
CAWUU)  

C. BALEARES,25 2

./11 Arenal

T'oferim cursos de pro-
gramac ió en:

BASIC
dBASE III PLUS

COBOL
TURBO - PASCAL

TURBO - C
TURBO - BASIC

BASIC2 *
* (el de l'AMSTRAD PC)
i de formació d'usuaris
en:

ABILITY 2000
OPEN ACCESS II

SYMPHONY
LOTUS 1-2-3.

LOCO SCRIPT.
A mes d'un llarg 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 Marí, 6. Tel. 267994.
Col d'en Rebassa.

OPTICA S'ARENAL
JA NO CAL ANAR A CIUTAT

PER SES ULLERES O LENTILLES

álik da, gak

WOIFTEL: 49 00 61
CARRER BERLIN, CANTONADA TRASSIMENO

S'ARENAL DE MALLORCA

DR. BARTOMEU FONT
COL.LEGIAT N.° 251

METGE DENTISTA

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

S'ARENAL DE LLUCMAJOR
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PERSONALS
PROFESSORA 01D1-
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 corc penó, no
trob, si tens fills millor,
compartiré la meya felicitat
amb tu i amb els nostres
fills, die 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.

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.

GASTRONOMIA
RESTAURANT JAMAICA,
cuina mallorquina, especia-
litat en paelles. Carretera
Militar, davant l'ambulatori.
Tel. 262923. S'Arenal.

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

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

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

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

- S'Arenal de Ma-
117.

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 !alienar de
pessetes. Carrer Joan
d'Austria, 13 - Bada 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-
tomeu 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 PARAD1S 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.

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

HOSTAL MARACAIBO,
cuina mallorquina casola-
na. Devora les Escoles de
Can P -1.sfilla. Tel. 263017.

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

RESTAL .,ANT CAN TIA
TALEGA. 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.
660? 39- Llucmajor.

SERVEIS
PROFESSIONALS

DONA d'una quarentena
d'anys s'ofereix per fer net
a hores, a s'Arenal, a 500
pessetes l'hora. Tel.
491375.

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

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

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

ARREGLAM rentadores,
maquines 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, allota jove
en dóna classes. Grups re-
du'its. Econòmic. 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
servid domèstic 4 dies
cada setmana. Tel.
269225.

AL.LOTA amb experiencia
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-

1s. Avinguda del Cid, 73.
.:. 413155- Son Ferriol.

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

PAPERERIA CERVERA.
Material escolar i d'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 Pil.larí.

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.
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La SibiLla
Gabriel Janer Manila

També enguany ha cantat en totes les
trones de l'illa de Mallorca la vella Sibil. la.
Refilada la veu, trenca la fredor de la nit i
escampa sota els estels porucs l'antiga profecia.
L'anunci que el món ha definir,  perquè el
temps s'aturará tanmateix, i els homes seran
jutjats destruida la terra, cremats els mars,
els rius ¡les fonts, obscurida la ¡luna, mentre
els peixos pegaran horribles crits, sota el foc
del ce!.

El cant de la Sibil.la, la veu blanca d'un
nin vestit de vestal clássica o de pirata moro
amb una espasa entre les mans quasi tan
gran com ell és encara avui el centre de les
celebracions litúrgiques de Nadal. Una bella

expressió del sentiment religiós del poble que
es relaciona amb l'abundor dels dies que
creixen, perquè s'allarguen les hores die sol, ni
que sigui una passa de gall, i atilb el misteri
de la redempció.

L'abundor dels dies, la Ilum que creix, les
neules que tremolen, retallades d'antigues
filigranes, els ciris que crepiten sota les
ombres càlides del temple. Nadal és aquí
carregat de presagis.

1 les neules. Hom deia que representaven
les teranyines de la coya de Betlem. D'altres
diuen que són el símbol de l'abundor. En
altre temps, la Sibil. la rompia amb l'espasa el fil
que les sostenia i queien, les neules ¡les
coques, com les estrelles que cauran sobre la
terra en acabar-se el món. Tallava el fil, la
Sibil, la, aquel! tall significava que havia finit
l'Antic Testament, i la gent corria a
arreplegar aquell menjar modest. Canten
també els galls, pels corrals i les cledes, amb
la primera Ilum que eixampla el dia i dissipa la
fosca, amb la primera llum de Nadal, que
espanta les bruixes i els mals averanys.

Amb els anys, he vist sibilles  d'índole
diversa. N'he vistes de perdudes entre les
voltes refilades del cant, incapaces d'arribar
a les últimes notes, n'he sentides que feien
galls, esqueixada la veu, n'he vistes que es
perdien, incapaces de recordar punt per punt el
fil de la !letra. També n'he sentides d'una
bellíssima perfecció.
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En aquells temps les cases tenien pocs
pisos i els ascensors eren més bé escas-
sos. Molta gent no tenia encara idea que
existien.

Això Ii passava a l'amo en Biel de Can
Trencat. L'home solucionava tots els seus
problemes de paperassa a Llucmajor, pero,
desgraciadament, un dia hagué d'agafar
l'autobus i traslladar-se a Palma per exigén-
cies ineludibles de la burocràcia.

L'edifici on hi havia les oficies en qüestió
era un entre molts altres pisos de recent
construcció. Quan entrà dins aquella sala
tan àmplia, amb unes columnes fora mida i
tota folrada de marbre, l'home quedà mera-
vellat.

Estava bocabadat, admirant aquelles
grandeses i aquell trull, quan observà da-
vant seu una porta amb moltes filigranes,
una finestreta petita de vidre i una sèrie de
botons al costat. De tobte, la porta es va
obrir i una senyora àvia que arribava es va
introduir dins una espècie de gàbia on amb
feines hi cabien dues persones dretes. Es
sentí un tremolor que intrigà el bon pagés i
el deixà amb la mirada fixa en la porta tan-
cada.

No passà gaire temps fins que es va tor-
nar a obrir novament la porta i sortí d'aque-
lla caixa una espatarrant i bellíssima al-lota
que llevaba el sanglot.

L'amo en Biel pegà un bot i sortí corrent
cap a l'autobus, sense recordar-se de solu-
cionar els seus urgents assumptes oficials.

El conte de José Alvarado 

Quan va arribar a la seva vella casa de
camp, als voltants de la muntaya de Cura, li
digué a la seva no menys vella madona:

—Jerónia! He vist una cosa fantástica.
Encara no me'n puc avenir.

—Qué has vist, Biel? Amb la casa que
duus ha de ser un di moni o una cosa pares-
cuda.

—He vist una máquina d'aquestes mo-
dernes i no endevinaries mai qué fa.

— Botifarrons?
—Qué dius! Canvia la gent vella en jove.
— No diguis disbarats!
—T'ho jur. Vaig veure com s'hi ficava una

vella i sortia una al.lota guapíssima.
— Pot ser? No m'ho cre.
- ets una ignorant i no tens idea dels

invents que es fan en aquests temps.
— Ho hauràs somiat. Sempre t'adorms

dins l'autobus.
—Et dic que és vera. Tant que m'he obli-

dat d'arraniar els papers i demà hi hauré de
tornar. Així que vindràs amb mi i ens fica-
rem tots dos dins la máquina.

Així ho feren.
Anaren els dos a Palma, amb els seus

millors vestits, i es dirigiren a l'edifici dels

grans marbres.
Madó Jerónia es quedà encara més asto-

rada que el seu marit davant tanta merave-
Ila ornamental. Es collocaren, agafats de la
mà, davant la porta de l'ascensor.

Pocs segons després aquest arribà i en
sortí un jove amb molts papers a la mà.

—Ho veus? —Demanà el marit— Aquest
al.lot no está gens malament. Entrem-hi!

—No, Biel, que tenc por. Esperem una
estoneta a veure qué passa.

—Bé, esperarem un poc.
Un minut després arribà una jove d'una

quinzena d'abrils, molt bonica, i es ficà dins
l'artefacte. Aquest es posà en marxa i poc
temps després es va obrir un altre cop la
porta i en sortiren dues persones: una dona
grassa i Iletja amb ulleres de curta de vista i
un vell xaruc amb una cama menys, reclinat
en un parell de crosses.

—Vatuadell!! —Va cridà l'amo en Biel de
Can Trencat— Aquesta máquina está fotu-
da avui? Tanta sort que no ens hi hem
ficat... Anem a arreglar aquests papers, Je-
rónia, i Ilavors tornarem per veure si ja va
bé.

—Saps que et dic, Biel? Que ens quedem
com estam, no sigui que Ilavors els nostres
fills no ens reconesquin.

habel-Clara Simó
C1J

ué passa amb la policia espanyola?
El més gran desplegament de foro,

immensos recursos i una activitat
frenética, i Revilla ha tornat sa i estalvi

ti)	 quan ETA ha volgut i com ha volgut. Fi

CIJ	 ministre Corcuera va exclamar: "¡lauda

1n4	 preferit que l'alliberés la policia". A mi,

Pn
1 aquesta frase em va resultar patética.

Revilla portava un pastis que li havien
donat els seus segrestadors. El jutge el va
confiscar, com a prom. És el pam-i-pipa
més fenomenal i més humiliant que les
autoritats policials podien rebre en sa
vida.

1 qué passa amb determinats presos
"volátils"? Com és que la fuga és tan
impossible per tothom excepte per a
delinqüents de corbata i d'ungles netes?

Pitjor encara: qué passa amb els
soldats? Accidents, presumptes tortures,
un soldat cremat per una "novatada"...
Les casernes són llocs on hi ha una
disciplina férria. Qué passa, doncs, amb
els soldats?

Qué passa amb la política exterior
espanyola, tan contradictòria? A mi,
personalment, això de Gibraltar no em va
ni em ve, pedo és curiós que la reina
anglesa hagi fer caure la baya de gust a
les autoritats espanyoles; en canvi, les
colònies espanyoles, Ceuta i Melilla, són
posades en perill per una declaració
independentista —i quines coses hem de
veure!— sobre el Sahara...

I qué passa amb la inflació, resultat de
gastar més del que es produeix? Qui pot
creure ja en Solchaga?

Que malament que ho fan! No els ho
sembla a vostés?

La máquina miraculosa



Lluís María Xirinacs: «La independència
no es concedeix, s'agafa»

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

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

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

C/. María Antònia Salva, 38 - Tels. 26 74 50 -54 - 58
S'ARENAL

Ràdio 4 (F.M.)
Bon dia, Balears 0700 / 0800
«España a las 8» 0800 / 0830
Radiodiari matí 0830 / 0900
Bon dia, Balears 09'00 / 10'00
Tertúlia 10'00 / 11'00
Migdia a R-4 1100 / 1315
Reportatge 13'15/ 1330
Radiodiari migdia 13'30/ 1430
«Diario hablado R-1» 14'00 / 14'30
Total quatre 1430/ 1700
Butlletí 1700/ 1715
Torçant l'agulla 1715/ 1900
Oüestions de !lengua 1900/ 1930
Radiodiari vespre 1930 / 2000
«Diario hablado R-1» 2000 / 2030
Cap a les 24 2030 / 2400

A partir de les 24 hores i fins les 7 del matí, Radio
4 de Balears connectarà, provisionalment, amb
Radio 4 de Catalunya.
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Lluís Maria Xirinacs,
del Principat, i Valerià
Miralles, del País Valen-
cià, varen ser els dos
convidats a l'acte convo-
cat per la Crida a la Soli-
daritat aquests dies pas-
sats a Ciutat de Mallorca
amb motiu de la diada
nacional de Mallorca.

Per a Xirinacs «és una
utopia pensar que la
Constitució Espanyola
reconeix el dret a l'auto-
determinació, aquesta
no es concedeix, s'aga-
fa». Per altra banda, Xiri-
nacs es declara no vio-

lent, però «sóc amic dels
violents que lluiten per la
seva alliberació», per
més endavant dir que
«no hi ha cap guerra on
no hi hagi morts i ferits,
en aquest tema hi ha
molta hipocresia».

L'acte es va fer al
Casal de Cultural i
comptà amb l'assistén-
cia d'una cinquantena
de persones que segui-
ren amb atenció les pa-
raules de Xirinacs i de
Miralles, a més de les
dels mallorquins que
participaren en l'acte.

El Parlament destina vuit
milions per rebre el Canal 33
El Parlament de les

illes Balears ha aprovat
una partida de vuit mi-
lions de subvenció a Vol-
tor perquè faci possible
la recepció del segon
canal de Televisió de
Catalunya, el Canal 33.

Maties Oliver, vice-
president de l'Obra Cul-
tural Balear i promotor

de Voltor, i Antoni Mir,
director general de l'o-
bra, demanaren al Parla-
ment la inclusió d'una
partida pressupostària
destinada a la recepció
del Canal 33. L'informe
es basava en la rendabi-
litat social i cultural de
mesures per dur enda-
vant la normalització lin-
güística.

TELEVISIO
VALENCIANA

Per altra banda, Voltor
també está gestionant la
recepció de la TVV, Te-
levisió Valenciana, sem-
pre que la programació
d'aquesta sigui en cata-
lá, com es pensa que
será. El president del
Consell d'Administració
de Ràdio-Televisió Va-
lenciana, Amadeu Fa-
bregat, sembla no del tot
conforme amb l'ús del
català a la Televisió Va-
lenciana ja que, segons
ell, «S'ha d'estudiar el
tractament que es dona-
rá a les minories històri-
ques del País Valencia
que parlen castellà'».
Voltor considera que la
recepció de TVV a les
illes Balears només té
raó de ser si les emis-
sions són en català.

TAMBE LES RADIOS

Voltor també está ges-
tionant la recepció de les
emissions de Catalunya
Radio i de Radio Asso-
ciació de Cataluna.



Na Catalina Paieres de la Botiga Flops va anar de
viatge per Rússia aquest mes passat. Els nostres
comerciants i botiguers han fet una bona tempo-
rada i molts, com na Catalina han fet llargs viat-
ges pel Continent Europeu i per més enfora. Que

duri el bon temps.

MARFILBoutique
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l'Exercit
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Pont dels

Jueus
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El poder insular,
lluny de les aules

"Som l'única comunitat autó-
noma amb llengua pròpia que
no té competéncies plenes en
materia d'educació. ¿Per qué el
País Valencia en té, per exem-
ple, i nosaltres no?" Aquesta
pregunta la formula pública-
ment la corsellera d'Ensenya-
ment i Cultura del govern Bale-
ar, Maria Antònia Munar.

Cinc anys després de l'apro-
vació de l'Estatut d'autonomia
balear, la reivindiació del tras -
pis de competéncies d'ensenya-
ment és un tema pràcticament
cassic en l'agenda negociadora
del govern autonòmic. El 1988
ha estat, en aquest sentit, un
any particularment intens, tot i
que les gestions impulsades des
de les Eles han acabat sempre
en fracàs. El passat mes de fe-
brer, la consellera Munar es va
reunir amb el subsecretari del
ministeri d'Educació, Joaquín
Arango, per expressar-li un cop
més la ferina voluntat de l'exe-
cutiu illenc d'obtenir plenes
competéncies en ensenyament.

Assignatura 
pendent

Les raons de Munar eren cia-
res: les illes Balears són la única
comunitat autónoma amb llen-
gua própia que no té competèn-
cies educatives. Després de la
reunió, es va parlar de principi
d'acord i es va fixar un calenda-
ri de consultes i intercanvis de
documentació que no s'ha arri-
bat a complir mai.

A les Illes, en matéria d'ense-
nyament, la legislació básica
que preval és la de l'Estat, i el
govern autonòmic només pot

desenvolupar-la i executar-la.
Per contra, els estatuts de Ca-
talunya i del País Valencia
atorguen als governs autonò-
mics competencia plena en tots
els nivells de l'ensenyament.
L'Estatut balear només atorga
al poder autonòmic plens po-
ders per a l'ensenyament del
català en harmonia amb els
plans d'estudi estatals.

Com assenyala el director ge-
neral d'Ensenyament de les Ba-
lears, Bartomeu Rotger, "difí-
cilment podrem desplegar la
competència exclusiva en ense-

nyament del catalá si al mateix
temps no podem intervenir en
l'ordenació académica del siste-
ma educatiu". Les autoritats
balears asseguren que tots els
estaments educatius "clamen
per aquestes transferéncies".

La conselleria d'Ensenya-
ment ha dissenyat el procés
que haurien de seguir les trans-
feréncies, pedí el ministeri no
s'hi ha pronunciat encara.
Aquest procés suposaria el tras-
pàs escalonat de les competèn-
cies, en aquest ordre:
— Educació d'Adults.
— Ensenyament no reglat.
— Inspecció técnica i servei de
programes.
— Ensenyament reglat no uni-
versitari i programes.

— Ensenyament superior.
Mentre Madrid ha gestionat

l'ensenyament balear, el govern
insular s'ha encarregat de l'ense-
nyament de la llengua pròpia.
Aquesta situació s'ha traduït en
una creixent descoordinació i
freqüents picabaralles entre to-
tes dues Administracions, que
no han facilitat gens el procés de
normalització.

L'ensenyament i els mestres
del català són alguns dels que
més han patit aquesta situació.
Per accedir a les competéncies
exclusives en ensenyament, no-
més hi ha dues vies. La primera
seria una llei orgánica, mentre
que la segona és la reforma de
l'Estatut del 1983.

Deficiències
d'un Estatut que
vol ser tan
gran com els
seus germans

J.P.,
CIUTAT DE MALLORCA
Una simple comparació entre
els Estatuts de Catalunya, les

i el País Valenciá deixa
veure clarament les deficiències

del text balear, especialment
pel que fa a les competències en
matèria d'ensenyament, molt
més limitades que en els altres
dos textos.

L'Estatut de Catalunya ator-
ga a la Generalitat competència
plena en "la regulació i admi-
nistració de l'ensenyament en
tota la seva extensió, nivells
graus, modalhats i especiali.
tats, en l'àmbit de les seves
competències". L'Estatut va-
lenciá usa els mateixos termes.
Per contra, la norma básica de
l'autonomia balear només ator-
ga aquesta competència plena
pel que fa a l'ensenyament de la
!lengua catalana i de la cultura
autóctona insular.

Desenvolupar en
comptes de fer

La resta, és a dir, "l'ensenya-
ment en tota la seva extensió,
nivells i graus, modalitats 1 es-
pecialitats", es regeix a les II.
les a partir de la normativa bá-
sica de l'Estat en aquest camp,
que el govern balear té dret a
"desenvolupar i executar".
Per() el Parlament insular que-
da sense possibaltat de legislar
de debó en aquest camp.

Això mateix passa en el
camp de la cultura. Els governs
de Catalunya i el País Valencià
tenen competència exclusiva en
aquest camp, mentre que el de
les Illes només té carta blanca
en "la protecció i el foment de
la cultura autóctona". Per la
resta, com en l'ensenyament, la
legislació básica en vigor és la
de l'Estat, i el govern balear
només pot desenvolupar-la i
aplicar-la.

Xafarderies
Enguany, els Reis d'Orient vengueren d'occident i

amb una llengua occidental s'adreçaren als nins de
s'Arenal que, com se suposa, són mallorquins i ente-
nen el català. Avui, que a les nostres institucions, co-

mençant pel Govern, el Parlament, el Consell i els
ajuntaments, es parla català, els Reis podrien tenir la
ortesia d'aprendre la nostra Ilengua, o la cortesia de

cariar en la seva !lengua oriental. Parlar en foraster
fa més bé xoriço que rei, i a més fa un servei ben
magre a la recuperació lingüística d'aqueta terra
nostra tan malmesa especialment per les darreres
dictaduras militars.

Els qe sí fan una bona feina a la normalització lin-
güística són els de Radio Mediterrània que emeten
des de Cap d'Any durant les 24 hores del dia al
104.4 de la Freqüència Modulada. Es pot sentir des
de s'Arenal de Mallorca.

Un allre radio que se pot sentir a tot Mallorca i en
català és Radio 4 de Radio Nacional. Va començar a
emetre dia 9 per FM i és ben interessant.

Catalunya Música també se sent i molt bé en este-
reo. Els mallorquins ens podem felicitar ja que cada

, dia tendrem més emissores en la nostra Ilengua.

***

La televisió també té de cada cia més oferta en
català. El dia de nadal devers les 9 del vespre a tots
els Països Catalans pogueren veure un bon repor-
tatge de S'ARENAL DE MALLORCA. Molta de gent
ens ho ha comentat. La majoria de mallorquins
miren aquesta televisió que és la nostra. Els que
miren la televisió forastera se perden moltes coses
bones de per aquí. Veuen els reportatges i les noti-
cies de l'Espanya castellana amb ben poc interés
pels mallorquins. El Segon Canal català ha ampliat

les seves emissions durant la vetlada i el Canal 33
se veu a la Catalunya continental. Ben prest la veu-
rem els mallorquins. La televisió valenciana se posa-
ra en marxa ben prest, será en català i la veurem per
aquí si Deu vol i els de TVE fan comptes de crear un
segon canal en català de manera que ben prest po-
drem sintonitzar cm n cemissores de televisió en la
nostra llengua davant la desesperació dels feixistes
pobres errats de comptes de sempre.
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En l'article' present, darrer de la
sèrie, oferiré unes guantes observacions
sobre el cáncer de I,'epulonisme que rosega
la nostra societat i sobre la manera com
contribuir I fer que els Llátzers (persones
i pobles) es posin en peu 1 s'asseguin a
la taula del món del pa, de la cultura, de
la vivenda, dels drets.

1) El cáncer de l'epulonisme consumiste,
dels panxacontents. -

A. Salas recorda que Lluc: en presen-
tar-nos la parábola (16, 19-31) del ric
panxacontent i del pobre humiliat i escar-
nit, descriu la nostra història, dibuixa la
nostra situació. Ofereix la biòpsia del
"ser" i del "posseir" que destria alguns
virus cancerígens que mosseguen i corrom-
pen l'entrunyellat biològic del món modern.
Alió que fa dolent Epuló és , l'actitud
sense misericòrdia (sense justícia), el
menyspreu sistemátic i sistémic (també
del sistema de vida social), la ceguesa
envers del pobre produida per les riqueses
idolatrades.

L'epulonisme no s'amideix per la
quantitat de béns, ans bé per l'actitud
davant dels béns que provoca indiferéncia
i tancament als altres. El pensament
epulónic regeix la vida d'aquells que
s'esclaten per produir i produeixen per
consumir i per disfrutar ells sols. Una
alegries però moltes frustracions, puix la
vida finalment és donar i rebre. I l'Eóu16
nega un i altre sentit a ell mateix i als
altres. La vida vertedera consisteix en la
possibilitat de comunicar o donar i de
comunicar-se i donar-se com a do, com a
relació; el pobre rebent pa i justícia
retorna a la taula goig i esperança. (Culto

al dinero, a "Biblia y Fe" 42(1988): idola-
trias, hoy. Cómo ser cristiano en una

sociedad alienada).

2) Hi ha massa poc cor.-

E. Vilanova escriu: "La Ilibertat davant
de les coses no consisteix pas a privar-
se'n, sinó a donar el que un tél Hom no
dóna pas per privar-se, sinó per ajudar

als altres o per alegrar-los. No nihi ha
prou a mirar-ho tot com si vingués de la
má de Déu: Potser és el que fa un ric
que menja beu, seguint el consell de
l'Eclesiastés, mentre Llátzer es mor de
gana a la seva porta. El donar sembla
provocar Déu a multiplicar les coses:
així la ferina i l'oli de la vídua que
havia ajudat Elles i els cins pans i els
dos peixos d'aquell jove que donaren lloc
a un miracle capaç de nodrir una gran
multitud. El ric Zaqueu doná el quádruple
als qui havia defraudat i doná als pobres
la meitat dels seus béns: per donar, mai

no hl ha. massa coses. Déu, que dóna el
primer, és massa ric? Ell s'empobrí per
enriquir-nos, segons ens diu sant Pau
(2Cor 8,9). I aquesta actitud tendeix vers
la igualtat, ja que fa de nosaltres fills
de Déu: és el model de la nostra justícia.

El compartir joiós provoca l'abundància
en aquell qui dóna i en aquell qui rep
(2Cor 9, 6-10). No hi ha massa coses; hi
ha massa poc cor perquè el nostre univers
esdevingui solidari". (Esperit i llibertat,
Saurí, Barcelona 1988, 163)

3) A societat ofensiva, amor i 

d'esforçar-nos en l'extinció
(conversió) dels Epulons? ¿Cóm "ajudar"
als Llàtzers? No podem pensar que una
bona política social consistesqui a afavorir
indiscriminadament uns i altres, tothom.
Els recursos socials indiscriminats benefi-
cien en definitiva a les persones 1 als

grups més afavorits. Es insuficient la
generalització i la democratització (igual
per a tots) dels serveis socials. Es fa
necessária una política de "privilegis"
(que no són tals) peis empobrits, discrimi-
nats 1 vençuts en el mercat del món. El
nostre món és un mercat total, de tot;
la nostra societat és ofensiva (no sols pel
benestar) és ofensiva pels duros i els
luxes que s'exhibeixen impúdicament
contra els pobres. És del tot necessari
asseure els Llàtzers a la taula del ban-
quet.

Cal recomanar una vegada més una
lectura política o macroestructural de la
Bíblia, en especial dels textos que parlen
de l'amor als necessitats. Així, ja el 2
d'octubre de 1979, i ho ha repetit moltís-
sim, Joan Pau II deia: "Urgeix traduir la
parábola del ric malentranyat en termes
económics i polítics, en termes de drets
humans i de relaclons entre el Primer,
Segon i Tercer Món".

Ajudar, doncs, a posar-se en peu als
Llàtzers ja que l'home creix quan rep i
quan dóna amor (que, és clar, suposa i
exigeix donar béns, coses, drets i justícia).
S'ha de corregir també l'actitud "epulona"
de prepotència i de poder d'uns, tant en
l'església com en la societat, respecte
d'altres persones de la mateixa comunitat,
per arribar a la comunió. Hi ha molts de
Llàtzers agenollats i humiliats, silenciats

vençuts davant els Epulons que detenten
els diferent poders!

Posar fi a l'infern que aquí pateixen
els Llátzers o •com s'ha dit ja de vell
-Sants Pares- la "diaconia", el servici del
cristià, l'amor consisteix en "fer d'aquesta
terra el cel".

*=. 3E'
«Fer d'aquesta terra un cel» per els pobres

Bartomeu Bennássar

MALLORQUIMICA, S.A.

FABRICA DE PINTURES,
ESMALTS I VERNISSOS

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

BOTICA A PALMA
CARRER JOAN CRESPI, 45- TELÈFONS: 230942-454411



A l'esquerra,
un conjunt
mitjai calca
de Platino.
El conjunt
malva és de
licra opaca.
A la part
superior, un
cotillafent
joc i entallada
al pit, amb
ei detall de
la blonda

A dalt, el model
de "panties"
més aclamat
d'aquesta
temporada. De
hiera negra amb
textura sedosa,
es presenta amb
una calva simple
i alta de
cintura. Es
combina amb
une sostenidors
"bustiers"
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Vicioses per les mitges Joana Bonet

A 40 graus i sobre laberints d'as-
falt, les dones de Nova York no conei-
xen l'hàbit d'alliberar-se de les mit-
ges quan arriba el bon temps. A Mè-
xic i al Brasil, sota pluges tropicals,
les dones porten tot l'any les carnes
cobertes de licra, niló o cotó. I a les
esferes més chics del glamour pari-
senc, les dones van tot l'any amb un
parell de mitges, vici obligatori. Da-
vant la perplexitat del visitant his-
pànic, la argumentació és prou clara:
dur mitges és sinònim d'elegància i
feminitat i , anant més lluny, una
norma higiénica per caminar pels
sòrdids carrers de Nova York.

L'Associació de Fabricants de
Mitges de l'Estat espanyol está con-
vençuda, amb unes grans dosis d'op-
timisme, que la dona espanyola arri-
bará, ben aviat, a conèixer els avan-
tatges de portar mitges durant tot
l'any. Les estadístiques que han rea-
litzat respecte al consum de mitges
de l'any 1988 aboquen dades exul-
tants. Una dona de menys de 20 anys
utilitza uns 19 parells de panties a
l'any, mentre que a partir dels 20
anys només n'utilitza 15. La genera-
ció jove troba baratíssi-
ma una mitja senzilla de 300 pesse-
tes i aposta per les seda, de mil pes-
setes. I les nenes, a partir dels 12
anys, inclouen en el seu innocent ves-
tuari mitges de tota mena de colors,
oblidant per sempre més el leotardo o
el mitjó llarg.

Fa exactament un any es va viu-
re la invasió de l'anomenada mitja
de seda, que ja havia triomfat als
ránquings de la moda nord-america-
na. Teixides amb un fil brillant i
semiopac, que deixa transparentar
tímidament el to de la pell, aquesta
modalitat ha transformat completa-
ment el sector, fent que les gustos de
la dona siguin cada cop més exi-
gents. Els intents per posar et la page
mitges amb estampats, pedreria i
senefes han quedat tan endarrErits
com el color carn. La dona prefereix
una mitja llisa amb el detallisme de
la llenceria de roba interior, opaca i
decididament negra. El vici d'unes
mitges luxoses —sinònim d'elegància
i bon gust— s'ha fet accessile, i les
possibilitats per fervorosos collec-
cionistes són múltiples i variades.

Negres i amb
senefes, aquest
model de Glory
demostra com la
mitja negra i
opaca s'imposa
en les directrius
de la moda. Les
mitges són un
complement del
vestit i, ala
vegada, signe
estItic i
delectador

A dait, un model
de mitgesGlory,
amb ll9e4tors
sedoses,
adaptables a la
cama pel seufil
de licra. De
color negre,
aposten pel
detall de la
llenceria a la
part superior,
amb puntes
senefes



21 DISSABTE 23 DILLUNS
	 27 DIVENDRES

1	 DIMECRES
18 h.: Son Rapinya: Taller Aula Cultural.

1930 h.: Saló d'Exposicions Banca March.
Inauguració de l'Exposició Filatélica

EXPOPALMA 84.
20 h.: A la llibreria QUART CREIXENT.
presentad() del, I libres de poesia de

Guillem Cabrer i Jaume Pomar.

22 h.: Parc de la Mar: "Dimonis" a cauce

del Grup ELS COMEDIANTS.

1	 DIJOUS
12 i 16h.: Cohlegi Públic Son Sardina. Partit
pel 3 4' lloc de HANDBOL femení.
19k.: Escola Pública Jaume I primera
semifinal de FUTBOL-SALA.
1930 Y.: Palau Solleric Inaugurad() de
l'EXPOSICIÓ PREMI "CIUTAT DE
PALMA DE PINTURA".
20k.: Palau Solleric Veredicte dels premis
CIUTAT DE PALMA.
20k.: Escola Pública Jaume I segona
semifinal de FUTBOL-SALA.
21	 FOGUERONS a les places de la
revetla.
22 k.: Revetla. Placa Major: TAM TAM
GO!, DÉCADA PRODIGIOSA.
Passeig del Born: LA ISI.A, RONALDOS.
LOQUILLO Y LOS TROGLODITAS.
Placa de Cort: MANHATTAN, LOS
JAVALOYAS.
Placa de San( Francesc: ANA REVERTE,
serIllames i rocieros.
Placa de Santa Eulalia: XALOC,
COANEGRA i TOMEU PENYA. .
Placa de Santa Catalina Thomás:
JAllTA, SWING GRUP BALEAR i
AIGO BRUTA BLUES BAND.

20 DIVENDRES
A diferents escoles Obligues exhibicions de
HANDBOL. VOLEIBOL i BÁSQUET.

10 h.: Parc de la Mar
Mostra de Radioficionats.

10 h.: Collegi Públiclaume I partit pel 3. i
4. lloc FUTBOL (benjamí).

1030 0.: A la Seu CELEBRACIÓ
SOLEMNE DE L'EUCARISTIA.

11k.: Col. legi Públic Jaume I final
FUTBOL (benjamí).

11k.: Pista Son Oliva partit pel Y i 4'. lloc
FUTBOL-SALA (femení).

11'30 b.: Plaga de Cort sortida de la Diada
Ciclista (de Cort al Palau d'Esports).

12 k.: Pista Son Oliva final
FUTBOL-SALA (femení).

12k.: Pare de la Mar Pallassos Enki. Lucí &
Co.

15'30h.: A La Indioteria partit de FUTBOL
pel	 i 4". lloc.

16k.: A Son Canals 1. Milla Urbana
Atlética.

17k.: Hipòdrom Son Pardo Trofeu de

1715 h.: A La lndioteria final del troteu de
FUTBOL.

191: Diada Ciclista a Son Cladera.

20 h.: A Son Cladera Teatre
"Paisajexlindos" de G. d'Efak.

20k.: Sala Mozart ANNA RICCI.

20'30 h.: Plaça de Cort actuació i
presentació del disc "BALL A SA
PLACA" de MÚSICA NOSTRA.

22k.: Futbol-Sala: 3 i 4' 'loe a Son Oliva.

22 k.: Auditórium "La Nit" a càrrec del
grup ELS COMEDIANTS.

10k.: Estudi General tul ha PALMA

JUGA
10'30h.: Palau Municipal d'Esports hmal del

trofeu de HANDBOL (íemení).
11'30h.: Palau Municipal d'Esports final del
trofeu de BÁSQUET (femení).
12 k.: Castell de Bellver Carrussel
Eqüestre.
1630h.: Parc de la Mar Pallassos Enki. Luci
& Co.
20 k.: Sala Mozart: TEATRE MAGIC
D'EN NERUDIN SANS.
22 h.: Placa de la Mediterrània:

PRESENTACIÓ DEL DISC DEL VI
CONCURS DE POP-ROCK, amh
jactuació dels grups finalistes: La Isla.

Cerebros Exprimidos, Los Turkos. Susie
0.. Cutres. Damage Inc., Intransigentes.

22h.: Actuació teatral a la barriada de Bons
Aires.
22 h.: Auditórium "La Nit" d'ELS
COMEDIANTS.

22 DIUMENGE
10 k.: A l'Estudi General Lul•liá: PALMA
JUGA.

10k.: Placa Major Marató Fotográ fica.
11 h.: Exhibició i volada d'estels al Parc de
la Mar.

12 k.: Festa al Parc de la Mar Actuació
musical.
16 k.: Palau Municipal d'Esports trofeu de
KARATE.
19k.: Bons Aires teatre "Punt i coma"
19 k.: L'Arenal Teatre "Paisajexlindos"
20k.: Son Roca, taller de mascares
20 h.: Sala Mozart Homenatge a Antoni
Mateu.
22h.: Auditórium: "La Nit" d'ELS
COMEDIANTS.

20'30 h.: Auditórium: Dansa
"LANÓNIMA IMPERIAL.
22 h.: Sala Mozart RICARDO SOLFA.

24 DIMARTS
18k.: Palau Municipal d'Esports Exhibició
de Gimnástica Rítmico-artistica a cauce de

l'Escola Municipal.

20k.: Sala Mozart JAUME SUREDA.
22k.: Auditórium OPAL EVENING.
Espectacle musical amb efectes visuals.

25 DIMECRES
18 h.: Palau Municipal d'Esports Exhibició
de Gimnástica Rítmico-artística a carrec de
jEscola Municipal.
19,30 h.: Palau Solleric Presentació del

'libre "FOCH I FUM".
20k.: Sala Mozart Espectacle de teatre
can'« d'AINA COMPTE.
22k.: Auditórium NINA SIMONE.

26 DIJOUS
20'30 h.: Palau Sollerie presentació del disc
Xeremiers.
22k.: Auditórium Recital AMANCIO
PRADA.

20k,: Sala Mozart ESTUDI ZERO amh
"I 'hostalera" de GOI DONI
22k,: Auditonum Recital de musica
gallega MILLADOIRO.

28 DISSABTE
II h.: Cercaviles de l'Escola Municipal de
featre, anunciant SA RUA 89.
20 k,: Sala Mozart Recital de la cantant
francesa MOURON.
21k,: La Seu: Concert a cárrec de DONNA
HIGHTOWER i diverses Corals de
Mallorca.
22k.: Sala Mozart ESTUDI ZERO amh
"L•hostalera" de GOLDONI.
22'30h.: Placa de les Drassanes presentació
del dise de LA ISLA grup guanyador del VI
concurs Pop Rock.

29 DIUMENGE
10k.: Velòdrom Municipal Cursa Atlética

Popular.
11 h.: Exhibició i volada d'estels al Pare de

la Mar.
12k.: Festa al Parc de la Mar Ball de Bot.
TAPERERS EN FESTA.
IT30 h.: Placa de Cort: Surtida de la
DIADA DE PATINATGE. fins a l'Escota

Pública de Son Espanyolet.
15'30 h.: Parc de la Mar BALL DE BOT.
Actuació de MUSICA NOSTRA, SIS
SOM. TRAMUDANÇA. ESCLAFITS I
CASTANYETES.
20k.: Sala Mozart: ESTUDI ZERO amh
"L'hosialera" de GOLDONI.
22k.: Auditórium: Concert de piano:

PHILIP AABERG.

SANT SEBASTIÀ
89
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Afrodisíacs i anafrodisíacs
Dr. Pere Subirana

Testosterona. Es l'hormona sexual mas-
culina. Només és afrodisíaca quant n'hi ha
una falta parcial, d'aquesta hormona, a la
sang, com per exemple passa amb els fu-
madors, o per qualsevol altra circumstàn-
cia. Torna el desig sexual i l'erecció en l'ho-
me. Si no hi ha déficit, els efectes que pro-
dueix són exactament els contraris.

Estradiol. Es l'hormona sexual femenina.
Es molt indicada per a les dones quan
tenen el climateri (la retirada de la regla)
traumàtic, amb múltiples molèsties (depres-
sió, plorar fàcilment, accessos de calor, mo-
lésties reumàtiques, etc) i que es manifes-
ten en la pèrdua del desig sexual. Després
de l'administració d'estradiol, el desig se-
xual, els orgasmes, tornen a apréixer de
manera inmediata, a més de la desaparació
de les molèsties.

La iohimbina. Es el medicament més usat
per al tractament de la impotència masculi-
na i la frigidesa femenina, i és l'afrodisíac de

més fama durant molts d'anys. Es un pro-
ducte que actua provocant la vasodilatació
de la pelvis, i conseqüentment de la regió
genital. Curiosament, quan es començaren
a investigar seriosament els seus efectes
afrodisíacs, encara no s'han pogut compro-
var. De totes maneres, s'accepta per part
de la medicina homeopática, que opina que
és molt més efectiva en dosis molt petites
que en les dosis majors que hi ha al mercat.

Hi ha un altre producte que es receptava
molt des de l'edat mitjana fins a principis del
segle vint i que actualment s'ha abandonat
completament. Em referixo a la cantárida.
Es un producte que es treu d'una mosca,
anomenada mosca espanyola. Es un irritant
i fins i tot amb petites dosis pot provocar la
mor-t.

El ginseng. Es una planta amb molta
fama com a afrodisíac, originària de Xina i
Corea, on es cultiva des de fa segles. Els la-
boratoris farmacèutics occidentals l'han in-
corporat a la nostra farmacopea. En realitat
es sap que és un bon tònic i un estimulant
natural de l'organisme i per això jo l'anome-

nana un afrodisíac indirecte, amb les limita-
cions que comporta aquest concepte. Ac-
tualment és un dels més usats al nostre
país.

Les plantes. La recuperació o la multipli-
cació del potencial sexual mitjançant plan-
tes es practica des de la més remota anti-
guitat, i els famosos filtres de l'amor, tan po-
pulars durant l'edat mitjana i el Renaixment
es componien en gran part d'elements ve-
getals.

Les plantes que tenen virtuds afrodisía-
ques són aquestes: sajolida, all, anís ver,
api, rotaboc, civada, safrà, branca ursina
falsa, canyella de Ceilan, ceba, clau, damia-
na, Eleutherococcus, ginebró, heleni, gin-
seng, herba de Sant Joan, gingebre, Iletu-
ga, Ilúpol, menta, julibert, pi, romaní, salvia,
sàndal, farigola, taronjí o melissa, berbena
de les Indies i el ylang-ylang.

També es poden usar en la seva forma
concentrada les essències. En aquest cas,
el tractament s'anomena aromaterápia. La
seva eficacia és de a cent vegades superior
a la de les plantes en brut.
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JOAN MAYOL

De vegades, l'ingenu es pot sentir
acompanyat, al Parlament. N'hi pot
haver que pensin que la llei del golf té
res a veure amb un esport! Doncs sí:
algú es felicitava perque les Balears
seria la primera comunitat autónoma
que regulava legalment el Golf. En
realitat, i renunciant a l'ingenuitat,
hem de proclamar que les Balears són
la primera comunitat autónoma que
legalitza l'especulació del sòl no urba-
nitzable.

Després de l'estiu, la comissió
d'Ordenació del Territori, presidida
pel sempitern somriure de Caries
Ricci, ha tengut una prioritat clara: la
llei del Golf. Segurament, en publicar-
se aquesta crónica, la famosa i trista
llei estará ja aprovada. Qüestió de
ronyons.

I m'ha de disculpar la broma l'a-
mic Isidor, el diputat formenterí que
per mor d'un greu problema renal,
mancà fa un any a un ple del Parla-
ment. Fou llavors que, empatant
PSM-CDS-PSOE amb la dreta més
pura, entrà el projecte del Golf al Par-
lament. Cap dels partits de l'oposició
trobava -aleshores- que el projecte fos
tramitable. Però ens mancà un vot, i ja
pots tenir raó, que si manca un vot...

Aquell dia ja vàrem manifestar
que el Golf, en si mateix, no mereix el
rebuig de l'oposició: no tenim res en
contra dels que disfruten de pegar ga-
rrotades a pilotes, mentres les pilotes
siguin inorgàniques. Però el problema
és un altre. Aquesta llei, per dir-ho en
poques paraules i ben entenedores,
está pensada per promocionar el Golf
a base de deixar fer hotels a terrenys
no urbanitzables. Amb una paraula, a
base de donar una "patent de cors"
per especular: es compra una finca
que sols és bona per figueral o per ga-
rriga. on no es pot edificar ni un mal
apartament; s'hi posa un golf i... hala!
a fer un bon hotel, i a treure duros:
alió que en valia un, ara en val cent.

Cal dir-ho: aquesta societat nos-
tra está malalta, èticament malalta.
Mirau, quan els poders públics són els
que consagren l'especulació com a
mecanisme legal per a promocionar el
que algú pensa que cal promocionar,
passa alguna cosa greu: l'especulació
ha adquirit carta de naturalesa, l'espe-
culació ha penetrat fins al cor dels fo-
naments socials, l'especulació se'ns ha
instal.lat al bell mig de les lleis!

Cal fer golfs? En primer lloc, cal-
dria assegurar-nos que la resposta és
afirmativa. El Govern assegurava que
això era cert i clar. Li demanàrem pro-
ves, i ens va enviar fotocòpies, ens va
enviar estudis fets a nivel] estatal, su-
posicions i extrapolacions del que
passa a altres països... Sembla com si
encara creguéssim en alió de Mallorca
i fora-Mallorca. Hi ha no-sé-quants de
milions de jugadors de golf en el món.
A l'hivern fora-Mallorca fa fred. De
manera que els no-sé-quants de mi-
lions, a l'hivern, per jugar a golf, ven-
dran a Mallorca. Obvi: cal fer golfs.

Bé, pea), es poden fer? I és clar
que sí, on se vulla. La fantasía arriba a
un tal extrem que si cal fer golfs a For-
mentera, en farem, i per regar la
gespa, desalinitzarem aigua de mar. I
a Mallorca, es preveuen camps de golf

sobre raiars, que seran convenient-
ment coberts de terra duita a camiona-
des; la cosa arriba a extrems pinto-
rescs: puc donar l'anècdota per certa:
s'ha parlat de fer un golf a una diminu-
ta planada, entre un serrat i la mar.
Com que l'espai no basta per a una
partida sencera, es preveu que el pri-
mer cop a la bolla es doni des de la
proa del iot; s'amarrarà després, i a se-
guir la recerca de forats! D'aquesta
manera, s'han d'aj untar en un sol lloc
un pon esportiu i un camp de golf.
N'hi ha que deuen disfrutar en pensar
amb les minutes que es poden treure
de projectes tan complets.

I l'aigua? No hi ha por, depurada,
desalinitzada o "sobrant" (Ho sabíeu,
que ens sobra aigua? Nosaltres no,
però AP-PL, UM i Ricci si que ho
saben). Encara més: el grup mixt ha
suggerit una esmena, acceptada per la
resta de la dreta: també es podrá utilit-
zar aigua de riu, per regar els golfs.
Tant cert com ridícul.

No passeu pena, els golfs ja hi
són, i no ens faran malbé les illes.  Afir-
mava un digne diputat que "tota
aquesta verdor, és tan alegre..." En-
cara no sé si es referia a la gespa o als
bitllets! •

TP1.,55~

S'Arenal de Mallorca 

Cort realitzarà millores
al carrerde la Mar d'Aral

Enguany començaran les obres de prolongació
del carrer de la Mar d'Aral de s'Arenal per tal que el
tráncit de la zona pugui comptar amb un nou itinerari
alternatiu al de l'autopista i al de la segona línia del
carrer de Trassimé. D'aquesta manera es descon-
gestionará aquesta segona línia que, hores d'ara, es
troba sobresaturada de trànsit amb les consegüents
molèsties per als ususaris i veïns de la zona.

Aixímateix, el batle de Palma, Ramon Aguiló, as-
senyalà que ben probablement 1989 será l'any en
qué s'enllestirà el projecte de -peatonització» de la
primera línia de s'Arenal de Mallorca i Can Pastilla.

La ciutat de l'Alguer s'agermana
amb la ciutat de Mallorca

L'Alguer és una ciutat de la costa oest de l'illa de
Sardenya, una ciutat on es parla català des que, se-
gles enrera, una colònia de catalans s'hi estable
després d'haver conquistat l'illa.

Aquests dies passats, la ciutat de l'Alguer i la ciu-
tat de Mallorca s.agermanaren. Lacte tingué lloc al
saló de plens de Cort i hi assistiren una nombrosa
representació d'algueresos, encapçalats pel batle
d'Alguer, Cosimo Sasso.

Amb aquest acte, les relacions entre la ciutat
sarda i la capital mallorquina s'incrementaran, so-
bretot en els àmbits culturals i socials.

La ciutat sarda de l'Alguer i la ciutat de Mallorca
s'agermanaren en un acte celebrat a Cort que
comptà amb la preséncia del dos baties: Ramon

Aguilól Cosimo Sasso.

Mereix, el golf, una crónica, o és ciment?




